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 و الفقه املشارك بقسم األستاذ , ر الصديق أمحد عبد الرحيم اجلزويلالدكتو   فضيلة إىل التقدير
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 .اجلزاء خري عىن اهلل فجراهم عليه, احلكم و مناقشته على
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 ملخصال
 ويل ىف توافرها الواجبالشروط املوضوعية الشروط الشكلية, و  مقارنة يفالبحث احلاىل متثلت مشكلة 

 علىالبحث  عتمدو ا .ياملصر  القانونو  ياإلسالم األمر, ومقارنة أثر ختلفها على واليته  ىف الفقه 
 إزاء ياملصر  القانونو  يالماإلس فقهبني ال لبيان أوجه االلتقاء, وأوجه االختالف كو ذل ملقارناملنهج ا

الىت استهدفت مجع البيانات  الستقرائيةاملشكلة موضوع الدراسة. و متثلت أداة البحث ىف الدراسة ا
 لعديد من النتائج أبرزها ما يلى:إىل اث املطلوبة من األدبيات املتعلقة مبجال البحث.و توصل البح

ال يشرتط اإلسالم صراحة ىف املرشح لرئاسة الدولة؛ خبالف الفقه اإلسالمى   أن الدستور املصري
ص الصريح على دين رئيس الدولة, الذى  ذهب إىل اشرتاط ذلك صراحة  بإمجاع الفقهاء. و عدم الن

ن أن يفسر بأن العربة بالعمل مبقتضى اإلسالم, و املذهب الذى جيب أن يعتنقه ىف الدستور  ميكو 
  لذا فقدو ليس باعتناقه. و هذا مدعاة للتالعب بالنصوص. 

ُ
 شرِّع الدستورىأوصى  البحث امل

اشرتاط و , لرئاسة الدولة اشرتاط اإلسالم ىف املرشح على املصرى إىل ضرورة التدخل بالنص صراحة 
. و لتزم  بتطبيق تعاليم اإلسالميأن  شرتاطا,  و ة و اجلماعةأن يكون املرشح منتميا ملذهب أهل السن

لة, ... " اإلسالم دين الدو الىت تنص على أن من الدستور اتساقا مع نص املادة الثانية  ذلك
 ". املصدر الرئيسى للتشريع مبادىء الشريعة اإلسالمية و 
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Abstract 

The recent research has aimed at investigating and comparing the Egyptian Constitutional 

Law with the Islamic Constitutional Law (Sharia'a) in regard to the conception of the 

sovereign,the religious  ruling  of  the sovereign  nomination , the sovereign  procedural and 

personal prerequisites  as well as the  statutory effect of the lack of one or more of  these 

prerequisites. The  research has used the desciptive methodology  since it tackles a 

phenomenon that exists at the present time. To realise the targets in question, the analytic-

comparative technique has been applied. In addition, the literature has been surveyed to gather 

the data required.The research has drawn to the conclusions that:The  Egyptian  Constitutional  

Law  does not  directly  necessitate  being  a muslim  is a prerequisite  to  apply  for  the 

presidential  office  although  this  implied  in  the  Second  Act  of  the  Constitution  that  

states  that: " The  established  religion  of  the State is  Islam "  and  " The  principles  of  

Sharia'  are  the  main  source  of  legislation ". But  this  implication  is  likely  to be  

misinterpreted  and  misused. In  contrast, Islamic  Jurisprudence  directly  states  that the 

candidate  for  the  presidential  office  must be a Sunni  muslim with  the  consensus  of   the  

Scholars ' opinion.  Expressly stated, the statute, in question, is neither going to be  misread  

nor  mishandled.Finally,  the  research  recommends  that  the  Egyptian  lawmaker  ought  to  

pass  an  act  that  directly  dictates  that  only  a practising  Sunni  muslim  is  that  who  has  

the  right to be  nominated  for the  presidential  office  in  accordance  with  the  requirements 

of  Second  Act of  the Constitution, previously  mentioned. 
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 مقدمة

 اإلسالمية الدولة ىف الكربى املسئولية مركز ميثل فهو .اإلسالمية الدولة ىف حيوى بدور األمر وىل يقوم
 يلزم معينة شروطا السياسية النظم تستلزم أن الضرورى من كان لذا .فيها املهام بأخطر ويضطلع

 .املنصب هذا لشغل املرشح ىف حتققها

 منصب لشغل املتطلبة للشروط تناوله ىف (1) اإلسالمي الفقه متايز من الرغم على أنه املالحظ و     
هلذه  حتديده ىف الوضعية الدساتري اجتاه نفس ىف خطى قد (2) املصري الدستور أن إال األمر ويل

   اإلسالمي الفقه أن مفادها خاطئة عقيدة من انطالقا ذلك " و. الشروط

                                  
 الىت الدينية األحكام مجيع " وه العام االصطالحى املعىن ىف الفقه و ." له الَفهم و بالشيء الع لم " :هو اللغة ىف الفقه (1) 

 و ."  املعامالت  أو العبادات أو األخالق  أو العقيدة بأمور متعلقة األحكام هذه أكانت سواء اإلسالمية الشريعة هبا جاءت
 باألحكام العلم بذلك فخرج". التفصيلية أدلتها من العملية الشرعية باألحكام العلم " :هو اخلاص االصطالحى املعىن ىف الفقه

 و  و املعامالت العبادات بأحكام العلم هذا اختص و اخلاص االصطالحى باملعىن الفقه ونمضم من األخالقية و االعتقادية
 ,3ط ،العرب ، لسانابن منظور :ينظر .التعازير و الفصاص و كاحلدود العقوبات أحكام و الطالق و كالزواج املناكحات

 الفنون اصطالحات كشاف  التهانوى, و , 1ص , 1ج ط,  .د  ،األصول علم من المستصفى , و الغزاىل,324ص , 12ج
 لدراسة ، المدخلزيدان الكرمي و عبد, 4صط,  .د الفقه،  أصولزهرة,  أبو حممد و  ,11 ص   ,1ط., ج .دالعلوم،  و

ص  ,1ط اإلسالمى،  الفقه و الشريعة إلى المدخل األشقر, سليمان ,   وعمر44-41ص , 12ط , اإلسالمية، الشريعة
 .22,  ص 1, , طتاريخ التشريع اإلسالمى، مراحله، و مصادره , و شعبان حممد امساعيل,12
ر يرها منها الىت للَجَماعات ل ةُ عمو امل اللغة: " النُّسَخة ىف الدُّسُتور (2)  ىف و الدستور . َدَساتري اجلمع و ُمَعرَّبة كلمة هى و,  " حت 

 يقصد :املوضوعية الناحية فمن .الشكلية الناحية من و املادية أو املوضوعية الناحية خمتلفتني؛ ناحتني من ُعرَّف القانوىن االصطالح
 الوثيقة تلك " :بالدستور فيقصد :الشكلية الناحية من أما ." للبالد احلكم نظام تبني الىت األساسية القواعد جمموعة " :بالدستور

 إىل غالبيتها هتدف قواعد تتضمن الىت و ) للدولة األساسى القانون :مثل يرادفه ما أو الدستور: تسمية ( التسمية هذه حتمل الىت
 أعلى سلطة بواسطة عادة وضعها جيرى ) الوثيقة تلك تضمنها الىت األحكام و القواعد مجيع أى ( وهى مجيعا احلكم نظام بيان
 من تعقيدا أشد خاصة إجراءات بواسطة األحكام و القواعد تلك تعديل جيرى و .التأسيسية السلطة هى التشريعية السلطة من

 السلطة بواسطة تعديلها و وضعها يتم الىت التشريعات :أى اآلخرى القانونية القواعد تعديل عند تتبع الىت اإلجراءات تلك
 و الشعب على التعديل ذلك يعرض أن – الدستور نصوص تعديل أجل من - الدول بعض تشرتط املثال سبيل فعلى  التشريعي.

 تعديل هو الشأن ىف كما الدستورى التعديل على النياىب اجمللس موافقة مبجرد تكتفى ال الدول فهذه .فيه استفتائه بعد عليه يوافق
 نظام تبني الىت كتلك املوضوع حيث من دستورية مسائل :إحداها :نوعني إىل الدستورية املسائل تنقسم و هذا .العادية القوانني
 أجل من تتبع الىت و الدستور وثيقة تضمنتها الىت القواعد مجيع هى و الشكل حيث من دستورية مسائل :اآلخرى و    .احلكم

 حيث من الدستورية القواعد أغلب تتضمن كانت إن و الدستور وثيقة أن بالتنويه جدير هو مما و .خاصة إجراءات تعديلها
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 و (.2)"  (1) الوضعية القواننيمستوى  يبلغ ال و اليوم للتطبيق يصلح ال و العصر احلاضر مع يتفق ال
 ختلفها أثر و الشروط هلذه نظرته ىف اإلسالمي الفقه متايز إبراز حنو السعى مبكان األمهية من كان لذا

 .املصري الدستور هو و املعاصرة الوضعية الدساتري بأحد مقارنة

 حول الدراسات من املزيد إجراء ضرورة من (1) الدراسات إحدى به أوصت ما السعي هذا يدعم و
 شرط ختلف وعند املنصب شغله بدء عند الدولة رئيس منصب يلى فيمن توافرها الواجب الشروط

   .التخلف هذا أثر و املنصب توليه أثناء الشروط هذه من
                                                                                                        

 الىت الدستورية كالقواعد الوثيقة هذه تشملها ال املوضوع حيث من دستورية مسائل فهناك .مجيعا تتضمنها ال أهنا إال موضوعها
 الدولة رئبس كحق النياىب اجمللس من صادر عادى تشريع أى ىف ال و الدستور وثيقة ىف ال عليها ينص مل أنه أى العرف هبا جرى

املدون ىف وثيقة الدستور.   و قد يكون الدستور ء, و هذا يعرف بالدستور غري املدون خبالف الدستور الوزرا جملس رئاسة ىف
 يقصد و  خمتلطا أى يتألف من القواعد الدستورية املدونة, و القواعد الدستورية غري املدونة, كما هو احلال ىف الدستور الكندى.

 التشريعات و الدستور وثيقة يهاعل نصت الىت سواء احلكم نظام حتدد الىت الدستورية القواعد مجيع أنه احلالية الدراسة ىف بالدستور
 ,2, د. ط.,ج المحيط القاموس ى, : الفريوزآباديراجع .الدستورى العرف هبا جرى الىت أو النياىب اجمللس عن الصادرة العادية

 الشريعة فى الدستورية بالمبادئ المقارنة مع السياسية األنظمة و الدستور ،القانون متوىل احلميد , و عبد32ص
 , و 21-22ص   ,1ج ،4طاإلسالمية،

John Bell, French Constitutional  Law, , pp.57 – 62, 

Dawn  Oliver & Carlo  Fusaro, How  Constitutions  Change: A Comparative  Study, , p. 9. 

 امللزمة السلوك قواعد جمموعة " :بأنه ُعرَّف القانونية األحباث ىف القانون و. طريقه و شئ كل مقياس " :اللغة ىف القانون  (1)
 هذه احرتام يضمن ماديا جزاءا تتضمن و لألفراد ملزمة قواعد هى العموم صفة هلا تتوفر الىت القواعد هذه و ." اجملتمع ىف لألفراد

 الدولة هلذه اخلاضعني األشخاص سلوك تنظم و الدولة إرادة عن تصدر الىت اجلربية القواعد جمموعة " : بأنه يعر ف كما  .القواعد
 تقرها الىت امللزمة السلوكية القواعد من جمموعة عن عبارة القانون أن يتضح السابقة التعريفات من ". تكوينها ىف الداخلني أو

 .آخر جانب من الدولة بأجهزة عالقتهم و جانب من البعض ببعضهم مواطنيها عالقات لتنظيم الدولة
 قد القواعد هذه فمصدر .القانون مفهوم حتديد ىف امللزمة السلوكية القواعد هذه مصدر بيان إغفاهلا التعريفات هذه على يؤخذ و

 الىت امللزمة القواعد جمموعة أى الوضعى القانون على العرف ىف القانون كلمة تطلق ما عادة و .بشريا يكون قد و إهليا يكون
  :بأنه القانون تعريف ميكن ذلك على و .اجلماعة ملتطلبات استجابة االقتصادية و االجتماعية حياهتم شئون لتنظيم البشر يضعها
 عن هلا متييزا البشر صنع من أهنا أى "الوضعية " :قوله و .أفرادها سلوك لتنظيم الدولة تقرها الىت الوضعية القواعد جمموعة

 إلى المدخلكرية,  , و حسن793,  ص 2ج ، 3ط، الوسيط ، المعجمالعربية اللغة جَمَمع  :ينظر .السماوية التشريعات
 التشريع ، تاريخالقطان خليل , و مناع7ط., ص.د , للقانون، العامة ، النظرية تناغو , ومسري12, ص 4ط  , القانون،

 .13, ص13ط ،اإلسالمى
, و عبد اهلل آل بسام, 9, ص 2, ج ,11ط،الوضعى بالقانون مقارنا اإلسالمى الجنائى التشريع عودة, القادر عبد  (2)

 (,2214( سبتمرب )14بتاريخ  )موقع شبكة َسَحاب السلفية اإلسالم دين, و دولة, , مقال منشور على 
http://www.sahab.net/home/?p=1506
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   املقارن الفقه جمال ىف السابقة الدراسات جهود احلالية حنو استكمالالدراسة  تسعيو بذا          
 األهداف حتقيق حنو العلم هذا تطور دفع ىف يسهم مبا اخلصوص هذا ىف نتائج من إليه انتهت ما و 

 أهنا و الوضعية القوانني من غريها عن اإلسالمية الشريعة متايز إبراز على ترتكز الىت و منه املنشودة
 .آجلهم و عاجلهم ىف البشر لسعادة األصلح السبيل

 املواد حمل حتل إسالمية دستورية مواد صياغة ىف نتائجها من االستفادة حنو يالسع ذلكأضف إىل 
 ي.املصر  الدستور ىف األمر وىل ىف املتطلبة بالشروط يتعلق فيما الوضعية الدستورية

 الدراسة مشكلة
 منصب لشغل املتطلبة الشروط تناول ىف الوضعية الدساتري من غريه مع يشرتك اإلسالمى الفقه أن مع
 عن خالية إهلية مصادر إىل يستند أنه باعتبار عنها متميزا موقفا له أن إال الوجوه بعض من األمر ويل

 صادرة ألهنا املعاىن هذه عن تنفك ال الىت الوضعية الدساتري خبالف اهلوى و اجلور و النقصمعاين 
 إىل احلايل البحث يسعي هذا على و .اهلوى إىل امليل و اجلهل عن خيلو ال اإلنسان و إنسان؛ عن

 يتعلق فيما ياملصر  الوضعي ستورالد هو و الدساتري هذه بأحد مقارنة اإلسالمي الفقه متايز إبراز
 .واليته أثناء  الشروط هذه ختلف أثر و األمر ويل منصب يشغل فيمن توافرها الواجب بالشروط

 : اآلتى الرئيس التساؤل ىف احلالية الدراسة مشكلة تتلخص لذا

 ؟المصري القانون و ،اإلسالمي الفقه فى واليته على تخلفها أثر ما و األمر، ولى شروط ما

 :هى فرعية تساؤالت عدة الرئيس التساؤل هذا عن يتفرع و

 ؟املصري والقانون ياإلسالم الفقه ىف  األمر ويل مفهومأوجه االتفاق, واالختالف يف  ما .1
 الفقه ىف أنواعه  و لزومه ومدى الشرط مفهومأوجه االتفاق, وأوجه االختالف يف  ما .2

 ؟املصري القانون و اإلسالمي

                                                                                                        
.,       ط .د اإلسالمية، الشريعة فى و المعاصرة السياسية النظم فى الدولة رئيس فى المتطلبة الشروط فراج, بدر زين  (1)
 .2, ص4ص
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 الشروط أوجه االتفاق, وأوجه االختالف بني القانون املصري, وبني الفقه اإلسالمي يف ما .3

 ؟علي واليته األمر, و أثر ختلفها ويل ىف توافرها الواجب الشكلية

 الشروط أوجه االتفاق, وأوجه االختالف بني القانون املصري, وبني الفقه اإلسالمي يف ما .1

 ؟علي واليته  , و أثر ختلفهااألمر ويل ىف توافرها الواجب املوضوعية

 الدراسة أهداف
 :يلى كما الدراسة أهداف تتحدد السابقة التساؤالت على بناء  

 .املصري القانون و   اإلسالمي ىف الفقه  األمر ويل مفهوم مقارنة .1
 .املصري القانون و اإلسالمي الفقه ىف أنواعه و لزومه مدى و الشرط مفهوم مقارنة .2
 الشروط بني القانون املصري, وبني الفقه اإلسالمي يفأوجه االتفاق, وأوجه االختالف  بيان .3

            .علي واليته  األمر, و أثر ختلفها ويل ىف توافرها الواجب الشكلية
 الشروط بيان أوجه االتفاق, وأوجه االختالف بني القانون املصري, والفقه اإلسالمي يف .1

  .علي واليته  األمر, و أثر ختلفها وىل ىف توافرها الواجب املوضوعية
 أهمية الدراسة:

 تتمثل أمهية الدراسة ىف جانبني:

    الدراسات السابقة ىف جمال الفقه املقارن  تتمثل ىف استكمال جهود: اجلانب األول: األمهية النظرية
و ما انتهت إليه من نتائج ىف هذا اخلصوص مبا يسهم ىف دفع تطور هذا العلم حنو حتقيق األهداف 
املنشودة منه و الىت ترتكز على إبراز متايز الشريعة اإلسالمية عن غريها من القوانني الوضعية, و أهنا 

 ىف عاجلهم و آجلهم.السبيل األصلح لسعادة البشر 

من حنو االستفادة  يتطبيقية للدراسة الراهنة ىف السعتتمثل األمهية ال :اجلانب الثاىن: األمهية التطبيقية
توافرها  يتعلق بالشروط الىت ينبغيفيما   يالوضعحيل حمل القانون  ينتائجها ىف صياغة قانون اسالم

ملنصب احلاكم  أى: الشروط املتطلبة عند الرتشحىف احلاكم األعلى للدولة ابتداَء, و استمرارا؛ 
 الشروط املتطلبة الستدامة هذا املنصب.األعلى, و 

 سةاالدر  حدود
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  واليته على الشروط هذه ختلف أثر و األمر ويل ىف املتطلبة الشروط بيان على احلالية الدراسة تقتصر
 احلنبليو  الشافعي و  املالكي و احلنفي املذهب هى و املعتمدة األربعة املذاهب ىف الفقهاء آلراء وفقا

 ذكرت الىت املصري القانون ىف الواردة بالنصوص مقارنتها و حزم ابن عند الظاهري املذهب جبانب
 الفقه بني املقارنة هذه ىف الدراسة تقتصر ال و .ضمين أو صريح حنو على ختلفها أثر و الشروط هذه

 تشمل إمنا القانون, هلذا التارخيية املراحل من بعينها مرحلة على املصرى القانون بني و اإلسالمى
( 1942دساتري ما بعد ثورة ) القانون؛ حتديدا تلك املواد الىت  نصت عليها هلذا املتعاقبة املراحل

, و تعديالته, و دستور (1971( املؤقت, و دستور )1961(, و دستور )1946) ابتداَء بدستور
 تتضمنها الىت الدستورية القواعد على الدراسة تقتصر ال كما . (1)( 2211دستور )(, و 2212)

 نصت الىت الدستورية القواعد أيضا تتضمن إمنا الدراسة موضوع املسألة بشأن املصرى الدستور وثيقة
 .العرف هبا جرى الىت الدستورية القواعد تلك و النياىب اجمللس عن الصادرة العادية التشريعات عليها

 الدراسة منهج
 ذلك و بينها املقارنة و القانونية و الفقهية اآلراء تتبع يتم حيث؛ املقارن املنهج على الدراسة تعتمد

 ىف يتم و .التحليل و بالعرض تناولتها واملشكلة  هذه على انصبت الىت العلمية املصادر واقع من
 مبراحله املصري الدستور ىف نظريه و اإلسالمي الفقه بني االختالف و  االلتقاء أوجه إبراز ذلك ثنايا

 على أيضا الدراسة تعتمد و .اخلصوص هذا ىف اإلسالمي الفقه متايز إبراز إىل وصوال وذلك املختلفة
 بشأن الواردة القانونية و الفقهية اآلراء اليها استندت الىت األسس حتليل يتم حيث التحليلي األسلوب

 .األسس هذه مناقشة و البحث مسألة

 :اآلتية اخلطوات ىف الدراسة تتبعها الىت المنهجية االجراءات تتمثل و

                                  
( أى دساتري العهد اجلمهورى نظرا ألهنا تشرتط شروطا معينة ىف 1942اقتصرت الدراسة احلالية على دساتري ما بعد ثورة ) (1)

املرشح ملنصب رئيس الدولة؛ حيث جيرى شغل منصب رئيس الدولة  عرب االنتخاب, و ملدة معينة. و ذلك  خبالف دساتري ما 
الىت ال تشرتط عادة شروطا معينة ىف املرشح لشغل هذا املنصب سوى كونه ينتمى إىل  قبل الثورة, و هى دساتري  العهد امللكى

األسرة املالكة وحيث  جيرى توىل احلكم عرب الوراثة, و بدون مدة حمدودة. ملزيد من التفصيل حول الدساتري املصرية ىف مرحلة ما 
, د. ط., ص فى النظم السياسية،  و القانون الدستورىالمحيط (, و ما بعدها يراجع: صالح الدين فوزى, 1942قبل ثورة )

429 – 712. 
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 :للدراسة العلمية المادة بجمع يتعلق فيما :أوال

        الفقه و  احلديث و التفسري كتب من مظاهنا من البحث مبوضوع املتعلقة العلمية املادة مجع يتم
 املوسوعات و اللغوية القواميس و الرتاجم و األعالم كتب جبانب القانونية الكتب و وأصوله

 .املتخصصة

 الواردة الفقهية املسائل استعراض يتم :بالدراسة الواردة الفقهية المسائل بعرض يتعلق فيما :ثانيا
 :التالية للخطوات وفقا

 .منها الفقهاء موقف توضيح و الفقهية املسألة حتديد .1

           األربعة  املذاهب ىف فيها الواردة األقوال على مقتصرا املسألة ىف الفقهاء أقوال عرض .2
 هو و املذاهب هذه بأقدم مبتدئا املذاهب هلذه الزمىن للرتتيب وفقا الظاهري واملذهب

 .الظاهرى مث احلنبلى مث الشافعى مث املالكى مث احلنفى املذهب

 .خالف حمل املسألة كانت اذا املسألة ىف اخلالف سبب بيان .3

   الصحابة أقوال مث السنة مث بالكتاب  ابتداء   األولوية حسب مرتبة قول كل أدلة استعراض .1
 .املعقول مث التابعني تابعى و التابعني من السلف وآثار

 .ردود من عليها يرد ما و األدلة مناقشة .4

 .األدلة تقتضيه ملا وفقا الرتجيح سبب بيان و األقوال بني الرتجيح .6

 :الدراسة موضوع حول الدستورية و الفقهية النظر وجهتى بين بالمقارنة يتعلق ما :ثالثا

 .االصطالحي و اللغوي مفهومها حتديد و املسألة حتديد .1

 .بشأهنا الفقهية النظر وجهة بيان .2

 .الدستورية النظر وجهة بيان .3

 .الدستورية النظر وجهة بني و الفقهية النظر وجهة بني االتفاق أوجه بيان .1

 .الدستورية النظر وجهة و الفقهية النظر وجهة بني االختالف أوجه بيان .4

 .البحث موضوع باملسألة يتعلق فيما الفقهية النظر وجهة متايز بيان .6
 :التوثيق و التخريج، و بالعزو، يتعلق ما: ارابع  
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 مل السورة. وإن اسم و اآلية رقم مبينا فيها وردت الىت السور إىل الواردة القرآنية اآليات عزو .1
 .ذلك إىل اإلشارة يتم كاملة اآلية تذكر

 ختريج على مقتصرا األصلية مصادرها من البحث ىف الواردة اآلثار و النبوية األحاديث ختريج .2
 رقم و الكتاب اسم و   الصفحة و  اجلزء بذكر أحدمها أو الصحيحني كتب ىف منها املروى

 على اإلحالة و أحدمها بذكر فسيكتفى الصحيحني ىف احلديث ورد لو و  .وجد إن احلديث
 سبق ما حنو على أيضا خترجيه فيتم الصحيحني غري ىف األحاديث من روى ما أما .اآلخر

 الكتب من الضعف و الصحة حيث من احلديث درجة و بتخرجيه قام من بيان جبانب ذكره

 .ختريج األحاديث  ىف املعتمدة

 إن الثانوية املصادر إىل فعزوها إال و األصلية مصادرها من العلماء أقوال من النقول توثيق .3
 اسم مث املؤلف اسم مث الكتاب باسم مبتدئا احلواشى ىف النقول هذه توثيق و .ذلك تعذر

 مبكان مبتدئا النشر بيانات مث الطبعة رقم يليه وجد إن اجمللد أو اجلزء رقم مث وجد إن احملقق

 .الصفحة رقم و النشر تاريخ مث النشر دار مث النشر

 من يليها عما لتعرب البحث مدار على التالية الرموز يستخدم سوف البحث أن إىل اإلشارة جتدر و
 : معان

 .طبعة بدون أى .ط .د -

 .نشر مكان بدون أى .م .د -

 .نشر دار بدون أى .ن .د -

 .نشر تاريخ بدون أى .ت .د -

 .باحلاشية يَر د ما على )*( لإلحالة-

 إىل حتتاج الىت الواردة املصطلحات تعريف يتم: األلفاظ غريب و بالمصطلحات، يتعلق ما :خامسا
 .املبهمة األلفاظ توضيح يتم كما االصطالح و اللغة ىف مفهومها بذكر بيان

 :بالتراجم يتعلق ما :سادسا
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 خمتصرة ترمجة خالل من البحث ثنايا ىف ذكرهم يرد الذين - املشاهري غري من - باألعالم التعريف
 رووا و عنهم روى من أشهر و مؤلفاته أهم و وفاته و ميالده تاريخ و كامال العلم اسم فيها يذكر

 .عنه

 :بالفهارس يتعلق ما :سابعا

 :اآلتى النحو على الدراسة هناية ىف الفهارس من جمموعة إحلاق يتم

 :القرآنية اآليات فهرس -

 مث السورة اسم مث اآلية بذكر مبتدئا املصحف ىف السور لرتتيب وفقا الواردة اآليات ترتيب يتم أن على
 .بالبحث اآلية فيها وردت الىت الصفحة رقم مث  اآلية رقم

 :النبوية األحاديث فهرس -

 فيها ورد الىت الصفحة اإلشارة إىل رقم و األجبدى للرتتيب وفقا الواردة األحاديث ترتيب يتم حيث
 .بالبحث احلديث

جيرى ترتيب اآلثار وفقا للرتتيب  عليهم؛ حيث اهلل رضوان الصحابة عن املروية اآلثار فهرس -
 األجبدى, و اإلشارة إىل رقم الصفحة الىت ورد هبا األثر.

 األول لالسم وفقا أجبديا ترتيبا األعالم ترتيب يتم أن على ذلك األمر تطلب إن األعالم فهرس -
 .بالبحث العلم اسم هبا ورد الىت الصفحة رقم مث للعلم

مث تاريخ  ,املؤلف اسم يليه للقب املؤلف, األجبدي للرتتيب وفقا جعااملر  ترتيب يتم :املراجع فهرس -
 مبكان مبتدئا النشر بيانات مث وجد إن الطبعة رقم مث وجد إن احملقق اسم وفاته, مث عنوان الكتاب,مث

 .النشر تاريخ مث النشر دار مث النشر

 .احملتويات فهرس  -
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 السابقة الدراسات
 على ركز ما منها .خمتلفة زوايا و ختصصات من األمر والية جمال تناولت عديدة دراسات هناك

 يالفقه اجلانبني بني املقارنة على ركز ما منها و القانوين اجلانب على ركز ما منها و الفقهى اجلانب
 النظريات و احلكم نظم ملوضوع تناوله ثنايا ىف عرضا عاجله ما الدراسات هذه من و .القانوينو 

 فاملالحظ هذا ومع. جزئياته من جزئية على ركز ما منها و .مستقال حبثا له أفرد ما منها و .السياسية
 وأثر األمر ويل ىف توافرها ينبغى الىت الشروط على تركز الىت الفقهية الدراسات ىف نسبية ندرة هناك أن

 اجلانب على ركزت - الباحث علم حد على – مستقلة دراسة توجد تكاد فال .واليته على ختلفها
  .قمتعم بشكل الدراسة موضوع تناولتو  الفقهي 

 السياسية و األنظمة جملال تناوهلا سياق ىف تناولتها املسألة هلذه تعرضت الىت الدراسات فغالبية        
 هذه تقسيم ميكن و .للمسألة القانوىن اجلانب على ركز قد منها كثريا أن كما .احلكم طرائق

 :هى أقسام ةثالث إىل البحثية النظر لزاوية وفقا الدراسات

 .الفقهية الدراسات -

 .القانونية الدراسات -

 .املقارنة الدراسات -

 :اآليت النحو على ذلك تفصيل جيرى و

 :الفقهية الدراسات :أوال

 (1) ( 1171الريس )  الدين ضياء محمد دراسة( 1) 

 اإلسالم ىف السياسية النظريات :بعنوان

     احلكم ىف الفقهاء آلراء تعرضت و .اإلسالم ىف السياسية النظريات نشأة الدراسة فيها استعرضت
    وجوهبا مدى و اإلمامة مفهوم تناولت كما .األحزاب و  الف َرق تكون ىف أقواهلم و الدولة وسياسة

                                  
 .7, ط اإلسالم، فى السياسية ، النظرياتالريس الدين ضياء حممد (1)
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 القدمية املصادر إىل الرجوع ىف الدراسة اتبعته الذى املنهج وتلخص .احلاكم واجبات و الوالية وشروط
 بينها والربط علمى نظام وفق ترتيبها و مناقشتها و املختلفة اآلراء بني واملوازنة بينها املقارنة و األصلية

 اجملال ىف علمية لنظريات أسس اإلسالمي الفقه أن إىل الدراسة أشارت و .عصرية بلغة عنها التعبري و
 عن متفرد نظام احلكم ىف اإلسالمى النظام أن أكدت و .األورىب السياسى الفكر سبقت السياسى

 تتوافر أن ينبغى اإلسالمية الدولة ىف جليل منصب اإلمامة أن أكدت كما .السياسية النظم من غريه
 والكفاية واإلدارية احلربية و السياسية الثقافة و االجتهاد و العلم :أمهها هلا ملن يتصدى عديدة شروطا
 البلوغ و احلرية و اإلسالم :ىف تتمثل الىت و للوالية األهلية و الفاضلة األخالق و اجلسمية و النفسية
 .القرشي النسب و الذكورة و والعقل

 (1) م(1191 -ه 1311العفيفى ) الصادق محمد دراسة(2)

 .احلكم أصول و اإلسالمى اجملتمع :بعنوان

 إطار ىف تناولت و .اإلسالم ىف احلكم نظرية معامل و الدستورية املبادئ أسس بيان الدراسة استهدفت
 من العديد عن الدراسة أسفرت قد و .األمور والة ىف توافرها الواجب الشروط و اخلالفة ملفهوم ذلك

 بالد ىف اخلالفة منصب لتوىل يتقدم فيمن تتوافر أن ينبغى عديدة شروطا هناك أن :أمهها النتائج
 النسب و األعضاء و احلواس وسالمة الكفاية و  العدالة و العلم و الذكورة :ىف تتمثل املسلمني

 .القرشي

 :القانونية الدراسات :ثانيا

 (2) (6111) ِبشر الوهاب عبد المعين عبد عادل دراسة(1)

 .مقارنة دراسة املختلط النظام ىف الدولة رئيس اختيار :بعنوان

                                  
 .1ط الحكم، أصول و اإلسالمى المجتمعالعفيفى,  الصادق حممد  (1)
 غري دكتوراه أطروحة ,  مقارنة، دراسة المختلط، النظام فى الدولة رئيس ، اختيار ب شر  الوهاب عبد املعني عبد عادل (2)

 .منشورة



16 

 

 مظاهر بني جيمع الذى املختلط النظام ىف اجلمهورية رئيس اختيار طرق حتديد الدراسة استهدفت
 عن األعمال مسئوال يكون و منفردا يعمل أن فيه اجلمهورية لرئيس ميكن الذى الرئاسى النظام

 تطرقت و .بنفسه الدولة أمور الدولة رئيس فيه يبت ال الذى النياىب النظام مظاهر وبني عنه الصادرة
 هذه أنواع و اجلمهورية رئاسة ملنصب املرشح شخص ىف توافرها ينبغى الىت الشروط بيان إىل الدراسة
 .املقارن األسلوب على ذلك إطار ىف اعتمدت و .الوصفي املنهج إىل الدراسة واستندت .الشروط

 املصرى السياسى النظام مها و املعاصرة اآلونة ىف املختلط النظام مناذج من منوذجني بني قارنت حيث
 ىف اجلمهورية رئيس اختيار طرق ىف املشرتكة النقاط الستخالص ذلك و الفرنسى السياسى النظام و

 أن ينبغى عديدة شروطا هناك أن :أمهها النتائج من العديد إىل الدراسة توصلت قد و .النظام هذا
 ىوالسياس املدنية باحلقوق التمتع و اجلنسية :ىف تتمثل اجلمهورية رئاسة ملنصب املرشح ىف تتوافر

 يكون أال و مسلما املرشح يكون أن :مها آخرين شرطني إضافة بضرورة الدراسة أوصت و .السنو 
 .اجلنسية مزدوجي غري من

 (1) م(6111 -ه 1346سعودى ) فوزى الحكيم عبد دراسة(2) 

 .اجلديد الدستورى التعديل ظل ىف مصر ىف اجلمهورية رئيس اختيار إجراءات ضوابط :بعنوان

 نصت الىت اجلمهورية رئيس انتخاب إجراءات و وشروط ضوابط صالحية مدى الدراسة استهدفت
( من الدستور, و كذلك القانون 77(, )76(, )74متمثلة ىف املواد ) اجلديدة الدستورية املواد عليها

 (.2211( بعد تعديله ىف مارس )2224( لسنة )171)

 مصر ىف السياسي الواقع مع املواد هذه مالءمة مدى لتحديد الوصفي املنهج على الدراسة واعتمدت
 و الضوابط هذه عليه تكون أن ينبغى ملا مقرتح تصور وضع و صياغتها ىف القصور أوجه وبيان

 نسبة أن :منها النتائج من العديد عن الدراسة أسفرت قد و .االنتخابية العملية مراحل ىف الشروط
 أوصت و .كافية غري نسبة تعد اجلمهورية لرئاسة للرتشيح الدستور اشرتطها الىت الشعىب التأييد

                                  
 الجديد، الدستورى التعديل ظل فى مصر فى الجمهورية رئيس اختيار إجراءات ، ضوابطسعودى فوزى احلكيم عبد (1)

 دكتوراه غري منشورة. أطروحة
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 جدية ضمان حيقق مبا الرئاسة ملرشح املؤيدين عدد الدستور بتعديل املكلفة اللجنة ترفع أن بضرورة
 .للبالد السكانية الكثافة مع يتناسب مبا و الرتشيح

 

 :المقارنة الدراسات :ثالثا

 (1) (1174حلمى ) محمود دراسة(1)

 .املعاصرة بالنظم مقارنا اإلسالمى احلكم نظام :بعنوان

 لبيان الدراسة تعرضت و .املعاصرة الوضعية بالنظم اإلسالمى احلكم نظام مقارنة الدراسة استهدفت
 إطار ىف و . السلطات هذه بني العالقة طبيعة و اإلسالمي احلكم نظام ىف العامة السلطات معامل

 وشروط الدولة رئاسة منصب عن احلديث إىل تطرقت اختصاصاهتا و التنفيذية السلطة لتكوين تناوهلا
 ينبغى عديدة شروطا هناك أن أبرزها النتائج من العديد إىل الدراسة توصلت و .واجباته و اخلليفة
 اقتحام و احلدود إقامة ىف الكفاية و العلم و العدالة :هى انتخابه و ترشيحه ليصح اخلليفة ىف توافرها

 واألهلية  احلواس و األعضاء سالمة و املصاحل تدبري و الرعية سياسة إىل املفضى والرأى احلروب
 .بالغا عاقال ذكرا حرا مسلما يكون أن :أى الكاملة للوالية

 (2) م(1177 -ه 1417) الصعيدي المتعال عبد حازم دراسة(2)

 احلديث. الدستورى الفقه ىف الدولة بنظرية املقارنة مع اإلسالمية الدولة نظرية :بعنوان

 الدولة شكل و أركاهنا و نشأهتا وأصل اإلسالمية بالدولة التعريف الدراسة تناولت

 تعرضت كما .الوضعى الفقه ىف الدول بأشكال مقارنتها و للقانون خضوعها مدى و اإلسالمية 
 على الدراسة اعتمدت و .الوضعي الفقه و اإلسالمي الفقه ىف شروطه و اخلليفة تنصيب طرق لبيان

 ىف الدولة نظرية قني و اإلسالم ىف الدولة نظرية بني االختالف و االلتقاء أوجه لبيان املقارنة منهج
                                  

 .2ط , المعاصرة، بالنظم مقارنا اإلسالمي الحكم نظام حلمى, حممود  (1)
 أطروحة , الحديث الدستوري الفقه فى الدولة بنظرية المقارنة مع اإلسالمية الدولة نظرية الصعيدى, املتعال عبد حازم (2)

 منشورة. دكتوراه
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 فقد إذا احلاكم خلع لألمة أن الدراسة عنها أسفرت الىت النتائج أهم من و .الوضعي الدستورى الفقه
 .اإلمامة أهل ىف املعتربة الشروط من شرطا

 (1) (1111فراج )  بدر زين دراسة(1) 

 .اإلسالمية الشريعة ىف و املعاصرة السياسية النظم ىف الدولة رئيس ىف املتطلبة الشروط :بعنوان

 شغله بدء عند الدولة رئيس منصب يشغل فيمن توافرها ينبغى الىت الشروط حتديد الدراسة استهدفت
 .اإلسالمى الفقه ىف و املعاصرة الوضعية الدساتري ىف املنصب هلذا الرتشيح على ختلفها أثر و املنصب

 شغل ىف األفراد حقوق تقيد ال حبيث الشروط هذه صالحية مدى على التعرف استهدفت كما
 الفقه ىف و املعاصرة السياسية األنظمة ىف مقرر جزاء يوجد كان إذا عما و الدولة رئيس منصب

 مهمتها جهة هناك كانت إذا ما و الدولة رئيس ىف املتطلبة الشروط من شرط ختلف عند اإلسالمى
 استقراء على البحث منهجية اعتمدت و .ختلفها عند اجلزاء توقيع و الشروط هذه توافر من التحقق

 املقارنة و الدولة رئيس منصب توىل شروط تتناول الىت الفقهية الكتابات و الدستورية القواعد حتليل و
 شرط كل خبصوص آخر جانب من اإلسالمى الفقه بني و بينها و جانب من املعاصرة الدساتري بني
 :أمهها النتائج من للعديد الدراسة توصلت و .الشروط هذه من

 بشأن املتعلقة و فيها وردت الىت الشروط تعداد إزاء واحدا مسلكا تسلك مل املعاصرة الدساتري أن -
     املوضوعية الشروط على ركز إمنا و الشكلية الشروط على يركز مل فمعظمها .الدولة رئيس منصب

 .الرتشيح موانع و 

     والسياسية املدنية باحلقوق التمتع و اجلنسية كشرط الدساتري عليه أمجعت ما الشروط من هناك -
 آخرى شروطا وهناك . آلخر دستور من الشروط هذه من شرط كل تفاصيل ىف خالف على والسن
 .العلم و اإلقامة و الصحية احلالة كشرط الدساتري من قلة ىف وردت

 إن و اإلسالمي الفقه ىف الواردة تلك مع املعاصرة الدساتري ىف الواردة الشروط من كثري تطابق -
 .التسمية اختلفت

                                  
  .ط.د اإلسالمية، الشريعة فى و المعاصرة، السياسية النظم فى الدولة رئيس فى المتطلبة الشروط ,فراج بدر زين  (1)
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 .اجلنسية كشرط املعاصرة الدساتري ىف الواردة الشروط لبعض اإلسالمى الفقه يتطرق مل -

 (1) (1117) فرحات محمد محمد دراسة(1) 

 السلطات و  مصادره و األساسية قواعده :اإلسالمى السياسى النظام ىف العامة املبادئ :بعنوان
 ىف السياسى النظام معامل حتديد الدراسة استهدفت .املعاصرة بالنظم مقارنة دراسةه, العامة في
 طبيعة الدراسة وأبرزت  .فيه العامة والسلطات النظام هذا مصادر و قواعده حيث من اإلسالم
 ىف تعرضت و .املعاصرة الوضعية بالنظم ارنةمق خصائصها و اإلسالمى النظام ىف التنفيذية السلطة

 أسفر و .اإلسالمية البالد ىف اخلليفة ملنصب يرتشح فيمن توافرها ينبغى الىت للشروط ذلك ثنايا
 السلطات فكرة فكانت .مقوماهتا بكل الدولة فكرة عرف اإلسالمي السياسى النظام أن عن البحث
 وأكد .اإلسالمي سياسيال الفقه ىف الوضوح متام واضحة القضائية و والتنفيذية التشريعية الثالث
 و البلوغ و اإلسالم :أمهها اخلالفة منصب يتوىل فيمن معينة شروطا تتوافر أن ينبغى أنه على البحث

 .القرشي النسب و الكفاءة و العدالة و والذكورة احلرية و العقل

 موضوع جوانب من أكثر أو جلانب تعرضت قد أهنا يتبني السابقة الدراسات استعراض من
 دراسة  معتتفق  احلالية الدراسة  فمع أن  .آخرى جوانب أغفلت و األمر وىل ىف املتطلبة الشروط

 احلالية الدراسة فإن هذا مع و .الوالية شروط ملسألة تناوهلا ىف  (1979الريس ) الدين ضياء حممد
بصورة متعمقة, وذلك بإبراز أقوال الفقهاء, و أدلتهم  الشروط هذه تتناول أهنا ىف عنها ختتلف

 الوالة تنصيب على الشروط هذه ختلف أثر على أيضا تركز أهنا عن خبصوص هذه املسألة. فضال 
 لنشأة تناوهلا سياق ىف عرضا املوضوع هذا تناولت السابقة الدراسة أن حني على .الوالية واستمرار
 .اإلسالم ىف السياسية النظريات

 فقد م(,1922 -ه 1122العفيفى ) الصادق حممد دراسة مع احلالية الدراسة تتفق كما
 حنو احلالية الدراسة سعى مع يتفق هذا و .األمور والة ىف توافرها الواجب الشروط بيان استهدفت

   الشروط هذه مقارنة إىل تسعى أهنا ىف عنها ختتلف احلالية فالدراسة هذا مع و .الشروط هذه حتديد
                                  

 العامة السلطات و  مصادره و األساسية قواعده :اإلسالمي السياسي النظام فى العامة المبادئ حممد حممد فرحات,  (1)
 .2, , طالمعاصرة بالنظم مقارنة دراسة فيه،

 



22 

 

 إبراز على السابقة الدراسة ركزت حني على .القانون املصري و اإلسالمي الفقه ىف ختلفها أثر و
 .اإلسالم ىف احلكم نظرية معامل و الدستورية املبادئ أسس

 (, فقد2211) ب شر الوهاب عبد املعني عبد عادل دراسة مع احلالية الدراسة تتفق كما
    اجلمهورية رئاسة ملنصب املرشح شخص ىف توافرها ينبغى الىت الشروط بيان إىل الدراسة هذه تطرقت

 .أنواعها بيان و الشروط هذه حتديد ىف احلالية الدراسة سعى مع يتفق ما هو و .الشروط هذه أنواع و
 إمنا و أنواعها و الشروط هذه حتديد على تقتصر ال أهنا ىف عنها ختتلف احلالية الدراسة أن إال

 الفقه ىف ختلفها أثر و الشروط هذه مقارنة تستهدف كما .ختلفها أثر حتديد أيضا تستهدف
 رئيس اختيار طرق حتديد على السابقة الدراسة ركزت حني على .املصرى القانون و اإلسالمى
 .املختلط النظام ىف اجلمهورية

 فقدم(, 2211 -ه 1132) سعودى فوزى احلكيم عبد دراسة مع احلالية الدراسة تتفق كما
 املصرى الدستور عليها نص الىت اجلمهورية رئيس انتخاب شروط بيان الدراسة هذه استهدفت

 هذا مع و .املصرى الدستور ىف الشروط هذه بيان حنو احلالية الدراسة سعى مع يتفق هذا و .اجلديد
 الفقه ىف ختلفها أثر بيان  و الشروط هذه مقارنة تستهدف أهنا ىف عنها ختتلف احلالية الدراسة فإن

 اجلانب على السابقة الدراسة ركزت بينما . املتعاقبة التارخيية مراحله ىف املصرى والقانون اإلسالمى
 شروط و ضوابط صالحية مدى حتديد على ركزت حيث .الفقهى اجلانب وأغفلت فحسب القانوىن

 .اجلديد املصري الدستور ىف اجلمهورية رئيس انتخاب إجراءات و

 هذه تطرقت (, فقد1973) حلمى حممود دراسة دراسة مع أيضا احلالية الدراسة وتتفق
 حتديد حماولة من احلالية الدراسة تستهدفه ما مع يتفق هذا و .اخلليفة شروط عن احلديث إىل الدراسة
 السابقة الدراسة ركزت فقد .عنها احلاليه الدراسة ختتلف هذا مع و .األمر وىل ىف املتطلبة الشروط

 الدراسة تركز بينما .العموم وجه على املعاصرة الوضعية بالنظم اإلسالمى احلكم نظام مقارنة على
 .ختلفها أثر و األمر وىل ىف املتطلبة الشروط هو و املسألة هذه جوانب من واحد جانب على احلالية
 وجه على املصري القانون و اإلسالمي الفقه ىف الشروط هذه مقارنة تستهدف أهنا عن فضال

 .اخلصوص
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   م(,  1977 -ه 1397) الصعيدى املتعال عبد حازم دراسة مع احلالية الدراسة تتفق كما
 ىف عنها ختتلف احلالية الدراسة أن إال .اإلسالمى الفقه ىف اخلالفة شروط ملسألة تعرضها وذلك ىف

 جبانب هذا .الوالية على ختلفها أثر بيان أيضا تتناول إمنا و الشروط هذه حتديد على تقتصر ال أهنا
 الدراسة انصبت حني علىاملصري.  القانون و ياإلسالم الفقه ىف املسألة هذه مقارنة حنو السعى

 اإلسالمية الدولة شكل و  أركاهنا و نشأهتا أصل و اإلسالمية بالدولة التعريف مسألة على السابقة
 .الوضعي الفقه ىف الدول بأشكال مقارنتها و للقانون خضوعها ومدى

 حتديد الدراسة هذه استهدفت (, فقد1992فراج ) بدر زين دراسة مع أيضا احلالية الدراسة تتفق و
 ختلفها أثر و املنصب شغله بدء عند الدولة رئيس منصب يشغل فيمن توافرها ينبغى الىت الشروط

 مع و .استيفائها إىل احلالية الدراسة تسعى الىت اجلوانب أحد ميثل هذا و .املنصب هلذا الرتشح على
 مقارنة السابقة الدراسة استهدفت فقد .الوجوه بعض من الدراسة هذه عن احلالية الدراسة ختتلف هذا

 الوضعية الدساتري ىف وط الشر هذه ختلف أثر و الدولة رئاسة ملنصب يرتشح فيمن املتطلبة الشروط
 و األمر لوىل املتطلبة الشروط مقارنة احلالية الدراسة تستهدف بينما .اإلسالمى الفقه ىف و املعاصرة

 .التحديد وجه على ريصالقانون امل و مياإلسال الفقه على واليته ىف ختلفها أثر

 ىف انصبت حيث .املسألة هلذه القانوىن اجلانب على ركزت قد السابقة الدراسة أن كما
 الفقه مع املقارنة إىل تطرقت إن و املسألة هذه ىف الوضعية الدساتري بني املقارنة على جمملها

 تأصيال البحث ملسائل تؤصل مل فهى .واف غري حنو على و عجالة ىف ذلك كان فإمنا اإلسالمي
 و مناقشتها عن فضال أدلتهم و املتقدمني الفقهاء أقوال تستوف فلم .األحيان أغلب ىف فقهيا

  .املعاصرين الكتاب بعض نظر وجهة من الفقهية املسائل باستعراض اكتفت إمنا و . بينها الرتجيح

 وحتاول املسألة من الفقهى اجلانب على الضوء من املزيد إلقاء احلالية الدراسة تستهدف لذا و
 منهجى قصور على انطوت قد السابقة الدراسة أن جبانب هذا .متعمق حنو على جوانبها استيفائها

 اعتمدت إمنا و األحيان معظم ىف القدامي الفقهاء كتب إىل ترجع مل فهى .الفقهية املسائل تناول ىف
 .القصور هذا تدارك إىل احلالية الدراسة تسعى لذا و .عنهم النقل ىف ثانوية مراجع على

 الىت للشروط تناوهلا ( ىف1997) فرحات حممد حممد دراسة مع احلالية الدراسة تتفق كما
 ختتلف احلالية الدراسة فإن هذا مع و .اإلسالمية البالد ىف اخلليفة ملنصب يرتشح فيمن توافرها ينبغى
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 و قواعده حيث من اإلسالم ىف السياسي النظام مقارنة على السابقة الدراسة ركزت فقد .عنها
 احلالية الدراسة تركز حني على املعاصرة الوضعية بالنظم فيه العامة السلطات و النظام هذا مصادر

 ي.املصر  القانون و ياإلسالم الفقه ىف ختلفها أثر و األمر وىل ىف املتطلبة الشروط مقارنة على

 و   القانونية و الفقهية اجلوانب على الضوء القاء حنو سعيها ىف احلالية الدراسة أن يتبني سبق مما
 استكمال حتاول بذلك هى إمنا ختلفها أثر و األمر ويل ىف املتطلبة الشروط مسألة بشأن بينها املقارنة

؛ ويتمثل يف مقارنة الشروط اليت ينبغي توافرها يف ويل املوضوع هذا ىف الدراسات هذه عنه أغفلت ما
 األمر, وأثر ختلفها يف الفقه اإلسالمي, والقانون املصري.
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 يالتمهيد الفصل 
 يلقانون المصر ا، و يفى الفقه اإلسالم أنواعهمفهوم الشرط، و و ،  األمر يول مفهوم

. املصري القانون و ,اإلسالمي الفقه ىف األمر ويل مفهوم مقارنة و تعريف احلاىل الفصل  يتضمن
 جيرى و. املصري القانون و اإلسالمي الفقه ىف أنواعه و لزومه, مدى و الشرط, مفهوم  يتناول كما

 :اآليت النحو على مباحث أربعة ىف  ذلك استعراض
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 المصريالقانون فى الفقه اإلسالمي، و  األمر يول مفهوم:األول المبحث
فيه ثالثة مطالب  , و ىف الفقه اإلسالمي, و القانون املصري األمر مفهوم ويل ايلاحل املبحثيتناول 
 :كاآلتى

 ياالصطالح الشرع، و اللغة فى األمر يول مفهوم: األول المطلب 
 األمر فى اللغة: يأوال: مفهوم ول

ُّ : مشتق  ركب من مفردتني مها: مفردة  ) ويلاألمر لغة: مصطلح م ويل (, و مفردة ) األمر (. و الَوىل 
َ عليه و الية, و َوالية. و قال ابن السِّكِّيت:  َ الشيَء, و َوىل  ن ُُّو. و  َوىل  ُ مبعىن: الُقر ب, و الدُّ من الَوىل 

 الو الية بالكسر: الُسلطان, و الَوالية, و الو الية: الُنص رة.

             َ ُّ:  كل َمن  َوىل  لنَّصري, أَم را أو قام به.  و قد ورد ىف عدة معان منها: الَصد يق, و ا و الَوىل 
حب. و 

ُ
ُّ املرأة: الذى يلى عقد و التابع, و امل ُّ اليتيم: الذى يَل ى أمره, و يقوم بكفايته. و َوىل  َوىل 
  .(1)النكاح عليها 

أيضا  و الو الية. (3)و الو الية: " توىل األمر " . (2)و َوالَّه األمري عَمل كذا, و تَ َوىلَّ الَعَمَل؛ أى: تَ َقلَّد
أى: تَ َولَّيتم أمور  (1)  چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎچر قوله تعاىل: سِّ : اإلمارة. و به فُ مبعىن

 .(4)الناس,و اخل طاب لُقَريش 

ُر ىف اللغة: واحد األُ و  ُر فالن مستقيم, و أمُ اأَلم  ُر: احلادثة, و قيمة. و ورُه مستمُ ور؛ يقال: أَم  اجلمع: اأَلم 
 .(1) و أُولوا اأَلم ر: الرَّؤساء, و أهل العلم اأَلم ُر: خالف النهى.و ور. مُ أُ 

                                  
 .124-122باب: الواو, ص , 14,ج3, ط، لسان العربابن منظور  (1)
 .937-936, باب: الواو, ص 3, ج2, ط، مجمل اللغةابن فارس  (2)
مفردات ألفاظ , و الراغب األصفهاىن, 692, ص 2, د. ط., جالمفردات فى غريب القرآن األصفهاىن, الراغب  (3)

 .629, ص 1, , طالقرآن
 . 22سورة حممد: اآلية,   (1)
: ،المعجم الوسيط جممع اللغة العربيةو  ,111,باب:الواو  ص 39,, ج1, ط، تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدى    (4)

 .1242, باب:الواو, ص 1ط, 
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األمر ىف اللغة  معناه: كل من تَ َقل د أمرا  أو قام به, سواء كان ذلك األمر يتعلق  فويلإذن   
احلال مع الرعية. و على ذلك ميكن القول بآحاد الناس كاملرأة, و اليتيم, أو يتعلق بعمومهم كما هو 

 بأن وىل أمر الرعية هو  أمريها القائم بأمرها.

 :ياألمر فى االصطالح الشرع يهوم ولثانيا: مف

 .(2)تُ َعرَّف الو الية ىف الشرع بأهنا: " تنفيذ القول على الغري, شاء الَغري  أو أىب " 

 :(1)( إىل نوعني مها 3)و تنقسم الوالية باعتبار خصوصيتها, و عموميتها 

: الوالية اخلاصة: هى الىت تثبت على شخص معني, أو مال خاص؛ مثل: والية األب, النوع األول
ى  على الصغري.  أو اجلد, أو الَوص 

: الوالية العامة: هى الىت تثبت على أشخاص ليسوا معنيني, أو مال عام؛ مثل: والية النوع الثانى
للدولة, و والية القاضى. فوالية اإلمام والية عامة مبعىن أهنا تشمل مجيع  اإلمام, أى: احلاكم األعلى

 الناس, و ال تقتصر على فرد واحد, أو أفراد معينني, و تتناول مجيع األموال, فال ختتص مبال حمدد.

األمر قد يطلق و يراد به من تثبت له  والية خاصة كوالية األب على  وعلى ذلك  فويل
لق و يراد به كل من تثبت له والية عامة كوالية احلاكم على الرعية, و والية القاضى الصغري, و قد يط

 على دائرة اختصاصه, و الوالية على إمامة الصلوات.

. و يرجع ذلك إىل األمر ىف االصطالح الشرعي د  بويلهذا و قد اختلف العلماء ىف حتديد املرا
ییییۈئۈئۈئۈئۈئۈئۈئچ قوله تعاىل: اختالفهم ىف تفسري املراد ب ) أوىل األمر ( ىف

 . (4) چ

                                                                                                        
 .227, ص221, , باب: اهلمزة, ص 1, ج3, طلسان العرب ابن منظور,  (1)

 .213, د. ط. ص  معَجم التعريفات، ( اجلُر جاىن,2)
مجلة الشريعة، للمزيد من التفصيل بشأن تقسيمات الوالية, يراجع: امساعيل البدوى, فصول ىف القضاء اإلسالمى, )   (3)

 .62 – 42, ص سالمية (والدراسات اإل
 .49,  ص المرجع السابق  (1)
 .49سورة النساء: من اآلية   (4)
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 :(1)على أقوال ثالثة هى فقد اختلف العلماء ىف ذلك  
 رضى اهلل عنه. (2)األمر: األمراء و الوالة.و هو قول أىب هريرة  : يرى أن املراد بأويلالقول األول
 رضى اهلل عنهما.  (1)األمر: العلماء. و ذهب إليه  ابن عباس  : يرى أن املراد بأويلالقول الثانى

                                  
جتدر اإلشارة إىل أن هناك أقوال آخرى  وردت ىف هذه املسألة , إال أن البحث احلاىل اقتصر على أشهر هذه األقوال. ملزيد  (1)

 - 172, ص  4د. ط., جتفسير الطََّبرى الُمَسمَّى جامع البيان فى تأويل القرآن،  الطربى,: من التفصيل  إزاء ذلك, يراجع
, 1, طتفسير البَـَغوى: معالم التنزيل و البغوى, , 31, ص 1, جالمفردات فى غريب القرآنو الراغب األصفهاىن,  ،172

, , د. ط., أحكام القرآن لعرىب, و ابن ا12, ص 12, ج2ط  شرح السنة، , و  البغوى,212 – 239اجمللد الثاىن, ص 
, 1, طالحجَّة فى بيان الَمَحجَّة فى شرح التوحيد، و مذهب أهل السنة , واأَلصبهاىن,142 – 142القسم األول, ص 

, مجموعة الفتاوى, و ابن تيمية, 261 – 249, ص 4, د. ط.,  جالجامع ألحكام القرآن , و القرطىب,142, ص 2ج
تفسير القرآن ,  و ابن كثري, 29,اجمللد الثاىن, ص 1, طبدائع التفسير, و ابن القيِّم, 122,اجمللد الرابع عشر, ص 1ط

, فتح القدير الجامع بين فنى الرواية و الدراية من علم التفسير , و الشوكاىن,137 – 132, اجمللد الرابع, ص 1, طالعظيم
, اجمللد الثالث, 1, طرآن العظيم و السبع المثَانىروح المعانى فى تفسير الق, و األلوسى,  122 – 121, ص 1د. ط., ج

 .61 – 63ص 
أبو ُهرَيرة  هو أبو ُهرَيرة الدَّو سى  صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم, و أكثرهم حديثا عنه. و هو َدو سى من َدو س    (2)

ثان بن عبداهلل بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن مالك بن نصر بن األز د. قال خليفة بن خياط, و هشام بن  بن ع د 
م الَكل ىب: امسه ُعَمري  بن عام ر بن عبد ذى الشََّرى بن طَر يف بن َعتَّاب بن أىب َصع ب بن ُمَنبِّه بن سعد بن ثَ ع َلبة بن سليم بن فَ ه 

أسلم أبو هريرة عام َخي رَب, و شهدها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم. مث لزمه, و واظب عليه رغبة ىف  بن َغَنم بن َدو س. 
عليه و سلم. و كان أبو هريرة أحفظ الناس لألحاديث النبوية ىف عصره. قال البخارى: ُروى العلم. فدعا له رسول اهلل صلى اهلل 

و استعمله عمر على عن أىب هريرة  أكثر من مثامنائة رجل من صاحب, و تابع, و كان أحفظ من روى احلديث ىف عصره. 
ت وفاته. و اختلف ىف وفاته. فقيل: تُ ُوىف أبو هريرة سنة البحرين, مث عزله, مث أراده على العمل فامتنع, و سكن املدينة, و هبا كان

، ُأْسد الغابة فى معرفة ابن األثري: يراجعسبع, ومخسني. و قيل: توىف سنة تسع, و مخسني, و هو ابن مثان و سبعني سنة. 
 .362  312, ص 7, ج1ط اإلصابة فى تمييز الصحابة، , و ابن حجر,313, ص 6,ج1, ط الصحابة



27 

 

: يرى أن اآلية عامة ىف كل أوىل األمر من األمراء, و العلماء. و ذهب إليه ابن تيمية القول الثالث
 , (1) القرطيبو , (3) ابن العريب (,2)

                                                                                                        
اس هو َعب د اهلل بن َعبَّاس بن عبد املطلب  بن هاشم بن عبد َمَناف, أبو الَعبَّاس الُقَرشى  اهلامشى ابن عم رسول اهلل ابن عب (1)

صلى اهلل عليه و سلم. ُكىنِّ بابنه العباس, و هو أكرب ولده. و أمه لَُبابة الكربى بنت احلارث بن َحز ن اهلاللية, و هو ابن خالة 
ولد و النىب صلى اهلل عليه و سلم, و أهل بيته بالشِّع ب من مكة. فأُتى به النىب صلى اهلل عليه و سلم فَحنَّكه  خالد بن الَول يد.

بر يقه. و ذلك قبل اهلجرة بثالث سنني, و قيل غري ذلك. و رأى جربيل عليه السالم عند النىب صلى اهلل عليه و سلم. و دعا له 
ر, و يسمى َحرب  األمة لسعة علمهرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أن ي . و روى ابن عباس فقهه ىف الدين. و كان يسمى الَبح 

. و روى عنه: عبد اهلل بن عمر, و أنس بن  عن النىب صلى اهلل عليه و سلم, و عن عمر, و على, و معاذ بن َجَبل, و أىب َذر 
رة, فبقى فيها أمريا, مث فارقها قبل أن يقتل على بن أىب مالك, و خلق كثري غري هؤالء. و استعمله على بن أىب طالب على الَبص

فِّني, و كان أحد األمراء فيها. و كان له ملا توىف النىب صلى اهلل عليه و سلم ثالث  طالب.  عاد إىل احل جاز, و شهد مع على ص 
و كانت وفاته سنة مثان   عشرة سنة, و قيل: مخس عشرة سنة. و توىف و هو ابن سبعني سنة, و قيل: إحدى و سبعني سنة. 

، اجَلر ح,و التعديل ابن أبى حاتم،: ثالث، و سبعين. يراجع وستني بالطائف,  و قيل: سنة إحدى, و سبعني, و قيل: سنة
د الغابة ىف معرفة الصحابة ابن األثير، ، و 112 ، ص5،ج1ط تذكرة احلُفَّاظ,  الذهبى، ، و611، ص 4، ج 1، طُأس 
ابن  و ،63 – 66، ص 1، ج1طمعرفة القراء الكبار  على الطبقات, و األعصار,  لذهبى،، و ا43 -44، ص 1، ج1ط

،  3، ج1، طاإلصابة ىف متييز الصحابة،  و ابن حجر، 141 – 161، ص 3،  ج1، طاإلصابة ىف متييز الصحابة  حجر،
 .141 – 161ص 

َرؤُه,  َدر ء ا, و َدر أَة: َدفَ َعُه. و َتَدارَأ الَقو ُم: َتَدافعوا ىف اخُلُصومة, و حنوها, و اختلفوا. يراجع: *َتَدارءوا: َدرَأ: الََّدر ء: الدَّف ع. َدرَأَه, يَد 
 .311, ص 1, ج3, ط، لسان العربابن منظور

نبلى,. ابن تيمية هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أىب القاسم اخَلض ر ابن حممد احل راىن مث الدمشقى احل  (2)
ولد يوم االثنني عاشر من ربيع األول سنة إحدى و ستني و ستمائة حب رَّان, و قدم به والده و بإخوته إىل دمشق, عند استيالء 
التتار على البالد سنة سبع و ستني, فسمع هبا من عبدالدائم, و ابن أىب اليسر, و اجملد بن عساكر,  و خالئق. و شرع الشيخ ىف 

ف من دون العشرين, و مل يزل ىف علو و ازدياد من العلم     و القدر إىل آخر عمره.  و أما تصانيفه رمحه اهلل اجلمع, و التصني
فكثرية منها:: )كتاب الصارم املسلول على ُمنَتق ص الرسول(,  و )كتاب اقتضاء الصراط املستقيم(, و )كتاب السياسة الشرعية(. 

ابن  َحر ليلة اإلثنني و العشرين من ذى القعدة سنة مثان و عشرين و سبعمائة. ينظر:و قد امتحن, و أوذى مرارا, و مات ىف سَ 
 .19-14, ص1, ج1, ططبقات المفسرين , و الَداُود ى ,122-327, ص 2, د. ط.,  جطبقات الحنابلة رجب,
ر بن العرىب هو حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد (3)  عافر ى  ابن العرىب هو أبو َبك 

َ
اإلمام أبو بكر بن العرىب امل

األندلسى اإلشبيلى.  ولد ليلة اخلميس لثمان بقني من شعبان سنة مثان و ستني و أربعمائة. مسع  من أىب عبد اهلل بن منظور, 
راج, و غريهم. و روى عنه باإلجازة  أبو احلسن على بن وأىب حممد بن خزرج, و  أىب عبد اهلل حممد بن َعتَّاب, و أىب َمر وان بن س 
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 .(2)وابن كثري 

القول األول الذى يرى أن املراد بأوىل األمر: األمراء, و الوالة, لصحة  (3) و رجَّح ابن جرير الطربي
األخبار عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم باألمر بطاعة األئمة, و الوالة فيما كان هلل طاعة و 

 .(1)للمسلمني مصلحة 

                                                                                                        
أمحد الشقورى, و أمحد بن عمر اخلزرجى التاجر. و له تصانيف كثرية منها: )أحكام القرآن(, و كتاب )املسالك ىف شرح موطأ 
َوذى  على كتاب الرتمذى(, و )القواصم و العواصم(, و  مالك(, و كتاب )الَقَبس( على موطأ مالك بن أنس, و )عارضة اأَلح 

خر سنة ثالث و أربعني و مخسمائة منصرفة من مراكش, و مُحل ميتا إىل مدينة فاس, و ُدفن هبا خارج باب توىف ىف ربيع اآل
حممد بن حممد بن عمر بن على بن سامل خملوف  و ,172-167, ص 2, ج1, ططبقات المفسرين احملروق. ينظر: الدَّاوودى,

 .112-136, ص 1. ط.,  , ج, دشجرة النور الزكية فى طبقات المالكيةالتونسى املالكى,  
القرطىب هو حممد بن أمحد بن أىب بكر بن فَ ر ح األنصارى اخلزرجى املالكى أبو عبد اهلل القرطىب. مسع من ابن رواج, و من    (1)

ابن اجُلمَّيزى, و الشيخ أىب العباس أمحد بن عمر القرطىب شارح )مسلم( بعضه, و أىب على احلسن بن حممد بن حممد البكرى 
هاب الدين أمحد. له تصانيف عديدة أشهرها: ) أحكام القرآن (, و كتاب )التذكرة ىف ا حلافظ, و غريهم. و روى عنه ولده ش 

َية بىن خطيب من الصعيد األدىن, و هبا توىف ىف ليلة اإلثنني التاسع من شوال سنة  أحوال املوتى و أمور اآلخرة(. كان مستقرا مب ن  
الدِّيباج الُمْذَهُب  , و ابن فرحون,66-64,  ص2,ج1, ط، طبقات المفسرينالدَّاوودى انظر: إحدى و سبعني و ستمائة ".

 .  329-322, ص 2, د. ط., جفى معرفة أعيان علماء المذهب
ابن كثري ابن هو إمساعيل بن عمر بن َكثري بن َضوء بن كثري بن ضوء بن د رع احلافظ عماد الدين أبو الفداء ابن اخلطيب    (2)

هاب الدين أىب حفص القرشى  الُبص روى  الدمشقى الشافعى. مولده بقرية شرقى ُبصرى من أعمال دمشق سنة إحدى و ش
سبعمائة,. تفقه على الشيخني برهان الدين الَفز ارى , و كمال الدين بن قاضى ُشهبة, و خالئق. له تصانيف عديدة أشهرها: 

ا ىف مجع املسانيد العشرة(. و اختصر )هتذيب الكمال(, و أضاف إليه ما تأخر ىف )البداية و النهاية(, و )التفاسري(, و )كتاب
)امليزان(, و مساه )التكميل(, و )طبقات الشافعية(, و )مناقب اإلمام الشافعى(. مات ىف يوم اخلميس السادس و العشرين من 

, طبقات المفسرينمية. ينظر: الدَّاوودى, شعبان سنة أربع وسبعني و سبعمائة, و دفن مبقربة الصوفية عند شيخه ابن تي
 .111-112, ص1,ج1ط

ابن جرير الطربى  هو حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربى اإلمام أبو جعفر, رأس املفسرين على اإلطالق,    (3)
وأحد أئمة العلماء. أصله من آُمل َطرَبستان.  ولد هبا سنة أربع, و عشرين, و مائتني. و استوطن بغداد, و أقام هبا إىل حني 

لك بن أىب الشَّوارب األموى, و اسحاق بن أىب اسرائيل, و امساعيل بن موسى الَفزَار ى, وفاته. حدَّث عن حممد بن عبد امل
وطائفة. و روى عنه أبو شعيب عبد اهلل بن احلسن بن أمحد بن أىب شعيب احَلرَّاىن,  و خالئق. له التصانيف العظيمة منها تفسري 

ىف معناه. , و منها: ) تاريخ األمم (, و ) اختالف العلماء (, و ) القرآن, و منها )هتذيب اآلثار(, وقال اخلطيب: مل أر مثله 
, طبقات المفسرين القراءات (.  مات ببغداد عشية يوم األحد ليومني بقيا من شوال سنة عشر, و ثالمثائة. ينظر: السيوطى,

 .112 – 112,  ص 2,  ج1, ططبقات المفسرين , والََّداُوودى,97 -94, ص 1ط
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أنه:   ب يوىل األمر ىف االصطالح الشرع  و بناء  على ذلك ذهب بعض املعاصرين إىل تعريف 
 .(2)" احلاكم العام الذى يتوىل أمر املسلمني, سواء أكان جائرا أم عادال " 

قوله: " احلاكم العام "؛ أى: الرئيس األعلى للدولة اإلسالمية. و قوله: " الذى يتوىل أمر 
 املسلمني "؛ أى: الذى يقوم على رعاية مصاحل املسلمني اآلخروية, و تدبري شئوهنم الدنيوية. 

ه: " املسلمني "؛ قيد خيرج به غري املسلمني ممن  يقيمون داخل الدولة اإلسالمية كأهل الذمة و قول
. و قوله: " سواء أكان جائرا (6), و احلربيني (4), أو يقيمون خارجها كاملعاَهد ين (1)واملستَأم نني  ,(3)

 ية.أم عادال "؛ أى: أن انتفاء صفة العدالة عن احلاكم ال تنفى عنه صفة الوال

                                                                                                        
 .177, ص  4, ج1, طفسير الطََّبرى الُمَسمَّى جامع البيان فى تأويل القرآن، تلطربىا  (1)

، و رجَّح   ابن حجر العسقالىن هذا القول أيضا؛ حيث ذهب إىل  أن املراد بأوىل األمر ىف اآلية هم األمراء. يراجع: ابن حجر
 . 111, ص 13د. ط., ج  فتح البارى شرح صحيح البخارى،

 .121, ص 1, ط  ، نظام الحكم اإلسالمى مقارنا بالنظم السياسية المعاصرة،م البدوىامساعيل ابراهي  (2)
أهل الذمة هم  الكفار من أهل الكتاب من اليهود, و النَّصارى  الذين يقيمون بدار اإلسالم إقامة دائمة  بأمان مؤبد    (3)

شريطة بذل اجلزية, و التزام أحكام اإلسالم. و اجلزية هى املال املأخوذ من الكفار مقابل  إقامتهم ىف دار اإلسالم, و عصمة 
, 1طأحكام أهل الذمة، , وابن الَقيِّم, 322, ص 9, د. ط., ج، المغنىابن ُقَدامة يراجع: دمائهم, وأعراضهم, و أمواهلم.

عبد الكرمي  , و 41,  ص 6, ج1, ط، مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج, و اخلطيب الشربيىن271اجمللد الثاىن, ص 
 .22, ص 2, طأحكام الذِّميِّين، و الُمستأمِنين فى دار اإلسالمزيدان, 

املستأم نون هم الكفار الذين يقدمون إىل  دار اإلسالم بأمان مؤقت من غري استيطان هلا,  حَت ُرم معه دمائهم, و أعراضهم,  (1)
أحكام أهل  وأمواهلم,  و ال تؤخذ منهم اجلزية, كالرسل, و التجار, و طالبوا احلاجة من زيارة, و غريها. يراجع: ابن الَقيِّم, 

ميِّين، , و عبد الكرمي زيدان, 166, ص 1,ج2, طرَّد الُمْحتار على الدُّر الُمْختارن عابدين, , واب271صالذمة،  أحكام الذِّ
مجلة الشريعة، , و  حممد نعيم ياسني,  عقد األمان ىف الشريعة اإلسالمية, , ) 17 -16,  ص والُمستأمِنين فى دار اإلسالم

 .212 -211, ص والدراسات اإلسالمية
هدون  يسمون أيضا  بأهل العهد, و أهل اهلدنة, أو أهل الصلح, و  هم الكفار  الذين تصاحل معهم املسلمون على املعا  (4)

ابن  ترك القتال مدة معلومة بع وض, و بغري عوض, و على أن يكونوا ىف دارهم, و ال جترى عليهم أحكام اإلسالم . يراجع:
 .271, اجمللد الثاىن, ص 1ط ,أحكام أهل الذمة, , و ابن القيم296, ص 9, د. ط., ج، المغنىقدامة
احلربيون أو أهل احلرب هم الكفار  الذين ليس بينهم, و بني املسلمني عهد, أو هدنة, أو صلح و إن مل حياربوا املسلمني.  (6)

رفة ألفاظ مغني المحتاج إلى مع, و اخلطيب الشربيىن, 271املرجع السابق, ص أحكام أهل الذمة،  يراجع: ابن القيم,
 .62 – 32, ص 6, ج1, طالمنهاج
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لوىل األمر أخص من املعىن اللغوى. فوىل األمر ىف  يتبني أن املعىن االصطالحي من هذا التعريف     
اللغة يشمل كل من توىل أمرا من األمور سواء أكان أمر أفراد من الناس كاملرأة, و اليتيم, أم أمر 

قصر مفهوم والية األمر على من يتوىل شئون  عوب. على حني أن املعىن االصطالحيمجاعات, و ش
 الرعية فحسب.

و مع ذلك, يالحظ على هذا التعريف قصره وصف والية األمر على رعية الدولة اإلسالمية من      
املسلمني فحسب, و هذا قد يعىن أن وىل أمر املسلمني ليس له سلطان على غري املسلمني املقيمني 

و من املعلوم أن رعايا الدولة اإلسالمية من غري املسلمني الذين  داخل حدود الدولة اإلسالمية.
ارتضوا أن يعيشوا بني جنباهتا ينبغى أن خيضعوا لسلطاهنا, و يأمتروا بإمرهتا. و على ذلك ميكن تعريف 

وم على رعاية مصاحلها الدينية, وىل األمر بأنه: الرئيس األعلى الذى يتوىل أمر الدولة اإلسالمية, و يق
لسلطانه حكام دبري شئوهنا الدنيوية.و قوله: الرئيس األعلى؛ أى: احلاكم العام  الذى خيضع تو 

األقاليم التابعة للدولة اإلسالمية. و قوله:  الذى يتوىل أمر الدولة اإلسالمية؛ أى: يتوىل الواليات, و 
 سالمية. تدبري أمر الرعية من املسلمني, و غري املسلمني املقيمني داخل حدود الدولة اإل

و قوله: يقوم على رعاية مصاحلها الدينية؛ أى: يتوىل إقامة شعائر الدين, و محايته من دسائس     
. إذن (1)أهل  الزيغ. و قوله: تدبري شئوهنا الدنيوية؛ أى: يتوىل رعاية ما تصلح به الرعية ىف معاشهم 

 . (2)سالمية املراد بوىل األمر ىف البحث احلاىل هو احلاكم العام للدولة اإل

 ىف االصطالح القانويناألمر  فهوم ويلم: الثاىن املطلب 
ا عليه "  . قوله: " (3)الوالية ىف القانون: " قوة شرعية ميلك هبا صاحبها التصرف ىف شئون غريه َجرب 

قوة شرعية "؛ أى: حق يكتسبه الشخص مبوجب القانون. و قوله: " ميلك هبا صاحبها التصرف ىف 
                                                                                                        

 
مع أن املشاهد أن بعض احلكام  املعاصرين للبالد اإلسالمية يقتصرون على تدبري املتطلبات الدنيوية للرعية,و يغفلون عن   (1)

 رعاية املصاحل اآلخروية, إال أن هذا ال خيرجهم عن كوهنم والة األمور حقيقة ىف هذه البالد.
جتدر اإلشارة إىل أنه سيجرى استعمال مصطلحات: وىل األمر, و اخلليفة, و اإلمام, و أمري املؤمنني, و رئيس الدولة    (2)

 كمصطلحات مرتادفة ىف البحث احلاىل.
 .121, ص 3, , طموسوعة األحوال الشخصية معوض عبد التواب,  (3)
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"؛ أى: لصاحب هذا احلق, و هو الَوىلِّ السلطة ىف تنفيذ القول على املوَّىل عليه. و قوله: شئون غريه 
ا عليه "؛ أى: للوىل احلق ىف تنفيذ القول على املوىل عليه شاء أو أىب.  " َجرب 

األمر ىف القانون هو: من ثبت له قانونا احلق ىف التصرف ىف  و على ذلك ميكن القول بأن ويل      
غريه مبشيئته أو بغري مشيئته. و مفهوم وىل األمر هبذا املعىن  يتسع ليشمل كل من كان له احلق  شئون

ىف التصرف ىف شئون غريه مبوجب القانون كوالية األب على أبنائه الصغار دون سن البلوغ, و والية 
على رئاسة الدولة  احلاكم على احملكومني. و مع أمهية هذا املفهوم, إال أنه ال يستعمل عادة للداللة

هذا  ر حادث  هو مصطلح رئيس الدولة. و ىف الكتابات القانونية املعاصرة, إمنا يستعمل مصطلح آخ
 املصطلح  هو األكثر استعماال للداللة  على هذا املفهوم.

 و قد وردت تعريفات عديدة لرئيس الدولة ىف االصطالح القانوىن منها:

  (1) بأنه: رأس السلطة التنفيذية الدولة ىف االصطالح القانوينرئيس يعرَّف : التعريف األول

 .(2)ىف الدولة 

 األعلى جلميع العاملني ىف مهام التنفيذ ىف الدولة.و قوله: رأس السلطة التنفيذية؛ أى الرئيس        
ة الدولة أى: أن رئاسهذا يعىن استقاللية السلطتني التشريعية, و القضائية عن مفهوم رئاسة الدولة. و 

هبذا املفهوم تقتصر على السلطة التنفيذية فحسب, و ال تشمل السلطتني اآلخريني التشريعية,        
 القضائية. و 

                                  
و السلطة احلاكمة ) احلكومة (. و احلكومة تتكون من ثالث تكون الدولة من ثالث عناصر هى: الشعب, و اإلقليم, ت  (1)

هيئات رئيسة هى السلطة التشريعية, و السلطة التنفيذية, و السلطة القضائية. و اصطالح السلطة التنفيذية يشمل مجيع العاملني 
الدولة ىف األنظمة الرئاسية,  و  ىف مهام التنفيذ ىف الدولة, ابتداء من أصغر موظف حىت رئيس الدولة.  فيمثل احلاكم أو رئيس

رئيس الوزراء ىف األنظمة النيابية رأس السلطة التنفيذية. و االختصاص األساسى للسلطة التنفيذية هو: تنفيذ القوانني الىت تضعها 
العربية المعاصرة، و السلطات الثالث فى الدساتير سليمان حممد الطماوى,  : السلطة التشريعية, و إدارة املرافق العامة. يراجع
, د. ط., ص الدولة فى ميزان الشريعةماجد راغب احللو,  , و241 , ص1, طفى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة مقارنة

 و ,132
 Nick Howard, Beginning  Constitutional Law, p20. 

السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة، و فى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة  سليمان حممد الطماوى,  (2)
 .241 ,, صمقارنة
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و يؤخذ على هذا التعريف إغفاله إبراز طبيعة رئاسة السلطة التنفيذية؛ أى: من حيث كوهنا      
للسلطة التنفيذية دون أية صالحيات فعلية رئاسة إمسية أو فعلية؛ فقد يكون رئيس الدولة رئيسا إمسيا 

 ,(1) كما هو احلال ىف بعض األنظمة الربملانيةملمارسة هذه السلطة  

 الذى ميارس فيه رئيس الدولة سلطات حقيقية.  ( 2)ذلك خبالف النظام الرئاسى و  

                                  
النظام الربملاىن هو النظام النياىب الذى ال يباشر فيه الشعب السيادة بنفسه, و لكنه ينتخب نوابا عنه ملمارستها. و يسمى   (1)

هذا النظام بالدميقرطية غري املباشرة. و هذا خبالف الدميقراطية املباشرة  و هى الىت يباشر فيها الشعب السلطة بنفسه دون وسيط.  
الدميقراطى شبه املباشر؛ و فيه ال يكتفى الشعب بانتخاب النواب ىف اجمللس النياىب, بل إنه يشارك هذا اجمللس وهناك أيضا النظام 

ىف مباشرة مظاهر احلكم ىف الشئون العامة كممارسة حق االستفتاء الشعىب, و االعرتاض الشعىب, و حق االقرتاح الشعىب للقوانني. 
كومة يقوم على مبدأ السيادة الشعبية, و أن الشعب هو صاحب السلطة. و قد يتخذ ومن املعلوم أن الشكل الدميقراطى للح

احلكم الدميقراطى صورة النظام امللكى الدستورى؛ حيث يكون رئيس الدولة ملكا يتوىل احلكم عن طريق الوراثة. و قد يأخذ 
 ملدة حمدودة.الشكل اجلمهورى حينما يكون رئيس الدولة شخصا منتخبا من الشعب صاحب السيادة 

و  هذا خبالف احلكومة امللكية املطلقة الىت  يكون صاحب السيادة فيها ملكا بالوراثة. و خبالف احلكومة الدكتاتورية الىت يكون  
صاحب السيادة فيها فردا اكتسب السلطة عن طريق القهر, و الغلبة.  هذا و تتكون السلطة التنفيذية ىف النظام الربملاىن من 

ا: رئيس الدولة,) امللك ىف النظام امللكى, و رئيس اجلمهورية ىف النظام اجلمهورى (, مث رئيس الوزراء, و الوزراء,  و عنصرين, مه
هؤالء جيتمعون ىف هيئة تسمى جملس الوزراء ) الذى يتكون من رئيس جملس الوزراء, و نوابه, و عدد من الوزراء, و نواهبم (..  و 

مزاولة اجلانب اإلمسى من السلطة التنفيذية, ىف حني يتوىل اجلانب الفعلى من هذه السلطة رئيس يقتصر دور رئيس الدولة على 
الوزراء, و الوزراء. ويقوم النظام الربملاىن أيضا على أساس استقالل منصب رئيس الدولة عن منصب رئيس الوزراء من الناحية 

صبه كرئيس للدولة, و منصب رئيس جملس الوزراء. يراجع: فؤاد العطار, العضوية, مبعىن أنه ال جيوز لرئيس الدولة أن جيمع بني من
، القانون الدستورى، و تطور األنظمة الدستورية , و ثروت بدوى622, د. ط., ص النظم السياسية،  والقانون الدستورى

, , د. ط., ص ياسيةالقانون الدستورى، و النظم الس , و ابراهيم عبد العزيز شيحا,321 – 323, , د. ط., ص فى مصر
القانون الدستورى: المبادىء الدستورية العامة، النظام الدستورى لجمهورية مصر  , و عيد أمحد الغفلول,611 – 612

,  122 – 119, ص 6, ,ط، القانون الدستورى، و المؤسسات السياسية, و حممد طى112, , د. ط., ص العربية
 .26 – 23, ص 1, , طمقارنةالنظام البرلمانى، دراسة  وسريوان زهاوى,

النظام الرئاسى هو ذلك النظام الذى يقوم على مبدأ الفصل املطلق بني السلطات؛ فكل سلطة من سلطات الدولة الثالث,   (2)
السلطة التشريعية, و السلطة التنفيذية, و السلطة القضائية, مستقلة عن السلطتني األخريني. فرئيس الدولة ينتخب بواسطة 

و ال ميكن مساءلته أمام  اجمللس النياىب. و اجمللس النياىب يتم اختيار أعضائه من الشعب, و ال ميلك الرئيس حل اجمللس الشعب, 
النياىب. ولكل سلطة من السلطات الثالث وظيفة خاصة هبا, و ال جيوز ألى سلطة جتاوز وظيفتها إىل غريها مما يدخل ىف 

لة ميثل األداة األساسية ىف السلطة التنفيذية ىف النظام الرئاسى؛ حيث يتمتع اختصاصات سلطة آخرى. و ميثل رئيس الدو 
ظام بسلطات فعلية ينفرد هبا دون الرؤساء ىف النظام الربملاىن. و تعد الواليات املتحدة األمرييكية  أبرز الدول املعاصرة الىت تتبىن الن
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:  يُ َعرَّف رئيس الدولة  بأنه: " املمثل الشرعى للدولة ىف مواجهة العامل اخلارجى ىف التعريف الثانى
 .(1)حالىت احلرب, و السلم على السواء " 

قوله: " املمثل  "؛ أى: إنه نائب عن األمة أمام الدول اآلخرى. و قوله " الشرعى "؛ أى: إنه تقلد 
رهتا هذه الدولة. و هذا قيد خيرج به األفراد الذين تولوا رئاسة الدولة وفقا للوسائل القانونية الىت أق

ىف حالىت احلرب و السلم "  يرئاسة الدولة بطرق غري قانونية. و قوله: " ىف مواجهة العامل اخلارج
 يشري إىل أن هذا التمثيل ال يقتصر على حالة احلرب فحسب, بل يشمل حالة السلم أيضا.

جانب الشرعية  ىف تقلد رئاسة الدولة, إال أن توىل بعض األفراد  مع أمهية هذا التعريف ىف إبراز  
للحكم بطرق غري شرعية  ال ينزع عنهم صفتهم كحكام لدوهلم.  و يالحظ على هذا التعريف أته مل 
حيدد بدقة مستوى التمثيل الذى خيتص به رئيس الدولة؛ فقد يتم هذا التمثيل عرب مندوىب رئيس 

اء أو نواهبم. كما يالحظ على هذا التعريف أنه أغفل توضيح كنه العالقة الدولة على مستوى الوزر 
بني رئيس الدولة بالسلطات الثالث التشريعية, و التنفيذية, و القضائية؛ أى: ما إذا كان رئيسا 

 للسلطات الثالث أو رئيسا للسلطة التنفيذية فحسب, مثلما أشار التعريف السابق.
 .القانوين و يالشرع االصطالح ىف األمر ويل مفهوم مقارنة: لثالثا املطلب 

    , و القانون يتضح أن بينهما أوجه اتفاق,يفهوم وىل األمر ىف الفقه اإلسالممن العرض السابق مل
 أوجه اختالف تتضح فيما يلى:و 

 أوال: أوجه االتفاق:

 نون, تتمثل ىف اآلتى:هناك أوجه اتفاق عديدة  بشأن مفهوم وىل األمر ىف الفقه اإلسالمى, و القا

األمر ىف القانون يستعمل للداللة على احلاكم األعلى للدولة؛ مما يشري إىل خضوع  مفهوم ويل .1
 فهوم وىل األمر ىف الفقه اإلسالميحكام األقاليم التابعة لسلطانه,  و هو بذلك يتفق مع م

                                                                                                        
مصطفى أبو زيد  , و137 – 136, ص 1, ج2ط لم المعاصرالنظم السياسية فى العاسعاد الشرقاوى,   الرئاسى. يراجع:

, 1, , طالنظام الدستورى المصرى مصطفى أبو زيد فهمى, و ,122, ص 9ط ، الدستور المصرى فقها، و قضاء ، فهمى
 .292ص 
, د. ط. ,     ,النظام الدستورى فى جمهورية مصر العربية، مع مقدمة فى دراسة المبادىء الدستورية العامة حيىي اجلمل,  (1)
 .147ص 
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الذى يشري إليه باعتباره الرئيس األعظم للدولة اإلسالمية, و الذى يدين له حكام الواليات 
 التابعة.

األمر ىف االصطالح القانوىن يشري  إىل رئيس الدولة باعتباره رئيسا للسلطة  مفهوم ويل .2
العاملني باعتباره رئيسا جلميع  فهوم وىل األمر ىف الفقه اإلسالميالتنفيذية. و هذا يتفق مع م

 مبهام التنفيذ ىف الدولة.
األمر ىف القانون يتضمن اإلشارة إليه باعتباره ممثال عن الشعب, و وكيال عنه ىف  مفهوم ويل .3

تصريف أموره الداخلية, و تدبري شئونه اخلارجية. و هذا يتفق مع مفهوم وىل األمر ىف الفقه 
 مصاحلها ىف الداخل, و اخلارج.اإلسالمية استناده إىل كونه نائبا عن األمة ىف رعاية 

 

 ثانيا: أوجه االختالف:

, و القانون, إال أن فهوم ويل األمر ىف الفقه اإلسالميمع أن هناك أوجه اتفاق عديدة فيما يتعلق مب
 هناك أوجه اختالف متعددة تتضح ىف اآلتى:

لإلشارة إىل مفهوم احلاكم  -عند اإلطالق  - صطلح ويل األمر ىف الفقه اإلسالمييستعمل م .1
األعلى للدولة اإلسالمية. و مع أمهية هذا املصطلح  ىف الفقه اإلسالمى, إال أنه مل يرد بنفس 
الصيغة  ىف القانون للداللة على هذا املفهوم؛ إمنا ورد مصطلح آخر أكثر شيوعا هو مصطلح 

 رئيس الدولة.
على كونه رئيسا للسلطة التنفيذية, مستبعدا بذلك كونه  ح القانوينم ويل األمر ىف االصطاليركز مفهو 

. و (1)بني السلطات  الفصل رئيسا للسلطتني األخريني التشريعية, و القضائية, و ذلك تكريسا ملبدأ 

                                  
يقوم  مبدأ  الفصل  بني السلطات على أساسني مها: األساس األول: مبدأ االستقالل العضوى لسلطات الدولة الثالث؛        (1)

واألساس الثاىن: التخصص الوظيفى. و يقصد باالستقالل العضوى أن تكون كل سلطة من سلطات الدولة الثالث؛ التشريعية, 
لسلطتني األخريني. أما التخصص الوظيفى فيقصد به أن ختتص كل سلطة  من السلطات والتنفيذية, و القضائية,  مستقلة عن ا

الثالث بوظيفة خاصة هبا, فال جيوز ألى سلطة تأن جاوز وظيفتها إىل غريها مما يدخل ىف اختصاصات سلطة آخرى.            
, و لكن كل سلطة تتعاون مع غريها ىف أداء املهام واالستقالل العضوى, و التخصص الوظيفى ال يعىن عدم التعاون ىف أداء املهام

صيانة احلريات, و ذلك ألن جتميع السلطة ىف قبضة واحدة من شأنه و  املعهود هبا إليها. و مربرات هذا املبدأ منع استبداد احلكام,
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هو بذلك خيتلف عن مفهوم وىل األمر ىف الفقه اإلسالمى, و الذى ينظر إىل حاكم الدولة اإلسالمية 
 القضائية.و    يسا للسلطات الثالث؛ التشريعية, و التنفيذية, باعتباره رئ

ينظر إليه باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية, إال  م ويل األمر ىف االصطالح القانوينمع أن مفهو  .2
الذى ال  (1) يايبأن هذه الرئاسة قد تكون رئاسة امسية فحسب. كما هو احلال ىف النظام الن

هو  رئيس الوزارة مسئولية احلكم. و ميلك فيه رئيس الدولة أية صالحيات فعلية, بينما يتوىل
هبذا خيتلف مع مفهوم وىل األمر ىف الفقه اإلسالمى الذى ينظر إىل وىل األمر باعتباره احلاكم 

 .(2)الفعلى للبالد؛ فهو ميتلك سلطات حقيقية إلدارة شئون األمة 
أغفل اإلشارة إىل وظيفة احلاكم ىف رعاية املصاحل  ر ىف االصطالح القانوينويل األم مفهوم -1

اآلخروية لألمة. على حني ركز مفهوم وىل األمر ىف الفقه اإلسالمى على دور الرئيس األعلى 
 للدولة اإلسالمية ىف حفظ الدين, و محاية املصاحل اآلخروية للعباد.

  

                                                                                                        
سليمان حممد و , 137 – 136ص ,2ط نظم السياسية فى العالم المعاصر،الأن يودى باحلرية. يراجع: سعاد الشرقاوى, 

, ص 4, طالسلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة، و فى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة مقارنة الطماوى, 
, 372 – 369, ص 1, , طالوسيط فى النظم السياسية، و القانون الدستورى , و نعمان أمحد اخلطيب,422 -412

 .19, , د. ط., ص النظام السياسى، و الدستورى للواليات المتحدة حقيقة الفصل بين السلطات فى وسعيد السيد على,
هناك العديد من دول العامل تتبىن النظام النياىب ) الربملاىن ( منها: ىف أوروبا: بريطانيا, و أملانيا, و النمسا, و إيطاليا,    (1)

الدمنارك, و أيسلندا. و ىف آسيا: اهلند, و اليابان, و ىف ولوكسمبورج, و أيرلندا, و بلجيكا, و هولندا, و السويد, و النرويج, و 
 ,2ط سعاد الشرقاوى، النظم السياسية فى العالم المعاصر، يراجع: اسرتاليا: اسرتاليا, و نيوزلندا. و ىف أمرييكا الشمالية: كندا.

 .139ص 
لعناصر الىت حتقق هذه السلطة القوية هو وحدهتا,      فالسلطة التنفيذية القوية متثل شرطا أساسيا حلسن إدارة البالد, و أول ا  (2)

وعدم ازدواجيتها, أو جتزئتها. و هذا ما يتحقق ىف النظام الرئاسى؛ حيث توجد فردية السلطة التنفيذية, و تندمج رئاسة الدولة, 
, دستورية القوانينالنظام الدستوري المصري، و رقابة  مصطفى أبو زيد فهمى, :ورئاسة احلكومة ىف شخص واحد. يراجع

 .112 – 122, ص 7ط
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 يوالقانون المصر  ياإلسالم الفقه فى أنواعه و لزومه مدى و رطشال مفهوم:انىالث المبحث
. يالقانون املصر , و يأنواعه ىف الفقه اإلسالمزومه, و احلاىل مفهوم الشرط, و مدى ل املبحثيتناول 

 :كاآلتىبه ستة مطالب  و 

 يالقانون، و ياللغة، و االصطالح الشرع فى الشرط مفهوم: األول المطلب 
 أوال: مفهوم الشرط فى اللغة: 

 .(1) الشَّر ُط لغة: إلزاُم الشيء, و التزاُمُه ىف البيع, و حنوه, و اجلمع: ُشُروط

 :ي: مفهوم الشرط فى االصطالح الشرعثانيا

  .(2) الشرط شرعا: " عبارة عما ال يوجد املشروط مع عدمه, لكن ال يلزمه أن يوجد عند وجوده "
: " ما عرَّف بأنهو ي.  (3)  تأثريه, ال ىف ذاته "الشرط بأنه: " الذى يقف عليه املؤثِّر ىفكما يعرَّف 

فالشرط  .(1) يلزم من نفيه نفى أمر ما على وجه ال يكون سببا لوجوده و ال داخال ىف السبب "
بذلك خيتلف عن السبب و املانع. فالسبب: هو الذى يلزم من وجوده الوجود, و من عدمه العدم 

ه العدم, و ال يلزم من عدمه وجود و ال عدم لذاته. فاملعترب لذاته. و املانع: هو الذى يلزم من وجود
 .(4)ىف املانع وجوده, و ىف الشرط عدمه, و ىف السبب وجوده, و عدمه. 

 :الصطالح القانونيثالثا: مفهوم الشرط فى ا

تَ َقَبل غري حمقق الوقوع, يرتتب على وقوعه وجود االلتزام   يُ َعرَّف الشرط ىف القانون بأنه: " أمر ُمس 

                                  
 .622, ص 2, ط، القاموس المحيط, و الفريزآبادى22, باب: الشني, ص  7, ج لسان العرب ابن منظور,  (1)

 .219,  ص 2, ج1, طالُمستصَفى من علم األصول الغزاىل, (2)  
 .122, اجمللد األول, ص 1, , طالمحصول فى علم أصول الفقه الرازى,  (3)
 .411, ص 1,ج1, حتقيق: ابراهيم العجوز, طاإلحكام فى أصول األحكام اآلمدى,   (1)
، البحر المحيط الزركشى يراجع:. مثال ذلك : الزكاة, فالسبب النصاب, و احلول شرط, و الدَّي ن مانع عند من يراه مانعا   (4)

 .329, ص 3,ج2, طفى أصول الفقه
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 .(1)أو زواله " 
 : (2)يتبني من هذا التعريف أن للشرط ثالثة مقومات هى 

أن يكون الشرط أمرا مستقبال: أى أن الشرط أمر يقع ىف املستقبل, فال جيوز أن يكون  : يلزمأوال
 .(3)الشرط أمرا ماضيا أو حاضرا 

 .(1)أن يكون الشرط غري حمقق الوقوع: فإذا كان األمر حمقق الوقوع, فال يكون شرطا  : يلزمثانيا

جيوز أن يكون الشرط خمالفا لآلداب أال يكون الشرط خمالفا للنظام العام: أى: ال : يلزم ثالثا
 .(4)العامة

هذا و يقصد بالشروط ىف البحث احلاىل: جمموعة الصفات الىت ينبغى أن تتوافر ىف املرشح       
 لرئاسة الدولة, و اإلجراءات الىت جيب عليه اتباعها لشغل منصب الرئاسة.

 القانون و ياإلسالم الفقه ىف الشرط مفهوم مقارنة: الثاىن املطلب 
أوجه ن  يتبني أن هناك أوجه اتفاق,  و , و القانو اض مفهوم الشرط ىف الفقه اإلسالميمن استعر 

 اختالف ميكن إبرازها على النحو اآلتى:

 أوال: أوجه االتفاق:

 :تتمثل أوجه االتفاق بني الفقه اإلسالمى, و القانون فيما يتعلق مبفهوم الشرط على النحو اآلتى

 ىف أن الشرط أمر يرتتب عليه وجود التزام, أو زواله. الفقه اإلسالمي يتفق القانون مع -1

                                  
تا أبو سعد,   (1) , 61, د. ط., ص للتراضى فى القانون المدني المقارن، و الشريعة اإلسالميةالشرط كوصف حممد ش 

 .11, ص 3, د. ط., جالوسيط فى شرح القانون المدنيعبد الرزاق أمحد السنهورى, و 
تا أبو سعد,   (2)  – 122, د. ط., ص الشرط كوصف للتراضى فى القانون المدني المقارن، و الشريعة اإلسالميةحممد ش 

 .32 -14, ص 3, د. ط., جالوسيط فى شرح القانون المدني عبد الرزاق أمحد السنهورى,, و 129
 مثال ذلك: كاألب الذى يعد ابنه بأن يهب له منزال إذا تزوج. فشرط الزواج أمر يتعلق باملستقبل.  (3)
 مثال ذلك: شرط الزواج كما ىف املثال  السابق, فالزواج أمر غري حمقق الوقوع, فقد يتزوج االبن, و قد ال يتزوج.  (1)
مثال ذلك: كما لو التزم شخص حنو آخر بأن يدفع مبلغا من املال إذا ارتكب امللتزم عمال منافيا لآلداب. فهذا الشرط   (4)

 يكون شرطا باطال.
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 ىف عدم جواز خمالفة االشرط لآلداب العامة.  يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي -2

 ثانيا: أوجه االختالف:

ىف مفهوم الشرط من بعض الوجوه, إال أنه خيتلف  اتفاق القانون مع الفقه اإلسالمي على الرغم من
 اآلتى:  عنه ىف

الشرط ىف القانون جيب أن يكون أمرا مستقبال؛ فال جيوز أن يكون أمرا ماضيا أو حاضرا. و هذا  -1
ال يشرتط فيه  عن مفهوم الشرط ىف الفقه اإلسالمي. فالشرط ىف الفقه اإلسالميخيتلف 

 االستقبال. فقد يكون الشرط أمرا حاضرا.
 يالقانون املصر , و ياإلسالم الفقه ىف الشروط استلزام مدى: الثالث املطلب 

 :يفى الفقه اإلسالم الشروط : لزومولالفرع األ
اختلف العلماء ىف مسألة ضروة استلزام شروط معينة ىف وىل أمر الدولة اإلسالمية. و يرجع سبب 
اخلالف ىف ذلك إىل اختالفهم ىف مسألة تعيني رئيس الدولة اإلسالمية؛ هل يكون باالختيار أملنص, 

و هو مذهب أهل السنة,      –. فمن ذهب إىل أن تعيني رئيس الدولة يكون باالختيار (1)و الوصية 
   (2)و املعتزلة 

                                  
 مسألة تعيني رئيس الدولة اإلسالمية. فذهب أهل السنة, و املعتزلة, و اخلوارج  إىل أن تعيني رئيس الدولة اختلف العلماء ىف  (1)

اإلسالمية يكون باختيار األمة. و ذهب الشيعة إىل أن تعيني اإلمام يكون بالنص من  الصريح من الرسول صلى اهلل عليه و سلم, 
,  167 -112, ص 1, طتمهيد األوائل فى تلخيص الدالئل الباقالىن, لك:ذأو بالوصية من اإلمام السابق. يراجع ىف 

ُر َتَضى, 33 -32, ص 1,  ط، مناقب األئمة األربعةوالباقالىن
, 9, ص 1, , ج2, طالشافى فى اإلمامة,   و  الشَّر يف امل

, د. ط., ،  الُمْعَتَمد فى أصول الدين,  و  الَفرَّاء6, ص3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية,  واملاَوردى, 319وص 
ل سى172 – 172, ص 1, طاالقتصاد فى االعتقاد , والَغزَاىل,223ص  َج 

، ِبحار األنوار الجامعة لُدرَر , و حممد باقر امل
 .379,  ص 24, اجمللد التاسع,  ,ج1طأخبار األئمة األطهار، 

اهلجرى, و هم ينتسبون إىل واصل بن عطاء الذى كان تلميذا رن األول املعتزلة إحدى الفرق اإلسالمية  الىت ظهرت ىف الق  (2)
لإلمام احلسن البصرى, إال إنه اعتزل دروس شيخه, و لذا فقد أطلق عليه, و على أصحابه لقب املعتزلة. و املعتزلة ُيَسمون 

اىل؛ فقالوا: هو عامل بذاته, قادر أصحاب العدل, و التوحيد لقوهلم بنفى الصفات. فقد  اتفقوا على نفى الصفات عن اهلل تع
بذاته, حى بذاته, ال بعلم, و قدرة, و حياة. و اتفقوا على نفى رؤية اهلل تعاىل باألبصار ىف اآلخر. .كما يلقب املعتزلة بالَقدر ية  

و عقابا ىف الدار  لقوهلم  بالقدر: فقد اتفقوا على أن العبد قادر خالق ألفعاله خريها, و شرها, مستحق على ما يفعله ثوابا,
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قال بضرورة توافر شروط معينة فيمن يرتشح لشغل منصب رئيس  – (2), و الزيدية (1)و اخلوارج 
 .(3)الدولة اإلسالمية 

ذهب ضمنا إىل عدم ضرورة حبث  (1)ومن قال بأن اإلمامة ال تكون إال بالنص, و الوصية 
  لزوم هلا. فاإلمام حمدد سلفا؛ مدى توافر شروط حمددة ىف اإلمام نظرا ألن هذه الشروط ال

                                                                                                        
اآلخرة. و اتفقوا على أن املؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة, و توبة, استحق الثواب, و العوض, و التفضل معىن آخر وراء 
 الثواب. و إذا خرج من غري توبة عن كبرية ارتكبها, استحق اخللود ىف النار, لكن عقابه يكون أخف من عقاب الكفار. ينظر:

 .114, د. ط., ص المواقف فى علم الكالم , و اإلجي ى,14 -13,  ص1,ج2, طلِمَلل، والنَِّحلا الشهرستاىن,
اخلوارج مجع خارجة, أى: طائفىة. مُسُّوا بذلك خلروجهم عن الدين. و أصل نشأهتم تعود إىل اجلماعة الىت َخَرجت على أمري   (1)

فِّني ضد معاوية بن أىب سفيان   –رضى اهلل عنه  –املؤمنني على بن أىب طالب  رضى اهلل عنه, و كان  -ممن كان معه ىف حرب ص 
دعتهم ىف اإلمامة, إذ َجوَّزوا  أن تكون اإلمامة ىف غري قريش, و وجوب عزل اإلمام  أو قتله إن خروجهم على أمرين؛ أحدمها: ب

ى  ىف التحكيم ىف حربه  ضد معاوية؛ فقالوا إنه ترك حكم اهلل, و َحكَّم الرجال, و ال 
جار. و البدعة الثانية: أهنم قالوا أخطأ َعل 
ى  من وجهني؛ أحدمها ىف التحكيم؛ أن َحكَّم الرجال, و ليس ذلك صحيحا حكم إال هلل تعاىل. و قد َكَذبوا على أمري ا

ملؤمنني َعل 
ألهنم هم الذين مَحَُلوه على التحكيم. و الثاىن: أن حتكيم الرجال جائز؛ فإن القوم هم احلاكمون ىف املسألة, و هم رجال. و خَتَطوا 

َرَوان, و  انتصر عليهم, قتل منهم خلقا كثريا, فما انفلت منهم إال قليل. عن التخطئة إىل التكفري. فقاتلهم َعل ىُّ ىف حرب الن َّه  
, 121, د. ط., ص المواقف فى علم الكالم, و اإلجيى, 112-121, ص 1, ج2, طالِمَلل، و النَِّحل الشَّهرسَتاىن, يراجع:

 .114 – 111, ص 4, ج1, طنيل األوطار من أسرار ُمْنَتقى األخبار الشوكاىن, و
الزيدية هم:  أتباع زيد بن على بن احلسني بن على بن أىب طالب رضى اهلل عنهم. ساقوا اإلمامة ىف أوالد فاطمة رضى اهلل   (2)

عنها, و مل جيوزوا ثبوت اإلمامة ىف غريهم, إال أهنم جوزوا أن يكون كل فاطمى عامل شجاع سخى خرج باإلمامة, أن يكون إماما 
رفضوه حىت أتى قدره  –رضى اهلل عنهما  –الكوفة أنه ال يتربأ من الشيخني أىب بكر, و عمر واجب الطاعة. و ملا مسعت شيعة 

المواقف فى علم , و اإلجيى, 144 -141, ص 1, ج2, طالِمَلل، و النَِّحل، الشهرستاىن: عليه, فسميت رافضة. ينظر
ُر َتضى, , و 123, د. ط., ص الكالم

, 4د. ط., جالجامع لمذاهب علماء األمصار،  البحر الزَّخَّار أمحد بن حيىي بن امل
 376ص
, و 6, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية , و املاَوردى,192د. ط., ص  أصول الدين، البَ ز َدوى,  (3)

 , و191 – 192, ص 1ط، نهاية األقدام فى علم الكالم، , و  الشهرستاىن172, ص 1, طاالقتصاد فى االعتقادالغزاىل, 
 . 141, ص 2, , طاإلسالم، و فلسفة الحكم, و حممد عمارة, 399,د. ط.,  ص المواقف فى علم الكالم  اإلجيى,

الشيعة  اإلمامية قالوا بأن اإلمامة ال تكون إال بالنص, و الوصية, و أن اإلمام كالنىب, و الرسول معصوم من الذنوب   (1)
عمدا, و ال نسيانا, و ال خطأ. كما أن اإلمام موصوف بالكمال, و التمام,  صغريها, و كبريها, فال يقع منهم ذنب أصال  ال

على حني يرى أهل السنة أن اإلمامة تكون باختيار األمة, و ليست بالنص, و الوصية, و أن اإلمام ليس معصوما. ملزيد والعلم. 
ُر َتَضىمن التفصيل  ميكن الرجوع إىل: 

األحكام , و املاوردى,  319, ص 1, ج2, ط،  الشافى فى اإلمامةالشَّر يف امل
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 .(1)النص أو بالوصية ب

ومع أن القائلني باختيار رئيس الدولة قد اتفقوا على ضرورة حتديد شروط معينة لشغل 
شروط صراحة, و البعض اآلخر مل يذكر بعضا منصب رئيس الدولة, إال أن بعضهم قد ذكر هذه ال

. و هذا يتضح ىف (2)من هذه الشروط على حنو صريح, و إمنا تستفاد ضمنا من تناوله هلذه الشروط 
 اآلتى:

 أوال: التحديد الصريح للشروط:

ذهب أكثر العلماء القائلني بأن رئاسة الدولة اإلسالمية تكون باالختيار إىل التحديد الصريح 
 املتطلبة ىف املرشح هلذا املنصب, و إن اختلفوا اختالفا بينا ىف حتديد هذه الشروط. للشروط

, و االهتداء إىل وجوه (1)ىل أهنا أربعة شروط هى:  العلم, و العدالة, و  الَورَع  (3)فذهب البغدادى 
 . (2)السياسة, و حسن التدبري , النسب القرشى 

                                                                                                        
, و الغزاىل, 217 – 216, د. ط., ص  الُمْعَتَمد فى أصول الدين, و الفراء, 7, ص 3, طالسلطانية، و الواليات الدينية

حممد باقر  , و323 – 322, ص 2, د. ط., جشرح المواقف اجلُرَجاىن,, و  172, ص 1, طاالقتصاد فى االعتقاد
نظرية , و مصطفى اجل دَّاوى, 326-324,  ص 24, ج1, طار األنوار الجامعة لُدَرر أخبار األئمة األطهارِبحَ  اجمللسى,

 .369 , ص 1,, طالشيعة فى الحكم اإلسالمى، مع الموازنة بينها، و بين مبادىء الديمقراطية الغربية
,  172, ص 1, , طقتصاد فى االعتقاداال الغزاىل, , و319, ص 1, ج2, ط، الشافى فى اإلمامةالشريف املرتضى  (1)

, و زين بدر فراج, 324 – 379,  ص 24, ج1, طِبَحار األنوار الجامعة لُدَرر أخبار األئمة األطهاروحممد باقر اجمللسى, 
 .12, د. ط., ص الشروط المتطلبة فى رئيس الدولة فى النظم السياسية المعاصرة، و فى الشريعة اإلسالمية

 .191 -193, ص 1, ط، نهاية األقدام فى علم الكالمالشهرستاىن  (2)
البَ غ دادى هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التَّم يمى  البغدادى, أحد أئمة الشافعية. اشتغل على األستاذ أبو اسحاق   (3)

احلافظ  أبو بكر الب َّي هقى ,  اإلسفراييىن, و روى احلديث عن أىب عمر بن ُُنَي د, و أىب عمرو حممد بن عمر بن َمطَر. و روى عنه 
ريََويه, و تفقه على إمام احَلَرمني  ىف الفرائض. ومحل عنه العلم أكثر أهل  ى , و عبد الغفار بن حممد بن ش  وأبو القاسم الُقَشري 

فقه (. قال شيخ ) فضائح املعتزلة (, و ) الَفر ق بني الف َرق (, و ) التحصيل ىف أصول ال :ُخرَاسان. و له تصانيف عديدة منها
اإلسالم أبو عثمان الصابوىن: كان األستاذ أبو منصور من أئمة األصول,   و صدور اإلسالم بإمجاع أهل الفضل, و التحصيل.  

, 113 – 136, ص 4, ج2ط، طبقات الشافعية الكبرى، وتوىف بأسَفرَايني سنة تسع, و عشرين, و أربعمائة. يراجع: الُسب كى
 .374, ص 1, ج1, حتقيق: عبد احلفيظ منصور, طت الشافعيةطبقاو ابن َكث ري,  
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روط املتطلبة ىف املرشح لرئاسة الدولة اإلسالمية سبعة هى:  إىل أن الش (3) وذهب  اإلمام املاوردى
فضى إىل سالمة الرعية, 

ُ
العدالة, و العلم, و سالمة احلواس, و سالمة األعضاء, و الرأى امل

 .  (1)  نجدة, و النََّسب الُقَرشي  الشجاعة, و الو 

أربعة شروط هى: " أن يكون اإلمام قرشيا, بالغا, ذكرا, مميِّزا,   (4)هى عند اإلمام  ابن حزم و 
 .(6)بريئا من املعاصى الطاهرة, حاكما بالقرآن, و السنة فقط " 

و سالمة  إىل أهنا إحدى عشر شرطا هى: سالمة احلواس,  (1) وذهب إمام احلرمني  اجلويين
 األعضاء, 

                                                                                                        
َحرَّمات ". يراجع: اجلُر جاىن,   (1)

ُ
, د. ط., ص ُمعَجم التعريفاتالَورَع هو: " هو اجتناب الشُُّبهات, خوفا من الوقوع ىف امل

211. 
 .277, ص 1طأصول الدين،  البَ غ َدادى ,  (2)

اَوردى, الشافعى. سكن ببغداد.  روى عن   (3)
َ
اَور دى هو أبو احَلَسن على بن حممد بن َحبيب الَبص رى البَ غ دادى امل

َ
اإلمام امل

َعلَّى اأَلز د ى , و جعفر بن حممد بن الفضل البَ غ دادى. و 
ُ
روى احلسن بن على اجلََبلى, و حممد بن َعد ى  امل ن  َقر ى , و حممد بن امل

َفراي ىن ببغداد. و من أشهر عنه أبو بك ر اخلَط يب, و مجاعة. و تفقه بالَبص رة على الصَّي َمر ى , مث رحل إىل الشيخ أىب حامد اإلس 
ُل ك (. و 

تصانيفه: ) احلاوى الكبري (, و ) األحكام الُسل طانية (, و ) أدب الدنيا, و الدين (, و ) قانون الوزارة, و سياسة امل
حتقيق: ، تاريخ بغداد، الَبغداداى هبا  سنة مخسني, و أربعمائة, و كان قد بلغ ستا, و مثانني سنة. يراجع:مات ىف بغداد, ودفن 

, ِسَير أعالم الُنَبالء , و الذَّهىب,121(, ص ه  1117, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1, ط12مصطفى عبد القادر َعطَا, ج
، طبقات ,  و ابن َكث ري269 – 267, ص 1, ج2, طة الُكْبرىطََبقات الشافعيالسُّب كى, , و 61, ص 12, ج 3ط

 .262, ص 1, ج2, طلسان الميزان, و ابن حجر, 392 – 397,  ص 2, ج1, طالشافعية
 .6, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاَوردى,   (1)
اإلمام ابن َحز م  هو أبو حممد على بن أمحد بن سعيد بن َحز م بن غالب بن صاحل بن َخَلف بن َمع دان بن سفيان بن يزيد   (4)

الفارسى األصل, مث األندلسى الُقرطىب اليزيدى موىل األمري يزيد بن أىب سفيان بن َحر ب اأُلَموى.. ولد أبو حممد بقرطبة ىف سنة 
مائة. و مسع من طائفة منهم: حيىي بن مسعود بن وجه اجلَنَّة, و يونس بن عبد اهلل بن ُمغيث القاضى,     أربع, و مثانني, و ثالث

وعبد الرمحن بن عبد اهلل  بن خالد, و أمحد بن قاسم  بن حممد بن قاسم بن َأصَبغ. و َحدَّث عنه ابنه أبو رافع الَفض ل, و أبو 
َجلَّى  عبد اهلل احُلَمي دى, و  والد القاضى أىب

ُ
َحلَّى ىف شرح امل

ُ
بكر بن العرىب, و آخرون. و البن حزم مؤلفات عديدة منها: ) امل

باحُلَجج و اآلثار(, و ) اإلحكام ألصول األحكام (,  و ) الف َصل ىف امل َلل, و النَِّحل (. و توىف سنة ست, و مخسني, و أربعمائة 
رَي أعالم النَُبالء :  الذََّهىب, للهجرة, و كان عمره إحدى, و سبعني, و شهرا. يراجع  .211 - 121, ص  12, ج1, طس 

 .122, ص 1ابن حزم,  الفَصل ىف امل لل, و األهواء, و النِّحل, د. ط., ج  (6)
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الَورَع  و العلم, و , و الشجاعة,, و الرأي(2)قل, و البلوغ ,  و الذكورة, و احلرية, و العالنسب القرشيو 
(3). 

الجتهاد, و اخلربة بأمر , و ايوذهب القرطىب إىل أهنا أحد عشر شرطا هى:  النسب القرش
رة, و سالمة األعضاء,و البلوغ, تدبري اجليوش, و الشجاعة, و احلرية, و اإلسالم, و الذكو احلرب, و 

 .(1)العقل, و العدالة و 

ذهب ابن تيمية إىل أن هذه الشروط شرطان مها: القوة, و األمانة. و القوة تتمثل ىف العلم و 
 .(4)بالشريعة, و القدرة على تنفيذ أحكامها. و األمانة تتمثل ىف الَورَع 

 إىل أن هذه الشروط أربعة هى: " العلم, و العدالة, و الكفاية,    (6)وذهب ابن خلدون 

                                                                                                        
, أبو اإلمام اجلَُوي ىن   هو عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد بن عبد اهلل بن َحيُّو يَة اجلَُوي ىن الن َّي سابورى, إمام احلرمني (1)

َعاىل, رئيس الشافعية بنيسابور.. ولد ىف نيسابور سنة تسع عشرة, و أربعمائة. و أخذ الفقه عن والده, و َحصَّل األصول عند 
َ
امل

زَكَّى, و أىب عبد الرمحن حممد بن أىب ا
ُ
َفرَي ىن, و مسع احلديث عن والده, و من أىب َحسَّان حممد بن أمحد امل َكاف اإلس  لقاسم اإلس 

 عبد العزيز النِّيلى, و غريهم. و أجاز له أبو نُ َعي م احلافظ, و َحدَّث. و روى عنه زاهر الشَّحَّامى, و أبو عبد اهلل الُفرَاوى, و
َؤذِّن, و غريهم. و من تصانيفه ) الشامل (, و ) اإلرشاد (, و ) الَور قَات (, ) هناية املطلب  ىف د راية إمساعيل ب

ُ
ن أىب صاحل امل

َهب (, و)َغيَّاث اأُلَمم(, و ) الربهان (, و ُتوىفِّ ىف نيسابور سنة مثان, و سبعني, و أربعمائة, و هو ابن تسع, و مخسني سنة َذ 
. امل

ى, طيراجع: السبكى , ص 2, ج1. و ابن َكث ري, طبقات الشافعية, ط121  - 164, ص 1, ج2, طََبقات الشافعية الُكرب 
116 – 142. 
البُ ُلوغ هو السن الذى يتخطى فيه الغالم, و اجلارية مرحلة الطفولة. و يكون بلوغ الغالم باالحتالم, و اإلحبال, و اإلنزال.     (2)

مات فحىت يَ تِّم مثاىن عشرة سنة. و يكون بلوغ اجلارية باحليض, و االحتالم, و احلََبل. و إن مل و إن مل توجد عالمة من هذه العال
 .473, ص 1, طَكْنز الدقائق  توجد عالمة من هذه العالمات فحىت تتم سبع عشرة سنة. يراجع: النََّسفى,

(3)   ,  .69 – 62, ص 1, طَغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُّلم اجلُُوي ىن 
 .121, ص 1, ج1, طالجامع ألحكام القرآنالُقرطىب,   (1)

 .12ص , د. ط., ،  السياسة الشرعية فى إصالح الراعى، و الرعيةبن تيميةا   (4)
ابن ُخل دون هو عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احَلض َرمى . ولد سنة اثنتني, و ثالثني, و سبعمائة بتونس. و حفظ القرآن   (6)  

لشاطبيتني, و خمتصر ابن احلاجب الفرعى, و التسهيل ىف النحو. و تَ َفق ه بأىب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلَيَّاىن,  ومسع الكرمي, و ا
صحيح البخارى على أىب بركات البُ ل قيىن, و املوَّطأ على ابن عبد السالم, و صحيح مسلم على الَوادياشى. و من أشهر مؤلفاته:  

َقدِّمة (. و مات سنة مثان, و مثامنائة, عن ست, و سبعني كتاب ) الع رَب ىف تاري
ُ
خ امللوك, و األمم, و البَ ر بَر (, املعروف باسم ) امل
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شرط خامس و هو النََّسب , و العمل, و اختلف ىف ضاء مما يؤثر ىف الرأيواس, و األعسالمة احلو 
 .(1)" الُقَرشي

و الشجاعة, و العدالة, تسعة شروط هى:  االجتهاد, و الرأى,  (2)و هى عند اجلُر َجاىن  
 .(3)ذكورة, و احلرية, و النسب القرشيالعقل, و الالبلوغ, و 

 للشروط: ثانيا: التحديد الضمني

مل يذكر بعض الفقهاء بعض الشروط املتطلبة ىف املرشح لوالية أمر الدولة اإلسالمية صراحة, و إمنا 
  –رمحه اهلل  -(1)تستفاد هذه الشروط ضمنا مما ذكروه ىف هذا اخلصوص. فاإلمام أىب يعلى الفراء  

,     :  النسب القرشيمية أربعة شروط هىقد صرَّح  بأنه يشرتط ىف املرشح لوالية أمر الدولة  اإلسال

                                                                                                        
, د. الضوء الالمع ألهل القرن التاسعسنة, و دون شهر, و دفن مبقابر الصوفية خارج باب النَّص ر بالقاهرة. يراجع: السََّخاوى, 

 .119 – 114, ص 1ط., ج
 .362ص , 1, ج1: ط، مقدمة ابن خلدونخلدونابن   (1)
اجلُّر َجاىن هو على  بن حممد بن على املعروف بالسَّي د الشَّر يف اجلُر جاىن, ولد ىف ُجر جان ىف بالد فارس سنة أربعني,    (2)

و غريه. و قرأ   ) املواقف (  وسبعمائة. أخذ ) امل فتاح ( عن شارحه النُّور الطَّاووسى. و قدم القاهرة, و أخذ هبا عن أكمل الدين,
ر الَعي ىن : كان عامل الشرق, َعالَّمة دهره. َصنَّف كتبا ىف النحو بالفارسية, مث ىف ال باركشاه بالقاهرة. قال الَبد 

ُ
علوم على شيخه امل

للَعُضد (, ) شرح امل فتاح  العقلية. من تصانيفه: ) تفسري الزهراوين (, و ) شرح فرائض احلََنفية  السِّرَاجية (, و ) شرح املواقف
َنو ى ,  332 – 322, ص 4, د. ط., جالضوء الالمع ألهل القرن التاسعللسََّكاكى (. يراجع: السخاوى,   الفوائد , و  اللَّك 

 .124, د. ط., ص البهية فى تراجم الَحَنفية
 .321, ص 2, د. ط., جشرح المواقفاجلرجاىن,   (3)
ء هو حممد بن احلسني بن حممد بن َخَلف بن أمحد بن الَفرَّاء, أبو يعلى, شيخ احلنابلة ىف عصره.  ولد  اإلمام أىب يعلى الَفرَّا (1)

سنة مثانني, و ثالمثائة. تفقه على أىب عبد اهلل بن حامد, و  أىب احلسني الُسكَّرى,  و من أىب القاسم موسى بن عيسى الَسرَّاج,    
مسع منه, و تفقه عليه  جم غفري منهم: أمحد بن على بن ثابت, و أبو بكر الَقطَّان  و أىب القاسم بن ُسو يد, و خالئق.  و

قدسى, و أبو الوفاء بن َعقيل, و حمفوظ الَكَلوذاىن, و أبو الفرج اَلمقدسى, و غريهم.  له مصنفات عديدة أشهرها: )أحكام 
َ
امل

, و ) الُعدَّة ىف أصول الفقه (, و ) األحكام السلطانية (, و) القرآن (, و)املعتَمد ىف أصول الدين (, و ) الرد على الباطنية (
, د. طبقات الحنابلة يراجع: ابن أىب يعلى, شروط أهل الذمة (,. توىف سنة مثان, و مخسني, و أربعمائة عن مثان, و سبعني سنة.

, تاريخ دمشق و ابن عساكر, , 227 -193, د. ط., ص طبقات الحنابلة ابن أىب يعلى, و, 227 – 193, ص 2ط.,  ج
 .242, ص 4, ج1ط شذرات الذهب فى أخبار من ذهب، , و الَعَكرى, 342 – 342, ص 42د. ط., ج
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أن و"أن يكون قيما باحلرب, و السياسة, و إقامة احلدود, و أن يكون أفضلهم ىف العلم, و الدين, و 
 . (2)"  (1)يكون على صفة من يصلح قاضيا 

ملرشح لإلمامة هى :  النسب فاإلمام أىب يعلى الفراء  قد ذكر ثالثة شروط صراحة ىف ا
أن يكون قيما باحلرب, و أمر السياسة, و أن يكون أفضلهم ىف العلم, و الدين,  و أشار , و القرشي

 ضمنا إىل بقية الشروط املتطلبة بقوله:  و أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضيا. 

وعلى ذلك فتحديد بقية الشروط املتطلبة للمرشح لوالية األمر يقتضى حتديد الشروط املتطلبة        
 ىف املرشح لوالية القضاء.

ىف املرشح لوالية األمر األهلية؛ أى: أن يكون " كفئا   –رمحه اهلل  – (3) واشرتط اإلمام الغزايل      
أن دين, و أن يكون عاملا, َور عا, و ى االستقامة وفقا لتعاليم اللتدبري اخلَل ق ", و قادرا على مَح ل هم عل

يكون قرشيا, و أن تتوافر فيه صفات القاضى. و لذا فتحديد الشروط املتطلبة لوالية األمر يستلزم 
 .(1)أيضا البحث ىف الشروط املطلوبة ىف القاضى 

                                  
ىف القاضى مخسة شروط هى: احلرية, و البلوغ, و العقل, و العلم, و العدالة. يراجع:  –رمحه اهلل  –اشرتط اإلمام الفراء  (1)

 .22. ط., ص , د،  األحكام السلطانيةالَفراَّء
 نفس الصفحة., املرجع السابق, األحكام السلطانية الَفراَّء,    (2)
, يُ َلقَّب بزَي ن الدين, و ُحجَّة اإلسالم. و هو أحد أئمة  -رمحه اهلل  –اإلمام الغَّزَاىل    (3) ى  هو حممد بن حممد بن أمحد الطُّوس 

الشافعية.  ولد بُطوس, سنة مخسني, و أربعمائة. قرأ طرفا من الفقه ببلده على أمحد بن حممد الرَّاذََكاىن . و مسع صحيح البخارى 
ل حممد بن عبد اهلل احلَّف ص ى . و قدم نَ ي سابور, و الزم إمام احلََرَمني  حىت برع ىف املذهب الشافعى, و برع ىف املنطق,   من أىب سَ  ه 

َتصفى ىف أصول الفقه (, و ) الوسيط (,  ُس 
والفلسفة. و له تصانيف عديدة أمهها: ) إحياء علوم الدين (, و ) األربعني (, و  ) امل

 و ) الرد على الباطنية (, و ) م ش كاة األنوار (. توىف بطوس, و دفن هبا سنة مخسني, و مخسمائة. يراجع: و ) الوجيز (, 
 412, ص 2, ج1, ططبقات الشافعية ,  و ابن كثري, 211 - 191, ص 6, ج2, ططََبقات الشافعية الُكْبرىالسبكى, 

– 414. 
 .171 – 172, ص 1, طاالقتصاد فى االعتقاد الغزاىل, (1)

مما هو جدير بالذكر أن الشروط املتطلبة ىف القاضى عند اإلمام الغزاىل هى شروط عدة منها: الذكورة, البلوغ, العقل, و سالمة 
, و ابن تيمية,  172, ص 1, طاالقتصاد فى االعتقاد الغزاىل, يراجع: النطق, و السمع, و البصر, و العدالة, و النزاهة.

 .172, د. ط.,  ص راعى، و الرعيةالسياسة الشرعية فى إصالح ال



14 

 

 :ياستلزام الشروط ىف القانون املصر : مدى ثاىنالفرع ال
مهية مركز رئيس اجلمهورية  من واقع االختصاصات اخلطرية الىت ميارسها و الىت نص عليها أل  نظرا

( بقوهلا: " أن رئيس الدولة هو رئيس اجلمهورية و يسهر على تأكيد 73الدستور املصرى ىف املادة )
ب سيادة الشعب, و على احرتام الدستور, و سيادة القانون, و محاية الوحدة الوطنية, و املكاس

 االشرتاكية, و يرعى احلدود بني السلطات لضمان تأدية دورها ىف العمل الوطىن ".

العامل اخلارجى ىف حالىت احلرب يتبدى من ذلك أن رئيس الدولة هو املمثل الشرعى هلا ىف مواجهة 
السلم على السواء. و من هذا املنطلق تبدو أمهية إبراز حقيقة هذه الشروط املتطلبة فيمن خيتار و 

 .(1) مناسبة جلسامة هذا املنصب اخلطريو بذاهتا كافية رئيسا للجمهورية, و الذى يتعني أن تكون 

أن  التعبري عن هذه و مع تأكيد الفقه على أمهية الشروط املتطلبة ىف املرشح لرئاسة الدولة, إال       
نصوص. الغريها من  جاء تارة ضمنا ىفىف نصوص صرحية ىف صلب الدستور, و الشروط قد جاء تارة 

 يتضح ذلك فيما يلى:و 

 :أوال: التحديد الصريح  للشروط

جاء حتديد بعض الشروط الالزم توافرها ىف املرشح لشغل منصب وىل امر الدولة اإلسالمية ىف 
( صراحة على 1946( من دستور )122لدستور. فقد نصت املادة )نصوص صرحية ىف صلب ا

والتمتع باحلقوق املدنية, الشروط املتطلبة ىف املرشح لرئاسة اجلمهورية و تتمثل ىف شروط: اجلنسية, 
( على شروط اجلنسية, 1971ستور )( من د74نصت املادة )عدم االنتماء لألسرة املالكة. و و 
 السياسية, و املدنية.السن, و التمتع باحلقوق و 

 للشروط: ثانيا: التحديد الضمني

مع  أنه قد مت التصريح ببعض الشروط املتطلبة ىف رئيس الدولة ىف الدستور, إال أن هناك بعض  
كشرط الدين. إذ ال بعض النصوص  إمنا تستفاد ضمنا من شروط الىت مل ينص عليها صراحة, و ال

مع الشروط الالزمة لتولية املنصب, و ن معني كشرط من يتضمن الدستور اعتناق رئيس الدولة لدي

                                  
 .472, , د.ط., ص سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلمانى و الرئاسى حازم صادق,  (1)
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بالدستور كنص املادة الثانية من دستور سنة  ذلك فإن هذا يستفاد ضمنا من بعض النصوص الواردة
مبادىء الشريعة اإلسالمية لى أن " اإلسالم دين الدولة .. و (؛ فقد نصت هذه املادة ع1971)

 .(2)يقتضى ضمنا أن يكون املرشح لرئاسة الدولة مسلما . فهذا النص (1)للتشريع " مصدر رئيسى 

 ياملصر  والقانون ياإلسالم الفقه ىف الشروط استلزام مدى مقارنة: الرابع املطلب 
الفقه من العرض السابق يتبني أن هناك أوجه اتفاق, و أوجه اختالف ىف مدى استلزام الشروط ىف 

 :على النحو اآليتاإلسالمى, و القانون املصري ميكن إيرادها 

 أوال: أوجه االتفاق:

ىف املرشح لرئاسة ىف مدى استلزام الشروط الىت ينبغى توافرها  يتفق القانون املصري مع الفقه اإلسالمي
 :الدولة ىف اآليت

إىل استلزام شروط معينة فيمن يرتشح ملنصب رئيس الدولة. و هو يتفق  ذهب القانون املصري .1
الفقه اإلسالمى الذى يستوجب توافر شروط حمددة ىف املرشح  بذلك مع القول الراجح ىف 

 لرئاسة الدولة اإلسالمية.
ذهب القانون إىل التصريح هبذه الشروط تارة, و التعبري ضمنا عنها تارة آخرى. و هو بذلك  .2

 يتفق مع الفقه اإلسالمى. فمن الفقهاء القائلني هبذه الشروط من َعربَّ عنها على حنو صريح,
 .من عرب عنها على حنو ضمينو منهم 

 ثانيا: أوجه االختالف:

ىف مدى استلزام الشروط الىت ينبغى توافرها ىف املرشح  القانون املصري مع الفقه اإلسالميخيتلف 
 لرئاسة الدولة ىف النقاط اآلتية:

                                  
( حبيث أصبحت: " الشريعة اإلسالمية املصدر  1922ُعدِّلت صياغة هذه املادة مبقتضى تعديل دستورى أجرى سنة )  (1)

 الرئيسى للتشريع ".
 .713, ص 1, , طأصول، و أحكام القانون الدستوري سارى,جورجى شفيق   (2)
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ىف قدر الشروط الالزمة الىت ينبغى توافرها ىف  خيتلف القانون املصري مع الفقه اإلسالمي -1
املرشح لرئاسة الدولة. فيختلف عدد هذه الشروط ىف القانون من حقبة زمنية إىل آخرى. كما 

 من فقيه إىل آخر. الفقه اإلسالميأهنا خيتلف ىف 
 ىف نوع الشروط الالزمة الىت ينبغى توافرها ىف القانون املصرى مع الفقه اإلسالميخيتلف  -2

خرى. كما املرشح لرئاسة الدولة. حيث خيتلف نوع هذه الشروط ىف القانون من فرتة زمنية آل
 من فقيه إىل آخر. خيتلف ىف الفقه اإلسالمي

 المصريالقانون ، و ياإلسالم الفقه فى الشرط أنواع :الخامس المطلب 
 :: أنواع الشرط فى الفقه اإلسالميأوال

  –و الفراء  الفقه اإلسالمي. فقد ذهب اإلمامان املاورديات عديدة للشرط ىف هناك تقسيم

 :(1)إىل أن الشروط املتطلبة للوالية تنقسم إىل نوعني مها  –رمحهما اهلل 

 : الشروط املعتربة ىف املرشح لإلمامة: النوع األول

فضى لسياسو 
ُ
ة الرعية, تتمثل ىف: العدالة, و العلم, و سالمة احلواس, و سالمة األعضاء, و الرأى امل

 .لشجاعة, و النجدة, و النسب القرشيو تدبري املصاحل, و ا

 : الشروط املعتربة لثبوت اإلمامة: النوع الثانى

و تتمثل ىف أمرين مها: بيعة أهل احلل, و العقد, و األمر الثاىن: عهد اإلمام القائم إىل شخص معني 
 .(2)بوالية األمر من بعده 

                                  
 12, د. ط.,  ص ، األحكام السلطانيةالَفراَّء, و 2 – 7ص , 3, ط،  األحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاَوردى  (1)

 .21, ص 22 –
جتدر اإلشارة إىل أن أهل العلم اختلفوا ىف انعقاد اإلمامة  بغري بيعة من أهل احلل, و العقد, و بغري عهد من وىل األمر   (2)

القائم. فذهب فريق من العلماء إىل ثبوت واليته, و انعقاد إمامته, و محل األمة على طاعته, و إن مل يعقدها أهل االختيار. 
 ال تنعقد إال بالرضا, و االختيار, فيلزم أهل االختيار عقد اإلمامة له. يراجع ىف تفاصيل ذلك: وذهب قريق آخر إىل أن إمامته

 .9, ص3ط, األحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاَوردى,
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 اهلل إىل أنه يشرتط ىف والية األمر نوعني من الشروط:رمحه  و ذهب اإلمام اجلويين 

: الشروط الىت تتعلق باملرشح لوالية األمر: و تتمثل ىف: الذكورة, و احلرية, و النسب النوع األول
 , و العلم, و الورع.القرشي

ل,        : الشروط الىت تتعلق بطرائق الوالية: و هى أن يتم عقد الوالية باختيار أهل احلالنوع الثانى
 .(1)العقد و 

إىل أن الشروط املتطلبة لوالية األمر تنقسم إىل نوعني من  –رمحه اهلل  – و ذهب اإلمام الغزايل
 :(2)الشروط مها 

 : شروط ىف اإلمامالنوع األول: 

مة النطق, و السمع, و البصر, والعلم, و تتمثل ىف: البلوغ, و العقل, و الذكورة, و احلرية, و سال
 .و العدالة, و النََّسب القرشي رع,الو و 

 شروط ىف غريه:النوع الثانى: 

و تتمثل ىف: التولية أو التفويض من غريه. و التولية ال تكون إال عن طريق التنصيص من النىب صلى  
اهلل عليه و سلم, أو التنصيص من جهة إمام العصر؛ بأن يعني لوالية العهد شخصا من أوالده, أو 

 .(3)أى: أن يفوض شخص من قبل اإلمام فيصبح مطاعا  لتفويض؛من سائر قريش. و ا

 إىل أن الشروط املتطلبة ىف والية األمر نوعان من الشروط مها: و ذهب اإلمام اجلُر جاين

عدالة, و الشجاعة, و النسب : شروط صحة: و تتمثل ىف: االجتهاد, و الذكورة, و الالنوع األول
 .القرشي

                                  
 .69, ص19, ص 1, طَغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلم اجلويىن,  (1)
 .172 – 172, ص 1, طاالقتصاد فى االعتقاد الغزاىل,   (2)

َفوَّض.   (3)
ُ
يفهم من ذلك أن التفويض يعىن أن يتنحى  وىل األمر احلاىل عن احلكم, و يتنازل عن مجيع صالحياته لوىل األمر امل

على حني تشري التولية إىل أن وىل األمر احلاىل  يظل قائما باحلكم, و لكنه ينص على من سيخلفه من بعده, أو يوىل نائبا له ىف 
 خلفه بعد موته.حياته لي
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: شروط انعقاد: و تتمثل ىف: النص من الرسول صلى اهلل عليه و سلم, و من اإلمام النوع الثانىو
 .(1)السابق. و بيعة أهل احلل, و العقد 

يتبني من ذلك أن " الشخص مبجرد صلوحه لإلمامة, و مجعه لشرائطها ال يصري إماما, بل البد ىف و  
 مامة.. و هذا األمر يرتبط بطريقة توليه اإل(2)ذلك من أمر آخر" 

من ذلك يتضح  أنه يشرتط لوالية األمر ىف الفقه اإلسالمي نوعني من الشروط؛ أحدمها يتعلق 
اإلسالمية, كالبلوغ, و العقل,  بالشروط  الىت ينبغى أن تتوافر ىف شخص املرشح لوالية أمر الدولة

تعيني املرشح لوالية األمر. غريها من الشروط, و الثاىن: يتعلق بالشروط الىت تتعلق بطريقة الذكورة, و و 
 و تتمثل ىف اختيار أهل احلل, و العقد, و  العهد من اإلمام السابق.

كما يتضح مما سبق أن الفقهاء قد تعرضوا لبيان الشروط املتطلبة ىف شخص املرشح لوالية أمر      
ية فحص الشروط الدولة اإلسالمية قبل تناول الشروط املتعلقة بطريقه تعيينه. و يفهم من ذلك أسبق

 .املتطلبة ىف شخص املرشح قبل االنتقال لفحص غريها من الشروط

  

                                  
 .323 – 322 , ص 2, د. ط.,  جشرح المواقف اجلرجاىن,  (1) 

 .322, ص 2, د. ط., جشرح المواقف و اجلرجاىن, ,241 ص, 4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاىن,   (2)
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 ثانيا: أنواع الشرط فى القانون:

. إال أن من أمهها انقسام (1)هناك تقسيمات عديدة للشرط ىف القانون استنادا إىل اعتبارات خمتلفة 
 :(2)إىل نوعني مها الشرط 

هى تلك الشروط الىت ال تتعلق بشخص املرشح ملنصب رئيس  : (3) الشروط الشكلية: النوع األول
الدولة. و إمنا تتعلق باإلجراءات الىت يفرض على الفرد اتباعها إلمكان ترتيب آثار قانونية معينة 
ويستلزم حتققها حىت ميكن أن يشغل هذا املنصب. و تتمثل ىف: تقدمي طلب الرتشيح ملنصب رئيس 

 اقرتاح الرتشيح من أعضاء اجمللسأن يتم ؛ أى: مبلغ ماىل حمدد,  و ة معينةااللتزام بدفع كفالو الدولة, 
  .اجمللس النيايب اشرتاط أن حيظى املرشح  مبوافقة. و النياىب

                                  
 فمن تقسيمات الشرط ىف القانون  انقسامه  من حيث وجود االلتزام أو زواله إىل نوعني مها:  (1)

النوع األول: الشرط الواقف: هو الذى يتوقف على حتققه وجود االلتزام؛ كأن يعلق الواهب هبته البنه على شرط أن يتزوج.  
فالزواج هنا شرط واقف؛ إذا حتقق و تزوج االبن, فقد وجد التزام األب باهلبة, و إذا ختلف الشرط, و مل يتزوج االبن, فإن التزام 

 يوجد.  األب بإعطاء هبة البنه ال
النوع الثاىن: الشرط الفاسخ: هو الذى يتوقف على حتققه زوال االلتزام. و مثاله: نزول الدائن عن جزء من حقه بشرط أن يدفع  

املدين األقساط الباقية, كل قسط ىف ميعاده. و إذا ختلف بأن يتأخر املدين ىف دفع األقساط الباقية, اعترب نزول الدائن عن جزء 
 مل يكن.من الدين كأن 

, 123, د. ط., ص الشرط كوصف للتراضى فى القانون المدنى المقارن، و الشريعة اإلسالميةيراجع: حممد شتا أبو سعد, 
 . 34 – 33, ص 3, د. ط., ج،  الوسيط فى شرح القانون المدنىعبد الرزاق أمحد السنهورى و

النظام الدستورى  مصطفى أبو زيد فهمى, و، 292, ص 1, طالنظام الدستورى المصرىمصطفى أبو زيد فهمى,   (2)
الشروط المتطلبة فى رئيس الدولة فى النظم السياسية , و زين بدر فراج, 113, ص7, طالمصرى  و رقابة دستورية القوانين

 .14, د. ط., ص المعاصرة،  و فى الشريعة اإلسالمية
ألفراد اتباعها ىف تصرفاهتم إلمكان ترتيب آثار قانونية معينة.   الشكل ىف القانون يقصد به املظاهر اخلارجية الىت يفرض على ا (3)

وبعبارة آخرى, هو جمموعة اإلجراءات الالزمة للتعبري عن اإلرادة, حبيث ال يعتد هبذا التعبري إذا مل يفرغ ىف الشكل املفروض. 
ضوابط العقود، دراسة مقارنة فى  ى,, و عبد احلميد حممود الب َّع ل192,  ص 4, طالمدخل إلى القانون يراجع: حسن كرية,

، نظرية العقد فى الشريعة , و  عبد املنعم فرج الصَّدَّه312, , د. ط., ص الفقه اإلسالمى، و موازنة بالقانون الوضعى، وفقهه
، الشكلية فى إبرام , و حسىن حممود عبد الدامي عبد الصمد116, ص 1, , د. ط., جاإلسالمية و القانون الوضعى

 .13- 12,  ص 1, ط ات، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمى، و موازنة بالقانون الوضعى، و فقهه،التصرف
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هى تلك الشروط الىت تتعلق بشخص املرشح ملنصب رئيس : الموضوعيةالشروط : النوع الثانى
ثل ىف: اجلنسية, و الدين, و الذكورة, و التمتع الدولة. و يلزم أيضا حتققها لشغل هذا املنصب. و تتم

 أداء اخلدمة العسكرية.باحلقوق املدنية, و السياسية, و االنتماء العائلى, و العلم, و 

و مما هو جدير بالذكر أنه ال ميكن االنتقال إىل فحص الشروط املوضوعية إال إذا استوفيت         
 الشروط الشكلية.

 يالقانون املصر و  ياإلسالم الفقه ىف الشرط أنواع مقارنة :السادس املطلب 
فيما  الفقه اإلسالمي, و القانون املصريمما سبق يتبني أن هناك أوجه اتفاق, و أوجه اختالف بني 

 يتعلق بأنواع الشرط, تتضح كما يلى:

 أوال: أوجه االتفاق:

 واع الشرط, تتمثل ىف اآلتى:ىف مسألة أن اك أوجه اتفاق بني القانون املصري, و  الفقه اإلسالميهن

ذهب القانون املصرى إىل تقسيم الشرط إىل نوعني أحدمها يتعلق بالشروط الشكلية, الىت  -1
تدور حول اإلجراءات الىت جيب أن يتبعها املرشح و اآلخر يتعلق بالشروط املوضوعية الىت 

ى الشرط إىل تتعلق باملرشح ذاته. و هذا يتقارب إىل حد كبري مع تقسيم الفقه اإلسالم
 نوعني؛ أحدمها يتعلق بالشروط ىف املرشح, و النوع اآلخر يتعلق بالشروط ىف غريه.

كلية لفحص الشروط املوضوعية.   ذهب القانون املصرى إىل ضرورة استيفاء الشروط الش -2
هذا يتفق إىل حد كبري مع الفقه اإلسالمى ىف ضرورة استيفاء الشروط الىت تتعلق و 

 ط الىت تتعلق بغريه لشغل منصب اإلمامة.باملرشح, و الشرو 

 ثانيا: أوجه االختالف:

فيما يتعلق بأنواع الشرط, إال أن  ك بعض االتفاق بني القانون املصري, و الفقه اإلسالميمع أن هنا
 :بعض أوجه االختالف تتمثل ىف اآليتهناك 

ىف تسمية أنواع الشرط. فعلى حني تسمى هذه  خيتلف القانون املصري عن الفقه اإلسالمي -1
شروط ىف  ية, يطلق عليها ىف الفقه اإلسالمياألنواع ىف القانون بالشروط الشكلية, و املوضوع
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اإلمام, و شروط ىف غريه عند بعض الفقهاء, و شروط صحة, و شروط انعقاد عند البعض 
 اآلخر.

نه ىف الفقه اإلسالمى إىل حد كبري. خيتلف مضمون الشروط الشكلية ىف القانون املصرى ع -2
حيث تدور هذه الشروط ىف القانون حول اإلجراءات الىت جيب على املرشح اتباعها لتوىل 

على  ذه الشروط ىف الفقه اإلسالميمنصب الرئاسة, كدفع كفالة معينة.  على حني تركز ه
 سبل انعقاد اإلمامة كبيعة أهل احلل, و العقد.

ىل ضرورة استيفاء الشروط الشكلية قبل فحص الشروط املوضوعية ذهب القانون املصرى إ -4
يتعرض لتناول الشروط املتطلبة  األمر. على حني أن الفقه اإلسالمياملتطلبة ىف املرشح لوالية 

ىف شخص املرشح لرئاسة الدولة أو ما يعرف باسم الشروط املوضوعية ىف القانون, مث ينتقل 
ريها من . و يفهم من ذلك أسبقية الشروط املوضوعية لغلبيان الشروط املتطلبة ىف غريه

 .الشروط ىف الفقه اإلسالمي
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 األول الفصل 
 يالمصر  والقانون ياإلسالم الفقه فى األمر يول فى توافرها الواجب الشكلية الشروط  

 عرضاألمر, و عالقته بغريه من املفاهيم ذات الصلة. كما ت السابق لبيان مفهوم ويل الفصل عرض ت
أنواعه ىف كما تعرض ملفهوم الشرط, و   , و القانون.يىف الفقه اإلسالم األمر ويلحكم َنص ب  لبيان

 الفقه اإلسالمى, و القانون. 

 تبني أن هناك نوعان من الشروط الىت تستلزم للرتشح ملنصب رئاسة الدولة مها: و     

 النوع األول: الشروط الشكلية؛  -
 املوضوعية.النوع الثاىن: الشروط  -

و تبني أن الشروط الشكلية هى تلك الشروط الىت ال تتعلق بشخص املرشح لرئاسة الدولة, إمنا    
 .(1) تتعلق بغريه. خبالف الشروط املوضوعية الىت تتعلق بشخص املرشح

احلاىل  إلقاء الضوء على النوع األول من هذه الشروط, و هو   الشروط  الفصل و حياول      
إلبراز  املصري, وأثر ختلفها , و القانون(2)ىف الفقه اإلسالمىاألمر  اليةالىت جيب توافرها ىف و الشكلية 

أربعة ىف  هذه النقاطجيرى استعرض و  و نقاط االختالف بينهما ىف هذا الشأن.  نقاط االلتقاء,
 :كاآليتمباحث  

                                  
جتدر اإلشارة إىل أن البحث احلاىل اعتمد هذا التقسيم ألنه الذى جرى عليه العمل ىف العديد من الدراسات املقارنة. هذا   (1)

 ,فراج بدر بني اجلانبني الفقهى, و القانوىن. يراجع ىف ذلك: زين جبانب تلبيته حلاجة البحث احلاىل ىف توحيد أساس املقارنة
 ., مواضع متفرقة.ط.د اإلسالمية، الشريعة فى و المعاصرة، السياسية النظم فى الدولة رئيس فى المتطلبة الشروط

الفقهية حتت مسمى طرق تناوهلا ىف الدراسات جيدر التنويه إىل أن الشروط الشكلية الواردة ىف الفقه اإلسالمى جرى   (2)
أنه  قد جرى إيرادها ىف بعض الدراسات املعاصرة كشروط  الزمة للرتشح ملنصب رئيس الدولة.  و قد تبىن البحث  اإلمامة. إال

احلاىل هذا النهج استنادا إىل أن هذه الشروط ال تتعلق بشخص املرشح, و إمنا تتعلق بأمور خارجة عنه. يراجع ىف ذلك: الغزاىل, 
 المعاصرة، السياسية النظم فى الدولة رئيس فى المتطلبة الشروط ,فراج بدر زين, و 172, ص 1, طقتصاد فى االعتقاداال
 ., مواضع متفرقة.ط.د اإلسالمية، الشريعة فى 
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 ياإلسالم الفقه فى األمر يول فى توافرها الواجب الشكلية الشروط:األول المبحث

؛ (1) نصب رئاسة الدولة اإلسالميةمل للرتشح إىل ضرورة توافر نوعني من الشروط ذهب الفقهاء
وقد اصطلح فريق من املعاصرين علي أحدمها: يتعلق بشخص املرشح, والثاين: يتعلق بطريقة الرتشح, 

تسمية النوع األول من الشروط بالشروط املوضوعية؛ وتسمية النوع الثاين من الشروط بالشروط 
 .(2)الشكلية 

وقد دعت الضرورة البحثية الدراسة احلالية إيل تبين تقسيم الشروط املتطلبة لوالية أمر الدولة اإلسالمية 
لتوحيد أساس املقارنة بني اجملالني الفقهي, والقانوين.  , وذلكيةإيل شروط شكلية, وشروط موضوع

حص الشروط املوضوعية رئاسة الدولة قبل فنصب ونظرا لضرورة استيفاء الشروط الشكلية للرتشح مل
ني املطلبو جيرى إلقاء الضوء على هذه الشروط ىف ذلك البدء هبذه الشروط.  املتطلبة, فقد استوجب

 اآلتيني:

 العقد وبيعتهماختيار أهل الحل، و األول:  المطلب 
 احلاىل مسألة اختيار أهل احلل, و العقد لإلمام باعتبارها تعد إحدى الشروط  املطلبيتناول 

 . و يتعرض ىف ثنايا ذلك ملفهوم االختيار, (3)الشكلية الىت ينبغى توافرها لثبوت عقد الوالية 
                                  

 12ص  , د. ط., ، األحكام السلطانيةالَفراَّء, و 2 – 7ص , 3, ط،  األحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاَوردى (1)
 , ص 2, د. ط.,  جشرح المواقف اجلرجاىن, , و17 – 172, ص 1, طاالقتصاد فى االعتقاد , والغزاىل,21, ص 22 –

322 – 323. 
., ط.د اإلسالمية، الشريعة فى و المعاصرة، السياسية النظم فى الدولة رئيس فى المتطلبة الشروط ,فراج بدر زين(2) 

 مواضع متفرقة.
ذهب أهل السنة, و املعتزلة, و اخلوارج إىل ثبوت اخلالفة باختيار األمة ممثلة ىف أهل احلل, و العقد. و ذلك خبالف فرق   (3)

الذين ذهبوا إىل أنه يشرتط النص من اإلمام السابق على اإلمام الالحق لثبوت عقد اإلمامة.   -عدا الزيدية  –الشيعة مجيعها 
ن اإلمامة  ثابتة بالنص على ولد احلسني دون احلسن رضوان اهلل عليهم. و ذهب اجلارودية *  إىل فذهب الشيعة اإلمامية  إىل أ

أن أهنا ثابتة ىف ولد على احلسن, و احلسني, و مل خترج منهم. و ذهب الراوندية * إىل أهنا  ثابتة ىف حق العباس, و بنيه رضوان 
مة ىف حق كل فاطمى سواء أكان من أوالد احلسن أم من أوالد احلسني  خرج اهلل عليهم أمجعني. و  ذهب الزيدية إىل ثبوت اإلما

باإلمامة شاهرا سيفه ضد أئمة اجَلو ر.  فاإلمامة  ليست عندهم من املصاحل العامة الىت يرتك أمرها لألمة, ذلك أن عامة الناس ال 
 سب أهوائهم, أو مبا يوحى إليهم. يصلحون ىف اختيار إمامهم ألهنم غري أكفاء ىف التقدير, و إمنا  حيكمون ح
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وقد رد أهل السنة عليهم  بأن طريق ثبوت اإلمامة هو  اختيار األمة, أو العهد من اإلمام السابق, و ليس النص, أو التعيني ألحد 

 إال ملن يستجمع شرائطها سواء أكان فاطميا أم غري فاطمى.
 قال القاضى أبو يعلى الفراء: " و طريق ثبوت اخلالفة اختيار أهل احَلل , و الَعق د, و ليس طريق ثبوهنا النص ". 

 و قال الغزاىل: " لو كان التنصيص واجبا, لنص عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ".
 يفة, و هو إمجاع  أهل السنة, و غريهم ".و ذكر النووى رمحه اهلل  " أن النىب صلى اهلل عليه و سلم مل ينص على خل

و قال النََّسفى *: " ما نص رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم على إمامة أحد بعده, إذ لو نص الشتهر ", "  لكن الصحابة رضى 
ىب صلى اهلل عليه اهلل عنهم أمجعت على خالفة الصديق رضى اهلل عنه, إما استدالال بأمر الصالة ... و أمر احلج ". فقد أمره الن

 وسلم بأن يؤم الناس ىف مرضه, كما أمره أن حيج بالناس سنة تسع عند قعوده صلى اهلل عليه و سلم عن إقامته لعارض. 
و ذكر ابن تيمية أن قول الشيعة اإلمامية بأن اإلمامة ثبتت بالنص على على رضى اهلل عنه, و قول الراوندية بأهنا ثبتت بالنص 

اهلل عنه إمنا هى " أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم, و الدين؛ و إمنا يدين هبا إما جاهل, و إما ظامل, و كثري على العباس رضى 
 مما يدين هبا زنديق " *. 

 – 199, ص 1, ج1, طاألصول من الكافى الُكُلَيىن, , و172, ص 3, ط ، اإلبانة عن أصول الديانة، يراجع: األشعرى
ُتِّم العشرين, ص ، الُمْغنى فى أبواب التوحيد، و الَعْدلبارالقاضى عبد اجل و, 223

, و الشريف 2-7, د. ط., اجلزء امل
,  ص 224, ص 223, د. ط., ص الُمْعَتَمد فى أصول الدين,  و الفراء, 22, ص 2,  ج2, طالشافى فى اإلمامةاملرتضى, 

243, البَ ز َدوى, د.  أصول الدين،, و 123 -119, د. ط., ص دـاإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول االعتقا ,  و اجلُُوي ىن 
, ص 1, ج2, طالِمَلل،   و النَِّحل,  و الشهرستاىن, 172, ص 1, طاالقتصاد فى االعتقاد , و  الغزاىل,192ص ط., 
صحيح مسلم , النووى, 262 – 264, ص 1, ج2, طالقرطبىالجامع ألحكام القرآن: تفسير ,  والقرطىب, 141 – 143

شرح  الُعْمدة فى عقيدة أهل السنة، و الجماعة، المسمى: باالعتماد   النسفى, ,  و116, ص 6, ج1ط رح النووى،بش
, منهاج السنة النبوية , و ابن تيمية,44ص ,  2, ط، الخالفة، و الُمْلك, و ابن تيمية122 - 121, ص1, طفى االعتقاد

, و حممد بن كتاب النِّيل، و شفاء العليل  الثَُّمي ىن, , و 242 , ص4, ج2, طشرح المقاصدو  , 416, ص 1, ج2ط
السلطات الثالث  ,   و سليمان حممد الطماوى,312, ص 11, ج3, ط، شرح كتاب النيل، و شفاء العليليوسف أَط فيش

ه , و صبحى عبد327 -326,  ص 1, , طفى الدساتير العربية المعاصرة، و فى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة مقارنة
د. ط.,  (،الحاكم، و أصول الحكم فى النظام اإلسالمى ) السياسى، و االقتصادى، و االجتماعى، و الفكرى سعيد,  

نظرية الشيعة فى الحكم اإلسالمى، مع الموازنة  مصطفى اجل دَّاوى,, و 323, ص 2ط اإلسالم، سعيد َحوَّى,, و 62ص 
 .369ص  , 1, طبينها، و بين مبادىء الديمقراطية الغربية

لم *اجلارودية: أتباع أىب اجلارود زياد بن املنذر اهلََمذاىن اخلُراساىن. و هم فرقة من فرق الشيعة  زعموا أن النىب صلى اهلل عليه و س
بالوصف ال باالسم. و زعموا أن الصحابة كفروا برتكهم بيعة على. و قالوا أيضا: أن  –رضى اهلل عنه  –نص على إمامة على 

, د. ، الَفْرق بين الِفَرقلى كان هو اإلمام بعد على, و أن أخوه احلسني  كان إماما بعد احلسن. ينظر: البغدادىاحلسن بن ع
 .149-147, ص 1, ج2, طالِمَلل، و النَِّحل, و الشهرستاىن, 11ط.,  ص 

ن الراوندى, الزنديق الشهري. كان أوال *الراوندية: الرَّاوندية فرقة من فرق الشيعة تنسب إىل أمحد بن حيىي ابن اسحاقأبو احلسني ب
من متكلمى املعتزلة, مث تزندق, و اشتهر باإلحلاد. و قد َصنَّف كتبا كثرية يطعن فيها على اإلسالم. توىف سنة مثان, و تسعني,  
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 ناول مفهوم أهل احلل, و العقد ىف اللغة,العالقة بينه, و بني مفهوم البيعة. كما يتو 
, و مدى مشروعية هذه اجلماعة, و شروطها و حكم اختيار أهل احلل,      و االصطالح الشرعي

 :و جيرى تفصيل ذلك على النحو اآليتالعقد لإلمام, و العدد الذى ينعقد به هذا االختيار. و 
 ول: مفهوم االختيار:الفرع األ

 فى اللغة: أوال: مفهوم االختيار
تَ ر ُت فالنا على فالن: َفضَّل َتُه.  ريَة , و َخي ََّرُه: َفضََّلُه. و اخ  ا, و خ  االختيار لغة: خارَُه على صاحبه َخري 

 . (1)و االختيار: االصطفاء 
إذن االختيار ىف اللغة مبعىن االصطفاء؛ أى: التفضيل. مبعىن تفضيل شخص أو تفضيل شىء      

 على غريه.
 :فهوم االختيار فى االصطالح الشرعيثانيا: م

حتديد شخاص الذين يصلحون لإلمامة, و هو: النظر ىف  األ اختيار اإلمام ىف االصطالح الشرعي 
 .(2)األصلح هلذا املنصب من بينهم 

                                                                                                        
هلل عليه و سلم , ومائتني. و ذهب ابن الراوندى إىل أن  لبىن العباس احلق ىف اخلالفة التصال النسب, و قد توىف الرسول صلى ا

, 1, ج2, طلسان الميزان, و ابن حجر,  17, د. ط.,  صالَفْرق بين الِفَرق و عمه العباس أوىل بالوراثة. ينظر: البغدادى,
 . 323ص 

اء النهر. *النََّسفى: هو عبد اهلل بن أمحد بن حممود  أبو الربَرَكات حافظ الدين النََّسفى   نسبة إىل َنَسف من بالد السِّن د فيما ور 
وهو أحد أئمة املذهب احلنفى. تفقه على مشس األئمة حممد بن عبد الستار الكردرى, و على محيد الدين الضَّر ير, و بدر الدين 
زاده. و له تصانيف معتربة منها: ) الواىف (, و ) َكنز الدقائق (, و ) كشف األسرار (, ) شرح اهلداية (, و ) شرح الُعمدة (. و 

, د. ط.,  الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفيةر, و سبعمائة. يراجع: أبو حممد حمى الدين الُقَرشى  احلََنفى , مات سنة عش
 .122 -121ص, د. ط.,  الفوائد البهية فى تراجم الَحَنفية, و  اللكنوى, 341, ص 2ج

ر, فارسى ُمَعرَّب. و الزَّن َدقة: الضِّيق. و قيل الزِّن ديق منه ألنه َضيََّق على نَ ف سه.  *الزِّن د يق لغة: َزنَدَق: الزِّنديق: القائل ببقاء الدَّه 
َدانية اخلالق. و اجلمع الزَّنادقة, و االسم الزَّن َدقة. و الزنديق ىف اصطالح الشرع هو:  املنافق  وَزندقَته أنه ال يؤمن باآلخرة, و َوح 

هو يُظهر  خالف ما ُيضمر, و يتقى الناس, و يبدى و فَاق الناس . الذى يبطن الكفر, و يُظهر اإلسالم  و ال يتدين بدين.  ف
, د. ط.,  ص َغيَّاث اأُلَمم فى التياث الظَُلم, و اجلويىن, 92 – 91, ص 6, ج 3, طلسان العرب ابن منظور, يراجع: ينظر:

ى ,171
 .317, ص 1, طالدُّّر الُمختار شرح تنوير األبصار، و جامع البحار , و احُلص ُكف 

 .242-247, ص 1, ج 3, طلسان العربابن منظور,   (1)
أهل الحل، و العقد،  عبد اهلل  بن ابراهيم الطِّر يقى, و ,6, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاَوردى,   (2)

 .126 د. ط., صصفاتهم، و وظائفهم،
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ال خيتلف عن معناه اللغوى. فكالمها  ل أن االختيار ىف االصطالح الشرعيبناء  على ذلك ميكن القو 
 يدل على تفضيل شخص على غريه وفقا ملعيار معني.

 ثانى: مفهوم البـَّْيعة:الفرع ال
 :أوال: مفهوم البيعة فى اللغة

 البيعة ىف اللغة: بَايَ َعُه َعَليه ُمَبايعة: َعاَهده. و بايعُتُه من الب َّي ع, و الب َّي عة مجيعا. و الب َّي عة 
عاهدة 

ُ
َعاقدة, و امل

ُ
َبايعة: الطاعة. و التبايع امل

ُ
 .(1)و امل

 :الصطالح الشرعيثانيا: مفهوم  البيعة فى ا
بأهنا: " العهد على الطاعة ", " كأن املبايع يعاهد أمريه على أنه  عرَّف البيعة ىف االصطالح الشرعيتُ 

ىف شىء من ذلك, و يطيعه فيما ُيَكلِّفه به  ُيَسلِّم له النظر ىف أمر نفسه, و أمور املسلمني, ال ينازعه
َره "  َك 

َن َشط, و امل
 ؛ أى: فيما حيب, و فيما يكره.(2)من األمر على امل

 للبيعة يتالقى مع معناها  اللغوى إىل حد كبري. و يالحظ أن  املعىن االصطالحي
فني مها املباي ع, و املباَيع له الطاعة بني طر البيعة  هى تعاهد على الوالء, و فكال املعنيان يشري إىل أن  
(3). 

                                  
 .442 – 447, ص 1, ج 3, طلسان العرب ابن منظور, (1)
 .392,  ص 1, ج1, طمقدمة ابن خلدون خلدون,ابن   (2)
تعد البيعة أساسا راسخا ىف اإلسالم الختيار احلكام. و مع اتفاق علماء أهل السنة, و من وافقهم على البيعة  كطريقة   (3)

أهل  ة اخلاصة؛ أى: مبايعة شرعية لثبوت عقد لإلمامة, إال أهنم اختلفوا ىف املعترب ىف البيعة؛ هل  املعترب  ىف بيعة اإلمام  هو  البيع
احلل, و العقد  من العلماء, و الرؤساء, و أعيان الناس وحدهم, أم  تضم إليها البيعة العامة؛ أى: بيعة العوام أيضا, اختلف 

 العلماء ىف ذلك على قولني مها: 
و ال عربة ببيعة العوام. حيث  جيتمع   : ذهب إىل أن املعترب ىف بيعة اإلمام  هو مبايعة  أهل احلل, و العقد وحدهم,القول األول

أهل احَلل , و الَعق د, و يعقدون اإلمامة ملن يستجمع شرائطها. و يتم ذلك بعد موت اخلليفة دون أن يعهد إىل أحد بعده, أو بعد 
زمة لكافة األمة. ل, والعقد ملخلع اخلليفة لنفسه من اخلالفة أو خلع أهل احلل, و العقد له ملوجب اقتضى ذلك. و بيعة أهل احل

باخلالفة بعد وفاة النىب صلى اهلل عليه و سلم. و ذهب إىل ذلك  –رضوان اهلل عليهم  –األصل ىف ذلك بيعة الصحابة ألىب بكر و 
 أكثرية الفقهاء األقدمني.

يعدون من العلماء,  و ذوى : " و ال تعلق له ] أى: اختيار اإلمام [ بالعوام الذين ال -رمحه اهلل  –يقول إمام احلرمني اجلويىن 
 األحالم  * ".
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:  " املعترب هو بيعة أهل احلل, و العقد من العلماء, و الرؤساء,   و وجوه الناس -رمحه اهلل  –ويقول اإلمام مشس الدين الرملى * 

غري أهل احلل,  و العقد  " أما بيعة*, الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة؛ ... ألن األمر ينتظم هبم, و يتبعهم سائر الناس",  
 من العوام فال عربة هبا ". 

يرى أن املعترب ىف بيعة اإلمام  ليس  مبايعة  أهل احلل, و العقد وحدهم, بل قد تضم إليها بيعة العوام إن : القول الثانى 
ى ما اتفق عليه أهل احلل,  استلزمت مصلحة األمة ذلك. و تكون البيعة العامة ) بيعة العوام ( مبثابة اإلعالن, و التصديق عل

 والعقد. وذهب إىل ذلك فريق من العلماء املعاصرين.
و مستندهم ىف ذلك أن " طريقة البيعة مل يرد فيها ذكر صريح ىف القرآن الكرمي, و السنة الشريفة, و من مَث  فهى ليست من   

من املسائل الىت تتغري فيها وجهات النظر بتغري كليات الدين, بل هى من فروعه الىت يصح فيها االجتهاد بالرأى باعتبارها 
 الظروف, واملالبسات الختالف الزمان, و املكان.

و حتت هذا األصل قد تكون البيعة ) االنتخاب ( مباشرة من خالل مجوع أفراد الشعب أو غري مباشرة, من خالل ممثلى الشعب. 
من حقها أن تنيب عنها من خيتاره بامسها أو بعرض املرشحني فمقتضى ذلك أن لألمة احلق ىف اختيار حاكمها دون وسيط. و 

 عليها لتقوم هى باختيار واحد منهم. 
و لعل الراجح هو القول األول الذى يرى أن املعترب ىف البيعة هو بيعة أهل احلل, و العقد, و ال عربة ببيعة العوام. و ذلك نظرا  

العلم, و اخلربة الىت تؤهلهم للمفاضلة بني   -ىف الغالب  –و وجوه الناس لديهم ألن أهل احلل, و العقد من العلماء, و الرؤساء, 
املرشحني لإلمامة و ذلك خبالف العوام  الذين تعوزهم القدرة للتمييز السليم  بني املتقدمني هلذا املنصب اخلطري,  فضال عن أهنم 

, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية َوردى, املا يراجع:عادة ما ينقادون ألهوائهم ىف  احلكم على األشخاص.  
د. ط.,  المجموع شرح المَهّذب،, و النووى, 41 -12, د. ط., ص ، َغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلماجلويىن , و7-2
عفيفى, حممد الصادق ال, و 112,  ص 7الطبعة األخرية, ج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،, و الرملى, 193 , ص19ج

الحاكم، و أصول الحكم فى النظام و صبحى عبده سعيد, , 171, ص 1, طأصول الحكم والمجتمع اإلسالمى، 
الدولة فى , و ماجد راغب احللو, 42 -19, د. ط., ص اإلسالمى، السياسى، واالقتصادى، و االجتماعى، و الفكرى

البيعة فى الفقه اإلسالمى، و اختيار الحاكم فى األنظمة  ،, و عبد املنعم أمحد سلطان عيد162, د. ط., ص ميزان الشريعة
الحقوق الدستورية لإلنسان فى  , و , حممد عبد اهلل الفَّالَّح, 124 – 171, , د. ط, ص السياسية المعاصرة، دراسة مقارنة

  .163, د. ط., ص  الشريعة اإلسالمية، والقوانين الوضعية
: احلاء, ص , باب3, ج لسان العربلَعق ل, و اجلمع أحالم, و ُحُلوم. يراجع: ابن منظور, *األحالم : احل ل ُم: األَنَاة, و ا 

321. 
*اإلمام مشس الدين الرملى: هو حممد بن أمحد بن محزة الرَّم لى املصرى. أحد أئمة الشافعية. ولد سنة تسع عشرة, و تسعمائة.    

 .122 ,  ص2, د. ط., جالطالع بمحاسن َمن بَعد القرن السابعالَبْدر  الشَّو كاىن,وتوىف سنة أربع, و ألف. ينظر: 
يه. و جاء ىف )هناية   ه, و كذلك ُوَجَهاؤهم, واحدهم َوج  *وجوه الناس: ُوُجوه القوم: سادهُتم, و وجوه البَ َلد: أشرافه, واحدهم َوج 

وابن    ,711, ص د. ط.ُمخَتار الصََّحاح،  الرازى,  يراجع: احملتاج(: وجوه القوم: " عظماؤهم بإمارة أو علم أو غريمها ". 
, ص 7الطبعة األخرية, ج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملى, , و 224, ص 14, ج 3, ط،  لسان العربمنظور
112. 
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من ذلك يتضح أن اختيار أهل احلل, و العقد لإلمام هو املرحلة الىت يتم فيها حتديد من يصلح 
 لإلمامة ممن يستجمع شرائطها. على حني أن البيعة هى املرحلة الىت جيرى فيها العهد بالطاعة ملن مت 

 . (2)على ذلك فمرحلة االختيار تعد مرحلة سابقة على مرحلة البيعة .  و (1)اختياره للخالفة 
 العقد:ثالث:  أهل الَحّل، و الفرع ال

 العقد فى اللغة:أوال: مفهوم أهل الحل، و 

ريََتُه, و َذُووا قُ ر باه, و اجلمع أَ  ُل الرَُّجل: َعش  ُل لغة: أَه  ُلون, و آهال, و أَهال, و أهايلاأَله   . ه 
ب له. و أهل لذلك: استوَجَب ذلك, و استحقه   .(3)و أَهُل لكذا؛ أى: ُمسَتوج 

 . فاحلل ىف اللغة مبعىن الفتح.(1)واحلَّلُّ ىف اللغة: َحلَّ الُعق دة حَيُلُّها َحالَّ: فَ َتَحها, و نَ َقَضها فَاحن َلَّت 
د, و ا        مها َعق  والَعق ُد ىف اللغة: نَق يض احلَّلِّ. و َعَقَد الَعه  دا, و َعقََّدمها: َأكََّدمها. ليمني يَعق د 

ُت إىل فالن ىف كذا, و كذا؛ أى: و  د, و اجلمع ُعُقود, و هى َأو َكد الُعُهود. و يُقال: َعَهد  الَعق د: الَعه 
 .(4)أَل َزمَتُه ذلك. و َعاقدتُُه أو َعَقُدُت عليه: ألَزمَتُه ذلك باستيثاق 

                                  
يكيف علماء الشريعة بيعة اخلليفة على أساس فكرة التعاقد, و يعتربونه من قبيل عقد الوكالة. فكما ال يسوغ ألحد أن   (1)

أن يقوم بوظائف اخلالفة إذا مل  -باستثناء املتغلِّب  –جيرى وظيفة الوكالة من تلقاء نفسه من غري تفويض, ال يسوغ كذلك ألحد 
قد يتم عن اختيار, و قبول بني األمة, و اخلليفة. و هى عقد حقيقى يتم بإجياب, و قبول  يرتتب تفوضها األمة,  فاخلالفة هى ع

على كل منهما أثر يتمثل ىف  تقليد املتقدم لإلمامة ىف حالة استيفائه للشروط املتطلبة هلذا املنصب. ملزيد من التفصيل يراجع: 
, 24 – 21ص  , د. ط.,األحكام السلطانية, و الفراء, 9 -7 , ص3ط, األحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى,

, نظام الحكم اإلسالمى مقارنا بالنظم المعاصرة ,  وحممود حلمى,421ص , 1, ج2, ط، منهاج السنة النبويةو ابن تيمية
, 1, ج1ط, ،الدولة اإلسالمية، وحدة العالقات الخارجية فى اإلسالم , و مصطفى حممود منجود122 -121, ص 6ط

 .216 – 214ص 
،  تحرير األحكام فى ابن مجاعة يراجع: ملزيد من التفاصيل ىف مفهوم البيعة, و صفتها, و شروط صحتها, و أنواعها,  (2)

,  119 – 112ص , د. ط., اإلسالم، و أوضاعنا السياسية عبد القادر عودة, , و47, ص 1ط تدبير أهل اإلسالم،
اإلمامة العظمى  عبد اهلل بن عمر بن سليمان الُدَمي جى, , و43 – 12 , د. ط., صالوجيز فى فقه الخالفة وصالح الصاوى,

 .161 – 142ص , 2, ط عند أهل السنة، و الجماعة
 .241 -243, باب: األلف, ص 1, ج 3, طلسان العرب ابن منظور (3)
 .322, ص 3,  ج3, طلسان العرب و ابن منظور,  ،142د. ط., ص ُمخَتار الصََّحاح،  الرازى,  (1)
 .329, ص 9, املرجع السابق,  جلسان العرب ابن منظور,  (4)
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قد ىف اللغة هم األشخاص الذين لديهم االستحقاق إلبرام العقود,و إذن أهل احلل, و الع       
 فسخها إذا ارتأت املصلحة ىف ذلك.

 :العقد فى االصطالح الشرعيالحل، و ثانيا: مفهوم أهل 

هناك تعريفات عديدة ألهل احلل, و العقد ىف اصطالح الشرع, إال إهنا تدور حول معىن واحد 
و .(1)"  العلماء, و الرؤساء, و وجوه الناس بأهنم: " أهل احلل, و العقد تقريبا. فُيعرَّف فريق العلماء 

 . (6) يُعرِّفهم فريق آخر بأهنم: " العلماء, و أهل الرأى, و التدبري "
 .(3) : " الرؤساء الذين تتبعهم األمة ىف أمورها العامة "و يعرفهم فريق ثالث بأهنم

و يعرفهم فريق رابع بأهنم: " هيئة منتخبة من ق َبل جمموع األمة ليقوموا باختيار من يصلح ملنصب 
  (1)رئاسة الدولة, و املشاركة ىف تدبري شئون احلكم, و السياسة 

 .(4)على الوجه األصلح لألمة" 

                                  
, 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة الَقل َقَشندى,  , و233  , ص4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاىن,  (1)
 .112, ص 7الطبعة األخرية, ج ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملى , و12ص 
 – 221, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة, و الكمال ابن أىب ُشَري ف, 191 د. ط., ص ، أصول الدين،البزدوى  (2)

   .111,  ص 6, ج1, ط َرّد الُمحتار على الدرِّ الُمختار شرح تنوير األبصار, و ابن عابدين, 222
 .24ط, ص , د. الخالفة حممد رشيد رضا,  (3)
ل َحُه. و ساس اأَلم َر سياسة: قام به  (1) و السياسة ف ع ُل السائس. يقال: هو َيُسوُس . السَِّياسة لغة: القيام على الشىء مبا ُيص 

و السياسة ىف االصطالح الشرعى هى: " ما   الدََّواب: إذا قام عليها, و رَاَضها. و الواىل يسوس رعيته: أى: يقوم مبا ُيص ل َحُهم.
كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الصالح, و أبعد عن الفساد, و إن   مل يضعه الرسول ] صلى اهلل عليه و سلم [, و ال نزل 

الحظ أن به وحى ". و السياسة ىف االصطالح الوضعى هى: التدابري الىت تتخذها الطبقة احلاكمة لتصريف شئون األمة. و امل
وفقا هلذه  -هناك اتفاقا بني التعريف  اللغوى, و التعريفني االصطالحى الشرعى, و الوضعى إزاء مفهوم السياسة. فالسياسة  

التعريفات هى ما يناط باحلاكم من إجراءات لرعاية شئون األمة,  و إصالح أمرها. و مع ذلك ختتلف هذه التعريفات فيما بينها. 
وفقا للتعريف اللغوى  –أعم, و أمشل من التعريفني الشرعى, و االصطالحى. فاإلجراءات الىت يتخذها احلاكم فالتعريف اللغوى  

إجراءات مطلقة غري مقيدة بضابط. على حني أن التعريف الشرعى قيدها بكوهنا موافقة للشرع. كما أهنا مقيدة باختيارات  –
, لسان العرب  ابن منظور,: لتعبري عن ذلك صراحة ىف ثنايا التعريف. يراجعالطبقة احلاكمة ىف التعريف الوضعى  و إن مل يتم ا

، القانون سعاد الشرقاوى , و11, ص 1, طالطرق الُحْكِمية فى السياسة الشرعية, و ابن القيم,  129, ص 6, ج 3ط
 .12, د. ط.,  الكتاب األول, ص الدستورى، و تطور النظام السياسى المصرى

 .11رسالة ماجستري غري منشورة, ص  دور أهل الحل، و العقد فى نـَْقض القرارات السياسية،َوي َدار, جمدى حممد ق ُ   (4)
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يالحظ على هذا التعريف أنه يلقى الضوء على الطريقة الىت تتكون هبا فئة أهل احلل,           و      
 العقد. فقوله: " هيئة منتخبة " يشري إىل الطريقة الىت مت هبا تشكيل طائفة أهل احلل, و العقد, و 

 .(1)و هى طريقة االنتخاب     
عقد على حنو أكثر حتديدا. فقوله: " ليقوموا كما يالحظ أيضا أنه يشري إىل مهمة أهل احلل, و ال

باختيار من يصلح ملنصب رئاسة الدولة, و املشاركة ىف تدبري شئون احلكم ", يدل على أن وظيفة 
طائفة أهل احلل, و العقد ال تقتصر على اختيار رئيس للدولة, بل تتضمن أيضا املشاركة ىف إدارة 

 .(2)شئون البالد 

                                  
 اختلف العلماء ىف مسألة كيفية َتكوُّن فئة أهل احلل, و العقد على أربعة أقوال هى:  (1)

: يري أن مجاعة أهل احلل, والعقد تتكون تلقائيا ملا ميتلكونه من مؤهالت حىت يصلوا إىل درجة الريادة داخل كل األولالقول 
جمتمع من غري حاجة إىل تعيني أو انتخاب. وذهب إيل ذلك فريق من العلماء. واستدلوا على ذلك ببيعة أىب بكر رضى اهلل عنه. 

تلقائية . و هم  كبار الصحابة من املهاجرين, و األنصار الذين اجتمعوا ىف سقيفة  فقد تكونت مجاعة أهل احلل, والعقد بصورة
 بىن ساعدة ملبايعته. 

حني َعنيَّ أهل  –رضى اهلل عنه  –: يري أن اإلمام هو الذى جيب أن يعينهم. و استدلوا على ذلك بفعل عمر القول الثانى
) سورة  چںںڻچم إمنا تتأتى  من خالل االنتخاب, لقوله تعاىل:الشورى. و ذهب البعض إىل أن الوسيلة املثلى لتكوهن

 (.32الشورى: من اآلية 
 االختيار, و التعيني مجعا بني األدلة. : يري اجلمع بني القول الثالث
للمصلحة ألنه مل : يري ترك هذه املسألة الجتهاد أهل كل عصر شريطة أال ختالف أحكام الشرع, و أن تكون مراعية القول الرابع

 يرد فيها نص من كتاب, أو سنة.
و لعل الراجح  هو القول الرابع الذى يرى أن هذه املسألة مرتوكة الجتهاد أهل كل عصر بشرط عدم خمالفتها لتعاليم الشرع 

ذ به, و خصوصا  احلنيف. فإذا رأى أهل االجتهاد أن تعيني أهل احلل, و العقد هو السبيل األمثل لتحقيق املصلحة العامة, أخ
إذا ثبت إخفاق أسلوب االنتخاب ىف اختيار األصلح ىف  ظل فساد الزمان, و غلبة أهل األهواء. و إذا رأى أهل االجتهاد أن 

أسلوب االنتخاب هو األمثل, عمل به, و خصوصا  إذا ثبت فشل أسلوب التعيني ىف انتقاء األنسب استنادا إىل خراب ذمم  
, و الطاهر بن 11, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاَوردى, زيد من التفصيل ينظر:املعنيني بالتعيني. مل

, ص 4د. ط., ج التحرير، و التنوير، تحرير المعنى السديد، و تنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد،عاشور, 
أهل الحل، و العقد، صفاتهم، و  بد اهلل الطريقى,, و ع12د. ط., ص  الوجيز فى فقه الخالفة،, وصالح الصاوى, 92

 .331 -332ص  , 1, طالنظرية العامة لنظام الحكم فى اإلسالمعطية عدالن,  , و122-24 , د. ط., صوظائفهم
هناك مهام عديدة أمهها اختيار اخلليفة, و عزله إن استلزم األمر ذلك. أضف إىل ذلك دورهم ىف الرقابة على أعمال    (2)

ليفة, و أفراد  حكومته  و مدى التزامهم بتطبيق األحكام الشرعية, و حماسبتهم على  نواحى التقصري. ملزيد من التفصيل, اخل
,  وعبد اهلل الطريقى, 191, , د. ط., ص ، الدولة، و السيادة فى الفقه اإلسالمى، دراسة مقارنةينظر: فتحى عبد الكرمي
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 أن اخلالف بني  التعريفات السابقة  إمنا هو خالف ىف اللفظ أكثر منه ىف مع ذلك,  فاملالحظ و   
األمة من أهل الدين, و العلم, والرأى,  املعىن. فهى تكاد جُتم ع على أن أهل احلل, و العقد هم قادة

 .(1)التدبري الذين يرجع إليهم الناس ىف شئوهنم العامة و 
                                                                                                        

النظرية العامة لنظام الحكم فى  عطية عدالن, , و114 -112 د. ط., صفهم، أهل الحل،    والعقد، صفاتهم، و وظائ
 .311- 337, ص 1, طاإلسالم

 جتدر اإلشارة إىل أن هناك مصطلحات عديدة ذات صلة مبصطلح أهل احلل, و العقد, و هى:  (1)
 أولو األمر:  هم العلماء, و األمراء على الراجح. 

 ليهم اختيار اإلمام, و مبايعته.أهل االختيار: هم الذين يُوَكل إ
 أهل الشورى: هم الذين يستشارون ىف أمور املسلمني. 
 أهل الرأى, و التدبري: هم من يتصفون بالفكر الناضج  و القدرة على تسيري األمور. 

أهل االجتهاد *: هم العلماء الذين بلغوا درجة االجتهاد  ىف الشريعة اإلسالمية, و يكونون مؤهلني للواليات العامة كاإلمامة   
 الكربى, و القضاء, و الفتوى. 

 أهل الشَّو كة *: هم أصحاب القدرة, و السلطان.  
فمصطلح احلل, و العقد يعد املصطلح األم هلذه و لكل مصطلح من هذه املصطلحات عالقة مبصطلح أهل احلل, و العقد. 

املصطلحات. فأهل احلل, و العقد ُيسمون بأوىل األمر نظرا ملكانتهم السامية ىف األمة. و يشكل العلماء, و األمراء مكونا رئيسا 
ار رئيس الدولة من مكونات طائفة أهل احلل, و العقد. و يسمى أهل احلل, و العقد بأهل االختيار ألهنم املنوطون باختي

اإلسالمية. و يسمون أيضا بأهل الشورى ألهنم يستشارون ىف األمور العامة لألمة. كما يسمون بأهل الرأى, و التدبري نظرا ألهنم 
من أهل العلم املوسومني بالفكر الناضج, و اخلربة ىف تصريف األمور. كما يسمون بأهل االجتهاد ألن العلماء اجملتهدون يشكلون 

أساسيا من عناصر أهل احلل, و العقد. كما يسمون بأهل الشوكة ألن فيهم األمراء, و أهل السلطان الذين ميلكون سلطة عنصرا 
، أهل الحل، و العقد، صفاتهم،   عبد اهلل الطريقى األمر, و النهى ىف األمة. للمزيد من التفصيل ىف هذا اخلصوص, يراجع:

 . 322 -321, ص  1, طالنظرية العامة لنظام الحكم فى اإلسالم  ن,عطية عدال , و24 -21 ص د. ط.,ووظائفهم، 
دى, و اجتَ َهدُت رأىي, و نَ ف سى؛ أى: بلغت الطاقة.        د؛ أى: الطاقة. يقال: َجَهُدُت ُجه  *االجتهاد ىف اللغة مشتق من اجلُّه 

 واالجتهاد: بذل الُوس ع؛ أى: الطاقة ىف طلب األمر. 
الشرعى هو:  بذل  اجُلهد للتوصل إىل احلكم الشرعى من األدلة من الكتاب, و السنة. فإذا كانت  واالجتهاد ىف االصطالح

الواقعة الىت يراد معرفة حكمها قد دل على حكمها دليل صريح قطعى الثبوت, و الداللة, فال جمال لالجتهاد فيها.ففى قوله 
(, ال جمال لالجتهاد ىف عدد اجللدات ألن النص صريح  2) سورة النور: من اآلية:  چٿڀڀڀٺٺٺٺٿچتعاىل:

ُمفسَّر بصيغته. أما إذا كانت الواقعة  الىت يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظىن الثبوت, و الداللة, أو أحدمها ظىن فقط, 
ن حيث  سنده, و درجة رواته من حيث العدالة, و الضبط, ففيهما جمال لالجتهاد؛ ألن اجملتهد عليه أن يبحث ىف الدليل الظىن م

و الثقة. وىف هذا خيتلف تقدير اجملتهدين للدليل؛ فمنهم من يطمئن لروايته, فيأخذ به, و منهم من ال يطمئن إىل روايته, فال يأخذ 
ه الدليل من األحكام, و ما يطبق فيه من به. فإذا أداه اجتهاده ىف سند الدليل إىل االطمئنان لروايته, اجتهد ىف معرفة ما يدل علي

الوقائع؛ ألن الدليل قد يدل ظاهره على معىن, و ليس هو املراد. و كذلك إذا كانت الواقعة ال نص على حكمها  أصال, ففيها 
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ممثلة ىف أهل أن األمة  أهل احلل, و العقد معناه اإلمام بواسطة  من جممل ذلك يتضح أن اختيارو  
 توثيق هذا االختيار من يتوىل أمورها, و إدارة شئوهنا, و يتم  بتحديدهى الىت تقوم احلل, و العقد 

الىت هى مبثابة اإلعالن بتأييد اخلليفة, و معاهدته على الوالء, و الطاعة ما مل  بطريق البيعة الشرعية
 مبعصية. يؤمر

 لجماعة أهل الحل، والعقد: ثالثا: األصل الشرعي
مجاعة أهل احلل, و العقد مجاعة مشروعة. و قد ثبتت مشروعيتها باألدلة من الكتاب, و السنة,      

 فعل الصحابة:و 
. قال (1) چڇڄڄڃڃڃڃچچچچڇچ: قوله تعاىل:الدليل األول: من الكتاب

  (2) القرطىب: " النقيب كبري القوم القائم بأمورهم الذى يُ نَ ق ب عنها, و عن مصاحلهم فيها.
, بايع فيها سبعون رجال, و امرأتان, فاختار رسول اهلل صلى  (3)" و حنو هذا كان النُّقَباء ليلة الَعَقبة  

سلم اقتداء  مبوسى صلى اهلل عليه و  ء, و مَسَّاهم الن َُّقبا(1)اهلل عليه و سلم من السبعني اثىن عشر رجال 

                                                                                                        
,  ص 2, ج 3, طلسان العرب , و ابن منظور,222, ص 1, ج2, طُمْجَمل اللغة ابن فارس,جمال متسع لالجتهاد. ينظر: 

,  حممد 474, ص 3, ج1, طشرح مختصر الرَّْوضة , و الطُّوىف,31, ص 1, د. ط., جالَورِقاتاجلويىن, , و 397 – 394
 .217 – 216,   2, , طعلم أصول الفقه , و عبد الوهاب َخالَّف,379, د. ط., ص أصول الفقهأبو زهرة, 

, و َيص ُلب رَا ُسُه من الَنبَ  دَّة البَّأ س, * الشَّو كة: الشَّو ُك ما يَد ق  ات, و يُ َعربَّ بالشَّو ك, و الشَّكَّة عن السِّاَلح, و الشِّدة. و الشَّو كة: ش 
َقاتل: َشدَّة البَّأ س. ينظر: 

ُ
. و َشو كة امل  الراغب األصفهاىن,و احَلدُّ ىف السِّالح. و فالن ذو َشو كة: أى ذو ن كاية ىف الَعُدو 

 .212, ص 7, ج3, طلسان العرب ابن منظور, , و 346ص , 1, د. ط., جالمفردات فى غريب القرآن
 .12سورة املائدة: من اآلية   (1)
 .112, ص 2, ط6,  ج 2, طالجامع ألحكام القرآن، تفسير القرطبى القرطىب,  (2)
الَعَقبة موضع مبكة. و املراد بالعقبة هنا الَعَقبة الثانية  و هى املوضع الذى بايع فيها النىب صلى اهلل عليه و سلم سبعون   (3)

رجال, وامرأتان  من األنصار. و ذلك خبالف العقبة األوىل الىت بايع  فيها البىن صلى اهلل عليه و سلم ستة نفر من اخلزرج و هم: 
بة بن عامر, و جابر بن عبد اهلل, و ُقط بة بن عامر. و  أسعد بن ُزرَارة, و َعو ف بن احلارث, و رافع بن مالك بن الَعج الن, و ُعق 

 .362 – 343, ص 2, ج2, ط، تاريخ الطََبرىّ الطربى العقبة ملزيد من التفصيل, يراجع:
ُن ذ ر, و يقال له: الن َُّقباء كانوا اثنا عشر رجال من األنصار هم: أَُسي د بن احُلَضري    (1)

, و سعد بن َخي َثمة, و ر فاعة بن َعب د امل
عد بن ُزرَارة, و سعد بن الرَّبيع, و عبد اهلل بن َرَواحة, و رافع بن مالك بن العَ  ج الن, و البَ رَاء اهلَّي َثم بن الت َّيِّهان, و  أبو أَُمامة أَس 

نذ ر بن عمر بن َحن يش رضى اهلل عنهم. بن َمعرور, و ُعَبادة بن الصامت, و سعد بن ُعَبادة, و 
ُ
عبد اهلل بن عمرو بن َحرَام, و امل

 .362 – 362, ص 2, املرجع السابق, جتاريخ الطََبرىّ يراجع: الطربى, 
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ڇ چ:. و قال ابن كثري ىف قوله تعاىل: (1)"   چ " يعىن : ُعرفَاء على قبائلهم باملبايعة,  ؛چڇچ
.  و هكذا ملا بايع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم (2)والسمع, و الطاعة هلل, و لرسوله, و لكتابه "

س ) األنصار ليلة الَعقبة كان فيهم اثنا و هم  (1)(, و تسعة من اخلَز رَج 3عشر نقيبا ثالثة من  اأَلو 
 . (4)الذين َوُلوا أمر املبايعة 

فالنقباء كانوا ميثلون قبائل بىن  ,چڇچچچچڇ چو الشاهد من اآلية قوله تعاىل: 
لهم. و هذا يدل على اسرائيل االثىن عشر. و هؤالء النقباء يعدون مبثابة أهل احلل, و العقد ىف قبائ

مشروعية مجاعة أهل احلل, و العقد. و مع أن ذلك م ن شرع َمن قبلنا, إال أنه قد ورد ىف شرعنا ما 
 . (6)يؤيده 

ر جوا إىل  م ن كم  اثىن و  هو قول النىب صلى اهلل عليه و سلم لألنصار ىف بيعة الَعَقبة الثانية: ) َأخ 
 .(7)عشر نقيبا يكونون على قَ و م هم ( 

                                  
 .112, ص 6, ج 2, ط، الجامع ألحكام القرآن، تفسير القرطبىالقرطىب  (1)
 .42, ص 3, ج1, ط، تفسير القرآن العظيمابن كثري  (2)
, و سعد بن َخي َثمة, و ر فاعة بن   (3) بايع النىب صلى اهلل عليه و سلم  ليلة العقبة ثالثة من قبيلة األوس هم: ُأَسي د بن احُلَضري 

ُن ذ ر, و يقال له: اهلَّي َثم بن الت َّيِّهان, رضى اهلل عنهم.
, و ابن  341ص ,  2,  ج2, طتاريخ الطََبرىّ   الطربى,: يراجع َعب د امل
 .42, ص 3, ج1, ط تفسير القرآن العظيم كثري,
عد بن ُزرَارة, و سعد بن الرَّبيع, و عبد  (1)  بايع النىب صلى اهلل عليه و سلم ليلة العقبة تسعة من قبيلة اخلَز رج هم: أبو أَُمامة َأس 

و سعد بن ُعَبادة, و عبد اهلل بن عمرو اهلل بن َرَواحة, و رافع بن مالك بن الَعج الن, و البَ رَاء بن َمعرور, و ع بادة بن الصامت, 
نذ ر بن عمر بن َحن يش رضى اهلل عنهم.

ُ
, و ابن  346 – 344ص  ,2,  ج2, طتاريخ الطََبرىّ  الطربى,: يراجع بن َحرَام, و امل

 .42, ص 3, ج1, ط، تفسير القرآن العظيمكثري
 .42, ص 3, ج1, طالقرآن العظيمتفسير  ابن كثري, , و363ص , 2,  ج2, طتاريخ الطََبرىّ ، الطربى  (4)
  .332, ص 1, ط، النظرية العامة لنظام الحكم فى اإلسالمعطية عدالن  (6)
(, من 14792, احلديث رقم )93, ص 24(, ج14792, احلديث رقم )96-94, ص 24, جمسندهأخرجه أمحد ىف   (7)

بَّان 362-2/362(. و أخرجه الطربى ىف  التاريخ, )24/14792طريق حممد بن اسحاق عن كعب بن مالك ) (, و ابن ح 
( 3/111(, و احلاكم )171) (, من طريق جرير, و19/174( من طريق َسَلمة بن الَفض ل, و الطرباىن ىف ) الكبري (, )7211)

( من طريق يونس بن َبك ري, ثالثتهم عن ابن اسحاق هبذا اإلسناد. 1117-2/1111خمتصرا, و البيهقى ىف ) الدالئل (, )
( من طريق سلمة بن الفضل عن ابن اسحاق عن َمع َبد, عن كعب به, و مل يذكر أخاه عبيد 129وأخرجه ابن ُخَزمية خمتصرا )

(, و قال: رواه أمحد, و الطرباىن بنحوه, ورجال أمحد رجال الصحيح غري ابن 6/14اهليثمى ىف ) جَم َمع الزوائد (, )اهلل. و أورده 
َصرَّح بالسماع,  –و إن كان ُمَدلِّسا    –اسحاق, و قد صرح بالسماع ". و احلديث قوى, و إسناده حسن. حممد بن اسحاق 
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اهلل عليه و سلم قال حني أَذ َن هلم  ما رواه البخارى أن رسول اهلل صلي:  الدليل الثانى: من السنة
عوا حىت يَ ر فَع إلينا  املسلمون ىف ع ت ق َسىب َهَوازن " إىن ال أدرى َمن  أَذ َن  م ن كم مم َّن  ملَ  يَأ ذن, فارج 

اهلل عليه و سلم,  ؤهم, فَ َرَجعوا إىل رسول اهلل صليَمُهم ُعَرفَاُعَرفَاؤكم أَمرَُكم ". فَ َرَجَع النَّاُس َفَكلَّ 
 .(1)فأخربُوه َأنَّ النَّاَس قد  طَيَّبوا, و أَذ نوا " 

اهلل عليه و سلم, و َمن  تَب َعه, أو َمن   هلم املسلمون (؛ الضمري للنىب صليقوله: ) حني أذن         
رفاؤكم أمركم (: الُعَرفاء مجع َعر يف و هو القائم بأمر أقامه ىف ذلك. و قوله: ) حىت يرفع إلينا ع

, و بالفت ح  على القوم أَعر ُف فأنا عارف, و َعر يف, أى: ُولِّيُت أَم ر  طائفة من الناس م ن  َعَرفُت بالضَّم 
سياستهم, و حفظ أمورهم, و مسُ ى  بذلك لكونه يتعرف أمورهم حىت يُ َعرِّف هبا َمن  َفوقه عند 

ج. و قوله: ) قد طَيَّبوا (: أى؛ مَحَلوا أنفسهم على ترك السبايا حىت طابت بذلك. يقال: االحتيا 
 .(2)طَيَّبُت نفسى بكذا, أى؛ مَحَلُتها على الَسَماح به من غري إكراه فطابت بذلك 

بوا إىل َهوَ  احلديث ىف سياق  قصة السَّيب  و        ازن ألهنم  الذى َغن مه املسلمون ىف َوق عة ُحَنني, و ُنس 
كانوا رأس تلك الوقعة. و قد جاءه وفد هوازن مسلمني, و سألوه أن يرد إليهم أمواهلم, و سبيهم.     

هم النىب صلى اهلل عليه و سلم بني . و رأى النىب صلى اهلل عليه  السىب, و املال. فاختاروا السيبو َخريَّ
 عليه و سلم املسلمني ىف رد السىب عن و سلم أن يرَّد إليهم سبيهم, و قد استأذن  النىب صلى اهلل

رضا. فأخربوه أنه قد طابت أنفسهم لرد السىب. فسأهلم النىب صلى اهلل عليه و سلم أن يرفعوا األمر 
 لعرفائهم حىت يعرف من طابت نفسه, و أذن بذلك.

ه, فيحتاج إىل " و ىف احلديث مشروعية إقامة الُعَرفاء ألن اإلمام ال ميكنه أن يباشر مجيع األمور بنفس
 .(3)إقامة من يعاونه ليكفيه ما يُقيمه فيه " 

                                                                                                        
فيما نقله عنه ابن َمع ني: " ليس من َلُدن بغداد إىل  –ة بن الَفض ل. و قد قال فيه جرير فانتفت شبهة تدليسه. و قد رواه عنه َسَلم

 أن تبلغ ُخرَاسان أثبت ىف ابن اسحاق من سلمة بن الفضل ". و باقى رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني.  
, فوهب, و باع, و جامع, و َفَدى, و َسىَب كتاب العتق, باب: َمن َمَلَك من الَعرب رقيقا , الصحيحالبخارى ىف   أخرجه  (1)

, 1134-1131(,  و كتاب: األحكام, باب: الُعَرفاء للناس, ص  2367احلديث رقم ) ،117,   ص 3ج،117الذُّرِّية, ص 
 (.  7176احلديث رقم )

 .169ص , 13ج1, طفتح البارى بشرح صحيح اإلمام أبى عبد اهلل محمد بن اسماعيل البخارىابن حجر,   (2)
 .169ص , 13,  ج1, ط، المرجع السابقابن حجر  (3)
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 ( 1)فقد وجدت هذه اجلماعة ىف عهد اخللفاء الراشدين   الدليل الثالث: عمل السلف:
يد وجود هذه اجلماعة  التاريخ, .كما يؤ (2)دون نكري من العلماء ىف خمتلف األعصار, و األمصار 

اجملتمعات من وجود مجاعة تشكل املرجع الذى يلتجأ إليه أفراد الواقع. فندر أن خيلوا جمتمع من و 
 تصريف أمورهم.و   اجملتمع للنظر ىف قضاياهم العامة, و تدبري شئوهنم,

 العقد:رابعا: شروط أهل الحل، و  

العقد شروطا عديدة. فذهب كثري من العلماء إىل أنه ينبغى توافر اشرتط الفقهاء ىف أهل احلل, و  
,  و" العلم الذى يتوصل (3)العقد هى: العدالة فرد من أفراد مجاعة أهل احلل, و  كل  ثالثة شروط ىف

ىل اختيار من احلكمة املؤديان إلشروط املعتربة فيها, والرأى, و به إىل معرفة من يستحق اإلمامة على ا
 و العقدمجاعة أهل احلل,  وجه اشرتاط و  . (1)بتدبري املصاحل أقوم, و أعرف " هو أصلح لإلمامة, و 

 أن يكونوا عدوال, و أهل علم, و خربة حىت يتسىن هلم أداء هذه املهمة املوكولة إليهم على خري وجه.
الذكورة ىف  –رمحه اهلل  – م.  فاشرتط إمام احلرمني اجلوييناإلسالوزاد بعض الفقهاء شرطا الذكورة, و 

 .(4)عقد اإلمامة " اإلمام, و ة ال مدخل هلن ىف ختري العقد فقال: " إن النسو أهل احلل, و 

                                  
كجماعة كبار املهاجرين و األنصار الذين اجتمعوا ىف سقيفة بىن ساعدة ملبايعة الصديق رضى اهلل عنه بعد وفاة النىب صلى     (1)

تيار عمر رضى اهلل عنه, و الذين رضى اهلل عنه ىف اخ  -اهلل عليه و سلم. و مجاعة املهاجرين, و األنصار الذين شاورهم الصديق 
أشرفوا على اختيار عمر, و عقدوا البيعة له من اخلاصة, و العامة. و كجماعة الشورى الذين فوضهم عمر رضى اهلل عنه ىف   

و اختيار اخلليفة من بعده. فثبتت إمامة عثمان رضى اهلل عنه بعقد من عقد له من أصحاب الشورى. فاختاروه, و رضوا بإمامته. 
, 133 – 122, ص 3, ج2, ط، تاريخ الطََبرىّ الطربى مجاعة الصحابة الذين بايعوا عليا بعد عثمان رضى اهلل عنهما. يراجع:

 .121, ص 1, طتاريخ الخلفاء, و السيوطى, 172 – 171, ص 3ط اإلبانة عن أصول الديانة، واألشعرى, 
 .326,  ص 1, طالنظرية العامة لنظام الحكم فى اإلسالم عطية عدالن,  (2)
, ص 1, طمنهاج الطالبين، و ُعْمدة الُمفتين العدالة هى اجتناب الكبائر, و عدم اإلصرار على صغرية. يراجع: النووى,  (3)

462. 
, 16, د. ط.,  ص األحكام السلطانية , و الفراء,6,  ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى,  (1)

التحرير، و التنوير، تحرير , و الطاهر بن عاشور, 112, ص 7الطبعة األخرية,  جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  الرملى,و 
اإلسالم،  عبد القادر عودة, و,  92,ص 4د. ط.,  ج المعنى السديد، و تنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد،

 .147 -146, د. ط., ص ضاعنا السياسيةأو و 
 .12 , د. ط.,  صَغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلماجلويىن,   (4)
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هبذا  استشري ىف هذا األمر امرأة, لكان أحرى النساء, و أجدرهن لو"يدلل على ذلك بقوله: و 
ن مل خيضن ىف و املعلوم أهن , (1)"  أمهات املؤمنني مث نسوة رسول اهلل, رضى اهلل عنها فاطمة األمر

, مفوضات أمورهن (2) الزمات خدورهن ن " يعلل ذلك  بأهنو  .هذا امليدان, و مل يكن هلن به شأن
ه نظرا ملالزمة املرأة . و معىن ذلك: أن(3)"  ال يعتدن ممارسة األحوالإىل الرجال القوامني عليهن, 

قلة احتكاكهن بالرجال, فإنه يصعب عليهن متييز من يستجمع شرائط اإلمامة, و لذا فإهنن لبيتها, و 
اشرتط أيضا اإلسالم فقال: " و ال مدخل ألهل الذمة و  .(1)مام استبعدن من املشاركة ىف اختيار اإل

ألهنم غري مأمونني على أمور املسلمني. و ينبغى أن يتوافر هذان الشرطان ىف   (4)ىف اختيار اإلمام " 
 .(6)كل فرد من أفراد أهل احلل, و العقد 

 إىل أنه يشرتط فيهم  –رمحه اهلل   – (7) ذهب اإلمام النوويو         

                                  
 .12د. ط., صَغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلم اجلويىن,  (1)
رت مُيَدُّ للجارية ىف ناحية البَ ي ت, مث صار كل ما واراك من بيت, و حنوه ", و اجلمع: ُخُدور, و أخدار, و أخادير.  (2) ر: " س  اخل د 

 .31, ص 1, ج 3, طلسان العربيراجع: ابن منظور, 
 .42, د. ط.,  ص َغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلم اجلويىن,  (3)
يرى بعض املعاصرين أن املرأة ال جيب أن حُتَرم من املشاركة ىف اختيار اإلمام ىف العصر احلاىل نظرا ألن املرأة أصبحت أكثر   (1)

انفتاحا على عامل الرجال حبكم خروجها للتعليم, و العمل. و هذا يشكل هلا القدرة الالزمة لتكوين رأيها اخلاص, و التوصل إىل 
, الوسيط فى النظم اإلسالمية، الحلقة الثالثة: اإلسالم والدولةالقطب حممد القطب طبلية,  راجع:االختيارات الصائبة. ي

 .169 -167 ص, 1,ج1ط
 على احلكم إىل  - الغالب ىف – ميلها  ىف تتمثل إمنا العقد و احلل, أهل  مجاعة من  املرأة استبعاد  من  العلة بأن ذلك: عن جياب و

    التعليم, إىل خروجها عن النظر بصرف املرأة طبيعة  ىف مرتسخة العلة هذه و العقل. إىل احتكامها من أكثر العاطفة زاوية من األمور

 خروجها. عدم أو والعمل
 .19, د. ط., ص َغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلم اجلويىن,  (4)
 .19 – 12ص المرجع السابق،  اجلويىن,  (6)
زام بن حممد بن مُجعة النووى, الشيخ العالمة حمي   (7) اإلمام النووى هو حيىي بن َشَرف بن م َرى بن حسن بن حسني بن ح 

أبو زكريا. ولد ىف احملرم سنة إحدى و ثالثني و ستمائة بنَ َوى. و هى قرية من الشام من أعمال دمشق. قرأ على املشايخ ىف عدة 
الر اإلرب لى , و الكمال اسحاق املغرىب, مث املقدسى. و صنَّف التصانيف النافعة من العلوم, و تفقه على مج اعة منهم: الكمال س 

َهذَّب(, و )املنهاج(, و )التحقيق(, و )األذكار(,    
ُ
ىف احلديث, و الفقه, و غريها منها؛ )شرح مسلم(, و )الروضة(, و )شرح امل

(, و غري ذلك. و توىف ىف ليلة األربعاء رابع عشر شهر رجب سنة ست و سبعني و)رياض الصاحلني(, و )اإلرشاد(, و )التقريب
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 .(3): اإلسالم, و احلرية, و البلوغ, و العقل,  والعدالة, و عدم االهتام (2)هى , و (1)صفات الشهود 
من  –َقسَّم  بعض املعاصرين الشروط الىت ينبغى أن تتوافر ىف مجاعة أهل احلل, و العقد و         

 :(1)إىل قسمني مها  -حيث اشرتاطها ىف كل فرد من أفراد هذه اجلماعة من عدمه 

هى: من أفراد مجاعة احلل, و العقد و  : شروط أساسية ينبغى أن تتوافر ىف كل فردالقسم األول
 , و الشوكة.الة, و العلم, و الذكورة, و الرأياإلسالم, و البلوغ, و العقل, و العد

: شروط تكميلية: ال ينبغى أن تتوافر ىف أفراد مجاعة أهل احلل, و العقد, و هى: القسم الثانى
ىن دار اإلسالم, و الَورَع.(4)االجتهاد ىف الشريعة اإلسالمية   , و اخلربة, و املواطنة, و هى ُسك 

قا و مع أمهية هذا التقسيم ىف ترتيب الشروط الىت ينبغى أن تتوافر ىف أهل احلل العقد وف        
ألمهيتها, إال أن اعتبار املواطنة شرطا تكميليا ألفراد مجاعة أهل احلل, و العقد أمرا ال خيلوا من مقال. 
و ذلك نظرا ألن املواطنة أى اإلقامة ىف دار اإلسالم تعد عامال أساسيا ىف التعرف على من يستوف 

دار اإلسالم تصفح حال من شرائط اإلمامة ممن يرتشحون هلذا املنصب. فال يتسىن ملن يقيم خارج 
 -ىف أهل احلل, و العقد  –يرتشح ملنصب اإلمامة على حنو واف. و خصوصا أن الفقهاء اشرتطوا 

 العلم حبال املتقدم لإلمامة, و ما إذا كان يستوىف شرائطها من عدمه.
                                                                                                        

, ص 4,  ج2, ط، طبقات الشافعية الكبرى.,  و السبكى412, ص 1ت , ططَبَـَقات الُحفَّاظ،  وستمائة. ينظر: السيوطى,
 .267-266, ص 2, د. ط., , جطبقات الشافعية, و اإلسنوى, 164-162
 .13, ص 12, ج3, طَرْوضة الطالبين، و ُعْمدة الُمْفتين النووى,  (7)
مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ , و اخلطيب الشربيىن, 422, ص 1, طمنهاج الطالبين، و ُعْمدة الُمفتين النووى,  (1)

 .122, ص4, ج1, طالمنهاج
 .462, ص 1, طمنهاج الطالبين، و ُعْمدة الُمفتين النووى,  (2)
 .469ص   المرجع السابق،همة: أن جَيُرَّ إليه نفعا, أو يدفع عنه َضرَّا. يراجع: النووى,الت  (3)
 .21 –42د. ط., ص , أهل الحل، و العقد، صفاتهم، و وظائفهم عبد اهلل الطريقى,  (1)

عند أهل السنة، اإلمامة العظمى ملزيد من التفاصيل ىف شروط أهل احلل, و العقد ميكن الرجوع إىل: عبد اهلل الدميجى, 
 .169 – 163, ص 2, ط والجماعة

األحكام فذهب كثري من  الفقهاء إىل أنه ال يشرتط ىف أهل احلل, و العقد بلوغهم مرتبة االجتهاد. يراجع: املاوردى,    (4)
اث األَُمم فى ، َغيَّ اجلويىن , و16, د. ط., ص األحكام السلطانية , و الفراء ,6, ص 3, , طالسلطانية، و الواليات الدينية

مغنى , و اخلطيب الشربيىن, 422, ص 1, طمنهاج الطالبين، و ُعْمدة الُمفتين , و النووى,42, د. ط.,  ص التياث الظَُلم
 .122, ص4,  ج1, طالمحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج
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ينتقوم ع ياملواطنة  ىف االصطالح الشرعهذا فضال عن أن  دار  لى أساسني مها: اإلسالم, و ُسك 
چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎچاإلسالم أو االنتقال إليها, و ذلك مصداقا لقوله تعاىل: 

چڳڑڑککککگگگگڳڳژڈڈژ
فإذا كان املرء مسلما, و ظل ىف دار   (1)

 .(2) من أهل دار اإلسالم مل يستوطنها, فال يعد مواطنا, و مل يهاجر إىل دار اإلسالم, و الكفر

املواطنة شرطا أساسيا, و ليس شرطا تكميليا  –و على ذلك اعترب بعض الكتاب املعاصرين      
  .(3)ينبغى أن يتوافر ىف كل فرد من أفراد مجاعة أهل احلل, و العقد 

 العقد لولى األمر: خامسا: حكم  اختيار أهل الحل، و 
 اإلمام  و مل يعهد ألحد باخلالفة من بعده, فإنهاتفق الفقهاء على  أنه إذا مات 

 .(1)يشرتط اختيار  أهل احلل, و العقد, و بيعتهم لثبوت عقد اإلمامة  

                                  
 . 72سورة األنفال: من اآلية   (1)
َو ُدودى,   (2)

 .47 – 46, ص 4, ط تدوين الدستور اإلسالمى أبو األعلى امل
َو ُدودى  (3)

 .41, ص 4, ط، تدوين الدستور اإلسالمىأبو األعلى امل
 جتدر اإلشارة إىل أن العلماء اختلفوا ىف الطرق الىت تنعقد هبا اإلمامة  على مذاهب ستة هى:  (1)

 :  يرى  أن اإلمامة تنعقد من وجهني:المذهب األول
 ر أهل احَلل , و الَعق د. و األصل ىف ذلك بيعة الصديق رضى اهلل عنه.أحدمها: اختيا

 و الثاىن: عهد اإلمام إىل غريه. و األصل ىف ذلك استخالف الصديق لعمر رضى اهلل عنهما. 
 مامة. و ذهب إىل ذلك اإلمام املاوردى رمحه اهلل. و حكى اإلمام املاوردى اتفاق العلماء على هذين الطريقني لثبوت عقد اإل

 : يرى أن عقد اإلمامة يصح من وجوه ثالثة  هى:المذهب الثانى 
الوجه األول: أن يعهد اإلمام امليت إىل إنسان خيتاره إماما بعد موته, و سواء فعل ذلك ىف صحته, أو ىف مرضه, أو عند موته,  

,  وكما -رضى اهلل عنه  –إذ ال نص, و ال إمجاع على املنع من أحد الوجوه, كما فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بأىب بكر 
 هلل عنهما.فعل أبو بكر بعمر رضى ا

الوجه الثاىن: إن مات اإلمام ومل يعهد إىل أحد, أن يبادر رجل مستحق لإلمامة, فيدعو إىل نفسه, و ال منازع له, ففرض على 
 رضى اهلل عنهما. –أتباعه االنقياد لبيعته, و التزام إمامته, و طاعته كما فعل على إذ قتل عثمان 

رضى  –اته اختيار خليفة للمسلمني إىل رجل ثقة, أو إىل أكثر من واحد, كما فعل عمر الوجه الثالث: أن ُيَصريِّ اإلمام عند وف
عند موته.و إىل ذلك  ذهب اإلمام ابن حزم  رمحه اهلل. و ذهب اإلمام ابن حزم   إىل أن الوجه األول هو أفضل هذه  –اهلل عنه 

ملا ىف هذا الوجه من اتصال اإلمامة, و انتظام أمر اإلسالم,  الوجوه, وأصحها.   و قال: " هذا الوجه الذى خنتاره, و نكره غريه,
و أهله, ورفع ما يتخوف من االختالف, و الشَّغ ب مما يتوقع ىف غريه من بقاء األمة فوضى, و من انتشار األمر,  و ارتفاع 

 صح بغري هذه الوجوه البتة.أيضا  إىل أن اإلمامة ال ت –رمحه اهلل  –و ذهب اإلمام ابن حزم النفوس, وحدوث األطماع ". 
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 : يرى أن اإلمامة تنعقد بثالثة طرق هى:المذهب الثالث

الطريق الثاىن:  هو أن يعهد الطريق األول: بيعة أهل احلل, و العقد. و األصل ىف ذلك ما وقع ىف بيعة أىب بكر رضى اهلل عنه. 
فإذا مات العاهد انتقلت اخلالفة بعده إىل املعهود إليه, و ال باخلالفة بعده,  -ممن استجمع شرائط اخلالفة  -اخلليفة إىل غريه  

حيتاج بعد ذلك إىل جتديد البيعة من أهل احلل, و العقد. و األصل ىف ذلك ما وقع من أىب بكر لعمر رضى اهلل عنهما, و ما وقع 
 من عمر إىل الستة نفر من الصحابة رضوان اهلل عليهم. 

و االستيالء , فإذا مات اخلليفة, و تصدى لإلمامة من استجمع شرائطها, من غري عهد من  الطريق الثالث:  هو طريق القهر,
اخلليفة املتقدم, و ال بيعة من أهل احلل, و العقد, انعقدت إمامته, لينتظم مشل األمة, و تتفق كلمتهم. و إذا مل يكن جامعا 

و ذهب إىل ذلك اإلمام  ألصح لعدم اإلضرار بالناس.لشرائط اخلالفة بأن كان فاسقا, أو جاهال, انعقدت إمامته على ا
 الَقلَقَشندى رمحه اهلل. 

 :  ذهب  إىل أن طرق اإلمامة ثالثة هى:المذهب الرابع 
 أوال: أن جيتمع مجاعة من أهل احَلل , و الَعق د, فيعقدون لإلمام البيعة, فإذا بويع, انعقدت واليته, و وجبت طاعته. 

 –و مل ينكر أحد من الصحابة  –رضى اهلل عنهما  –األول إىل اخلليفة اآلخر كما وقع من أىب بكر لعمر  ثانيا: أن يعهد اخلليفة
 رضوان اهلل عليهم أمجعني.

إىل أولئك النفر من  –رضى اهلل عنه  –ثالثا: أن يَ ُنص  اإلمام األول على واحد من مجاعة يتوالون عليه, و يبايعونه كما فعل عمر 
 و مل يُ ن َكر ذلك عليه. –اهلل عليهم  رضوان –الصحابة 

 و ذهب إىل ذلك اإلمام الشوكاىن رمحه اهلل.
: يرى  أن اإلمامة ال تنعقد إال بطريقة  واحدة هى بيعة أهل احلل, و العقد. و وجه ذلك  أن بيعة األمة ىف المذهب الخامس

َلكية القائمة الفكر السياسى اإلسالمى ظلت هى السبيل الوحيد لتولية اخللفاء. و عند
َ
ما حتول النظام السياسى من اخلالفة إىل امل
 على الوراثة, مل يستطع أحد من اخللفاء أن يتوىل رئاسة املسلمني دون بيعة األمة. و ذهب إىل ذلك بعض املعاصرين.

اختيار أهل احلل, و العقد  : " تنعقد اإلمامة  من طريق واحد مشروع ال ثاىن له, هو-رمحه اهلل  –يقول األستاذ عبد القادر عودة 
لإلمام أو اخلليفة, و قبول اإلمام أو اخلليفة ملنصب اخلالفة ". و َعلَّل ذلك بقوله: " على هذا جرى األمر من بعد وفاة الرسول 

 صلى اهلل عليه و سلم, و هبذه الطريقة بويع اخللفاء الراشدون مجيعا ".
صر ىف الطرق املذكورة آنفا. فاإلمامة تثبث بأى طريق تراه األمة مناسبا هلا,   :  يرى  أن  طرق اإلمامة ال تنحالمذهب السادس

ومسايرا ملصاحلها املتجددة شريطة أال خيالف تعاليم الشريعة اإلسالمية. و ذلك ألن مسألة األسلوب الذى يتوجب اتباعه الختيار 
بوية. كما أن اخللفاء الراشدين مل يتم اختيارهم وفقا ألسلوب اخلليفة  من املسائل الىت مل يعرض هلا القرآن الكرمي, و السنة الن

 واحد معني, بل جرى اختيارهم بناء على أساليب خمتلفة. 
و لذا فهذه املسألة ليست  من مبادىء اإلسالم الىت تتسم بالثبات, و العموم, و الدوام. بل تعد من املسائل الىت تتأثر و تتغري 

مرتوكة الجتهاد األمة ختتار من بينها, أو تستحدث ما تراه  يالئم ظروفها, و يلىب احتياجاهتا وال بظروف الزمان و املكان. فهى 
 خيالف أحكام الشريعة. و ذهب إىل ذلك بعض املعاصرين. 
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و ذهبوا  إىل  إنه إن مل ينتصب أحد لإلمامة من أهلها, فإنه جيب على أهل احلل, و العقد تنصيب 
اإلمامة, و ال خيرجوا من اإلمث " حىت إمام لألمة. فإن مل ينهضوا بذلك, آمثوا مجيعا لتأخري فرض 

 .(1)خيتاروا إماما لألمة " 
 : " قال عامة أهل السنة, و اجلماعة: إذا استخلف اخلليفة-رمحه اهلل  – (2)قال اإلمام البَ ز َدوى  

                                                                                                        
جددة الذى ذهب إىل أن اإلمامة تثبث بأى طريق تراه األمة مناسبا هلا, و مسايرا ملصاحلها املت و لعل الراجح هو املذهب السادس

و ذلك نظرا ألن الشريعة اإلسالمية مل تبني ىف نصوصها األسلوب الذى جيب اتباعه   شريطة أال خيالف تعاليم الشريعة اإلسالمية.
  ىف اختيار احلكام.

ظرا و مع هذا فاألحوط  األخذ  بالطرق الىت اجتهد اخللفاء الراشدون ىف التوصل إليها لتوىل اإلمامة ىف حال االختيار. و ذلك ن
ألن هذه الطرق املستحدثة  هى الطرق املثلى الىت جيب اتباعها, و االقتداء هبا ىف اختيار احلاكم استنادا إىل كوهنا منزهة عن 
األهواء. مع األخذ ىف االعتبار أن هذه الطرق ال تنحصر ىف طريقة البيعة فحسب كما يرى أنصار املذهب اخلامس, و إمنا تشمل 

كما فعل أبو بكر مع عمر رضى اهلل عنهما. أما ىف حالة الضرورة, كأن يستوىل متغلب على اإلمامة   أيضا طريقة االستخالف
 بالغلبة, فاألحوط القول بثبوت إمامته درءا ملا قد يرتتب على تنحيته من مفاسد. 

الِملل، و األهواء،         الفَصل فى  , و ابن حزم,17 -7, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية يراجع: املاوردى,
,  و 262, ص 1, ج2, طالجامع ألحكام القرآن: تفسير القرطبى, و القرطىب,12-16, ص4, د. ط., جوالنِّحل

, د. ط.,  ، الُبَجيرمى على الخطيبالُبَجريمى, و 49 -39, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى,
, و عبد القادر 411, ص 1, د. ط., جلسيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهارا الشوكاىن, و, 112 – 112, ص 4ج

تولية رئيس الدولة فى الفكر السياسى , و سعد حممد خليل, 112, د. ط., ص اإلسالم، وأوضاعنا السياسيةعودة, 
ورى، و األنظمة السياسية، القانون الدست ,  و عبد احلميد متوىل,122د. ط., ص  اإلسالمى، و الفكر السياسى الحديث،

مبادىء نظام الحكم فى  عبد احلميد متوىل, و ,69, ص 1, ج4, طمع المقارنة بالمبادىء الدستورية فى الشريعة اإلسالمية
, ، منهاج اإلسالم فى الحكم, و حممد أسد211 – 229, ص 1, طاإلسالم مع المقارنة بالمبادىء الدستورية الحديثة

, و طرق 31, ص1, طوالية العهد ) االستخالف ( فى الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة البدوى,امساعيل  , و77, ص 4ط
 (2211( فرباير  )19بتاريخ: )  موقع شبكة اآلجرىتنصيب اإلمام ىف اإلسالم, حممد بازمول, حبث منشور على 

 http://ajurry.com/home/ 

,          16, د. ط., صاألحكام السلطانية , و الفراء,6, ص 3, طنيةاألحكام السلطانية، و الواليات الدي املاوردى, (1)
,   171 – 172, ص 1, طاالقتصاد فى االعتقاد, و الغزاىل, 222, د. ط., ص َغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلمواجلويىن, 
,     124 -121, ص1, طشرح  الُعْمدة فى عقيدة أهل السنة، و الجماعة، المسمى: باالعتماد فى االعتقاد والنسفى,

الدُّّر الُمختار شرح تنوير األبصار، وجامع , و احلصكفى, 32, ص 1, ج2,طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفةوالقلقشندى, 
 .341, ص 1, طالبحار
ر  حممد بن حممد  بن عبد الكرمي بن موسى بن عيسى أبو املعاىل البزدوى. أخذ عن امساعيل    (2) اإلمام البَ ز َدوى   هو أبو الُيس 

بن عبد الصادق. و أخذ عن أىب يعقوب يوسف السَّيارى. و برع ىف العلوم, فروعا, و أصوال, و انتهت إليه رياسة احلنفية مبا وراء 
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 –رضى اهلل عنه  –خليفة ىف آخر عمره؛ صار خليفة إذا كان من أهل اخلالفة كما فعل أبو بكر  
, و إن مل يستخلف حينئذ؛ جيب على الناس أن يعيِّنوا إنسانا صاحلا للخالفة. فإذا اختار العلماء  (1)

 .(2)أولوا الرأى, و التدبري رجال للخالفة يصري خليفة " 
ن اختيار أهل احلل, و العقد و بيعتهم واجبة لثبوت عقد الوالية. كما يتضح أمن ذلك يتبني       
لتوىل اإلمامة بطريق البيعة, أو بطريق االستخالف من اإلمام السابق, فيجب  مل يتقدم أحد أنه إذا

 .(3)السعى الختيار, و تنصيب من يستوىف شروط اإلمامة  على أهل احلل, و العقد

                                                                                                        
الدين عمر النََّسفى. و عالء الدين أمحد بن حممد السََّمرقندى صاحب ) حُت فىة الفقهاء (, و ابن أىب الُيسر  النهر.. تفقه عليه ُنم

الفوائد البهية أبو املعاىل أمحد, و ابن أخيه احلسن بن على. توىف  بُبَخارى سنة ثالث, و تسعني, و أربعمائة. ينظر: اللكنوى, 
 .122, د. ط., ص فى تراجم الَحَنفية

 .49 -44ص , 1, طتاريخ الخلفاء السيوطى,يعىن استخالف أىب بكر لعمر رضى اهلل عنهما. ملزيد من التفصيل, ينظر:   (1)
 .191ص  , د. ط., ، أصول الدينالبزدوى  (2)
اختلفوا  ىف انعقادها  بغري  اختيار,   مع أن الفقهاء اتفقوا على ثبوت اإلمامة بطريق البيعة, و طريق االستخالف, إال أهنم    (3)

  وال استخالف؛ أى: بطريق القهر, و الغلبة  على ثالثة مذاهب هى: 
: يرى  ثبوت واليته, و انعقاد إمامته,   ومحل األمة على طاعته, و إن مل يعقدها  أهل االختيار, ألن مقصود المذهب األول

ُوَّىل, و قد متيز بصفته. 
تولية الشخص املتغلب اخلالفة, ولو مل يكن مستوفيا شروطها, وذلك ىف حالة  فيجوزاالختيار متييز امل

َقاق, والف ََت.  و ذهب إىل ذلك  أهل السنة. الضرورة, لعدم إثارة الش 
له  : " قال عامة أهل السنة, و اجلماعة: إن واحدا لو غلب الناس, و قعد إماما بالَغَلبة, و –رمحه اهلل  –قال اإلمام البزدوى 

 َشو كة , و قوة, يصري إماما, و  تنفذ أحكامه, و قضاياه ".
و يقول السعد التفتازاىن *: " فإذا مات اإلمام, و تصدى لإلمامة من يستجمع شرائطها من غري بيعة, و ال استخالف, و قهر 

 الناس بشوكته, انعقدت اخلالفة له".
و استيالء الظََلمة, و الكفار, و الُفجَّار, و تسلط اجلبابرة األشرار, فقد ويقول ىف موضع آخر: " و أما عند العجز, و االضطرار, 

ر صارت الرياسة الدنيوية تَ َغلُّبية, و بنيت عليها األحكام الدينية املنوطة باإلمام ضرورة, و مل يُعبأ بعدم العلم, و العدالة, و سائ
 الشرائط, و الضرورات تبيح احملظورات ".

َمام *: " و لو تعذر وجود العلم, و العدالة فيمن تصدى لإلمامة, بأن تغلب عليها جاهل باألحكام, أو و يقول الكمال بن اهلُ 
فاسق, و كان ىف صرفه عنها إثارة فتنة ال تطاق, حكمنا بانعقاد إمامته ... كيال يكون بصرفنا إياه إثارة الفتنة الىت ال تطاق, كمن 

 يبىن قصرا, و يهدم م ص را ". 
:  يرى  أن إمامته ال تنعقد إال بالرضا, و االختيار, لكن يلزم  أهل االختيار  عقد اإلمامة له. و ذهب إىل ذلك   لثانىالمذهب ا

 اخلوارج, و  املعتزلة. 
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َتغلَّب عليه قد توىل احلكم بطريق قد أقره اإلسالم,  : يرى أن إمامته ال تنعقد المذهب الثالث 

ُ
خصوصا إذا كان رئيس الدولة امل

تَ َغلِّب؛ ألن هذا املتغلِّب يعد باغيا و 
ُ
هو يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة. و ذهبوا إىل أنه جيب على كافة املسلمني أن ينصروه على امل

 من وجهة نظرهم. و ذهب إىل ذلك فريق من املعاصرين. 
من غري طريق الشورى إمنا هو رجل ال : " فاملتغلب الذى يطلب السلطان على األمة -رمحه اهلل  –يقول األستاذ عبد القادر عودة 

(, و من كان ال يؤمن بقول اهلل, فليس أهال لوالية أمر  32) سورة الشورى: من اآلية  چںںڻچيؤمن بقوله تعاىل:
 املسلمني ". 

 :و لعل الراجح هو القول األول الذى ذهب إىل انعقاد إمامة املتغلب ىف حالة الضرورة, و ذلك لسببني مها
السبب األول: أن كثريا من حكام بىن أمية مل يعقد  أهل الرأى, و التدبري, و الفقه هلم عقد اإلمامة, و إمنا جعلوا أنفسهم أئمة 

إن مل يُ َعدُّوا أئمة, فقد يؤدى ذلك إىل الفساد, و وقوع  –أى املتغلبني  –بالَقهر. و إمجاع العلماء أهنم أئمة. السبب الثاىن: أهنم 
 الفَت. 

و على ذلك ميكن القول بأنه إذا كان خلع اإلمام املتغلب مفسدة أكرب من بقائه. فالضرورة تقتضى اختيار أخف الضررين؛ ومها 
 إقرار اخلالفة عن هذا الطريق, أو وقوع الف ََت, و الثَ َورَات, و احلروب األهلية بسبب مقاومة الشخص املتغلب. 

 – 23, د. ط., ص األحكام السلطانية, و الفراء, 9, ص 3, طالواليات الدينيةاألحكام السلطانية، و ينظر: املاوردى, 
 الغزاىل, ,  و 192ص د. ط.,  أصول الدين،, و البزدوى, 46, د. ط.,  ص َغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلم, و اجلويىن, 21

,  269, ص 1, ج2, طالجامع ألحكام القرآن: تفسير القرطبى , و القرطىب,171, , ص 1, طاالقتصاد فى االعتقاد
, ص 1, طشرح العقائد النََّسفية التفتازاىن, السعد , و172 – 169, ص 6, ج1, طصحيح مسلم بشرح النووى والنووى,

, فةمآثر اإلنافة فى معالم الخال, و القلقشندى, 214, ص 233, ص 4, ج2, طشرح المقاصد, و السعد التفتازاىن, 121
، نهاية المحتاج الرملى , و926 , ص1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرةو الكمال بن أىب شريف, , 12 -17, ص 1, ج2ط

شرح تنوير األبصار،  َرّد الُمْحتار على الدُّر الُمْختار  ابن عابدين, , و112, ص 7, الطبعة األخرية, جإلى شرح المنهاج
, د. اإلسالم، و أوضاعنا السياسية, و عبد القادر عودة, 22, د. ط  ص الفةالخ, و حممد رشيد رضا, 223, ص 2, ج1ط

اختصاصات السلطة التنفيذية فى الدولة اإلسالمية، و النظم الدستورية , و امساعيل البدوى, 122 – 127ط., ص  
 .216, ص 2, طمعركة اإلسالم و أصول الحكم و حممد عمارة,, 11, ص 1, طالمعاصرة
التفتازاىن: هو مسعود بن عمر بن عبد اهلل  املعروف بسعد الدين التفتازاىن. ولد بتفتازان بلدة ىف ُخرَاسان ىف صفر سنة *السعد 

اثنتني و عشرين و سبعمائة. و أخذ العلم عن أكابر  أهل العلم ىف عصره كالَعُضد, و طبقته. و فاق ىف النحو, و الصرف,  
األصول, و التفسري, و الكالم. و هو من كبار علماء الشافعية. و مع ذلك, له آثار جليلة ىف واملنطق, و املعاىن, و البيان, و 

انية (, و ) شرح التلخيص الكبري (, و ) شرح العقائد (, و ) حاشية الَعُضد (,  أصول احلنفية.  له تصانيف عدة منها: ) الزَُّن 
, الدَُّرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ابن حجر, سبعمائة. يراجع:و)شرح املقاصد(. توىف بسمرقند سنة اثنتني, و تسعني, و 

, د. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, و  الشوكاىن, 113 -112, ص 6, ج2حتقيق: حممد عبد املعيد صان, ط
  . 136 – 134, د. ط., ص الفوائد البهية فى تراجم الَحَنفية اللكنوى, , و 321 – 323, ص 2ط.,  ج

ة *الَكَمال بن اهلَُمام: هو حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد كمال الدين الشهري بابن اهلَّمَّام الَسَكندرى السِّيَواسى , أحد أئم
يواس ببالد الروم مث قدم القاهرة, و وىل خالفة القضاء  هبا عن القاضى احلنفى. ولد حممد  املذهب احلنفى. كان والده قاضيا بس 
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 العقد لولى األمر:تيار  أهل الحل، و سادسا: العدد الذى ينعقد به اخ

ل, و العقد لوىل األمر على مذاهب مخسة هى اختلف العلماء ىف عدد من ينعقد به اختيار أهل احل
(1): 

: يرى أن اإلمامة ال تنعقد إال جبمهور أهل احلل, و العقد من كل بلد ليكون الرضا المذهب األول
ىف رواية؛ فقال: "  –رمحه اهلل  –به عاما, و التسليم إلمامته إمجاعا. و ذهب إىل ذلك اإلمام أمحد 

. و هذا مذهب (2)اإلمام الذى جيتمع عليه كلهم ] أى: أهل احلل, و العقد [ يقول: هذا إمام " 
على اخلالفة باختيار من حضرها, و مل ينتظر ببيعته قدوم  –رضى اهلل عنه  –مدفوع ببيعة أىب بكر 

 غائب عنها. 
إلمامة مخسة جيتمعون على عقدها, أو : ذهب إىل أن أقل من تنعقد به منهم االمذهب الثانى

 رضى اهلل عنه  –يعقدها أحدهم برضا األربعة استدالال بأمرين: أحدمها: أن بيعة أىب بكر 
انعقدت خبمسة اجتمعوا عليها مث تابعهم الناس فيها, و هم عمر بن اخلطاب, و أبو ُعبيدة بن  –

رضى اهلل  (3), و سامل  موىل أىب ُحَذي فة (2), و بشري بن سعد (1), و ُأَسي د بن ُحَضري  (3)اجَلرَّاح 

                                                                                                        
مثان, و مثانني, و سبعمائة. ترعرع على أبيه, و على علماء بلده. قرأ ) اهل داية ( على سراج الدين الشهري بقارى اهلداية. سنة 

نة, و سيف الدين عمر بن َقطُلوجَبا,   وأخذ عنه مشس الدين حممد الشهري بابن أمري حاج احلََلىب, و حممد بن حممد بن الُشح 
هرها ) شرح اهلداية ( املسمى ب ) فَ ت ح القدير (, و ) التحرير ىف األصول (. مات سنة إحدى, وغريهم. له تصانيف عديدة أش

 .121 – 122ص , د. ط., الفوائد البهية فى تراجم الَحَنفيةو ستني, ومثامنائة.ينظر: اللكنوى,  
 , و املاوردى,129  ص ,1طأصول الدين،  البغدادى, , و169, ص 3ط ، اإلبانة عن أصول الديانة، األشعرى  (1)

, و اجلويىن, 21-23, د. ط., ص األحكام السلطانية, و الفراء, 7, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية
, د. ط.,  ص َغيَّاث اأُلَمم فى التياث الظَُلم  اجلويىن, , و121, د. ط., ص اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول االعتقادـ

, 1, ج2, ط، الجامع ألحكام القرآن: تفسير القرطبى, و القرطىب191د. ط., ص  أصول الدين،, , و البزدوى46 – 42
الُمسامرة , و الكمال بن أىب شريف,13 – 12, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة ,  والقلقشندى,262ص 

, و 112, ص 7, الطبعة األخرية,  جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملى, , و223 – 222, ص 1, طبشرح الُمَسايرة
 .112, ص 4, د. ط.,  جالُبَجيرمى على الخطيبالبجريمى, 

 .23, د. ط., ص األحكام السلطانية الفراء,  (2)
ر  أبو ُعَبيدة بن اجلَّرَّاح صحاىب جليل , امسه عامر بن عبد اهلل بن  اجلَّرَّاح بن هالل بن أُهَ    (3) ي ب بن َضبَّة بن احلارث بن ف ه 

بة إىل جده. و هو أمني هذه األمة, و أحد العشرة املبشرين باجلنة . بن مالك بن النَّض ر الُقَرشى الف ه رى. اشتهر بُكن يته, و النِّس 
َواس سنة مث ان عشرة, و صلى عليه شهد بدرا, و أحدا, و سائر املشاهد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم. توىف ىف طاعون َعم 
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ليعقد ألحدهم برضا  (1)جعل الشورى ىف ستة  –رضى اهلل عنهم  –عنهم.  و األمر الثاىن: عمر 
 من أهل البصرة. (4)هذا قول أكثر الفقهاء, و املتكلمني اخلمسة, و 

                                                                                                        
اإلصابة فى تمييز  , و ابن حجر,221, ص 6, , ج1, طُأْسد الغابة فى معرفة الصحابةمعاذ بن َجَبل. ينظر:ابن األثري,  

 .224, ص 7, ج1, طالصحابة
زيد بن عبد األشهل بن  أَُسي د بن  ُحَضري   صحاىب جليل, امسه  أَُسي د بن ُحَضري  بن مَسَّاك بن َعت يك  بن امرىء القيس بن  (1)

س بن األنصارى األو سى األشهلى. كان أبوه ُحضري فارس األوس,  م بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن اأَلو  َجش 
ورئيسهم  يوم بُعاث. و كان أسيد من السابقني إىل اإلسالم. و هو أحد النقباء ليلة الَعَقبة. و كان إسالمه على يد ُمصَعب بن 

قبل سعد بن ُمعاذ. اختلف ىف شهوده بدرا؛ فقيل: شهدها, قيل: مل يشهدها.  و شهد أحدا, و ما بعدها من املشاهد,  ُعَمري  
رى,  وشهد مع عمر فتح بيت املقدس. و له أحاديث ىف الصحيحني, و غريمها.  روى عنه ُكع ب بن مالك, و أبو سعيد اخلُد 

ُأْسد الغابة فى معرفة  ابن األثري,يد سنة عشرين, و دفن بالَبق يع. ينظر: وأنس بن مالك, وعائشة رضى اهلل عنها. توىف أس
 .234 – 231, ص 1, ج1, طاإلصابة فى تمييز الصحابة,  و ابن حجر, 212, ص 1, ج1, طالصحابة

ري بن َسع د بن ثَعَلبة بن ُخاَلس بن زيد بن مالك بن كعب بن اخلَز رَج  بن احلارث   (2) ري بن سعد, صحاىب جليل, امسه َبش  َبش 
من  بن اخلزرج, يُكَّىن أبا الن ُّع مان بابنه النُّعمان بن بشري. شهد العقبة الثانية, و بدرا, و ُأحدا, و املشاهد بعدها. يقال إنه أول

كر الصديق رضى اهلل عنه يوم السَّق يفة من األنصار. روى عنه ابنه النعمان, و جابر بن عبد اهلل, و روى عنه ُمرسال, بايع أىب ب
ر ىف خالفة أىب بكر سنة  اثنىت عش رة. ُعر وة, والشٍَّعىب , ألهنما مل يدركاه. شهد اليمامة مع خالد بن الوليد, و استشهد بَعني  التَّم 

, 1, طاإلصابة فى تمييز الصحابة ,  و ابن حجر,392, ص 1, ج1, طُأْسد الغابة فى معرفة الصحابة ينظر: ابن األثري,
 .112, ص 1ج

وىل سامل موىل أىب ُحَذي فة, هو سامل بن ُعبَ ي د بن رَب يعة, قاله ابن م ن َده. و قيل: سامل بن م ع َقل, يُكَّىن أبا عبد اهلل. و هو م  (3)
واىل,     أىب حذيفة بن  ُعت بة ب

َ
ن رَبيعة بن عبد مَشس بن عبد َمَناف الَقر شى . كان من أهل فارس, و كان من فضالء الصحابة, و امل

 وكبارهم. شهد سامل بدرا, و أحدا, و اخلندق, و املشاهد كلها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه  وسلم. و قتل يوم اليمامة شهيدا.
, 3, ج1, طاإلصابة فى تمييز الصحابة,   و ابن حجر,  322, ص 2, ج1, طحابة، ُأْسد الغابة فى معرفة الصابن األثري

 .13 – 11ص 
الشورى فيهم  هم: عثمان بن عفان, و على بن أىب طالب, و طلحة  بن عبيد  –رضى اهلل عنه  –الستة الذين جعل عمر   (1)

، تحرير ابن مجاعةاص رضوان اهلل عليهم أمجعني. ينظر: اهلل, و الزبري بن الَعوَّام, و عبد الرمحن بن َعوف, و سعد بن أىب َوقَّ 
 .129,  ص 1, طتاريخ الخلفاء, و السيوطى, 41 -43, ص 1, طاألحكام فى تدبير اإلسالم

املتكلمون: هم أهل الكالم نسبة إىل علم الكالم. و علم الكالم يُعرَّفه اجلُرجاىن بأنه: " علم يبحث فيه عن ذات اهلل تعاىل,     (4)
بدأ, و املعاد على قانون اإلسالم ". و يعرفه ابن خلدون بأنه: " علم يتضمن احل َجاج  ] أى: 

َ
و صفاته, و أحوال املمكنات من امل

عقائد اإلميانية باألدلة العقلية, و الرد على املبتدعة املنحرفني ىف االعتقادات عن مذاهب السلف, و أهل السنة ". الدفاع [ عن ال
وعلى ذلك ميكن تعريف املتكلمني بأهنم:  الباحثون  ىف مسائل العقيدة كأمساء اهلل تعاىل, و صفاته, و أفعاله, و املالئكة,       
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           : يرى أن اإلمامة تنعقد بثالثة يتوالها أحدهم برضا االثنني ليكونا حاكما, المذهب الثالث
 شاهدين كما يصح عقد النكاح بوىل, و شاهدين. و هو مذهب علماء الكوفة.و 

             : يرى أن اإلمامة تنعقد بواحد أو اثنني من أهل احلل, و العقد ذوى الورع, المذهب الرابع
, أو عامل ورع ملن ال يصلح (1)ريطة أن تعقد ملن يصلح هلا. أما إذا عقدها جمتهد فاسق االجتهاد شو 

 , (2)هلا, فال تنعقد. و ذهب إىل ذلك اإلمام  أىب احلسن األشعرى 
 .(3)و اإل جيى 

 و استدل أنصار هذا املذهب بدليلني مها:

                                                                                                        
, د. ُمعَجم التعريفاتو القدر, و أحوال اجلنة, و النار استنادا إىل األدلة العقلية. ينظر:  اجلرجاىن, والكتب املنزلة, و النبوات, 

 .224ص ,  2, ج1, طمقدمة ابن خلدون، , و ابن خلدون144ط., ص 
قا, و ُفُسوقا, و َفُسَق: أى: َفَجَر. و َفَسَق عن أمر ربه: أى: جار (1) ُسُق  ف س  ق, و  يَ ف  , و مال عن طاعته.          َفَسق: يَفس 

َي ل إىل املعصية. و الفِّس ق: العصيان, و الت َّر ك ألمر اهلل عز و جل, و اخلروج عن طريق احلَّ 
 ق. والُفُسوق: اخلروج عن الدِّين, و امل

, 3, طلسان العرب و الفاسق: " من التزم حكم الشرع, و أقر به, مث أَخلَّ جبميع أحكامه, أو ببعضه". ينظر: ابن منظور, 
ُمعَجم  , و اجلرجاىن,161ص , 2, د. ط., جالمفردات فى غريب القرآن, و  الراغب األصفهاىن, 262, ص 12ج

 .132, د. ط., ص التعريفات
أبو احلسن األشعرى هو على بن امساعيل بن أىب ب شر اسحاق بن سامل بن امساعيل األشعرى. أحد أئمة ,  املتكلمني.   (2)

ذهب.  ولد بالبصرة سنة ستني, و مائتني. أخذ علم الكالم عن شيخه أىب على حممد بن عبد الوهاب اجلُبَّائى , شيخ شافعى امل
املعتزلة. مث فارقه األشعرى, و رجع عن االعتزال.  أخذ العلم عن حيىي بن زكرياء الساجى و عن أىب خليفة اجُلَمحى, وجالس 

ذ عنه ابن جماهد, و زاهر بن أمحد, و أبو احلسن الباهلى, غريهم. له تصانيف عديدة الشيخ أبا اسحاق املروزى و خالئق. و أخ
لحدين (. و مات ببغداد عن 

ُ
يق (, و ) الفصول ىف الرد على امل من أشهرها : )اإلبانة(, و ) التفسري الكبري (, و ) إمامة الصِّدِّ

 , و ابن كثري,372  - 317, ص 3, ج2, طفعية الُكْبرى،  طََبقات الشايراجع: السبكى سنة أربع, وعشرين, و ثالمثائة.
 .222 – 223, ص 2, ج1, ططبقات الشافعية

اإل جيى هو عبد الرمحن  بن أمحد بن عبد الغفار بالقاضى َعُضد الدين اإلجيى أحد أئمة املذهب الشافعى. ولد بإيج من   (3)
الشيخ زين الدين اهل ن كى تلميذ الب َّي ضاوى , و غريه. له تالمذة نواحى شرياز بعد السبعمائة. و أخذ من مشايخ عصره , و الزم 

عظام اشتهروا ىف اآلفاق مثل مشس الدين الك ر ماىن, و  ضياء الدين العفيفى, و سعد الدين التفتازاىن, و غريهم. و له تصانيف 
ة ست, و مخسني, و سبعمائة. ينظر: ابن عديدة أشهرها:  ) شرح املختصر (, و ) املواقف ىف علم الكالم  (. مات بك رمان سن

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  , و الشوكاىن,112, ص 3, ج 2, , طالدَُّرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة حجر,
 .327 – 326, ص 1, د. ط., جالسابع
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رسول َ  أُبَايُعك, فإذا قيل  عم " تعاىل –رضوان اهلل عليهما  –:  قول العباس  لعلى الدليل األول
 يه و سلم اهلل عليه و سلم بايع ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عل اهلل صلي

يعلم أن اإلمامة تنعقد  –رضى اهلل عنه  –ووجه الداللة أن العباس  .(1)مل خيتلف عليك اثنان" 
 بواحد, و لو كان األمر خالف ذلك, ملا طلب مبايعة على رضى اهلل عنه.

: أن " الصحابة مع صالبتهم ىف الدين اكتفوا بذلك, كعقد عمر ألىب بكر, و عقد الدليل الثانى
عبد الرمحن بن عوف لعثمان, و مل يشرتطوا اجتماع َمن ىف املدينة فضال عن إمجاع األمة. هذا, و مل 

 .(2)ينكر عليه أحد"
 النعقاد اإلمامة.   : يرى أنه ال يشرتط عدد معني ألهل احلل, و العقدالمذهب الخامس

". فالغرض من مبايعة أهل احلل, (3)و إمنا  يشرتط " أن يكون املبايع ممن يُفيد مبايعته م نَّة, و اقتهارا 
و العقد هو  حصول الطاعة. و حصول الطاعة ال يرتبط بعدد أهل احلل,و العقد و إمنا بقدرهتم  

, و إمام (1) قالنسيياد للبيعة. و ذهب إىل ذلك العلى التأثري ىف أتباعهم مبا حيقق االمتثال, و االنق
 .  احلرمني اجلويين

                                  

عمرو عن أىب جعفر قال: َلمَّا مات النىب (, من طريق ُعَيينة عن 1,  احلديث رقم )1ص األمالى، أخرجه عبد الرزاق ىف   (1)
صلى اهلل عليه و سلم جاء العباس إىل على فقال: تعاىلَ  أُبَايُعك, فإذا قيل  عم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بايع ابن عم 

بَأم ر, إ ن  أَرَادوىن فقد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  مل خيتلف عليك اثنان, قال: فقال له على: ما كنت ألَف  َتئَت على الناس 
َلمة بن 692, احلديث رقم )363, ص أنساب األشرافو أخرجه البالذرى ىف . عرفوا َمَكاىن " (, من طريق املدائىن عن َمس 

,  بغري سند 263, , ص 1ج  دالئل النبوة،و أورده القاضى عبد اجلبار ىف تثبيت  حُمارب عن سليمان الت َّي مى عن ابن َعو ن.
" فامدد يََدَك أُبَايُعك, فيقال: هذا عم رسول اهلل بايع ابن عم رسول اهلل, فال خيتلف عليك اثنان ". و أخرجه البيهقى ىف بلفظ: 

 (,من طريق امساعيل بن أىب خالد عن الشَّع ىب.  3162, احلديث رقم ) 226 –224, ص 7, جدالئل النبوة 
 .122ص , د. ط., المواقف فى علم الكالماإلجيى,  (2)
را : َغَلَبُه. و نقول: َأخذتُ ُهم  (3) ذ م ن  فَ و ق.  يقال: قَ َهرَُه يَ ق َهرُُه قَ ه  را ؛ أى: من  اقتهارا مشتقة من القَّهر؛ أى: الَغَلبة, و اأَلخ  قَ ه 

 .331, ص 11, ج 3, طلسان العربغري ر ضاهم. يراجع: ابن منظور, 
ن القالنسى. أحد أئمة علم الكالم ىف القرن الثالث اهلجرى. و له تصانيف ىف الَقالَن سى هو أبو العباس أمحد بن عبد الرمح  (1)

 .312, ص 1, طأصول الدين البغدادى,  يراجع: علم الكالم زادت على مائة, و مخسني كتابا.
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يقول القالنسى: " ينعقد ] هكذا [  اإلمامة  بعلماء األمة ] بعلماء بلد اإلمام [ الذين        
 .(1)حيضرون موضع اإلمام, و ليس لذلك عدد خمصوص " 

العقد النعقاد دد معني ألهل احلل, و ال يشرتط ع لعل الراجح هو املذهب اخلامس الذى يرى أنهو 
اإلمامة. و ذلك ألن مقصود البيعة من أهل احلل, و العقد و هو انقياد الرعية ال يرتبط بعددهم بقدر 
ما يرتبط بقدرهتم على محل أشياعهم على اخلضوع لوىل األمر, و االمتثال ألوامره. فقد يكون 

قد يكون املبايع فردا و  حدوث اخلضوع, و االنقياد. املبايعني مجهورا غفريا, و لكن ال تأثري هلم ىف
 لكنه عظيم التأثري ىف  األشياع مبا يضمن حصول الطاعة.و واحدا, 

 االستخالف: الثانى المطلب 
 أوال: مفهوم االستخالف فى اللغة:

 إذا كان َخل يَفَتُه.َخَلَف: َخَلَفُه, خَي ُلُفُه: صار َخَلَفُه. و َخَلَف فالُن فالنا : :االستخالف ىف اللغة 
َلَفُه: و  َتخ  ُتُه: َجَعل ُتُه َخل يفىت. و اس  َلف  َتخ  ُتُه: إذا جئُت بَ ع َدُه. و َخلَّف ُت فالنا ُأَخلُِّفه ختليفا, و اس  َخَلف 

 .(2) َجَعَلُه َخليفة

 
 :هوم االستخالف فى االصطالح الشرعيثانيا: مف

  (3)ىف حياته ليكون اخلليفة بعده, االستخالف ىف الشرع هو: أن يعقد اإلمام لشخص  
هو أن يتوىل اخلليفة منصب اخلالفة  االستخالفإذن  .(1) كما عهد أبو بكر لعمر رضى اهلل عنهما

 .(2) عن طريق سابقه؛ بأن يعهد له اإلمام القائم من بعده ىف حياته ليتوىل اخلالفة بعد وفاته

                                  
 .221, ص 1ط، أصول الدين، البغدادى  (1)

 
 .123 – 121, ص 1,  ج3, طالعرب ، لسانابن منظور , و126د. ط., ص ُمخَتار الصََّحاح،  الرازى,  (2)
يفرق بعض املعاصرين  بني  االستخالف و والية العهد؛ فريى أن األصل أن  االستخالف ال يكون إال عندما حتضر الوفاة  (3)

العهد  رضى اهلل عنهما؛ فإهنما مل يستخلفا إال ملا حضرهتما الوفاة. أما والية –اخلليفة, فيستخلف غريه كما فعل أبو بكر, و عمر 
،  ينظر:عبد القادر عودة فتكون و اخلليفة ىف صحته, و عافيته. و حتدث غالبا قبل وفاته  بزمن طويل, أو على  أثر توليه اخلالفة.

 . 119, د. ط., ص اإلسالم، و أوضاعنا السياسية
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 :: صور االستخالفلثاثا

 :(3)مها لالستخالف صورتان 
 :الصورة األويل

  
ُ
كما و , (1)رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بأىب بكر  ف على واحد معني, كما فعلستخل  أن ينص امل

بعمر بن عبد  (2),  و كما فعل سليمان بن عبد امللك (1) اهلل عنهما يأبو بكر مع عمر رض فعل
 .(3)العزيز 

                                                                                                        
, 1, طمقدمة ابن خلدون, وابن خلدون, 16, ص 4, د. ط.,  جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل ابن حزم,  (1)

 .111, ص 7الطبعة األخرية,  ج ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملى , و392,   ص 1ج
 – 219, ص 3,  ج2, طتاريخ الطََبرىّ ملزيد من التفصيل ىف طريقة استخالف أىب بكر لعمر رضى اهلل عنهما, يراجع: الطربى, 

 .  72 – 67, ص 1, طتاريخ الخلفاء, و السيوطى, 223
 .3,  ص 1, طوالية العهد ) االستخالف ( فى الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة امساعيل البدوى,  (2)
الجامع ألحكام القرآن: تفسير , و  القرطىب, 16, ص 4, د. ط., جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل ابن حزم,  (3)

 .111, , ص 7الطبعة األخرية, ج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملى,, و 262, ص 1, ج2, طالقرطبى
والية العهد ) االستخالف ( فى الشريعة اإلسالمية، دراسة  ملزيد من التفاصيل  ىف  االستخالف, ينظر: امساعيل البدوى,

 .42 -24, ص 1, طمقارنة
 لى قولني:اختلف العلماء ىف مسألة استخالف النىب صلى اهلل عليه و سلم ع  (1)

رضوان اهلل  –: يرى أن النىب صلى اهلل عليه و سلم مل ينص على استخالف أحد على أمر املسلمني. أن الصحابة القول األول
لرئاسة األمة ألنه كان أبينهم فضال, و ليس ألنه كان خليفة رسول اهلل صلى عليه    -رضى اهلل عنه  –قدموا أبابكر  –عليهم 

 هب إىل ذلك  مجهور أهل السنة, و املعتزلة, و اخلوارج. وسلم على الصالة. و ذ
: " إن النىب صلى اهلل عليه و سلم مل ينص على إمامة أحد, و هلذا ما ادعى أحد من -رمحه اهلل  –يقول اإلمام البزدوى  

ج  أحد منهم  بتفويض اإلمامة إىل الصحابة  تفويض اإلمامة إليه, و كذا األنصار َلمَّا قالوا:  منا أمري, و منكم أمري * . و مل حيت
 أحد ".

 و استدل أنصار هذا القول بعدة أدلة منها:
الدليل األول: اخلرب املأثور عن عبد اهلل بن عمر عن أبيه أنه قال: " قيل لعمر َأال َتستخل ف, قال: إن  أستخل ف, فقد اسَتخَلف 

خري مىن  رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم " *. و هذا يدل على أن  من هو خرُي مىن أبو بكر , و إن  أتُرك, فقد ترَك  َمن   هو
 النىب صلى اهلل عليه و سلم مل ينص على استخالف أىب بكر رضى اهلل عنه. 

الدليل الثاىن: لو كان نص جلى ظاهر املراد ىف مثل هذا األمر اخلطري املتعلق مبصاحل الدين, و الدنيا لعامة اخللق, لتواتر, و اشتهر  
 فيما بني الصحابة, و إال مل يتوقفوا للعمل مبوجبه, و االنقياد له. و مل يرتددوا  حني اجتمعوا بسيقفة بىن ساعدة لتعيني اإلمام. ومل

, -رضى اهلل عنه  –رضى اهلل عنه, و آخرى إىل على  –يقل األنصار:"  منا أمري, و منكم أمري " . و مل متَ ل طائفة إىل أىب بكر 
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 –العباس رضى اهلل عنه. الدليل الثالث:  هناك روايات كثرية تفيد باجتماعها عدم النص. كقول العباس لعلى  -و آخرى إىل 

تعاىلَ  أُبَايُعك, فإذا قيل  عم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بايع ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  : -رضى اهلل عنهما 
: " َهُلمَّ  أُبَايُ ع َك "*, و كطلب أىب بكر إىل  -رضى اهلل عنهما  –ل عمر لعبيدة بن اجلَرَّاح " *,  و كقو مل خيتلف عليك اثنان, 

األنصار مببايعة عمر بن اخلطاب أو أىب عبيدة بن اجلراح بقوله: " قد رضيت لكم أحد هذين الرَُّجلني, فبايعوا  أَيُهما شئتم " *, 
 صلى اهلل عليه و سلم ملن هذا األمر, فال ينازعه أحد " *. وكقوله: " َود دُت أىن كنُت سألت رسول اهلل

بعده على الناس. واختلف  –رضى اهلل عنه  –: يرى أن النىب صلى اهلل عليه و سلم نص على استخالف أىب بكر القول الثانى 
بالنص اخلفى. وذهب  –نه رضى اهلل ع –أنصار هذا القول؛ فذهب فريق  إىل أن النىب صلى اهلل عليه و سلم  استخلف أبا بكر 

إىل ذلك اإلمام أمحد, و ابن تيمية, و طائفة من املعتزلة, و األشاعرة. كما  روى ذلك عن احلسن البصرى. و ذهب فريق آخر إىل 
 أن النىب صلى اهلل عليه و سلم استخلف أبا بكر بالنص اجللى . و ذهب إىل ذلك طائفة من املعتزلة, و األشاعرة, و ابن حزم.

ل ابن تيمية رمحه اهلل: " و التحقيق ىف خالفة أىب بكر , و هو الذى يدل عليه كالم أمحد: أهنا انعقدت  باختيار الصحابة,    يقو 
ومبايعتهم  له, و أن النىب صلى اهلل عليه و سلم أخرب بوقوعها على سبيل احلمد هلا, و الرضا هبا, و أنه أمر بطاعته, و تفويض 

 األمة, و أرشدهم إىل بيعته ". األمر إليه, و إنه دل 
 و استدل القائلون بالنص اخلفى على استخالف أىب بكر رضى اهلل عنه باألدلة اآلتية:

و ذلك ىف احلديث الذى رواه أبو موسى قال: َمر ض النىب  الدليل األول: أن النىب صلى اهلل عليه و سلم استخلفه على الصالة,
, فقال: " ُمُروا أبا بكر فَلُيَصلِّ بالناس ", فقالت عائشة: إنه َرُجُل ر ق يق إذا قام َمَقامك  مل صلى اهلل عليه و سلم فاشتد َمَرُضهُ 

حُب َيستط ع أن  ُيصلى بالناس. قال: " ُمروا  أبا بكر فَ ل ُيَصلِّ بالناس ". فعادت . فقال: ُمرى أبا بكر فليصلِّ بالناس فإنَُّكَن صوا
و هذا االستخالف على الصالة دليل على أنه  لنس ىف  حياة النىب  صلى اهلل عليه و سلم *.يوسف ". فأتاه الرسول, فصلى با

أن تقدمي النىب صلى اهلل عليه و سلم ألىب بكر ىف الصالة إرشاد منه  –رمحه اهلل  –أوالهم برئاسة املسلمني. فيذكر ابن تيمية 
 صلى اهلل عليه و سلم للمسلمني لبيعته.

ع الدليل الثاىن: أن  حممد بن ُجبَ ري  بن ُمط ع م عن أبيه قال: أَتت امرأة  النىب صلى اهلل عليه و سلم فَكلََّمتُه ىف شىء, فَاََمَرها أن تَ ر ج 
َو َت, قال: " إن  مل  جَتديىن فَإت ى أبا بكر " *. ي

َك, كأهنا تريُد امل د  ئُت, و مل  َأج  قول ابن إليه, قالت يا رسول اهلل, أرأيَت إن  ج 
 ية: فهذا " أمر بطاعته ] أى: أىب بكر [, و تفويض األمر إليه ". تيم

ر  أباك    ه : اد ع ى ىل أبا َبك  ,   الدليل الثالث:  استدلوا أيضا مبا روته عائشة قالت: قال ىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ىف َمَرض 
, حىت أكُتَب كتابا, فَإ ىنِّ َأخاُف أن يَ َتمىنَّ ُمَتَمنِّ, و يقول قائل:ُ  أنا أُو ىل, و  يأىب اهللُ, و املؤمنوَن إال أ  با بكر" *.وأخاك 

يقول ابن تيمية: " فهذا إخبار منه بأن اهلل, و املؤمنون ال يعقدوهنا إال ألىب بكر الذى َهمَّ بالنص عليه ". واستدل القائلون  
 رضى اهلل عنه.  –بالنص اجللى بالدليلني الثاىن, و الثالث, و قالوا إن هذه النصوص صرحية ىف استخالف أىب بكر 

 ل على أدلة القول األول كاآلتى: و رد أنصار هذا القو  
أن االستدالل بقول عمر " إن  أستخل ف, فقد استخلف من هو خري مىن , و إن  ال أستخل ف, فلم يستخل ف من هو خري مىن   

ا " مما ال يقوم به حجة ألن عمر  إما أنه مل يكن يعلم باألدلة الواردة ىف النص على استخالف أىب بكر, أو إنه أراد استخالف
 بعهد مكتوب, و استخالف أىب بكر مل يكن بكتاب مكتوب.
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و رد القائلون بالنص اجللى على القائلني بالنص اخلفى  بأن تقدمي أىب بكر للخالفة قياسا على إمامة الصالة باطل؛ ألنه ليس كل 

قوم, و إن كان أعجميا, أو عربيا,   من استحق اإلمامة ىف الصالة يستحق إمامة اخلالفة. إذ قد يستحق اإلمامة ىف الصالة أقرأ ال
 وال يستحق اخلالفة إال قُ َرشى .  

و لعل الراجح  هو القول الثاىن الذى يرى أن النىب صلى اهلل عليه و سلم  استخلف أىب بكر رضى اهلل عنه بالنص اخلفى, و ليس 
 أنصار القول  األول كاآلتى:بالنص اجللى, و ذلك لقوة أدلته. و ميكن أن جياب على األدلة الىت استدل هبا 

أوال:استدالهلم باخلرب املأثور عن عبد اهلل بن عمر ال تقوم به احلجة  ألنه حيتمل من قول عمر انه أراد بذلك االستخالف الصريح, 
 و ليس مطلق االستخالف. 

دم علم بعضهم , أو الختالفهم ىف ثانيا: اختالف الصحابة ىف أمر اخلالفة ىف سقيفة بىن ساعدة ىف أول األمر حيتمل أن يرجع لع
 على حنو ضمىن. –رضى اهلل عنه  –فهم النصوص الىت تدل على استخالف أىب بكر 

و ميكن أن جياب على األدلة الىت أوردها القائلون بالنص اجللى  بأن نصوص هذه األدلة ال تدل داللة صرحية على استخالف أىب 
 –رضى اهلل عنه  –فهوم اإلشارة. فألفاظ هذه النصوص و إن كانت خاصة بأىب بكر بكر رضى اهلل عنه, و إمنا تدل على ذلك مب

, و القاضى 172, ص 3ط ، اإلبانة عن أصول الديانة، األشعرى إال أهنا وردت مطلقة؛ فلم تتقيد باإلمامة أو خالفها. يراجع:
, 1, د. ط., ج، تثبيت دالئل النبوةلباقالىنا , و246, ص 14د. ط.,  ج ، الُمغنى فى أبواب التوحيد، و العدل،عبد اجلبار

, د. الفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل,  و ابن حزم, 222 – 279, ص 1ط، أصول الدين، البغدادى , و263ص 
الجامع ألحكام القرآن: تفسير ,  و القرطىب,  192د. ط., ص  أصول الدين،, و البزدوى, 179 -176, ص 1ط., ج
المواقف فى علم , و اإلجيى, 42 – 44, ص 2, طالخالفة، و الُمْلك و ابن تيمية, ,262, ص 1ج , ,2, طالقرطبى
شرح , و السعد التفتازاىن, 94, ص 1, د. ط., جشرح  العقائد النسفية , والسعد التفتازاىن, 122, د. ط., ص الكالم

َناوى, 263 – 242, ص 4, ج2طالمقاصد، 
َ
, و الثَُّمي ىن, 4,  ص 7, ج1, طلصغيرالجامع افيض القدير شرح , و امل

 – 273, ص 11, ج3, طشرح كتاب النيل،   و شفاء العليل, و حممد بن يوسف أَطفيش, كتاب النِّيل، و شفاء العليل
271 . 

, كتاب: فضائل أصحاب النىب صلى اهلل عليه و سلم, باب: فضل أىب صحيحههذا جزء من حديث طويل أخرجه البخارى ىف *
(, بشأن بيعة أىب بكر رضى اهلل عنه, حني  3662, احلديث رقم ) 922 – 921النىب صلى اهلل عليه و سلم, ص بكر بعد 

ىف اختيار خليفة للنىب  صلى اهلل عليه و سلم ىف توىل أمر املسلمني.  -بسقيفة بىن ساعدة   -اختلف  املهاجرون, و األنصار 
 ن  األنصار, و اآلخر ينوب عن املهاجرين. وطالب األنصار بتعيني  أمري ين؛ أحدمها ينوب ع

, كتاب: األحكام, باب: الصحيح أخرجه البخارى ىف متفق عليه. أخرجه البخارى, و مسلم  و اللفظ للبخارى.  * 
, كتاب: اإلمارة, باب: االستخالف, و تركه, الصحيح(, وأخرجه  مسلم ىف  7212, احلديث رقم )1111االستخالف, ص 

 .92, ص 1, ج1, طمسند عمر بن الخطاب(. يراجع أيضا:  أبو بكر النَّجَّاد, 1223, احلديث رقم )624, ص 
 .69, صرجيه* سبق خت

َند عمر بن اخلطاب, ج تهذيب اآلثار،* أخرجه الطربى ىف       (, عن أىب ُكرَي ب,1317,  احلديث رقم )129, ص 2ُمس 
َهُلمَّ  ويعقوب, قال: حدثنا ُهَشي م قال: حدثنا الَعوَّام عن ابراهيم الت َّي مى أن عمر بن اخلطاب أخذ بيد أىب ُعَبيدة بن اجَلرَّاح, فقال:
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ل أُبَايُ ع ك, قال: فقال أبو عبيدة: ما رأيت منك َهف وة ىف اإلسالم قبلها, أتبايعىن؟ قال أبو كريب: و فيكم ثاىن اثنني؟ و قا

 يعقوب: و فيكم الصِّدِّيق ثاىن اثنني؟ قال أبو كريب: هفوة, و قال يعقوب: ما رأيت منك  فَ هَّة ىف اإلسالم ". 
 .313, ص 12,  و ج126, ص 14, ج 3, طلسان العرب  ابن منظور, اهلَف وة: السَّق طة, و الزَّلَّة. و الَفهَّة: السَّق طة. يراجع:

م احلُب لى من الزنا إذا  َأحَصَنت, ص  : , كتابالصحيحىف  البخارى  هذا جزء من حديث طويل أخرجه  * احلدود, باب: َرج 
, 3, جالتاريخو أخرجه الطربى ىف حديث طويل ىف . من حديث عمر بن اخلطاب(,  6232, احلديث رقم ) 1629-1691

رة األنصارى بلفظ:  221-212ص  فقال " ,  من طريق هشام بن حممد عن أىب خُمَنف عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أىب َعم 
 ".  أبو بكر: هذا عمر, و هذا أبو عبيدة, فأيهما شئتم فبايعوا

 .131, ص 3, ج2, طتاريخ الطََبرىّ  الطربى, * 
, كتاب األذان, باب: أهل العلم, الصحيح  ىف  لفظ للبخارى. أخرجه البخارى,*متفق عليه. أخرجه البخارى, و مسلم و ال

, كتاب: الصالة, الُمْسَند الصحيح(, و أخرجه مسلم ىف  679(, و )  672, احلديث رقم ) 169والفضل أحق باإلمامة, ص 
ر من مرض, و سفر, و غريمها,  ج  (.121ديث رقم ), احل316, ص 1باب: استخالف اإلمام إذا َعَرض له ُعذ 

كتاب: األحكام, باب   الصحيح،متفق عليه. أخرجه البخارى, و مسلم , و اللفظ للبخارى. أخرجه البخارى ىف  *
, كتاب: فضائل الُمْسَند الصحيح (, و أخرجه مسلم ىف  7222, احلديث رقم ) 1111, ص صحيح البخارىاالستخالف, 

 (. 12, احلديث رقم ) 1247, ص 1ر الصديق رضى اهلل عنه, جالصحابة رضى اهلل عنهم, باب: فضائل  أىب بك
كتاب: األحكام, باب االستخالف, الصحيح، * متفق عليه.  أخرجه البخارى, و مسلم, و اللفظ ملسلم. أخرجه البخارى ىف 

 بكر كتاب: فضائل الصحابة, باب: من فضائل أىب المسند الصحيح،(, و أخرجه مسلم ىف 7217, احلديث رقم )1111ص 
و ىف رواية البخارى عن عائشة قالت: قال رسول اهلل صلى (. 2327, احلديث رقم )1247, ص 1الصديق رضى اهلل عنه, ج

َتَمنُّون, مثَّ  –أو أََردُت  –" لقد مَهَمُت اهلل عليه و سلم : 
ُ
َل إىل أىب بكر, و ابن ه  فَأع َهَد أَن  يَ ُقوَل القائلوَن أَو  يَ َتَمىنَّ امل أَن  أُر س 

َفُع اهلل, و يَأىَب املؤمنون".    قُ ل ُت: يَأىب اهلل, و يَُدَفُع املؤمنون, أو  يَد 
 – 122, ص 3, ج2, ط، تاريخ الطََبرىّ ر لعمر رضى اهلل عنهما, يراجع: الطربىملزيد من التفاصيل ىف استخالف أىب بك  (1)

133. 
سليمان بن عبد امللك هو اخلليفة سليمان بن عبد امللك بن َمرَوان بن احَلَكم  بن أىب العاص بن أَُمية,  أبو أيوب الُقَرشى ,   (2)

تسعني. كان خيار ملوك  بىن أمية. و كان َديِّنا, فصيحا, ُمَفوَّها, اأُلَموى . ولد سنة ستني. بويع بعد أخيه الوليد سنة ست, و 
عادال, حمبا للغزو.. روى قليال عن أبيه, و عبد الرمحن بن ُهنَ ي دة. و روى عنه ابنه عبد الواحد, و الزُّهرى. قال ابن سريين: يرحم 

خالفه عمر بن عبد العزيز كانت وفاته سنة تسع, وتسعني.. اهلل سليمان, افتتح خالفته بإحيائه الصالة  ملواقيتها, و اختتمها باست
 .121 -122, ص 1, طتاريخ الخلفاء السيوطى,  , و111 , ص4, ج 3, طِسَير أعالم الُنَبالء الذهىب,ينظر:
عمر بن عبد العزيز هو عمر هو اخلليفة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أىب العاص بن أَُمية, بن عبد مشس بن   (3)

عبد َمَناف بن ُقَصى  بن ك الب, أمري املؤمنني اخلليفة الزاهد الراشد. أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب.  ولد حُبل وان 
قيل: ثالث, و ستني. كان من أئمة االجتهاد, و من اخللفاء الراشدين. حدَّث عن عبد اهلل بن  مبصر سنة إحدى, و ستني, و

َُسيِّب, و ُعروة بن الزُّبري, و أىب َسَلمة بن عبد الرمحن, 
جعفر بن أىب طالب, و السائب بن يزيد, و سهل بن سعد, و سعيد بن امل

ة, و طائف ُن َكد ر, و حيىي بن سعيد األصارى,  و أىب بكر بن عبد الرمحن, و ربيع بن َسرب 
رى , و حممد بن امل ة.  وروى عنه الزُّه 
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 الصورة الثانية:
ستخل ف على مجاعة, و  جيعل  األمر شو  

ُ
 رضى اهلل  بينهم  كما فعل عمر ير أن يَنص امل

عيني اهلل عنهم ىف ت يني واحد منهم كما فعل الصحابة رضو يكون التخيري إليهم ىف تعي . (1)عنه 
 .اهلل عنه يعثمان بن عفان رض

  

                                                                                                        
َوة, و خالئق.. بويع باخلالفة بعهد من سليمان بن عبد امللك سنة تسع, و تسعني.  َلمة بن عبد امللك, و َرَجاء بن َحي   وَمس 

ب بن ُمَنبِّه: إن  كان ىف هذه األمة َمهد ى , فهو  فمكث فيها سنتني, و مخسة أشهر, مأل األرض فيها عدال, و رد املظامل. قال َوه 
ص بالشام سنة إحدى,  ران: كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تالمذة. توىف حب م  عمر بن عبد العزيز.. قال ميمون بن َمه 

 .194  -122, ص 1, طتاريخ الخلفاء , والسيوطى,111 , ص4, , ج 3, طِسَير أعالم الُنَبالءومائة. ينظر:الذهىب,  
على بن أىب طالب, و الزبري بن العوام, و عبد الرمحن بن عوف,  فقد جعل عمر رضى اهلل عنه األمر شورى بني ستة هم  (1) 

, 1, طتاريخ الخلفاء  السيوطى, وسعد بن أىب وقاص, و طلحة بني عبيد اهلل, فاتفقوا بعد موته على عثمان رضى اهلل عنه.ينظر:
 .111, ص 7الطبعة األخرية ج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملى, , و121ص 



21 

 

 حكم االستخالفرابعا: 
االستخالف بصورتيه جائز, و تنعقد به اإلمامة. فإذا استخلف اإلمام غريه ممن هو من أهل اإلمامة, 

 .(1)فإن إمامته تثبت هبذا االستخالف 

اإلمجاع على ذلك بقوله: " و أما انعقاد اإلمامة  –رمحه اهلل  – و قد حكى اإلمام املاوردي     
على جوازه, و وقع االتفاق على صحته ألمرين عمل املسلمون  بعهد َمن  قَ ب له, فهو مما انعقد اإلمجاع

, -رضى اهلل عنه  –عهد هبا إىل عمر  –رضى اهلل عنه  –هبما, و مل يتناكرمها. أحدمها: أن أبا بكر 
, (2)عهد هبا إىل أهل الشورى  –رضى اهلل عنه  –فأثبت املسلمون إمامته بعهده. و الثاىن: أن عمر 

العصر اعتقادا لصحة العهد هبا, و خرج باقى  (3)م فيها, و هم أعيان فقبلت اجلماعة دخوهل
 .(1)الصحابة منها " 

رمحه اهلل اإلمجاع ىف ذلك, فقال: " أمجعوا على أن اخلليفة إذا  يحكى اإلمام النوو و           
دى حضرته مقدمات املوت, و قبل ذلك جيوز له االستخالف, و جيوز له تركه. فإن تركه فقد اقت

بالنىب صلى اهلل عليه و سلم ىف هذا, و إال فقد اقتدى بأىب بكر. و أمجعوا على انعقاد اخلالفة 
 .(4) باالستخالف "

وحكى ابن خلدون اإلمجاع على ذلك أيضا بقوله: " و قد ُعر ف ذلك من الشرع بإمجاع األمة على 
َضر من  –ى اهلل عنه رض -جوازه ] أى: االستخالف [, و انعقاده. إذ وقع بعهد أىب بكر  لعمر مبَح 

أجازوه, و أوجبوا على أنفسهم طاعة عمر رضى اهلل عنه, و عنهم. وكذلك عهد عمر الصحابة, و 

                                  
, ص 1, طمنهاج الطالبين، و ُعْمدة الُمفتين النووى, , و193 , ص19د. ط., ج ,المجموع شرح المَهّذب النووى, (1)

 .124ص , 12, ج1ط ، الذخيرة،الَقرَاىف , و422
أهل الشورى  هم: عثمان بن عفان, و على بن أىب طالب, و طلحة  بن عبيد اهلل, و الزبري بن الَعوَّام, و عبد الرمحن بن  (2)

 -43,  ص 1ط تحرير األحكام فى تدبير اإلسالم،َعوف, و سعد بن أىب َوقَّاص رضوان اهلل عليهم أمجعني. ينظر: ابن مجاعة, 
 .129ص  ,1, طتاريخ الخلفاء السيوطى,, و 41

ُلُهم. يراجع: ابن منظور,    (3) : َأشرَافُ ُهم, و أَفاض   .426 , ص9, ج 3, طلسان العربأَع ياُن القَّو م 
 .  11, ص 3, ط، األحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاوردى  (1)
 .116-114ص ,  1, ط6, ج1ط ، صحيح مسلم بشرح النووى،النووى  (4)
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  (2), و جعل هلم أن خيتاروا للمسلمني, فاجتهد, و ناظر (1)ىف الشورى إىل الستة بقية العشرة 
املسلمني. فوجدهم متفقني على عثمان, و على على. فآثر عثمان بالبيعة على ذلك, ملوافقته إياه 

دون اجتهاده.  (3)لزوم االقتداء بالشيخني ] أى: أىب بكر و عمر رضى اهلل عنهما [ ىف كل ما يَع ن  
ىل, و الثانية. و مل من الصحابة حاضرون لألو  (1)فانعقد أمر عثمان لذلك. و أوجبوا طاعته. و املأل 

 .(4)ينكره أحد منهم. فدل على أهنم متفقون على صحة هذا العهد, عارفون مبشروعيته"

                                  
املراد بالعشرة هنا العشرة املبشرون باجلنة و هم: أبو بكر, و عمر, و عثمان, و على, و عبد الرمحن بن عوف, و أبو عبيدة   (1)

 الكمال بن أىب شريف, ينظر: بن اجَلرَّاح و طلحة بن عبيد اهلل, و الزبري بن الَعَوام, و سعد بن أىب َوقَّاص, و سعيد بن زيد. 
 .262,  ص 1, طايرةالُمسامرة بشرح الُمسَ 

وقد ورد  ذكر هؤالء العشرة ىف احلديث الذى رواه عبد الرمحن بن  عوف أن النىب صلى اهلل عليه و سلم قال: "  أبو بكر  ىف 
ف ىف اجلنة, وعمُر ىف اجلنة, و علىُّ ىف اجلنة و عثماُن ىف اجلنة, , و طَل حة ىف اجلنة, و الزُّبَ ري   ىف اجلنة, و عبد الرمحن بن َعو  

رواه أبو داود  اجلنة, وسعد بن أىب َوقَّاص ىف اجلنة, و َسعيُد بُن زَي د   بن عمرو بن نُ َفي ل ىف اجلنة, و أبو ُعبَ ي دة بن اجَلرَّاح ىف اجلنة".
عن  و رواه الرتمذى, و النسائى عن قُ تَ ي بة بن سعيد يه, و رواه الرتمذى عن أىب ُمصعب ىف ) السنن ( من حديث سعيد بن زيد.

الدَّرَاور ى ]مرسال[ فإن سَلمة مل يذكر عن عبد الرمحن بن عوف فيه, و رواه النسائى من حديث عمر بن سعيد عن عبد الرمحن 
بن مُحَي د, عن أبيه, عن سعيد بن زيد. قال البخارى: " و هو أصح ". أخرجه الرتمذى بطريقيه ىف )املناقب(؛ ) مناقب عبد 

(, وأخرجه 229/7(, و أخرجه النسائى ىف )الكربى(, كما ىف )حُت فة األشراف(, )617/4مذى )الرمحن بن عوف (, صحيح الرت 
و قال  (, كما أخرجه النسائى ىف )الكربى(.612/4الرتمذى من حديث سعيد بن زيد ىف الباب, و َعقَّب عليه بقول البخارى )

(, و أخرجه  1674, احلديث رقم ) 229, ص 3و ف, ج,  ُمسَند عبد الرمحن ىب عَ المسندأخرجه أمحد ىف  األلباىن: صحيح. 
(, و  1642(,   و ) 1619, احلديث رقم )212, 211, ص 1كتاب السُّنَّة: باب: ىف اخللفاء, ج السنن، أبو داود ىف 

 (.7211,  احلديث رقم )443, ص 4, ججامع المسانيد،  و السَُّنن الهادى ألقوم َسَننأخرجه ابن كثري ىف  
َخاطبة. و نَاظَُرت ُفالنا بفالن أى: َجَعلُته نظريا له. و يقال  (2)

ُ
ر ُت  نَظريا  له ىف امل : ال نَاَظر ىف اللغة: نَاظَر ُت ُفالنا أى: ص 

تناظر بكتاب اهلل تعاىل, و ال بكالم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم؛ أى: ال جتعل شيئا نظريا بكتاب اهلل تعاىل, و ال بكالم 
  هلل صلى اهلل عليه و سلم فَتَدعُهما, و تأخذ به.رسول ا

ر ىف ال َناظرة: أن  تُ َناظر أخاك ىف أَمر إذا نَظَرمُتا فيه معا كيف تأتيانه. و النَّظَر: الفِّك 
ُ
َناظرة. و امل

ُ
شَّىء تُ َقدِّره, و تقيسه و املراد هنا امل
 . 194 – 191, ص 11, ج 3, طلسان العرب ابن منظور,:منك. يراجع

 .137, ص 9, ج المرجع السابقَعنَّ الشَّيُء يَع نُّ, و يَ ُعنُّ َعنَ ن ا, و ُعُنونا: َظَهَر أمامك. يراجع: ابن منظور,   (3)
أل: اجلماعة, و قيل: أشراف القوم, و وُجوُهم, و رؤساؤهم,      (1)

َ
أَل: الرُّؤساء, مُسُّوا بذلك ألهنم م الء مبا حيتاج إليه. و امل

َ
امل

 .166, ص 13, ج  3, طالمرجع السابق يراجع: ابن منظور, ُموهم الذى يُرَجع إىل قوهلم.وُمَقدَّ 
 .391,  ص 1,  ط1, ج1, ط، مقدمة ابن خلدونابن خلدون  (4)
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الَفرَّاء: "  جيوز لإلمام أن يعهد إىل إمام بعده, و ال حيتاج ىف ذلك  يعلى القاضى أبوقال  و       
و عمر عهد اهلل عنهما, إىل شهادة أهل احلل, و العقد, و ذلك ألن أبا بكر عهد إىل عمر رضى 

 .(1)اهلل عنهم, و مل يعترب ىف حال العهد شهادة أهل احلل, و العقد "  إىل ستة من الصحابة رضي

: " قال عامة أهل السنة, و اجلماعة: إذا استخلف اخلليفة -رمحه اهلل  –و قال اإلمام الب ز َدوى         
 .(2)رضى اهلل عنه "  –الفة كما فعل أبو بكر خليفة ىف آخر عمره؛ صار خليفة إذا كان من أهل اخل

بعد أن ذكر الطرق الىت  –إىل استحباب االستخالف؛ فقال  –رمحه اهلل  –و ذهب اإلمام ابن حزم 
: " و هذا هو الوجه ] أى: االستخالف [ الذى خنتاره, و نكره غريه, ملا ىف هذا -تنعقد هبا اخلالفة 

الختالف,و الوجه من اتصال اإلمامة, و انتظام أمر اإلسالم, و أهله, و رفع ما يُ َتَخوف من ا
 .(1)مما يُ َتوقع من غريه من بقاء األمة فوضى " ( 3)الشَّغ ب 

و لعل ما دفع اإلمام ابن حزم إىل القول باستحباب االسخالف مقارنة بغريه من طرق توىل      
يرجع إىل ما أثبتته التجربة التارخيية بأن حاالت االستخالف كانت  –كالبيعة مثال   -اخلالفة اآلخرى 

ق توىل اخلالفة مصلحة, و أدناها مفسدة. و خصوصا تلك احلاالت الىت انتقلت فيها أعلى طر 
 اخلالفة إىل من يستجمع شرائطها.

  

                                  
 .24, ص 3, طاألحكام السلطانية املاوردى,  (1)
 .191ص  , ، أصول الدينالبزدوى  (2)
َغب إذا عاند عن    (3) َغب َشغ با, و فالن م ش  . و َشَغب ُفالن عن الطريق, َيش  الشَّغ ب, و الشََّغب, و التَّش غيب: هتييج الشَّرِّ

َخاصمة. ينظر: ابن منظور,
ُ
َشاغبة: امل

ُ
 .113, ص 7, د. ط., ج لسان العرب احَلق, والشَّغ ب: اخل الف. و امل

 .16, ص 4, د. ط., جو األهواء، و النِّحل، الفَصل فى الِملل، ابن حزم  (1)
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 شروط صحة االستخالفخامسا: 

 ؛ (1)ثالثة شروط اشرتط العلماء شروطا عدة لصحة االستخالف 
 :على النحو اآليتهذا تضح شرطان متفق عليهما, و شرط خمتلف فيه, و ي

 أوال: الشرطان المتفق عليهما:
 : أن يستوىف املعهود إليه الشروط املتطلبة لإلمامة كاإلسالم, و البلوغ,  و العقل,الشرط األول

 احلرية, و الذكورة, و العدالة, و الُقَرشية. و هذا متفق عليه.و 
يه أن جيهد رأيه ىف : " فإذا أراد اإلمام أن يعهد هبا, فعل-رمحه اهلل  – ييقول اإلمام املاورد     

 .(2)شروطها " باألحق هبا, و األقوم 

: " و إمنا يعهد اإلمام إىل مستجمع لشرائط اإلمامة نظرا -رمحه اهلل  – يقول اإلمام اجلويينو       
. " و لو َعنيَّ اإلمام من ليس على شرائط اإلمامة, و مل يكن (3)للمسلمني, و استيثاقا ىف الدين " 

على استجماع الصفات املرعية, فالوجه بطالن التولية من جهة أنه أساء ىف االختيار  ىف حال التولية
 "(1). 

؛ فإن مل يقبل املعهود إليه, فال ينعقد الشرط الثانى َوىلِّ
ُ
: أن يقبل املعهود االستخالف من امل

 االستخالف. و هذا الشرط متفق عليه.

ذا عهد اإلمام باخلالفة إىل من يصح العهد إليه على : " و إ-رمحه اهلل  – يقول اإلمام املاوردي     
ُوَّىل " 

 .(4)الشروط املعتربة فيه, كان العهد موقوفا على قبول امل
َباَيع, فإن امتنع مل  -رمحه اهلل  – و يقول اإلمام النووي

ُ
: " و يشرتط النعقاد اإلمامة أن جييب امل

 .(1)تنعقد إمامته, و مل جُيرَب عليها " 

                                  
زاد بعضهم شرطا رابعا؛ فاشرتط  أن يكون اخلليفة العاهد مستجمعا لشروط اخلالفة, فإن مل يكن كذلك, فال جيوز له أن    (1)

 .129,  ص 1, د. ط., جأسنى المطالب فى شرح َرْوض الطالبيعهد لغريه.يراجع: زكريا األنصارى,  
 .11,  ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى,  (2)
 .124, د. ط., ص ، َغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلماجلويىن  (3)

 .126, ص ، المرجع السابقاجلويىن(1)  
 .12, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى,  (4)
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 :رط المختلف فيهالشثانيا: 

العهد لذوى قرابته ؛ و سواء أكان رضا أهل احلل, و العقد ىف حياة اإلمام, أو بعد وفاته لتنفيذ العهد
 هذا الشرط خمتلف فيه. و يتناول مسألتني مها:أم لغريهم.  و 

 :جواز انفراد اإلمام بالبيعة لمن هم من غير قرابته: المسألة األولى

, هل يتوقف تنفيذ عهده على رضا من غري قرابته لة إذا َوىلَّ اإلمام ذا عهداختلف العلماء ىف مسأ 
 :(2)مها  أهل احلل, و العقد ىف حياته, أو من بعده على قولني

: يرى أنه ال يشرتط رضا أهل احلل, و العقد ىف حياة اإلمام, أو بعد وفاته لتنفيذ العهد. القول األول
 اجلويىن. أبو يعلى الفراء, و إمام احلرمني  ملاوردى, و القاضىو ذهب إىل ذلك ا

مل يُ َقدِّم على  –رضى اهلل عنه  –ملَّا وىلَّ عمر  –رضى اهلل عنه  –أبابكر  على ذلك بأن و احتجوا 
 توليته مراجعة, و استشارة, و مل يسرتض أحدا من أهل االختيار على توافر املهاجرين, و األنصار. 

 ا أهل احلل, و العقد ىف حياة اإلمام أو بعد وفاته لتنفيذ : يرى اشرتاط رضالقول الثانى

 .(3)و ذهب إىل ذلك بعض علماء البصرة, و بعض العلماء املعاصرين  العهد

 و احتجوا على ذلك بأمرين:

:  أن اإلمامة  حق يتعلق باألمة, ممثلة ىف أهل احلل, و العقد, فلم تلزمهم إال بالرضا األمر األول
(1). 

                                                                                                        
 . 13, ص 12,  ج3, طروضة الطالبين، و ُعْمدة الُمفتين النووى,  (1)
, د. ط.,  الُمْعَتَمد فى أصول الدين الفراء, , و12 -11, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى, (2)
اإلسالم،     عودة,, و عبد القادر 121 – 123, د. ط., ص ، َغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلم, و اجلويىن242 – 241ص 

 .119 – 117, د. ط., ص وأوضاعنا السياسية
 – 117, د. ط., ص اإلسالم، و أوضاعنا السياسية, و عبد القادر عودة, 12ص , د. ط., ، الخالفةحممد رشيد رضا  (3)

, السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية فى الشئون الدستورية، و الخارجية، و المالية عبد الوهاب خالف, , و119
 , و تقى الدين النَّبهاىن,212 – 239, ص 7, طالنظريات السياسية اإلسالمية ,  وحممد ضياء الدين الريس,47د. ط., ص 

 .11-12, ص 2, ج4ط الشخصية اإلسالمية،
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: أن اإلمام وكيل عن األمة. و تصرفات الوكيل ال تنفذ إال ىف حدود الوكالة, و ىف الثانىاألمر 
وك ل, مل يصح تصرفه إال 

ُ
الشىء املأذون له التصرف فيه. فلو تصرف الوكيل فما مل يأذن له فيه امل

ا فإن ممثلة ىف أهل احلل, و العقد. و لذ –بإجازة األصيل. و األصيل ىف عقد اإلمامة هى األمة 
تصرف اإلمام باستخالف غريه منوط برضا أهل احلل, و العقد. فإن استخلف غريه بغري رضاهم, مل 

 .(2)يصح استخالفه 
: " العهد و االستخالف بشروطه متوقف -رمحه اهلل  –( 3)يقول الشيخ حممد رشيد رضا         

 .(1)على إقرار  أهل احلل, و العقد له " 
 : " االستخالف أو العهد إن مل يقره أهل احلل, (4)د الوهاب َخالَّف و يقول الشيخ عب       

                                                                                                        
السياسة  عبد الوهاب خالف, , و119 – 117, د. ط.,  ص الم، و أوضاعنا السياسيةاإلس عبد القادر عودة,  (1)

 , و تقى الدين النَّبهاىن,47, د. ط.,  ص الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية فى الشئون الدستورية، و الخارجية، و المالية
 .12, ص 2, ج4, طالشخصية اإلسالمية

, ص 1, د. ط., جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزَّي لعى, , و216, ص 1د. ط., ج القوانين الفقهية،ابن ُجَزى ,    (2)
الشخصية , و تقى الدين النَّبهاىن, 212, ص 7, طالنظريات السياسية اإلسالمية, و حممد ضياء الدين الريس, 226

 .12, ص 2, ج4, طاإلسالمية
يد ر ضا هو حممد بن رشيد بن على بن حممد مشس الدين بن م ن ال على خليفة الَقَلموىن, البَ غ دادى األصل   (3) الشيخ حممد َرش 

َنار (, و أحد رجال اإلصالح اإلسالمى, ولد سنة ) 
َ
م (,  و نشأ ىف  1264 -ه 1222احُلَسي ىن النََّسب: صاحب جملة ) امل

َباه. و كتب ىف بعض الصحف, الَقَلمون ) من أعمال طرابلس ال شام (, و تعلم فيها, و ىف َطرَابُلس. تَ نََّسك, و نََظم الشِّع ر ىف ص 
َنار ( لبث آرائه ىف اإلصالح ه  1314مث رحل إىل مصر سنة )

َ
(, مث لزم الشيخ حممد عبده, و تتلمذ له. مث أصدر جملة ) امل

م (,  و دفن  1934 -ه  1341اد. استقر مبصر إىل أن تُ وِّىف سنة ) الديىن, و االجتماعى. و أنشأ مدرسة الدعوة, و اإلرش
لى,  .127 – 126, ص 6, ج14, ط األعالم بالقاهرة. يراجع: الزِّر ك 

 .12ص , د. ط., الخالفةحممد رشيد رضا,   (1)
يَّات مبصر سنة  ) الشيخ عبد الوهاب َخالَّف  هو  عبد الوهاب بن عبد الواحد خالف, فقيه مصرى. ولد بكفر الزَّ   (4)

(, و درَّس هبا. انتقل إىل سلك القضاء سنة 1912م (. خترَّج مبدرسة القضاء الشرعى بالقاهرة سنة )1222 -ه 1374
(. له مؤلفات 1912( عني أستاذا مساعدا بكلية احلقوق, جامعة القاهرة, مث أستاذا فيها إىل سنة )1934(. و ىف سنة )1914)

: ) نور من القرآن الكرمي (, و ىف الفقه: ) أحكام املواريث (, و ) األحوال الشخصية (, ) أحكام الوقف عديدة منها: ىف التفسري
ىف الشريعة اإلسالمية (, و ىف أصول الفقه ) أصول الفقه (,  و ىف السياسة الشرعية ) علم السياسة الشرعية أو نظام الدولة 

, األعالمم (. يراجع: الزركلى, 1946 -ه 1374و املالية (. و توىف بالقاهرة سنة )اإلسالمية ىف الشئون الدستورية, و اخلارجية, 
 .121, ص 1, ج14ط
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دة  سَتَخَلف به إماما, و ال جيب به الطاعة. فالُعم 
ُ
احلل,  على بيعة أهل (1)و العقد, ال يكون امل

 .(2)العقد, ال على االستخالف, و العهد " و 

ناقش أنصار هذا القول أدلة القول األول بأن عهد أىب بكر لعمر كان ترشيحا من أىب بكر و       
, و مل يكن بيعة, إمنا البيعة تكون من أهل احلل, و العقد, و هى البيعة -رضى اهلل عنهما  –لعمر 

 اخلاصة, أو من أفراد األمة و هى البيعة العامة.
عهد أو االستخالف ال يعدوا أن يكون ترشيحا من يقول الشيخ عبد الوهاب خالف: " فال     

 .(3)فيمن ختتاره إماما "  الفصل السََّلف للخلف, و األمة بعد ذلك صاحبة القول 
: " فعهد أىب بكر لعمر, و عهد عمر للستة إمنا  -رمحه اهلل  – عبد القادر عودةاألستاذ يقول        

الرتشيح يعترب سابقة تقرر للخليفة القائم حق ترشيح من كان كالمها ترشيحا, و قبول األمة هلذا 
أو ترشح غريه, و ما  خيلفه على أن يكون املرشح واحدا أو أكثر, و لألمة أن توافق على املرشح,
 .(1) يعطى ترشيح اخلليفة لغريه أى حق, و ال جيعل له فضال على أى مرشح آخر "

 –اإلمام للمعهود إليه أى بيعة  –أن بيعته  و أجاب أنصار القول األول بأن: " الصحيح     
, فكان اختياره فيها -عة أى: بالبي –ألن  اإلمام أحق هبا  أن الرضا هبا غري معترب ...منعقدة, و 
 .(4) قوله فيها أنفذ "أمضى, و 

أنه ال يشرتط رضا أهل احلل, و العقد ىف لعل الراجح هو القول األول الذى ذهب إىل  و 
ملا حضرته   –رضى اهلل عنه  –و ذلك لقول أىب بكر  بعد وفاته لتنفيذ العهد. حياة اإلمام, أو

                                  
دة: ما يُعَتَمد عليه.  (1) دة: اعَتَمَد على الشىء: تَ وَكَّأ, و اعَتَمدُت على الشىء: اتكأُت عليه. و الُعم  ، يراجع: ابن منظور الُعم 

 . 322, ص 9, ج 3, طلسان العرب
, د. السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية فى الشئون الدستورية، و الخارجية،  و الماليةد الوهاب خالف, عب (2)

 .47ط., ص 
, د. السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية فى الشئون الدستورية، و الخارجية،  و المالية عبد الوهاب خالف,  (3)

 .47ط., ص 
 .112, د. ط., ص اإلسالم، و أوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة  (1)
 .11, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى,  (4)
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عمر بن اخلطاب, فإن بَ رَّ و َعَدل, فذلك ع ل مى به, وإن جار, و َبدَّل,  (1)الوفاة: " إىن استعملت 
 .   (2)فال علم ىل بالغيب, اخلري أردت, و لكل  امرىء ما اكتسب " 

قوله: " إىن استعملت عمر بن اخلطاب "؛ يدل صراحة على استخالف عمر رضى اهلل عنه,  و       
       رضى اهلل عنه بتزكيته, –الكتفى الصديق  –رضى اهلل عنه  –و لو كان األمر جمرد ترشيح لعمر 

 ترك األمر للمسلمني ىف اعتبار هذه التزكية أو عدم اعتبارها.و 

 د اإلمام بعقد البيعة لذوى قرابته:المسألة الثانية: جواز انفرا

 :(3)اختلف العلماء  ىف مسألة جواز انفراد اإلمام بعقد البيعة لولده أو والده على ثالثة مذاهب   

: يرى عدم جواز أن ينفرد اإلمام بعقد البيعة لولد أو والد حىت يشاور فيه أهل المذهب األول
د البيعة له ألن ذلك منه تزكية له جترى جمرى الشهادة, االختيار, فريونه أهال هلا فيصح منه حينئذ عق

و تقليده على األمة جيرى جمرى احلكم, و هو ال جيوز أن يشهد لوالد, و ال ولد, و ال حيكم لواحد 
 منهما للتهمة العائدة إليه مبا ُجب َل من املَّي ل إليه.

نه أمري األمة نافذ األمر هلم, والد أل : يرى جواز أن ينفرد اإلمام بعقد البيعة لولد أوالمذهب الثانى
عليهم, فغلب حكم املنصب على النسب, و مل جيعل للتهمة طريقا على أمانته, و ال سبيال إىل و 

 معارضته, و صار فيها كعهده هبا إىل غري ولده, و والده.

ا لولده ألن : يرى جواز أن ينفرد اإلمام بعقد البيعة لوالده, و ال جيوز أن ينفرد هبالمذهب الثالث
 الطبع يبعث على ممايلة الولد أكثر مما يبعث على ممايلة الوالد.

 , (1)إلمام بعقد البيعة لولد, أو والدو لعل الراجح هو املذهب الثاىن الذى يرى جواز أن ينفرد ا

                                  
َ عمال   (1) َتعَمَلُه: طلب إليه العمل. و اسُتعم ل فالنا: إذا َوىل  َرُه: إذا سأله أن يعمل له. و اس  َتعَمَل فالُن َغي   من اَسَتعَمل: اس 

 .122, ص 9, ج 3, ط، لسان العربأعمال السُّل طان. يراجع: ابن منظور
 .62, ص 1, طاءتاريخ الخلف, و السيوطى, 61, د. ط., ص ، السلطانابن قُ تَ ي بة  (2)
 .12, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى,  (3)
األحكام السلطانية،  و الواليات  املاوردى, فأما عقدها ألخيه و أقاربه فكعقدها لغريهم ىف جواز تفرده هبا. يراجع:  (1)

 .12, ص 3, طالدينية
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 . (1)ىف عهده البنه يزيد  –رضى اهلل عنه  –و ذلك لفعل معاوية 

: " و ال يُتهم اإلمام ىف هذا األمر, و إن عهد إىل أبيه, أو  -رمحه اهلل  –يقول ابن خلدون       
بعد مماته, خالفا ملن قال  (2)ابنه, ألنه مأمون على النظر هلم ىف حياته,  فأوىل أن ال حيتمل فيها تَب عة 

ىف ذلك   (3) باهتامه ىف الولد, و الوالد. و ملن خصص التهمة بالولد دون الوالد. فإنه بعيد عن الظَّنة
كلِّه. ال سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة, أو توقع مفسدة. فتنتفى الظنة ىف 
ذلك رأسا, كما وقع ىف عهد معاوية البنه يزيد, و إن كان ف ع ل معاوية مع وفاق الناس له ُحجَّة ىف 

واه, إمنا هو مراعاة املصلحة ىف اجتماع الباب. و الذى دعا معاوية إليثار ابنه يزيد بالعهد دون َمن  س  
ته, و صحبته مانعة من سوى الناس, و اتفاق أهوائهم ... و إن كان ال يظن مبعاوية غري هذا, فعدال

فيه, فليسوا ممن  (1)حضور أكابر الصحابة لذلك, و سكوهتم عنه, دليل على انتفاء الرَّي ب ذلك, و 
وية ممن تأخذه الع زَّة ىف قبول احلق, فإهنم كلهم َأَجل  من . و ليس معا(4)يأخذهم ىف احلق َهَوادة 

 .(6)ذلك, و عدالتهم مانعة منه " 

مما تقدم يتبني أن الفقه اإلسالمي يستلزم شروطا معينة تتعلق بطريقة الرتشح ملنصب رئاسة الدولة 
 ام.تتحدد يف اختيار أهل احلل, والعقد للمرتشح, ومبايعتهم له أو االستخالف من اإلم

 

                                  
يزيد بن معاوية بن أىب سفيان بن َحر ب بن أَُميَّة, أبو خالد اخلليفة األَُموى  الُقَرشى . ولد سنة مخس, أو ست, و عشرين.   (1)

أمه َمي سون بنت حَب د ل الكلبية. روى عن أبيه. و روى عنه ابنه خالد, و عبد امللك بن مروان. جعله أبوه معاوية وىل عهده. و 
يباج  توىل اخلالفة بعده.   يزيد بن معاوية.  -أى: احلرير  –أخرج الواقدى عن أىب جعفر الباقر قال: أول  من كسا الكعبة  الدِّ

,  1, طتاريخ الخلفاء, و السيوطى, 12 34, ص 1, , ج 3ط, ِسَير أعالم الُنَبالء توىف سنة أربع, و ستني. يراجع: الذهىب,
 .162 – 161ص 
لسان تََّبع به. يقال: ما عليه من اهلل ىف هذا تَب عة, أى: ما عليه إمُث يؤخذ به. يراجع: ابن منظور,  الَتب َعة: ما فيه إمث ُ ي ُ   (2)

 .16, ص 2, ج 3, طالعرب
مة. يراجع: ابن منظور,   (3)  .271, ص 3, ط2, ج 3, طلسان العربالظِّنَّة: الت ُّه 
مُة.  (1) , و الظِّنَُّة, و التُ ه   .324, ص 4, ج المرجع السابق ابن منظور,: يراجع الرَّي ب: الشَّكُّ
َحاباة. و يقال: ال تأخ  (4)

ُ
ذهم ىف احلق اهلََوادة: اللِّنُي, و ما يُ ر جى به الصَّاَلح بني الَقو م. و اهلََوادة: السُُّكون, و الرُّخ صُة, و امل

 .146, ص 14 , ج، المرجع السابقابن منظور يراجع: َهَوادة؛ أى: ال حيابون أحد على حساب احلق.
 .392 – 391,  ص 1, ج1, طمقدمة ابن خلدون ابن خلدون,  (6)
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 يالمصر  القانون فى األمر يول فى توافرها الواجب الشكلية الشروط: يالثان المبحث
بأمور غري لصيقة بشخص  يصب رئيس الدولة ىف القانون املصر الشروط الشكلية لشغل من رتبطت

املرشح هلذا املنصب. و هذه الشروط يستلزم حتققها لشغل املرشح هلذا املنصب. عالوة على أنه ال 
ميكن االنتقال لفحص الشروط املوضوعية الىت تتعلق بشخص املرشح إال بعد استيفاء الشروط 

تزكية ممثلى الشعب ىف  هذه الشروط هى: تقدمي طلب الرتشح  ملنصب رئيس الدولة, وو  الشكلية.
أفراده العاديني  لطلب الرتشح, و االلتزام بدفع َكَفالة معينة, و جيرى تفصيل ذلك  لس النيابية, و اجملا

 اآلتية: ةىف املطالب الثالث
 تقديم طلب الترشح لمنصب رئيس الدولة :األول المطلب 

ذ ه    دان الشَّىء , و َأخ   .(1)الطََّلب ىف اللغة: طََلب الشَّىء: َرغ ب فيه, و أَرَادُه. و الطََّلب:  حُمَاولة و ج 

و الت َّرَُّشح لغة: َرشََّحت األُّمُّ َوَلَدها باللَََّب القليل إذا َجَعَلته ىف ف يه  شيئا بعد شىء حىت يَ ق وى        
. و َرشَّحت الن َصِّ

فَ َعُه ب رَ على امل ها,     اقة َوَلَدها َرشََّحتُه, و أَر َشَحتُه: هو أن حتَ كَّ َأص ل َذنَب ه , و َتد  أس 
َمُه, و َتقف عليه حىت و  َمه, و تَ ت بَ َعُه. و تَ رََّشح هو: إذا َقو ى تُ َقدِّ يَ ل َحَقها, و تُ َزجِّيه  أحيانا أى: تُ َقدِّ

َش ى مع أُمِّه . و َرشَّح َوَلده ل
د: أى أَهََّله هلا. و فالن يُ رََّشح للَوزارة أى: يُ رَّىب, ويُ َؤهَّل على امل والية الَعه 

 . (2)هلا. وُرشَِّح لأَلم ر: ُرىبَِّ له, و أُهَِّل. و الرتشيح: الرتبية, و التهيئة للشَّىء 

له متهيدا للتقدم إليه, إذن طلب الرتشيح ىف اللغة هو الرغبة ىف التهيؤ للشىء, واالستعداد 
 التصدى له.و 

لطلب الرتشيح ملنصب رئيس الدولة ال خيتلف كثريا عن املعىن اللغوى.  و املعىن االصطالحي
 فطلب الرتشيح ملنصب رئيس الدولة هو أن يعلن املتقدم رغبته ىف هذا املنصب, و أهليته الستحقاقه.

حيث يقوم   ا املنصب.هلذ حيشرتط الدستور املصرى أن يقدم املرشح لرئاسة الدولة طلبا للرتشهذا و 
 تسمىالدستوري املشرِّع بتقدمي طلب الرتشح  هلذا املنصب إىل جلنة خمتصة حددها 

                                  
 .172, باب الطاء, ص 2, ج 3, ط، لسان العربابن منظور  (1)
 .212, باب: الراء, ص 4, جالمرجع السابق (2)



91 

 

. (1) بلجنة االنتخابات الرئاسية  

( على أن: " تقدم طلبات الرتشيح إىل جلنة  2224( لسنة ) 171فينص القانون رقم )       
( من القانون رقم 12.و تنص املادة )(3)تتمتع باالستقالل "  (2)تسمى جلنة االنتخابات الرئاسية 

( على أن: " يقدم طلب الرتشح إىل جلنة االنتخابات الرئاسية, و ذلك على 2211( لسنة )22)
النموذج الذى تعده اللجنة, خالل املدة الىت حتددها على أال تقل عن  عشرة أيام, و ال جتاوز ثالثني 

 .(1)الرتشح " يوما من تاريخ فتح باب 
مهورية, وتلقى طلبات تتوىل هذه اللجنة وضع اإلجراءات الالزمة للرتشيح لرئاسة اجلو 

فحصها, و التحقق من توافر الشروط ىف املرشحني. فتنص الفقرتني الثانية, و الثالثة من  الرتشيح,و 

                                  
، ) مجلة جامعة تكريت املعدل,  1971حممد يوسف حميميد َشغ ل منصب رئيس اجلمهورية ىف الدستور املصرى لسنة   (1)

, و الرئاسى سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلمانى، و حازم صادق، 161 – 163ص للعلوم القانونية، و السياسية (، 
 .494د. ط., ص 

( على أن جلنة االنتخابات  2224( لسنة ) 171(, و تعديالهتا  بالقانون رقم  )1971( من دستور )76تنص املادة ) (2)
الرئاسية : " تشكل من رئيس احملكمة الدستورية العليا رئيسا, و عضوية كل من رئيس حمكمة االستئناف, و أقدم نواب رئيس 
احملكمة الدستورية العليا, و أقدم نواب رئيس حمكمة النقض, و أقدم نواب رئيس جملس الدولة, و مخسة من الشخصيات العامة 

منهم جملس الشعب, و خيتار االثنني اآلخرين جملس الشورى, و ذلك  بناء على اقرتاح مكتب كل املشهود هلا باحلياد؛ خيتار ثالثة 
من اجمللسني, و ذلك ملدة مخس سنوات. و حيدد القانون من حيل حمل رئيس اللجنة, أو أى من أعضائها ىف حالة وجود مانع 

 لديه. و ختتص هذه اللجنة دون غريها مبا يلى:
 شيح, و اإلشراف على إجراءاته, و إعالن القائمة النهائية للمرشحني.إعالن فتح باب الرت   -1
 اإلشراف العام على إجراءات االقرتاع, و الفرز.  -2
 إعالن نتيجة االنتخاب.  -3
 الفصل ىف كافة التظلمات, و الطعون, و ىف مجيع املسائل املتعلقة باختصاصها مبا ىف ذلك تنازع االختصاص.  -1
 عملها, و كيفية ممارسة اختصاصها.وضع الئحة لتنظيم أسلوب   -4

و تصدر  قرارهتا بأغلبية سبعة من أعضائها على األقل, و تكون قرارهتا هنائية, و نافذة بذاهتا غري قابلة للطعن فيها بأى طريق, 
املادة  ،(1171الدستور المصرى لسنة  ) وأمام أى جهة, كما ال جيوز التعرض لقرارهتا بالتأويل أو بوقف التنفيذ ". ينظر: 

 .2224( لسنة 171(, وتعديالهتا بالقانون رقم  )76)
 . 2224( لسنة 171(, و تعديالهتا بالقانون رقم  )76, املادة )(1171الدستور المصرى لسنة )   (3)
 (.12(, املادة )2211( لسنة )22و القوانني املكملة له, القانون ) (،6113دستور جمهورية مصر العربية لسنة )  (1)
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( من  6من املادة ) الرابعة (, والفقرتني الثالثة, و 2224( لسنة )171لقانون رقم )( من ا2املادة )
( اخلاص بتنظيم االنتخابات الرئاسية على أن: جلنة االنتخابات 2211( لسنة )22القانون رقم )

الرئاسية ختتص دون غريها ب " وضع اإلجراءات الالزمة للتقدم للرتشيح لرئاسة اجلمهورية, و 
فحصها, و التحقق من اإلشراف على تنفيذها ". و " تلقى طلبات الرتشيح لرئاسة اجلمهورية, و 

 .(1)توافر الشروط ىف املتقدمني للرتشيح " 
من ذلك يتبني أنه يشرتط أن يقدم املرشح ملنصب رئيس الدولة طلبا إىل اللجنة املعنية يعلن فيه      

 عن رغبته إزاء ذلك, و جديته ىف هذا األمر.
 تزكية الترشح لمنصب رئيس الدولة: انىالث المطلب 

َسُه تَ ز كية: َمَدَحها. و َز  كَّى التزكية ىف اللغة: زََكا زََكاء , و زُُكوَّا, و زَك َى, و تَ زَكَّى, و زَكَّاه اهللُ, و زَكَّى نَ ف 
َسُه إذا َوَصَفها, و أَثىن عليها   .(2)الرَُّجل نَ ف 

ول, و الرضا, و التأييد  هو: أن ينال هذا الرتشح القب و املراد بتزكية الرتشح ملنصب رئيس الدولة       
 من ق َبل بعض أفراد الشعب. 

مل يكتف الدستور باستلزام تقدمي طلب للرتشح ملنصب رئاسة الدولة لشغل هذا املنصب, هذا و        
 أفراد الشعب العاديني., و  (3)بل اشرتط أيضا أن حيظى الرتشح مبوافقة  بعض أفراد اهليئة التشريعية 

                                  
(, و 2224( لسنة )171(, و تعديالهتا بالقانون رقم  )76, املادة )(1171دستور جمهورية مصر العربية لسنة )  (1)

 (.6(, املادة )2211( لسنة )22و القوانني املكملة له, القانون رقم  ) (،6113دستور جمهورية مصر العربية لسنة )
 .64 – 61, ص 6, ج 3, ط، لسان العربابن منظور  (2)
املراد باهليئة التشريعية  اجملالس النيابية  املنوطة بسن القوانني, و التصديق عليها, و الرقابة على أداء  احلكومة. و هذه   (3)

من حيث نطاق عملها إىل قسمني: أحدمها يتعلق باجمللس النياىب على املستوى القومى.  و الثاىن يتعلق  -اجملالس تنقسم  
ملستوى احمللى. و بالنسبة للمجلس النياىب على املستوى القومى, فإنه  قد يتكون من غرفة واحدة و يسمى باجمللس النيابية على ا

ىف بعض البالد  كتونس  مبجلس األمة أو الربملان,  و جملس النواب ىف لبنان, و اجمللس الوطىن ىف العراق. و قد يتكون هذا اجمللس  
طار؛ ففى بعض األقطار كمصر يطلق عليهما  جملسى الشعب و  الشورى. و ىف من غرفتني  ختتلف تسميتهما باختالف األق

بعض األقطار اآلخرى  كربيطاانيا يطلق عليهما جملسى العموم, و اللوردات و ىف الواليات املتحدة األمرييكية يطلق عليهما جملسى 
فإهنا  متارس نفس اختصاصات اجمللس النياىب على  النواب,      والشيوخ . أما بالنسبة  للمجالس نيابية على املستوى احمللى,

حسان حممد  املستوى القومى, ولكن على نطاق أضيق. ملزيد من التفصيل بشأن خصائص اهليئة التشريعية, و وظائفها, ينظر:
ى غالب , و صاحل َجَواد الكاظم, و عل342 – 327, د. ط., ص  األنظمة السياسية، و الدستورية المقارنة، شفيق العاىن,
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 مهمة الرتشيح ملنصب ( 1)( 1971( إىل عام )1946تعاقبة منذ عام )جعلت الدساتري املفقد 
م اقرتاح الرتشيح من ثلث أعضاء اجمللس على رئاسة اجلمهورية إىل جملس الشعب. فيجب أن يقدَّ 

 ثلثى أعضاء اجمللس. فإذا مل حيصل أحد   (2) األقل. و يصدر القرار به من جملس الشعب بأغلبية
                                                                                                        

, , المؤسسات السياسية، و القانون الدستورى موريس دوفرجيه, , و 34 – 32, د. ط., ص األنظمة السياسية العاىن,
 السلطة التشريعية فى نظام الحكم اإلسالمى، و النظم المعاصرة ) الوضعية (،, و َضو م فتاح َغَمق, 213 -212, ص 1ط

 – 114, د. ط.,  ص القانون الدستورى، و النظم السياسية, و ُزَحل حممد األمني, 67 – 66د . ط., ص  دراسة مقارنة،
116. 
( الذى أطلق عليه اسم دستور الوحدة نظرا لصدوره عقب الوحدة بني مصر و 1942تتمثل هذه الدساتري ىف دستور )  (1)

و مع أن رئيس اجلمهورية العربية املتحدة قد مت اختياره بذات الطريقة ( املؤقت. 1961سوريا ىف مجهورية عربية متحدة. و دستور )
(, أى: من خالل إسناد مهمة الرتشيح إىل جملس الشعب, و االستفتاء على 1946الىت مت وفقا هلا اختيار رئيس اجلمهورية عام )

ورية؛  مكتفيا بالنص ىف الباب الرابع, ( مل ينص على طريقة اختيار رئيس اجلمه1942هذا الرتشيح من الشعب, إال أن دستور )
و هو بعنوان: نظام احلكم, و ىف الفصل األول منه بعنوان: رئيس الدولة, على أن: " رئيس الدولة هو رئيس اجلمهورية, و يباشر 

رية ىف ( على طريقة اختيار رئيس اجلمهو 1961(. على حني نص دستور )12اختصاصاته على الوجه املبني ىف الدستور" ) مادة 
( مع بعض االختالفات اليسرية ىف التفاصيل. فهذه الطريقة 1946(. فهى تتم بذات الطريقة الىت حددها دستور )122املادة )

، دور جورجى شفيق سارى ينظر: متر أيضا مبرحلتني مها: الرتشيح من جملس الشعب, و االستفتاء على هذا الرتشيح من الشعب.
ولة: دراسة تأصيلية مقارنة فى مختلف النظم السياسية مع التطبيق على النظام المعمول به فى البرلمان فى اختيار رئيس الد

 .272, ص 267-266, د. ط., ص مصر
بالنظر إىل عدد األصوات الىت حيصل عليها املرشح للفوز بأحد املقاعد املخصصة للمجالس النيابية, تنقسم النظم االنتخابية  (2)

 إىل قسمني مها:
: هو ذلك النظام االنتخاىب الذى يكون الرتجيح فيه على أساس عدد األصوات الصحيحة الىت األول: نظام األغلبيةالقسم 

 حيصل عليها املرشح. و نظام األغلبية يأخذ إحدى صورتني:
و املرشحون الصورة األوىل: نظام األغلبية املطلقة: ىف هذا النظام يفوز باملقعد أو باملقاعد املخصصة للدائرة املرشح أ -

( صوتا, 2222الذين فازوا بأكثر من نصف األصوات الصحيحة مهما كانت هذه الزيادة. فإذا كان عدد األصوات الصحيحة )
 ( صوتا فما زاد على ذلك. 1221فإن احلائز على األغلبية املطلقة, هو املرشح الفائز ب )

ام يفوز باملقعد أو املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية املرشح الصورة الثانية: األغلبية البسيطة ) العادية (: ىف هذا النظ -
أو املرشحون الذين نالوا أكثر األصوات دون نظر إىل جمموع األصوات الىت حصل عليها باقى املرشحني. فإذا كان عدد املرشحني 

و حصل املرشح الثالث على  ( صوتا,2422( صوتا, و املرشح الثاىن حصل على )3222ثالثة, و حصل املرشح األعلى على )
 ( صوت فقط, فإن الفائز مبقعد الدائرة هو املرشح األول. 1222)
يؤدى إىل إهدار  –سواء أكانت أغلبية مطلقة أم أغلبية بسيطة  –: نظرا ألن نظام األغلبية القسم الثانى: نظام التمثيل النسبى 

 نظام التمثيل النسىب. و هذا النظام يقوم على نظام االنتخاب بالقائمة. حق األقلية ىف أن متثل ىف اجمللس النياىب, كان اللجوء إىل
 ونظام القوائم يأخذ عدة صور:
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قرار الرتشيح حينئذ أن حيصل ر على اجمللس بعد يومني, و يكفى أعيد عرض األمعلى أغلبية الثلثني, 
 ألعضاء اجمللس عموما. (1) على األغلبية املطلقة

ليست و , (2) مهمة اجمللس مقصورة على الرتشيح وحده, فهو يقرتح على الشعب امسا واحداو        
عاديا, و قد يكون فردا  عضوا ىف اجمللس,هنالك قيودا على قراره ىف هذا الشأن؛ فقد يكون املرشح 

(, و 1961( من دستور )122) ص املادةفتن .(3) قد يكون هو نفس الرئيس الذى انتهت مدتهو 
رئيس اجلمهورية, و يعرض الرتشيح  أن: " يرشح جملس الشعب ( على1971لدستور )( 76) املادة 

لس الشعب ملنصب رئيس اجلمهورية بناء يتم الرتشيح ىف جمو    فيه. (1) على املواطنني الستقتائهم

                                                                                                        
الصورة األوىل: القوائم املغلقة: مؤدى هذا األسلوب أن الناخب يلتزم بالتصويت على إحدى القوائم كما هى دون  -

 يب األمساء الىت وضعها احلزب ىف القائمة.إدخال أى تعديل عليها. و بالتاىل فإن الناخب سوف يتقيد برتت
الصورة الثانية: التصويت باألفضلية: مؤدى هذا األسلوب أن الناخب يلتزم بالتصويت على إحدى القوائم املعدة سلفا  -

 مبعرفة أحد األحزاب, لكنه يستطيع وفقا إلرادته أن يعيد ترتيب األمساء الواردة ىف القائمة. 
بني القوائم املختلفة: حيث يكون للناخب اخليار املطلق ىف التصويت على القائمة املعدة مقدما الصورة الثالثة: املزج  -

 بواسطة احلزب, أو عمل قائمة وفقا إلرادته تشمل على أمساء مرشحني واردة أمساؤهم ىف قوائم خمتلفة.
 .114 – 112., ص , , د. طالنظم، و اإلجراءات االنتخابية، دراسة مقارنة يراجع: صالح الدين فوزى,

عطاة. و هذه األغلبية هى النصف زائد واحد إذا كان عدد  (1)
ُ
األغلبية املطلقة هى: أكثر من نصف األصوات الصحيحة امل

األصوات زوجيا يقبل القسمة على اثنني. أما إذا كان العدد فرديا ال يقبل  هذه القسمة, فإن األغلبية املطلقة تكون أقل من ذلك. 
ملطلقة للعدد )عشرة( هى )ستة(. بينما األغلبية املطلقة للعدد )تسعة ( هى )مخسة(,   و ليست )مخسة و نصف( فاألغلبية ا

 .141, د. ط., ص الدولة فى ميزان الشريعة(, و ترفع َجربا  إىل )ستة(. ينظر: ماجد راغب احللو, 1+  1.4)
وافقت عليه األغلبية املطلقة ملن أعطوا أصواهتم, اعترب  حيث يعرض اسم مرشح واحد على الشعب ىف استفتاء شعىب. فإذا (2)

مصطفى أبو زيد  املرشح رئيسا للجمهورية. فإذا مل توافق هذه األغلبية املطلقة للناخبني, رشح جملس الشعب شخصا آخر. ينظر:
رقابة دستورية ، النظام الدستورى المصرى و مصطفى أبو زيد فهمى و، 292, ص 1, طالنظام الدستورى المصرى فهمى,

، دور البرلمان فى اختيار رئيس الدولة: دراسة تأصيلية مقارنة فى مختلف جورجى شفيق سارى , و116, ص7, طالقوانين
 .274-272, ص 263-262, د. ط., ص النظم السياسية مع التطبيق على النظام المعمول به فى مصر

النظام الدستورى و مصطفى أبو زيد فهمى ، 292, ص 1, , ط، النظام الدستورى المصرىمصطفى أبو زيد فهمى  (3)
دور البرلمان فى اختيار رئيس الدولة: دراسة  , و جورجى شفيق سارى,113, ص7, طالمصرى و رقابة دستورية القوانين

, 263-262, د. ط., ص تأصيلية مقارنة فى مختلف النظم السياسية مع التطبيق على النظام المعمول به فى مصر
272-274. 
م. يقال: أفىت الفقيه ىف املسألة: إذا بَ نيَّ ُحكَمها.       (1)        االستفتاء ىف اللغة:  طَُلب الُفت يا. و الفتيا, و الفتوى: بيان احُلك 

م.  واسَتفتَ ي َت: إذا سألت عن احلك 
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يعرض املرشح احلاصل على أغلبية ثلثى أعضاء اجمللس على و على اقرتاح ثلث أعضائه على األقل. 
. فإذا مل حيصل على األغلبية املشار إليها أعيد الرتشيح مرة آخرى بعد (1) املواطنني الستفتائهم فيه

يعرض املرشح احلاصل على األغلبية املطلقة ألعضاء يومني من تاريخ نتيجة التصويت األول, و 
يعترب املرشح رئيسا للجمهورية حبصوله على األغلبية املطلقة و  اجمللس على املواطنني الستفتائهم فيه.

مل حيصل املرشح على هذه األغلبية, رشح اجمللس غريه. و ن لعدد من أعطوا أصواهتم ىف االستفتاء. فإ
(, و تعديالته شرطا 1971و استلزم  دستور ) انتخابه اإلجراءات ذاهتا ".تتبع ىف شأن ترشيحه, و 

آخر لقبول طلب الرتشيح ملنصب رئيس الدولة يتمثل ىف  أن يؤيد املتقدم للرتشيح مائتان, و مخسون 
لس الشعبية احمللية عضوا على األقل من األعضاء املنتخبني مبجلسى الشعب, و الشورى, و اجملا

د اشرتط الدستور, و قانون تنظيم االنتخابات الرئاسية قبل التعديل األخري للمادة قللمحافظات. و 
عضاء املنتخبني جمللسى (, أن يؤيد املتقدم للرتشيح مائتان و مخسون عضوا على األقل من األ76)

اجملالس الشعبية احمللية للمحافظات. و حدد الدستور بأال يقل عدد املؤيدين و الشورى, و الشعب, 
ين عضوا من أعضاء جملس الشورى, مخسة و ستني عضوا من أعضاء جملس الشعب, و عشر  عن

                                                                                                        
أو الرفض ". و يُ ع َرف  هذا واالستفتاء ىف الفقه الدستورى هو: " عرض موضوع عام على الشعب ألخذ رأيه فيه باملوافقة 

االستفتاء باالستفتاء  الشعىب. و ال يقتصر االستفتاء الشعىب على أخذ رأى الشعب ىف موضوع معني, بل  قد ينصب حمل 
 إىل  نوعني.: -أى: من حيث حمله  –االستفتاء على شخص معني,.  و ينقسم االستفتاء بذلك 

 علق حمله مبوضوع معني يراد اخذ الرأى فيه.: االستفتاء املوضوعى: الذى يتالنوع األول
 : االستفتاء الشخصى: الذى ينصب موضوعه على  شخص معني كالشخص املرشح لرئاسة الدولة.النوع الثانى

معجم مقاييس  هو األكثر شيوعا ىف البالد العربية. يراجع: ابن فارس, -أى: االستفتاء املوضوعى  –والنوع الثاىن من االستفتاء 
 .24 – 21د. ط., ص  ،  االستفتاء الشعبى، و الشريعة اإلسالمية،, وماجد راغب احللو171, ص 1د. ط., , جاللغة، 

( على أن: " يرشح جملس األمة باألغلبية املطلقة * لعدد 121( الذى تنص فيه  املادة ) 1946وذلك خبالف دستور )  (1)
( تشرتط موافقة 1946( من دستور )121رتشيح على املواطنني الستفتائهم فيه ". فاملادة )أعضائه رئيس اجلمهورية, و يعرض ال

جملس األمة باألغلبية املطلقة لعدد أعضائه لعرض طلب املرشح ملنصب رئيس الدولة على املواطنني الستفتائهم فيه. بينما تشرتط 
(  تأييد أغلبية ثلثى أعضاء اجمللس للموافقة على عرض 1971( من دستور )76(, و املادة )1961( من دستور )122املادة )

 طلب املرشح لرئاسة اجلمهورية على املواطنني الستفتائهم فيه.
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على أنه ال ( 1)عشرة أعضاء من كل جملس شعىب حملى للمحافظة من أربع عشرة حمافظة على األقل, و 
 . (2)مرشح  من جيوز أن يكون التأييد ألكثر

( على أن: " ينتخب 2224( لسنة )171(, و تعديالهتا بالقانون رقم )76فتنص املادة )       
 . (3)العام املباشر  اجلمهورية عن طريق االقرتاع السريرئيس 

                                  
ذهب بعض الفقه إىل أن ذلك يشكل  عقبة كؤود أمام إمكانية ترشح أحد من املستقلني الذى ال ينتمون إىل أى حزب   (1)

( نائبا من جملس 24( نائبا من جملس الشعب, و )64سياسى قط. إذ سيصعب عليه أن حيقق النسبة املتطلبة من موافقة )
لدولة بين النظامين سلطة رئيس ااحملافظات. يراجع: حازم صادق, الشورى جبانب موافقة العدد الكبري من أعضاء جمالس 

 .491, د. ط.,  ص الرئاسىالبرلمانى، و 
 .491, د. ط., ص و الرئاسى سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلمانى،حازم صادق,   (2)
أو العلم, أو املولد. أما غري ذلك من الشروط االقرتاع العام هو: االقرتاع الذى ال يشرتط ىف الناخب أى شرط يتعلق باملال,   (3)

املقيدة لالقرتاع فقد تعارف الفقهاء على أهنا ال تنال من الصفة العامة لالقرتاع, ألهنا تقوم على أسباب مقبولة من وجهة نظرهم. 
سن الناخب عن ست  وتتصل هذه الشروط بالعمر, و اجلنسية, و اجلنس, و العقل, و األخالق.  كأن يشرتط القانون  أال يقل

عشرة سنة و هى سن البلوغ  ىف األغلب, و هى السن الىت يكون فيها املرء قادرا على التمييز. و كأن يشرتط القانون فيمن يتوىل 
االنتخاب أال يكون مدانا ىف إحدى اجلرائم املخلة بالشرف  أو االعتبار كالسرقة.  و ذلك خبالف االقرتاع املقيد الذى يشرتط ىف 

اخب أى شرط يتعلق بالثراء, أو العلم, أو املولد,  و ذلك كأن يشرتط ىف الناخب احلصول على قدر معني من التعليم, أو الن
االنتماء باملولد إىل إحدى  الطبقات العليا ىف اجملتمع. و االقرتاع املباشر هو الذى يقوم فيه الناخب باختيار رئيس الدولة  دون 

واحدة. و ذلك خبالف االنتخاب غري املباشر, فهو االنتخاب الذى يقتصر فيه دور الناخب  وساطة, فهو انتخاب من درجة
العادى أو ناخب الدرجة األوىل على اختيار الناخب املندوب أو ناخب الدرجة الثانية الذى يقوم بدوره بانتخاب رئيس الدولة.   

االقرتاع العام املباشر هو االنتخاب الذى ال يتقيد بشرط املال, أو وىف هذه احلالة يكون االنتخاب غري املباشر على درجتني. إذن ف
العلم, أو املولد, و يتم  من جانب أفراد  الشعب مباشرة, و ليس عن طريق ممثليه. و يرى بعض الفقه أن االنتخاب املباشر من 

طات اآلخرى. و يرى فريق آخر أن جانب الشعب جيعل رئيس اجلمهورية املنتخب سلطة كربى خيشى منها على استقاللية السل
االنتخاب عن طريق اهليئة التشريعية جيعل رئيس اجلمهورية ىف مركز خاضع هلذه اهليئة. و يدافع بعض رجال الفقه عن الرأى الذى 

سائل يطالب بضرورة انتخاب رئيس اجلمهورية من الشعب ألن اشرتاك معظم املواطنني ىف هذا االنتخاب يشحذ فيهم االهتمام بامل
العامة, و بذل اجلهد اإلجياىب إلبراز دورهم. فضال عن أنه حيقق لالختيار أن يكون أكثر متشيا مع إرادة الشعب و أبعد عن 
التأثريات السلبية الىت تشتد كلما مت االختيار من جانب هيئات حمدودة العدد كاهليئات النيابية و الىت تفقد صالهتا بالناخبني 

د. ط., ص  ،1171النظام الدستورى المصرى، دستور سنة سعد عصفور,  معربة عن آرائهم. ينظر: تدرجييا, و تصري غري
, و خالد عبد اهلل عبد الرزاق الن ََّقىب,  119-112, د. ط., ص الدولة فى ميزان الشريعة ماجد راغب احللو,, و 74 -71

, و حممد 63, د. ط., ص لعربية المتحدة، دراسة مقارنةالرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية فى دولة اإلمارات ا
و مع وجاهة هذا الرأى, إال أنه يفرتض  .232 – 236, ص 1, , طالمبادىء الُمستحدثة فى الدستور الجديد على سويلم,
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و يلزم لقبول الرتشيح  لرئاسة اجلمهورية أن يؤيد املتقدم للرتشيح مائتان, و مخسون عضوا على األقل 
لمحافظات, على أال من األعضاء  املنتخبني مبجلسى الشعب, و الشورى, و اجملالس الشعبية احمللية ل

يقل عدد املؤيدين عن مخسة, و ستني من أعضاء جملس الشعب, و مخس, و عشرين من أعضاء 
ن أربع عشرة حمافظة على جملس الشورى, و عشرة أعضاء من كل جملس شعىب حملى للمحافظة م

الس يزداد عدد املؤيدين للرتشيح من أعضاء جملسى الشعب, و الشورى, و من أعضاء اجملاألقل. و 
الشعبية احمللية للمحافظات مبا يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه اجملالس. 
و ىف مجيع األحوال  ال جيوز أن يكون التأييد ألكثر من مرشح. و ينظم القانون اإلجراءات اخلاصة 

 .(1)بذلك كله "

( 171تعديلها بالقانون )( بعد 76نظرا لالنتقادات الشديدة الىت تعرض هلا نص املادة )و       
من زاوية الشروط الىت فرضتها ىف املتقدم للرتشيح, و الذى اعتربها الكثري بأهنا  ( 2224لسنة )

متثيلها ىف  شروطا جمحفة ألهنا تضعف فرصة األحزاب ىف تقدمي أحد أعضاء هيئتها لضعف نسبة
(. و قد 2227جمالس احملافظات, لذا اجرى تعديل هذه املادة جمددا ىف مارس )الس النيابية, و اجمل

( قبل التعديل حىت 76تضمنت هذه التعديالت التخفيف من الشروط الىت فرضها نص املادة )
 من الرتشح. و قد مشل التعديل الفقرتني الثالثة, و الرابعة من (2)السياسية  يتمكن مرشحى األحزاب

نص املادة السابقة, فنصت على أن: " لكل حزب من األحزاب السياسية الىت مضى على تأسيسها 
مخسة أعوام متصلة على األقل قبل إعالن فتح باب الرتشيح, و استمرت طوال هذه املدة ىف ممارسة 

                                                                                                        
يار بينهم أن يكون مجوع الناخبني على درجة عالية من الوعى السياسى على حنو ميكنهم من احلكم   على املرشحني, و االخت

على أساس يتسم باملوضوعية, والبعد عن التأثر باألهواء الشخصية, و الدعاية االنتخابية الزائفة. و املالحظ من العديد من 
التجارب السياسية أنه عادة ما تفتقد مجاهري الناخبني للوعى السياسى الكاىف الذى يؤهلها لالختيار السليم, و بالتاىل تكون 

واء, و املصاحل الفردية, والتأثر باخلطابات الرنانة لبعض املرشحني. و على ذلك, ميكن القول بأن اختيار عرضة للخضوع لأله
 رئيس الدولة عن طريق اهليئة التشريعية قد يكون البديل األصوب ىف تلك احلالة.

 . 2224( لسنة 171(  و تعديالهتا بالقانون رقم  )76املادة ) (،1171لسنة ) دستور جمهورية مصر العربية  (1)
احلزب السياسى هو: تنظيم سياسى له هيكل معني, أعضاؤه من الشعب ينتمون إىل هذا التنظيم, و يعتنقون مبادىء   (2)

تنفيذ برناجمه. يراجع:  موحدة, ويدافعون عنها, و له  هدف يتمثل ىف الوصول إىل احلكم, و مباشرة السلطة لتحقيق  مبادئه, و
, , ، األحزاب السياسية فى النظام السياسى، و القانون الوضعى،  واإلسالمى، دراسة مقارنةمحدى عطية مصطفى عامر

 .33, ص 1ط
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%( على األقل من جمموع 3نشاطها مع حصول أعضائها ىف آخر انتخابات رئاسية على نسبة )
املنتخبني ىف جملسى الشعب, و الشورى, أو ما يساوى ذلك ىف أحد اجمللسني, أن يرشح  مقاعد

لرئاسة اجلمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه األساسى مىت مضت على عضويته ىف هذه 
استثناء من حكم الفقرة السابقة, جيوز لكل حزب من األحزاب و  اهليئة سنة متصلة على األقل.

املشار إليها, الىت حصل أعضاؤها باالنتخاب على مقعد على األقل ىف أى من اجمللسني ىف  السياسية
آخر انتخابات, أن يرشح ىف أى انتخابات رئاسية جترى خالل عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 

(, أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه األساسى مىت مضت على عضويته ىف هذه اهليئة 2227)
 .(1) صلة على األقل "سنة مت

قد خفف هذا التعديل من شروط الرتشيح بالنسبة ملرشحى األحزاب, إال أنه جتاهل الوضع و      
بالنسبة للمستقلني الذين ال ينتمون ألية أحزاب. فلن يستطع أى منهم أن يرشح نفسه طبقا لنص 

املصرى ال يتجاوزون نسبة املادة السابقة. و من املعروف أن الذين ينتمون إىل أحزاب من الشعب 
%( من املواطنني من هذا احلق مبا 97%( من جمموع املواطنني تقريبا, ما يعىن حرمان أكثر من )3)

   .(2) خيالف املبادىء الدستورية الىت تساوى بني املواطنني ىف مجيع احلقوق الدستورية

( 2211( من دستور )112( املعطل, و املادة )2212( من دستور )134جاءت املادة )و      
املعدل لتخفف من القيود املفروضة على املتقدمني للرتشح ملنصب رئيس الدولة فنصت على أنه: " 
يشرتط لقبول الرتشح لرئاسة اجلمهورية أن يزكى املرتشح عشرون عضوا على األقل من أعضاء جملس 

حق االنتخاب ىف مخس  النواب, أو أن يؤيده ما ال يقل عن مخسة, و عشرين ألف مواطن ممن هلم
عشرة حمافظة على األقل, و حبد أدىن ألف مؤيد من كل حمافظة منها. و ىف مجيع األحوال ال جيوز 

 .(3)تأييد أكثر من مرشح, و ذلك على النحو الذى ينظمه القانون " 

                                  
(, وسنة 2224( لسنة )171(, و تعديالهتا بالقانون رقم  )76, املادة )(1171دستور جمهورية مصر العربية لسنة )  (1)

(2227 .) 
 .623 -622, د. ط., ص و الرئاسى سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلمانى، حازم صادق,  (2)
 لسنة  و دستور جمهورية مصر العربية المعدل (,134املادة )  (، 6116دستور جمهورية مصر العربية المعطل لسنة )  (3)

 (.112املادة )  , (6113)
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و إن  –و بذا يتبني أن املتقدم ملنصب رئيس الدولة جيب أن حيظى بتأييد فئة معينة من أفراد الشعب 
 و ذلك  كى يعزز من موقفه للرتشح هلذا املنصب. -اختلفت نسبتها من تشريع آلخر  

 االلتزام بدفع َكَفالة مالية معينة :لثالثا المطلب 
ُفُل, و َيكف   َنه. و َكَفل بالرَُّجل َيك  ُل ُكف ال , و ُكُفوال ,      اَلَكَفالة ىف اللغة: َكَفَل املال, و باملال: َضم 

نُتُه. و الكافل, و الَكف يل: الضامن, و الضَّم ني و  َنُه. و َكَفل ُت عنه باملال؛ أى: َضم   .(1)َكَفالة: َضم 

َلغ من املال يُدَفع حلساب شخص ما, أو جهة ما كضمان أو  وعلى ذلك فالكفالة املالية لغة: َمب  
 تعويض إذا كان األمر على خالف املظنون.

ن هى: " مبلغ من املال يقوم املرشح بدفعه إىل اخلزانة العامة عند تقدمي طلب الَكَفالة ىف القانو و       
فالكفالة عادة ما تقرتن بطلب الرتشح ملنصب رئيس الدولة حبيث ال يصبح هذا  .(2)الرتشيح " 

 .(3)الطلب صحيحا إال إذا كان مرفقا به املستند الدال على تسديد هذه الكفالة 

ع مبلغ معني على سبيل الكفالة. أن يقوم املرشح لرئاسة الدولة بدف املصرييشرتط الدستور و        
( 22( من القانون رقم )12قد حدد الدستور قيمة هذه الكفالة. فتلزم الفقرة العاشرة من املادة )و 

( املرشح ملنصب رئيس الدولة أن يرفق بطلب الرتشح هلذا املنصب " إيصال يفيد سداد 2211لسنة )
ألف جنيه خبزانة جلنة االنتخابات الرئاسية بصفة تأمني يُرد إليه بعد إعالن نتيجة  مبلغ عشرين

. و يفهم (1)االنتخاب خمصوما منه مصاريف النشر, و إزالة امللصقات االنتخابية حبسب األحوال " 
 بعد خصم مصاريف النشر, و إزالة امللصقات االنتخابية  ىف –من هذا أن مبلغ الكفالة يرد للمرشح 

 حالة فوزه باالنتخابات الرئاسية أو عدم فوزه هبا.

                                  
 .129باب: الكاف, ص , 12, ج 3, ط، لسان العربابن منظور (1)
د. ط., ص  الشروط المتطلبة فى رئيس الدولة فى النظم السياسية المعاصرة وفى الشريعة اإلسالمية، بدر فراج,زين  (2)
69. 
 .69., ص المرجع السابق زين بدر فراج,   (3)
 (.12(, املادة )2211( لسنة )22و القوانني املكملة له, القانون رقم  ) (،6113دستور جمهورية مصر العربية لسنة )  (1)
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و مل حيدد النص الذى يفرض الكفالة على املرشح ملنصب الرئاسة العلة من فرضها. و حاول         
بعض الفقه تربيرها بالقول " أهنا الزمة لضمان جدية املرشحني. ذلك أن الرتشيح للرئاسة يبيح 

توفرها الدولة, و منها احلصول على وقت ىف التليفزيون يشرحون  للمرشح ]هكذا[ ... عدة امتيازات
 . (2)" (1)فيه برامج أحزاهبم لألمة  

على ذلك فالغرض من الكفالة " ردع من يفكر ىف االستفادة من هذه االمتيازات دون أن يكون له و 
 .(3)االستفادة هبا"اقه ث َقل شعىب ميكنه من  إحراز عدد معني من أصوات الناخبني يدلل على استحق

أمام كل من يرغب حقيقة ىف الرتشح  –ىف الغالب  –و فرض مثل هذا املبلغ لن يكون عائقا 
 ملنصب رئيس الدولة. و ذلك استنادا إىل أمرين؛

 : أن هذا املبلغ سريد إليه بعد إعالن نتيجة االنتخاب, و ذلك بعد خصم مصاريف النشر,أولهما 
 ة.وإزالة امللصقات االنتخابي

:  أن املرشح النتخابات الرئاسة عادة ما ينفق أضعاف هذا املبلغ على محلته األمر الثانىو  
االنتخابية. و على ذلك فال تشكل هذه الكفالة ىف األغلب األعم عامال من عوامل اإلحجام عن 

 الرتشح النتخابات الرئاسة.

سة الدولة يف القانون ح ملنصب رئاللرتش ناك ثالثة شروط شكلية ينبغي توافرهامما سبق يتضح أن ه
لس النيابية, : تقدمي طلب الرتشح  ملنصب رئيس الدولة, و تزكية ممثلى الشعب ىف اجملااملصري هي

  , و االلتزام بدفع َكَفالة معينة.أفراده العاديني  لطلب الرتشحو 

                                  
( بشأن تنظيم االنتخابات الرئاسية على أن: " تلتزم وسائل  2211( لسنة )22( من القانون رقم )22فتنص املادة )  (1)

ة بني املرشحني ىف استخدامها ألغراض اإلعالم اململوكة للدولة , املرئية, و املسموعة, و املؤسسات الصحفية بتحقيق املساوا
الدعاية االنتخابية ". فيفهم من ذلك أن املرشح ملنصب رئيس الدولة له احلق ىف استخدام وسائل اإلعالم اململوكة للدولة ألغراض 

 الدعاية االنتخابية بدون مقابل.
د. ط., ص  عاصرة و فى الشريعة اإلسالمية،الشروط المتطلبة فى رئيس الدولة فى النظم السياسية الم زين بدر فراج,  (2)
 ؛ نقال عن:71

Michel  Prouzer: Le Cameron, L.G.D.J, p. 156.

, د. ط., ص ، الشروط المتطلبة فى رئيس الدولة فى النظم السياسية المعاصرة و فى الشريعة اإلسالميةزين بدر فراج  (3)
71. 
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الثالث: أثر تخلف الشروط الشكلية الواجب توافرها في ولي األمر في الفقه  المبحث
 اإلسالمي، والقانون المصري

الفقه  للرتشح ملنصب رئيس الدولة يف ه يشرتط عدد من الشروط الشكليةسبقت اإلشارة إىل أن
كان ختلف ويثور التساؤل حول أثر ختلف هذه الشروط؛ أى: ما إذا   , والقانون املصري.اإلسالمى

شرط أو أكثر يؤثر علي صالحية املتقدم للرتشح هلذا املنصب ابتداء. وجيري استعراض ذلك يف 
 ني اآلتيني:املطلب

األول: أثر تخلف الشروط الشكلية الواجب توافرها في ولي األمر في الفقه  المطلب 
 اإلسالمي

 بطريقة تعيني املرشح لوالية األمر. اتضح مما تقدم أن الفقه اإلسالمي يشرتط شروطا معينة فيما يتعلق
ويطرح التساؤل حول أثر اإلخالل  العهد من اإلمام السابق.ىف اختيار أهل احلل, و العقد, و تتمثل و 

 هبذه الشروط, وهذا ما جيري تفصيله كاآليت:

 :عتهمر أهل الحل، والعقد، وبيأثر تخلف شرط اختيا: أوال

ط اختيار  أهل يشرت  مل يعهد ألحد باخلالفة من بعده, فإنهو   قهاء على  أنه إذا مات اإلماماتفق الف
  .(1)بيعتهم لثبوت عقد اإلمامة احلل, والعقد, و 

 يف طريق ثبوت اإلمامة: " قال اجلمهور األعظم من  –رمحه اهلل -يقول اإلمام أيب منصور البغدادي 

                                  
الفَصل فى الِملل، واألهواء،   , و ابن حزم,17 -7, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردي,  (1)

  النسفى, ,  و262, ص 1, ج2, طالجامع ألحكام القرآن: تفسير القرطبى, و القرطىب,12-16, ص4, د. ط., جوالنِّحل
، , و ابن تيمية122 - 121, ص1, طاد فى االعتقادشرح  الُعْمدة فى عقيدة أهل السنة، و الجماعة، المسمى: باالعتم

، الُبَجريمى, و 49 -39, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة والقلقشندى, ,44ص ,  2, طالخالفة، والُمْلك
, د. السيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهار والشوكاىن,, 112 – 112, ص 4, د. ط.,  جالُبَجيرمى على الخطيب

 .262 – 264, ص 1ج .411, ص 1ط., ج
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أصحابنا... أن طريق ثبوهتا االختيار من األمة باجتهاد أهل االجتهاد منهم, واختيارهم من يصلح 
 .(1)هلا" 

: " واإلمامة تنعقد من وجهني: أحدمها باختيار أهل العقد, –رمحه اهلل -ويقول اإلمام املاوردي 
ط, فإنه ال يصلح للرتشح ويفهم من ذلك أنه إذا أخل املتقدم ملنصب اإلمامة هبذا الشر  .(2)واحلل" 

 .(3) هلذا املنصب ابتداء
 ثانيا: أثر تخلف شرط االستخالف:

                                  
 .279, ص 1ط، أصول الدين، البغدادى (1)
 .7, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى, (2)
فيم إذا مات اخلليفة, و تصدى لإلمامة من استجمع شرائطها, بطريق القهر من غري عهد من هذا وقد اختلف الفقهاء  (3)

 ال بيعة من أهل احلل, و العقد علي قولني: اخلليفة املتقدم, و
: يري  انعقاد إمامته, لينتظم مشل األمة, و تتفق كلمتهم. و إذا مل يكن جامعا لشرائط اخلالفة بأن كان فاسقا, أو القول األول

 و ذهب إىل ذلك مجهور أهل السنة. جاهال, انعقدت إمامته على األصح لعدم اإلضرار بالناس.
اإلمامة ال تنعقد إال بطريقة  واحدة هى بيعة أهل احلل, و العقد. و وجه ذلك  أن بيعة يري عدم انعقاد بيعته, ف: القول الثاني

َلكية 
َ
األمة ىف الفكر السياسى اإلسالمى ظلت هى السبيل الوحيد لتولية اخللفاء. و عندما حتول النظام السياسى من اخلالفة إىل امل

 أحد من اخللفاء أن يتوىل رئاسة املسلمني دون بيعة األمة. و ذهب إىل ذلك بعض املعاصرين.القائمة على الوراثة, مل يستطع 
: " تنعقد اإلمامة  من طريق واحد مشروع ال ثاىن له, هو اختيار أهل احلل, و العقد -رمحه اهلل  –يقول األستاذ عبد القادر عودة 

الفة ". و َعلَّل ذلك بقوله: " على هذا جرى األمر من بعد وفاة الرسول لإلمام أو اخلليفة, و قبول اإلمام أو اخلليفة ملنصب اخل
 صلى اهلل عليه و سلم, و هبذه الطريقة بويع اخللفاء الراشدون مجيعا ".

عباد, والراجح هو القول األول الذي يري انعقاد إمامته درءا للفتنة. يقول اإلمام الغزايل رمحه اهلل: " تقبل إمامته استمرارا حلياة ال
 وعدم تعطيل معاشهم ".

, و ابن 17 -7, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى,ملزيد من التفصيل بشأن هذه املسألة؛ يراجع: 
,  172, ص 1, طاالقتصاد فى االعتقاد, و12-16, ص4, د. ط., جالفَصل فى الِملل، و األهواء، والنِّحل  حزم,

, مآثر اإلنافة فى معالم الخالفة ,  و القلقشندى,262, ص 1, ج2, طام القرآن: تفسير القرطبىالجامع ألحكوالقرطىب,
السيل  الشوكاىن, و, 112 – 112, ص 4, د. ط.,  ج، الُبَجيرمى على الخطيبالُبَجريمى, و 49 -39, ص 1, ج2ط

, د. ط., اإلسالم، وأوضاعنا السياسيةة, , و عبد القادر عود411, ص 1, د. ط., جالَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهار
د. ط., ص  تولية رئيس الدولة فى الفكر السياسى اإلسالمى، و الفكر السياسى الحديث،, و سعد حممد خليل, 112ص 

القانون الدستورى، واألنظمة السياسية، مع المقارنة بالمبادىء الدستورية فى الشريعة  ,  وعبد احلميد متوىل,122
مبادىء نظام الحكم فى اإلسالم مع المقارنة بالمبادىء الدستورية  عبد احلميد متوىل, و ,69, ص 1, ج4ط, اإلسالمية

 .77, ص 4, ط، منهاج اإلسالم فى الحكم, و حممد أسد211 – 229, ص 1, طالحديثة
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يعد طريقا شرعيا من الطرق اليت تثبت هبا اإلمامة يف الفقه  سبقت اإلشارة إيل أن االستخالف
 اإلسالمي.

: " واإلمامة تنعقد من وجهني: أحدمها باختيار أهل العقد, واحلل. –رمحه اهلل -يقول اإلمام املاوردي 
 .(1)والثاين بعهد اإلمام من قبل" 

نكره أى: االستخالف [ الذى خنتاره, و  " و هذا هو الوجه ]–رمحه اهلل  –اإلمام ابن حزم ويقول 
 .(2) " غريه, ملا ىف هذا الوجه من اتصال اإلمامة, و انتظام أمر اإلسالم, و أهله

ويتضح من ذلك أنه إذا أخل املتقدم ملنصب اإلمامة هبذا الشرط, فإنه ال يصلح هلذا املنصب ابتداء 
 أو أوجبت الضرورة خالف ذلك. اللهم إال إذا استويف شرط البيعة من أهل احلل, والعقد

الثاني: أثر تخلف الشروط الشكلية الواجب توافرها في ولي األمر في القانون  المطلب 
 صريالم

سبقت اإلشارة إيل أن القانون املصري يشرتط شروطا شكلية ثالثة للرتشح ملنصب رئاسة الدولة هي: 
أفراده العاديني  لس النيابية, و تقدمي طلب الرتشح  ملنصب رئيس الدولة, و تزكية ممثلى الشعب ىف اجملا

استيفاء املرشح هلذه الشروط ويثور التساؤل حول عدم  , و االلتزام بدفع َكَفالة معينة.لطلب الرتشح
 بعضها أو مجيعها. وهذا جيري تفصيله علي النحو اآليت:

 :أثر تخلف شرط تقديم طلب الترشح لمنصب رئاسة الدولةأوال: 

حيث يقوم  بتقدمي  هلذا املنصب. حيشرتط الدستور املصرى أن يقدم املرشح لرئاسة الدولة طلبا للرتش
تسمى بلجنة االنتخابات الدستوري املشرِّع نة خمتصة حددها طلب الرتشح  هلذا املنصب إىل جل

( على أن: " يقدم طلب 2211( لسنة )22( من القانون رقم )12تنص املادة )ف. (3) الرئاسية

                                  
 .7, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى, (1)
 .16, ص 4, د. ط., جالِملل، و األهواء، و النِّحل، الفَصل فى ابن حزم (2)
، ) مجلة جامعة تكريت املعدل,  1971حممد يوسف حميميد َشغ ل منصب رئيس اجلمهورية ىف الدستور املصرى لسنة (3)

, ىو الرئاس سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلمانى، و حازم صادق، 161 – 163ص للعلوم القانونية، و السياسية (، 
 .494د. ط., ص 
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الرتشح إىل جلنة االنتخابات الرئاسية, و ذلك على النموذج الذى تعده اللجنة, خالل املدة الىت 
 حتددها على أال

 .(1)يام, و ال جتاوز ثالثني يوما من تاريخ فتح باب الرتشح " تقل عن  عشرة أ 

ويفهم من نص هذه املادة  أنه إذا مل يستوف املتقدم ملنصب الرئاسة طلب الرتشح هلذا املنصب, 
ويقدمه إيل جلنة االنتخابات الرئاسية يف املدة اليت حددها القانون لذلك, فإنه ال حيق له الرتشح هلذا 

 ابتداء.املنصب 

 :تزكية الترشح لمنصب رئيس الدولة أثر تخلف شرط ثانيا:

فقة  بعض أفراد اهليئة التشريعية, مبوا ملنصب رئاسة الدولة أن حيظى الرتشحيشرتط القانون املصري 
( على 2224( لسنة )171(, و تعديالهتا بالقانون رقم )76فتنص املادة ) أفراد الشعب العاديني.و 

العام املباشر. و يلزم لقبول الرتشيح  لرئاسة  اجلمهورية عن طريق االقرتاع السري رئيسأن: " ينتخب 
عضاء  املنتخبني اجلمهورية أن يؤيد املتقدم للرتشيح مائتان, و مخسون عضوا على األقل من األ

 ية للمحافظات ".اجملالس الشعبية احمللمبجلسى الشعب, والشورى, و 

هبذا الشرط, فإنه يرتتب علي ذلك عدم فيتضح من ذلك أنه إذا أخل املتقدم ملنصب رئاسة الدولة 
 استحقاقه للرتشح هلذا املنصب ابتداءا.

 بدفع َكَفالة مالية معينة االلتزامثالثا: أثر تخلف شرط 

قد حدد الة. و ع مبلغ معني على سبيل الكفأن يقوم املرشح لرئاسة الدولة بدف يشرتط الدستور املصري
( لسنة 22ن رقم )( من القانو 12الدستور قيمة هذه الكفالة. فتلزم الفقرة العاشرة من املادة )

( املرشح ملنصب رئيس الدولة أن يرفق بطلب الرتشح هلذا املنصب " إيصال يفيد سداد مبلغ 2211)
عد إعالن نتيجة االنتخاب عشرين ألف جنيه خبزانة جلنة االنتخابات الرئاسية بصفة تأمني يُرد إليه ب

 .خمصوما منه مصاريف النشر, و إزالة امللصقات االنتخابية حبسب األحوال "

                                  
 (.12(, املادة )2211( لسنة )22و القوانني املكملة له, القانون ) (،6113دستور جمهورية مصر العربية لسنة )  (1)
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فيتبني من هذا أن إخالل املتقدم هلذا الشرط يرتتب عليه عدم أهليته للرتشح ملنصب رئاسة الدولة 
 ابتداءا.

 الفقه فى ، وأثر تخلفهااألمر يول فى توافرها الواجب الشكلية الشروط مقارنة: رابعال المبحث
 يالمصر  القانوني و اإلسالم

القانون اختالف بني الفقه اإلسالمي, و  من العرض السابق يتضح أن هناك نقاط التقاء, و نقاط
مر, و تتمثل هذه النقاط فيما يتعلق مبسألة الشروط الشكلية الىت ينبغى توافرها ىف والية األ املصري

 :ىف اآليت

 أوال: أوجه االتفاق:

فيما يتعلق بالشروط الشكلية الىت  ه اتفاق عديدة بني الفقه اإلسالمي, و القانون املصريهناك أوج
 :ىف والية األمر, و تتمثل ىف اآليتينبغى توافرها 

ىف مضمون الشروط الشكلية. حيث ال تتعلق هذه الشروط ىف   يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي .1
 بغريه؛ أى: ىف غري املرشح.كل منهما بشخص املرشح, إمنا تتعلق 

يتفق القانون مع الفقه اإلسالمى ىف أن الشروط الشكلية يستلزم حتققها لشغل منصب رئاسة  .2
 الدولة جبانب الشروط املوضوعية.

ىف استلزام فحص الشروط الشكلية قبل االنتقال للشروط  يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي  .3
و أن يدفع   م املرشح طلب الرتشيح لرئاسة الدولة,املوضوعية؛ فيشرتط ىف القانون أن يقد

و هو هبذا كفالة مالية معينة قبل االنتقال إىل الشروط املوضوعية الىت تتعلق بشخص املرشح. 
الذى يقرر ضرورة حتديد أهل احلل,  و العقد للمرشح لرئاسة   يتفق مع الفقه اإلسالمي

 .(1) شرائطه الدولة, و اختيار األنسب هلذا املنصب ممن يستوىف

                                  
حيث قاما بإلقاء الضوء على بعض املسائل الىت   -رمحهما اهلل  -يتفق هذا النهج مع ما قام به اإلمامان املاوردى, و الفراء؛  (1)

تتعلق بالشروط الشكلية كمسألة  أهل احلل, و العقد, مفهوما, و عددا, و شروطا  قبل االنتقال إىل بيان  الشروط املوضوعية الىت 
,  األحكام السلطانية, والفراء, 6, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينيةيراجع: املاوردى, تتعلق بشخص املرشح. 

 .16د. ط., ص
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يرتتب علي اإلخالل بالشروط الشكلية املتطلبة للرتشح لرئاسة الدولة عدم صالحية املتقدم  .1
؛ فيرتتب الفقه اإلسالميالراجح يف للرتشح ابتداء يف القانون املصري. وهو يتفق بذلك مع 

 عدم انعقاد إمامته اللهم إال يفاملتقدم لشرط البيعة أو شرط االستخالف  علي إخالل
 حاالت الضرورة.

 
 ثانيا: أوجه االختالف:

مع أن القانون املصرى يتفق مع الفقه اإلسالمى ىف نقاط عديدة بشأن مسألة الشروط الشكلية الىت 
 :نقاط اختالف عديدة تتمثل ىف اآليتينبغى توافرها ىف والية األمر, إال أن بينهما 

ىف تسمية الشروط الىت ال تتعلق بشخص املرشح. فعلى  خيتلف القانون عن الفقه اإلسالمي  -1
أى: ىف  –حني تسمى هذه الشروط بالشروط الشكلية ىف القانون, تسمى بالشروط ىف غريه 

 .ىف الفقه اإلسالمي –غري املرشح 
. الشروط الشكلية ىف الفقه اإلسالميالشروط الشكلية ىف القانون ختتلف إىل حد كبري عن   -2

الشروط الشكلية ىف القانون بتقدمي املرشح  لطلب الرئاسة, و دفع كفالة فعلى حني تتعلق 
بطرق تعيني رئيس الدولة متمثلة ىف   الشروط الشكلية ىف الفقه اإلسالميمالية معينة, تتعلق 

 اختيار أهل احلل, و العقد, و العهد من اإلمام السابق, أو االستخالف.
يستلزم القانون أن يقدم املرشح ملنصب رئيس الدولة طلبا يعلن فيه رغبته ىف اعتالء هذا   -3

هذا و  ويرتتب علي اإلخالل هبذا الشرط عدم صالحية املتقدم هلذا املنصب ابتداءا. املنصب.
يعىن أن رئيس الدولة هو الذى يطلب اخلالفة, و يسعى إليها.  و هو هبذا خيتلف عن الراجح 

 . (1)قه اإلسالمى؛ و هو أن رئيس الدولة ال يطلب اخلالفة, و ال يسعى إليها ىف  الف

                                  
جتدر اإلشارة إىل أن مسألة طلب اخلالفة حمل خالف ىف الفقه اإلسالمى. فقد اختلف العلماء ىف هذه املسألة  على قولني (1) 
 مها:

: يرى أنه ال جيوز السعى ىف طلب اخلالفة, و السعى ىف طلبها يعد سببا ىف إسقاط حق الشخص ىف شغل منصب القول األول
الرئاسة. و جواز ذلك عند الضرورة فحسب؛ أى إذا مل يتقدم للخالفة أحد ممن يستجمع شرائطها, فيجب أن يتقدم لطلبها من 

 مجهور أهل السنة.  يرى ىف نفسه توافر شروط اإلمامة عليه. و ذهب إىل ذلك
 جاء ىف ) سراج امللوك (: " ال جيب أن يتوىل اإلمامة راغب فيها, و ال طالب هلا ".
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 وجاء ىف ) شرح السنة (:  " إذا رأيت الرجل حيرص على أن  يُ َؤمَّر, فََأخِّرُه ".

: " و ال يُ َقَدم الرجل لكونه طلب الوالية, أو سبق ىف الطلب, بل ذلك سبب   -رمحه اهلل  –ويقول  شيخ اإلسالم ابن تيمية 
املنع ". ويقول الشيخ حممد رشيد رضا: " طالب الواليات, و ال سيما أعالها و هى اإلمامة, و احلريصون عليها هم حمُ بُّوا السلطة 

 لناس. و قد ظهر أهنم هم الذين أفسدوا أمر هذه األمة ". للعظمة, و التحكم ىف ا
ويقول األستاذ أبو األعلى املَّوُدودى *: " َمن يطلبون املناصب القيادية ىف احلكومة بوجه عام, و اخلالفة بوجه خاص,           

 رب غري أهل للرتشيح ".و لذا " فمن يطلب املنصب جيب أن يعت وجيتهدون لذلك, هم أقل الناس كفاءة, و صالحية ".
 ويقول األستاذ عبد القادر عودة: " و جَي ُمل بأهل الشورى أن ال خيتاروا  أو يبايعوا  من يطلب اإلمامة أو حَير ص عليها ".

ويقول: " و أغلب طالب الوالية احلريصني عليها, إمنا يطلبوهنا للسلطان, و اجلاه, و االستعالء على الناس, و ما تؤدى والية 
 ؤالء غالبا إال إىل الفساد, و اإلفساد ". ه

 واستدلوا على ذلك بالعديد من األدلة منها:
قال: َدَخلُت على النىب صلى اهلل عليه و سلم أنا, و َرُجالن  م ن قَ و مى, فقال  –رضى اهلل عنه  –: عن أىب موسى * الدليل األول

: أَمِّر نا يا رسول اهلل, و قال اآل ث  َلُه. فقال: " إ نَّا ال نُ َوىلِّ هذا َمن  َسأََلُه, و ال َمن  َحَرَص َعَلي ه  " *.َأَحُد الرَُّجَلني   خر م 
: " قال العلماء: و احلكمة ىف أنه ال يُ وَّىل  من سأل الوالية  أنه يُوَكل إليها, و ال تكون معه إعانة -رمحه اهلل  –قال اإلمام النووى 

 كفئا, و  ال يُ وَّىَل غري الكفء؛ و ألن فيه هُتمة للطالب, و احلريص.   و اهلل أعلم ".... و إذا مل تكن معه إعانة, مل يكن  
 : عن َعب د  الرَّمَحن بن مَسَُرة * قال: قال ىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: " يا َعب َد الرَّمح َن  ال َتسأل  اإلمارة, فإنكالدليل الثانى 

 ك ل َت إ لَي ها, و إ ن  أُعطيتَ َها عن َغري   َمسألٍة أُع ن َت َعَلي ها " *.إ ن  أُع طيتَ َها عن َمسألٍة أُ 
ل مَت, و ُصر فت إليها, و مل يكن معك إعانة, و َمن  وُك ل إىل  ألة "؛ أى: سؤال. و قوله: " ُأك ل َت "؛ أى: أُس  قوله: " عن َمس 

 نفسه فقد َهَلك خبالف ما إذا حصلت بغري مسألة *.
ر صه. و يستفاد منه أن طلب ما يتعلق باحلكم " ومعىن احل ديث أن َمن  طلب اإلمارة, فَُأع طيها, تركت إعانته عليها من أجل ح 

 مكروه * " *. 
َهلَّب *: احلرص على الوالية هو السبب ىف اقتتال الناس عليها حىت ُسفكت -رمحه اهلل  –*يقول اإلمام ابن حجر 

ُ
"  قال امل

موال, و الفروج, و َعُظم الفساد ىف األرض بذلك ... و يستثىن من ذلك َمن  تعنيَّ عليه كأن ميوت الواىل, الدماء, و استبيحت األ
 وال يوجد بعده من يقوم باألمر غريه, إذا مل يدخل ىف ذلك حيصل الفساد بضياع األحوال ". 

احلرص غالبا عمن هذا شأنه, و قد يُغتفر  و يقول : " َمن  قام باألمر عند خشية الضياع يكون كمن أُعطى بغري سؤال لفقد 
إذا كان الشخص أهال هلذا املنصب, و ال يوجد من هو أفضل أى: أنه احلرص ىف حق من تَعنيَّ عليه لكونه  يصري واجبا عليه ". 

  منه, وقد يرتتب على تأخره فتنة, فله أن يقدم نفسه هلذا املنصب للمصلحة الشرعية.
لب اخلالفة مىت كان يستجمع املتقدم شرائطها. و اختلف أنصار هذا القول ىف جواز طلب اخلالفة : يرى جواز طالقول الثانى

لكل مسلم. فذهب فريق منهم و هم بعض أهل السنة, و املعتزلة إىل جواز طلب اخلالفة لكل مسلم يستوىف شروطها. و ذهب 
 ىف وجه أئمة اجلور, و عدم جواز ذلك لغريه. فريق آخر, و هم الزيدية * إىل جواز ذلك لكل فاطمى خرج شاهرا سيفه

: " و ليس طلب اإلمامة مكروها, فقد تنازع فيها أهل الشورى, فما ُرد  عنها طالب, و ال -رمحه اهلل  –يقول اإلمام املاوردى  
ُمن ع منها راغب ". و يقول "  فإذا ثبت وجوب اإلمامة ففرضها على الكفاية كاجلهاد, و طلب العلم, فإذا قام هبا من هو أهلها 

[. ففرضها على الكفاية. و إن مل يقم هبا أحد خرج من الناس فريقان: أحدمها أهل االختيار حىت خيتاروا َسَقط     ] أى: فرضها 
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إماما لألمة, و الثاىن أهل اإلمامة حىت ينتصب أحدهم لإلمامة, و ليس على َمن  عدا هذين الفريقني من األمة ىف تأخري اإلمامة 

 حرج, و ال َمأ مَث ". 
على: " و هى ] أى: اإلمامة [ فرض على الكفاية, خماطب هبا طائفتان من الناس. إحدامها: أهل االجتهاد و يقول القاضى أىب ي 

 حىت خيتاروا. و الثانية: َمن  يوجد فيه شرائط اإلمامة حىت ينتصب أحدهم لإلمامة ".
أن يتعرض للدعاء إىل نفسه, و التسبب  : " أَنَّ الذى تفرد باالستحقاق, جيب عليه -رمحه اهلل  –اجلويىن  –يقرر إمام احلرمني 

 إىل حتصيل الطاعة, و االنتهاض ملنصب اإلمامة ".
: " لو تنازع اثنان مستجمعان لألهلية ىف اإلمامة, فقد ذهب بعض العلماء إىل أن ذلك  -رمحه اهلل  –و يقول اإلمام الَقل قشندى 

 ليه اجلمهور أن ذلك ال يقدح ألن طلب اخلالفة ليس مكروها ". يقدح فيهما مجيعا حىت يَ ع د ل عنهما إىل غريمها, و الذى ع
لإلمارة  من عزيز  –عليه السالم  –كما استدل أنصار هذا الفريق على قوهلم جبواز السعى  لطلب اخلالفة بطلب نىب اهلل يوسف   

 . ( 44سورة يوسف: اآلية )  چچچچڃڄڄڃڃڃچ:مصر , كما ىف قوله تعاىل
و أجابوا على أدلة أنصار القول األول بأن املراد من هذه األحاديث هو النهى عن احلرص على طلب اإلمارة, و ليس السعى ىف 
طلبها. و ذلك ألن احلرص ىف طلبها يدل على متسك املرء هبا لتحقيق مآرب دنيوية. أما السعى لطلبها مىت كان يستجمع 

 العدل, فال حرج ىف ذلك. وناقش اجلمهور أدلة أنصار  القول ا الثاىن  كاآلتى: شرائطها, و مىت كان يراد هبا إقامة
أوال: أن االستدالل بتنازع أهل الشورى على جواز طلب اخلالفة مردود ألن أهل الشورى مل يسعوا ىف طلبها؛ إمنا كان ذلك 

 برتشيح عمر رضى اهلل عنه.
 لطلب اإلمارة ليس ىف حمله  لسببني: –السالم عليه  –ثانيا:  االستدالل بسعى نىب اهلل يوسف 

 السبب األول: ألن ذلك م ن شرع َمن  قبلنا, و قد ورد ىف شرعنا ما خيالفه, و على ذلك يبطل االستدالل به. 
 لإلمارة حممول على حال الضرورة.  –عليه السالم  –السبب الثاىن: على فرض التسليم هبذا الدليل, فإن طلب نىب اهلل يوسف  

وذلك ألنه كان ىف أرض ُكف ر, و ال يوجد من يستجمع شرائط اإلمارة سواه, فتعني عليه أن يسعى لطلب اإلمارة لتسخريها ىف 
 الدعوة إىل اهلل تعاىل. 

من مناقشة أدلة الفريقني يتضح  أن  الراجح هو القول األول الذى يرى عدم جواز  السعى ىف طلب اخلالفة إال ىف حالة الضرورة 
 ىف حالة إذا مل يتقدم للخالفة أحد ممن يستجمع شرائطها, فيتعني عليه ذلك. و ذلك لقوة أدلته.  أى 

هذا فضال بأن القول باجلواز على إطالقه يشجع أصحاب املآرب الرخيصة  على ولوج هذا الباب و ال خيفى ما يرتتب على ذلك 
 ى.من مفاسد مجة و ال سيما ىف هذا الزمان الذى عمت فيه البلو 

 , د. ط., صاألحكام السلطانية الفراء, ,  و2, ص 6, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى, يراجع:
 , و42, ص 12ج, 2, طشرح السنة, و البغوى, 236د. ط., ص , َغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلم, و اجلويىن, 16

, الِمَلل، و النَِّحل, و الشهرستاىن, 42م (, ص  1272 -ه 1229,  د. ط.,  ) القاهرة: د. ن., ِسَراج الملوك الطَّر طُوشى,
السياسة و ابن تيمية, , 112 , ص6, ج1ط صحيح مسلم بشرح النووى،, و النووى, 141 – 143 , ص1, ج2ط

, 1, ج2, طفى معالم الخالفة مآثر اإلنافة القلقشندى, و،  12 - 9د. ط., ص , الشرعية فى إصالح الراعى، و الرعية
, تدوين الدستور اإلسالمىأبو األعلى املودودى, , و 11, ص 1, طالخالفة، و الُمْلك, و أبو األعلى املَّو ُدودى 12 -11ص 
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 , و261, ) رسالة ماجستري منشورة ( ص و الجماعة ، اإلمامة العظمى عند أهل السنة،, و عبد اهلل الدميجى44, ص 4ط

 .162 , د. ط.,  ص، اإلسالم، و أوضاعنا السياسيةعبد القادر عودة , و13ص , د. ط., الخالفة ضا,حممد رشيد ر 
م (, ببلدة أورنك آباد التابعة لوالية حيدر آباد جبنوب اهلند.  1921 -ه 1321*األستاذ أبو األعلى املَّو ُدودى  هو: ولد سنة ) 

, و علوم الدين, و اللغة العربية منذ صغره. و عكف على حضور حلقات  ونشأ  نشأة إسالمية ىف أسرة كرمية, فتعلم القرآن
العلم, و جمالسة الصاحلني منذ نعومة أظفاره. توىف والده قبل أن يتم تعليمه الرمسى, فنهض بأعباء األسرة مشتغال بالصحافة. 

آن ( لنشر تعاليم اإلسالم, و تصحيح أصدر صحفا عديدة  حتمل اسم ) تاج (, و ) مسلم (, و ) اجلمعة (, و ) ترمجان القر 
املفاهيم املغلوطة عنه الىت يروج هلا أعداء اإلسالم, و اإلنكار على من جيهل اإلسالم أن يتحث عنه, و كشف هبارج احلضارة 

ن. و كان (, نادى بتطبيق الدستور اإلسالمى ىف دولة الباكستا1917الغربية الزائفة.  وحينما استقلت الباكستان عن اهلند عام )
من جراء ذلك أن حاول خصومه النيل منه, و الزج به ىف غياهب السجون, و حكم عليه باإلعدام. فثارت ثائرة العامل اإلسالمى 
ن. و نتيجة الضغط الشعىب املطالب باإلفراج عنه, خرج من السجن بعد أن أمضى به فرتة  لذلك, و استبدل حكم اإلعدام بالسَّج 

لك (, و) مبادىء عصيبة. له مؤلفات عدي
ُ
دة منها: ) تدوين الدستور اإلسالمى (, و) اجلهاد ىف اإلسالم (, و) اخلالفة و امل

م (. يراجع: حممد 1972  -ه 1399اإلسالم (, و)نظرية اإلسالم السياسية(, و ) اإلسالم و معضالت العصر (. توىف سنة ) 
 . 423 – 429, ص 1, ج1, , طرينالنهضة اإلسالمية فى ِسَير أعالمها المعاص رجب البيومى,

ر بن وائل بن ناجية بن   *أبو موسى هو عبد اهلل بن قَ ي س بن َحضَّار  بن َحر ب بن عامر بن َغَنم بن َبكر  بن عامر بن َعذ 
, أسلمت,  اجُلَماهر بن األشَعر, أبو موسى األشعرى صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم. أمه ظب ية بنت َوه ب بن َعك 

اعة من األشعريني, مث أسلم, و هاجر إىل احلبشة.  روى أبو موسى عن النىب صلى اهلل عليه وماتت باملدينة. قدم مكة مع مج
وسلم, وعن اخللفاء األربعة , و ُمَعاذ, و ابن مسعود, و ُأىَب  بن َكع ب, و َعمَّار. و روى عنه أوالده: موسى, و ابراهيم, و أبو 

بة: أبو سعيد, و أنس, و طارق بن شهاب. و من  كبار التابعني فَمن  بُ ر دة, و أبو بكر, و امرأته أم عبد اهلل, و من الصحا
َُسيِّب, و أبو األسود, و خالئق. و كان عامل رسول اهلل صلى 

بعدهم: زيد بن وهب, و أبو عبد الرمحن السَُّلمى, و سعيد بن امل
على البصرة.. و  –رضى اهلل عنه  –و استعمله عمر اهلل عليه و سلم على زَب يد, و َعَدن. و شهد فتوح الشام, و وفاة أىب ُعبَ ي دة. 

على الكوفة. كان حسن الصوت بالقرآن. و هو الذى  –رضى اهلل عنه  –هو الذى افتتح األهواز, و َأصبهان. و استعمله عثمان 
: قضاة األمة أربعة: عمر, و على, فَ قَّه أهل البصرة, و أَقَرأَهم. قال الشَّع ىب: انتهى العلم إىل ستة, فذكره فيهم. و قال ابن املدائىن

و أبو موسى, و زيد بن ثابت. و مات بالكوفة, و قيل مبكة سنة اثنتني, و قيل أربع,  و أربعني و هو ابن نَ يَّف, و ستني. يراجع: 
 , ص1, ج1, طاإلصابة فى تمييز الصحابة, و  ابن حجر, 361, ص 3, ج1, طُأْسد الغابة فى معرفة الصحابةابن األثري, 

121 – 123.  
َره م ن  ,  لصحيح *متفق عليه. أخرجه البخارى, و مسلم , و اللفظ للبخارى. أخرجه البخارى ىف ا كتاب: األحكام, باب: ما يُك 

: النهى عن طلب , كتاب: اإلمارة, بابالصحيحمسلم ىف  أخرجه (, و7112, احلديث رقم )1132احل ر ص  على اإلمارة, ص 
 (,1733, احلديث رقم )626, ص اإلمارة, و احلرص عليها

كنانية من   *عبد الرَّمَحن بن مَسَُرة هو  الصحاىب عبد الرَّمَحن بن مَسَُرة بن َحبيب بن َعب د مَشس بن عبد َمَناف, يَُكىنَّ أبا سعيد. و أمه
عليه و سلم. مث شهد فتوح ىب ف رَاس. قال البخارى: له ُصحبة, و كان إسالمه يوم الفتح. و شهد غزوة تبوك مع النىب صلى اهلل 

العراق. و هو الذى افتتح َسجستان ىف خالفة عثمان رضى اهلل عنه, مث نزل البصرة. و روى عن النىب صلى اهلل عليه و سلم, و 
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َُسيِّب, و حممد بن سريين, و احلسن 

عن معاذ بن جبل. و روى عنه عبد اهلل بن عباس, و قَ تَّاب بن ُعَمري, و سعيد بن امل
, ُأْسد الغابة فى معرفة الصحابة, وغريهم. توىف بالبصرة سنة مخسني, و قيل سنة إحدى, و مخسني. ينظر: ابن األثري, البصرى

  .261 – 263, ص 1, ج1, طاإلصابة فى تمييز الصحابة, و ابن حجر, 142, ص 3, ج1ط
كتاب: األحكام, باب: َمن مل يسأل ح، الصحي*متفق عليه. أخرجه البخارى, و مسلم, و اللفظ ملسلم. أخرجه  البخارى ىف  

أخرجه مسلم ىف (,و 7112(, و رقم )7117, احلديث رقم )1129اإلمارة  أعانه اهلل, و باب: َمن  سأل اإلمارة وُك ل إليها, ص 
 (.1642, احلديث رقم )626: النهى عن طلب اإلمارة, و احلرص عليها, ص , كتاب: اإلمارة, بابالصحيح

فتح البارى بشرح صحيح اإلمام أبى  ابن حجر,و , 112 , ص1, ط6, ج1ط م بشرح النووى،صحيح مسل النووى,*
 .133 , ص13, ج1, طعبد اهلل محمد بن اسماعيل البخارى

 باالشرتاك على أمور ثالثة هى: -ىف االصطالح الشرعى  –املكروه يقال *
ى تنزيه: و هو الذى ُأشع ر فاعله أن تركه  -1 خري من فعله, كأن خيصص املرء لنفسه مساجد معينة على ما هنُ ى عنه نَ ه 

  للصالة فيها دون غريها.
 و على ترك األوىل: كرتك صالة الضحى. -2
َحرَّم. وإذا أطلق املكروه , فإن الغالب استعماله لرياد به احملرم ىف عرف األقدمني. -3

ُ
 و على احملظور؛ أى: امل

, 3, ط، المحصول فى علم أصول الفقهالرازى, و 93, ص1د. ط., ج, ، اإلحكام فى أصول األحكاماآلمدى يراجع: 
 .121ص , 1ج
, ص 133 , ص13, ج1, طفتح البارى بشرح صحيح اإلمام أبى عبد اهلل محمد بن اسماعيل البخارى ابن حجر,*

134 . 
هو: قاضى القضاة شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن على بن حممد بن حممد بن على بن  -رمحه اهلل  –* اإلمام ابن َحَجر  

حممود  بن أمحد بن أمحد بن الك ناىن العسقالىن مث املصرى الشافعى. ولد مبصر سنة ثالث, و سبعني, و سبعمائة. قرأ القرآن 
ن الفقيه على اخلُُيوطى. و  طلب احلديث, و الزم شيخه احلافظ أبا الفضل العراقى, و برع جتويدا على الشهاب أمحد بن حممد اب

َلقِّن.  و ممن أخذ
ُ
 ىف احلديث وتقدم ىف مجيع فنونه. و تفقه بابن الَقطَّان املاضى, و تفقه أيضا بشيخ اإلسالم البُلقيىن, و ابن امل

ى الُنعماىن, و برهان الدين الب قاعى, له تصانيف عديدة أشهرها: ) فتح البارى عنه مجال الدين الَقلقشندى, و  برهان الدين املصر 
يب التهذيب (, و ) بشرح صحيح البخارى (, و ) تعليق التعليق (, و ) التشويق إىل وصل التعليق (, و ) التوفيق (, و ) هتذ

) ُنَكت ابن الصالح (,  و ) أسباب النزول (, و  (, و ) لسان امليزان (, و ) اإلصابة ىف متييز الصحابة (, وتقريب التهذيب
وى : لقد هبر ابن حجر بفضله العقول, و األفكار. وقال  رَام من أدلة األحكام (.. قال العالَّمة تقى الدين أبو بكر الدِّج 

َ
)بلوغ امل

مشس الدين القاياتى: احملاسن الىت تفرقت العالمة مشس الدين البَِّساطى: ما رأينا أشد ذكاء منه, و ال أسرع إدراكا. و قال العالمة 
ذيل طبقات الُحفَّاظ ىف الناس, اجتمعت ىف ابن حجر. و توىف مبصر سنة اثنني, و مخسني, و مثامنائة. ينظر: السيوطى, 

, ص  99, ص 1, طالجواهر و الدَُّرر فى ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر, و السخاوى,  241, ص 1, د. ط., جللذهبى
 .1124, و ص 1267-1264, و ص 664-661, ص 327, وص 321, ص  273

َهلَّب بن أىب ُصف رة ظامل اأَلز دى . و ُيَكىن  أبا 
ُ
َهلَّب هو َعبَّاد بن َعبَّاد بن َحبيب أبو سعيد امل

ُ
معاوية. أحد أشراف أهل البصرة, *امل

 , و كان له مواقف مع الروم, , مال اجلليلة,و غزا اهلندفرساهنم. ولد عام الفتح ىف حياة النىب صلى اهلل عليه و سلم. و َوىل  األعو 
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فاختيار رئيس الدولة ىف الفقه اإلسالمى يقوم على حتديد أهل احلل, العقد لألشخاص الذين تتوافر 
فيهم شروط اإلمامة, مث اختيار أفضلهم لشغل هذا املنصب. فرئيس الدولة وفقا لذلك ال يطلب 

 ال يسعى إليها, بل تعرض عليه, و يتكلف أعبائها إذا قبل حتمل مسئوليتها. اخلالفة, و

مخسون يؤيد املتقدم للرتشيح مائتان, و  يستلزم القانون لقبول الرتشيح  لرئاسة اجلمهورية أن رابعا:
, و اجملالس الشعبية احمللية املنتخبني مبجلسى الشعب, و الشوريعضوا على األقل من األعضاء 

سالمى الذى يشرتط  يشرتط القانون فيهم العدالة. و هو هبذا خيتلف عن الفقه اإل, وملللمحافظات
 العقد أن يكونوا عدوال, و ذلك ليضمن وصول أفضل العناصر إىل حكم البالد.ىف أهل احلل, و 

  

                                                                                                        
ن اهليئة. توىف سنة إحدى, و مثانني, و مائة ىف خالفة هارون الرشيد. ينظر: ابن سعد, و  غريها. كان معروفا بالطِّب, و ُحس 

تَ غ رى بَ ر دى, بن ,  وا323, ص 3, ط1, ج3, ط، سِير أعالم النَُبالءالذهىب, و  213, ص 1, ج1, طالطبقات الكبرى
َشْذرات الذهب فى أخبار من و العماد العكرى,   , 227, ص 1د. ط., ج النجوم الزاهرة فى ملوك مصر  و القاهرة،

  .234, ص 1, ج1, طذهب
يرون أن اإلمامة ال تكون إال بالنص أو الوصية ىف أبناء أمري املؤمنني  -باستثناء الزيدية  –*سبقت اإلشارة إىل أن عامة الشيعة  

احلسن, و احلسني, على خالف بينهم ىف حتديد ملن يكون النص, و الوصية من أبنائه رضى اهلل عنه.  –رضى اهلل عنه  -على 
و هم ينالوها بالوراثة,   و ليسوا ىف  –رضى اهلل عنه  –حق ألبناء أمري املؤمنني على  –عندهم  –ووفقا لذلك, فإن اإلمامة 

  حاجة إىل طلبها, و ال جيوز لغريهم السعى ىف طلبها.
م. إال أن  الزيدية  ذهبوا إىل أن اإلمامة حق لكل فاطمى خرج شاهرا سيفه ضد أئمة اجَلو ر. و مل جيوزوا ثبوت إمامة ىف غريه  

 فطلب اخلالفة عندهم جائز, و لكن ال تثبت إال  لكل فاطمى يطلبها بالسيف نصرة  احلق, و إزالة  الظلم.
ن الَفزَارى  الَقل َقشندى  القاهرى ا لشافعى. *اإلمام الَقل َقَشندى هو أمحد بن على بن أمحد بن عبد اهلل الشِّهاب بن اجَلمَّال أىب الُيم 

بعمائة. و اشتغل بالفقه, و غريه. و مسع على ابن الشَّي خة, و َمن  ىف وقته. و كان أحد الفضالء ولد سنة ست, و مخسني, و س
ممن برع ىف العربية, و  الفقه, و األدب. و عرف الفرائض,  و كتب ىف اإلنشاء. له مؤلفات عديدة منها: ) ُصب ح  األَعشى ىف 

الضوء  السخاوى,رين, مثامنائة, و له مخس, و ستون سنة. يراجع: قوانني اإلنشا ( ىف أربع جملدات. مات سنة إحدى, و عش
 .2, ص 2, د. ط.,  جالالمع ألهل القرن التاسع
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 يالثان الفصل 
          ياإلسالم الفقه فىأثر تخلفها و   األمر يول فى توافرها الواجب الموضوعية الشروط

 يالمصر  والقانون 

سبقت اإلشارة إىل  أن هناك نوعان من الشروط املتطلبة للرتشح لرئاسة الدولة مها الشروط الشكلية 
 الفصل الىت ال تتعلق بشخص املرشح, و الشروط املوضوعية الىت تتعلق بشخصه. و قد تعرض 

تبع شروط, و هى  الشروط الشكلية. و تللنوع األول من هذه ال  -بشىء من التفصيل  –السابق 
االختالف بينهما . و حاول إبراز نقاط االلتقاء, و هذه الشروط ىف الفقه اإلسالمي, و القانون املصري

 ىف هذا اخلصوص.

احلاىل إلقاء الضوء على النوع الثاىن  من هذه الشروط, و هى الشروط  الفصل هذا و حياول        
 و .ياملصر  القانون  و ياإلسالم الفقه ىف أثر ختلفهار, و األم ويل ىف اتوافره الواجباملوضوعية 

 :كاآليت   مباحث أربعة يشتمل على
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 اإلسالمي الفقه فىر األم يول فى توافرها الواجب الموضوعية الشروط: لاألو  المبحث
يرتتب عليها من تعد رئاسة الدولة اإلسالمية من املناصب اخلطرية, بل هى أخطر املناصب مجيعا, ملا 

حراسة الدين, و سياسة الدنيا. لذلك كان البد ملن يتصدى هلذا املنصب أن يتصف بصفات معينة 
تضمن له سالمة التفكري, و اجلرأة ىف احلق ليقود األمة حنو حتقيق األهداف املنشودة. لذلك اشرتط 

 .(1) الدولة لرئاسة املتقدم  ىف معينة ينبغى توافرها الفقهاء شروطا

إىل  أن الشروط املتطلبة ىف املرشح ملنصب رئاسة الدولة    -رمحه اهلل  – فذهب اإلمام البغدادي      
سة, و حسن التدبري , أربعة شروط هى:  العلم, و العدالة,  الَورَع , و االهتداء إىل وجوه السيا

 . (2) النسب القرشي

الة, و العلم, و سالمة احلواس, إىل أهنا سبعة هى:  العد -رمحه اهلل  – ذهب اإلمام  املاورديو       
فضى إىل سالمة الرعية, و الشجاعة,و 

ُ
  و النجدة, و النََّسب الُقَرشي   سالمة األعضاء, و الرأى امل

والتكليف  اإلسالم, :(1) هىاإلمامة أربعة إىل أن  شروط  –رمحه اهلل  –ذكر اإلمام  ابن حزم و .  (3)
  .(4) (,  و الذكورة, و القرشيةبلوغ, و العقل)ال

                                  
، النظريات السياسية , و حممد ضياء الدين الريس323, ص 1, د. ط., جغاية المرام فى علم الكالم اآلمدى,  (1)

 .121, د. ط., ص فى الفقه اإلسالمى رياسة الدولة, و حممد رأفت عثمان, 227ص , 7ط, اإلسالمية
 .277, ص 1, ط، أصول الدينالبَ غ َدادى   (2)
 .6, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاَوردى,   (3)
 .11 -12, د. ط., ص 4, جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل ابن حزم,  (1)
هى الشروط الىت يرى وجوهبا ىف املتقدم  –رمحه اهلل  –الىت ذكرها اإلمام ابن حزم جتدر اإلشارة إىل أن هذه الشروط األربع  (4)

. فيقول: " إمنا جيب أن يكون اإلمام قرشيا, بالغا, ذكرا, مميزا, بريئا لإلمامة؛ أى: إن مل تتوافر ىف املرشح لإلمامة, فال تصح واليته
, من املعاصى الظاهرة, حاكما بالقرآن, والسنة فقط ". ويق ول:" فهذه أربع صفات يُكرَه أن يلى األمر من مل ينتظمها, فإن  َوىل 

إال أن هناك شروطا آخرى  ذكرها, فواليته صحيحة, ونكرهها, وطاعته فيما أطاع اهلل واجبة, و منعه مما مل يطع اهلل فيه واجب". 
ليته, هى شرطا العلم, والعدالة. وهناك شروطا ولكنه يرى استحباهبا ىف املرشح لإلمامة ولكن ال يرتتب على ختلفها بطالن تو 

الفَصل فى  ابن حزم,: يراجع استبعدها, ورفض اعتبارها شرطا لصحة التولية هى شرط سالمة احلواس, والسالمة من الصَّر ع*.
 -349,ص 9,ج د. ط., المحلى ابن حزم,, و 11-12, ص 4, وج122, ص 1, د. ط., جالِملل، واألهواء، والنِّحل

362 . 
جممع , و 326ص , 7, ج3ط, لسان العرب*الصَّر ع: ع لَّة ىف اجلهاز العصىب تصحبها غيبوبة, و َتَشنُّج ىف الَعَضالت. يراجع: 

 .413ص , 1, طالمعجم الوسيط اللغة العربية,
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إىل أنه يشرتط ىف املرشح لوالية أمر الدولة اإلسالمية   –رمحه اهلل    -يعلى الفراء  ذهب اإلمام أبوو 
أربعة شروط هى:  النسب القرشى, و أن يكون قيما باحلرب, و السياسة, و إقامة احلدود, و أن 

 . (1)"أفضلهم ىف العلم, و الدين يكون 

سالمة رطا هى: سالمة احلواس, و إىل أهنا إحدى عشر ش  -رمحه اهلل  – ذهب اإلمام اجلويينو      
العلم, والشجاعة, و ,  و الذكورة, و احلرية, و العقل, و البلوغ, و الرأى, النسب القرشياألعضاء, و 

 .(2)و الَورَع  

       ,أحد عشر شرطا هى:  النسب القرشيا إىل أهن -رمحه اهلل  – ذهب اإلمام القرطيبو          
    االجتهاد,, و  اخلربة بأمر احلرب, و تدبري اجليوش, و الشجاعة, و احلرية, و اإلسالم, و الذكورة, و 
 .(3)سالمة األعضاء, و البلوغ, و العقل, , و العدالة و 

األمانة و   ن مها: القوة,إىل أن هذه الشروط شرطا -رمحه اهلل  –ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية و       
 . و القوة تتمثل ىف العلم بالشريعة, و القدرة على تنفيذ أحكامها. و األمانة (1)

                                  
 .22, ص 3ط, األحكام السلطانية املاوردى,  (1)
 .69 – 62ص  , د. ط.,َغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلم املاوردى,  (2)
 .121, ص 1, ج1, ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطىب  (3)
ہھھچ: " فإن الوالية هلا ركنان: القوة, و األمانة, كما قال تعاىل:-رمحه اهلل  –يقول  شيخ اإلسالم ابن تيمية   (1)

ڦڦچ(, و قال صاحب مصر ليوسف عليه السالم:  26) سورة القصص: من اآلية  چےےۓۓڭڭھھ

ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻچ (. و قال تعاىل ىف صفة جربيل: 41) سورة يوسف: من اآلية  چڦڦڄ

يات جتمع قوة املرء ىف نفسه, و قوته على غريه؛ (." و القوة ىف الوال 21, 22, 19) سورة التكوير: اآليات  چۀۀہہہ
فقوته على نفسه باحل ل م, و الصرب ... و أما قوته على غريه؛ فالشجاعة ىف نفسه ... فالبقوة األوىل يصري املرء من املهاجرين الذين 

اطن من الشيطان, و اهلوى. وبالقوة هجروا ما هنى اهلل عنه, و من اجملاهدين الذين جاهدوا نفوسهم ىف اهلل, و هو جهاد العدو الب
الثانية يصري من املهاجرين اجملاهدين ىف سبيل اهلل, الذين جاهدوا أعداءه, و نصروا اهلل و رسوله, و هبم يقوم الدين ". و"القوة ىف  

كم بني الناس ترجع كل والية حبسبها؛ فالقوة ىف إمارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب, و إىل اخلربة باحلروب ... و القوة ىف احل
إىل العلم بالعدل الذى دل عليه الكتاب, و السنة, و إىل القدرة على تنفيذ األحكام"." واألمانة ترجع إىل خشية اهلل, و أال 

ڱچيشرتى بآياته مثنا قليال, و ترك خشية الناس؛ و هذه اخلصال الىت أخذها اهلل على كل من حكم على الناس, ىف قوله تعاىل:

, د. ط., ، الجهاد(" يراجع: ابن تيمية11) سورة املائدة: من اآلية  چھھۀۀہہہہھڻڱںںڻڻڻڱڱ
 34, و ص 12 -17, د. ط., ص السياسة الشرعية  فى إصالح الراعى، و الرعية ابن تيمية, , و239 -232, ص 1ج
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إىل أن لإلمامة عشرة  -رمحه اهلل  – (2) ذهب اإلمام بدر الدين بن مجاعةو  (.1تتمثل ىف الَورَع )
شجاعا, قُ َرشيا, عاملا, كافيا أن يكون اإلمام ذكرا, حرا, بالغا, عاقال, مسلما, عدال, "شروط  هى:

 .(3) ملا يتواله من سياسة األمة, و مصاحلها "

إىل أن هذه الشروط أربعة هى: " العلم, و العدالة,و  -رمحه اهلل  –ذهب ابن خلدون و        
شرط خامس و , و العمل, و اختلف ىف واس, و األعضاء مما يؤثر ىف الرأيسالمة احلو      الكفاية, 
 .(1)" ب الُقَرشيهو النَّسَ 

            الرأى,  تسعة شروط هى:  االجتهاد, و   - رمحه اهلل – هى عند اإلمام اجلُر َجاينو         
 .(4) لذكورة, و احلرية, و النسب القرشيالعدالة, البلوغ, و العقل, و االشجاعة, و و 

 الذكورة,و هى: التكليف, بأن لإلمامة شروط تسعة  –ه اهلل رمح – (6) ذكر اإلمام الشوكاينو        

                                                                                                        
َو ص لى , 37 –

 .121 -93, ص 1, طدولة الملوك،  ُحْسن السلوك الحافظ و امل
 .12د. ط., ص , السياسة الشرعية فى إصالح الراعى، و الرعية ابن تيمية,  (1)
ر بن َحَجر الك ناىن  اإلمام بدر الدين بن مَجَاعة  (2) هو حممد بن ابراهيم بن سعد اهلل بن مَجَاعة بن على بن حازم بن َصخ 

َلمة, و َمكِّى  بن َعاَلن,  ه ( 616و أجازه  ىف سنة )ه (.  639احَلَموى  البَ َياىن الشافعى. ولد حَبَماة سنة ) َس 
الرشيد بن امل

ر, و ابن عبد,  وامساعيل الع رَاقى, و الصَّف ى الرباذعى, و غريهم . و مسع ىف سنة مخسني من شيخ الشيوخ حبماة, و من أىب الُيس 
َن هل الرَّوِّى ىف احلديث النبوى (, و ) 

َطالىن, و  ابن دقيق العيد, و غريهم. و له تصانيف منها: ) امل وابن األزرق, والتاج الَقس 
(,   و قد ه 733رير األحكام ىف تدبري أهل اإلسالم (. توىف سنة )تذكرة السامع, و املتكلم ىف آداب العامل, و املتعلم (, و ) حت

, 4, ج2, طالدَُّرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة جاوز التسعني بأربع سنني, و أشهر, و دفن بالقاهرة. يراجع: ابن حجر,
 .292, ص 9د. ط., ج النجوم الزاهرة فى ملوك مصر  و القاهرة،, وابن تغرى بردى, 7 – 1ص 
 .41, ص 1ط ، تحرير األحكام فى تدبير أهل اإلسالم،ابن مجاعة  (3)
 .362,  ص 1, ج1, طمقدمة ابن خلدونابن خلدون,   (1)
 .321, د. ط., ص 2, جشرح المواقفاجلرجاىن,   (4)
هو حممد بن على بن حممد بن عبد اهلل الشوكاىن الَصن عاىن. ولد ىف شهر ذى القعدة سنة ثالث وسبعني  اإلمام الشَّو كاىن   (6)

داىن, و أمحد بن عامر احل َدائى, و أمحد بن حممد 
َ
رة َشو كان باليمن. نشأ بصنعاء فقرأ على عبد الرمحن بن قاسم امل ومائة ىف ه ج 

كتب منها: ) فتح القدير اجلامع بني فَ ىن  الرواية, و الدراية من علم التفسري (, و) السَّي ل و َصنَّف العديد من الاحَلرَازى, وخالئق. 
و توىل القضاء ىف مدينة صنعاء. و توىف سنة . اجلَّرَّار على حدائق األزهار (, و ) إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول (

الَبْدر الطالع بمحاسن َمن سبعني سنة, و دفن بصنعاء. يراجع: الشوكاىن,  مخسني, ومائتان, و ألف للهجرة, و قد بلغ سبع, و
 .224 - 211, ص  2, د. ط., جبَعد القرن السابع
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العدالة, والتدبري, و  االجتهاد,و   سالمة احلواس, و األطراف,, و يالنسب العلوى الفاطمواحلرية, و  
ن الرأى, و الشجاعةو    .(1) ُحس 

اخلالف ىف تعداد هذه  من ذلك يتبني أن العلماء قد اختلفوا ىف حصر هذه الشروط.  إال أن       
 الشروط إمنا هو خالف شكلى. " أما الشروط األساسية فهى مشرتكة بينهم؛ بعضها جُمَمع  عليه,

  .(3) " (2) بعضها اتفقت عليه األكثريةو 

.    اإلسالم, و البلوغ, و العقل, , و الذكورة, و العدالة, و العلمفالشروط اجملمع عليها هى:         
االجتهاد, و صحة الرأي,  و الشجاعة,      اتفق عليها أكثر العلماء هى: احلرية, و  و الشروط الىت

 و الكفاية اجلسدية, و النسب القرشي.

, ميكن حتديد أهم الشروط املوضوعية  الىت ينبغى توافرها ىف املرشح لرئاسة و بناء على ذلك       
العقل, و احلرية, و الذكورة, و العدالة, و العلم, الدولة اإلسالمية, و تتمثل ىف:اإلسالم, و البلوغ, و 

 .(1)و االجتهاد, و صحة الرأي, و الشجاعة, و الكفاية اجلسدية, و النسب القرشي 

                                  
 .423, ص 1, د. ط., ج، السيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهارالشوكاىن  (1)
ما اعتربه بعض  مما هو جدير بالذكر أن العلماء اتفقوا على بعض الشروط, و اختلفوا ىف البعض اآلخر. فمن هذه الشروط   (2)

الفقهاء شروط أفضلية, و استحباب فيمن يتوىل رئاسة الدولة اإلسالمية, و منها ما اعتربه  البعض اآلخر أهنا شروط وجوب,     
يرد ىف هذه الشروط نص إال شرط النسب القرشى. فما عدا هذا الشرط, اشرتطه العلماء ألن نظرا  إىل أنه مل  وصحة. و ذلك

، الغزاىل , و127 -126, د. ط., ص اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول االعتقادهذا املنصب يقتضيه. يراجع: اجلويىن, 
الوجيز فى فقه , و الغزاىل, 122. ط., ص , دفضائح الباطنية , و الغزاىل,172 - 172, ص 1ط, االقتصاد فى االعتقاد

 , و321 – 323, ص 1, د. ط., جغاية المرام فى علم الكالم , و  اآلمدى,237, ص 2ج, 1ط, اإلمام الشافعى
,  1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف, و ، 322 - 322, ص 2, د. ط., جشرح المواقف اجلرجاىن,

. ملزيد من التفاصيل ىف هذه الشروط 122ص د. ط., ,  رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىثمان, حممد رأفت ع,  و 274 ص
مآثر اإلنافة فى معالم  القلقشندى, , و 237, ص 2, ج1, طالوجيز فى فقه اإلمام الشافعى ميكن الرجوع إىل: الغزاىل,

 . 119, د. ط.,  ص اإلسالمى رياسة الدولة فى الفقهحممد رأفت عثمان,  , و 31, ص 1, ج2, طالخالفة
 .227, ص 7, ط ، النظريات السياسية اإلسالميةحممد ضياء الدين الريس  (3)
هذه الشروط جيب مراعاهتا ىف احلال الىت يكون االختيار متوافرا  لألمة, فيجب ىف هذه احلال أال مما هو جدير بالتنويه  أن   (1)

. أما إذا انتفت حال االختيار, و أجلأت األمة إىل حال ال اختيار هلا فيها, كتغلب توىل أمرها إال ملن توافرت فيه هذه الشروط
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ىف اثىن عشر مطلبا احلكمة من اشرتاطها إبراز آراء العلماء إزائها, و  ,وإيضاح هذه الشروط جيرىو 
 :على النحو اآليت

 اإلسالمشرط :األول المطلب 
ل ُم, إسالما؛ أى: انقاد, و َخَضَع  َلَم, ُيس   .(1)اإلسالم ىف اللغة: االنقياد, و اخُلُضوع. َأس 

. و يعرف اإلسالم أيضا (2)و اإلسالم ىف الشرع هو: " التسليم, و االنقياد ألوامر اهلل تعاىل "      
 .(3)بأنه: " االستسالم هلل بالتوحيد, و االنقياد له بالطاعة, و الرباءة من الشرك, و أهله " 

قوله: " االستسالم هلل بالتوحيد "؛ أى: إفراد اهلل تعاىل بالعبادة. و قوله: " االنقياد له بالطاعة       
. و قوله: " الرباءة من الشرك, و أهله "؛ أى: جتنب "؛ أى: فعل أوامر اهلل تعاىل, و اجتناب نواهيه

 .(1)صرف العبادة إىل معبود آخر مع  اهلل تعاىل,  و جتنب من َيد ين بذلك 

اهلل عليه و آله و سلم من  ليو املراد باإلسالم هنا هو: الدين  الذى جاء به مالنىب حممد ص     
 الدين. . و املسلم هو الذى يدين هبذا(4)عند اهلل تعاىل 

                                                                                                        
بعض من ال يصلحون لإلمامة العظمى, ففى هذه احلال, فإن التمسك هبذه الشروط, قد يؤدى إىل وقوع األمة ىف الفَت, و على 

 مستوف هلذه الشروط. ذلك, جيوز شرعا إقرار هذه احلال مؤقتا إىل أن حتني الفرصة لتوىل من هو
جاء ىف ) شرح املقاصد (: " مبىن ما ذكر ىف باب اإلمامة على االختيار, و االقتدار, و أما عند العجز, و االضطرار, و استيالء 

ينية الظََّلمة, و الكفار, و الُفجَّار, و تسلط اجلبابرة األشرار,  فقد صارت الرياسة الدنيوية تغلبية, و بنيت عليها األحكام الد
السعد  املنوطة باإلمام ضرورة, و مل يُعبأ بعدم العلم, و العدالة, و سائر الشرائط, و  الضرورات تبيح احملظورات ". يراجع:

, د. ط., ص رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى ,  و حممد رأفت عثمان,214 , ص4, ج2, طشرح المقاصد التفتازاىن,
121. 
 .314, ص 6, ج 3ط, لسان العرب ابن منظور,  (1)
شرح الُعْمدة فى عقيدة أهل السنة، و الجماعة الُمَسمى , و النسفى, 47, ص 1,  ج1, طالفقه األكبر أبو حنيفة,  (2)

 .393, ص 1, طباالعتماد فى االعتقاد
، يمني, و حممد بن صاحل العث11, ص 1, د. ط., جأصول الدين اإلسالمى مع قواعده األربع حممد بن عبد الوهاب,  (3)

 .62, ص 1, طشرح ثالثة األصول
 .69 – 62,  ص  1, ط، شرح ثالثة األصولحممد بن صاحل العثيمني  (1)
, ص 1, ج2, طالعقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية، و األحاديث النبوية عبد احلميد حممد بن باديس الصَّن هاجى,  (4)
 .32,  د. ط. , ص اإلسالميةالمدخل لدراسة الشريعة , و عبد الكرمي زيدان, 12
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" فال تنعقد إمامة الكافر, على أى أنواع . (1) أن يكون وىل أمر املسلمني مسلما قد اشرتط الفقهاء و 
الكفر أصليا كان أو مرتدا ألن املقصود من اإلمام مراعاة أمور املسلمني, و القيام بنصرة الدين, و َمن  

 .(2) املسلمني "و  ال يكون مسلما, ال يراعى مصلحة اإلسالم,

والية حلاكم كافر على املسلمني. فوىل أمر املسلمني  فال  .هذا الشرط حمل اتفاق بني الفقهاءو      
نَ فِّذ لتعاليم الشريعة. و هذا ال 

ُ
مسئول عن حراسة الدين, و الدفاع عنه ضد كل معتد, كما أنه امل

 .(3) يكون إال من رجل مسلم

  أمر املسلمني عديدة منها: اشرتاط اإلسالم ىف املرشح لواليةو األدلة على 

 :من الكتابأوال: 

 چڦڦڄڄڄڄڃچقوله تعاىل: : الدليل األول
فقد استدل الفقهاء هبذه اآلية على  .(1)

أعظم  خلالفةابن حزم على اآلية فقال: " و ااإلمام َعلَّق . ف(4)اشرتاط اإلسالم ىف املتقدم لإلمامة 
 .  (6)السبيل " 

 ذكر الكمال بن اهلَُمام أن ىف اآلية دليل على وجوب أن يكون املرشح لرئاسة الدولة مسلما.و        

                                  
مغنى المحتاج إلى معرفة  , و اخلطيب الشربيىن,273, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف,  (1)

, 129 , ص 7, الطبعة األخرية,  جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, و الرملى, 117, ص 4, ج1طمعانى ألفاظ المنهاج، 
َلوى,و ويل اهلل   .119, ص 1, ج1ط حجة اهلل البالغة، الدَّه 

 .36 -34 , ص1, ج2, ط، مآثر اإلنافة فى معالم الخالفةالقلقشندى  (2)
, ص 4, د. ط., جلفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحلو ابن حزم, ا، 277, ص 1, طأصول الدين البغدادى,  (3)
,   و 121, ص 1, ج1, طالجامع ألحكام القرآنو القرطىب, , 22ص  , د. ط.,األحكام السلطانية, و الفراء, 11 -12

, ص 1, طتحرير األحكام فى تدبير أهل اإلسالم و ابن مجاعة,,172ص , 6, ج1ط صحيح مسلم بشرح النووى، النووى,
, و 74, ص 1, طالدر المختار, و احَلص َكفى, 271, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة , والكمال بن أىب شريف,41

 .111,  ص 2, , ط، النظام السياسى فى اإلسالمنعمان عبد الرزاق السامرائى
 . 111سورة النساء: من اآلية   (1)
, الُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف, ,  و122, ص 1, د. ط., ج، شرح العقائد النََّسفيةالسعد التفتازاىن  (4)

 .274, ص 1ط
 .12, ص 4, د. ط.,  جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل ابن حزم,  (6)
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نهاهم ىف حدود واليته الشرعية. اإلمامة سلطة هبا يستطيع اإلمام أن يأمر املسلمني بالفعل, و ي" و  
 .(1) ال والية على املسلمني من غريهم بصريح هذا النص "و 

. قال (2) چۈئۈئۈئۈئۈئېېېېۈٴۇۋۋۅۅۉۉچ وله تعاىل:: قالدليل الثانى
 –. و يقول ابن القيم (3): " فيه النهى للمؤمنني عن مواالة الكفار " -رمحه اهلل  –اإلمام الشوكاىن 

: " ملا كانت التولية ] أى: حمبة و ُنصرة الكفار [شقيقة الوالية, كانت توليتهم ] أى: -رمحه اهلل 
تولية الكفار  حكم املسلمني[ نوعا من تولِّيهم, و قد حكم تعاىل بأن من توالَّهم فإنه منهم, و ال 

الوالية إعزاز, اءة و الوالية أبدا, و جتتمع الرب يتم اإلميان إال بالرباءة منهم, و الوالية تناىف الرباءة, فال 
 .(1)فال جتتمع هى و إذالل الكفر أبدا " 

على ذلك " فإذا َحر م اإلسالم على املؤمنني أن يوالوا غري مؤمن, فقد َحرَّم عليهم أن جيعلوه و        
 .(4)حاكما عليهم ألن احلكم والية " 

 : ثانيا من السنة

 . (6):  قوله صلى اهلل عليه و سلم: ) اإلسالم يَ ع ُلو و ال يُ ع لى ( الدليل األول

: " فمنع هذا اخلرب من أن يكون ىف اإلسالم والية لغري مسلم " -رمحه اهلل  –قال اإلمام املاوردى 
(1). 

                                  
 .199 , د. ط., صأحمد الُحَصرى، الدولة، و سياسة الحكم فى الفقه اإلسالمى،  (1)
 .22سورة آل عمران, من اآلية:   (2)
 .322, ص 1, ج1طفتح القدير، الشوكاىن,   (3)
 .199, ص 1, طأحكام أهل الذمةابن القيم,  (1)
 .372, ص 2, طسعيد حوى، اإلسالم, و 122, د. ط., ص اإلسالم و أوضاعنا السياسيةعبد القادر عودة,   (4)
ختارة(, كالمها من طريق   (6)

ُ
أخرجه الدارُقط ىن ىف )النكاح(, من سننه, و الرَّو ياىن ىف )ُمسنده(, و من طريق الضياء ىف )امل

رَ  َزىن, رفعه هبذا. و َشَباب بن َخيَّاط الُعص فرى؛ حدَّثنا َحش 
ُ
رَج, حدَّثىن أىب عن جدى, عن عايذ بن عمرو امل ج بن عبد اهلل بن َحش 

رواه الطرباىن ىف )األوسط(, و البيهقى ىف )الدالئل( عن عمر, و أسلم بن سهل ىف )تاريخ واسط( عن معاذ, كالمها به مرفوعا, و 
, 1719, ص 4, جمعرفة السَُّنن، و اآلثار أخرجه البيهقى ىف  علَّقه البخارى ىف )صحيحه(. وقال البيهقى:" ال يصح ". و

 (.126. احلديث رقم )19, ص المقاصد الحسنة فيما اشتهر على األلسنة(, و السخاوى ىف  3624احلديث رقم ) 
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ما ُوىلِّ حاك (2) حيدث ىف عهد النبوة, أو اخلالفة الراشدة أن أحدا من أهل الذمة : ملالدليل الثانى
على قطر من أقطار الدولة اإلسالمية, أو قاضيا عليه, أو وزيرا للحاكم أو مسح له أن يدىل برأيه ىف 

و لو كان  اختيار اخلليفة مع أنه مل خَي ل عهد النبوة, و عهد اخللفاء الراشدين من أهل الذمة.
و ال اخللفاء الراشدين و سلم,  اهلل عليه  يور حقا هلم,  ما خبسهم الرسول صلاالشرتاك ىف هذه األم

 .(3) شيئا من هذا احلق

 :ثالثا: من اإلجماع

 .(4) لكافر" اإلمامة ال خالف بني املسلمني أنه ال تنعقد : " (1) اضيَ قال القاضى ع  

 :رابعا: من المعقول

 فالغاية من تنصيب اخلليفة تنحصر ىف تنفيذ أحكام الشريعة اإلسالمية, و ال يتصور ذلك إال 

 .(1) من مسلم

                                                                                                        
 .143, ص 16, ج1, طالحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعى املاوردى,  (1)
" املراد بأهل الذمة مجيع أولئك الذين يقطنون ىف داخل حدود الدولة اإلسالمية من غري املسلمني, و يقرون هلا بالوالء,        (2)

 .42ص  ,  4, ط، تدوين الدستور اإلسالمىأبو األعلى املودودىوالطاعة ". يراجع: 
 .42 -47ص  ,4, طتدوين الدستور اإلسالمى أبو األعلى املودودى,   (3)
رون بن موسى بن عياض بن حممد بن عبد اهلل بن   (1) القاضى ع يَاض هو أبو الفضل ع َياض بن موسى بن ع َياض  بن َعم 

ُصىب  , و يَُكىنَّ أبا الَفض ل.  ولد مبدينة َسب تة من مدن املغرب سنة ست, و تسعني, و أربعمائة. كان القاض ى موسى بن ع َياض اليَّح 
لكية ىف عصره. فكان عاملا باحلديث, و علومه, عاملا بالتفسري, فقيها, أصوليا, عاملا بالنحو, و اللغة. و كان أبو الفضل إمام املا

 َجَوادا, مسحا, دؤوبا على العمل, ُصل با ىف احلق. من شيوخه: أبو عبد اهلل املازرى, و أبو بكر الطَّر طوشى, و القاضى أبو الوليد بن
ل, و القاضى أبو بكر بن العرىب, و حممد بن أمحد احلاج القرطىب, و غريهم. ُوىلِّ القضاء مدة رشد, و أمحد بن حممد بن مكحو 

ل م (, و كتاب ) الشَِّفا بتعريف حقوق املصطفى  َعلِّم  بفوائد ُمس 
ُ
طويلة.وعظم صيته. له تصانيف عديدة منها: كتاب ) إكمال امل

وطأ (, و )صحيح البخارى(, و )صحيح مسلم (, و كتاب  ) اإلعالم (, وكتاب )مشارق األنوار( ىف تفسري غريب حديث ) امل
َدونة (. 

ُ
حبدود اإلسالم(, و كتاب ) اإلملاع ىف ضبط الرواية, و تقييد السََّماع (, و كتاب ) التنبيهات املستنبطة على الكتب امل

, د. ط., َهب فى معرفة أعيان علماء الَمْذَهبالديباج الُمذْ توىف مبراكش سنة أربع, و أربعني, و مخسمائة. يراجع: ابن فرحون, 
 .41 -16, ص 2ج

, 1, طصحيح مسلم بشرح النووى النووى, و، 216, ص 6, ج1, طإكمال الُمعلِّم بفوائد ُمْسِلمالقاضى عياض,   (4)
 .172ص , 6ج
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و على هذا ال تنعقد اإلمامة لكافر أصلى أو مرتد ألن معىن إقامة دولة إسالمية هو أن تلتزم      
 .(2) بالقانون اإلسالمى, و ال يتصور هذا إال من مسلم

أن يكون منفذا بشرط اإلسالم فحسب, بل يشرتط أيضا  -رمحه اهلل  –و ال يكتفى اإلمام ابن حزم 
و جيمع هذا كله أن يكون اإلمام قائما . ا للفرائض كلها, ال خيل بشيء منهاألوامر اهلل تعاىل, مؤدي

 .(3) اهلل عليه و سلم يرسول اهلل صل سنةبأحكام القرآن, و 

ينو زاد بعض العلماء املعاصرين شرط  يجب أن يكون , أو االنتقال إليها. فدار اإلسالم ُسك 
 على ذلك بقوله تعاىل: استدل املرشح لرئاسة الدولة اإلسالمية مقيما ىف دار اإلسالم بصفة دائمة. و 

ڳڑڑککککگگگگڳڳژچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژچ

چ
ترك تابعية دار الكفر, أى مل يهجرها إىل لكنه ما و   ذا كان املرء مؤمنا, إ ه "إنو وجه ذلك  .(1)

دار اإلسالم, و مل يستوطنها, فال يعد من أهل دار اإلسالم. أما املؤمنون الذين يقطنون ىف دار 
 .(4) فهم من أهل دار اإلسالم " –سواء ولدوا فيها أو انتقلوا إليها من دار الكفر  –اإلسالم 

ىف الدولة اإلسالمية أن يتمتع بصفة املواطنة. و تقوم  و على ذلك يشرتط ىف املتقدم لإلمامة      
هذه الصفة على أساسني مها: اإلسالم, و اإلقامة ىف دار اإلسالم على حنو دائم, و ليس بصفة 

 .(6)مرحلية أو بصفة مؤقتة 

                                                                                                        
النظريات  الدين الريس,حممد ضياء , و 122 -121, د. ط.,  ص اإلسالم، و أوضاعنا السياسية عبد القادر عودة, (1)

 .291 , ص7ط السياسية اإلسالمية،
رياسة الدولة فى , و حممد رأفت عثمان, 11 -12, ص 4, د. ط., جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحلابن حزم,  (2)

 .123, د. ط., ص الفقه اإلسالمى
 .11 -12, ص 4ج, د. ط.,  الفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل ابن حزم, (3)  

 .72سورة األنفال: من اآلية  (1)
 .47ص , 4, طتدوين الدستور اإلسالمى أبو األعلى املودودى,  (4)
 .46 – 41ص المرجع السابق،  أبو األعلى املودودى,   (6)
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 البلوغ شرط:الثانى المطلب 
ُلُغ بُ ُلوغا, و َبالغا: َوَصَل, و  حتَ َلَم. و بَ َلَغ الصَّىبُِّ, انتهى. و بَ َلغ الغالم: االبلوغ لغة: بَ َلَغ الشىُء يَ ب  

و االنتهاء إىل مرحلة اإلدراك, . فالبلوغ ىف اللغة: مبعىن الوصول, (1)اجلارية إذا أدركا, و مها بالغان و 
 هى مرحلة التمييز.و 

 مل فإن وطىء. إذا باإلنزال أى: باالحتالم؛ الغالم بلوغ و .(2)و البلوغ شرعا: " انتهاء الصَِّغر "     
 يوجد مل فإن احلََبل. و  االحتالم, و باحليض, اجلارية بلوغ و سنة. عشَرة مثان له يتم فحىت ذلك يوجد
رئيس الدولة اإلسالمية وقت مبايعته و املراد بالبلوغ أن يكون  .(3) سنة عشرة سبع هلا يتم فحىت ذلك

عد , و ( رُف ع الَقَلم عن َثالثة ) يه و سلم قال: ألن الرسول صلى اهلل عل؛ (1) باخلالفة أهال للتكليف
  .(4) " و اجملنون حىت يفيق  الصىب حىت يبلغ,

                                  
 .126, ص 1, ج 1, طلسان العرب ابن منظور,  (1)
، , و قاضى زاده أفندى276, ص 9,ج1, طشرح بداية الُمبتدىشرح فتح القدير على الهداية الكمال بن اهلَُمام,   (2)

 .269, ص 9, ج2, طنتائج األفكار فى كشف الرموز، و األسرار
هذا هو حد البلوغ عند احلنفية. أما حد البلوغ عند املالكية فهو ىف الرجال االحتالم, أو اإلنبات, و حد البلوغ ىف النساء   (3)

ات, أو احلمل , فإن مل يوجد ذلك ىف الغالم أو اجلارية, فبلوغ مخس عشرة سنة, و قيل سبع عشرة احليض, أو االحتالم, أو اإلنب
سنة, و قيل مثان عشرة سنة. و حد البلوغ  عند الشافعى مخس عشرة سنة إال أن حيتلم الغالم, أو حتيض اجلارية قبل ذلك.       

د ثالثة أشياء, و ىف حق اجلارية بشيئني خيتصان هبا. أما الثالثة املشرتكة وحيصل البلوغ عند احلنابلة ىف حق الغالم و اجلارية بأح
ىن جبماع أو احتالم , أو غري ذلك, و الثاىن: اإلنبات, و الثالث: السن؛ و هو بلوغ مخس 

َ
بني الذكر, و األنثى فأوهلا خروج امل

َزىن,عشرة سنة. أما االثنان اللذان ختتص هبما اجلارية فهما: احليض, و احلمل
ُ
, ص 2, د. ط., جمختصر الُمَزنى . يراجع: امل

الكافى فى فقه أهل  ابن عبد الرب, و ,162, ص 2, ج1, طالتلقين فى الفقه المالكى , والقاضى عبد الوهاب,223
صحيح مسلم بشرح  النووى, , و 316, ص 1, د. ط., جالمغنى, و ابن قدامة, 331 -331, ص1, ج2, طالمدينة
, ص 9,ج1, طشرح فتح القدير على الهداية شرح بداية الُمبتدى الكمال بن اهلمام, و ، 17 ص ,7, ج1ط النووى،

، , و ابن عرفة271 – 269, ص 9, ج2, طنتائج األفكار فى كشف الرموز، و األسرار قاضى زاده أفندى, و ,276
 . 293, ص 3ج د. ط.,حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، 

 .176, ص 1, ج1, طشرح مختصر الروضة الطوىف,  ىف الشرع هو: " اخل طَاب بَأم ر, أو هَنى ". ينظر:  التكليف  (1)
روت  عائشة, رضى اهلل عنها؛ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال: ) رُف َع الَقَلُم عن ثالثة: عن  النائم حىت يستيقظ,       (4)

بَ َر, و عن اجملنون  , اجمللد 1, ط، ُسَنن ابن ماجةابن ماجة أخرجه ابن ماجة. ينظر:. حىت يَ ع ق َل, أو يُف يَق (وعن الصغري حىت َيك 
ر بن عمر, عن مَهَّام, عن قَ َتادة, عنه 1. و أخرجه الرتمذى ىف )احلدود, 112الثالث, ص  ( عن حممد بن حيىي الَقط ع ى , عن ب ش 

/ 13للحسن مساعا من على". و أخرجه النسائى ىف )الرجم( )الكربى, به. و قال: " حسن غريب من هذا الوجه, و ال نعرف 
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يتعلق  على ن ال كان أوىل أو  غري البالغ " ال جيرى عليه قلم, و ال يتعلق بقوله على نفسه حكم, ف
 .(1) غريه حكم "

تنفيذ هى إذ الوالية ؛ (2)أى: أن يكون بالغا عاقال  ؛العامة تقتضى أن يكون صاحبها مكلفا الواليةو 
اشرتاط و . ال والية له أصال فالصيب . و الصيب ال تكليف له, و لذا(3) القول على الغري شاء أو أىب

رمحه اهلل اتفاق علماء  –حكى ابن حزم و  .(1)البلوغ ىف املرشح لرئاسة الدولة حمل اتفاق بني الفقهاء 
ليس منهم , بقوله: " و مجيع فرق أهل القبلة (4) الذى مل يبلغ مامة الصيباألمة على عدم جواز إ

 .(1)مل يبلغ "  جييز إمامة امرأة, و ال إمامة صيبأحد 

                                                                                                        
( عن حممد بن عبد األعلى, عن يزيد بن ُزَري ع, عن يونس, عن 4/ 13(, عن أىب داود احل رَّاىن, عن َعف ان, عن مهام به. و )1

يم )قوله, و قال: " حديث يونس أوىل بالصواب من حديث مهام عن قتادة. رو  –احلسن, عن على  (, عن يونس, عن 2اه َهش 
تحفة األشراف  و رفعه, و كذلك رواه داود بن الَزبَ ر قان, عن ُشع َبة, عن قتادة, عن احلسن مرفوعا. و أخرجه امل زِّى  ىف –احلسن 

 (.12267, احلديث رقم )362, ص 7, باب احلسن بن أىب احلسن البصرى, جبمعرفة األطراف
: " احلديث يدل على عدم تكليف الصىب, و اجملنون, و النائم ما داموا ُمتَّص فني بتلك -هلل رمحه ا –يقول اإلمام الشوكاىن 

 .372, ص1, ج1, طنيل األوطاراألوصاف ". ينظر: الشوكاىن, 
, اإلسالم، و أوضاعنا السياسية عبد القادر عودة, , و23, ص  3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاوردى,   (1)
 .123 -122ط., ص د. 
نهاية المحتاج إلى , و الرملى, 112, ص 4, ج1, طمغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج اخلطيب الشربيىن,  (2)

 .119, ص 1, ج1ط حجة اهلل البالغة، وىل اهلل الدهلوى, , و 129, ص 7, الطبعة األخرية, جشرح المنهاج
 .213ط., ص د. معَجم التعريفات،  اجلرجاىن,  (3)
شذ عن ذلك الشيعة  اإلمامية, فإهنم جازوا إمامة الصىب الذى مل يبلغ, بل بالغوا ىف ذلك, و أجازوا إمامة احلمل ىف بطن    (1)

، أمه, و ذلك ألن طريق انعقاد اإلمامة عندهم هو النص, أى؛ نص كل إمام سابق على الالحق بعده. يراجع: حممد باقر اجمللسى
 .321 – 319,  ص 24, ج1, طالجامعة لُدَرر أخبار األئمة األطهار ِبَحار األنوار

 بإقامة خماطب اإلمام و خماطب, غري فهو يبلغ مل من ألن " خطأ. هذا و " قائال:  - اهلل رمحه  - حزم ابن اإلمام ذلك على علَّق قد و

 . 179, ص 112, ص 1, ج, د. ط.الِفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل حزم, ابن يراجع: ". الدين
مع أن احلنفية يتفقون مع مجاهري األمة ىف اشرتاط البلوغ فيمن يتوىل اإلمامة العظمى, إال إهنم جييزون ىف حال الضرورة أن   (4)

يكون اإلمام صبيا. فذهبوا إىل أنه " تصح سلطنة متغلب للضرورة, و كذا صىب ", و ذلك ىف حال ما إذا مات اإلمام, و له ابن 
 .74, ص 1, طالدُّّر الُمختار شرح تنوير األبصار، و جامع البحار ته. يراجع: احلصكفى,صغري اتفقت الرعية على إمام

و اعرتض بعض املعاصرين على ذلك, و ذكر  أن اتفاق الرعية على إمامة  الصغري دون قسر أو إجبار ليست حال ضرورة,      
ه حبيث يتوىل هذا املنصب من هو أهل له. و حال وعلى أهل احلل, و العقد أن يعلنوا أن هذا أمر غري شرعى, و جيب تغيري 
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أن يكون ] أى: املرشح : " اإلمجاع على ذلك فقال -رمحه اهلل  –اإلمام القرطىب  حكىو      
 . (2) "[ بالغا عاقال, و ال خالف ىف ذلكلإلمامة

جواز واليته, و نفاذ حكمه سبعة ىف : " و الذى يعترب -رمحه اهلل  – يملاورداو يقول اإلمام       
 شروط؛ أحدها: أن يكون كامال ىف نفسه, و كمال نفسه ضربان:

 قه.لُ أحدمها: كمال حكمه, و الثاىن: كمال خُ 

و يثبت للقول حكم. فال فأما كمال احلكم فهو بالبلوغ, و العقل ألن باجتماعهما يتعلق التكليف, 
ألنه ليس لواحد منهما متييز صحيح, و ال  و ال خمتل العقل غري بالغ, (3) جيوز أن يكون القاضى

 .(1)لقوله حكم نافذ 

 .(4): " فال تنعقد اإلمامة لصىب مل يبلغ الثانية "  -رمحه اهلل  -يقول اإلمام الغزاىل و        

  جتوز واليته الصفات املشرتطة فيمن أن من  –رمحه اهلل  –( 6) ابن رشدذكر اإلمام و      

                                                                                                        
الضرورة إمنا تقع حني  تكون األمة مكرهة على ذلك, أو أن خيشى حدوث فتنة إذا ما سعت إىل تغيريه مبن هو مستوف شروط 

 .126, د. ط., ص  رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى حممد رأفت عثمان, يراجع:اإلمامة. 
 .179, ص 1, د. ط.,  جالِملل، و األهواء، و النِّحل الفَصل فى ابن حزم,  (1)
 .272, ص 1, ج2, طالجامع ألحكام القرآن القرطىب,   (2)
ذكرت هذه الشروط ضمن شروط القاضى, و والية القضاء من الواليات العامة, و لذا فما يقال فيها يقال ىف والية اخلالفة.  (3)

الث فى الدساتير العربية المعاصرة، وفى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة السلطات الث يراجع: سليمان حممد الطماوى,
 .321, ص 1, طمقارنة

 .141, ص 16, ج1, طالحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعىاملاوردى,   (1)
 122, د. ط.,  ص فضائح الباطنية الغزاىل,  (4)
ابن رشد هو حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد, الشهري باحلفيد. يَُكىنَّ أبا الوليد. و كان  إمام املالكية ىف  (6)

عصره. ولد بقرطبة سنة عشرين, و مخسمائة, و عاش هبا. روى عن أبيه القاسم, استظهر عليه ) املوطأ ( حفظا. و أخذ الفقه 
أىب مروان بن َمَسرَّة, و أىب بكر بن مَس حون, و أىب جعفر بن عبد العزيز, و أىب عبد اهلل املازرى. له عن أىب القاسم بن َبشكول, و 

سَتصفى ( ىف األصول. و 
ُ
د ( ىف الفقه,  و كتاب ) خمتصر امل تآليف جليلة الفائدة  منها كتاب ) بداية اجملتهد, و هناية املقتص 

، الديباج الُمْذَهب فى معرفة ة مخس, و تسعني, و مخسمائة. يراجع: ابن فرحونمُحدت سريته ىف القضاء ىف قرطبة. توىف سن
 .249 – 247, ص 2, د. ط., جأعيان الَمْذَهب
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 .(1) بالغا هى: أن يكون 

َويل   يشرتط  ىف أنه  –رمحه اهلل  - (2)ى وتهُ الب ُ و ذكر اإلمام 
ُ
" ألن الصغري " ال  أن يكون بالغا"  امل

 .(3) " ينعقد ىف غريه أويل ئ ال ىف نفسه, فليُ نَ فِّذ قوَله 

 :ىه ثالثة أسبابل ال تصح  رياسة الصىب و قد علل الفقهاء أن

 .(1) حمتاج ىف تسيريه إىل وىل يرعى شئونه, فال جيوز أن يشرف هو على أمور األمة : أن الصيباألول

 . (4) لعلمه بأنه ليس مكلفا رمبا خيل عمدا باملسؤلية امللقاة على عاتقه : أن الصيبالثانى

 .(6) اإلمام خماطب بإقامة الدين " " من مل يبلغ فهو غري خماطب, و  : أنالثالث

 . (7)إذن فشرط البلوغ من الشروط الواجب توافرها ىف املتقدم لإلمامة 

                                  
 .161, ص 1, د. ط., ج، بداية المجتهد، و نهاية المقتصدابن رشد احلفيد  (1)
الُبهوتى هو منصور بن يونس بن صالح الدين حسن بن أمحد بن على بن إدريس , أبو السََّعادات البُ ُهوتى. شيخ احلنابلة   (2)

مبصر. ولد على رأس األلف مبصر. أخذ عن كثري من املتأخرين من احلنابلة منهم: اجَلَمال يوسف البهوتى, و الشيخ عبد الرمحن 
َر َداوى. و أخذ عنه الشيخ حممد, و حممد بن أىب السُُّرور البُ ُهوتيان, و ابراهيم بن أىب بكر البهوتى, و الشيخ حممد الشامى 

امل
الصاحلى, و غريهم. و من مؤلفاته: ) شرح اإلقناع (, و ) شرح على ُمنتهى اإلرادات (, و ) حاشية على اإلقناع (, و) حاشية 

سَتقن ع (, و )
ُ
دة (,  كان ممن انتهى إليه اإلقتاء, و التدريس. توىف  على املنتهى (, و ) شرح على زاد امل فَردات (, و ) الُعم 

ُ
شرح امل

, ص 1, د. ط., جُخاَلصة األثر فى أعيان القرن الحادى عشر سنة إحدى, و مخسني, و ألف مبصر.  يراجع: احَلَموى,
كى,126

َ
دى امل يد النَّج   – 1131, ص  3, د. ط.,جضرائح الحنابلةالسُُّحب الوابلة على  , و حممد بن عبد اهلل بن محَ 

1133. 
 .  291, ص 6, د. ط., جكشاف القناع عن َمْتن اإلقناع  البهوتى,  (3)
, 1, ج 2, ط، مآثر اإلنافة فى معالم الخالفة, و القلقشندى211 , ص4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاىن,  (1)
مغنى المحتاج إلى  , و اخلطيب الشربيىن,271, ص 1, طَسايرةالُمسامرة بشرح المُ , و الكمال بن أىب شريف, 32ص 

 , ص 7, الطبعة األخرية, ج، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملى و، 112,  ص 4, ج1, طمعرفة معانى ألفاظ المنهاج
129. 
 .32, ص 1, ج2, ط، مآثر اإلنافة فى معالم الخالفةالقلقشندى (4)
 .179, ص 1, د. ط., جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل ابن حزم, (6)
 يكفى ال كما اإلسالمية, الدولة لرئاسة للمرشح بالنسبة  احلكم لكمال يكفى ال وحده البلوغ شرط أن املعاصرين بعض يرى  (7)

 الىت  اخلربة من يتأتى إمنا النضج اهذ و النضج. شرط إليهما يضاف أن جيب بل للقيادة, الفطرى االستعداد و الصدق, و احلماس,
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 أمريصلح لتدبري  من مث   فالنفسه, أمر يصلح لتدبري ال  فهو ؛الصغري ال يصلح لتدبري أمور املسلمنيف
 .(1) باب أويل غريه من

 العقل شرط:الثالث المطلب 
: القَّي د. فالعقل مأخوذ من َعَقل ُت الَبع ري إذا مَجَعت قوائمه؛ أى: قَ يَُّدتُه. و مسِّى العقل العقل ىف اللغة

عقال ألنه يَ ع ق ل صاحبه عن الت ََّورُّط ىف املهالك؛ أى: حَي ب َسُه. و العاقل: الذى حَي ب س نفسه, و يَ ُردَّها 
ر, و الن َُّهى, ضد احلُ عن هواها. و قيل: العقل: احل   اجلمع ُعُقول.  فهو عاقل, و َعُقول من م ق, و ج 

قوم عقالء. و رجل عاقل: أى: جامع ألمره, و رأيه.  و قيل: العقل هو التمييز الذى يتميز به 
 . (2)اإلنسان عن سائر احليوان. و قيل: العقل التثبت ىف األمور 

 بعد معىن باملعرفة الدالة على هو: " غريزة يولد العبد هبا, مث يزيد فيه معىن العقل ىف الشرعو       
 .(3)املعقول " 

قوله: " غريزة يولد العبد هبا "؛ الغريزة؛ أى: اخل لقة الطبيعية الىت يولد املرء مزودا هبا, و الىت متكنه من 
 .ينفعه. و يسمى هذا بالعقل الغريزياالمتناع عما يضره, و اإلقبال على ما 

بعد معىن باملعرفة "؛ أى: يكتسب العقل زيادة بالعلم على مرور قوله: " مث يزيد فيه معىن و        
لقول بأن العقل هو: " البصرية, على ذلك  ميكن او  .(1) يام. و يسمى هذا بالعقل االكتسايباأل

ر األشياء النافعة, و  املعرفة بتعظيمو   . (2)الضارة " َقد 

                                                                                                        
 يرتتب ما عادة  السياسى النضج لصفة اإلسالمية الدولة لرئاسة املرشح فافتقاد  طويلة. لسنني السياسية املمارسة من املرء يكتسبها

 ينزل مل فالوحى قبة.متعا ألجيال منها تعاىن فادحة ألخطار البالد تتعرض بالتاىل و سديدة, قرارات إصدار على القدرة غياب عليه

 ىف اإلسالمية الدولة إقامة ىف – سلم و عليه اهلل صلى – شرع حني و األربعني. جاوز أن بعد إال سلم و عليه اهلل صلى النىب على
 اهلل رضى – عمر توىل و الستني. جاوز قد كان اخلالفة, – عنه اهلل رضى – الصديق توىل حني و اخلمسني. جاوز قد كان املدينة,

 عنه اهلل رضى – على أما السبعني. قارب قد كان – عنه اهلل رضى – عثمان توىل حني و اخلمسني. جاوز قد و املؤمنني, إمارة – نهع

  ، الوسيط فى النظم اإلسالمية، الحلقة الثالثة: اإلسالم و الدولة،القطب طبلية يراجع: اإلمامة. توىل حني الستني دون فكان –
 .169 -167 , ص1, ج1ط

 .424, ص 1, د. ط., ج، السيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهارالشوكاىن   (1)
 .326, ص 9, ج 3, ط، لسان العربابن منظور   (2)
َحاسىب,   (3)

ُ
 .224, ص 2, طماهية العقل، و معناه، و اختالف الناس فيه امل
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االصطالح اللغوى. االصطالح الشرعى, و عقل ىف أن هناك تقاربا ىف مفهوم ال يستخلص من ذلكو 
َلكة الىت يتمكن هبا اإلنسان من التمييز بني 

َ
فالعقل ىف اللغة مبعىن القيد. و هو ىف الشرع تلك امل
حتبسه عن الوقوع امللكة هى الىت تقيد اإلنسان, و  اخلري, و الشر, و الصواب, و اخلطأ. أى أن: هذه

. فذهب اإلمام (3)اشرتاط العقل ىف املرشح لرئاسة الدولة  ىف املهالك.هذا و قد اتفق الفقهاء على
" ألنه ليس له متييز صحيح,   و ال لقوله  خمتل العقل"  جتوز والية  إىل أنه ال –رمحه اهلل  – املاوردي

 .(1)حكم نافذ 

نون, : "  فال تنعقد جملفقالجواز إمامة اجملنون إىل عدم   -رمحه اهلل  -الغزايلذهب اإلمام و       
 .(4)"  فإن التكليف م الك األمر, و عصامه, و ال تكليف على صىب, و جمنون

فيمن جتوز الصفات العقل من الشروط الواجب توافرها أن   –رمحه اهلل  – ابن رشدو َعد  اإلمام 
" فال تنعقد ذاهب العقل جبنون أو غريه ألن العقل آلة التدبري, فإذا فات العقل, فات . (6)واليته 

 .(7) التدبري "

َويل   يشرتط  ىف إىل أنه –رمحه اهلل  - ويتهُ الب ُ و ذهب اإلمام        
ُ
", و يعلل  عاقالأن يكون "  امل

 .(1) " ينعقد ىف غريه أويلفل ئال ذ قوله ىف نفسه, ال ينفِّ " اجملنون ذلك بأن  

                                                                                                        
 .426, ص ص 2, ج1, طمذهب أهل السنة ، الُحجَّة فى بيان الَمَحجَّة فى شرح التوحيد،  واألصبهاىن  (1)
 .212, ص 2, طماهية العقل، و معناه، و اختالف الناس فيه احملاسىب,   (2)
, د. ط.,  1, د. ط., ج، شرح العقائد النََّسفيةالسعد التفتازاىن , و392د. ط., ص , المواقف فى علم الكالم اإلجيى,  (3)

,       211 , ص4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاىن, و, 122(, ص  ه 1329) القاهرة: مطبعة كردستان العلمية, 
مغنى المحتاج إلى معرفة معانى  اخلطيب الشربيىن, , و271, ص 1, ط، الُمسامرة بشرح الُمَسايرةوالكمال بن أىب شريف

, و ويل 129, ص 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملى, , و112, ص 4, ج1, طألفاظ المنهاج
, 2, ط، النظام السياسى فى اإلسالمنعمان عبد الرزاق السامرائى , و 119, ص 1, ج1ط حجة اهلل البالغة،اهلل الدهلوى, 

 .114 – 111ص 
 .141, ص 16, ج1, طالحاوي الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعي املاوردي, (1)
 .122, د. ط., ص ةفضائح الباطني الغزاىل,  (4)
 .161, ص 1, د. ط., جبداية المجتهد، و نهاية المقتصدابن رشد احلفيد,   (6)
 .32, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى,   (7)
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  تطلب فوق ذلكيز, بل القدرة على التميي ال يقتصر مفهوم العقل عند الفقهاء على جمردو        
: " و ال يكتفى فيه  -رمحه اهلل –.  يقول اإلمام املاوردى (2)القدرة على الفهم, و حل املشكالت 

بالعقل الذى يتعلق به التكليف من علمه باملدركات الضرورية حىت يكون صحيح التمييز, جيد 
لة, يتوصل بذكائه إىل إيضاح ما  و َفص ل ما أعضل أشكل,  الفطنة, بعيدا عن السهو, و الَغف 

فمن ال يعقل, ال ميلك التصرف ىف أمور نفسه, و من ال ميلك التصرف ىف أمور نفسه, ال  .(1)"(3)
 يتأتى له التصرف ىف أمور غريه.

 لكن و  اخلطأ, و الصواب, بني التمييز على القدرة جمرد ليس هنا بالعقل املراد أن يتضح ذلك من     
 تدبر و املآالت, ىف النظر و نصاهبا, ىف األمور وضع على القدرة هى و احلكمة توفر ذلك فوق  يشرتط

 العواقب.

 الحريةشرط :الرابع المطلب 
؛ أى: أُعتق من  َحرَّر: الذى ُجع ل من العبيد ُحرَّ

ُ
احلرية لغة: مشتقة من الفعل َحرَّر مبعىن أَع َتَق. و امل

رَار. و احلُرَّة: نقيض الُعُبودية. و احلرية نقيض الُعُبودية. و احلُ  : نقيض الَعب د, و اجلمع أحرار, و ح  رُّ
 .(4)اأَلَمة, و اجلمع حرائر 

   " أهلية اخلليفة ألن ميلك, و يتملك, و يبيع, و يشرتى, و يهب,  هى :احلرية اصطالحاو       
 .(6) يتصرف كل التصرفات, بال حظر عليه؛ أى: أنه ليس مملوكا ألى إنسان "ويعطى, و 

                                                                                                        
ىل: . ملزيد من التفصيل ىف شرط العقل  ميكن الرجوع إ291, ص 6, د. ط., جكشاف القناع عن َمْتن اإلقناع  البهوتى,  (1)

 .312, ص 12, ج2, ط، اإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالفامل رداوى
 .3, ص 6, ج1ط حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، ابن عرفة,  (2)
 .262, ص 9, ج3, طلسان العرب ابن منظور, يراجع: أَع َضل: اشَتدَّ, و َغُلَظ, و اسَتغَلق.  (3)
، الحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام املاوردى , و  23, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى,  (1)

 .141, ص 16, ج1, طالشافعى
 .112 – 117, ص 3, ج3, طلسان العرب ابن منظور,  (4)
 .226, د. ط., ص الدولة، و سياسة الحكم فى الفقه اإلسالمى أمحد احلصرى,  (6)
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َهلَّب اإلمجاع ابن حجر نقل ذهب العلماء إىل اشرتاط احلرية ىف املتقدم لوالية الدولة. و و      
ُ
  عن امل

 (1)ال تكون ىف العبيد" –أى اإلمامة  –على ذلك فقال: " و أمجعت األمة على أهنا 

ُر َتضي
" و جيب كونه  اإلمجاع أيضا على أن اإلمام جيب أن يكون حرا  فقال:  (2) وحكى الشَّر يف امل

 .(3)... حرا ... إمجاعا "
 من شروط اإلمام األعظم, كونه حرا, فال : "  -رمحه اهلل  –( 1) قيطىن  الشَّ اإلمام قال و 

 . (4)بني العلماء " هذا و ال خالف ىف جيوز أن يكون عبدا, 
 ال أن املسألةو مع أن بعض العلماء حكوا اإلمجاع على اشرتاط احلرية ىف املتقدم لإلمامة, إ    

 :(6) قد اختلف الفقهاء إزاء هذا الشرط على قولنيف حمل خالف.
                                  

 .122, ص 13, د. ط., جفتح البارى شرح صحيح البخارى ابن حجر,  (1)
ُر َتضى  بن ُمَفضَّل بن منصور بن ُمَفضَّل بن حجاج بن على بن حيىي بن القاسم    (2)

ُر َتضى هو أمحد بن حيىي بن امل
الشريف امل

, و سبعني, و سبعمائة. أخذ ىف علم بن يوسف من ذرية  احلسن بن على بن أىب طالب. ولد مبدينة َذمَّار باليمن سنة مخس
دَحجى.  و مسع على الفقيه على بن صاحل ) السرية 

ُ
عَتمد ( على القاضى حيىي بن حممد امل

ُ
ن وه اهلادى, و ) امل الكالم على ص 

كالم ( ىف النبوية (,   وعلم الفقه على أخيه اهلادى. و َصنَّف التصانيف العديدة, و منها: كتاب ) رياضة األفهام ىف لطيف ال
أصول الدين, وكتاب ) الفصول ىف معاىن جوهرة األصول ( ىف أصول الفقه, و كتاب ) الكوكب الزاهر  شرح مقدمة طاهر ( ىف 

البدر علم النحو,   وكتاب ) األزهار (, و ) البحر الزَّخَّار ( ىف الفقه. و توىف باليمن سنة  أربعني, و مثامنائة. يراجع: الشوكاىن, 
 .126 – 122, ص 1, د. ط., جحاسن َمن بعد القرن السابعالطالع بم

ُر َتضى,  (3)
 .472, ص 6, ج 1, طالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار أمحد بن حيىي بن امل

ختار بن عبد القادر بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد املختار بن َكرير بن   (1)
ُ
اإلمام الشَّن ق يطى هو حممد األمني بن حممد امل

سماة باجَلكنيني, و يرجع نسب هذه القبيلة إىل قبائل ) مح  رَي ( إحدى القبائل 
ُ
وىف بن األمني جاكن. و جاكن هو جد القبيلة امل

ُ
امل

ىت كانت تقيم ىف جنوب اجلزيرة العربية, فتفرقت منه إىل أصقاع املعمورة. ولد الشثقيطى ىف ) َشن فيط ( من أعمال القحطانية ال
حقظ القرآن ىف سن مبكرة. و أخذ عن ابن خاله حممد بن أمحد املختار القرآن الكرمي, قراءة, ه(. 1324دولة موريتانيا سنة )

حممد بن صاحل, كما درس عليه النصف األول من ) ألفية بن مالك (. و من أشهر  وجتويدا. درس ) خمتصر خليل ( على الشيخ
مشاخيه: أمحد بن حممد املختار, و أمحد بن عمر, و  حممد بن زيدان, و أمحد فال, و غريهم. قدم اململكة العربية سنة 

, ودفن ه(1393( ىف التفسري. توىف سنة ) , و اشتغل بالتدريس ىف معاهدها العلمية. من أشهر مؤلفاته ) أضواء البيانه(1364)
 – 371, ص  6, ج2, طعلماء َنْجد خالل ثمانية قرونمبكة املكرمة. يراجع: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل آل َبسَّام, 

372. 
 .27, ص 1, د. ط., جأضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآنالشَّن قيطى,   (4)
, ص 1, د. ط., جبداية المجتهد، و نهاية المقتصد ابن رشد احلفيد, , و349,  ص 9ط., ج, د. الُمحلَّى ابن حزم,  (6)

ُر َتضى, , و122, ص 1, د. ط., جشرح العقائد النََّسفية , و السعد التفتازاىن,161
البحر الزخار الجامع  أمحد بن حيىي بن امل
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فال جتوز إمامة العبد إال ىف  : يرى اشرتاط احلرية ىف املرشح لرئاسة الدولة اإلسالمية.القول األول
  .(1)حال الضرورة 

 من  احلنفية, و املالكية, و الشافعية, و احلنابلة,  و الظاهرية. و ذهب إىل هذا القول مجهور الفقهاء
 :و احتج اجلمهور باآليت

 .(2) ال والية له على غريه من باب أويلالعبد ال والية له على نفسه, و لذا فأوال: القياس: ف
 . (1) ة "للسيد, فأموره تصدر عن رأى غريه, فكيف يصلح ألمور األم (3)حمجور الرقيق "  ثانيا: أن 

ألن الواجب شرعا أن يكون العبد مشغول خبدمة سيده طيلة الوقت. و " لئال  يشغله خدمة ثالثا:  
  .(4)"  السيد عن وظائف اإلمامة

 .(2) عن طاعتهم " (1) لئال حُيتَ َقر فُيعصى, فإن األحرار يستحقرون العبيد, و يستنكفون رابعا: "
                                                                                                        

, ص 12, ج2, طمعرفة الراجح من الخالف اإلنصاف فى, و املرداوى, 472, ص 6, ج 1, طلمذاهب علماء األمصار
مغنى المحتاج إلى معرفة , و اخلطيب الشربيىن, 274, ص  1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة , و الكمال بن أىب شريف,312

, 129, ص 7, الطبعة األخرية,  جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملى, , و112, ص 4ج ,1طمعانى ألفاظ المنهاج، 
, ص 11, ج3, طشرح كتاب النيل، و شفاء العليل , و حممد بن يوسف أطفيش,كتاب النِّيل، و شفاء العليل, والثميىن

الدولة، و  أمحد احلصرى, , و424, ص 1, د. ط., جالسيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهار, و الشوكاىن, 342
، الخليفة: توليته، و عزله، إسهام صالح الدين دبوس ,     و229 -222, د. ط., ص سياسة الحكم فى الفقه اإلسالمى

  .272ص , د. ط., , فى النظرية الدستورية اإلسالمية، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية
 ال جييز  مجهور العلماء إمامة العبد إال ىف حال الضرورة كما لو تغلب على مقاليد احلكم بالقوة, و الغلبة, فإنه جيب طاعته  (1)

درءا للفَت الىت قد ترتتب على إزالته. و جيب على األمة انتهاز الفرصة خللعه إذا أمنت  -ما مل يأمر مبعصية  -ىف هذه احلالة 
, د. ط., المواقف فى علم الكالم, و اإلجيى, 122, ص 13, د. ط., جفتح البارى شرح صحيح البخارىالفتنة. يراجع:  

البحر الزخار , و أمحد بن حيىي املرتضى, 31, ص 1, ج2, طفى معالم الخالفةمآثر اإلنافة  , و القلقشندى,392ص 
, ص 1, ج2, طرد المحتار على الدر المختار , و ابن عابدين, 469, ص 6, ج 1, طالجامع لمذاهب علماء األمصار

 .27,  ص 1, د. ط., جأضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن , والشنقيطى,419
 .412, ص 1, ج2, طرد المحتار على الدر المختارابن عابدين,   (2)
رانا,   (3) ج  را, و ح  ر لغة: َحَجَر حَي ُجُر َحج       قوله: ) حمجور للسيد (؛ أى: أن تصرفات العبد موقوفة على إجازة سيده. فاحَلج 

رانا:  إذا َمَنعه من التصرف.  .47-46ص , 3, ج3, طلسان العرب ابن منظور,: يراجع وُحج 
, 1,  ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى, , و211 , ص4, ج2, ط، شرح المقاصدالسعد التفتازاىن  (1)
 .274, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة , و الكمال بن أىب شريف,34ص 
, و السعد 392د. ط., ص , المواقف فى علم الكالم, و اإلجيى, 122, د. ط., ص فضائح الباطنية الغزاىل,  (4)

 .211, ص 4, ج2, طشرح المقاصدالتفتازاىن,  
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إمامة  ذهبوا إىل :  يرى عدم اشرتاط احلرية ىف املرشح لرئاسة الدولة اإلسالمية. فإهنم القول الثانى
العبد فمىت كان املسلم سليم العقيدة, حر الفكر, و والؤه لإلسالم, و املسلمني, فهو أهل لتوىل هذا 

لعلماء اخلوارج, و فريق من اعبدا, و هذا قول  ا  أوبغض النظر عن كونه حر  منصب رئاسة الدولة
 املعاصرين. 

استدلوا  على إجازة أن يكون اإلمام عبدا  بأدلة عديدة من الكتاب, و السنة, و أقوال الصحابة و 
 منها:

 . فاألمر بطاعة أوىل األمر ىف قوله تعاىل:(3)  چییییۈئۈئۈئۈئۈئۈئۈئچأوال: قوله تعاىل: 
 .(1) أو احلرية, و عدمها ذُكر دون تفصيل من جهة اللون, چییییچ

ه كأَن رَأ سَ   وا, و إن  اُستعم ل عليكم َعب ُد َحَبشىُ يعُ وا, و أط  عُ ثانيا: قوله صلى اهلل عليه و سلم: ) امس َ 
يد الوجوب عند احلديث بصيغة األمر, و األمر يف أن  وجه االستدالل باحلديثو  .(6) ( (4) َزب يبة

  الع ر ق, أو اللون, أو احلرية.ملن وىل أمرها دون النظر إىلالطاعة من األمة إطالقه. فالسمع, و 

 .(7) فاحلديث صريح ىف جواز توىل العبد الوالية العامة بصرف النظر عن لونه, أو استغراقه ىف الرِّق

                                                                                                        
تَ ن َكَف: أَن َف, وامتَ َنع. يراجع: ابن منظور,   (1) , ص 11, ج3, طلسان العرباستنكف: َنك َف الرَُّجل عن اأَلمر َنُكَفا, واس 

226. 
 .392د. ط., ص , المواقف فى علم الكالم اإلجيى,  (2)
 .49من اآلية:  سورة النساء,  (3)
 . 222ص  , د. ط.,، الدولة، و سياسة الحكم فى الفقه اإلسالمىأمحد احلصرى (1)
قوله: ) َرأَسُه َزب يبة (: زَبيبة واحدة الزَّبيب املأكول املعروف الكائن من الع َنب إذا َجف. إمنا َشبَّه رأس احلبشى بالزبيبة   (4)

فتح البارى  ابن حجر,يل ىف احلََقارة, و َبَشاعة الصورة, و عدم االعتداد هبا. يراجع: لَتجمُّعها, ولكون َشع ره أسود, و هو متث
 .122, ص 13, د. ط., جشرح صحيح البخارى

كتاب: األحكام, باب: السمع,   الصحيح،متفق عليه. أخرجه البخارى, و مسلم, و اللفظ للبخارى. أخرجه البخارى ىف   (6)
 (, من حديث أنس بن مالك, و أخرجه مسلم ىف7112, احلديث رقم )1129ة, ص والطاعة لإلمام ما مل تكن معصي

, احلديث رقم 692 – 691, كتاب: اإلمارة, باب: وجوب طاعة األمراء ىف غري معصية, و حترميها ىف املعصية, ص الصحيح
 (, من حديث ُعبادة بن الصامت.1232(, )1237)

 . 222ص   د. ط.,فى الفقه اإلسالمى،، الدولة، و سياسة الحكم أمحد احلصرى  (7)
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رضى  –عمر ف. (1) (اسَتخَلفُتهُ حيا   ُحَذيفةأىب ثالثا: قول عمر رضى اهلل عنه: ) لو كان سامل َمو ىل 
قدرته على و   قد فهم أنه جيوز أن يتوىل العبد اخلالفة ألن العربة ىف اخلليفة بقوة إميانه, –ه اهلل عن

 .(2) حتمل أعباء املنصب, و ليست العربة باللون, أو العرق, أو العبودية
البعد و  " حتقق وحدة األمة,سبيل إىل عدم اشرتاط احلرية ىف املرشح لرئاسة الدولة اإلسالمية رابعا: أن 

ن التمييز بسبب اللون, أو اجلنس, أو الرق, و احلرية ". فكل املسلمني خماطبون باألحكام الشرعية ع
هذا  مىت وجد التكليف من عقل, و بلوغ. و كل املسلمني سواء أمام الوعد باجلزاء, بال متييز ىف

بغض النظر عن اجلزاء بني عبد, و حر, و أبيض, و أسود. فمعيار التفاضل بني املسلمني بالتقوى, 
 .(3) العرق, أو اللون, أو احلرية, و االسرتقاق

 و أجاب اجلمهور باآلتى:

ییۈئۈئۈئۈئۈئۈئۈئچقوله تعاىل: األمر ( ىف  ن التسليم بأن األمر بطاعة ) أويلأ أوال:

  (1) چیی

                                  
هذا جزء من حديث أخرجه الطربى عن عمرو بن ميمون اأَلو دى أن: " عمر بن اخَلطَّاب َلمَّا طُع َن قيل له: يا أمري املؤمنني,   (1)

قلت: مسعت نبيك يقول: إنه  لو استخَلفت. قال: َمن  َأستخل ف ؟ لو كان أبو ُعبَ ي دة بن اجَلرَّاح حيا  الستخَلفته, فإن  سألىن رىب:
أمني هذه األمة. و لو كان سامل َمو ىل أىب ُحَذيفة حيا استخلفُتُه, فإن  سألىن رىب, قلت: مسعت نبيك يقول: إنَّ ساملا شديد احُلب 

سَند ( عن مَحَّاد بن َسَلمة عن على بن زيد عن أىب رافع بلفظ:  أن عمر قال: " لو
ُ
أدركىن أحد  هلل ".  وأخرجه أمحد ىف ) امل

َتيبة ىف ) تأويل خمتَ َلف َرُجلني, مث جَعَلت هذا اأَلمر إليه, لَوث قُت به سامل موىل أىب حذيفة, و أبو عبيدة بن اجلراح ". و رواه ابن ق ُ 
د الغابة (,احلديث و أبو ُزر عة  (, و البالذرى ىف ) أنساب األشراف (, و و ابن عبد الربَّ ىف ) االستيعاب (, و ابن األثري ىف ) ُأس 

العراقى ىف ) َطر ح التثريب ( بلفظ: أن عمر قال: " لو كان سامل حيا, ما جعلتها شورى ". و قال أبو ُزر عة الدمشقى ىف ) تارخيه 
, احلديث 12, ص 1ج المسند،, و أخرجه أمحد ىف 124, ص 1, جالتاريخ (: " قال األوزاعى: ضعيف ". أخرجه الطربى ىف

, ص أنساب األشراف(, و البالذرى ىف 122, احلديث رقم )22, ص تأويل مختلف الحديث قُ َتيبة ىف (, و ابن 124رقم )
(,  و ابن عبد الرب ىف 324, احلديث رقم )49, ص التاريخ(, و أىب ُزر عة الدمشقى ىف 2417, احلديث رقم )2233

, ُأْسُد الغابة فى معرفة الصحابة ىف  (, و ابن األثري112, احلديث رقم )136, ص 2ج, االستيعاب فى معرفة األصحاب
 . 11, ص 1, جَطْرح التثريب فى شرح التقريب ىف (, و العراقى191, احلديث رقم )613, ص 2ج

 . 222د. ط., ص الدولة، و سياسة الحكم فى الفقه اإلسالمى،  أمحد احلصرى,  (2)
 .229 -222ط., ص  د.، الدولة، و سياسة الحكم فى الفقه اإلسالمى، أمحد احلصرى  (3)
 .49سورة النساء, من اآلية:   (1)
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هذا ال يقول به ة, و املتقدم لإلمامة شرائط معين قد ورد مطلقا دون تفصيل معناه أنه ال يشرتط ىف
 عاقل.

ال يصح االستدالل هبذا احلديث على إجازة إمامة العبد ألن هذا مبالغة ىف األمر بطاعة  ثانيا: 
عامة غري اإلمام حىت على فرض أن يكون عبدا حبشيا, أو هو حممول على ما إذا َوىل  العبد والية 

 .(1) يوالية اإلمامة العظم

ثالثا: فأما أمر سامل فعنه جوابان: أحدمها أنه كان َمو ىل ع َتاقة, و مل يكن باقيا ىف الرِّق, و تقليد 
ُع َتق جائز. و الثاىن: أن عمر قال ذلك على وجه املبالغة ىف مدح سامل  

 .(2)امل

األمة  استنادا إىل  رابعا: أن القول باشرتاط احلرية ىف املتقدم لرئاسة الدولة ال يعىن التمييز بني أفراد
ألن مجيع املسلمني حكاما,      احلرية, و االسرتقاق, و تفريق األمة بناء على هذا األساس. و ذلك

ال ال مزية للحكام على احملكومني, و حمكومني, أحرارا و عبيد  سواء ىف احلقوق و الواجبات. و و 
سالمى. و من مث فال متييز بينهم على أفضلية لألحرار على العبيد؛ بل اجلميع سواء أمام القانون اإل

 األساس, هذا من جانب.

من جانب آخر, فإن العلة من اشرتاط احلرية ىف املرشح لرئاسة الدولة إمنا تتمثل ىف أنه ال و 
والية له على نفسه. فال والية له على غريه من باب أوىل. و من مقتضى الوالية أن تصرفات العبد 

هو  –ىف تلك احلالة  –إذا توىل العبد مقاليد احلكم, فإن احلاكم الفعلى موقوفة على إجازة سيده. ف
هو   -ىف واقع األمر  –سيده, ألن أقواله, و أفعاله مرهونة بإقرار السيد. و من مث فإن الذى  حيكم 

 ة.احلر  وليس العبد ىف هناية املطاف. و هلذا اشرتط اجلمهور احلرية ىف املتقدم لرئاسة الدولة اإلسالمي

                                  
, د. ، المواقف فى علم الكالماإلجيى , و122, ص 13, د. ط., ج، فتح البارى شرح صحيح البخارىابن حجر  (1)

مغنى  اخلطيب الشربيىن, و,222, ص 12, ج7, طإرشاد السارى لشرح صحيح البخارى و الَقس طالىن,, 392ص ط., 
, الطبعة األخرية, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج , والرملى,112, ص 4, ج1, طالمحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج

 . 129 , ص 7ج
 .147, ص 16, ج1, طالحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعى املاوردى,  (2)
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الذى  -و هو قول اجلمهور  –من ذلك يتضح  أن الراجح من هذه األقوال هو القول األول      
فاشرتاط احلرية " أمر طَب عى, إذ العبد مملوك  يرى اشرتاط احلرية ىف املتقدم لرئاسة الدولة لقوة أدلته.

 لسيده, 

 .(1) ىل رئاسة الدولة "و هو مسئول خبدمته, و حُمَقَّر ىف أعني الناس, فال يصلح لذلك لتو 

 الذكورةشرط  :الخامس المطلب 
اَلف األُنُوثة  اَلف األُن ثى, و اجلمع: ذُُكور, و ذُُكورة. و الذُُّكورة خ  قد . و (2)الذُُّكورة ىف اللغة: الذََّكر خ 

 فال تصح والية املرأة لإلمامة العظمى  .(3) اشرتط العلماء الذكورة فيمن يرتشح لرئاسة الدولة

 . (1)باتفاق 

     علماء األمة على عدم جواز إمامة املرأة, فقال: إمجاع  –رمحه اهلل  –ابن حزم  اإلمام حكىو       
 .(4)" و مجيع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد جييز إمامة امرأة "

املرأة ال اتفقوا على أن : " و على ذلك بقوله اإلمجاع  -رمحه اهلل  –( 6) يو غَ الب َ اإلمام  حكىو       
القيام بأمور ما, و ال قاضيا, ألن اإلمام حيتاج إىل اخلروج إلقامة أمر اجلهاد, و تصلح أن تكون إما

                                  
مصادره،            و  سى اإلسالمى، قواعده األساسية،السيا ، المبادىء العامة فى النظامحممد حممد امساعيل فرحات(1)

 .221ص , د. ط., , والسلطات العامة فيه، دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة
 .19, ص 4, ج3,طلسان العرب ابن منظور,  (2)
, الُمسامرة بشرح الُمَسايرة, و الكمال بن أىب شريف, 122, ص 1, د. ط.,  جشرح العقائد النََّسفية السعد التفتازاىن,  (3)

حجة اهلل  وىل اهلل الدهلوى, , و162, ص 6, ج7, طإرشاد السارى لشرح صحيح البخارى القسطالىن, , و274, ص 1ط
 .114, ص 2, طالنظام السياسى فى اإلسالم , و نعمان عبد الرزاق السامرائى, 119, ص 1, ج1ط البالغة،

ة احتياطا, فلم يبيحوا له منصب اإلمامة, و إن بان ذكرا, كما هو شأنه ىف منصب القضاء, بل أحلق العلماء اخلُن ثى * باملرأ   (1)
, و الرملى, 112, ص 4, ج1طمغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج،  اخلطيب الشربيىن, اإلمامة أوىل. يراجع:

ن ثى: هو الذى  ال خَي ُلُص ل ذََكٍر, و ال ألنثى ؛ أى: . *اخلُ 129 , ص 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
 .226, ص 1, ج 3, طلسان العربالذى له ما للرجال, و النساء مجيعا.يراجع: ابن منظور, 

 .179, ص 1, د. ط., جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل ابن حزم,  (4)
و حممد الب ََّغوى, و يعرف بابن الفَّرَّاء, الفقيه الشافعى, أحد أئمة املذهب أإلمام البَ َغوى هو احلسني بن مسعود بن حممد أب  (6)

ىف التفسري, و احلديث, و الفقه. تفقه على القاضى حسني بن حممد صاحب ) التعليقة (, و روى عنه احلديث, و عن أىب عمر 
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حيتاج إىل الربوز لَفص ل اخلصومات, و املرأة َعو رة ال تصلح للربوز, و تعجز  املسلمني, و القاضي
و القضاء من كمال الواليات, فال  لضعفها عند القيام بأكثر األمور, و ألن املرأة ناقصة, و اإلمامة

 .(1) "يصلح هلا إال الكامل من الرجال

" أمجعوا على أن املرأة ال جيوز أن : فقال –رمحه اهلل  - القرطيبأيضا اإلمام  حكى اإلمجاع و      
 .(2)تكون إماما " 

الكمال, ( 3) اللخ  : " فال تنعقد المرأة, و إن اتصفت جبميع -رمحه اهلل  – الغزايلاإلمام يقول و     
ال و , (1) القضاء ليس هلا منصبكيف ترتشح امرأة ملنصب اإلمامة, و و صفات االستقالل, و  

 .(2) "(1) منصب الشهادة ىف اكثر احلكومات

                                                                                                        
َُلي حى, و أىب احلسن حممد بن حممد بن الشِّريَزى, و أىب احل

سن على بن يوسف اجلويىن, و أمحد بن نصر الكوفاىن,        عبد الواحد امل
ومجاعة.  عنه أبو الفتوح حممد بن حممد بن على الطائى, و أبو منصور حممد بن أسعد العطَّارى, و أهل َمر و, و غريهم. له 

صحيحني (, و ) املصابيح (, و مؤلفات عديدة أشهرها: ) معامل التنزيل (, و ) شرح السنة (, و ) التهذيب (, و ) اجلمع بني ال
,  و ابن  76 – 74, ص 7, ج2, ططبقات الشافعية الكبرى غريها. توىف مبَرو سنة ست عشرة و مخسمائة. يراجع: السبكى,

 .423 – 422,  ص 2, ج1, ططبقات الشافعيةكثري, 
 .77 , ص 12, ج2, طشرح السنة البغوى,   (1)
 .272, ص 1,  ج2ط, الجامع ألحكام القرآنالقرطىب,   (2)
لة.  (3) اَلل: مفرد خلَّة, و اخلَلَّة: اخَلص   .221, ص 1, ج2, طلسان العرب ابن منظور, ينظر: خ 
مما هو جدير بالتنويه أن الفقهاء  اختلفوا ىف جواز توىل املرأة منصب القضاء. فذهب مجهور الفقهاء من املالكية, و   (1)

الشافعية, و احلنابلة, و الظاهرية إىل عدم جواز توىل املرأة للقضاء. و خالف ابن جرير الطربى, و أبو حنيفة  اجلمهور؛  فأجاز 
جل, و أجاز أبو حنيفة  قضاؤها فيما تصح فيه شهادهتا, و شهادهتا عنده تصح فيما سوى ابن جرير الطربى تقليدها كالر 

احلدود, و القصاص. و علل اجلمهور ذلك بالعديد من األدلة منها أن املرأة ممنوعة من إمامة الصلوات, مع جواز إمامة الفاسق, 
ير الطربى جواز  واليتها جبواز فُ ت ياها. أما أبو حنيفة فعلل فكان املنع من القضاء الذى ال يصح من الفاسق أوىل. و علل ابن جر 

الحاوى , و املاوردى, 363,  ص 9, د. ط., جالُمحلَّىجواز واليتها جبواز شهادهتا. . ملزيد من التفصيل يراجع: ابن حزم, 
, 2, ج1, طالشافعىالتهذيب فى فقه اإلمام , و البغوى, 146, ص 16, , ج1, طالكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعى

إرشاد السارى لشرح , و القسطالىن, 161, ص 1, د. ط., جبداية المجتهد، و نهاية المقتصد, و ابن رشد, 167ص 
, و ابن 291, ص 6, د. ط., ج، كشاف القناع عن َمْتن اإلقناع, و  البهوتى162, ص 6, , ج7, طصحيح البخارى

قدسى,412, ص 1ج, , 2, طرد المحتار على الدر المختارعابدين, 
َ
, ص 2, ج1, طالُعدَّة فى شرح الُعْمدة ,  و امل

حاشية الّشرَوانى،  الشرواىن, , و271, ص 6, د. ط., جمغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج , و اخلطيب الشربيىن,323
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 السنة:الكتاب, و  باألدلة من  يط الذكورة ىف الوالية العظمرتاشاستدل العلماء على او     

ٱچ. فقوله تعاىل: (3) چٻٻٻپپپپڀٱٻچ تعاىل:قوله : الدليل األول: فمن الكتاب

القوامة من القيام على الشىء, و االستبداد بالنظر فيه, وحفظه. و قيام الرجل على  :چٻٻٻ
 چٻپپپپڀچاملرأة هو أن يقوم بتدبريها, و تأدبيها, و إمساكها ىف بيتها. و قوله تعاىل: 

 .(1)سعة الفهم, و القوة ىف أمر اجلهاد.  و  تعليل هلذه القوامة بالفضيلة, و رجاحة العقل, 

املرأة تفتقر إىل القوامة ىف شئون أسرهتا, فيكون هذا االفتقار ىف و ىف اآلية دليل على أن         
 .(4) شئون العامة للمسلمني من باب أويلال

    قوامة الرجل على املرأة ليست مقصورة على القوامة العائلية.كما تشري اآلية الكرمية إىل أن          
ذلك نظرا ألن " القرآن مل يقيد قَ وَّامية الرجال على النساء بالبيوت, و مل يأت بكلمة البيوت ىف و 

 . (6) اآلية, مما ال ميكن بدونه أن حيصر احلكم ىف دائرة احلياة العائلية "

ىف ذلك داللة واضحة على عموم قوامة الرجل على املرأة. فال تقتصر هذه القوامة على جانب و       
دون جانب, و إمنا متتد إىل كافة جوانب احلياة مبا ىف ذلك ما يتعلق بشئون احلكم. و على ذلك فال 

 .(7) تصلح املرأة أن تتوىل منصب احلاكم األعلى للدولة اإلسالمية

 . (1) چڇڃڃڃڃچچچچچ: قوله تعاىل: الثانى الدليل

                                                                                                        
لك ألقرب المسالك بـُْلغة السا, و الصاوى, 12, ص 13, ج1, طوابن قاسم العَبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

 .612, ص 1, ج1, طإلى مذهب اإلمام مالك
احُلُكومات مفرد احُلُكومة, و احُلكومة: اخُلُصومة. يقال: احتَكم إىل احلاكم, و حتاكم  ُحكومة, وحُماكمة؛ أى: ختاصم.   (1)

 .72,  ص 4, طُمختار الصََّحاح الرازى, يراجع:
 .122, د. ط., ص فضائح الباطنية الغزاىل, (2)
 .31سورة النساء: من االية   (3)
 .1739, ص 3, د. ط., جالجامع ألحكام القرآن القرطىب,  (1)
المبادىء العامة فى النظام السياسى اإلسالمى، قواعده األساسية، ومصادره،              حممد حممد امساعيل فرحات, (4)

 .223 -222ط., ص , د. والسلطات العامة فيه، دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة
 .71, ص 4, طتدوين الدستور اإلسالمى أبو األعلى املودودى,  (6)
 .69, ص 4, ط، تدوين الدستور اإلسالمىأبو األعلى املودودى  (7)
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 . (2): " معىن هذه اآلية األمر بلزوم البيت " -رمحه اهلل  – يقول اإلمام القرطيب

ىف ذلك حتديد لدائرة أعمال املرأة. فأعمال املرأة تتعلق باملنزل. و شئون السياسة, و احلكم و 
 .(3) خارجان عن دائرة هذه األعمال

عدم جواز  . فهذا احلديث يدل على (1) : حبديث ) َلن  يُفل ح قَ و م َولَّوا أَم َرهم امرأة (من السنة و
: " فيه دليل على أن املرأة ليست من أهل -رمحه اهلل  – اإلمام الشوكاينيقول . (4) إمامة املرأة

 .(6)الفالح واجب "تَ و ل يتها ألن جتنب األمر املوجب لعدم الواليات, و ال حيل لقوم 

 يعلل العلماء عدم جواز توىل املرأة لإلمامة العظمي باألسباب اآلتية:و 

 اإلمام  . و "(7)"  مرن بالقرار ىف البيوت, فكان مبىن حاهلن على السرت" ألن النساء أُ  أوال:

 .(2) " ال يستغىن عن االختالط بالرجال, و املشاورة معهم ىف األمور, و املرأة ممنوعة من ذلك

 , حىت ال متلك النكاح, فال جُت َعل إليها الوالية (9) "  و ألن املرأة ناقصة ىف أمر نفسها ثانيا:

                                                                                                        
 .33سورة األحزاب: من اآلية   (1)
 .4261, ص 2, د. ط., ج، الجامع ألحكام القرآنالقرطىب  (2)
 .71, ص 4, طتدوين الدستور اإلسالمي أبو األعلى املودودى,  (3)
َغازى, باب: كتاب النىب صلى اهلل عليه و سلم إىل ك س رى, و قَ ي صر, ص   الصحيح،أخرجه البخارى ىف   (1)

ُ
, 697كتاب: امل

  (, 1124احلديث رقم )
سامرة بشرح المُ , و الكمال بن أىب شريف,  31, ص1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى,   (4)

 الشنقيطى, , و129, ص 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج , و الرملى,274, ص 1, طالُمَسايرة
 .27,  ص 1, د. ط.,  جأضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن

 .321, ص 2,  ج 1, طنيل األوطارالشوكاىن,   (6)
 .419, ص 1,  ج2, طالمختار، رد المحتار على الدر ابن عابدين  (7)
، مغنى المحتاج إلى معرفة معانى , و اخلطيب الشربيىن32, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى,  (2)

 . 112, ص 4, ج1طألفاظ المنهاج، 
رى قال  (9) : خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه استدل العلماء على نقصان املرأة ىف أمر نفسها  مبا رواه البخارى عن أىب سعيد اخلُد 

ل النار ",  –أو ف ط ر  –وسلم  ىف َأض حى  َصلَّى, فَمرَّ على النساء, فقال: " يا معشَر النِّساء َتَصدَّقَن, فإىن أُرُيُتُكنَّ َأكثَر أَه 
ُ
إىل امل

ري, ما رأ ُفر َن الَعش  ث ر َن اللَّع َن, و َتك  , و د ين أَذَهَب ل ُلبِّ الرَُّجل  احلازم فُقل ن, و مب يا رسول اهلل؟ قال: " ُتك  يُت من ناقصات َعقل 
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 .(1) على غريها "

"  ألن املرأة ال تصلح للقهر, و الَغَلبة, و جر العساكر, و تدبري احلروب, و إظهار السياسة ثالثا: 
اجلسماىن يتناىف مع أعباء هذا املنصباخلطري, ألنه قد يطلب من طبيعة املرأة, و تكوينها . ف (2) غالبا "

الرئيس توىل اجليوش, و االشرتاك ىف احلروب, و غريها من األعمال الىت تتطلب كفاية جسمانية معينة 
 .(3) ال تتفق و الطبيعة اجلسمانية للمرأة

ئيس الدولة اإلسالمية من الواقع العملى للمسلمني يؤكد فكرة استبعاد  املرأة عن منصب ر  و     
عصر اخلالفة الراشدة  إىل العصر احلاضر. و لقب خليفة, أو أمري املؤمنني, أو إمام ال يعطى إال 

 للرجل املسلم املوثوق بدينه, و عقله, و علمه.

 -و هو منصب ديىن, و دنيوى  –. فمنصب اخلالفة (1) و ليس ىف ذلك إجحاف باملرأة املسلمة 
اء هذا املنصب ملن هو أهنض ثري من كبار الصحابة. و احلكمة من ذلك هى إعطقد أبعد عنه الك

نساء من هن أكثر علما, و فهما, و الغالب ىف الرجال الصالحية له, مع أن ىف ال أقدر عليه. به, و 
 شجاعة من بعض الرجال.و 

                                                                                                        
َر أة  نصف شهادة الرَُّجل ", قُ ل  

ن: بلى. من إحداُكنَّ ", قُ ل َن: و ما نُقَصان ديننا, و عقل نا يا رسول اهلل ؟ قال: " أليس َشَهادُة امل
ل ها, أليس إذا حاضت ملَ  ُتَصلِّ, و ملَ  َتُصم ", قُ ل ن: بلى. قال: " فذلك من نُقَصان دينها ". أخرجه  قال: " فذلك من نُ ق صان َعق 

 (.321,  احلديث رقم )46, كتاب: احلَي ض, باب: تَ ر ك احلائض الصوم, ص الصحيحالبخارى ىف 
, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى,, و 392د. ط., ص , المواقف فى علم الكالم اإلجيى,  (1)
السيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق  , و الشوكاىن,271,  ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرةوالكمال بن أىب شريف, ,32

 .142, , ص 2, , ج7, طَمَنار السبيل فى شرح الدليل, و ابن ُضو يَّان, 424, ص 1, د. ط., جاألزهار
 .271 , ص1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرةالكمال بن أىب شريف,   (2)
, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة , و الكمال بن أىب شريف,211, ص 4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاىن,  (3)

 .132, د. ط., ص رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى ,و حممد رأفت عثمان,271
ل الرجل عليها, بل إن ىف ذلك تكرمي للمرأة  فحرمان املرأة من الرتشح ملنصب اخلالفة ال يعىن االنتقاص من حقها, و تفضي  (1)

بالنأى هبا عما ال يتفق و طبيعة تكوينها العاطفى. فاملرأة عادة ما تتأثر مبشاعرها ىف احلكم على األمور. و هذا يتناىف مع ما 
نه الذى يتناسب مع طبيعة يتطلبه العمل السياسى من وزن األمور مبيزان العقل, و ليس مبيزان العاطفة. و هذا يعىن أن للرجل ميدا

أمام التكليف الشرعى, و اجلزاء  –ذكرا كان أو أنثى  –تكوينه, و للمرأة جماهلا الذى يتناسب أيضا مع طبيعة تكوينها. و الكل 
مكانة المرأة فى القرآن الكريم، و السنة الصحيحة، الحقوق السياسية،  اآلخروى. ملزيد من التفصيل: يراجع: حممد بلتاجى,

 .24, , د. ط., ص و االجتماعية، و الشخصية للمرأة فى المجتمع اإلسالمى، دراسة مقارنة
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 (1) العدالةشرط :السادس المطلب 
ل, و ُعُدول العدالة لغة ن ع ىف الشََّهادة. و قَ و م َعد  ل؛ أى: ر َضا, و ُمق  ُل ضد اجلَّو ر. و َرُجُل َعد  : الَعد 

لَُه تعديال فاعتدل؛ أى: قَ وََّمُه فاستقام.     ل. و تعديل الشىء: تقوميُُه. يقال: َعدَّ أيضا, و هو مجع َعد 
 .(2)و تعديل الشهود: أن  تقول إهنم ُعُدول 

إذن العدالة ىف اللغة هى جتنب الظُّل م عموما سواء أكان ظلما للذات باإللقاء هبا ىف املهالك,       
 أم ظلما لآلخرين بانتهاك حقوقهم.

كبرية أو  متنع من اقرتاف –أى هيئة راسخة ىف النفس  –بأهنا: " َمَلكة  -شرعا  –تُ َعرَّف العدالة و 
معىن ذلك: أن العدالة ترادف األخالق  .(4) "(1) اح خيُ ل  باملروءةدالة على اخل سَّة أو مب (3) صغرية

 .(6)الفاضلة 

                                  
 رمحه – افعىالش اإلمام  عنه يعرب حني على . بالعدالة الشرط هذا عن يعربون فاألكثرون الشرط, هذا عن العلماء تعبري اختلف   (1)

-اهلل رمحه – تيمية ابن اإلسالم شيخ عنه يعرب و  التقوى, و بالورع, – اهلل رمحه – الغزاىل اإلمام عنه يعرب و الدين, ىف بالصالح - اهلل
 ص ,1 ج ط., د. ,الدين علوم إحياء والغزاىل, ,14 ص ط., د. ,األكبر الفقه الشافعى, يراجع: تعاىل. اهلل خشية و باألمانة,

     , 271, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة شريف, أىب بن الكمال و ,127 ص ط., د., فضائح الباطنية الغزاىل, و ,114

 .113 ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه فى الدولة رياسة ،عثمان رأفت وحممد
 .222, ص 4, , طُمختار الصََّحاح الرازى,  (2)

هى كل معصية جاء فيها َحدُّ ىف الدنيا كالقتل, و الزنا,    : الكبائر: القسم األولقسم بعض العلماء املعاصى قسمني مها:   (3)
مثل  والسرقة, أو جاء فيها وعيد ىف اآلخرة من عذاب, و غضب, و هتديد, أو لُع ن فاعله على لسان النىب صلى اهلل عليه و سلم

 شهادة الزور.عقوق الوالدين, و الربا, و 
 : هى كل معصية مل يرد فيها حد ىف الدنيا, و مل يرد فيها وعيد ىف اآلخرة.: الصغائر:القسم الثانى

القوانين الفقهية , بن ُجَزى  , و ا24 -23, ص 1د. ط., ج قواعد األحكام فى مصالح األنام، يراجع: العز بن عبد السالم,
, و الذهىب,  622د. ط., ص  مذهب الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة،فى تلخيص مذهب المالكية، و التنبيه على 

 .1, ص2, طالكبائر
ُروءة: َكَمال الرُُّجولية, و اإلنسانية. َمُرَؤ الرجل مي ُرُؤ  ُمروءة, فهو َمر ىء. و مَتَرَّأ: صار ذا ُمُروءة؛ أى: ذا ُرجُ   (1)

ُ
ولة, و إنسانية. امل

 .61, ص 13, ج 3, طلسان العربينظر: ابن منظور, 
 فى الدولة رياسة عثمان, رأفت حممد , و 113, ص 1, طفى قواعد، و فروع فقه الشافعية األشباه و النظائرالسيوطى,   (4)

 .113 ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه
 .49 , ص2, , طالتطور السياسى للمجتمع العربى سليمان حممد الَطَماوى,  (6)
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أو ارتكاب   (1) باالبتداع  تصف بالعدالة. فينبغى أال يكون فاسقاىف وىل األمر أن ي اشرتط العلماء و 
 .(2) الكبائر أو اإلصرار على الصغائر

 أحدها سبعة: فيهم املعتربة فالشروط اإلمامة أهل أما و " : -رمحه اهلل  –املاوردى اإلمام يقول        
ىف املرشح  يقول : " فإذا تكاملت فيه ] أى: تكاملت العدالةو   ,(3) " لشروطها اجلامعة العدالة

منها وصف, ُمنع  (1) للوالية [ فهى العدالة الىت جتوز هبا شهادته, و تصح معها واليته, و إن اخنرم
 .(4) من الشهادة, و الوالية, فلم ُيسمع له قول, و مل يُ نَ فَّذ له حكم "

 األمانة, ظاهر اللهجة, صادق يكون أن العدالة و " : بقوله ةاجلامع العدالة شروط املاوردى فسريو       
 ىف مثله ملروءة مستعمال ضب,الغ و الرضا, ىف مأمونا الرَِّيب, عن بعيدا املآمث, متوقيا احملارم, عن عفيفا
 جتنب هى بل فحسب, احملرمات عن االمتناع ليست العدالة أن ذلك من فيفهم .(6) " دنياه و دينه,

 .(7) أيضا الشبهة مواطن

                                  
عا, و ابَتَدَعُه: أَن َشأَُه, و بََدأَُه. و أب دََع, و ابتَ   (1) دََع, و تَ َبدََّع: أَتى االبتداع لغة: اإلنشاء, و االبتداء. بَدََع الشىَء, يبَتد ُعُه, بَد 

عة؛ و هى كل أمر حُم َدث. عة ىف الدِّ  بب د  عة ىف الدِّين. و البِّد  َدث الذى مل واالبتداع ىف الشرع:  هو اإلتيان بالبِّد  ُح 
ين هى: األمر امل

يكن عليه الصحابة, و التابعون, و مل يكن مما اقتضاه الدليل الشرعى. و مُسِّيت ) البدعة ( ألن قائلها  ابتدءها من غري مقال 
 .12, ص 1, طالتعريفات اجلرجاىن,, و 132, ص 1, ج 3, طلسان العرب إمام. يراجع: ابن منظور,

الفسق نوعان: أحدمها:  ما تعلق بأفعال يَ تَّب ع فيها الشهوة, و الثاىن: ما اختص  باعتقاد يتعلق  فيه بُشبهة يتأول فيها   (2)
مينع من انعقاد اإلمامة. و ذكر أن  -فسق الشهوات   -إىل أن النوع األول  –رمحه اهلل  –خالف احلق. و ذهب اإلمام املاوردى 

اختلف فيه العلماء على قولني: أحدمها؛  أنه مينع من انعقاد اإلمامة؛  ألنه َلمَّا استوى حكم   –داع فسق االبت –النوع الثاىن 
الكفر بتأويل و غري تأويل, وجب أن يستوى حال الفسق بتأويل, و غري تأويل. و الثاىن: إنه ال مينع من انعقاد اإلمامة؛ ألنه ملَّا  

الحاوى  املاوردى,: ملزيد من التفصيل ىف هذه املسألة ينظرلتقليد, و كذلك ىف األصول.  كان تأوله الشبه ىف الفروع ال مينع من ا
 .149 – 142 , ص16, ج1, طالكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعى

 .6, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاوردى,  (3)
 .77, ص 1, ج3, طلسان العرب ابن منظور, يراجع: اخنََرم: ذهب, و انقضى.  (1)
 .21, ص 3ط ,الدينية الواليات و السلطانية، األحكام املاوردى, (4)
الحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام  املاوردى, و ,21 ص , ,3ط ,الدينية الواليات و السلطانية، األحكام املاوردى,  (6)

 .142 ,ص16, ج1, طالشافعى
 .293 , ص7ط النظريات السياسية اإلسالمية، حممد ضياء الدين الريس,  (7)
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 الذكورة, مخسة: التكليف و اإلسالم, بعد اإلمامة شرائط  " :-رمحه اهلل  – الغزايل اإلمام قوليو         
بة و الك فاية, و الع ل م, و الَورَع, و , و عليه " و الورع هو األساس, و األصلو يقول  .(1) " قُ َري ش ن س 

العلة و  .(3)ىف حتقيق اإلمامة" (2) مل يبق ُمعَتَصم –و العياذ باهلل  –و لو اختل هذا يدور األمر كله, 
ذى توافق ة إال العدل الاشرتاط العدالة  فألن العدالة م اَلك األمور, و ال ينهض بأمور اإلمام من

أقواله مراد اهلل تعاىل. فإن من ال عدالة له ال يُ ؤ َمن على نفسه, فضال عن أن  يُ ؤ َمن على أفعاله, و 
  .(1) .غريه

حكى بعض العلماء االتفاق على عدم جواز عقد اإلمامة إال ملن يتصف بالعدالة.  فيقول  و         
 ويقول ,(4)خالف بني األمة أنه ال جيوز أن تُ ع َقد اإلمامة لفاسق" : " ال –رمحه اهلل  – القرطىب اإلمام
تَ َوىل  ىف البد أنه على متفقون األئمة " اهلل رمحه – تيمية ابن – اإلسالم شيخ

ُ
ال أن من امل  أهال َعد 

 اتصاف وجوب ىف الفقهاء اختلف فقد .(7) خالف حمل املسألة هذه فإن ذلك, معو  .(6) " للشهادة
 :(2) قولني على بالعدالة للخالفة املتقدم

                                  
 .114 ص ,1 ج ط., د. ,الدين علوم إحياء الغزاىل,  (1)
ُمُه َعص ما: (2) َن ع, و احلفظ, و الوقاية. يقال: َعَصَمه, يَ ع ص 

أى:  ُمعَتَصم: أى مانع  يَق يه  الوقوع ىف املهالك. فالع ص مة مبعىن: امل
 .211, ص 9,  ج 3, طلسان العرب ابن منظور,: يراجع َمنَ َعُه, َو َوقَاه.

 .127, د. ط., ص فضائح الباطنيةالغزاىل,    (3)
 .429 -422, ص 1, د. ط.,  ج، السيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهارالشوكاىن  (1)
 .272 , ص1, ج2, طالجامع ألحكام القرآن القرطىب,  (4)
 .27 , د. ط., صالسياسة الشرعية  فى إصالح الراعى، و الرعية ابن تيمية,  (6)
 يتصف مل ملن اخلالفة عقد جواز عدم مسألة ىف العلماء باتفاق  – اهلل  رمحهما –  تيمية ابن و القرطىب,  اإلمامان  مراد  لعل  (7)

  جواز عدم ىف الفقهاء  باتفاق  القول ألن نظرا ذلك و .خالفا ذلك ىف يعلما  مل أهنما : مرادمها لعل أو اجلمهور, اتفاق  هو:  بالعدالة

 رأى  على لالطالع  لإلمامة. الرتشح ىف  العدالة شرط وجوب  عدم إىل احلنفية فذهب احلنفية. مبخالفة  حمجوج لفاسق اإلمامة عقد

 .277 , ص1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف, يراجع: املسألة, هذه ىف احلنفية
 الفراء, و ,362 ,  ص9, د. ط.,  جالُمحلَّى ابن حزم,  و ,21 ص ,1ط ,الملوك سياسة فى السلوك ُدَرر ،املاوردى  (2)

، و الزَّي  َلعى ,217 ص ,6, ج1, طإكمال الُمعلِّم بفوائد ُمْسِلم عياض, القاضى  و ,22 ص ط., د., األحكام السلطانية
, 392د. ط., ص , المواقف فى علم الكالم , و اإلجيى,176 -174, ص 1, ج2ط, تبيين الحقائق  شرح كنز الدقائق

مغنى المحتاج إلى معرفة معانى  و اخلطيب الشربيىن, ,277, ص 1, ط، الُمسامرة بشرح الُمَسايرةالكمال بن أىب شريف و
  .116 -114 ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه فى الدولة  رياسة عثمان, رأفت حممد و, 121, ص 4, ج1, طألفاظ المنهاج
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 إىل ذهب و لفاسق. اإلمامة عقد جيوز فال بالعدالة. لإلمامة املتقدم اتصاف وجوب يرى :األول القول

 الظاهرية. و احلنابلة, و الشافعية, و املالكية, من الفقهاء مجهور ذلك

 .(1) " فاسقلل  بتداءَ ا [ اإلمامة أى: ] تنعقد ال و " :- اهلل رمحه – اضعي القاضى  يقول        

مع الفسق   ] أى: اإلمام [ " ال يصح عقد إمامته: -رمحه اهلل  – يقول اإلمام القلقشنديو       
ُؤ ث ر هلواه, من ارتكاب احملظورات, .(2) ابتداء "

      " فال تنعقد إمامة الفاسق, و هو املتابع لشهوته, امل
 .(3) " و اإلقدام على املنكرات

 اآلتية: باألدلة ذلك على اجلمهور استدلو 

ہۀہہچ ربه: خاطبه حينما السالم عليه ابراهيم نبينا قصة ىف ورد ما تعاىل: قوله :األول الدليل

 بالعهد املراد أن االستدالل وجه و  .(1) چۇۇۆۆۈڭڭڭڭۓھھےےۓھہھ
 به االئتمام حمل ىف كان من مجيع شرط أن اآلية أفادت فقد " .الظاملون العهد هذا ينال ال و اإلمامة,

 أهل من مجاعة اآلية هبذه استدل قد و " : - اهلل رمحه – الشوكاين يقول  .(4) " الصالح و العدالة, ...
 .(6) " بالشرع العمل و العدل, أهل من يكون أن البد اإلمام أن على العلم

ألدى إلبطال ما أقيم من أجله من إقامة احلدود, فاسقا,  يكون اإلماملو جاز أن : أنه الدليل الثانى
األمور. و لذا امتنع تنصيب الفاسق  و استيفاء احلقوق. فما فيه من الفسق مينعه من القيام هبذه

 .(7) ابتداء  

 املراد من اإلمام مراعاة النظر للمسلمني, و الفاسق مل ينظر ىف أمر دينه,  : أن  " الدليل الثالث

                                  
, 1, طصحيح مسلم بشرح النووى النووى, و ,217 ص, 6ج ,1, طإكمال الُمعلِّم بفوائد ُمْسِلم القاضى عياض,  (1)

 .171 – 172 ص, 6ج
 . 72 , ص1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى,  (2)
 .72, ص 1, ج، المرجع السابقالقلقشندى  (3)
 .121 اآلية  من البقرة: سورة   (1)
 .24 ص ,1ج ط., د. ,القرآن أحكام اجَلصَّاص,  (4)
 .162 ص ,1ج ,1ط ,القدير فتح الشوكاىن,  (6)
 .271 , ص1, ج2, طالجامع ألحكام القرآن القرطىب,  (7)
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 .(1) فكيف ينظر ىف مصلحة غريه "

 به خيتل الظامل و الناس, على الظامل تسليط ال الظلم, رفع هو اإلمامة  مقاصد أحد أن: الدليل الرابع

 .(2) الدنيا و الدين, أمر

 احلنفية.  ذلك إىل ذهب و الكراهة. مع لكن و العظمى, اإلمامة الفاسق والية جواز يرى :الثانى القول

 اإلمام. ىف الواجبة الشروط من شرطا العدالة  يعتربوا مل فاحلنفية

 بدليلني: العظمى اإلمامة الفاسق والية جبواز رأيهم على احلنفية احتج و

   أمية, بىن من اجَلو ر أئمة خلف صلوا  - عليهم اهلل رضوان – الصحابة  أن ثبت قد أنه :األول الدليل

 .(3) الدولة رياسة بتقلدهم رضوا و

  الصالة صحة شرط من ليس " فقالوا: الصالة. ىف اإلمامة على العظمى اإلمامة  قياس :الثانى الدليل

 ,(1) " عدالته اإلمام خلف

                                  
 .36, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى,  (1)
 .62, د. ط., ص َغيَّاث األَُمم فى التياث الظَُلم اجلويىن,  (2)
(, و عنه البيهقى, و ابن أىب شيبة 132/1فقد ورد أن " احلسن و احلسني كان يصليان وراء مروان ". أخرجه الشافعى )  (3)

( قاال: حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه: " أن احلسن و احلسني رضى اهلل عنهما كانا يصليان 2/21/2)
أخرجه  رجعا إىل منازهلما؟ فقال: ال و اهلل ما كان يزيدان على صالة األئمة ". خلف مروان, قال: فقيل: ما كان يصليان إذا

, و قال األلباىن: و هذا سند صحيح على 321, ص 2, ج2, طإرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل األلباىن ىف 
نهم قد مسع من جديه احلسن, و شرط مسلم إن كان أبو جعفر حممد بن على بن احلسني بن على بن أىب طالب رضى اهلل ع

 احلسني. فقد قيل إنه مل يسمع من أحد من الصحابة, و اهلل أعلم.
. و ثبت أن ابن عمر " كان يصلى خلف احَلجَّاج ". 277, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة شريف, أىب بن الكمال  (1)

َصنَّف ( ) 
ُ
بن يونس عن األوزاعى عن عمري بن هاىنء قال: " شهدت (, حدثنا عيسى  2/21/2أخرجه ابن أىب شيبة ىف ) امل

ر ابن الزبري, فكان منزل ابن عمر بينهما, فكان رمبا حضر الصالة مع هؤالء, و رمبا حضر الصالة  مع  ابن عمر, و احَلجَّاج حُمَاص 
(: 132/1رواه الشافعى ) ( من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عمري بن هاىنء أمت به. و122/3هؤالء ". و أخرجه البيهقى )

أخربنا مسلم بن خالد عن ابن ُجرَيج عن نافع: " أنَّ ابن عمر اعتزل مب ىن ىف قتال ابن الزبري, و احَلجَّاج مب ىن, فصلى  مع احلجاج 
كان (, من طريق جابر, و هو اجلُع فى, عن نافع حنوه. مث أخرج عن زيد بن أسلم أن ابن عمر   112/1/1".  ورواه ابن سعد ) 

إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار   إال صلى خلفه, و أدى إليه زكاة ماله.. أخرجه األلباىن ىف ىف زمان الفتنة ال يأتى أمري
 ., و  قال: صحيح321 – 323, ص 2, ج2, طالسبيل
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 واجبةُ  ةالَ الصَّ  و ,افاجر  أو كان بَ ر ا ريم  أَ  كل مع معليكُ  واجبُ   هادُ اجل   ) :  سلم و عليه اهلل صلى لقوله 
ل م   ُكلِّ  على واجبةُ  الصَّاَلة و ,الكبائر لم  عَ  إن   و ,افاجر  أو كان بَ رَّا مل  س  مُ   لِّ كُ  فَ ل  خَ  معليكُ   بَ رَّا ُمس 
  .(1) ( رالكبائ َعم لَ  إن   و فاجرا, أو كان

 وجهني: من الفاسق والية جواز على يدل فاحلديث

 يدل ( فاجرا أو كان برا أمري كل مع  عليكم واجب اجلهاد ) سلم: و عليه اهلل صلى قوله األول: الوجه

 .(2) أمريا الفاسق كون جواز على

 ( فاجرا أو كان برا مسلم كل خلف عليكم واجبة الصالة ) سلم: و عليه اهلل صلى قوله :الثانى الوجه
 قياسا العظمي اإلمامة ىف العدالة تشرتط فال , الصالة لصحة شرطا ليست اإلمام عدالة أن  على يدل
 .(3) الصالة إمامة على

 :باآلتى ذلك عن اجلمهور ابأج و

 تولوا ملوكا كانوا هؤالء ألن إمنا اجلور أئمة خلف بالصالة تعايل اهلل رضوان الصحابة رضا  بأن :أوال

  هبا. االستدالل يصح فال ضرورة حال التغلب حال و الغلبة, و بالقهر, العظمى مامةاإل

 الغري, حبقوق تتعلق ال الصالة ألن الفارق مع قياس الصالة إمامة على العظمى اإلمامة قياس  ثانيا:

 مؤمتن نهأل  بالعدالة األعظم اإلمام يتصف أن فينبغى الغري. حبقوق تتعلق الىت العظمى اإلمامة خبالف
 ذلك. على يؤمتن ال الفاسق و الرعية, حقوق على

                                  
.  هريرة أىب عن مكحول عن صاحل بن أمحد طريق من(,  2433, احلديث رقم )126, ص 1ج السنن، ىف داود أبو  أخرجه  (1)

ُن ذرى ىف ) هتذيب السَُّنن, د.ط., ,
مل يسمع  –و هو الشامى  –(: " رجاله ثقات, لكنه منقطع, فإن مكحوال  3/322وقال امل

(, 2/124(, و )3/121(,  و البيهقى ىف ) السَُّنن الكربى (, )1412من أىب هريرة". وأخرجه الطرباىن ىف ) مسند الشاميني ( )
( من طريق معاوية بن صاحل هبذا اإلسناد.  و أخرجه البيهقى ىف 9212(, و ىف )ُشَعب اإلميان( )431و ىف )السَُّنن الصغرى ( )

(, و قال البيهقى: " و هذا إسناد صحيح إال أن فيه إرساال بني 1122, احلديث رقم )622, ص 2, جمعرفة السَُّنن، واآلثار
, و قال: 321, ص 2, جإرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيلهريرة ". و أخرجه  األلباىن ىف   مكحول, و أىب

 ضعيف
 .322, ص 4, , ج1, طالتنوير شرح الجامع الصغير األمري الصَّنعاىن,  (2)
 .279, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف,  (3)
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 لسببني: الدولة لرئاسة املتقدم ىف العدالة اشرتاط إىل ذهب الذى اجلمهور قول  هو الراجح و

 دينه, على مؤمتنا ليس الفاسق و الدين, حفظ هو اإلمامة من األمسي املقصد ألن :األول السبب

 .(1) غريه دين على يؤمتن فكيف

 يكن مل فإذا لغريه. حسنة قدوة يكون أن اإلمام ىف املتوقع و .للرعية قدوة األئمة ألن  الثاىن: لسببا
 الناس فإن "  :- اهلل رمحه – املاوردى اإلمام يقول  أحواهلم. ساءت و الرعية, أمر فسد كذلك,
تنُّون, ملوكهم بأخالق شار الَعَلم ألهنم جَيُرون, شاكلتهم على و َيس 

ُ
 " حنوه املقصود الغرض و يه,إل امل

  الصغائر على إصراره و للكبائر, ارتكابه مبعىن العدالة  بشرط لإلمامة املرشح فإخالل ذلك على و .(2)
 .(3) لإلمامة أهال كونه عن خيرجه

 العلمشرط :السابع المطلب 
ُت الشىَء أعَلُمُه  ل. و َعل َم الشىَء يَ ع ُلُمه ع ل ما: َعَرَفُه. و يقال: َعَلم  الع ل ُم ىف اللغة: نقيض اجَله 

ُتُه. و َعل مُت الشىء مبعىن: َعَرفُتُه, و َخرب  تُُه   .(1)ع ل ما: َعَرف  

ني كالشرع أم غريه, إذن العلم لغة هو: املعرفة على وجه العموم؛ سواء  أكانت تتعلق مبجال مع      
 و سواء أكان طريق التوصل إليها الوحى, أم العقل, أم احلواس.

. قوله: ) االعتقاد اجلازم (4)هو: " االعتقاد اجلازم املطابق للواقع "  و العلم ىف اصطالح الشرع
ما هو  املطابق للواقع (؛ أى: معرفة الشىء على حقيقته. و قيل ىف تعريف العلم: " إدراك املعلوم على

َلكة (6)به " 
َ
. قوله: ) إدراك املعلوم على ما هو به (؛ أى: تبني حقيقة الشىء. و العلم بذلك هو امل

 الىت يتمكن هبا املرء من التوصل إىل احلقائق.

                                  
 .211, ص 4,  ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاىن,  (1)
 .21 ص ,1ط ,الملوك سياسة فى السلوك ُدَرر ،املاوردى  (2)
 .291 , ص7ط ، النظريات السياسية اإلسالمية،حممد ضياء الدين الريس  (3)
 .371, ص 9, ج3, ط،  لسان العربابن منظور , و217,  ص 4, طُمختار الصََّحاح الرازى,  (1)
 .132ص , 1, طالتعريفات، اجلرجاىن  (4)
 .22ص د. ط.,  أصول الدين، البزدوى,  (6)
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 العلم نوعان: و      

 تفكر. و ما يُعَلم من غري َروية, , وهو العلم الواقع باحلواس, و أحدمها؛ علم ضروري

 .(1)إمعان تدبر ل؛ أى: ما يُعَلم بعد تأمل, و هو العلم الواقع باالستدالمكتسب؛ و  والثاىن؛ علم

 .(2) : "  العلم بالشريعة اإلسالمية, و أحكامها, و مصادر تلك األحكام " املراد بالعلمو       
كلة, و التبحر ىف غوامض العلوم,و اإلغ"و ُش 

راق ىف ليس املراد بالعلم ىف امللوك هو تصور املسائل امل
 
ُ
ك هو أال يكون له أُن س هبا إال حبيث  ميكنه أن يفاوض أرباهبا  ل  طلبها ... و إمنا املراد من العلم ىف امل

معىن ذلك أنه ال يراد  .(3) فيها مفاوضة يندفع  هبا احلال احلاضر, و ال ضرورة ىف ذلك إىل التدقيق "
املعرفة, و إمنا املراد معرفة ما يلزم لتصريف ما  بالعلم هنا اإلحاطة بدقائق املسائل ىف كل فرع من فروع

 يواجهه من أمور.

تصريف ,  و اإلمام أن يكون على قدر كاف من العلم يؤهله لتسيري شئون األمة يشرتط ىف و       
  .(1)أمور العباد 

ه أحق اعتربه من األمور الىت جعلت, و (4) قد أشار القرآن الكرمي إىل هذا الشرط ىف قصة طالوتو       
رمحه  – يقول اإلمام القرطيب. (1) چۓہہھھھھےےۓچ بامللك دون غريه. قال تعاىل:

 ,(2): " فبدأ بالعلم " -اهلل 

                                  
, ص 2, د. ط., جحاشية العطار على َجمع الجوامع , و حسن العطار,23ص  , د. ط.,,أصول الدين البزدوى,  (1)

122. 
 .222, ص 7ط النظريات السياسية اإلسالمية، حممد ضياء الدين الريس,  (2)
 .12, د. ط., ص الَفْخِرى فى اآلداب السلطانية، و الدول اإلسالميةابن طََباطَبا,   (3)
 .221, ص 1, د. ط., ججواهر اإلكليل شرح مختصر خليل األزهرى,  (1)
طالوت: رجل من بىن اسرائيل. قيل: كان َسقَّاَء, و قيل: كان َدبَّاغا, و قيل:كان  ُمَكاريا. و كان  أحد علماء بىن اسرائيل.      (4)

رفعه اهلل تعاىل ليكون ملكا على بىن اسرائيل. و احتج بىن اسرائيل بأنه فقري, و أنه  ليس من نسل النبوة, و  ليس من نسل ولذا 
ُل ك. و احتج عليهم نبيهم بأن اهلل اختار طالوت, و هو احلجة القاطعة  و بني هلم تعليل اختياره و هو بسطته ىف العلم الذى 

امل
م الذى هو َمع ينه ىف احلرب, و ُعدَّتُه عند اللقاء. ليدل بذلك إىل أن اإلمامة " مستحقة بالعلم,   هو مالك اإلنسان, و اجلس

الجامع والدين, والقوة, ال بالنََّسب. فال حظ للنََّسب فيها مع العلم, و فضائل النفس, و أهنا متقدمة عليه ". يراجع:القرطىب,  
 .216 – 214, ص 1, ج2, طألحكام القرآن
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 . (3)و ىف ذلك داللة على اشرتاط العلم ىف املتقدم لإلمامة  

 – . ذكر اإلمام القرطيب(1) چچچچڃڄڄڃڃڃچقال عن يوسف عليه السالم: و        
اتفق الفقهاء على اشرتاط العلم و . (4)أن ىف اآلية دليل على أن اإلمامة مستحقة بالعلم  –رمحه اهلل 

 . و أول ما جيب عليه علمه هو العلم بأحكام الشريعة.(6)ىف املتقدم لإلمامة 

 أن عليه و, (7)حكام الشرعية " : " أن يكون عاملا باأل-رمحه اهلل  – فاشرتط اإلمام املاوردي        
 صالح هبا العلم ألن " إغفاله للعاقل جيوز ال و جهله, يسعه ال و علمه, عليه جيب ما ذلك من يعلم "

 .(2) اآلخرة و الدنيا,

 فرائض من يلزمه مبا عاملا " يكون أن لإلمامة املتقدم ىف  – اهلل رمحه – حزم ابن  اإلمام يشرتطو        
   .(9) " الدين

يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة اإلسالمية أن يكون عاملا, و أول يؤكد فريق من املعاصرين أنه و       
ما جيب عليه علمه هو العلم بأحكام الشريعة اإلسالمية ألنه يقوم على تطبيقها, و يوجه سياسة 

 .(12) مامة "الدولة ىف حدودها, " فإذا مل يكن عاملا بأحكام اإلسالم, مل يصح تقدميه لإل

                                                                                                        
 .217سورة البقرة, من اآلية:   (1)
 .271, ص 1, ج2, طالجامع ألحكام القرآن القرطىب,  (2)
 .22,  ص 1, د. ط., جأضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطى,  (3)
 .44سورة يوسف: من اآلية   (1)
 .216, ص 9, ج2, طالجامع ألحكام القرآن القرطىب,  (4)
, و ابن ُجَزى , 392د. ط., ص, المواقف فى علم الكالم, و اإلجيى, 192د. ط., ص  , أصول الدين البزدوى,  (6)

,  74د. ط., ص  القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية، و التنبيه على مذهب الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة،
, ص 1, ج1ط حجة اهلل البالغة، دهلوى,وىل اهلل ال , و277, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف,و 

119. 
 .149, ص 16, ج1, طالحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعى املاوردى,  (7)
 .122 ص, 1, طالملوك نصيحة املاوردى,  (2)
 .12 ص ,4, د. ط., جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل حزم, ابن  (9)

 .123, د. ط., ص اإلسالم، و أوضاعنا السياسية عبد القادر عودة,  (12)
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 السياسية, الشئونب كافية دراية على  أيضا  اإلمام  يكون نأ ينبغى  بأنه  الفريق هذا يضيف و        

 .(1)ليقوم باملهام املطلوبة منه على الوجه املنشود  اإلدارية و احلربية,و    

من ذلك يتبني أنه جيب أن يكون املتقدم لإلمامة على دراية كافية بتعاليم الشريعة اإلسالمية      
على حنو يؤهله للقيام بأمسى مقاصد اإلمامة و هى حراسة الدين بالدعوة إليه, و تطبيق أحكامه, 

اإلدارية, و , لى قدر كاف من الثقافة السياسيةالدفاع عنه ضد مكائد اخلصوم. كما جيب أن يكون عو 
 االقتصادية مبا يساعده على تدبري املصاحل الدنيوية.و 

 (6)شرط االجتهاد :الثامن املطلب 
دمشتق من اجلُّ   :االجتهاد فى اللغة       ؛ أى: الطاقة. يقال: َجَهُدُت ُجه دى, و اجتَ َهدُت رأىي,ه 

ع؛ أى: الطاقة ىفو   . (3) طلب األمر نَ ف سى؛ أى: بلغت الطاقة. و االجتهاد: بذل الُوس 

من األدلة من  هد للتوصل إىل احلكم الشرعيبذل  اجلُ   ": هو الح الشرعياالجتهاد فى االصطو 
   .(1)الكتاب, و السنة " 

 هبا علمه و الشرعية, باألحكام عاملا يكون أن  " بقوله: االجتهاد معىن ردىاملاو  اإلمام شرحو      
 علمه أحدها أربعة: الشرع ىف األحكام أصول و  بفروعها. (4) االرتياض و بأصوهلا, علم على يشتمل
 علمه الثالث و ...سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول بسنة علمه  الثاىن و , ...جل و عز اهلل بكتاب

                                  
 .379 ,  ص2, طاإلسالم حوى, سعيد و ,291 ,  ص7, طالنظريات السياسية اإلسالمية حممد ضياء الدين الريس, (1)
 تارة و باالجتهاد, الشرط هذا عن يعربون تارة اإلمامة شروط من شرطا االجتهاد يعدون الذين العلماء  أن  بالتنويه جدير هو مما (2)

 مرادهم فإن ‘اإلمامة ىف توافرها الواجب الشروط بني من العلم ذكروا إذا العلماء فأكثر اجملتهد. علم به يريدون و بالعلم, عنه يعربون

َقلِّد. علم ال اجملتهد, علم بذلك
ُ
 فترأ حممد و ,277, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة  شريف, أىب بن الكمال :يراجع امل

 .134 ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه فى الدولة رياسة عثمان,
 .397 – 394, ص 2, ج3, طلسان العرب, و ابن منظور, 222, ص 1, ج2, طُمْجَمل اللغة ابن فارس,  (3)
, وحسن 474, ص 3, ج1, طشرح مختصر الرَّْوضة, و الطوىف, 31, د. ط., ص 1, د. ط., جالَورِقات اجلويىن, (1)

, د. ط., ص أصول الفقه , وحممد أبو زهرة,121 – 122, ص 2, د. ط., جحاشية العطار على َجمع الجوامع، العطار
 .217 – 216, 2, طعلم أصول الفقه , وعبد الوهاب خالف,379
. و االرتياض: التذليل, و التعل  (4) ابة يَ ُروُضها َرو ضا, و رياضة: َوطََّأها, و َذلََّلها, و َعلََّمها السَّري  يم. يراجع: االرتياض: رَاض الدَّ

 .371, ص 4, ج3, طلسان العرب ابن منظور,
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 الرابعو  االختالف. ىف برأيه وجيتهد  ,اإلمجاع ليتبع فيه اختلفواو   عليه, اجتمعوا فيما السلف بتأويل
َمعو   هبا, املنطوق األصول إىل عنها املسكوت الفروع لرد وجبامل بالقياس علمه ُج 

 جيد حىت عليها امل
 ىف األربعة األصول هبذه علمه أحاط فإذا الباطل. من احلق متييز و النوازل, بأحكام العلم إىل طريقا

 هبا, َأَخل   إن و ... يقضى و يفىت أن له جاز و  الدين, ىف االجتهاد أهل من هبا صار الشريعة, أحكام
 .(1) يقضى  أن ال و يفىت أن جَيُز مل  االجتهاد, أهل من يكون أن من خرج منها بشىء أو

أوهلا؛"  : أن األهلية لالجتهاد حتصل بالعلم خبمسة أمور هى –رمحه اهلل  – يذكر اإلمام النوويو 
الثاىن: سنة  كتاب اهلل تعاىل, و ال يشرتط العلم جبميعه, و ال يشرتط حفظه عن ظهر القلب...

, و يشرتط أن يعرف منها رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ال مجيعها, بل ما يتعلق منها باألحكام
, و الناسخ, و املنسوخ؛ و العام, واخلاص, و  بَ نيَّ

ُ
َمل, و امل ُج 

َُقيَّد, و امل
طَلق, و امل

ُ
من السنة؛ املتواتر, امل

حا, و تعديال. الثالث: أقاويل علماء الصحابة, و َمن  حال الُرَواة جر و اآلحاد, واملرسل, واملتصل, و 
إعرابا... لسان العرب؛ لغة, و  بَعدهم رضى اهلل عنهم إمجاعا, و اختالفا. الرابع: القياس ... اخلامس:

 الشرط, هذا لشرح تصدوا الذين املعاصرين بعض أمجلو  .(3) " (2)ال يشرتط التبحر ىف هذه العلوم و 
 الدولة تاريخو  التشريع, وتاريخ واحلديث, ,التفسري علوم بأهنا: احلاضر الوقت ىف للمجتهد الالزمة العلوم

 االقتصادية,و  ة,السياسي بالدراسات  اإلملام جبانب هذا العربية. اللغةو   الفقه, أصولو  اإلسالمية,
 األحداث وهى زل,النوا أحكام معرفة إىل يتوصل حبيث االجتهاد؛ منزلة يبلغ حىت املعاصرة  االجتماعيةو 

 .(1) الطارئة األوضاعو  اجلديدة,

                                  
 .24 -21 ص ,3ط ,الدينية الواليات و السلطانية، األحكام املاوردى,  (1)
   األحكام, آيات لفهم يؤهله الذى بالقدر العربية باللغة عارفا يكون أن :أوال اآلتى: فيه يشرتط اجملتهد أن كذل مفاد  (2)

 فيعرف األحكام. من حكما يستنبط أن يريد حينما إليها الرجوع بكيفية أى؛ األحكام, بآيات علم على يكون أن :ثانيا وأحاديثها.

 أن :ثالثا ذلك. إىل ما و منسوخ, و ناسخ, و جماز, و حقيقة, و تقييد, و إطالق, و صوص,خ و عموم, من هبا يتعلق ما و معناها,

 ميكنه حىت التعديل و اجلرح, من الرواة حبال على يكون أن و آحاد, أو تواتر من سندها فيعرف األحكام, بأحاديث علم على يكون

 العلم  :خامسا األدلة. من األحكام استنباط من ميكنه حنو لىع الفقه بأصول العلم :رابعا غريها. من الصحيحة األحاديث معرفة

 خمالفة ألن حمرما فعال ارتكابه إىل ذلك فيؤدى املختلفة, املسائل ىف العلماء عليه أمجع ما باجتهاده خيالف ال كى اإلمجاع, مبسائل

 حرام. العلماء إمجاع
 .23, ص 2, ج1, ط، روضة الطالبينالنووى  (3)
 .292 , ص7, طالنظريات السياسية اإلسالمية الدين الريس, حممد ضياء  (1)
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 كما الشرعية األحكام معرفة علي يقتصر ال فاالجتهاد والعلم؛ االجتهاد, بني الفرق يتضح ذلك وعلي
 الشرعية. األدلة من األحكام استنباط علي القدرة أيضا يتضمن وإمنا للعلم, بالنسبة احلال هو

 أو جمتهدا  اإلمامة منصب لشغل املتقدم  يكون أن جيب هل ؛الجتهادا اشرتاط ىف الفقهاء اختلفو 
 :(2) مها قولني على ؟(1) ُمَقلِّدا يكون أن جيوز

 مجهور ذلك إىل ذهب و جمتهدا. عاملا  يكون أن  لإلمامة املرشح ىف  يشرتط أنه يرى األول: القول

   .احلنابلة و الشافعية, و املالكية, من الفقهاء

 يكون أن يصلح حبيث العلم و  " اإلمامة: شروط بيان ىف – اهلل رمحه – يالشافع اإلمام ليقو        
 .(3) " االجتهاد أهل من مفتيا

 لإلمامة املتقدم لدى العلم إليه يصل أن ينبغى الذى احلد إىل  - اهلل رمحه – يالبغداد  يشري و         
 .(1) " األحكام سائر و احلرام و احلالل ىف جملتهدين,ا مبلغ فيه يبلغ أن منه يكفيه ما أقل و " بقوله:

 االجتهاد إىل املؤدى العلم " اإلمام: ىف املعتربة الشروط من أن  - اهلل رمحه – ياملاورد  ذكر قد و         
 .(4) " األحكام و النوازل, ىف

                                  
دى, و حنوها.       (1) التَّقليد ىف اللغة: مأخوذ من الق الدة, و هى ما جعل ىف العنق يكون لإلنسان, و الكلب, و البََّدنة الىت تُ ه 

ى. قَ لَّد فالنا: ات َّبَ َعُه فيما يقول, أو يفعل من غري ُحجَّة, و  . ال دليل وتقليد البََّدنة أَن  يَ َعلَّق ىف عنقها شىء لُيعَلم  أهنا َهد 
    و التقليد ىف الشرع: " عبارة عن اتباع اإلنسان غريه فيما يقول, أو يفعل معتقدا للَحقَِّية فيه من غري نظر أو تأمل ىف الدليل "    

ُتَّب ع جعل قول الغري, أو فعله ق اَلدة ىف عنفه ". يراجع:
 ابن منظور, , و249 , ص4, طُمختار الصََّحاح الرازى, و" كأن هذا امل

, و اجلرجاىن, 741, ص 1, طالمعجم الوسيط, و جممع اللغة العربية, 276 – 274, ص 11, ج3, طن العربلسا
 .42, ص 1, طالتعريفات

, د. المواقف فى علم الكالم اإلجيى, و  ,27 , د. ط., صالسياسة الشرعية  فى إصالح الراعى، و الرعية ابن تيمية, (2)
الُمسامرة بشرح  شريف, أىب بن الكمال و ,211 , ص4, ج2, طح المقاصدشر  السعد التفتازاىن,  و ,392 صط.,  

,  121, ص 4, ج1طمغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج،  اخلطيب الشربيىن, , و277, ص 1, طالُمَسايرة
 . 412, ص 1, ج2, طرد المحتار على الدر المختار عابدين, ابنو 

 .14 ص ط., د. ,األكبر الفقه الشافعى,  (3)
 .277 ص ,1ط ,أصول الدين البغدادى,  (1)
 .6 ص ,3ط ,الدينية الواليات و السلطانية، األحكام املاوردى,  (4)
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 .(1) " جمتهدا قرشيا, ذكرا, حرا, مكلفا, مسلما, كونه :اإلمام رطش " النووى: يقول و          

 ليقوم الفروع و األصول, ىف جمتهد اإلمامة أهل أن على اجلمهور " إلجيى:ا الدين َعُضد يقول و          
 .(2) اخلصومات رفع و احلكومات, فصل و العقائد, حفظ اإلمامة مقاصد أهم ألن ", الدين بأمور

 يكون ان إال العلم من يكفى ال و  " اإلمامة: شروط من العلم عد أن بعد خلدون ابن يقول و           
 .(3) " األحوال و األوصاف, ىف الكمال تستدعى اإلمامة و نقص, التقليد ألن جمتهدا,

 ىف املتطلبة الشروط ىف زادوا قد العلماء من كثري أن من ( املسايرة بشرح املسامرة ) ىف جاءو          
 ىف يستقل و   الدينية, العقائد ىف (1) الشَُّبه َحل   و احُلَجج, ةإقام من ليتمكن " االجتهاد شرط  اإلمام

  .(6) " ( 4) النوازل ىف الفتوى

فاملقصود من َنص ب األئمة هو تنفيذ أحكام اهلل عز و جل, و هذا يتطلب منه االجتهاد            
الذى مل يبلغ رتبة ىف املسائل الشرعية. و كون اإلمام جمتهدا, فإن ذلك جيعله أهنض من اإلمام 

 . (1) .االجتهاد؛ ألنه يضع األمور ىف مواضعها الشرعية

                                  
 .23 , ص2, ج1, ط، روضة الطالبينالنووى , و422, ص 1, طمنهاج الطالبين، و ُعْمدة الُمفتين النووى,  (1)
 .321 – 322 ص, 2, د. ط., جشرح المواقف اجلرجاىن,  و ,392 د. ط., ص, المواقف فى علم الكالم اإلجيى,  (2)
 .362 ص, 1, ج1ط خلدون، ابن مقدمة ،خلدون ابن  (3)
ك َلة ُيشبه بعُضها بعض ا ". و (1) َهة  الشَُّبه لغة: مجع ُشب هة, و الُشب هة  ىف اللغة: " االلتَباس. و أمور ُمشَتَبهة, و ُمَشبِّهة: ُمش  الُشب  

ىف االصطالح تعرف بأهنا: " ما مل يُ َتيقن كونه حراما أو حالال ". و تعرَّف بأهنا: " الشيئ الغامض الذى يصاحب أمرا فيمنع 
 يزه عن غريه ". و هى أنواع:متي

ل  وطء أََمة أبويه.النوع األول  : الشبهة ىف الفعل: هى ما ثبتت بظن خالف الدليل, كظن ح 
َحل : و هى ما حتصل بقيام دليل ناف للحرمة كوطء أََمة ابنه.النوع الثانى

َ
 : شبهة امل

 : شبهة امل ل ك: بأن يظن املوطوءة امرأته. النوع الثالث
وسائل , و حممد الزحيلى, 124, ص1, طالتعريفات , و اجلرجاىن,23, ص 7, ج3, ط ، لسان العربمنظورابن  ينظر:

 .746, ص 2, ج2, طاإلثبات فى الشريعة اإلسالمية فى المعامالت المدنية و األحوال الشخصية
ر تنزل بالنَّاس, و اجلمع: نوازل,   (4) , 3, طلسان العربو نَ زَال. يراجع:  ابن منظور, النوازل: النَّازلة: الشِّدَّة من شدائد الد ه 

 .113,ص 11ج
 .277 , ص1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة ابن منظور,  (6)
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 من شرائط بشأنه:"  اجلويىنإمام احلرمني   يقول ذلك. على اإلمجاع العلماء بعض  وحكى      

هذا متفق اإلمام أن يكون من أهل االجتهاد, حبيث ال حيتاج إىل استفتاء غريه ىف احلوادث و 
 .(2)عليه"

  .(3) جممع عليه شرط االجتهاد أن  -رمحه اهلل  – الغزايلاإلمام و ذكر         

  غريه إىل حيتاج ال جمتهدا  "يكون أن اإلمام ىف يشرتط أنه  – اهلل رمحه – القرطيب اإلمام ذكر و          
 .(1) عليه متفق هذا و ,احلوادث ىف االستفتاء ىف

" هذا الشرط  البد منه ىف اإلمامة, أن  ذكر  إذ  -رمحه اهلل  –الرملى اإلمام و أيَّد ذلك         
 .(4) , و أوىل, بل حكى فيه اإلمجاع " كالقاضى

 باالتى: اإلمام ىف االجتهاد حتقق وجوب على اجلمهور استدلو 

  فيه  يشرتط القاضى كان فإذا القضاء, منصب على اإلمامة منصب قاسوا فقد القياس: :أوال

 يتوىل وال بنفسه. القضاء مباشرة ىف احلق فالإلمام أوىل. باب من األعظم اإلمام فكذلك ,(6) االجتهاد
 .(7) منه الشرعى احلكم استنباط و الدليل, ىف بالنظر االجتهاد على القدرة لديه كان من إال القضاء

                                                                                                        
السيل الَجرَّار , و الشوكاىن, 121, ص 4, ج1, ط، مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاجاخلطيب الشربيىن  (1)

 .422 -427, ص 1ج, د. ط.,  المتدِفق على حدائق األزهار
 .126, د. ط., ص اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول االعتقاد اجلويىن,  (2)
 .191, د. ط., ص فضائح الباطنيةالغزاىل,   (3)
 .272 , ص1,  ج2, طالجامع ألحكام القرآن القرطىب,  (1)
 .129, ص 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملى,  (4)
حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكى بالتعاون مع مركز البحوث, و الدراسات العربية,  و اإلسالمية الكافى،  ابن قدامة,  (6)

 -ه 1119, ) اململكة العربية السعودية: وزارة الشئون اإلسالمية, و األوقاف, و الدعوة, و اإلرشاد, 2, ط6بدار َهَجر, ج
، مواهب الجليل , و احَلطَّاب323, ص 2, ج1, ط، الُعدَّة فى شرح الُعْمدةاملقدسى هباء الدين , و26م(, ص  1992

, حتقيق: عبد امللك بن إرشاد أولى النـَُّهى لدقائق الُمنتهى, و الُبهوتى, 123, اجمللد السادس, ص 1, طلشرح مختصر خليل
 .221, ص 1, د. ط.,  جمختصر خليل جواهر اإلكليل شرح,  و األزهرى,  1391, ص 2, ج2عبد اهلل بن ُدَهي ش, ط

 .129 , ص 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملى, (7)
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ه على : طبيعة العمل املوكول إىل اإلمام األعظم, و ما يستوجبه من صفات خاصة حىت يؤديلثاثا
ىف يفنِّد األباطيل الىت يلقيها اخلصوم للتشكيك احُلَجج, و  أن يقيمإىل  فهو حباجة النحو املنشود. 

احلدود, و يستوىف  ألمور املستجدة, و هو حباجة إىل أن يَعلمالعقائد الدينية, و يستقل بالفتوى ىف ا
العقائد, و فصل  احلقوق, و يفصل اخلصومات بني الناس,  ألن أهم مقاصد اإلمامة حفظ

 احلكومات, و رفع

 .(1) إذا مل يكن عاملا جمتهدا, مل يقدر على ذلكو  اخلصومات. 

 السنة و الكرمي, القرآن يوجبه مل هذا ألن للخالفة املرشح ىف االجتهاد اشرتاط عدم يرى :الثانى القول

 حزم. ابن و الغزاىل, قال به و ,(2) احلنفية أكثر ذلك إىل ذهب و املطهرة.

 إمنا إطالقه, على القول هبذا يقولون ال للخالفة املرشح ىف االجتهاد اشرتاط بعدم القائلون و      
 االجتهاد بأهل يستعني أن و الشرعى, العلم من كافية درجة على للخالفة املرشح يكون أن يشرتطون

 الشرعية. األحكام ملراجعة

 " الدين أمور من خيصه مبا عاملا يكون أن يستحب مث " :- اهلل رمحه – حزم ابن اإلمام يقول

 .(3) الشرعية املسائل ىف اجملتهدين من يكون أن اشرتاط دون

: " و ليست رتبة االجتهاد مما البد منه ىف اإلمامة  -رمحه اهلل  – الغزاىل و يقول اإلمام       
رتيب اإلمامة على وفق ضرورة, بل الورع الداعى إىل مراجعة أهل العلم فيه كاف, فإذا كان املقصود ت

 .(1) باتباع أفضل أهل زمانه "يعرفه الشرع, فأى فرق بني أن يعرف حكم الشرع  بنظره أو 

                                  
, الُمسامرة بشرح الُمَسايرة, و الكمال بن أىب شريف, 37, ص 2, ط1, ج، مآثر اإلنافة فى معالم الخالفةالقلقشندى  (1)

 .277, ص 1ط
 الذين احلنفية علماء كان فلو إال و احلنفى, املذهب ميثل الذى الرأى هو األعلى الرئيس ىف االجتهاد اشرتاط عدم أن الظاهر  " (2)

 رأيهم ذكرهم مع مذهبهم, ىف املعتمد الرأى لذكروا الشخصى رأيهم عن يعربون  الشرط هذا يشرتطوا مل و العظمى, اإلمامة ىف كتبوا

 عثمان, رأفت حممد يراجع: ". احلنفى املذهب ىف املعتمد الرأى هو الرأى هذا نأ على دل ذلك, يفعلوا مل ملا لكنهم و الشخصى,

 .131 ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه فى الدولة رياسة
 .11 ص ,4, د. ط., جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل ابن حزم,   (3)
 .191, د. ط., ص فضائح الباطنيةالغزاىل,   (1)
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يشرتط أمرين لعصمة اإلمام الذى يفتقر إىل رتبة االجتهاد من  -رمحه اهلل  – فاإلمام الغزايل       
إصدار أحكام ليست هى املطلوبة شرعا, هذان األمران مها: األمر األول: االستعانة بأفضل علماء 
زمانه, و تقليد أغزرهم علما ىف مواطن اخلالف, و االلتباس. و األمر الثاىن: أن يسعى اإلمام 

فإن اإلمامة, و إن كانت صحيحة منعقدة ىف احلال, فخطاب اهلل تعاىل لتحصيل العلم الشرعى, " 
 قائم بإجياب

 .(1) العلم, و افرتاض حتصيله " 

 علم به يرد مل اإلمامة, شروط من العلم َعدَّ  عندما – احلنفى الفقه أئمة من هو و – اممَ اهلُ  بن الكمال و
َقلِّد علم به أراد إمنا , اجملتهد

ُ
  .(2) الفروع و األصول, ىف امل

            قال:  ,(3) العلم منها عد و اإلمام, ىف املطلوبة الشروط ذكر حينما أنه ذلك على يدلل و        
 .(1) "  الفروع و ... األصول, ىف االجتهاد العلماء من كثري زاد و "

 عندنا أما  " :بقوله اإلمامة شروط من شرطا ليس االجتهاد بأن اهلمام بن الكمال يصرح و        
 العقل, و احلرية, و الذكورة, و اإلسالم,  هى: و بدونه [ اإلمامة ] تنعقد ال الزم بعضها أنواع فالشروط

 ترجح مكمالت أهنا على إليها فينظر الشروط هذه عدا ما و ", قرشيا يكون أن و  الشجاعة, أصل و
 .(4) عداه من على فيه وجدت من

  :(6) باآليتب شرط االجتهاد ىف املرشح ملنصب اإلمامة عدم وجو ب القائلون  و استدل

                                  
 .191 – 193ص  , د. ط.,لباطنيةفضائح االغزاىل,   (1)
  وعلم  أصول الفقه. و املراد بالفروع علم الفقه.  -أى: علم العقيدة,   -املراد باألصول هنا علم أصول الدين   (2)

هذا و يتناول علم أصول الدين  املسائل الىت تتعلق باإلهليات, و النبوات, و الغيبيات. و يتناول علم أصول الفقه املسائل الىت  
يراجع:  تتعلق بطرق استنباط األحكام الشرعية من األدلة. بينما يتناول علم الفقه أحكام احلالل, و احلرام, و األدلة على ذلك.

 .277,  ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة ,الكمال بن أىب شريف
 .134 ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه فى الدولة رياسة عثمان, رأفت حممد  (3)
 .277 , ص1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف,  (1)
 .274 ص المرجع السابق، الكمال بن أىب شريف,  (4)
 .277, ص المرجع السابق الكمال بن أىب شريف,  (6)
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أوال: أن اجتماع هذا الشرط مع غريه من الشروط ىف شخص واحد يعترب أمر نادر, خصوصا ىف هذا 
 , و بلوغ درجة االجتهاد فيه.يفت فيه اهلمم عن طلب العلم الشرعالزمان الذى ضع

الشرع احلنيف,  و ميكن حتقيق ذلك باالستعانة  ثانيا: املقصود من أمور اإلمامة تكون وفق مقتضى
 بالعلماء اجملتهدين ىف األمور الىت تتطلب االجتهاد, أو حيكم بعد أن يستفىت العلماء.

 من كافية درجة على ماإلما يكون أن ينبغى أنه  يرى الذى الثاين القول هو أعلم اهلل و الراجحو        
 نظرا الزمان هذا ىف لتعذرها ذلك و االجتهاد  ةدرج يبلغ أن يالضرور  من ليس لكن و ,يالشرع  العلم

 .يالشرع العلم بطل عن الكثريين مهم لضعف
بوجوب اشرتاط االجتهاد ىف املرشح لإلمامة يوقع األمة ىف احلرج,  أضف إىل ذلك أن القول      

 يرد مل الىت االجتهادية املسائل من املسألة هذه أن جبانب هذا. (1) نظرا لصعوبة توافر شرط االجتهاد
 تتوفر الذى اجملتهد وجد فإذا املصلحة. و الضرورة, تقتضيه ما إىل ذلك مرجع إمنا و بشأهنا, صريح نص

 تتوفر الذى اجملتهد وجود تعذر إن و اجملتهدين, غري من غريه على يقدم فإنه األخرى, اإلمامة شروط فيه
 األمثل ترشيح لذلك فينبغى لذلك. املسلمني مصاحل تتعطل فال اإلمامة, ىف املتطلبة اآلخرى الشروط فيه

 (2) فاألمثل

 يالرأ صحة شرط:التاسع  املطلب
 برَأى   يرتاءى ُفاَلن يقال: و اعتقادا. يعتقد أى: رأيا؛ يرى يقال: آراء. اجلمع: و االعتقاد, لغة: الرأي
 َحسَ  فالن: يقال: التدبري. مبعىن: أيضا الرأى و به. يقتدى و إليه, مييل و رأيه, يرى كان إذا ُفاَلن

 .(3) التدبري حسن :أي الرَّأ ى؛

 الناس مراتب يعرف بأن التدبري؛ ُحس ن و السياسة, وجوه إىل تداءااله " : بأنه شرعا: الرأي و       
 " احلروب بتدبري عارفا يكون و الصغار, بالعمال الكبار األعمال على يستعني ال و عليها فيحفظهم

(1). 

                                  
 .113, د. ط., ص ، رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىحممد رأفت عثمان  (1)
 .241 , ص2, ط و الجماعة، ، اإلمامة العظمى عند أهل السنة،عبد اهلل الدميجى  (2)
 .92, ص 4, ج3, طلسان العرب ابن منظور,  (3)
 .277 ص ,1ط ,أصول الدين البغدادى,  (1)
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 مشاكل وضوح عند الصائب الرأى اختاذ مقدرة " اإلمام  عند تكون أن جيب أنه ذلك معىن        
 اهلامة األمور ىف البت هو الدولة رئيس مهام أهم من كان ملا و .(1) أمامه" اإلدارة و رب,احل و السياسة,

  الرأى صحة من كبري قدر على الدولة لرئاسة املرشح يكون أن الفقهاء اشرتط الرعية, مصاحل متس الىت

   .(2) احلربية و اإلدارية, و السياسية, النواحى ىف

ُف ضى الرأى " : اشرتاط إىل -  اهلل رمحه – ياوردامل  فذهب         
 املصاحل تدبري و الرعية, سياسة إىل امل

  .(3) العظمي لإلمامة املتقدم ىف "

ُل ك بأمور ليقوم رأى " ذا يكون أن اإلمام ىف يشرتط إنه : - اهلل رمحه – يجيإلا يقول و        
 .(1) "امل

 ىف تكون الىت احلوادث ألن الرأى, ضعيف إمامة تنعقد الف " :- اهلل رمحه – يالقلقشند يقول و        
 .(4) سائغ" تدبري و صحيح, رأى ذا كان إذا إال املصلحة طريق له يتبني ال و إليه, ترفع اإلسالم دار

 يدبر و  الرعية, به ليسوس رأى ذا " يكون أن   اإلمام ىف – اهلل رمحه –الرَّم لي الشهاب  اشرتط و        
  .(6) " الدنيوية و الدينية,  مصاحلهم

ن الرأى و العلة من       ع داد  هو ىف  تتمثل ىف أن " َمن  مل يكن أكثر رأيه اإلصابة اشرتاط  ُحس 
 فإن هذا على و .(7)"  سائر املسلمنياحلمقى الذين ال يصلحون لتدبري أنفسهم, فضال عن تدبري 

 مل احلرب, اإلدارة, و  السياسة, جوانب ىف الرأى صحة من كبري بجان على يكن مل إذا لإلمامة املرشح
  .(2) الفقهاء أكثر نظر وجهة من اخلطري املنصب هذا لتوىل أهال يكن

                                  
 .164  ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه فى الدولة رياسة ،عثمان رأفت حممد  (1)
حجة اهلل  , و وىل اهلل الدهلوى,121, ص 4, ج1طمغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج،  اخلطيب الشربيىن, (2)

 .163 ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه فى الدولة رياسة, و حممد رأفت عثمان, 119, ص 1, ج1ط البالغة،
 .6 ص ,3ط ,الدينية الواليات و السلطانية، األحكام املاوردى,  (3)
 .392د. ط., ص , المواقف فى علم الكالم اإلجيى,  (1)
 .37 , ص1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى,  (4)
 .112, ص 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملى,  (6)
 .429, ص 1, د. ط., جالسيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهار الشوكاىن,  (7)
 .163 ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه فى الدولة رياسة ،عثمان رأفت حممد  (2)
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 رئيس يستشري بأن االكتفاء جموزين الشرط, هذا يشرتطون ال الفقهاء من فريق فهناك هذا معو       
 يندر بأنه ذلك معللني اهلامة, املسائل ىف البت من إليه  حيتاج ما كل ىف السديدة اآلراء أصحاب الدولة
  توافر

 .(1) اإلمامة ىف املتطلبة اآلخرى الشروط مع الشرط هذا

       السياسية, باملسائل ملما يكون أن مبعىن رأى ذا الرئيس يكون أن اشرتاط بأن االتفاق مع و         
 لدرجة تشعبها و املعارف, لتعقد نظرا احلاىل العصر  ىف سيما ال وجوده يندر أمر احلربية, و اإلدارية,و 

 باالستعانة عنه االستعاضة و الشرط, هذا عن العدول  أن إال واحد شخص ىف اجتماعها يعز
 نظرا  الدولة رئيس ىف الرأى صفة توافر  ينبغىف مقبول. غري أمر املختلفة اجملاالت ىف باملتخصصني

 اجملاالت ىف املتخصصني  استشارة   ينفى ال هذا و السديدة. القرارات  إىل التوصل ىف لضرورهتا
 .(2) اللزوم عند التقييم و بالتحليل, تناولتها الىت البحوث على االطالع و ,املتعددة

 (4) شجاعةالشرط :عاشرال المطلب 
دَّةُ  اللغة: ىف الشََّجاعة . عند اشَتدَّ  عة:َشَجا َشُجَع, احلَر ب. أى: البَّأ س؛  ىف الَقل ب   ش   َرُجلُ  و البَّأ س 

َجاع, و َشَجاع, َجع, و ُشَجاع, و ش  يع: و َأش    .(1) البأس عند شد يد َشج 

                                  
, 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة  الكمال بن أىب شريف,  و ,211 , ص4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاىن,  (1)
 .277 ص
 .167 -164 ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه فى الدولة رياسة عثمان, رأفت حممد  (2)
مما هو جدير بالذكر أن بعض الفقهاء  زاوج بني شرطى الشجاعة, و صحة الرأى,  و َعربَّ عنهما  بالكفاءة تارة, و الكفاية   (3)

 مصاحل إىل متصديا يكون أن  أيضا اإلمامة شرائط من و " يقول: حيث – اهلل رمحه – اجلويىن احلرمني إمام  فعل كما تارة آخرى. 

 طبيعة َخَور و نفس, َهوادة تَ َزعه ال للمسلمني, النظر ىف حصيف رأى ذا  الثُ ُغور, َسد   و اجليوش, جتهيز ىف َُن دة ذا ضبطها, و األمور,

 ابن  فعل كما و  ". إمجاعا مشروطة هى و   ة؛الكفاي ذكرناه ما جيمع و " قال: مث "؛ احلدود مبستوجىب التنكيل و الرقاب, ضرب عن

 الناس حبمل كفيال هبا, بصريا احلروب, اقتحام و احلدود, إقامة على جريئا يكون أن  فهو الكفاية: أما و " يقول: حيث خلدون

 العدو, جهاد و الدين, محاية من إليه جعل ما بذلك له ليصح السياسة, معاناة على قويا  الدََّهاء,  أحوال و بالَعَصب ية,  عارفا عليها,

 أهنا الظاهر و " فقال: اإلمامة, شروط من الكفاءة عد فقد اهلمام. بن الكمال أيضا فعل كما و  " املصاحل تدبري و األحكام, إقامة و

 جتهيز و ,الواجبة احلروب و احلدود, إقامة و االقتصاص,  عن جيَب ال كى شجاعة و رأى, ذا كونه تنتظم إذ الشجاعة, من أعم

 ابن مقدمة, و  ابن خلدون, 126, د. ط., ص اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول االعتقاد اجلويىن, يراجع: ". اجليوش

 .271 , ص1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة  شريف, أىب بن الكمال و ,362 ص,  1, ج1, طخلدون
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   الدين, عن الدفاع إىل املؤدية (2) " القلب قوة " الفقهاء: اصطالح ىف  بالشجاعة املراد و             

 .(3) العدو جهادو       

 إقامة على ليقوى (1)  القلب شجاع لإلمامة املرشح يكون أن اشرتاط إىل الفقهاء أكثر ذهب قدو     
 رمحه – املاوردى اإلمام ذكرف  .(4) األعداء مكايد من املسلمني عن الدفاع و الدين, محاية و احلدود,

دة و الشجاعة, " اإلمام ىف يشرتط أنه  - اهلل  .(2) " العدو جهاد و ,(7) البَ ي ضة محاية إىل املؤدية (6) النَّج 

 على قادرا سائسا, ... يكون أن  يشرتط و " بقوله: الشرط هذا  - اهلل رمحه – يالنََّسف ذكر و            
 .(9) " الظامل من املظلوم حق استخالص و اإلسالم, حدود حفظ و األحكام, تنفيذ

 واقتحام ,احلدود إقامة على جريئا :"اإلمام يكون أن –اهلل رمحه –خلدون ابن اشرتطو              
   .(1)"احلروب

                                                                                                        
 .36, ص 7, ج3, طلسان العرب ابن منظور,  (1)
 . 112, ص 4, ج1, ط، مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاجالشربيىناخلطيب   (2)
  ,392د. ط., ص , المواقف فى علم الكالم اإلجيى, و ,6 ص ,3ط ,الدينية الواليات و السلطانية، األحكام املاوردى,  (3)

 ,اإلسالمى الفقه فى الدولة رياسة ن,عثما رأفت حممد و ,271 , ص1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف,و
 .173 ص ط., د.

 هى و "   بقوله:  لإلمامة املرشح ىف الشجاعة شرط وجوب على اإلمجاع  حكى اجلويىن احلرمني إمام أن إىل اإلشارة جتدر  (1)

 املتقدم ىف الشجاعة شرط وجوب  عدم يرى من الفقهاء فمن الفقهاء. بعض مبخالفة حمجوج لإلمجاع نقله أن إال ", إمجاعا مشروطة

 اجلويىن, يراجع: التفصيل من ملزيد غريه. إىل احلرب كأمور الشجاعة تقتضى الىت األمور تفويض لإلمام ميكن أنه إىل وذهب لإلمامة,

 392ص , د. ط., المواقف فى علم الكالم , و اإلجيى, 126, د. ط., ص اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول االعتقاد
 .277 , ص1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة شريف, أىب بن الكمال و ,

مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ  اخلطيب الشربيىن, و, 211, ص 4, ج2, طشرح المقاصد التفتازاىن, السعد  (4)
 .112 , ص 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, و الرملى,  121, ص 4, ج1, طالمنهاج

دة: النُّص رَة. يراجع:  (6)  .12, ص 11, ج3, طلسان العرب ابن منظور, النَّج 
: بَ ي ضةُ  و َحو َزتُُه, شىء: كل بَ ي ضةُ  البَ ي ضة:  (7) , و األصل, و املسلمني, مجاعة  هنا: بالب َّي ضة املراد و ساحتُ ُهم. القَّو م   و الع ز  

ُل ك,.
 , ص 7, الطبعة األخرية, ج، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملى و ,12 ص, 4, طالصََّحاحُمختار  الرازى, يراجع: امل

112. 
 .6 ص ,3ط ,الدينية الواليات و السلطانية، األحكام املاوردى,  (2)
 .31 ص د. ط.,العقائد الَّنَسفية،  النََّسفى,  (9)
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  الشجاعة إىل حمتاج ألنه اجلََبان إمامة تنعقد فال " : - اهلل رمحه – يالقلقشند  يقول و           
 .(2) " العدو جهاد و البَ ي ضة, محاية إىل بذلك ليتوصل

 بنفسه, ليغزو شجاعا " يكون أن  اإلمام ىف يشرتط أنه – اهلل رمحه – الرملي الشهاب ذكرو          
  .(3) " البَ ي ضة حيمى و البالد, فتح على يقوى و اجليوش, يعاجلو 

ما  (1) أن يكون مع اإلمام من قوة القلب, و شدة البأس ينبغىوجهه أنه  الشجاعة اشرتاطو         
 .(4)حيمله على جماهبة األعداء, و التنكيل مبن يسعى ىف األرض فسادا  

 مها: بدليلني الشرط هذا اشرتاط على الفقهاء استدل قد و

 يا قال: حينما عنه اهلل رضى ذر ألىب سلم و عليه اهلل صلى النىب قول   هو  السنة: من :األول الدليل
 إهنا و ,يفُ ع  ضَ  كَ إنَّ  ,رِّ ذَ  أبا يا " قال: مث ىب,ن ك  مَ  على ه  د  يَ ب   بَ رَ فضَ  قال: ىن؟لَ عم  ستَ تَ  أالَ  اهلل: رسولَ 

ز ىُ  مةياَ الق   يومَ  إهنا و انة,مَ أَ  َقها, َأَخَذها َمن   إالَّ  َنَدامة و ,خ   .(6)" فيها  يهلَ عَ  الذى ىدَّ أَ  و حب 

 قدر يكون أن منه تتطلب الىت و اإلمام, إىل املوكولة املهام طبيعة هو و املعقول: من :الثانى الدليل

 املسلمني, عن والدفاع الدين, محاية  من هميكن مبا ,التدبري حسن و احلكمة, و الشجاعة, من كاف
 .(7) الرعية مصاحل تدبريو 

                                                                                                        
 .362,  ص 1, ج1ط خلدون، ابن مقدمة خلدون, ابن (1)
 .36 , ص1, ج2, ط، مآثر اإلنافة فى معالم الخالفةالقلقشندى  (2)
 .112, ص 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملى,  (3)
ُؤُس بَأ سا: إذا كان شديد البَّأ س؛ أى: ُشَجاعا.  (1) ابن  راجع:ي البَّأس: الشََّجاعة, و الشِّدَّة ىف احلَر ب. يقال: بَ ُؤَس الرَُّجُل يَ ب  

 .321, ص 1, ج3, طلسان العرب منظور,
 .412, ص 1, د. ط., جالسيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهار الشوكاىن,  (4)
    (,1224) رقم احلديث ,627 -626 ص ضروروة, بغري اإلمارة كراهة باب: اإلمارة, , كتاب:الصحيح أخرجه مسلم ىف(6)

رَب عن أىب َذر  رضى اهلل عنه.  (,1226و) رَة اأَلك   أحب إىن و  ضعيفا, أراك إىن ذر أبا يا " له: قال رواية ىف ومن طريق ابن ُحَجي  

ب ما لك  اهلل رضى ذر أىب عن أبيه عن اجلَي شاىنِّ  سامل أىب طريق من مسلم رواه ". يتيم مال تَ َولَّني الو  اثنني, على تََأَمرَّن ال سى,ل نَ ف   ُأح 

  عنه.
 , ص1, ج2, ط، مآثر اإلنافة فى معالم الخالفةالقلقشندى, و 211ص , 4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاىن, (7)

 .112, ص 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملى, و ,36
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 ىف الشجاعة اشرتاط وجوب بعدم فقالوا الشرط, هلذا ضرورة يرى ال الفقهاء بعض فإن ذلك معو         
 املرشح ىف املتطلبة اآلخرى الصفات مع الصفة هذه  اجتماع يندر ألنه ذلك و اإلمامة ملنصب املرشح

  .لإلمامة

 .(1) غريه إىل الشجاعة مقتضيات تفويض إلمامل ميكنو 

 تكليفا أو  عبثا, اشرتاطها فيكون توجد, ال ألهنا [ الشجاعة أى: ]  يشرتط ال قيل و " اإلجيى: يقول
  .(2)  " يطاق ال مبا

 كون تقتضى الىت األمور أى الشجاعة, مقتضيات تفويض ميكن و " اهلَُمام: بن الكمال يقول و          
 غريه إىل احلكم تفويض و ,العدو إىل اجليوش قَ َود و احلدود, إقامة و ,(3) االقتصاص من شجاعا, اإلمام

" (1). 

 عن جيَب ال حىت اإلمام ىف الشجاعة صفة  اشرتاط أن  فريى .الرأي هذا املعاصرين بعض ؤيدي و          
 الرأى, صائب يكون أن اإلمام ىف يكفى إذ ة.احلاج عن زائدا أمرا يعد احلدود, إقامة  و املعارك, خوض

 يفوض و األكفاء, العسكريني القادة إىل احلرب أمورك الشجاعة تقتضى الىت األمور يفوض أن له و
 .(4) التنفيذية السلطة أفراد من معاونيها و القضائية, كالسلطة  خاصة هيئات إىل احلدود إقامة

                                  
 , ص1, ط الُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف, و ,392د. ط., ص , المواقف فى علم الكالم اإلجيى,  (1)

271. 
 .392ص , د. ط., المواقف فى علم الكالم اإلجيى,  (2)
"  الَقو د, و هو الَقت ل بالَقَتل, أو اجلُر ح باجلُر ح ". و جاء ىف  :االقتصاص مشتق من الق َصاص. و  الق َصاص ىف اللغة  (3)

الدَّم بالَقَود  ". )املفردات ىف غريب القرآن(: " َقَصص: الَقصُّ تَ َتبُّع األثَر, يقال َقَصص ُت أَثَ َرُه و الَقَصُص األثُر. و الَقَصاُص تَ َتبُُّع 
, د.ط., المفردات فى غريب القرآنالَقَود. ينظر: الراغب األصفهاىن,  والقصاص ىف الشرع: " االستيفاء ", أى استيفاء

, 4, د. ط., جلسان العرب , و ابن منظور,214, ص 7, ج2, طبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع , والكاساىن,121ص
 .3642ص 
 .271 , ص1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف,  (1)
 .173 ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه فى الدولة رياسة عثمان, رأفت حممد  (4)
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 الدولة لرئاسة املتقدم ىف الشجاعة اشرتاط إىل ذهب الذى  لرأىا أن إال الرأى, هذا وجاهة معو          
 تستلزم لإلمام املوكولة املهام  ألن نظرا ذلك و بالقبول. األوىل هو - الفقهاء أكثرية  رأى هو و -

 يكون أن اإلمام من تتطلب القرارات هذه و تبعاهتا, حتمل و احلرب, كإعالن خطرية قرارات إصدار
 شجاعا.

 الجسدية الكفاية شرط:عشر الحادي  المطلب
  (. َسد يةاجلَ  ) و (, الك َفاية ) مها: مفردتني من مركب مصطلح اللغة: ىف اجَلَسد ية الك َفاية

فى, َكَفى, يقال: (. َكَفى ) الثالثى الفعل من مشتقة ()الك َفاية  مفردةو         باأَلم ر قام إذا ك َفاية: َيك 
   .(2) البََّدن مبعىن: ( اجَلَسد ) و (, اجَلَسد ) من مشتقة ()اجَلَسد ية ومفردة.(1)

  مُيَكِّن الذى النحو على البدن سالمة أى: البدنية؛ القدرة اللغة: ىف اجلسدية بالكفاية فاملراد إذن        
 إليه. املنوطة املهام أداء من الشخص

 العملو  الرأى, ىف يؤثر مما واألعضاء س,احلوا سالمة :الشرعي االصطالح ىف ديةاجلس الكفايةو         
(3). 

 ىف تعاىل بقوله الشرط هذا على استدلوا و .لإلمامة املرشح ىف احلواس سالمة العلماء اشرتط قد و        
  .(1) چۓہہھھھھےےۓچ طالوت: وصف

 " األعضاء سالمة و القوة, على يدل ما ذكر مث بالعلم فبدأ " :- اهلل رمحه – القرطيب اإلمام يقول        
   .(6) لإلمامة املتقدم ىف اجلسدية السالمة اشرتاط على داللة ذلك ىفو  .(4)

                                                                                                        
 

 .132,  ص 12, ج3, ط، لسان العربابن منظور  (1)
 .221, ص 2ج، المرجع السابق، ابن منظور  (2)
 .362 ص,  1, ج1ط خلدون، ابن مقدمة خلدون, ابن  (3)
 .217سورة البقرة, من اآلية:  (1)
 .271, ص 1, ج2, طالجامع ألحكام القرآن القرطىب,  (4)
 .22,  ص 1, د. ط., جأضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطى,  (6)
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 أداء من مينعه صَممه ألن األصم إمامة تنعقد فال ناطقا, بصريا, مسيعا, يكون أن  فيشرتط           
 باب من فاإلمامة القضاء, توىل من مانعا الصمم كان إذا و املطلوب, الوجه على منه املطلوبة املهام
 .(1) أوىل

 يتقلد فكيف نفسه, تدبري من ياألعم يتمكن ال إذ " ؛ياألعم إمامة تنعقد الو           

 عقد من يمنعف البصر ذهاب أما و " :- اهلل رمحه – املاوردى  اإلمام يقول .(3) " العامل (2) ُعهدة 
 عند يبصر ال أن هو و ,عنيال َعَشاء أما و " :يقول مث ". اإلمامة به بطلت طرأ فإذا استدامتها,و  اإلمامة,

 " زواله ىجَ ر  ي ُ  (1) الدَّعة زمان ىف مرض ألنه استدامة ىف ال و عقد, ىف اإلمامة من مينع فال الليل, دخول
(4). 

               السمع, ثقل يضر ال و  .(6) األمة ملصاحل تعطيل ذلك ىف ألن إمامته تنعقد ال األخرس كذلك و         
 .(7) األشخاص متييز من مينعه ال كان إذا اإلمامة انعقاد من البصر ضعف و

أن املقصود من الوالية العامة هو تدبري أمور  تتمثل ىف اشرتاط سالمة احلواس  العلة منو        
 .(1)ه خلل, ألهنا تقتضى نقص التدبري الناس, و هذا ال يتيسر ممن ىف حواس

                                  
, د. ط., فضائح الباطنية الغزاىل,, و 144 , ص16, ج1, طالحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعى املاوردى,  (1)
مغنى المحتاج إلى  اخلطيب الشربيىن,  و ,33 , ص1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى, و ، 191 ص

 , ص 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملى, و  ,121 , ص4, ج1طمعرفة معانى ألفاظ المنهاج، 
112. 
ف ظ الشىء, و مراعاته حاال بعد حال. يراجع:  (2) دة: هى ح   .131ص  , 1, طالتعريفات  اجلرجاىن, الُعه 
 .121 , ص4, ج1, طمغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج اخلطيب الشربيىن,  (3)
, 3, طلسان العرب ابن منظور, ,  و343, ص 4, طُمختار الصََّحاح  الرازى, الدََّعة: السُُّكون, و الرَّاحة. يراجع:  (1)

 .242,   ص 14ج
، مغنى المحتاج إلى معرفة اخلطيب الشربيىن  و  ,21 – 22 ص ,3ط ,الدينية الواليات و السلطانية، األحكام املاوردى,  (4)

 .121 , ص4, ج1طمعانى ألفاظ المنهاج، 
ى مغنى المحتاج إلى معرفة معان  اخلطيب الشربيىن, و ,21 ص ,3ط ,الدينية الواليات و السلطانية، األحكام املاوردى,  (6)

 .121 , ص4ج ,1طألفاظ المنهاج، 
 , 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج , و الرملى,121, ص 4جالمرجع السابق،  اخلطيب الشربيىن, (7)
 .112ص 
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 أربعة إىل األعضاء فقد  - اهلل رمحه – ياملاورد اإلمام قسم فقد األعضاء, بسالمة يتعلق فيما أما         
 :(2) هى أقسام

 ال و رأى, ىف فقده يؤثر ال ما هو و استدامتها, من ال و اإلمامة, عقد من مينع ال ما :األول القسم
 .(3) األنثيني و الذكر, قطع مثل املنظر, يشني ال و هنوض, ال و عمل,

  اليدين, كفقد العمل ىف تأثري له ما فقد هو و استدامتها: و اإلمامة, عقد من مينع ما :الثانى القسم

 األمة. مبصاحل النهوض عن عجزه إىل يؤدى ذلك فإن الرجلني. كفقد النهوض ىف تأثري له ما أو

لني. إحدى أو اليدين, بعض كفقد  النهوض, بعض أو العمل, بعض مينع ما :الثالث القسم             الر ج 

 األمة. ملصاحل التصرف كمال عن يعجز ألنه  ابتداء اإلمامة عقد من مينع ذلك و

 ال و قَ ُبح, و شان, ما هو و ابتداء, منعها ىف اختلف و استدامتها, من فقده مينع ال ما :الرابع القسم
 ىف العلماء اختلف قد و العينني. إحدى فقء أو األنف, كَجد ع هنوض, أو عمل, أو رأى, ىف  له أثر

 رأيني: على ذلك

 حقوقها. من بشىء خيل ال ألنه ابتداء اإلمامة عقد ىف يؤثر ال أنه األول: الرأى

 حىت اإلمامة عقد صحة ىف  شرط فيه السالمة و ابتداء, اإلمامة عقد من مانع ذلك أن :الثاين الرأى
 إىل أدى ما و الطاعة. عن الرعية نفور إىل نقصاهنا يؤدى الىت اهليبة بتمام خيل عيب كل من اإلمام يسلم
 األمة. حبقوق إخالل فهو ذلك

 ال أنه إىل اهلل رمحه  حزم ابن اإلمام ذهبف .  الشرط. هذا اشرتاط ىف العلماء بعض خالف قد و       
 عيب,  َخل قه ىف يكون أن اإلمام يضر ال " فيقول: األعضاء. و واس,احل سالمة اإلمام ىف يشرتط

                                                                                                        
 .427, ص 1, د. ط., جالسيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهار الشوكاىن, (1)
 .23 – 21 ص ,3ط ,الدينية الواليات و السلطانية، األحكام املاوردى,  (2)
َيَتان, و املفرد: أُن ثى. يراجع: ابن منظور,  (3)  .229, ص 1, ج3, طلسان العرب األُن  ثَ َيان: اخُلص 
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َذما و ,(1) عدَ ج  األَ  و األصم, و كاألعمى,  اهلََرم بلغ من و ,ر ج الن ال و ,له يدان ال الذى و ,(2) أَلج 
 إمامتهم هؤالء فكل ... يَف يق مث  الصَّر ع له يَ ع ر ض َمن   و عام, مائة ابن إنه لو و يعقل,  دام ما (3)

 .(1)  َنظَر" ال و إمجاع, ال و سنة, ال و نص, منها مينع مل إذ جائزة.

 األعضاء و احلواس, سالمة اشرتاط عدم ىف  حزم ابن اإلمام  - اهلل رمحه – خلدون ابن وافق و         
 فقد أن أى: ة؛صح شرط ال كمال شرط  األعضاء و احلواس, سالمة شرط اعترب  و لإلمامة. املرشح ىف

            احلواس, سالمة وأما " :فيقول أفضلية. شرط يعد إمنا و اإلمام, عقد صحة ىف يؤثر ال الشرط هذا
  ميزة يعد األعضاء و احلواس, سالمة أن يعىن هذا و ". كمال شرط منه السالمة فشرط ... األعضاءو 

 سائر استوىف ملن اإلمامة انعقاد ىف فقدانه ريؤث ال و لإلمامة,  املرشحني بني املقارنة عند هبا يعتد
  .(4)الشروط

إىل التفصيل؛ فقال باشرتاط سالمة احلواس ألمهيتها ىف  بعض احملققني  املعاصرين و مال         
التدبري, و العمل, و عدم اشرتاط سالمة األعضاء, فيقول: " و أما سالمة األطراف, فال وجه 

 .(6)َشل  ال يَ ن  ُقُص من تدبريه شىء, و يقوم مبا يقوم به من ليس كذلك"فإن األعرج, و األَ  الشرتاطها

 وجوب و اإلمام, منصب خبطورة يليق ال " األعضاء و احلواس, سالمة بشرط اإلخالل فإن هذا, مع و
 .(7)اآلخرى" الدول رؤساء أمام و الوالة, و الرعية, نفوس ىف اهليبة له لتتوفر حمرتمة, هيئته تكون أن

                                  
دَع. يراجع:  الر   (1) دع: اجلَّد ع: َقط ع األَن ف, و َقط ع األُُذن, و َقط ع اليَّد, و الشََّفة. و َجَدَعه: َقطَُعُه, فهو َأج  ُمختار ازى, اأَلج 

 .96, د. ط., صالصََّحاح
مى. و اجلُ   (2) ع: َجذ  . و اجَلم  َق طوع اليَّد 

َذم, و هو امل َذام: داء, و قد ُجذ م الرَُّجل, فهو جَمذوم,     اأَلجَذم: َجذ َم الرَُّجل: صار َأج 
َذم. يراجع: الرازى,    .97, د. ط., ص ُمختار الصََّحاحوال يقال: َأج 

 .691ص المرجع السابق،  الرازى,: يراجع اهلََرم: ك رَب السِّن , فهو َهر م, و قوم َهر مى.  (3)
 .11, ص 4, د. ط., جلالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّح ابن حزم,  (1)
 .362,  ص 1, ج1ط خلدون، ابن مقدمة خلدون, ابن  (4)
 .427, ص 1, د. ط., جالسيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهار الشوكاىن,  (6)
المبادىء العامة فى النظام السياسى اإلسالمى، قواعده األساسية، و مصادره،              حممد حممد امساعيل فرحات, (7)

 .226 ص, د. ط., والسلطات العامة فيه، دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة
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 ىف تأثري هلا الىت احلواس و األعضاء, بسالمة إال املنشود النحو على يتم ال اإلمامة ومقصود         
 .(1) واجب فهو به إال الواجب اليتم ما و العمل, و الرأى,

 يالنََّسب الُقَرششرط :الثانى عشر المطلب 
  ,(2) قريشقبيلة أن يكون اإلمام من  ياملراد بالنسب القرش

 .(3)و ليس من غريها 
 :(1)و قد اختلف العلماء ىف اشرتاط النسب القرشى ىف املتقدم لإلمامة العظمى على قولني مها 

                                  
 .263 ) رسالة ماجستري منشورة (, ص و الجماعة، اإلمامة العظمى عند أهل السنة، عبد اهلل الدميجى,  (1)
 اختلف النَّسَّابون ىف قريش على قولني:  (2)

ر كة بن إلياس بن ُمَضر بن ن زار بن َمع د بن َعدنان. فكل من  القول األول : يرى أن قريشا هم ولد النَّض ر بن ك َنانة بن ُخَزمية بن ُمد 
, و أىب عبد اهلل كان من َوَلد النضر فهو قُ َرشى . و هذا القول ذهب إليه أكثر العلماء. و هو اختيار أىب ُعبي ثَ ىنَّ

ُ
دة َمع َمر بن امل

 القاسم بن َساَلم. و به قال الشافعى, و أصحابه.  
: يرى  أن قريشا هم كل من كانوا من َوَلد إلياس بن مضر. و روى عن البعض أن كل من كان من ولد مضر بن نزار القول الثانى

 فهو قرشى. و روى هذا القول عن أىب األسود الُدؤىل.
 صح  هو القول األول الذى ذهب إىل أن قريشا هم بنوا النضر بن كنانة.و األ

, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة , و القلقشندى,277 – 274, ص 1طأصول الدين،  يراجع: البغدادى, 
 .274, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف, , و 37

     السلطانية، األحكام املاوردى, , و12, ص3, ط1, ج3, طنسب قريشاء ىف ذلك: الزَُبريى, يراجع ىف نسب قريش, و اآلر 

فتح البارى شرح  , و ابن حجر,12, ص 1, ج1, طجمهرة أنساب العرب , و ابن حزم,7 -6 ص ,3ط ,الدينية والواليات
, 1, د. ط., جأسنى المطالب فى شرح  رَّْوض الطالب زكريا األنصارى, و، 119, ص 13,  د. ط., جصحيح البخارى

 .23,  ص 1, د. ط., جأضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطى,  و , 129ص 
التطور السياسى  سليمان حممد الطماوى, , و37, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى,  (3)

 .62 , ص2, طللمجتمع العربى
, 142, ص 1, د. ط., جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل, و ابن حزم, 122, ص1د. ط., ج األم، لشافعى,ا  (1)

صحيح مسلم  النووى, , و139, د. ط., ص ِسَراج الملوكو الطرطوشى, , 122, د. ط., ص فضائح الباطنية الغزاىل, و
,         112, ص 13, د. ط., جصحيح البخارىفتح البارى شرح , و ابن حجر, 112 ص, 6, ج1ط بشرح النووى،

, 37, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندى, , و392د. ط., ص , المواقف فى علم الكالمواإلجيى, 
أسنى المطالب فى شرح  رَّْوض  , و زكريا األنصارى,274, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة و الكمال بن أىب شريف,

ى, 129, ص 1, د. ط., جبالطال دِّيق حسن الق نَّوج  , د. ط., ص إكليل الكرامة فى تبيان مقاصد اإلمامة, و سيد حممد ص 
 .129, د. ط., ص اإلسالم، و أوضاعنا السياسية, و عبد القادر عودة,  69 -62
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و ذهب إىل  .فال تنعقد بدون النسب القرشي: يرى أن اإلمامة ال جتوز إال ىف قريش.القول األول
الشافعية, و احلنابلة,. كما ذهب أكثر أهل السنة من املذاهب األربعة  احلنفية, و املالكية, و ذلك 

 و هم اجلمهور. .(1) املرجئة أكثرمجيع الشيعة, و بعض املعتزلة, و الظاهرية, و   إىل ذلك

 صحابة,واستدل القائلون حبصر اإلمامة ىف قريش بالعديد من األدلة من السنة, و اإلمجاع, و أقوال ال

 :و املعقول على النحو اآليت 

 ة:أوال: األدلة من السن

 و " ليس املراد إمامة الصالة اتفاقا,  ,(2) ش (ي  رَ ق ُ  ن  ة م  مَّ ئ  حديث: ) األَ : الدليل األول

                                  
ر بن مالك فقط,      اختلف أنصار هذا القول ىف جواز اخلالفة لكل قرشى؛ قالت طائفة منهم: هى جائزة  ىف (1) مجيع ولد ف ه 

وهو قول أهل السنة من األئمة األربعة, و الظاهرية, و مجهور املرجئة, و بعض املعتزلة. و قالت طائفة: ال جتوز اخلالفة إال  ىف ولد 
 –و فاطمة الزهراء  العباس بن عبد املطلب , و هو قول الراوندية, و قالت طائفة: ال جتوز اخلالفة إال ىف ولد على بن أىب طالب

رَية اخل رَية من قريش, و أعالها شرفا. و هو قول الشيعة اإلمامية, و الزيدية.   -رضى اهلل عنهما  ألن العلوى الفاطمى هو خ 
وذهبت بعض طوائف الشيعة  إىل أن اخلالفة ال جتوز إال ىف بىن هاشم. و احتج أهل السنة  بأن  أبا بكر, و عمر, و عثمان 

عنهم ليسوا من بىن هاشم, و هم أصول اخلالفة, و أئمة اإلسالم. ملزيد من التفصيل ىف هذه املسألة ينظر: ابن حزم, رضى اهلل 
, 1, ج2, طمعالم الخالفة, و القلقشندى, مآثر اإلنافة ىف 142, ص 1, د. ط., جالفَصل فى الِملل، واألهواء، و النِّحل

سامرة 39ص 
ُ
السيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق , و الشوكاىن, 276, ص 1, طالُمَسايرة بشرح, والكمال بن أىب شريف, امل

 .427 -424, ص 1, د. ط., جاألزهار
تارة ( 22/219من طريق َبك ري اجلََزرى عن أنس, ), 219,  ص 22ج, الُمسند رواه أمحد ىف  (2) ُخ 

(, و أخرجه الضياء ىف ) امل
(, و ابن أىب عاصم ىف    172-12/169( من طريق عبد اهلل بن أمحد, عن أبيه هبذا اإلسناد, و أخرجه ابن أىب شي بة )1476)

( من طريق وكيع بن اجلرَّاح به. و ذكره 221لها ( )(, و أبو عمرو الداىن ىف ) الفَت, و غوائ1233)الُّسنَّة (, و أبو يعلى )
به, و اقتصر على أوله, و مل َيُسُقه بتمامه.    ( من طريق وكيع بن اجلراح 1/122(, و )2/113البخارى ىف ) التاريخ الكبري ( )

ل أىب األَ 111-2/113(, و البيهقى )1/99(, و )2/113و أخرجه البخارى ) َسد, عن بكري ( من طريق األعمش, عن َسه 
(, و أبو عمرو الداىن ىف ) الفَت (, 1232(, و أبو يعلى )2/113اجلزرى, به, و أخرجه بنحوه البخارى ىف ) التاريخ ( )

( من طريق الصَّع ق 1/421( من طريق جرير عن األعمش, عن بكري, عن سهل أىب األسد عن أنس. و أخرجه احلاكم )222)
و قال: " صحيح على شرط الشيخني", و وافقه الذهىب, و إمنا هو على شرط مسلم وحده, فإن بن َحز ن ثنا على بن احلكم به, 

( من طريق ُمَسعِّر بن ُكَدام, عن سهل أىب 2121الصعق إمنا أخرج له البخارى خارج الصحيح. و أخرجه الطرباىن ىف ) الدعاء ( )
( من طريق الفضل بن 2122(, و ىف ) الدعاء ( )6266( ) األسد, عن بكري اجلزرى عن أنس. و أخرجه الطرباىن ىف ) األوسط
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و ليس املراد باإلمامة هنا هو املعىن اللغوى الشامل لكل من يَأ مُت به . (1)"  فتعينت اإلمامة الكربي
 .(2) رئاسة حكم املسلمنيبل املراد اإلمامة الشرعية, أى:  الناس, و يتبعونه على أى صفة كان,

, " : " هذا األمرو قوله  .(3)اثنان (ما بَق َى م ن  النَّاس  ش يُ رَ ىف ق ُ  رُ م  األَ هذا  الُ زَ : ) ال ي َ الدليل الثانى
و " حجة أن اخلالفة ىف قريش, و ه –و ما ىف معناه ىف هذا الباب  –. و هذا احلديث أى: اخلالفة

 .(1)  "مذهب كافة املسلمني, و مجاعتهم

 . (2)"  (1) : " و هذه رواية جاءت جمىء التواتر-رمحه اهلل  – ابن حزم اإلمام يقول     

                                                                                                        
مع ( ) َج 

( من حديث 192-4/191ع َياض, عن األعمش, عن أىب صاحل احلنفى عن بكري اجلزرى, به. و أورده اهليثمى ىف ) امل
لكٍل حق, فآتوا كل ذى حق حقه, على بن أىب طالب بلفظ: ) األئمة من قريش, أبرارها أمراء أبرارها, و ُفجَّاُرها أمراء ُفجَّارها, و 

دشد عنقه, َثك لته أمه, فال  وإن  أُمِّر عليكم عبد حبشى, فامسعوا, و أطيعوا ما مل خُيريِّ أحدَُكم بني إسالمه, و َضر ب عنقه, فلُيم 
ه َحف ص بن عمر بن دنيا له, وال آخرة بعد ذهاب دينه (. و قال اهليثمى: " رواه الطرباىن ىف ) الصغري (, و ) األوسط ( عن شيخ

( من  طريق بكري بن 4/192الَصبَّاح الرِّقِّى, قال احلاكم َحدَّث بغري حديث, مل يتابع عليه ". و أورده  اهليثمى ىف ) اجملمع ( )
رَتمَحو  ث ُل ذلك, ما إن  اس  ب احلريرى عن أنس  بلفظ: ) األئمة من قريش, إنَّ ىل عليكم حقا, و إنَّ هلم عليكم حقا م  ا  َرمحوا, َوه 
هليثمى: " و إن  عاهدوا َوفُّوا, و إن  َحَكموا َعَدلوا, فَمن  مل يفعل ذلك منهم فعليه َلع نُة اهلل, و املالئكة, و الناس أمجعني (. و قال ا

ُلُك ىف قريش ", و رجال
ُ
أمحد ث َقات ". و  رواه أمحد, و أبو يعلى, و الطرباىن ىف ) األوسط ( أمت منهما, و البَ ز ار إال أنه قال " امل

(, و أمحد 926( للنسائى, و احلاكم بإسناد صحيح. و أخرجه الطيالسى )1/91عزاه احلافظ العراقى ىف ) ختريج اإلحياء ( )
(,  و) اجملمع ( 13/121(, و كذا يعقوب من سفيان, و أبو يعلى, و الطرباىن, و الب َّزَّار كما ىف ) الفتح ( ) 121 -1/121)
كِّني بن عبد العزيز عن َسيَّار بن َسَلمة أىب امل ن هال الرَّيَّاحى عنه, و قال: " و رجال (, من حد4/163) يث أىب بَ ر زة, و فيه س 

كِّني, و هو ثقة ". و أخرجه ابن حجر ىف    122, ص 13, جفتح البارى شرح صحيح البخارىمحد رجال الصحيح خال س 
إرواء الَغِليل . و أخرجه األلباىن ىف  193 – 192, ص 4, جنبع الفوائدمجمع الزوائد، و م, و أخرجه  اهليثمى ىف 124 –

وقال األلباىن: "َوث ََّقُه مجاعة, و َضعََّفه أبو داود, و النسائى:  .321 -229, ص 2, ج2, طفى تخريج أحاديث َمَنار السبيل
 اه ىف الصحيحني, و غريمها ".ليس بالقوى, فالسند حسن, و احلديث صحيح, و ىف الباب عن مجاعة من الصحابة مبعن

 .211, ص 4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاىن,  (1)
 .427 -424, ص 1, د. ط., جالسيل الَجرَّار المتدِفق على حدائق األزهار الشوكاىن, (2)
  ،الصحيحأخرجه البخارى, و مسلم من حديث ابن عمر رضى اهلل عنهما, و اللفظ ملسلم. أخرجه البخارى ىف متفق عليه,  (3)

كتاب: اإلمارة, الصحيح،  (. و أخرجه مسلم ىف7112, احلديث رقم )1129كتاب: األحكام, باب: األمراء من قريش,, ص 
 (.1222رقم ), احلديث 612باب: الناس تَ َبع لقريش, و اخلالفة ىف قريش, ص 

, 1ط صحيح مسلم بشرح النووى، النووى,, و 211, ص 6, ج1, طإكمال الُمعلِّم بفوائد ُمْسِلم القاضى عياض,  (1)
 .119, ص 13, د. ط., جفتح البارى شرح صحيح البخارى  ابن حجر, , و112 ص, 6ج
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, فال سبيل إىل إنكار هذه (3) اهلل عليه و سلم يبروايات متعددة عن الرسول صل فقد وردت     
ىت إن  األحاديث, أو التشكيك ىف صحتها, ألنه قد روى معناها بروايات متعددة ىف كتب السنة, ح

 قد أفرد احلديث الذى يتضمن أن األئمة من قريش جبزء مجع فيه    -رمحه اهلل  – احلافظ بن حجر
 .(1) طرق هذا احلديث عن حنو من أربعني صحابيا

, و الشَّرِّ ( الدليل الثالث  .(4): قوله صلى اهلل عليه و سلم: ) النَّاُس تَ َبُع لُقَريش ىف اخَلري 
" ) الناس تبع لقريش (؛ معناه: تفضيل قريش على  قَ و لُُه:: " -رمحه اهلل  – يقول اإلمام الب ََّغوي       

 .(6) قبائل العرب, و تقدميها ىف اإلمامة, و اإلمارة "
 و ىف ذلك داللة  .(7)موها ( قدَّ شا, و ال تَ ي  رَ موا ق ُ دِّ صلى اهلل عليه و سلم: ) قَ  قوله  :الرابعالدليل 

                                                                                                        
, رووا ذلك عن مثلهم من االبتداء إىل االنتهاء.   التواتر هو: رواية احلديث من عدد كثري أحالت العادة توافقهم على الكذب (1)

 واحلديث املتواتر هو احلديث الذى رواه  مجع كبري تكون العادة قد أحالت تواظؤهم على الكذب.من ابتدائه إىل انتهائه.  يراجع:
 .13, ص 1ج, 3, طنـُْزهة النَّظَر  فى توضيح ُنْخبة الِفْكر  فى مصطلح أهل األَثَر ابن حجر,

 .142, ص 1, د. ط., جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل ابن حزم,  (2)
فقد ورد هذا احلديث برويات عديدة عن مجاعة من الصحابة منهم أنس بن مالك, و على بن أىب طالب, و عبد اهلل بن   (3)

 و ُعبادة بن الصامت معناها. أخرجه ابن حزم,عمر, ومعاوية, و أبو بَ ر زة األسلمى, و روى جابر بن عبد اهلل, و جابر بن مَسُرَة, 
, ص 13, جفتح البارى شرح صحيح البخارى ابن حجر ىف و ,142, ص 1, جالفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل ىف

إرواء الَغِليل فى تخريج  , و األلباىن ىف196 – 192, ص 4, جمجمع الزوائد، و منبع الفوائد, و اهليثمى ىف 127 -122
و قال األلباىن: " و ىف الباب عن مجاعة آخرين من الصحابة مبعناه ىف الصحيحني,     .321, ص 2, جأحاديث َمَنار السبيل

 وغريمها ".
 

إرواء الَغِليل فى , و األلباىن,  127 – 122, ص 13, د. ط., جفتح البارى شرح صحيح البخارى ابن حجر,  (1)
 .322, ص 2, ج2, طديث َمَنار السبيلتخريج أحا

, احلديث رقم 612, كتاب: اإلمارة, باب: الناس تَ َبع لقريش, و اخلالفة ىف قريش, ص الصحيحأخرجه مسلم ىف   (4)
 ابر بن عبد اهلل رضى اهلل عنهما.(,  من حديث ج1219)

 .47, ص 11, ج2, طشرح السنة البغوى, (6)
(, و البيهقى ىف  )معرفة 4/1(, و أبو عمرو الداىن ىف ) كتاب الفَت ( )ق2/429أخرجه الشافعى من حديث الزهرى ) (7)

( من طريقني عن ابن أىب ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال: فذكره, و زاد: 24السَُّنن( ) ص
( من طريق َمع َمر عن الزهرى عن ابن أىب َحت مة مرفوعا به,  وزاد: 3/121ُموها (, و رواه البيهقى )) وتَ َعلَّموا من قُ ر ي ش, و ال تَ َعلَّ 

 ) فإنَّ للَقَرشى  م ث ُل قوة الرَُّجَلني  من غري ه م, يعىن ىف قوة الرَّأى ". و قال: " هذا مرسل, و روى موصوال, و ليس بالقوى ".
َق رب ى عنه به مثل رواية ابن أىب ذئب,  وزاد:  وأخرجه الطرباىن ىف )الكبري( من حديث

عبد اهلل بن السائب, و فيه  أبو َمع َشر عن امل
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 . (1)على  وجوب تقدمي قريش ىف أمر اخلالفة على من سواهم 

      " 
ُ
إمنا ضى هلذا أن احلق الذى أظهره اهلل على لسان نبيه  صلى اهلل عليه و سلم قت  و السبب امل

جاء بلسان قريش, و ىف عاداهتم ... فهم أقوم به, و أكثر الناس متسكا بذلك, و أيضا فإن قريشا 
ن حممد صلى اهلل عليه و سلم,   عليه و سلم, و حزبه, و ال فخر هلم إال بعلو ديقوم النىب صلى اهلل 

َية َنَسب ية , فكانوا َمظ نَّة القيام بالشرائع, و التمسك هبا, و أيضا و  َية دينية, و محَ  قد اجتمع فيهم محَ 
فإنَّ من ال  فإنه جيب أن يكون اخلليفة ممن ال يستنكف الناس عن طاعته جلاللة َنَسبه, وَحَسبه,

َنَسب له, يراه الناس حقريا ذليال, و أن يكون ممن عرف منهم الرياسات, و الشرف, و مارس قومه 
 مجع الرجال, و َنص ب القتال, و أن يكون قومه أقوياء حيمونه, و ينصرونه, و يبذلون دونه األنفس, 

 .(2) مل جتتمع هذه األمور إال ىف قريش "

 

 ع:ثانيا: الدليل من اإلجما 

رضى  –على أن اخلالفة ىف قريش. فقد احتج الصديق  –رضوان اهلل عليهم  –أمجع الصحابة  فقد
على األنصار يوم اجتماع السقيفة ) سقيفة بىن ساعدة (, على أن قريشا أحق باخلالفة  –اهلل عنه 

                                                                                                        
(: " و أبو َمع َشر ضعيف ". 124)ولوال أن  تَ ب طَر قريش ألخربهُتا ما خل َيارها عند اهلل تعاىل (. قال احلافظ ىف ) التلخيص (, ص )

زَّار  من حديث على بن أىب طالب بلفظ: ) ألخربهتا مبا هلا عند اهلل (, و مل يورده ىف ) و عزاه السيوطى ىف ) اجلامع الصغري ( للب َ 
(, من حديث 9/61( اللذين قبله. و أخرجه أبو نُ َعي م ىف )احل ل ية( )2/91/2اجلامع الكبري ( من حديث على, و إمنا أورد فيه )

خزومى, و هو ضع
َ
ُمول امل ى(, و هو أنس و فيه حممد بن سليمان بن َمش  يف. و ىف الطريق إليه حممد بن يونس, و هو   )الُكَدمي 

, من حديث عبد اهلل بن َحن طب بلفظ: ) ال تَ َقدَّموا قُ َري شا, 194, ص 4, جالَمْجمعمتهم بالكذب. وأخرجه  اهليثمى ىف  
َلكوا, و ال تَ َعلَّموها فهم أعلم منكم, قوة ر  لُّوا, و ال خَتَلَّفوا عنها فتَ ه  جل من قريش أفضل من قوة رجلني من غريهم, لوال أن  فَتض 

َيار قريش, خيار الناس ", و قال اهليثمى: " رواه الطرباىن, و فيه َمن  ملَ  أعرفه ".  و أخرجه تَ ب طَر قريش, ألخربهتا مبا هلا عند اهلل, خ 
إرواء الَغِليل ,  وأخرجه ىف  229 – 222ص , اجمللد الثاىن, صحيح الجامع الصغير، و زيادته ) الفتح الكبير ( األلباىن ىف 

. و قال األلباىن: " فهو هبذه الطرق صحيح إن شاء اهلل تعاىل, فإنَّ 297 – 294, ص 2, جفى تخريج أحاديث َمَنار السبيل
 جميئه ُمر سال بسند صحيح كما سبق مع اتصاله من طرق آخرى يقتضى صحته اتفاقا كما هو مقرر ىف مصطلح احلديث, و قد

 ( إىل صحة احلديث, و اهلل أعلم ".13/124أشار احلافظ ىف )الفتح(, )
 .112, ص 13, د. ط., جفتح البارى شرح صحيح البخارىابن حجر,   (1)
 .119, ص 1, ج1ط حجة اهلل البالغة، ويل اهلل الدهلوى,  (2)
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مل بة, و و كان ذلك ىف حضور الصحا, حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: ) األئمة من قريش (
 ينكر عليه أحد, فكان إمجاعا على ذلك.

بويع ىف اخلالفة, و  –رضى اهلل عنه  – و وافق كل اجملتمعني ىف السقيفة على أحقية أىب بكر      
 باخلالفة, و مل ينكر عليه أحد ىف أن اخلالفة ىف قريش ال ىف غريها. 

َنعة, و العدة, هم أه يوم السقيفة, و –رضى اهلل عنهم  –األنصار  و قد أذعن       
َ
ل الدار, و امل

العدد, و السابقة ىف اإلسالم. و من احملال أن يرتكوا اجتهادهم الجتهاد غريهم لوال قيام احلجة و 
و هذا إمجاع    عليهم بنص حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم على أن احلق لغريهم ىف ذلك

 .(1) فرها ىف املرشح لرئاسة الدولةعلى أن النسب القرشى شرط من الشروط الواجب توا

ىف معرض تناوله لشروط اإلمامة  – يقول املاوردى . و نقل هذا اإلمجاع غري واحد من العلماء       
 .(2) هو أن يكون من قريش لورود النص فيه, و انعقاد اإلمجاع عليه ": " 

أن اخلالفة خمتصة بقريش, ال جيوز " احلديث  هذا : ىف-رمحه اهلل  – يالنوو  اإلمام  و يقول        
 .  (3)"  فكذلك بعدهمغريهم, و على هذا انعقد اإلمجاع ىف زمن الصحابة, ألحد من عقدها 

: " مث إن الصحابة عملوا مبضمون هذا -رمحه اهلل  – يجيإلد الدين اضُ عَ اإلمام و يقول       
 . (1)احلديث, و أمجعوا عليه فصار قاطعا " 

      حممد رشيد رضا: " أما اإلمجاع على اشرتاط القرشية, فقد ثبت بالنقل,األستاذ و يقول        
الفعل, رواه ثقات احملدِّثني, و استدل به املتكلمون, و فقهاء مذاهب السنة كلهم,جرى عليه العمل و 

 .(4)عدة قرون" مث إذعان السواد األعظم من األمة  بتسليم األنصار, و إذعاهنم لنىب قريش, 

                                  
 .122ص , 4, ج1, ط، مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاجاخلطيب الشربيىن (1)
 .1 ص ,3ط ,الدينية الواليات و السلطانية، األحكام املاوردى, (2) 
 .112ص , 6, ج1, طصحيح مسلم بشرح النووى النووى,  (3)
 .392د. ط., ص , المواقف فى علم الكالماإلجيى,   (1)
 .27, د. ط., ص الخالفة حممد رشيد رضا, , و27, د. ط., ص الخالفة حممد رشيد رضا,  (4)
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حمتجا على  (1)يوم السقيفة  –اهلل عنه  يرض –قول أىب بكر  الدليل من أقوال الصحابة: :الثاث
     . (2) "َلن  يُعَرف هذا اأَلمر إال هلذا احَلى  من قُ َري ش, هم َأو َسط العرب َنَسبا, و دارا " األنصار: " 

 .(3)قوله لألنصار: " حنُن األمراُء, و أنتم الوزراء " و 

 : الدليل من المعقولرابعا: 

سياسة الدولة حتتاج إىل فطنة, و حسن تدبري, و خلق رفيع. لذا وجب أن خيتار للخالفة صاحب ف
     الفطنة, و األخالق احملمودة, و احمليط األسرى املشهود له باألخالق الكرمية, و البعد عن الرذائل.

ذا أخرب النىب صلى اهلل عليه و سلم بأن هذه األمور قد يكون للوراثة العضوية فيها دخل كبري. و لو 
الدولة اإلسالمية جيب أن ينتقى ممن شهد له, و حمليطه األسرى بالفضل. و هذا كان متحققا ىف 

 .(1) قريش

أو غري   : يرى أن اإلمامة جائزة ىف كل من قام بالكتاب, و السنة, سواء كان قُ َرشياالثانىقول ال
. و ذهب  , و فريق من مجيع اخلوارج, و مجهور املعتزلة, و بعض املرجئة, و إىل ذلك اجلويينقُ َرشى 

و قد استند العلماء املعاصرين منهم الشيخ حممد أبو زهرة, و األستاذ عبد القادر عودة رمحهما اهلل. 
 و أقوال الصحابة, و املعقول: النافون لشرط القرشية بعدة أدلة من الكتاب, و السنة,

 : من الكتابأوال: الدليل 

                                  
يوم السَّق يفة هو يوم اجتماع املهاجرين, و األنصار ىف سقيفة بىن ساعدة الختيار خليفة للمسلمني بعد وفاة النىب صلى اهلل   (1)

 .122, ص 3, ج2, طتاريخ الطََبرىّ عليه و سلم. يراجع: الطربى, 
م احلُب لى من الزنا إذا َأحَصنت, ص ,  الصحيح أخرجه البخارى ىف (2) , احلديث رقم 1221كتاب: احملاربني, باب: َرج 

 عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب ىف قصة السَّق يفة. (, 6232)
, كتاب فضائل أصحاب النىب صلى اهلل عليه و سلم, باب: فضائل أىب بكر بعد النىب صلى الصحيحأخرجه البخارى ىف   (3)

 , من حديث عائشة ىف قصة السقيفة. 922 -921(, ص 3662م, احلديث رقم )اهلل عليه و سل
 .236 , د. ط., صالدولة، و سياسة الحكم فى الفقه اإلسالمي أمحد احلصرى, (1)
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وجه الداللة أن طاعة وىل األمر واجبة و .  (1) چییییۈئۈئۈئۈئۈئۈئۈئچقوله تعاىل: 
ملن استوىف شروط اخلالفة سواء أكان قرشيا أو كان غري قرشى, ما دام أمره ليس فيه معصية هلل, و 

 .(2) لرسوله صلى اهلل عليه و سلم

 من السنة: ثانيا: الدليل

إن  اُستعم ل عليكم َعب ٌد َحَبشى  كأن رأَسُه زَب يبة ( يعوا, و ط  عوا, و أَ : ) امس َ قوله صلى اهلل عليه و سلم 
الطاعة املسلمني  بالسمع, و و وجه الداللة ىف احلديث هو أن  الرسول صلى اهلل عليه يأمر .  (3)

جواز والية أمر املسلمني للمسلم  للخليفة مهما كان لونه, أو ع ر قه, أو َنَسبه . و هذا يدل على 
القادر على مهام الوالية بغض النظر عن  نسبه. فالعربة ىف اخلليفة هى استحقاقه للمنصب دون 

 .(1) اشرتاط كونه من قبيلة معينة

  من أقوال الصحابة: ثالثا: الدليل

و وجه الداللة   .(4)  (اسَتخَلفُتهُ ُحَذيفة حيا أىب قول عمر رضى اهلل عنه: ) لو كان سامل َمو ىل  
 للخالفة مع أنه ليس قرشيا.  -رضى اهلل عنه  –رشح ساملا  –رضى اهلل عنه  –أن عمر 

 من المعقول: رابعا: الدليل 

قال النافون الشرتاط النسب القرشى ىف املرشح للخالفة إن الشريعة ال تشرتط شرطا إال لتحقيق 
مصلحة عامة, و اشرتاط النسب القرشى ىف املرشح للخالفة ال حيقق مصلحة عامة. فالغاية من 

وىل أمر اخلالفة  تتمثل ىف محاية الدين, و رعاية مصاحل املسلمني. و هذه الغاية ميكن حتقيقها إذا ت

                                  
 .49سورة النساء, من اآلية   (1)
 .212ص  , د. ط.,الدولة، وسياسة الحكم فى الفقه اإلسالمي أمحد احلصرى, (2)
 .126ص, سبق خترجيه  (3)
الدولة، وسياسة  وأمحد احلصرى, ،124 -121د. ط., ص رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمي،  حممد رأفت عثمان, (1)

 .213, د. ط.ن ص الحكم فى الفقه اإلسالمي
 .122سبق خترجيه, ص (4)
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هو شرط أفضلية ال  ييكن قرشيا. فاشرتاط النسب القرش املسلمني خليفة مسلم عادل, و لو مل
 .(1) شرط انعقاد

 : قد أجاب أنصار هذا القول على األدلة التى أوردها أنصار القول األول على النحو اآلتىو 

ىف قريش, فإن زالت الغلبة من  مقيد ببقاء الغلبة ىف حديث ) األئمة من قريش (  أن هذا األمر أوال:
قريش, استبعد هذا الشرط. و قد ذهب ابن خلدون إىل هذا الرأى, فقال: " فإذا ثبت أن اشرتاط 

مبا كان هلم من الَعَصب ية, و الَغل ب ... فاشرتطنا ىف القائم بأمور املسلمني القرشية إمنا هو لدفع التنازع 
 . (2) على من معها "أوىل عصبية قوية غالبة  أن يكون من قوم 

ىف اإلمام إمنا كان مرده إىل ما لقريش من عصبية, و قوة, و هيمنة  يفاشرتاط النسب القرش       
على غريها من قبائل العرب ىف صدر اإلسالم. و القائم مبهمة احلكم كان جيب أن يكون من قوم 

  هلم عصبية غالبة حىت جتتمع الكلمة, و متتنع الفرقة.
 أصبحت العصبية, و النفوذ لغريها.لقريش من عصبية, و نفوذ غالب. و  قد زالت ما كانو         

ىف العصر احلديث بالوصول إىل احلكم عن طريق  يكن أن يستعاض عن شرط النسب القرشميو 
 .(3) االنتخاب, أو عن طريق السيطرة على القوات املسلحة أو هبما معا

اإلخبار ال األمر, و بالتاىل فهى ليست نصا على وجوب  أن هذه األحاديث وردت على سبيلثانيا: 
 أن تنفرد قريش باإلمامة دون غريها و تعد من أهم احلجج الىت أبداها أصحاب هذا االجتاه ما يلى

(1): 

                                  
 .216, د. ط., ص الدولة، و سياسة الحكم فى الفقه اإلسالمي أمحد احلصرى, (1)
 .371,  ص 1, ج1ط خلدون، ابن مقدمة خلدون, ابن  (2)
التطور السياسى للمجتمع  سليمان حممد الطماوى,, و 42, د. ط., ص نظام الحكم فى اإلسالم حممد يوسف موسى,  (3)

 مع المقارنة بالمبادىء الدستورية الحديثة،, مبادىء نظام الحكم فى اإلسالمعبد احلميد متوىل, و , 62, ص 2, طالعربى
السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة، و فى الفكر السياسى  سليمان حممد الطماوى, , و219 -216, ص 1ط

،  السلطة فى الفكرين اإلسالمى، و الماركسى، , و كمال صالح حممد رحيم326, ص 1, طاإلسالمى، دراسة مقارنة
 .132, , د. ط., ص دراسة مقارنة

الخليفة:  صالح الدين دبوس, , و321 – 322ص , 7ط النظريات السياسية اإلسالمية، ريس,حممد ضياء الدين ال  (1)
 .267, د. ط.,  ص توليته، و عزله، إسهام فى النظرية الدستورية اإلسالمية، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية
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     اهلل عليه  يىل املهاجرين وحدهم. و الرسول صلاإلشارة ب ) قريش ( ىف  األحاديث كانت إ .1
أن خيص املهاجرين هبذا األمر لسبقهم إىل اإلسالم, و ألهنم كانوا أول من أبلى ىف  أراد سلمو 

 سبيله ىف أوقات الشدة. 
اهلل عليه و سلم إىل املهاجرين بأن حيسنوا إىل األنصار, و يتجاوزوا عن  يتوصية الرسول صل .2

 .امسيئهم. فهذه الوصية كانت خاصة باملهاجرين وحدهم, دون قريش كله
وجه و  اهلل عنه ىف أثناء اجتماع السقيفة: " حنن األمراء, و أنتم الوزراء ", يبكر رض قول أىب .3

ذلك: أن الضمري ) حنن ( إمنا كان يقصد أن يُعربَّ به عن املهاجرين دون غريهم, كما أن ) أنتم ( 
املقابلة أو إمنا كان يراد به خماطبة األنصار. إذ أن موضوع املناقشة ىف االجتماع إمنا كان هو إجراء 

 .املفاضلة بني الفريقني, بالنسبة إىل أحقية أى منهما ىف اإلمامة
 

 أن بقاء اخلالفة ىف قريش مرهون بإقامتها للدين أن أحاديث ) األئمة من قريش ( حممولة على  ثالثا:
ال يُعاديهم َأحُد إال َكبَُّه اهلل على  شي  رَ ىف ق ُ  رُ م  هذا األَ  إ نَّ ديث معاوية: ) وا على ذلك حبو استدل  .(1)

ه ه   : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: ) األَُمرَاء من قُ َريش ىف رواية.  و (2)(  ينَ قاموا الدِّ ما أَ  َوج 
وا, و ما عاهدوا فَ َوفُّوا,  وا فَ َرمح  ذلك َمن  مَل يفعل فثالثا ما فعلوا ثالثا, ما َحَكموا فَ َعَدلوا, و ما اُسرُتمح 

 .(3) منهم, فعليه َلع َنة اهلل, و املالئكة, و الناس أمجعني (

                                  
 .227 -223, ص 1, ج1ط و الدولة،، الوسيط فى النظم اإلسالمية، الحلقة الثالثة: اإلسالم القطب طبلية  (1)
من حديث (, 7139, احلديث رقم )93, كتاب:  األحكام, باب: األمراء من قريش, ص الصحيحىف  أخرجه البخارى   (2)

 معاوية بن أىب سفيان رضى اهلل عنهما. 
كِّني بن عبد العزيز.و رجال   (3) رواه أمحد, و أبو يعلى, و البَ زَّار, من حديث أىب بَ ر زة, و فيه َسيَّار بن سالمة أىب امل ن هال, و س 

كِّني بن عبد العزيز, و هو ثقة. و رواه أمحد, و الطرباىن ىف ) األوسط (, من حديث أىب هريرة بلفظ:  أمحد رجال الصحيح خال س 
وا (,  ) إنَّ لقريش وا فَرمح  مجمع الزوائد، و منبع و أخرجه اهليثمى ىف عليكم حقا, ما َحَكموا فَ َعدلوا, و ائتمنوا فَأدُّوا, و اسرُتمح 

 و قال اهليثمى: " رجال أمحد رجال الصحيح ". .193 – 192, ص 4, جالفوائد
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" تبني أن األئمة من قريش, و أن اإلمامة حمصورة فيهم بشروط, منها  هذه النصوص النبوية  و
و عدم الغلظة   العدالة, و العلم, و الوفاء بالوعد, و العهد, و الرمحة, و يقصد هبا حسن السياسة,

 .(1) " ىف معاملة الناس

أن هذه األحاديث يقصد منها اختيار اخللفاء ىف صدر اإلسالم فحسب, حيث كان القرشيون  رابعا:
        جمتمعا متميزا من حيث نقاء الساللة, و متايز األنساب. كما كانوا أكثر من غريهم خشية هلل, 

العصور احلديثة, فقد اهلل عليه و سلم. و األمر خيتلف ىف  يعلما بكتاب اهلل, و سنة رسوله صلو 
امتزجت القبائل, و تزاوجت السالالت. و مل تعد التقوى, أو التفقه ىف الدين حكرا على قوم دون 

  آخرين.

من غري املقبول عقال أن يكون املقصود بأحاديث األئمة من قريش هو وجوب اختيار اخلليفة من ف
لك إهدارا ملصاحل املسلمني, و هى قريش, و لو وجد من هو أصلح منه لوالية املسلمني ألن ىف ذ

األوىل بالرعاية. و لعل املقصود هبذه األحاديث أن يكون اخلليفة قرشيا إذا كان هو أفضل املسلمني 
 .(2) يدارة مع غري قرشللخالفة, أو إذا تساوى ىف اجل

 . (1)"  (3) من أحاديث اآلحاد" أن حديث ) األئمة من قريش (  خامسا:

                                  
الخليفة:  صالح الدين دبوس,, و 231د. ط., ص  الدولة، و سياسة الحكم فى الفقه اإلسالمى، أمحد احلصرى, (1)

 .267, د. ط., ص توليته، وعزله، إسهام فى النظرية الدستورية اإلسالمية، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية
 .129 -122, د. ط., ص الدولة فى ميزان الشريعة ماجد راغب احللو, (2)

 
تواتر ". و املتواتر هو: احلديث الذى رواه مجع كثري أحالت العادة توافقهم على حديث اآلحاد هو: " ما مل جيمع شروط امل  (3)

الكذب, و رووا احلديث عن مثلهم من االبتداء إىل االنتهاء. فيشرتط ىف احلديث املتواتر  شروطا ثالثة؛ أوهلا : أن يكون رواته 
احلديث عن مثلهم من االبتداء إىل االنتهاء. و حديث  مجع كثري, و الثاىن: استحالة توافقهم على الكذب, و الثالث: رواية

االحاد يعر ضف أيضا بأنه: احلديث الذى يرويه عدد دون املتواتر, فقد يرويه اثنان, أو ثالثة و قد يتفرد بروايته شخص واحد, و 
 إىل نوعني  مها:   -من حيث القبول, و الرد  -لذا يسمى حديث اآلحاد خبرب الواحد. و ينقسم 

 :املقبول: و هو: ما جيب العمل به عند اجلمهور لثبةت صدق ناقله. النوع األول
رب  به, فيطرح لثبوت كذب ناقله.النوع الثانى ُخ 

  : املردود: و هو الذى مل يرتجح صدق امل
حممد بن مجيل , و 41, ص 1, ج3ط, نـُْزهة النَّظَر  فى توضيح ُنْخبة الِفْكر  فى مصطلح أهل األَثَر ابن حجر, يراجع:
 .4, ص 1, د. ط., جحجية خبر اآلحاد فى العقائد، و األحكام مبارك,
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أن نقبل ُسنة اآلحاد حني تكون سنة مستقلة, أى:  –ميدان القانون الدستورى ىف  –و "  ال يصح 
ُسنة تأتى مببدأ أو حكم جديد مل يُ َنص عليه ىف القرآن ". و ذلك ألن سنة اآلحاد ذات صبغة ظنية, 
أى: غري يقينية, و عدم شهرهتا قرينة على عدم صحتها. و على ذلك ال يصح األخذ هبا ىف الشئون 

 .(2) تنطوى على قدر كبري من األمهية, و اخلطورة الىت تتعلق بشئون احلكم نظرا ألهنا  ةالدستوري

 ؛ (3) يعد تشريعا وقتياال يعد تشريعا عاما, بل أن حديث ) األئمة من قريش (   سادسا:

, و أنه ال ميكن األخذ به ىف عصرنا هذا (1) أى: " أنه صدر لظروف خاصة بالعرب ىف عصر الرسول
, و حمو عصبيتهم املسلمني  تعميق اإلميان ىف نفوس و كان الغرض من هذا التشريع املؤقت هو .(4) "

                                                                                                        
,  َغيَّاث اأُلَمم فى التياث الظَُلم اجلويىن,, و 127, د. ط., ص اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول االعتقاد اجلويىن,  (1)

 .63 د. ط., ص
 . 72, ص 3, طأزمة الفكر السياسى اإلسالمى فى العصر الحديث، مظاهرها، أسبابها، عالجها عبد احلميد متوىل, (2)
 يقسم بعض العلماء السنة من حيث العموم, و اخلصوص إىل قسمني مها: (3)

اب, أو : التشريع العام: هو ما يصدر عن النىب صلى اهلل عليه و سلم على وجه التبليغ؛ كأن يبني جممال ىف الكتالقسم األول
خيصص عاما, أو يقيد مطلقا, أو يبني شأنا ىف العبادات, أو احلالل, و احلرام, أو العقائد, و األخالق.   و هذا القسم من 

 التشريع ملزم جلميع املسلمني ىف كل مكان, و زمان.
مامة  و الرياسة العامة : التشريع اخلاص أو الوقىت: هو ما يصدر عن النىب صلى اهلل عليه و سلم بوصف اإلالقسم الثانى 

للمسلمني, كبعث اجليوش للقتال, و صرف أموال بيت املال ىف جهاهتا, و تولية القضاة, و الوالة, و عقد املعاهدات. كما يندرج 
حتته ما يصدر عنه صلى اهلل عليه و سلم بوصف قاضيا يفصل ىف الدعاوى بالبينات. و هذا التشريع الوقىت أو الزمىن ينتهى أثره 

انتهاء السبب الذى دعا الرسول صلى اهلل عليه و سلم إىل ما أمر به أو هنى عنه. و من أمثلته ما صدر عن النىب  صلى اهلل عليه ب
, , اإلسالم عقيدة، وشريعةو سلم  من أحكام تتعلق بشئون احلياة الدنيوية كشئون التجارة, والزراعة. يراجع: حممود شلتوت, 

, أزمة الفكر السياسى اإلسالمى فى العصر الحديث، مظاهرها، أسبابها، عالجها متوىل,,  وعبد احلميد 421, ص 6ط
 .63  -43, ص 3ط

ذهب النافون لشرط النسب القرشى أن هذا الشرط كان تشريعا موقتا اقتضته الضرورة, و مل يكن يقصد به أن يكون تشريعا   (1)
الفكر السياسى اإلسالمى فى العصر الحديث، مظاهرها، أسبابها، أزمة  عاما على مر العصور. يراجع: عبد احلميد متوىل,

 .72, ص 3, طعالجها
 .63, ص 3, طأزمة الفكر السياسى اإلسالمى فى العصر الحديث، مظاهرها، أسبابها، عالجها عبد احلميد متوىل, (4)
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ألن كثريين منهم أسلموا, و مل يؤمنوا. فكثري من املسلمني مل يكونوا ليقبلوا أن تكون اخلالفة ىف غري 
  .(1) قريش بسبب عصبيتهم, و ضعف إمياهنم

و ضعف  بتمكن اإلميان ىف النفوس, –ىف آخر حياته  –عنه  اهلل يو لذا حينما تيقن عمر رض      
لو كان سامل َمو ىل أىب ُحَذيفة حيا استخلفُتُه, فإن  سألىن رىب, قلت: مسعت " نوازع العصبية, قال: 

رضى اهلل  –و من املعلوم أن ساملا موىل أىب حذيفة . (2) نبيك يقول: إنَّ ساملا شديد احُلب هلل "
قرشيا. و هذا يدل على أن عمر رضى اهلل عنه فهم أن اخلالفة ال تقتصر على مل يكن  -عنهما

 .(3) قريش, بل يدخل فيها كل من كان أهال هلا سواء أكان قرشيا أم ال

قوله ىف هذا الشأن ىف حضور الصحابة رضوان اهلل عليهم,  –رضى اهلل عنه  –و قد قال عمر       
ن على منكر, و ال ينافقون خملوق ىف أمر دينهم. فكان و مل يعرتض عليه أحد. و هم ال يسكتو 

 .(1) ذلك مبثابة إمجاع على عدم اشرتاط النسب القرشى ىف املرشح للخالفة

ريع مىت آمنوا حقا, و فهموا حقيقة اإلسالم, فإنه يتوجب عليهم أن يعودوا للتشفاملسلمون       
يه و سلم, و الذى جيعل معيار التفاضل بني الناس , و رسوله صلى اهلل علالعام الذى أمر به اهلل تعايل
چڎڇڍڍڌڌچ عمال بقوله تعاىل:  (4)قائما على التقوى فحسب 

(6). 
       على أن هذه املسألة حمل إمجاع من الصحابة.  رتض النافون الشرتاط النسب القرشياع سابعا:

حيتاج من نقل اإلمجاع إىل " على اإلمجاع بقوله:  -رمحه اهلل  – ابن حجرباعرتاض اإلمام  احتجوا و 

                                  
 .63, ص3,طأزمة الفكر السياسى اإلسالمى فى العصر الحديث، مظاهرها، أسبابها، عالجها  (1)
 .122سبق خترجيه, ص (2)
نظام الحكم فى عهد  , و مَحَد حممد الصََّمد,126د. ط., ص , رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى حممد رأفت عثمان,  (3)

 .71, ص 1, طالخلفاء الراشدين
 .216, د. ط., ص الدولة، و سياسة الحكم فى الفقه اإلسالمى أمحد احلصرى,  (1)
 .74 -71, ص 1, ط، نظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدينالصََّمدمَحَد حممد   (4)
 .13سورة احلجرات, من اآلية   (6)
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ات أنه قال: إن  قَ ث  رجالُُه ما جاء عن عمر من ذلك, فقد أخرج أمحد عن عمر بسند  (1) تأويل
َلفُتهُ  دركىن َأَجلى, و أبو عبيدةأَ  فذكر احلديث, و فيه: فإن  أَد رََكىن َأَجلى, و قد مات أبو , َحى  اسَتخ 

ب له ىف قريش, سَ بن جبل أنصارى ال نَ  , و معاذُ (2) ل احلديثبَ عاذ بن جَ مُ  تُ ف  استخلَ ُعبي دة 

                                  
حتمل الذى يراه ُمَوافقا بالكتاب, والسنة مثل   (1)

ُ
التَّأويل ىف الشرع: " َصر ف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معىن حيتمله إذا كان امل

(؛ إن أراد به إخراج الطري من البيضة كان تفسريا, و إن أراد به إخراج  31) سورة يونس: من اآلية  چۈئېېېچقوله تعاىل:
 .16ص , د. ط., ُمعَجم التعريفاتاملؤمن من الكافر, أو العامل من اجلاهل  كان تأويال ". يراجع: التعريفات, 

( من طريقني عن سعيد بن أىب َعُروبة, 3/226خ املدينة( )(, و عمر بن َشبَّة ىف )تاري1227أخرجه أمحد ىف )الفضائل( )  (2)
ر بن َحو َشب قال: قال عمر. و هذا منقطع أيضا؛ شهر بن حوشب مل يدرك عمر. و أخرجه بنحوه خمتصرا ابن سعد  عن َشه 

ن ثابت بن ( من طريق كثري بن هشام, عن جعفر بن بَ ر قان, ع3/262(, و احلاكم )1224(, و أمحد ىف )الفضائل( )3/113)
احلجَّاج قال: بلغىن أن عمر بن اخلطاب قال: " لو أدركت أبا عبيدة بن اجلراح الستخلفته, و ما شاورت فيه, فإن سئلت عنه 

( عن يزيد بن 3/492قلت: استخلفت أمني اهلل, و أمني رسوله. و هذا منقطع أيضا. و أخرج القسم األخري منه ابن سعد )
ة, عن شهر بن حوشب, قال: قال عمر بن اخلطاب: لو أدركت معاذ بن جبل فاستخلفته, فسألىن هارون, عن سعيد بن أىب عروب

َفة َحَجر ".   رىب عنه, لقلت: يا رىب مسعت نبيك يقول: " إنَّ العلماء إذا اجتمعوا يوم القيامة كان معاذ بن جبل بني أيديهم َقذ 
ثاىن( )

َ
( عن هارون بن 3/226ن يعقوب بن َكع ب, و عمر بن َشبَّة )( ع3/112وأخرجه ابن أىب عاصم ىف )اآلحاد و امل

فاء, قال: قال عمر ... و فيهما "  رة بن رَبيعة, عن حيىي بن أىب عمرو السَّي باىن عن أىب الَعج  َرت وة " بدل: معروف, كالمها عن ُضم 
م, و قيل: م يل, " قذفة حجر ", و" َية َسه  و قيل: مدى البصر. و أخرجه ابن أىب شيبة الرَّت وة " قال ىف ) النهاية (: َرم 

( عن أىب معاوية, عن السيباىن, عن حممد بن عبد اهلل الث ََّقفى, قال: قال 3/119(, و من طريقه  ابن أىب عاصم )12/134)
هشام بن  رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: " معاذ بني يَدى العلماء رَت وة ". و أخرجه أيضا عن حسني بن على, عن زائدة, عن

(, و أبو نُ َعي م ىف ) 22/11َحسَّان, عن احلسن البصرى, رفعه " معاذ بني يدى العلماء نَ ب ذة ".  و أخرجه الطرباىن ىف )الكبري( )
( من طريق ع َمارة بن َغز ية, عن حممد بن عبد اهلل بن أزهر األنصارى, عن حممد بن َكعب الُقَرظى قال: قال 1/229احل ل ية ( )
 صلى اهلل عليه  و سلم: " معاذ بن جبل أمام العلماء برَت وة ". و قوله: " إنَّ لكل نىب أمينا ... ", أخرجه من حديث رسول اهلل

(. وورد هذا احلديث بنحوه مطوال ىف ) املوسوعة احلديثية ( عن أىب 1119(, ومسلم )1322(, و )3711أنس البخارى )
وان, عن ُشَري ح بن ُعَبيد, و راشد بن سعد, و غريمها قالوا: َلمَّا بَ َلغ عمر بن اخلطاب املغرية, و عصام بن خالد, قاال: حدثنا صف

دَّة  الوبَاء ىف الشام, فقلت: إن  أَدرَكىن َأَجَلى,و أبو ُعبَ ي   دة بن اجَلرَّاح َسر غ * ُحدَِّث أن  بالشام  وباء ا شديدا, قال: بَ َلغىن أنَّ ش 
ُتُه, فإن  سألىن , استخَلف  َ استخلفته على أُمَّة حممد صلى اهلل عليه و سلم؟ قلت: إىن مسعُت  رسوَلَك صلى اهلل عليه و  َحى  اهلل: مل 

يعىن بىن ف ه ر  -سلم يقول: " إنَّ ل ُكلِّ َنىب  أمينا, و أميىن أبو ُعبيدة بن اجلَر اح ", فأنكَر القوم ذلك, و قالوا: ما بال ُعل ىَي قُ رَي ش؟ 
ىن َأَجلى, و قد ُتوىفِّ أبو عبيدة, استخلفُت ُمعاذ بن َجَبل, فإن  سألىن رىب عز و جل: مل َ استخلفته؟ قلت: مث قال: فإن أدرك –

حسن لغريه. و هذا إسناد رجاله  مسعت رسوَلك صلى اهلل عليه و سلم يقول: " إنه حُي َشر يوم القيامة بني يَدى العلماء نَ ب ذة  *  ".
 .264 – 263, ص 2, طالموسوعة الحديثيةراشد بن سعد مل يدركا عمر. يراجع: ثقات إال أن شريح بن عبيد, و 

 *َسر غ: قرية بوادى تبوك, و هى أول احل جاز, و آخر الشام.
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, أو تغري (1) شيارَ فيحتمل أن يقال: لعل اإلمجاع انعقد بعد عمر على اشرتاط أن يكون اخلليفة ق ُ 
 .(2) و اهلل أعلم " اجتهاد عمر ىف ذلك,

اهلل عليه  يو يعلم أن رسول اهلل صلقاله, و هما  –رضى اهلل عنه  –و ال يتصور أن يقول عمر      
و سلم يقرر أن اخلالفة ىف قريش على سبيل األمر ال اإلخبار. و املعقول أنه علم هبا, و اعتربها من 

 األخبار املشروطة بإقامة قريش للدين. و على ذلك فدعوى اإلمجاع مردودة بعد ورود هذا القول منه.

على ورود هذه األحاديث مورد األمر ألهنا لو كانت أمرا, و هذا يدل على عدم صحة اإلمجاع        
رضى اهلل عنه  –مببايعة أىب بكر  عن االمتثال هلذا األمر –رضى اهلل عنه  –ملا ختلف سعد بن عبادة 

 .(3)يوم السقيفة  –

استدل املعرتضون على عدم اشرتاط النسب القرشى ىف املرشح لإلمامة بأن " األنساب ال  ثامنا:
 ر هلا عند الشارع ىف القيام بأمور الدين, فال شرف, و ال خسة إال بالعمل الصاحل, اعتبا

چڎڇڍڍڌڌچو حسن الصلة باهلل تعاىل, أو بعدمها. قال اهلل تعاىل:      
, فاآلية تدل على (1)

, و أنه ال فضل ألحد على أحد من جهة النسب, و " الفضيلة, و الرفعة إمنا تستحق بتقوى اهلل
اإلسالم قد جاء مببدأ املساواة بني الناس . فيفال فضل ألحد على أحد إال بالتقو . (4)طاعته " 

هو ما و و اشرتاط القرشية اجتاه إىل العصبية, و إىل أن تسود فئة من الناس على باقى األمة, , مجيعا

                                                                                                        
,       7, ص 4, و ج194, ص 2, د. ط., جالنهاية فى غريب الحديث، و األَثَر*نَ ب ذة: الشىء اليسري.  يراجع: ابن األثري,  

 .211, ص 3, ج2, طالبُـْلدانمعجم  و احَلَموى,
باجتهاده ىف عدم اشرتاط  -و مكانه من العلم, و الفضل ما هو معلوم  –فليس من املتصور أن خيالف عمر رضى اهلل عنه  (1)

النسب القرشى ىف املرشح لإلمامة ما أمجعت عليه األمة من اشرتاط النسب القرشى ىف املرشح لإلمامة, مع ما هو معلوم من عظم 
 .192ص  د. ط.,، رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى، حممد رأفت عثمان عند خمالفة إمجاع األمة. يراجع: اإلمث
 .119, ص 13, د. ط., جفتح البارى شرح صحيح البخارىابن حجر,    (2)
بالنظم الدستورية ، الخليفة: توليته، و عزله، إسهام فى النظرية الدستورية اإلسالمية، دراسة مقارنة صالح الدين دبوس (3)

 .269 -262, د. ط., ص الغربية
 .13سورة احلجرات, من اآلية:  (1)
 .413, ص 3, ج1, ط، أحكام القرآناجلصاص  (4)
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الشجاعة (, ال بالنسب. فاإلمامة مستحقة بالعلم, و الدين, و القوة )  .(1) ميقته الشرع احلنيف
 أن ينفرد هبا قوم دون سائر الناس –ىف منطق اإلسالم  –فاإلسالم دين احلرية, و املساواة, فال يصح 

(2). 

 :أدلة أنصار هذا الفريق، و أجاب على اعتراضاتهم باآلتىالجمهور ناقش و 

یۈئۈئۈئۈئۈئۈئۈئچ األمر ( ىف قوله تعاىل: أن االحتجاج بأن التعبري ب ) أويلأوال: 

 (.ذلك مقيد حبديث ) األئمة من قريشليس ىف حمله؛ ألن  قد ورد مطلقا دون تفصيل  چییی

يعوا, و إن  اُستعم ل عليكم َعب ٌد َحَبشى  كأن ط  عوا, و أَ امس َ ىف حديث ) أن السمع, و الطاعة ثانيا: 
مها فيمن جعله اإلمام أمريا على والية من الواليات. و جيب محله على هذا دفعا ( رأَسُه َزب يبة 

للتعارض بينه و بني اإلمجاع. و قيل: هو مبالغة على سبيل الَفر ض, و يدل على أنه ال جيوز  أن 
 .   (3)يكون اإلمام عبدا إمجاعا 

َهلَّب أنه ال      
ُ
جتب الطاعة للعبد إال إذا كان  و قد حكى احلافظ بن حجر عن ابن بطال عن امل

ستعم ل له إماما قرشيا ألن اإلمامة ال تكون إال ىف قريش.
ُ
: " أمجعت األمة على و ذلك ألنه قد امل

 . (1)"  ال تكون ىف العبيد] أى: اإلمامة [ أهنا 

رمبا ألن ساملا   (اسَتخَلفُتهُ ُحَذيفة حيا أىب قول عمر رضى اهلل عنه: ) لو كان سامل َمو ىل أن  :ثالثا
 ؛(4) يعد قرشيا بالوالء

  (1)أى: " إنه كان ينتسب لقريش "  

                                  
 .127 -126د. ط., ص رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى،  حممد رأفت عثمان, (1)
 .227 -223, ص 1, ج1ط الوسيط فى النظم اإلسالمية، الحلقة الثالثة: اإلسالم و الدولة، القطب طبلية,  (2)
د. , ، المواقف فى علم الكالم, و اإلجيى122, ص 13, د. ط., جفتح البارى شرح صحيح البخارى ابن حجر,  (3)

, 4, ج2, ط، شرح المقاصدالسعد التفتازاىن و, 372,  ص 1, ج1ط خلدون، ابن مقدمة, و ابن خلدون,  392ط., ص 
 .214ص 
 .122, ص13, د. ط., جفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر,   (1)
, اإلصابة فى تمييز الصحابة, و ابن حجر, 467, ص 2, , ج1, طاالستيعاب فى معرفة األصحاب ابن عبد الرب,  (4)

 .13 -11, ص 3, ج1ط
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, أو أنه كان َيص ُدر فيها (2) الصالة إىل أن يتفق أصحاب الشوري أو أنه أراد تقدميه إلمامة الناس ىف
 .(3)عن رأيه 

        على تسليم صحته, ال ينهض أن يعارض ما ثبت عن الرسول صلى اهلل عليه و قول عمر     
هذا فضال عن أن  هذا القول  ورد ىف اإلمارات الصغرى ال ىف . (1) سلم من أن األئمة من قريشو 

 .(4)اإلمامة العظمى, و رمبا  ما روى عن عمر لعله اجتهاد منه تغري بعد ذلك 

ابن اإلمام ذهب فوردت مورد األمر, و اإللزام ال اخلرب.  ة من قريش ( ) األئم أن أحاديث  :رابعا
يعد  , و محلها حممل اخلربإىل أن عدم محل هذه األحاديث على حممل األمر  -رمحه اهلل  -حزم

فوقائع احلياة السياسية للمسلمني تدل على توىل كثريين . (6) اهلل عليه و سلم يتكذيبا لرسول اهلل صل
 . (7) ش أمور اخلالفة دون أن يكونوا نوابا عن خلفاء من قريشمن غري قري

                                                                                                        
 .321, ص 1ج  , د. ط.,غاية المرام فى علم الكالم اآلمدى,  (1)
 .22,  ص 1, طتأويل مختلف الحديث ابن قتيبة,  (2)
 .136, ص 2, ج1, ط االستيعاب فى معرفة األصحاب ابن عبد الرب, (3) 
الحلقة , ، الوسيط فى النظم اإلسالمية, و القطب طبلية191ص رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى،  حممد رأفت عثمان, (1)

 .221, ص 1, ج1ط الدولة،الثالثة: اإلسالم و 
 .126, د. ط., ص اإلسالم، و أوضاعنا السياسية عبد القادر عودة,  (4)
 .362,  ص 9, د. ط., ج، الُمَحّلىابن حزم  (6)
كما هو احلال بالنسبة للسالطني العثمانيني الذين تولوا أمر اإلسالم فأقاموا احلدود, و أرسلوا اجليوش دفاعا عن املسلمني,   (7)

ونشر رسالة اإلسالم ىف العامل مدة تزيد عن أربعة قرون. و هذه الوقائع التارخيية ىف تعارضها مع األخبار السابقة يرتتب على 
 ثة:األخذ هبا أحد أمور ثال

 أوال: تكذيب خرب الرسول صلى اهلل عليه و سلم, و هذا ال جيوز.
 ثانيا: تكذيب رواة هذه األحاديث الصحيحة, و رواهتا رواة عدول, فهم رواة الصحيحني, و ال يتأتى تكذيبهم.

املسلمني, بل  و تأثيم ثالثا: بطالن اخلالفة العثمانية, و بطالن ما قامت به من جهود ىف سبيل نشر اإلسالم, و الدفاع عن 
خاصة املسلمني و عامتهم الذين ارتضوا هذه اخلالفة طيلة أربعة قرون. و هذا أمر غري مقبول.  و كل واحد من هذه األمور 
الثالثة غري مقبول. فال جيوز تكذيب خرب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم, و ال جيوز تكذيب الرواة العدول. كما ال يصح تأثيم 

ملسلمني, و عامتهم الذين قبلوا باخلالفة العثمانية, و خضعوا هلا طواعية مع افتقاد اخللفاء العثمانيني لشرط النسب خاصة ا
 القرشى.
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ىف املرشح لإلمامة حبكمتها هو تعليل  يديث الواردة باشرتاط النسب القرشأن تعليل األحاخامسا: 
 .(1) بأمر خفى ختتلف فيه اآلراء الفقهية

قول  ىف املرشح لإلمامة تتمثل ىف العصبية ين العلة من النص على النسب القرشالقول بأ سادسا:
أن جيعلها شرط كمال, فضال عن كوهنا  أىبألن اإلسالم ينبذ العصبية, و الدعوة إليها, و ي مردود 

و ال جيب ىف كل  شرط صحة. فالعلة ىف ذلك " ليست لذات القرابة, فالنص قد ورد غري معلل,
 إىل ضرورة اشرتاط النسب القرشى طاملا شرع, و حكم أن يكون معلال ".  فهذه النصوص تشري

 .(2) وجد ىف قريش من فيه  شرائط اخلالفة

و لو صح ما ذكره ابن خلدون من أن اشرتاط القرشية إمنا هو لدفع التنازع مبا كان هلم من       
    العصبية, ما اختري أبو بكر, و ال عمر رضى اهلل عنهما بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه و سلم, 

الجتهت القيادة  ىف قريش إىل بىن هاشم, و بىن أمية, و ليس إىل بىن تَ ي م, و بىن َعد ى . و ما متتعت و 
به الدولة اإلسالمية املرتامية األطراف ىف عهد عمر رضى اهلل عنه  من أمن, و اطمئنان مل يكن لريجع 

 .   (4) ل اخلليفة"إىل العصبية, و إمنا مرده  إىل ارتياح أفراد األمة, و ثقتهم ىف عد

" فالقوة الىت يستند إليها اإلمام ىف الدولة اإلسالمية ليست هى غلبة القوم الذين ينتمى إليهم,       
بل مصدر قوته هو ذلك النظام الذى جعل حارسا عليه, يلتزم بتطبيق قانونه هو , و مجيع أفراد 

 .(1) قوته "األمة, فإذا التزم اإلمام بتطبيق هذا القانون فهنا مصدر 

 مع التسليم بأن حديث ) األئمة من قريش ( خرب آحاد, و مع هذا  " فقد اتفقت الصحابة سابعا:

                                                                                                        
الخليفة: توليته، و عزله، إسهام فى النظرية  , و صالح الدين دبوس,362,  ص 9, د. ط., ج، الُمَحّلىابن حزم يراجع:

 .267 -262, د. ط., ص ة بالنظم الدستورية الغربيةالدستورية اإلسالمية، دراسة مقارن
فالفقهاء اختلفوا ىف التعليل باحلكمة بني جواز التعليل باحلكمة مطلقا, و منعه مطلقا, وجوازه بشرط أن تكون احلكمة  (1)

 . 134, ص 2, طتعليل األحكامظاهرة, و منضبطة. ملزيد من التفصيل يراجع: حممد مصطفى شلىب,  
 .232, د. ط.,  ص الدولة، و سياسة الحكم فى الفقه اإلسالمى احلصرى,أمحد   (2)
الوسيط فى النظم , والقطب طبلية, 194 -193ص  د. ط.,رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى،  حممد رأفت عثمان,  (3)

 .221, ص 1, طالحلقة الثالثة: اإلسالم و الدولة اإلسالمية،
 .194د. ط., ص ة فى الفقه اإلسالمى، ، رياسة الدولحممد رأفت عثمان  (1)
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 .(1)على قبوله "  

" حديث ضعيف النقطاعه,   الستخلفن معاذ بن جبل لىلئن أدركىن أج" عمر:  أن حديث ثامنا:
 .(2) احلديث املنقطع ال يصلح لالحتجاج بهو 

" اإلسالم باشرتاطه أن يكون اإلمام قرشيا, مل يكن داعيا إىل العصبية الىت هنى عنها ",  إن  :تاسعا
فاحلاكم األعلى لألمة ليس له أى مزية على سائر أفراد األمة, و ليس ألسرته أدىن حق زائد على 

انون احلقوق الىت كفلها اإلسالم لسائر أفراد املسلمني, فاحلاكم و احملكوم كلهم سواء أمام الق
 اإلسالمى.

واإلسالم باشرتاطه النسب القرشى ىف املرشح لرئاسة الدولة ال يعىن أن تتبوأ قريش مكانة عالية        
  .(3)دوهنا مكانة سائر أفراد املسلمني, بل الكل سواء أمام القانون اإلسالمى, سواء أكان قرشيا أم ال

ر ها ىف وإمنا جاء اشرتاط النسب القرشى للتنبيه على         أن " لشرف األنساب, و عظيم َقد 
 .(1)النفوس أثرا تاما ىف اجتماع اآلراء, و تألف األهواء, و بذل الطاعة, و االنقياد " 

ىف  املرشح لرئاسة الدولة  يالقائل بوجوب اشرتاط النسب القرشو الراجح هو رأى اجلمهور        
 عدم صمود أدلة املخالفني للمناقشة.اإلسالمية لقوة أدلته, و سالمتها من املعارض, و 

ىف املرشح للرئاسة إمنا هو  شرط تقدمي. فإذا اجتمعت  يشرط النسب القرشو مع ذلك ف         
الشروط ىف مرشحني لرئاسة الدولة اإلسالمية  أحدمها قرشى, و اآلخر غري قرشى, وجب أن يقدم 

 ليس هناك ما مينع من العدول عن القرشى, و ذلك لألحاديث الصحيحة القاضية بذلك, و لكن 

                                  
, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف, , و392د. ط., ص , المواقف فى علم الكالم اإلجيى,  (1)

276. 
احلديث املنقطع هو: " ما ينتهى إىل التابعى, و َمن  هو دون التابعى من أتباع التابعني فَمن  بعدهم ". و احلديث املنقطع   (2)

, ص 1, ج2, طالَمنَهل الرَّوِّى فى مختصر  علوم الحديث النبوى بدر الدين بن مجاعة,حديث ضعيف النقطاعه. يراجع: 
 . 111, ص 1, ج3ط, فى توضيح ُنْخبة الِفْكر  فى مصطلح أهل األَثَرنـُْزهة النَّظَر  , و ابن حجر, 16
 .192 -191د. ط., ص رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى،  حممد رأفت عثمان,  (3)
 .214, ص 4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاىن,  (1)
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 .(1) القرشى إىل غريه إذا مل يكن كفئا, أو كان غريه أكفأ منه, و أكثر صالحية للمنصب

هذا الشرط كغريه من الشروط السابقة ال تشرتط إال عند االختيار من أهل احلل, و العقد. أما و       
إذا توىل اإلمام  بطريق القهر, و الغلبة, فال يشرتط ىف املتغلب  شرط القرشية, إن مل تؤمن الفتنة 

 .(2)جتب طاعته ىف غري معصية لعزله.  و 

األمر , و بعد بيان السبب ىف  لواجب توافرها ىف ويلىف الشروط ا بعد عرض آراء الفقهاء        
وجوب كل شرط منها ىف رأى الذين قالوا بوجوبه, ميكن القول أنه البد من اشرتاط اإلسالم, 

و التكليف؛ أى: أن يكون املرشح   لإلمامة بالغا, عاقال, و ذلك لألسباب الىت احلرية, و والذكورة, 
املسألة, و ذهبوا إىل أنه من الواجب حتقق هذه الشروط ىف وىل ذكرها الفقهاء الذين تناولوا هذه 

 .(3) األمر

األعضاء من أى خلل يؤثر ىف  سالمة احلواس, وط فيه كذلك العلم, و العدالة,  و و يشرت         
 .(1) , و العمليالرأ

فله أن  و لكن ال يشرتط أن يكون قد وصل ىف العلم إىل درجة االجتهاد ىف علوم الدين,         
 يستعني بالفقهاء اجملتهدين فيما يلزم من هذه الناحية.

و كذلك ال يشرتط ىف وىل األمر أن يكون بلغ من العدالة مرتبة الَورَع, بل يكفى أال يكون       
 . (4) فاسقا, و أن يكون حريصا على أداء احلقوق ألصحاهبا

                                  
 .214, ص 4, ج2, طشرح المقاصدالسعد التفتازاىن,   (1)
, د. رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى حممد رأفت عثمان, , و214, ص 4, ج2, طشرح المقاصد التفتازاىن,السعد   (2)

المبادىء العامة فى النظام السياسى اإلسالمى، قواعده األساسية،  حممد حممد امساعيل فرحات, و، 213ص ط., 
 .233د. ط., ص  دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة،؛ ومصادره، والسلطات العامة فيه

الخليفة: توليته، و عزله،  صالح الدين دبوس, , و41, د. ط., ص نظام الحكم فى اإلسالم حممد يوسف موسى,  (3)
 .279, د. ط. , ص إسهام فى النظرية الدستورية اإلسالمية، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية

 .41., ص , د. ط، نظام الحكم فى اإلسالمحممد يوسف موسى  (1)
 .42 -41ص المرجع السابق،  حممد يوسف موسى, (4)
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, و التدبري, و الشجاعة حبيث يكون املرشح لرئاسة الدولة اإلسالمية يو مع أمهية  حسن الرأ      
 قادرا على القيام باألعباء املنوطة به, إال أنه ال يشرتط أن يكون على خربة بقيادة اجليوش, و تدبري 

  .(1) احلروب؛ فله أن يستعني ىف هذه الناحية بأهل االختصاص

واجب شرعا, و ذلك لألحاديث الصحيحة  -ىف املتقدم لإلمامة العظمى  – يو شرط النسب القرش
شريطة أن يكون من أهل الواردة عن النىب صلى اهلل عليه و سلم, و إلمجاع السلف على ذلك, 

اىل, و سنة نبيه صلى اهلل عليه أعلم منه بكتاب اهلل تعالتقوى.  فإذا كان غريه أعدل, و  العلم, و
 .(2)قرشى لوالية أمر املسلمني سلم, ُقدِّم غري الو 

    , و احلرية, و العلم, و العدالة,   و الذكورةو العقل, شروط اإلسالم, و البلوغ,  و صفوة القول أن 
  هى شروط صحة؛ حيث ينبغى توفرها ىف املرشح للخالفة. سالمة األعضاء, و النسب القرشى, و 
ط أفضلية, و ط كمال أو شر و شر  وه و الورع هاد,ط االجتو شر بينما  على ذلك. ألدلة الواردة ذلك لو 

  . اصحة. فال يتعني جلواز توىل اخلالفة توفره وطو ليس شر 

الشروط  ال تشرتط إال عند االختيار من أهل احلل, و العقد. أما إذا توىل اإلمام  بطريق القهر,  ههذو 
لعزله.و جتب طاعته ىف غري , إن مل تؤمن الفتنة هذه الشروطو الغلبة, فال يشرتط ىف املتغلب  

 ,على أنه ال جيوز أن يبايع باخلالفة إال من كان مستجمعا لشرائطهااتفقوا العلماء  و مع أن. معصية
ورات. و الضرورات تقدر بقدرها. إذا تعذر وجود بعض الشروط, تدخل املسألة ىف حكم الضر إال أنه 

من أهلها, مع االجتهاد, و السعى الواجب حينئذ مبايعة من كان مستجمعا ألكثر الشرائط و 
 .(3)قدر اإلمكان  الستجماعها كلها

                                  
 .42ص ، , د. ط.، نظام الحكم فى اإلسالمحممد يوسف موسى  (1)
 .279, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف,  (2)
 – 13, د. ط.,  ص الخالفة حممد رشيد رضا, , و279, ص 1, طالُمسامرة بشرح الُمَسايرة الكمال بن أىب شريف,  (3)
11. 
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 يالمصر  القانون فى األمر يول فى توافرها الواجب الموضوعية الشروط:الثانى المبحث
. و هذه الفئة من الدساتري تعىن بتحديد شروط  (1) إىل فئة الدساتري اجلمهورية يينتمى الدستور املصر 

من مث فمن نه جيىء من كافة طبقات الشعب. و , أل(2) املرشح ملنصب رئيس اجلمهوريةقاسية ىف 
 . (1) الواجب التأكد من صالحية املرشحني للمنصب

                                                                                                        
 
 

النظام اجلمهورى هو النظام الذى جيرى فيه اختيار رئيس الدولة عن طريق االنتخاب من أفراد الشعب ملدة حمدودة.  وذلك   (1)
القانون الدستورى،  وتطور  خبالف النظام امللكى الذى يكون احلكم فيه وراثيا, و غري مؤقت مبدة معينة. يراجع: ثروت بدوى,

سليمان محمد الطماوى، السلطات الثالث فى الدساتير العربية  , و 321, د. ط.,  ص األنظمة الدستورية فى مصر
, , د. طص ، النظم السياسية, و ثروت بدوى232, ص 1, طالمعاصرة،   و فى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة مقارنة

  , و134 -131, , د. ط., ص لقانون الدستورى، و النظم السياسيةا ُزَحل حممد األمني, , و179
Nick Howard, Beginning  Constitutional Law, p.21. 

هذا مقارنة بالدساتري امللكية الىت ال هتتم بإيراد شروط معينة ىف املرشح للملك استنادا إىل قانون الوراثة. فالشرط الرئيسى ىف  (2)
السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة،    املرشح للملك هو انتماؤه إىل أسرة معينة. يراجع: سليمان حممد الطماوى,

 .232, ص 1, طإلسالمى، دراسة مقارنةوفى الفكر السياسى ا
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خالل مراحله التارخيية املتعاقبة من احلقبة اجلمهورية منذ عام فقد نص الدستور املصري       
من هذه  ن ينتخب رئيسا للجمهورية.على جمموعة من الشروط البد من توافرها فيم( 1942)

 الشروط ما ورد ىف صلب الدستور ذاته , و منها ما نصت عليه القوانني املكملة للدستور. 

على أنه " يشرتط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية  (1946دستور )( من 122)املادة  نصت ف       
أن يكون مصريا من أبوين, و جدين مصريني, و أن يكون متمتعا حبقوقه املدنية, و السياسية, و أال 
ُل ك ىف 

تقل سنه عن مخس, و ثالثني سنة ميالدية, و أال يكون منتميا إىل األسرة الىت كانت تتوىل امل
 مصر ".

" يشرتط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ( على أنه: 1961( من دستور )121املادة ) تنصو      
أن يكون مصريا من أبوين, و مصريني, و أن يكون متمتعا حبقوقه املدنية, و السياسية, و أال تقل 

 سنه عن مخس, و ثالثني سنة ميالدية ".

رئيسا للجمهورية ( على أنه: " يشرتط فيمن ينتخب 1971( من دستور )74تنص املادة )و        
و السياسية, و أال تقل سنه  أن يكون مصريا من أبوين مصريني, و أن يكون متمتعا حبقوقه املدنية,

 ." عن أربعني سنة ميالدية

يشرتط فيمن يرتشح  رئيسا ( على أنه: " 2212( من دستور )116و تنص املادة )       
كون قد محل, أو أى من والديه جنسية دولة من أبوين مصريني, و أال يمصريا للجمهورية أن يكون 

أال و أال يكون متزوجا من غري مصرى, و  , و أن يكون متمتعا حبقوقه املدنية, و السياسية,آخرى
 ". تقل سنه يوم فتح باب الرتشح عن أربعني سنة ميالدية

: " يشرتط ا( على ذلك بقوهل2211لسنة ) ي( من الدستور املصر  111املادة ) تنص و        
فيمن يرتشح  رئيسا للجمهورية أن يكون من أبوين مصريني, و أال يكون قد محل, أو أى من والديه, 

, و أن يكون متمتعا حبقوقه املدنية, و السياسية, و أن يكون قد أدى أو زوجه جنسية دولة آخرى

                                                                                                        
السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة، و فى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة  سليمان حممد الطماوى,  (1)

 .232, ص 1, طمقارنة
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عن أربعني سنة ميالدية, اخلدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا, و أال تقل سنه يوم فتح باب الرتشح 
 ". و حيدد القانون شروط الرتشح اآلخرى

ىف القوانني املكملة  و مل يكتف املشرع املصري هبذه الشروط, بل أضاف شروطا أخري       
( بشأن تنظيم االنتخابات الرئاسية 2211( لسنة )22( بالقانون رقم )1للدستور. فأضافت املادة )

ثالثة شروط آخرى بقوهلا: " يشرتط فيمن يرتشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط اآلتية: ...  " أن 
ية أو جرمية خملة بالشرف, أو يكون حاصال على مؤهل عال ", و " أال يكون قد حكم عليه ىف جنا

األمانة, و لو كان قد رد إليه اعتباره ", و " أال يكون مصابا مبرض بدىن أو ذهىن يؤثر على أدائه 
 ملهام رئيس اجلمهورية ".

املنصوص عليها ىف  من ذلك يتبني أن الشروط املوضوعية الىت ينبغى توافرها ىف املرشح لرئاسة الدولة
  لقوانني املكملة له  تتحدد ىف ستة شروط هى: شرط اجلنسية, و شرط األهلية , و االدستور املصري

التمتع باحلقوق املدنية, و السياسية (, و شرط عدم الزواج من أجنبية, و شرط السن,و شرط أداء )
شرط عدم االنتماء إىل األسرة املالكة الىت حكمت مصر ىف و  اخلدمة العسكرية أو اإلعفاء منها, 

  .(1942لسابقة على ثورة يوليو )الفرتة ا

أضف إىل ذلك الشروط الىت  نصت عليها القوانني املكملة للدستور و تتمثل ىف ثالثة  شروط        
ة املخلة  بالشرف, أو األمانة, هى:شرط احلصول على مؤهل عال, و شرط اخللو من السوابق اجلنائي

 شرط السالمة البدنية, و الذهنية.و 

, درج , و القوانني املكملة لهنب هذه الشروط املنصوص عليها صراحة ىف الدستورو إىل جا      
, و تاريخ النظام بعض الفقه  على ضرورة توافر بعض الشروط اإلضافية املستمدة من روح الدستور

 .(1) الذكورة ا الديانة, و. و أهم هذه الشروط شرطيالدستورى املصر 

                                  
، دراسة السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة، و فى الفكر السياسى اإلسالمى سليمان حممد الطماوى, (1)

 و مصطفى أبو زيد فهمى,، 292, ص 1, طالنظام الدستورى المصرى, و مصطفى أبو زيد فهمى, 239 , ص1, طمقارنة
 .112, ص 7, طالنظام الدستورى المصرى و رقابة دستورية القوانين
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لرئاسة الدولة ىف الدستور  املوضوعية الىت جيب توافرها ىف املرشح الشروطفو بناء على ذلك        
 :(1)عشر شرطا هى  أحد املصري

 شرط اجلنسية. -
 شرط األهلية.  -
 شرط عدم الزواج من أجنبية. -
 منها. مة العسكرية, أو اإلعفاء القانوينشرط أداء اخلد -
 شرط السن. -
 .شرط عدم االنتماء إىل األسرة املالكة -
 ى مؤهل عال.شرط احلصول عل -
 شرط اخللو من السوابق اجلنائية املخلة  بالشرف, أو األمانة. -
 شرط السالمة البدنية, و الذهنية. -

                                  
مما هو جدير بالتنويه أنه جرى ترتيب هذه الشروط وفقا لرتتيب ورودها بالدستور, و القوانني املكملة له, و الشروط    (1)

 املستقاة من روح الدستور, و التاريخ الدستورى كاآلتى:
 ؛ و تتمثل ىف:النوع األول: الشروط الواردة  بالدستور

 شرط اجلنسية. -
 شرط األهلية. -
 بأجنبية.شرط عدم الزواج  -
 شرط أداء اخلدمة العسكرية, أو اإلعفاء منها. -
 شرط السن. -
 شرط عدم االنتماء لألسرة املالكة. -

  و تتمثل ىف: النوع الثانى: الشروط الواردة بالقوانبن المكملة؛
 شرط احلصول على مؤهل عال. -
 شرط اخللو من السوابق اجلنائية املخلة  بالشرف, أو األمانة. -
 .البدنية, و الذهنيةشرط السالمة  -

 ؛ و تتمثل ىف:النوع الثالث: الشروط المستقاة من روح الدستور، و التاريخ الدستورى
 شرط الديانة. -
 شرط الذكورة. -

 الشروط املوضوعية الىت جيب توافرها ىف املرشح لرئاسة الدولة ىف الدستور املصرى  أحد عشر شرطا.وعلى هذا فمجمل 
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 شرط الديانة. -
 شرط الذكورة. -

 :على النحو اآليت هذه الشروط ىف مطالب عشرة و جيرى تفصيل 
 شرط الجنسية:األول المطلب 

 –. فاجلنسية املصرية (1)اجلنسية لغة: الصفة الىت تُ ل حق بالشخص من جهة انتسابه لشعب, أو أمة 
 هى الصفة الىت تلحق باألشخاص الذين ينتسبون للشعب املصرى. –مثال 

و يكتسب  تعرَّف بأهنا: " تبعية قانونية, و سياسية حتددها الدولة, و اجلنسية ىف االصطالح القانوين
بأهنا: " عالقة قانونية بني اجلنسية أيضا و تعرَّف   .(2) مبوجبها الصفة الوطنية ىف هذه الدولة "الفرد 

رَّف بأهنا: " رابطة كما تع .(3) الفرد, و الدولة يصري الفرد مبقتضاها عضوا ىف شعب الدولة "
 .(1)معينة" سياسية ذات نتائج قانونية, و تفيد انتماء فرد لعنصر السكان ىف دولةاجتماعية, و 

 من هذه التعريفات  يتبني أن للجنسية 

 :(4) ثالثة أركان هى

 : وجود دولة: فالدولة وحدها هى الىت تنشىء اجلنسية, و متنحها.الركن األول

: وجود شخص: فوصف اجلنسية يلحق الفرد بصفته الفردية, و ال يلحق جمموع األفراد.  الركن الثانى
هو الذى حيمل  -وحده  -لشخص الطبيعى؛ أى: أن اإلنسان كما أن هذا الوصف يقتصر على  ا

و الطائرات. فال جنسية هلا.  عد األشخاص االعتبارية كالشركات, و األشياء كالسفن,فتستباجلنسية. 
 و إمنا هلا تبعية ذات داللة خاصة تتمثل ىف معرفة القانون الذى ختضع له ىف نشأهتا, و نشاطها.

                                  
 .112, ص 1, طلمعجم الوسيطا جممع اللغة العربية,  (1)
 .72, ص3, , ط، الموجز فى الجنسية و مركز األجانبمشس الدين الوكيل  (2)
 .12, د. ط. صالوسيط فى الجنسية: دراسة مقارنة ألحكام القانون المصرىفؤاد عبد املنعم رياض,   (3)
 .71, , د. ط., صالوجيز فى القانون الدولى الخاص عصام الدين القصىب,  (1)
،الجنسية    فؤاد عبد املنعم رياض , و34 – 32, ص 3, طشمس الدين الوكيل، الموجز فى الجنسية و مركز األجانب  (4)

, و عصام الدين 14 -9,  د. ط., ص ومركز األجانب فى القانون المقارن، و فى تشريع الجنسية المصرية الجديد
 .12 -12, د. ط., ص الوجيز فى القانون الدولى الخاص القصىب,
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قانونية بني الشخص, و الدولة: فالقول بأن اجلنسية عالقة قانونية مبعىن : وجود عالقة الركن الثالث
 .(1) أن القانون هو الذى حيدد كيف تنشأ, و كيف تزول, كما حيدد اآلثار املرتتبة عليها

خضوعه بها انتماء فرد إىل دولة معينة, و إذن فاجلنسية عبارة عن رابطة حيددها القانون يتحدد مبوج
 اليدها املرعية.لقوانينها, و تق

لرابطة اجلنسية أمهية بالغة ىف العصر احلديث ىف حياة كل من الفرد, و الدولة على حد سواء. و 
فتوافر رابطة اجلنسية بني الفرد, و بني الدولة الىت يعيش على إقليمها جتعله ميلك من احلقوق ما ال 

لدولة الىت ينتمى إليها. كما أنه يتمتع ميلكه األجانب؛ فله احلق ىف االستقرار بصفة دائمة ىف إقليم ا
بطائفة هامة من احلقوق هى املعروفة باحلقوق السياسية, و هى احلقوق الىت ختول له اإلسهام بنصيب 
معني ىف شئون احلكم, كحق االنتخاب, و الرتشيح للمجالس النيابية. كما أهنا األساس الوحيد الذى 

الدوىل. فالفرد الذى ال حيمل جنسية دولة ال يتمتع بأى ميكن عن طريقه محاية الفرد ىف اجملتمع 
 محاية.

كذلك تعترب اجلنسية األساس الذى يقوم عليه بقاء الدولة, و استمرارها. فبقاء الدولة رهن      
بوجود ركن الشعب, و حتديده حتديدا واضحا. و ال يتأتى حتديد هذا الركن بوضوح إال من خالل 

رابطة اجلنسية ختول الدولة احلق ىف مشول رعاياها خارج حدود إقليمها  اجلنسية. أضف إىل ذلك أن
إذا ما تعرضوا ملعاملة ال تتفق مع مبادىء القانون الدوىل. فبموجب هذه الرابطة تستطيع الدولة 

 .(2) ممارسة سيادهتا خارج حدود إقليمها

                                  
يرتتب على قيام رابطة اجلنسية آثار عديدة تتمثل ىف نشوء حقوق, و التزامات بالنسبة لكل من الفرد, و الدولة. فيرتتب   (1)

 على انتماء الفرد جلنسية الدولة التزامه بالدفاع عن كيان الدولة. و أهم صور هذا االلتزام التكليف اخلاص بأداء اخلدمة العسكرية.
 االلتزام متييز الوطنيني مبجموعة من احلقوق هى احلقوق السياسية كحق االنتخاب, و احلق ىف توىل املناصب العامة.و يقابل هذا 

كما تفرض رابطة اجلنسية التزاما أساسيا على الدولة مقتضاه السماح لرعاياها بالدخول ىف إقليمها, و اإلقامة الدائمة فيه, دون أن 
 منعهم من الرجوع إىل إقليمها. يكون هلا احلق ىف إبعادهم, أو

, د. الجنسية و مركز األجانب فى القانون المقارن، و فى تشريع الجنسية المصرية الجديد فؤاد عبد املنعم رياض, ينظر:
 .16ط., ص 

 , د.، الجنسية و مركز األجانب فى القانون المقارن، و فى تشريع الجنسية المصرية الجديدفؤاد عبد املنعم رياض  (2)
 .4ط., ص
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دستور املصرى  اجلنسية ىف املرشح و انطالقا من األمهية البالغة لرابطة اجلنسية, فقد اشرتط  ال     
( على أنه: " " يشرتط فيمن ينتخب رئيسا 1946( من دستور )122لرئاسة الدولة. فنصت املادة )

 للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين, و جدين مصريني ".

( على أنه: " " يشرتط فيمن ينتخب رئيسا 1961( من دستور )121و نصت املادة )     
 يكون مصريا من أبوين مصريني ". للجمهورية أن

يشرتط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ( على أنه: " 1971( من دستور )74و نصت املادة )     
 ". أن يكون مصريا من أبوين مصريني

يشرتط فيمن يرتشح  رئيسا للجمهورية ( على أنه: "" 2212( من دستور ) 116و نصت املادة )
 ". ني, و أال يكون قد محل, أو أى من والديه جنسية دولة آخرىمن أبوين مصريمصريا أن يكون 

يشرتط فيمن يرتشح  رئيسا للجمهورية ( على أنه: " 2211( من دستور )111و نصت املادة )    
 ".أن يكون من أبوين مصريني, و أال يكون قد محل, أو أى من والديه, أو زوجه جنسية دولة آخرى

يالحظ أن شرط اجلنسية ىف املرشح لرئاسة الدولة حمل إمجاع من الدساتري املصرية املتعاقبة منذ و      
 (. 1942عام )

 و هذا يؤكد على ما حيظى به هذا الشرط من أمهية بالغة بالنسبة للرتشح ملنصب رئاسة الدولة.
جيب أن يكون كما يالحظ أن هذه الدساتري قد أمجعت على أن املرشح لرئاسة اجلمهورية 

 أى: أن يكون قد  (1) مصريا عريقا ىف مصريته, مبعىن أن يكون متمتعا باجلنسية األصلية,
                                                                                                        

 
جتدر اإلشارة إىل أن اكتساب الفرد جنسية الدولة إما أن يتم بصفة أصلية مبعىن أن اجلنسية تثبت للفرد منذ حلظة ميالده,   (1)

وإما أن يتم بصفة عرضية؛ أى: أن جنسية الدولة ال تلحق بالفرد منذ حلظة ميالده, بل تطرأ عليه خالل حياته. و قد اصطلح 
ة الىت يكتسبها الشخص مبجرد امليالد باجلنسية األصلية متييزا هلا عن تلك اجلنسية الىت يكتسبها الفرد بعد على تسمية اجلنسي

 ميالده,   وتسمى اجلنسية الطارئة.
 و تتباين األسس الىت تبىن عليها اجلنسية األصلية, و اجلنسية املكتسبة. و يتضح ذلك على النحو اآلتى: 

  األصلية:أوال: أسس اكتساب الجنسية 
 اجلنسية األصلية هى الىت تفرض على الشخص منذ والدته, و تتحدد  وفقا ملعيارين مها:

 املعيار األول: حق الدم: 
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و ذلك بعدم اكتفائها باالشرتاط على كون . (1) ال بالتجنس (1) بامليالد اجلنسية املصرية اكتسب
 املرشح لرئاسة الدولة مصريا فحسب, بلو اشرتطت أن يكون من أبوين مصريني. 

                                                                                                        
 مقتضى هذا املعيار أن تثبت لالبن جنسية أبيه, بغض النظر عن حمل ميالده, أو حمل ميالد آبائه.

 املعيار الثاىن: حق اإلقليم:
كل من ولد على أرض اإلقليم الوطىن. فالولد يأخذ جنسية الدولة الىت ولد فيها بصرف النظر عن مبعىن أن تثبت اجلنسية  ل 

 جنسية أبيه.
و جتدر اإلشارة إىل أنه من العسري تفضيل أحد هذين األساسني على اآلخر بصفة مطلقة. فصالحية أى األساسني تتوقف على 

 ها. مقدار مالءمته لظروف كل دولة, و مدى حتقيقه ملصاحل
 ثانيا: أسس اكتساب الجنسية المكتسبة:

اجلنسية املكتسبة هى تلك اجلنسية الىت يكتسبها الفرد ىف وقت الحق للميالد, و لو كان امليالد ذاته عامال ىف اكتساهبا. و هذه 
ىف الغالبية العظمى  تطلب و ال تفرض. فتتميز بقيام إرادة الفرد بدور أساسى –على عكس اجلنسية األصلية  –اجلنسية املكتسبة 

 منها. و تتحدد وفقا ملعيارين مها:
 املعيار األول: حق اإلقليم املدعم باإلقامة: 

هو أن تاخذ الدولة حبق اإلقليم كسبب الكتساب جنسيتها الطارئة إذا ما اصطحب امليالد بإقليم الدولة باإلقامة خالل فرتة معينة 
تكفى الندماج الفرد ىف اجملتمع الوطىن. و يتم اكتساب اجلنسية ىف هذه احلالة عادة حبكم القانون مبعىن أن لكل من تتوافر فيه 

ساب هذه اجلنسية احلق ىف احلصول عليها إذا ما طلب ذلك دون أن يكون للدولة أية سلطة تقديرية ىف ذلك الشروط الالزمة الكت
مثلما هو احلال ىف اكتساب اجلنسية األصلية إال أن اكتساب اجلنسية هبذه الطريقة خيتلف عن هذه األخرية ىف أنه ال يفرض على 

 الشخص فرضا. 
 املعيار الثاىن: التجنس: 

 هو دخول الفرد ىف جنسية الدولة بناء على طلبه, و موافقة هذه الدولة.التجنس 
فالتجنس منحة من الدولة, و هو بذلك خاضع لسلطتها التقديرية. فالدولة ال تلتزم مبنح جنسيتها للفرد مبجرد حتقق كافة الشروط 

 اب.املطلوبة, بل هى تستطيع بالرغم من ذلك رفض طلب التجنس دون حاجة إلبداء األسب
الوسيط  فؤاد عبد املنعم رياض, ,  و39 – 32, ص 3, طالموجز فى الجنسية و مركز األجانب مشس الدين الوكيل, ينظر:

الوجيز فى القانون , و عصام الدين القصىب, 14 -21, د. ط., ص فى الجنسية: دراسة مقارنة ألحكام القانون المصرى
 .96 -27, د. ط., ص الدولى الخاص

اجلنسية الىت تكتسب بامليالد هى اجلنسية األصلية  الىت تفرض على الشخص منذ والدته. و تبىن وفقا ألحد معيارين مها   (1)
َشرِّع املصرى ىف بناء اجلنسية املصرية األصيلة موقفه على أساس اعتناق حق الدم بصفة 

ُ
حق الدم, و حق اإلقليم. و قد اختذ امل

نه, و بني  حق اإلقليم ىف بعض الفروض, إىل جانب اعتداده حبق اإلقليم وحده ىف فروض أساسية, مع حرصه على اجلمع بي
 استثنائية.

 فقد أخذ املشرع املصرى ىف بناء اجلنسية املصرية األصيلة أساسا حبق الدم املستمد من األب, فمنح االبن جنسية أبيه الوطىن. 
 ( على أن يكون مصريا " من ولد ألب مصرى ". 1974نسية الصادر عام )فتنص الفقرة األوىل من املادة الثانية من تشريع اجل
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 .(2)ك للتأكيد على أنه قد اكتسب اجلنسية املصرية بامليالد ال بالتجنسذلو 

                                                                                                        
على أن املشرع قد اعتد أيضا حبق الدم املستمد من األم  ىف حالة ما إذا كان املولود ألب جمهول اجلنسية, أو ال جنسية له, أو  

 كان األب جمهول قانونا  و بشرط اقرتان ذلك بواقعة امليالد ىف اإلقليم املصرى.
( على أن يكون مصريا " من ولد ىف مصر من أم مصرية, و من أب 1974فتنص الفقرة الثانية من املادة الثانية من تشريع عام )

جمهول اجلنسية  أو ال جنسية له ". و تضيف الفقرة الثالثة من نفس املادة قوهلا بأن يعترب مصريا أيضا " من ولد ىف مصر من أم 
 أبيه قانونا ". كما اعتد املشرع املصرى حبق اإلقليم وحده ىف فرض استثنائى فمنح املولود ىف مصر مصرية, و مل تثبت نسبته إىل

 اجلنسية الوطنية فيما لو كان جمهول الوالدين. و تثبت كافة الفروض السابقة بقوة القانون.
ن يكون مصريا " من ولد ىف مصر من أبوين ( على أ1974فتنص الفقرة الرابعة من املادة الثانية من تشريع اجلنسية الصادر عام )

 جمهولني, و يعترب اللقيط ىف مصر مولودا فيها ما مل يثبت العكس ".
 .324 -369, د. ط. , اجمللد األول, ص الجنسية، و الموطن، و مركز األجانبهشام على صادق,  ينظر:
افقة الدولة. و التجنس يعد أحد أسباب كسب  اجلنسية التجنس  هو دخول الفرد ىف اجلنسية الوطنية بناء على طلبه, و مو   (1)

 الطارئة؛ تلك اجلنسية الىت يكتسبها الفرد ىف تاريخ الحق على امليالد.
 و قد أخذ املشرع املصرى بصور متعددة للتجنس هى:

 التجنس القائم على أساس اإلقامة ىف مصر. -
 بلوغ سن الرشد.التجنس القائم على امليالد ىف مصر, و اإلقامة هبا عند  -
 التجنس القائم على الصفة الوطنية لألم املقرتنة باإلقامة ىف مصر إذا كان األب جمهوال أو عدمي اجلنسية, أو جمهوهلا. -
 التجنس القائم على أساس اإلقامة ىف مصر املقرتنة باألصل املصرى. -
 ن بنفس اإلقليم.التجنس القائم على فكرة امليالد املضاعف, أى: ميالد األب, و ميالد االب -
 التجنس اجملرد عن اإلقامة أو امليالد, و القائم على أساس أداء خدمات جليلة ملصر, أو العتبارات دينية. -

 .329 – 322, د. ط., اجمللد األول, ص الجنسية، و الموطن، و مركز األجانب هشام على صادق,: يراجع
 

( 76(  من حدة شرط اجلنسية األصلية  للمرشح ملنصب رئيس اجلمهورية؛ فاملادة )1971مع ذلك  فقد خفف دستور )  (2)
تنص على أنه : " ميكن لكل حزب سياسى أن يتقدم مبرشحني  –( 2227( مارس )26املعدلة ىف ) –من هذا الدستور 

ه احلزب عضوا ىف اهليئة العليا للحزب, و تكون قد مضت على لالنتخابات الرئاسية, ... على أن يكون املرشح الذى يتقدم ب
( 177املستبدلة بالقانون رقم ) –( من قانون األحزاب 6عضويته ىف هذه اهليئة سنة متصلة على األقل ". و بالنظر إىل املادة )

أنه: " يشرتط فيمن والىت عرضت للشروط الواجب توافرها  الكتساب عضوية احلزب السياسى, تنص على  –( 2224لسنة )
 ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى:

أن يكون مصريا, فإذا كان جمنسا, وجب أن يكون قد مضت على جتنسه عشر سنوات على األقل. و مع ذلك يشرتط فيمن 
اسى أن و مفاد هذا النص أنه ميكن للحزب السي".يشرتك ىف تأسيس احلزب أو يتوىل منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى 

يرشح لرئاسة اجلمهورية أحد أعضائه من ذوى املناصب القيادية فيه, بالرغم من أنه ال يشرتط ىف هذا القيادى املرشح للرئاسة أن 
 يكون " مصريا و من أبوين مصريني ", بل يكفى أن يكون " مصريا و من أب مصرى ".
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لشرط التمتع باجلنسية املصرية األصلية ما يربره, إذا كان الشخص مرشحا ملنصب خطري  و     
كمنصب رئيس اجلمهورية. و ال شك أن طول فرتة التصاق الشخص بوطنه ميثل عامال رئيسيا من 

  .(1) عوامل اكتمال والئه لوطنه

( مل يقتصر على اشرتاط اجلنسية األصلية ىف املرشح لرئاسة 1946كما يالحظ أن دستور )       
(: " أن يكون مصريا من 122الدولة, بل اشرتط أيضا اجلنسية األصلية ىف األبوين بقوله ىف املادة )

طريق جدين مصريني ", و ذلك خشية أن يكون األبوان قد حصال على اجلنسية عن أبوين, و 
 التجنس.

وذلك خبالف الدساتري املتعاقبة, فقد فاهتا النص على اشرتاط مثل ذلك. فاقتصرت على       
أن  اشرتاط اجلنسية األصلية ىف املرشح لرئاسة الدولة, و مل تشرتط ذلك ىف األبوين؛ أى: مل تشرتط 

 يكون من أبوين, 

 .(2) و جدين مصريني

                                                                                                        
د. ط., ورية العامة، النظام الدستورى لجمهورية مصر العربية، القانون الدستورى: المبادىء الدست عيد أمحد الغفلول, :يراجع

 .113ص 
النظام الدستورى  , و مصطفى أبو زيد فهمى,291, ص 1, طالنظام الدستورى المصرى مصطفى أبو زيد فهمى, (1)

, ص 9ط ,الدستور المصرى فقها و قضاء مصطفى أبو زيد فهمى, , و 111, ص 7, طالمصرى و رقابة دستورية القوانين
القانون  عيد أمحد الغفلول, و ,614د. ط., ص  القانون الدستورى، و النظم السياسية، , وابراهيم عبد العزيز شيحا,111

 .112, د. ط., ص الدستورى : المبادىء الدستورية العامة، النظام الدستورى لجمهورية مصر العربية
جلمهورية أن يكونا مصريني. و مل يشرتط أن يكونا مصريني بامليالد.  ( ىف أبوى املرشح لرئاسة ا1971تطلب دستور ) فقد  (2)

فقد جاءت صيغة هذا النص عامة, فلم تفرق بني ما إذا كان يشرتط ىف األبوين أن يكونا من ذوى اجلنسية األصلية, أم حصال 
( الذى كان يشرتط 1946)( عن دستور 1971عليها عن طريق التجنس ىف تاريخ الحق للميالد. و ىف هذا خيتلف دستور )

 فيمن يرشح ملنصب رئيس اجلمهورية أن يكون من أبوين, و جدين مصريني.
و ترتب علي ذلك اختالف ىف الرأى. فذهب البعض إىل أن روح النص, و خطورة املنصب تتطلب أن يكون األبوان من 

 أنه ميكن أن تكون جنسية األبوين أصلية أو أصحاب اجلنسية األصلية, يستوى ىف ذلك األب, و األم. و ذهب البعض اآلخر إىل
مكتسبة ألن النص مل يستوجب أن تكون جنسيتهما أصلية فحسب. كما أن خطورة املنصب جيب أال تكون مسوغا حلرمان أحد 

 ر:املصريني من الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية جملرد أن أحد أبويه, أو كالمها قد حصال على اجلنسية عن طريق التجنس. ينظ
مبادىء القانون , و حممد عبد احلميد أبو زيد,142ص د. ط., , النظام الدستورى فى جمهورية مصر العربيةحيىي اجلمل, 
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مل يكتف باشرتاط اجلنسية املصرية ىف املرشح لرئاسة الدولة , ( 2212كما يالحظ أن دستور )       
 .محل, أو  أى من والديه جنسية دولة آخرى بل و اشرتط أيضا  أال يكون قد

( ىف عدم االكتفاء  باشرتاط اجلنسية املصرية 2212( ما ذهب إليه دستور )2211و أكد  دستور )
. بل و زاد على ذلك محل, أو أى من والديه قدىف املرشح لرئاسة الدولة, و اشرتاط  أال يكون 

 .جنسية دولة آخرىأيضا زوجه  باشرتاط أال يكون قد محل

و اشرتاط الدستور أال يكون املرشح لرئاسة الدولة قد محل هو, أو أى من والديه, أو زوجه      
االنتماء لوطنه جنسية دولة آخرى ليكون بذلك ضمانا لوالئه لوطنه, و كى ال يتأثر هذا الوالء, و 

 بانتمائه, أو انتماء أى من والديه, أو زوجه لبلد آخر.

 األهليةشرط :الثانى المطلب 
ب له. و أهل لذلك: استوَجَب (1): الَصاَلحية األهلية ىف اللغة . يقال: أَهُل لكذا؛ أى: ُمسَتوج 

 .(2)ذلك, و استحقه 

 ألن ن تتعلق حقوق له أو عليه,  و هى: " صالحية الشخص أل األهلية ىف االصطالح القانوينو       
 .(3)يباشر بنفسه األعمال القانونية, و القضائية املتعلقة هبذه احلقوق " 

 : (1)و األهلية نوعان       
 : أهلية الوجوب: و هى صالحية الشخص ألن تثبت له حقوق, و تقرر عليه التزامات.النوع األول

 .(1)و هذه األهلية تثبت لكل إنسان مبجرد والدته  

                                                                                                        
القانون الدستورى: المبادىء الدستورية العامة، النظام  , وعيد أمحد الغفلول,222, د. ط., ص الدستورى، دراسة مقارنة

 .112ص  د. ط.,الدستورى لجمهورية مصر العربية، 
 .32, ص 1, طالمعجم الوسيط جممع اللغة العربية,  (1)
 .241 -243, ص 1, ج 3, طلسان العرب ابن منظور,  (2)
 .322, , د. ط., ص المدخل لدراسة القانون عبد الودود حيىي,  (3)
نظرية العقد، و  الباقى,, و عبد الفتاح عبد 321 – 322, د. ط., ص ، المدخل لدراسة القانونعبد الودود حيىي  (1)

 .214 – 211,  د. ط., ص اإلرادة المنفردة، دراسة معمقة، و مفارنة بالفقه اإلسالمى
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: أهلية األداء: و هى صالحية الشخص ملباشرة التصرفات القانونية. و هذه األهلية ال النوع الثانى
تثبت لكل شخص مبجرد والدته, و إمنا تتأثر بسن اإلنسان, و درجة متييزه. فمناط أهلية األداء  

 .(2)كمال التمييز 

 ية الشخص ملباشرة التصرف القانوينباألهلية عند اإلطالق  أهلية األداء؛ أى: صالحيقصد و       
من عدمه. فكل شخص يعترب أهال إلجراء التصرفات القانونية ما مل يقض القانون بانعدامها أو  

بناء على ذلك ميكن تعريف أهلية الرتشح  ملنصب رئاسة الدولة بأهنا : صالحية و  .(3)نقصاهنا عنده 

                                                                                                        
فكل شخص تتوافر له أهلية الوجوب حىت قبل والدته, فاحلمل  يصلح ألن تكون له حقوق, و عليه التزامات؛ إذ يرث,        (1)

ه, كل ذلك بشرط أن يولد حيا, فإن ولد ميتا, انعدت شخصيته, و تبقى ويكون له حق فيما أوصى له به, أو ما وهب إلي
 .127, ص 1, د. ط., جالوسيط فى القانون المدنىاألموال الىت آلت إليه على ملك املتصرف أو ورثته. يراجع: أنور طلبة, 

ترتواح أهلية األداء عند األشخاص بني االنعدام, و النقصان, و الكمال تبعا النعدام, أو نقص, أو اكتمال التمييز, و   (2)
ة اإلرادة عند كل منهم. فال تكون للفرد أهلية  أداء كاملة إال إذا كان كامل التمييز, و اإلرادة, أما إذا كان ناقص التمييز أو اإلراد

قص أهلية األداء أو عدميها. فإذا كان مناط أهلية األداء كمال اإلرادة, و التمييز, فمقتضى ذلك تدرجها مع أو عدميهما, فهو نا
مبا قد يعرتض التمييز من عوارض تعدمه, أو  –حىت بعد كمال التمييز و الرشد  –تدرج التمييز ىف اإلنسان تبعا للسن, و تأثرها 

( مدىن على أن: " كل 11عارض يعرتضه, فتكون له أهلية أداء كاملة.  فتنص املادة )تنقصه. و إذا اكتمل التمييز لإلنسان دون 
شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية, و مل حُي َجر عليه, يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية. و سن الرشد هى إحدى 

 يكون أهال ملباشرة حقوقه املدنية من كان فاقد التمييز ( مدىن على أنه: " ال14و عشرون سنة ميالدية كاملة ", تنص املادة )
( مدىن على  أن : " كل 16لصغر ىف السن أو عته أو جنون * . و كل من مل يبلغ السابعة يعترب فاقدا للتمييز ". و تنص املادة )
يكون ناقص األهلية وفقا ملا من بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن الرشد, و كل من بلغ سن الرشد و كان سفيها أو ذا غفلة *, 

 يقرره القانون ". 
 *فقدان العقل قد يكون فقدانا كامال و هو ما يسمى باجلنون, أو ناقصا و هو ما يسمى بالَعَته. 

لة: هى عدم االهتداء إىل التصرفات السليمة. فذو الغفلة يُ غ   ََب *السََّفه: هو إضاعة املال, و تبذيره على غري مقتضى العقل. و الَغف 
عبد المدخل  , و477 – 471, ص 4طالمدخل إلى القانون،   ىف معامالته لقلة خربته, و سالمة نيته. يراجع: حسن كرية,

 122, ص 1, د. ط., جالوسيط فى القانون المدنى, و أنور طلبة, 334 – 333, د. ط., ص لدراسة القانون الودود حيىي,
, د. ط., ص ارنة بالفقه اإلسالمىقرادة المنفردة، دراسة معمقة، ومقد، واإلنظرية الع عبد الفتاح عبد الباقى, , و129 –

219 – 242. 
فالصىب غري املميز مثال, و هو من مل يبلغ السابعة من العمر, ليس له أن يقوم بأى عمل أو تصرف قانوىن كالبيع, و   (3)

( مدىن بأنه: ليس للصغري غري املميز حق 112املادة ) الشراء.  وإذا قام بأى عمل قانوىن, كان تصرفه باطال. و ىف هذا تقضى
نظرية العقد، و اإلرادة المنفردة، دراسة  التصرف ىف ماله, وتكون مجيع تصرفاته باطلة ". يراجع: عبد الفتاح عبد الباقى,

 .242 – 211, د. ط., ص معمقة، ومقارنة بالفقه اإلسالمى
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شخص قانونا ملباشرة حق الرتشح ملنصب رئاسة الدولة.  و كى يكون الشخص أهال هلذا الرتشح, ال
 .(1)فيجب أن يكون متمتعا باحلقوق املدنية, و السياسية 

                                  
 تنقسم احلقوق إىل نوعني مها:   (1)

: هى احلقوق الىت ينشئها القانون مبناسبة تنظيم احلكم, و الدفاع؛ فهى حقوق متنح للفرد باعتباره الحقوق السياسية: األولالنوع 
 شريكا ىف إقامة النظام السياسى للجماعة. و من أهم احلقوق السياسية:

 توىل السلطات العامة للدولة.حق االنتخاب؛ أى حق التصويت الختيار املمثلني الذين ينوبون عن أفراد الشعب ىف  -
 النوع الثاىن:احلقوق املدنية.

 حق الرتشيح: أى؛ حق الشخص ىف التقدم  إىل هيئة الناخبني ليختاروه للنيابة عنهم ىف توىل السلطات العامة.-
الدولة ملباشرة حق توىل الوظائف العامة؛ أى: حق الفرد ىف أن يكون مكلفا بوظيفة عامة أى بعمل جيعله جزءا من أداة  -

 وظيفتها سواء أكانت  الوظيفة مدنية أم عسكرية.
و هذه احلقوق ال تثبت إال للمنتمني إىل الدولة جبنسيتهم, بل هى ال تثبت لكل هؤالء, إذ توضع ملنحها بعض الشروط كبلوغ 

الوظائف ىف أحوال استثنائية. سن معينة, أو محل شهادة أو احلصول على خربة معينة, و ال يباح منها لألجانب إال حق توىل 
 ويطلق على من تثبت هلم احلقوق السياسية تسمية املواطنني.

: هى احلقوق الىت يكون هدفها املباشر حتقيق مصاحل األفراد, ال مصاحل اجلماعة كما هى احلال ىف الحقوق المدنية: النوع الثانى
لشخص, بل هو إىل التكليف أقرب.  فمنح حق االنتخاب مثال ال احلقوق السياسية. فاحلق السياسى ال يرمى إىل حتقيق ميزة ل

يقصد به إشباع حاجة غريزية  أو طبيعية للناخب أو إرضاء أى ميل له باعتباره فردا, و إمنا يعترب تكليفا له باالشرتاك ىف وظيفة 
باشرة لتقرير هذه احلقوق هى حتقيق مصلحة احلكم الىت هتم اجلماعة بأسرها. و احلال خيتلف بالنسبة  للحقوق املدنية, فالغاية امل

 مباشرة, مصلحة تشبع لديه حاجة غريزية  و طبيعية  أو أى ميل آخر له باعتباره فردا . 
 و تنقسم هذه احلقوق إىل نوعني من احلقوق مها:

اعتباره إنسانا,      : و تسمى باحلقوق الطبيعية, أو حلريات العامة. و هى تلك احلقوق الىت تنشأ للفرد بالحقوق العامة .1
وتولد معه غري حمتاجة ىف وجودها إىل منح القانون إياها, ألهنا سابقة على وجود القانون, و مفروضة عليه. و هذه 
احلقوق تثبت لكل األفراد سواء أكانوا وطنيني  أم  أجانب.  و تتمثل هذه احلقوق ىف حرية العقيدة, و حرية إبداء 

لىت جتعل  للشخص أن يروح, و جيىء كيفما شاء, و احلرية ىف اختيار العمل, و عقد الرأى, و احلرية البدنية ا
االجتماعات, و حق تكوين أسرة, و حق اإلُناب, و حق امللكية.  و مع أن هذه احلقوق ليست حمتاجة  ىف وجودها 

للقانون احلق ىف أن يتدخل ليضيق إىل منح القانون, إال أهنا  تظل ىف حاجة   إىل تدخل القانون إلقرارها, و محايتها. و 
من نطاق هذه احلقوق إذا ما تطلبت املصلحة العامة ذلك. و نظرا ألمهية هذه احلقوق, فإنه يقرر بعضها ىف التشريع 

 األساسى للدولة أى الدستور.
انون املدىن,    : هى احلقوق الىت تنشأ, و تنظم   مبقتضى قواعد القانون اخلاص بفروعه املختلفة كالقالحقوق الخاصة  .2

والقانون التجارى, و غريمها. و تتضمن نوعني من احلقوق أحدمها: حقوق األسرة: و هى احلقوق الىت تثبت للشخص 
 باعتباره عضوا ىف أسرة كحق األبناء على أبيهم ىف الرعاية, و الرتبية, و النفقة, و حق األم ىف حضانة صغارها.
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يقصد بالتمتع باحلقوق املدنية: صالحية الشخص ملمارسة حقوقه املدنية دون أن حيول إزاء و        
أى ثبوت كماله العقلى, و اتزان تصرفاته. فالشخص ال يكون , (1)ذلك صغر سن أو مانع عقلى 

. و املراد بالتمتع (2)أهال ملباشرة حقوقه املدنية إذا كان فاقدا للتمييز لصغر سن أو عته  أو جنون 
 ؛ أى أن يكون له حق االنتخاب, (3)باحلقوق السياسية: التمتع حبقوق املواطنة 

                                                                                                        
والثاىن: احلقوق املالية: هى احلقوق الىت تنصب على التصرفات املالية, كحق استعمال امللكية اخلاصة, و حق التصرف فيها,و حق 

,    2, طدروس فى أصول القانون، المدخل لدراسة القانونمجيل الشرقاوى, : يراجعاالستدانة,  و غريها من احلقوق املالية. 
نطاق تطبيق المحكمة الدستورية  و وائل حممد يوسف عبد العال, ,234-227(, ص  1921بية, ) القاهرة: دار النهضة العر 

 , و419 (, ص 2229, ) القاهرة: د. ن., 1, , طالعليا للمادة الثانية من الدستور، دراسة تحليلية مقارنة
   Louis  Fisher, Constitutional  Rights: Civil  Rights  and  Civil  Liberties, vol. 2, pp. 1233 – 1249, 
 ,John Bell, French Constitutional  Law, pp. 138 – 226و
Alex  Carroll, Constitutional & Administrational  Law , pp. 323 – 396. 

املانع العقلى الذى حيول دون ممارسة املرء حلقوقه املدنية, و من مث حقوقه السياسية يتمثل ىف نقص القدرة العقلية للشخص,      (1)
النظام الدستورى المصرى ) حتمية  وذلك عند اإلصابة مبرض عقلى, أو عند احلجر القضائى عليه. يراجع: زين بدر فَ رَّاج,

 .67-66ط., ص  , د.( 1171تعديل دستور سنة 
( 14تنص املادة )و سوى املشرع بني اجملنون, و املعتوه ىف األهلية, فاعترب كل منهما معدوم األهلية النعدام التمييز عنده.   (2)

مدىن على أنه: " ال يكون أهال ملباشرة حقوقه املدنية من كان فاقد التمييز لصغر ىف السن أو عته أو جنون . و كل من مل يبلغ 
الوسيط فى , وأنور طلبة, 333, د. ط.,  ص المدخل لدراسة القانونبعة يعترب فاقدا للتمييز ". يراجع: عبد الودود حيىي, السا

 .129, ص 1, د. ط., جالقانون المدنى
ع الفرد أن يستطي -الىت حيددها القانون  –املواطَنة: هى " الرابطة السياسية بني الفرد, و الدولة ". فمن خالل هذه الرابطة   (3)

يكون جزءا من اجلماعة السياسية الىت يعيش فيها؛ لذا فالتمتع حبقوق املواطنة ىف دولة ما رهني باكتساب جنسيتها. و للمواطنة 
ركنان مها: املشاركة ىف احلكم, و املساوة بني املواطنني. و مبدأ املشاركة ىف احلكم يعطى الفرصة لكل مواطن ىف أن يعرب عن رأيه, 

عن اختياراته. و مبدأ املساواة يقر بأن كل املواطنني سواء أمام القانون بغض النظر عن العقيدة أو العرق, و اجلنس, أو غريها ويعرب 
من االعتبارات. وحقوق املواطنة هى جمموعة احلقوق املتصلة باالنتخاب, و الرتشح ىف اجملالس النيابية, و االنضمام إىل األحزاب 

توىل الوظائف العامة. و ال يتمتع هبذه احلقوق إال مواطىن الدولة؛ أى من حيمل جنسيتها. و حيرم منها من  السياسية, و احلق ىف
, د. النظم السياسيةال يتمتع بصفة املواطنة أو من نص القانون على حرمانه الرتكابه عمال خمالفا للقانون. يراجع: ثروت بدوى, 

نطاق تطبيق المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية من الدستور، دراسة , و وائل حممد يوسف عبد العال, 226ط., ص 
 .419 – 411, ص 1, طتحليلية مقارنة
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ما يؤدى إىل حرمانه من   يكون قد أتى من األعمال , فال " (1)و حق الرتشيح للمجالس النيابية 
.  و يتقرر حرمان الشخص من ممارسة احلقوق السياسية عند احلكم  عليه (2)"  مزاولة هذه احلقوق

 ما مل يكن قد رد إىل احملكوم عليه اعتباره, أو عند احلكم عليه ىف جرائم اجلنحة الىت  (3)ىف جناية 
 .(1)مباشرة احلقوق السياسية  حيددها قانون تنظيم

                                  
 .67, د. ط., ص ( 1171النظام الدستورى المصرى ) حتمية تعديل دستور سنة  زين بدر فراج,  (1)
 .291,  ص 1, طالنظام الدستورى المصرى مصطفى أبو زيد فهمى,  (2)
تنقسم اجلرائم  ىف القانون حبسب جسامتها إىل ثالثة أنواع هى اجلنايات, و اجلنح, و املخالفات. و اجلنايات هى أشد   (3)

أنواع اجلرائم جسامة, تليها اجلنح, مث املخالفات الىت تعد أقل جسامة. نص على هذا التقسيم قانون العقوبات املصرى ىف الباب 
 وان: )أنواع اجلرائم(. الثاىن من الكتاب األول حتت عن

فتنص املادة التاسعة من قانون العقوبات على أن: " اجلرمية ثالثة أنواع: اجلنايات, و اجلنح, و املخالفات". و تنص املادة العاشرة 
بدة,        من قانون العقوبات على أن: " اجلنايات هى اجلرائم املعاقب عليها بالعقوبات اآلتية: اإلعدام, و األشغال الشاقة املؤ 

و تنص املادة احلادية عشر من قانون العقوبات على أن: " اجلنح هى اجلرائم املعاقب عليها  واألشغال الشاقة املؤقتة, و السجن".
( لسنة 169بالعقوبات اآلتية: احلبس, و الغرامة الىت يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه".   و قد عدلت  هذه املادة بالقانون )

( مكرر. و تنص املادة الثانية عشر من قانون العقوبات 11, و نشر باجلريدة الرمسية العدد )1/11/1921الصادر ىف  (,1921)
على أن: " املخالفات هى اجلرائم املعاقب عليها بالغرامة الىت ال يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه". و عدلت بالقرار بقانون 

( مكرر. ملزيد من 11, العدد )1/11/1921, و املنشور باجلريدة الرمسية ىف 1/11/1921( الصادر ىف 1921( لسنة )169)
 التفصيل ىف تقسيمات اجلرمية.

, و 119, ص 297-267, ص 36, ص 12, طشرح قانون العقوبات، القسم العاميراجع: حممود حممود مصطفى,   
، و بأهم القيود 1197نذ إنشائها   و حتى يونيو قانون العقوبات معلقا عليه بأحكام محكمة النقض م معوض عبد التواب,

  .13, د.ط., ص 1, , د. ط., جالعربية واألوصاف وتعليمات النيابة مقارنا بالتشريعات
( احملرومني من مباشرة احلقوق السياسية     1946( لسنة )73حددت املادة الثانية من قانون مباشرة احلقوق السياسية رقم )  (1)

 وهم:
 ليه ىف جناية ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.احملكوم ع .1
 من صدر ضده حكم حممكة القيم مبصادرة أمواله, و يكون احلرمان ملدة مخس سنوات من تاريخ صدور احلكم. .2
( من قانون مباشرة 41( إىل )11احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ىف إحدى اجلرائم املنصوص عليها ىف املواد من ) .3

 ية ) جرائم االنتخاب (, و ذلك ما مل يكن احلكم موقوفا تنفيذه, و كان احملكوم عليه قد رد إليه اعتباره.احلقوق السياس
من سبق فصله من العاملني ىف الدولة أو القطاع العام ألسباب خملة بالشرف ما مل تنقض مخس سنوات من تاريخ  .1

 الفصل إال إذا كان قد صدر لصاحله حكم هنائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه. 
أو كان احملكوم عليه قد رد إليه احملكوم عليه ىف إحدى اجلرائم املخلة بالشرف, و ذلك ما مل يكن احلكم موقوفا تنفيذه  .4

اعتباره و هى جرائم السرقة, و إخفاء أشياء مسروقة, أو نصب, أو إعطاء شيك ال يقابله رصيد أو خيانة أمانة, أو 
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شرط األهلية   -( 1942حبقبه التارخيية املختلفة منذ عام ) -و اشرتط  الدستور املصرى       
( من 121(, و املادة )1946( من دستور )122صراحة ىف املرشح لرئاسة الدولة. فنصت املادة )

(, 2212( من دستور )116املادة )(, و 1971( من دستور )74(, و املادة )1961دستور )
(  على أنه يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة "  أن يكون متمتعا 2211( من دستور )111املادة )و 

 .(1)حبقوقه املدنية, و السياسية " 

(. 1942و املالحظ أن هذا الشرط جُم َمع عليه من كافة الدساتري املصرية املتعاقبة منذ عام )         
 ية هذا الشرط باعتباره ال غىن عنه بالنسبة للمرتشح هلذا املنصب اخلطري.و هذا يشري إىل أمه

باحلقوق املدنية, فلكى يكتسب الثقة كإنسان,   العلة ىف اشرتاط متتع املرشح لرئاسة الدولةو         
. و أما التمتع باحلقوق السياسية, فلكى يكتسب الثقة  (3) , أو حمجورا عليه(2)معتوها فال يكون 

,و ما يؤدى إىل حرمانه من مزاولة هذه احلقوقالشائنة  ألفعالكمواطن, فال يكون قد أتى من ا
 بني الشخص  إذا ما حال مانع عقلى.  ف(1)بالتاىل حرمانه من حق الرتشح ملنصب رئيس الدولة 

معىن   و بني ممارسة حقوقه السياسية من باب أوىل. وبني ممارسة حقوقه املدنية, فإن ذلك حيول بينه,

                                                                                                        
غدر أو رشوة, أو بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة, أو شهادة زور, أو هتك عرض, أو إفساد أخالق 

اديان, و ينطبق ذات احلكم على احملكوم عليه ىف شروع منصوص عليه إلحدى اجلرائم  الشباب, أو انتهاك حرمة
 السابقة. 

( لسنة 23(, و تعديالته  بالقانون رقم )1946( لسنة )73يرجع ىف حتديد التمتع باحلقوق السياسية إىل القانون رقم )  (1)
(, و القانون 1972( لسنة )33(, و القانون )1977ة )( لسن12(, و القانون رقم )1976( لسنة )76(, و القانون )1971)
 (.1992( لسنة )221)

املعتوه: هو ضعيف العقل الذى ال يقدر على تدبري شئونه اخلاصة دون إشراف من الكبار, و ال يستطيع محاية نفسه من   (2)
،  أصول أمحد عزت راجح ملالبس. يراجع:األخطار احلياة اليومية, و يعجز عن تعلم األشياء النافعة كغسل اليدين, و ارتداء ا

 .331, ص 1, طعلم النفس
ر هنا يكون حبكم قضائى  (3)  1171، النظام الدستورى المصرى ) حتمية تعديل دستور سنة زين بدر فراج يراجع:. احَلج 

 .67, د. ط., ص (
النظام الدستورى  فهمى,, و مصطفى أبو زيد 291, ص 1, ط، النظام الدستورى المصرىمصطفى أبو زيد فهمى (1)

, ص 9, طالدستور المصرى فقها و قضاء مصطفى أبو زيد فهمى, , و111, ص 7, طالمصرى و رقابة دستورية القوانين
د. ، القانون الدستورى: المبادىء الدستورية العامة، النظام الدستورى لجمهورية مصر العربية، , وعيد أمحد الغفلول111

 .66, ص 1, ط ، حدود السلطة التنفيذية، دراسة مقارنة،رة, وكرمية رزاق با111ط., ص
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فإنه ال يكون أهال لشغل منصب رئيس جبنون أو حنوه  ذلك أنه إذا فقد الشخص شرط العقل, 
 , و حيرم بالتاىل من ممارسة هذا احلق.الدولة

على أن حرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسية, و منها حق الرتشح ملنصب رئيس        
احلكم باحلجر, أو ببدء  راء مؤقت يبدأ بصدورالدولة ال يكون حرمانا مؤبدا, و لكنه مبثابة إج

يستمر إىل حني انتهاء مدة احلكم, و رفع احلجر, أو إىل حني شفاء الشخص من مرضه. املرض, و 
.  (1)فحينئذ يسرتد الشخص حقه ىف املمارسة السياسية, و منها حق ىف الرتشح ملنصب رئاسة الدولة

رمانه من مزاولة احلقوق السياسية, فغالبا ما يكون أما إذا ارتكب الشخص عمال شائنا يؤدى إىل ح
 .(2)احلرمان من ممارسة هذا احلق مؤبدا, ما مل ينص القانون على خالفه 

من ذلك ميكن القول بأن شرط التمتع باحلقوق املدنية يرتبط بالصالحية العقلية للمرشح لرئاسة      
 سن سلوكه, و متتعه بالصفات اخللقية القومية.الدولة, أما شرط التمتع باحلقوق السياسية فيتعلق حب

 شرط عدم الزواج بأجنبية :الثالث المطلب 
َر أة الىت من قَ و م آخرين 

َنية ىف اللغة: امل . و على ذلك, فالزوجة األجنبية لغة هى: الزوجة الىت (3)اأَلج 
ال تنتمى لقوم الزوج, و إمنا تنتمى لقوم آخرين. و املراد بالزوجة األجنبية هنا الزوجة الىت ال حتمل 

 .(1)اجلنسية املصرية 
و قد اشرتط  الدستور املصرى أال يكون املرشح لرئاسة الدولة متزوجا من غري مصرى. فتنص       

( على أنه يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة  "  أال يكون متزوجا 2212( من دستور )116ملادة )ا
 من غري مصرى ".

                                  
النظام الدستورى المصرى ) حتمية تعديل دستور , و زين بدر فراج, 233د. ط., ص النظم السياسية،  ثروت بدوى,  (1)
 .67, د. ط., ص ( 1171سنة 
 .233ص  د. ط.,النظم السياسية،  ثروت بدوى,  (2)
 .62, ص 4, طاحُمختار الصَّحَ  الرازى,  (3)
السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة، و فى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة  سليمان حممد الطماوى,  (1)

 .239, ص 1, طمقارنة
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(. فقد فات 2212و املالحظ أن هذا الشرط قد استحدث ىف الدستور املصرى لسنة )     
 الدساتري 

"  زوجة رئيس إىل أن  يرجع املصرية السابقة, و الالحقة النص صراحة على هذا الشرط. و لعل هذا 
الدولة  تلعب دورا أساسيا ىف حياة الشعب الذى حيكمه زوجها, و لو من وراء ستار. فاحلاجة إىل 

  .(1) التأكد من والئها السياسى قد تكون أكثر إحلاحا منها ىف حالة زوجها الذى يتصرف علنا "
        بة, و الشك ىف ذلك الوالء,فهذا الشرط " قصد منه البعد عن كل ما من شأنه إثارة الري     

اإلخالص, و ال شك أنه مما يثري الريبة, و الشك ىف والء, و إخالص الرئيس للدولة الىت يرأسها و 
زواجه بأجنبية, و من مث جيب أن تتمتع زوجته باجلنسية األصلية للدولة الىت يرأسها. و هذا أمر بالغ 

 .(2)الداللة على والئها, و إخالصها " 

و مع أن الدستور نص على اشرتاط أال تكون زوجة املرشح غري مصرية اجلنسية, إال أنه مل حيدد       
نوع هذه اجلنسية؛ سواء أكانت أصلية أم مكتسبة. و بسكوت النص الدستورى عن ذلك, فيفهم 

 من ذلك أن نوع اجلنسية ليس بشرط ىف هذا الشأن.

واملالحظ أيضا أنه على الرغم من أن الدستور قد اشرتط عدم الزواج بأجنبية كشرط من شروط 
الرتشيح ملنصب رئاسة الدولة, إال أنه ال ينبغى أن يفهم من ذلك أن هذا الشرط شرط ابتداء 
 فحسب. فليس من املتصور أن يشرتط الدستور ىف املرشح عدم الزواج بأجنبية, و يبيح له الزواج هبا
 أثناء فرتة رئاسته, وإال فاتت احلكمة من هذا الشرط, وهى ضمان والئها للدولة, وقوة االنتماء إليها. 

و مع ذلك يقرتح بعض الفقه أن ينص الدستور صراحة على ) أال يتزوج املرشح أثناء مدة        
 .(3)رئاسته من أجنبية  ( كى جيعل من الشرط املشار إليه شرط ابتداء, و استمرار 

                                  
السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة، و فى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة  سليمان حممد الطماوى,  (1)

 .212 ص، 1, طمقارنة
, د. ط., الشروط المتطلبة فى رئيس الدولة فى النظم السياسية المعاصرة، و فى الشريعة اإلسالمية زين بدر فراج,  (2)
 .422ص 
فى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة فى الدساتير العربية المعاصرة، و السلطات الثالث  سليمان حممد الطماوى, (3)

 .212, ص 1, طمقارنة
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 : شرط أداء الخدمة العسكريةالرابع المطلب 
مة العسكرية مصطلح مركب من مفردتني مها: مفردة ) اخل دَمة (,  َمة الَعسكرية ىف اللغة: اخل د    اخل د 

مة : َمَهَنُه و       د  نة. َخَدَمُه, خَي ُدُمُه, و خَيد َمُه, خ  َه 
مة ( لغة: امل  .(1)مفردة ) الَعسكرية (. و ) اخل د 

مة: قام حباجته و  د  َكر؛ و هو اجلَّي ش (2)َخَدَمُه خ   .(3). و) الَعس كرية ( ىف اللغة: صفة مشتقة من الَعس 
و املراد باخلدمة العسكرية: التجنيد بالقوات املسلحة التابعة للدولة بغرض الدفاع عن الوطن, و محاية 

سة الدولة أن يكون قد أدى اخلدمة . و قد اشرتط  الدستور املصرى  ىف  املرشح لرئا(1)مقدساته 
 . (4)العسكرية أو أعفى منها قانونا 

                                                                                                        
 

 .11, ص 1, ج 3, طلسان العرب ابن منظور,  (1)
 .221, ص 1, طالمعجم الوسيط جممع اللغة العربية,  (2)
  جممع اللغة العربية,, و 229, ص 9, ج 3, طلسان العرب، ابن منظور , و132, د. ط.,  ص ُمختار الصََّحاح الرازى,  (3)

 .621, ص 1, طالمعجم الوسيط
( على أن: " الدفاع عن الوطن, و أراضيه واجب مقدس,      1971املصرى الدائم لسنة ) ( من الدستور42نصت املادة )  (1)

 والتجنيد إجبارى وفقا للقانون ".
(, و تعديالته أداء اخلدمة العسكرية, و اإلعفاء 1922( لسنة )127نظم قانون اخلدمة العسكرية, و الوطنية املصرى رقم )  (4)

( على  وجوب أداء اخلدمة العسكرية بقوله:" تفرض اخلدمة العسكرية على كل مصرى أمت الثامنة عشرة 1منها,  فنص ىف املادة )
من املادة الثالثة من نفس القانون على أن " مدة اخلدمة العسكرية اإللزامية العاملة  ثالث  من عمره ". و تنص الفقرة األوىل

سنوات ".و تنص الفقرة األوىل من  املادة الرابعة من نفس القانون على أن: " ختفض مدة اخلدمة العسكرية اإللزامية العاملة 
 (:3املنصوص عليها ىف ... املادة )

 ت اجلامعات, و املعاهد العليا ىف مجهورية مصر العربية, أو ما يعادهلا ىف اخلارج.سنة واحدة خلرجيى كليا .1
 سنتني للحاصلني على الشهادات املتوسطة أو أى شهادات آخرى معادلة باخلارج...  .2
 سنة واحدة بالنسبة حلفظة القرآن الكرمي بتمامه من غري محلة املؤهالت... .3
ملعاهد املعدة لتخريج ضباط القوات املسلحة أو ضباط الشرطة الذين مل يتموا سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات و ا .1

دراستهم... و تنص الفقرة الثانية من املادة الرابعة من نفس القانون على أن: " تنخفض مدة ال تزيد على  ستة أشهر من 
". وتنص املادة السابعة من نفس مدة الثالث سنوات ... ألصحاب احلرف, و املهن الىت حتتاج إليها القوات املسلحة 

 القانون على  شروط اإلعفاء من أداء اخلدمة العسكرية هنائيا, و مؤقتا بقوهلا: 
 أوال: يعفى من الخدمة العسكرية، و الوطنية  نهائيا:" 
 من ال تتوافر فيهم اللباقة الطبية لتلك اخلدمة. .1
 لكسب.اإلبن الوحيد لألب املتوىف, أو غري القادر هنائيا على ا .2
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و أن يكون ( على أنه يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة 2211( من دستور )111فنصت املادة )    
 قد أدى اخلدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ".

(. فقد فات الدساتري 2211لسنة ) يلشرط قد استحدث ىف الدستور املصر و املالحظ أن هذا ا    
و لعل هذا يرجع إىل أن ذلك يعد  املصرية املتعاقبة النص صراحة على هذا الشرط ىف صلب الدستور.

 أمرا  منطقيا, فمن ال يلىب هذا الواجب الوطىن, فمن املفرتض أال يباىل مبصلحة هذا الوطن.
فاء القانوىن منها ىف املرشح  تتمثل ىف التحقق و احلكمة من اشرتاط أداء اخلدمة العسكرية أو اإلع    

من الوالء, و اإلخالص للوطن, و االستعداد لبذل الغاىل, و النفيس حلمايته مما يهدد سالمته. فوالء 
. و على ذلك فال يعد أهال (1)أمر مشكوك فيه  يتهرب من أداء هذا الواجب الوطين الشخص الذى

 للرتشح ملنصب رئيس الدولة.
 شرط السنالخامس:  المطلب 

. و املراد بشرط السن: هو اشرتاط عمر معني للرتشح (2)السِّنُّ ىف اللغة: الُعُمر ىف النَّاس, و غريهم 
 ملنصب رئيس الدولة. 

                                                                                                        
)ج( أكرب املستحقني  للتجنيد من إخوة أو أبناء املواطن الذى يصاب أو يستشهد بإصابة تعجزه عن الكسب هنائيا بسبب  .3

 العمليات احلربية. 
)د( أكرب املستحقني للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو اجملند أو املتطوع الذى توىف بسبب اخلدمة أو الذى أصيب مبرض  .1

 أو عاهة بسبب اخلدمة و كان من شأهنا أن جتعله عاجزا هنائيا عن الكسب. 
 :ثانيا: يعفى من الخدمة العسكرية و الوطنية مؤقتا

 االبن الوحيد ألبيه احلى. .1
 ائل الوحيد ألبيه غري القادر على الكسب, و كذلك عائل أخيه أو إخوته غري القادرين على الكسب.الع .2
 العائل الوحيد ألخته أو أخواته غري املتزوجات. .3
أكرب املستحقني للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو اجملند أو املتطوع الذى توىف بسبب اخلدمة.و يزول هذا اإلعفاء  .1

إىل منطقة التجنيد والتعبئة  املختصة خالل ثالثني يوما من تاريخ زوال السبب  ملعاملته جتنيديا مبا  بأن يقدم نفسه
 يستحق ".

 .24, د. ط., ص الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة عبد الكرمي حممد حممد السِّر وى,  (1)
 .396, ص 6, ج 3طلعرب، لسان ا , و ابن منظور,317, د. ط. ص ُمختار الصََّحاح الرازى,  (2)
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الدستور املصرى ىف املرشح لرئاسة الدولة أن يكون قد بلغ سنا معينة حددها  و قد اشرتط    
( على أنه يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة : " 1946) ( من دستور122الدستور. فنصت املادة )

 أال تقل سنه عن مخس, و ثالثني سنة ميالدية ".

( على أنه يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة: " أال 1961( من دستور )121و نصت املادة )     
 تقل سنه عن مخس, و ثالثني سنة ميالدية ".

أال تقل ( على أنه يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة : " 1971( من دستور )74و نصت املادة )    
 ." سنه عن أربعني سنة ميالدية

أال  ( على أنه يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة : "2212( من دستور ) 116و نصت املادة )    
 ". تقل سنه يوم فتح باب الرتشح عن أربعني سنة ميالدية

أال  ( على أنه يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة: " 2211( من دستور )111و نصت املادة )    
 تقل سنه يوم فتح باب الرتشح عن أربعني سنة ميالدية ".

(. و هذا 1942و املالحظ أن هذا الشرط حمل إمجاع من كافة الدساتري املتعاقبة منذ عام )    
 ح لرئاسة الدولة.يعكس أمهية هذا الشرط بالنسبة للرتش

(  اشرتطت أال يقل سن املرشح ملنصب 1961( و دستور )1946و يالحظ أن  دستور )     
رئاسة الدولة عن مخس, و ثالثني سنة ميالدية. على حني أن الدساتري املتعاقبة ابتداء  من دستور 

 .عن أربعني سنة ميالدية رشحسن امل( اشرتطت أال يقل 2211( حىت دستور )1971)

عد ضمانة واجبة الفرتاض و اشرتاط سن معينة لتقرير حق الرتشح ملنصب رئيس الدولة  ي     
ال تقرر جلميع  –و منها حق الرتشح ملنصب رئيس الدولة  –اخلربة. فاحلقوق السياسية النضج, و 

 إمنا تقتصر على من بلغ منهم سنا معينة يفرتض فيها نضجه السياسى,   و قدرته علىاملواطنني, و 
ىف اشرتاط أال يقل سن املرشح لرئاسة الدولة عن  يالتوجه الدستور  يعدو  .(1)ممارسة احلقوق السياسية 

                                  
 .231, د. ط., ص النظم السياسية ثروت بدوى,  (1)
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أربعني سنة ميالدية  توجها حممودا. فسن األربعني هى سن مناسبة لرئاسة الدولة, حيث إذا بلغها 
 .(1)اإلنسان يفرتض فيه كمال النضج العقلى, و القدرة على حتمل املسئوليات اجلسام 

لسن املرشح لرئاسة الدولة, إال أنه مل حيدد احلد  و يالحظ أن الدستور قد حدد احلد األدىن      
األقصى هلذه السن. و هذا يشري إىل أنه ميكن للشخص أن يرشح نفسه ملنصب رئاسة الدولة ىف أى 

 طاملا أنه قد جتاوز احلد األدىن للسن املبني دستوريا.  -حىت و لو جاوز السبعني  –مرحلة عمرية 
شرع أن ينص على احلد األقصى لسن الرتشح ملنصب رئاسة و يرى بعض الفقه بأنه جيب على امل

الدولة كتحديده بسن السبعني مثال و ذلك الستبعاد العناصر الىت بلغت مرحلة  الشيخوخة استنادا 
إىل كوهنا تتسم بالضعف البدىن, و الذهىن و الذى عادة ما حيول بني الشخص و بني أداء املهام 

 .(2)د املطلوبة منه على النحو املنشو 

سن املرشح لرئاسة  حتديد( قد نصت على 2211(, و )2212كما يالحظ أن دساتري )      
و لعل ذلك  الدولة استنادا إىل يوم فتح باب الرتشح. و قد فات الدساتري اآلخرى النص على ذلك. 

 .(3) يرجع إىل أن هذا التحديد مرتوك للعرف الدستورى
وم الرتشيح حلساب سن املتقدم لرئاسة الدولة أنه اليوم الذى يعتزم و يبدو أن العلة من حتديد ي       

فيه ترشيح نفسه هلذا املنصب, و من مث فإنه جيب أن يتم السن املتطلبة ىف رئيس الدولة ىف هذا 
 . (1)اليوم

                                  
حممد عبد احلميد أبو  , و616-614د. ط., ص القانون الدستورى، و النظم السياسية، ابراهيم عبد العزيز شيحا,   (1)
القانون الدستورى: المبادىء , و عيد أمحد الغفلول, 229, د. ط., ص مبادىء القانون الدستورى، دراسة مقارنة زيد,

 .111, د. ط., ص الدستورية العامة، النظام الدستورى لجمهورية مصر العربية
, د. ط., ص ، الشروط المتطلبة فى رئيس الدولة فى النظم السياسية المعاصرة، وفى الشريعة اإلسالميةزين بدر فراج  (2)

244– 262. 
 حتديد سن املرشح ملنصب رئاسة الدولة  بيوم االنتخاب. يراجع: مصطفى أبو زيد ذهب العرف الدستورى إىل أن  العربة ىف (3)

النظام الدستورى المصرى و رقابة دستورية , و مصطفى أبو زيد فهمى, 291, ص 1, طالنظام الدستورى المصرى فهمى,
 .111, ص 9, طالدستور المصرى فقها  و قضاء, و مصطفى أبو زيد فهمى,111, ص 7, طالقوانين

, د. ط., الشروط المتطلبة فى رئيس الدولة فى النظم السياسية المعاصرة، و فى الشريعة اإلسالمية زين بدر فراج,  (1)
 .217ص 
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حلساب سن  (1)جيب أن يعتد بتاريخ االنتخاب  يرى بعض الفقه أن املشرع الدستوريو        
أن منصب رئاسة الدولة فعال, و  املرشح لرئاسة الدولة؛ إذ من هذا التاريخ ميكن أن يشغل هذا املرشح

 .(2)ميارس القيام مبتطلباته 
 شرط عدم االنتماء إلى األسرة المالكةسادس: ال المطلب 

انتمى فاَلن إىل ُفالن: إذا  االنتَماء ىف اللغة: االنتَساب. انَتَمى, يَنَتمى, انتماء : انَتَسب. و يقال:
 ارتفع 

 .(3)إليه ىف النََّسب 

: أى االنتساب إىل أسرة حممد على الىت  حكمت مصر حكما ملراد باالنتماء لألسرة املالكةو ا      
 . (1)م( 1942م( إىل عام )1224وراثيا قرابة مائة و مخسني عاما منذ عام )

رشح لرئاسة الدولة أال يكون منتميا إىل األسرة املالكة الىت ىف امل  و قد اشرتط  الدستور املصري      
 (.1942حكمت مصر إىل عام )

على أنه يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة " أال يكون  (1946دستور )( من 122)فتنص املادة       
ُل ك ىف مصر " .

 منتميا إىل األسرة الىت كانت تتوىل امل

املرشح من األسرة املالكة من ذلك سبيال إىل استعادة عرش أسرته العلة ىف ذلك كى ال جيد و       
 . (4) املفقود إذا ما واتته الفرصة لذلك

                                  
النظام الدستورى المصرى  ) حتمية  زين بدر فراج, املراد بتاريخ االنتخاب: يوم انتخاب املرشح لرئاسة الدولة. يراجع:  (1)

 .66د. ط.,  ص  ,( 1171تعديل دستور سنة 
 .66صالمرجع السابق،  زين بدر فراج,  (2)
 .297, ص 11, ج 3, طلسان العرب ابن منظور,  (3)
تاريخ مصر الحديث من محمد ملزيد من التفاصيل فيما يتعلق  بتاريخ أسرة حممد على ميكن الرجوع إىل: حممد صربى,   (1)

, د. ط., ص ، دراسات فى تاريخ مصر الحديث، و المعاصرعمر, و عمر عبد العزيز 137 -31, ص 1, طعلى إلى اليوم
322- 122. 
النظام الدستورى  مصطفى أبو زيد فهمى, و، 291, ص 1, ط، النظام الدستورى المصرىمصطفى أبو زيد فهمى  (4)

, ص 9ط ,الدستور المصرى فقها  و قضاء مصطفى أبو زيد فهمى, , و111, ص 7, طالمصرى  و رقابة دستورية القوانين
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و رمبا يرجع  صراحة. يالحظ أنه  قد فات الدساتري املصرية املتعاقبة النص على هذا الشرطو      
  لنص عليه.ذلك إىل أن هذا الشرط صار عرفا دستوريا, و بالتاىل مل يعد حباجة إىل ا

لدستور يعد نقصا البد من اصلب يرى بعض الفقه أن عدم النص على ذلك صراحة ىف و       
لسد الطريق أمام عودة النظام امللكى من جديد نظرا ملا يكتنفه من فساد,  و إفساد جلموع تداركه 
 .(1)الشعب
ه كشرط مستقى من روح إدراج هذا الشرط صراحة  ىف الدستور أو العمل ب و مع ذلك, فإن        

الدستور يعد إجحافا حبق بعض أفراد األسرة املالكة ىف الرتشح ملنصب رئيس  الدولة. فحرماهنم من 
هذا احلق يعد عقابا على جريرة مل يرتكبوها أو يسامهوا ىف ارتكاهبا سوى كون بعضهم ذرية من 

ة و هو مبدأ فردية املسئولية. أفسدوا حياة شعبهم. و هذا خيالف أحد املبادىء الدستورية الراسخ
حيث ال يتحمل مسئولية الفعل املخالف للقانون و ال يعاقب عليه إال من ارتكب هذا الفعل 

و إذا افرتض جدال  األخذ هبذا  املخالف أو من ساهم ىف ارتكابه بصورة مباشرة أو غري مباشرة.
ره أسالفهم على هورى نظرا ملا جالشرط, فيجب أيضا اشرتاط استبعاد ذرية من أقاموا النظام اجلم

 اضمحالل.البالد من فساد و 
 
 
 

 شرط الحصول على مؤهل عالبع: السا المطلب 
َؤهِّل ىف اللغة: تََأهَّل لأَلم ر: صار له أَهال؛ أى: مستحقا له 

ُ
َؤهِّل لغة هو: ما (2)امل

ُ
. و على ذلك, فامل

 جيعل الشخص مستحقا, و جديرا بعمل ما.
                                                                                                        

, د. ، القانون الدستورى: المبادىء الدستورية العامة، النظام الدستورى لجمهورية مصر العربية, وعيد أمحد الغفلول111
 .114ط., ص 

النظام الدستورى  مصطفى أبو زيد فهمى , و291, ص 1, ط، النظام الدستورى المصرىمصطفى أبو زيد فهمى (1)
, ص 9, طالدستور المصرى فقها و قضاء مصطفى أبو زيد فهمى , و111, ص 7, طالمصرى  و رقابة دستورية القوانين

د. عيد أحمد الغفلول، القانون الدستورى: المبادىء الدستورية العامة، النظام الدستورى لجمهورية مصر العربية،  , و111
 .114ط., ص 

 .31, ص 1, طالمعجم الوسيط جممع اللغة العربية,  (2)
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و هى درجة البكالوريوس أو الليسانس  حلصول على الدرجة اجلامعية األويلالعال: ا و املراد باملؤهل
 من إحدى اجلامعات املعرتف هبا حمليا,  (1)

 . (2)دوليا و 

أن يكون  املرشح لرئاسة الدولة حاصال على مؤهل عال.   و قد اشرتط  الدستور املصري       
( بشأن تنظيم االنتخابات الرئاسية على ذلك  2211( لسنة )22( بالقانون رقم )1فنصت املادة )

 ".بقوهلا: " يشرتط فيمن يرتشح رئيسا للجمهورية...  أن يكون حاصال على مؤهل عال 
و احلكمة من اشرتاط حصول املرشح على مؤهل عال لضمان أن يكون على قدر كاف من         

 ملمارسة اختصاصاته.العلم يؤهله 

 فإذا كان من املفرتض ىف املرشح للمجالس النيابية أن يكون على قدر كبري من الثقافة,و حسن  
, فال غىن عن ذلك للمرشح ملنصب رئيس الدولة من (1)تدبري األمور على حنو ميكنه من أداء مهامه 

 باب أوىل.

                                  
الدرجة اجلامعية األوىل الىت متنحها اجلامعة ىف التخصصات ذات الصبغة  العلمية بدرجة البكالوريوس, على بينما تسمى    (1)

تسمى هذه الدرجة ىف التخصصات ذات التخصصات األدبية بدرجة البكالوريوس. وتصل مدة الدراسة للحصول على الدرجة 
ية ىف مجيع التخصصات باستثناء العلوم الطبية, و اهلندسية, و الطب البيطرى اجلامعية األوىل إىل أربع سنوات بعد الدراسة الثانو 

الىت تستمر فيها الدراسة عادة إىل مخس سنوات, و ىف بعض اجلامعات  تستمر إىل ست سنوات. و ذلك مقارنة بالدرجات 
ى األول: مستوى املاجستري الذى ميتد مدة اجلامعية األعلى أو ما يسمى بالدراسات العليا, و الىت تكون على مستويني مها: املستو 

الدراسة فيه إىل سنتني  بعد حصول الطالب على درجة البكالوريوس أو الليسانس. و إذا أجيز الطالب ىف هذا املستوى, متنحه 
درجة املاجستري, اجلامعة درجة املاجستري. و  املستوى الثاىن: مستوى الدكتوراه الذى ميتد مدة الدراسة فيه إىل ثالث سنوات بعد 

، التعليم أو إىل مخس سنوات بعد درجة البكالوريوس. و إذا أجيز الطالب, متنحه اجلامعة درجة الدكتوراه. يراجع: صبحى القاسم
 .22, ص 42, ص 1, , طالعالى فى الوطن العربى

( لسنة 19من القانون رقم )( 74هناك شروط معينة للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس نصت عليها املادة ) (2)
( بشأن تنظيم العمل باجلامعات املصرية بقوهلا: " يشرتط قيد الطالب ىف اجلامعة للحصول 2226(, و تعديالته لسنة )1972)

 على درجة الليسانس أو البكالوريوس: 
 ( أن يكون حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة  أو ما يعادهلا ...1
 الكشف الطىب خلوه من األمراض املعدية, و صالحيته ملتابعة الدراسة ...( أن يشبه 2
 ( أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على ترخيص باالنتظام ىف الدراسة من اجلهة الىت يعمل هبا إذا كان عامال باحلكومة أو غريها.3
 ( أن يكون حممود السرية, حسن السمعة ".1
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ل عال مبجال معني من حماالت الدراسة و يالحظ أن الدستور مل يقيد شرط احلصول على مؤه      
اجلامعات  مام كل حاصل على مؤهل عال من إحدياجلامعية. و يفهم من ذلك أن الباب مفتوح أ

 املعرتف هبا من الرتشح لرئاسة الدولة بصرف النظر عن جمال التخصص الذى ينتمى إليه.

تور, إمنا جاء النص عليه ىف كما يالحظ أن املشرع  مل ينص على هذا الشرط ىف صلب الدس       
القانون املكمل للدستور. و لعل هذا  يرجع إىل االعتقاد بأن هذا الشرط من الشروط القابلة للتعديل 
وفقا للظروف املتغرية. و لذا أفسح اجملال للهيئة التشريعية لصياغته, و تعديله على ضوء ما يستجد 

يل املقرتح على نواب الشعب الستفتائهم فيه. من مستحدثات. و ال يستلزم األمر سوى عرض التعد
هذا خبالف ما لو نص عليه ىف مَت الدستور, فإن تعديل هذا الشرط يكون ىف حاجة إىل إجراءات 
أكثر تعقيدا تتمثل ىف تشكيل جلنة تأسيسية لتعديل الدستور, و عرض مقرتحات هذه اللجنة على 

 .(2)وقتا أكرب الشعب الستفتائه فيها. و هذا يستغرق, جهدا, و 
 الثامن: شرط الخلو من السوابق اإلجرامية المخلة  بالشرف، أو األمانة المطلب 

أال يكون قد حكم على املرشح املراد بشرط اخللو من السوابق اإلجرامية  املخلة بالشرف, أو األمانة 
 ملنصب الرئاسة ىف جرمية خملة بالشرف, أو األمانة.

 .(3) من " اجلُر م و هو التعدى, و اجلرم: الذنب و اجلمع أجرام, و ُجُروم اجلرمية ىف اللغةو         
 فاجلرمية ىف اللغة مبعىن الذنب أو املخالفة على وجه العموم.

 بأهنا: " سلوك إرادى حيظره القانون و يقرر لفاعله جزاء   ف اجلرمية ىف االصطالح القانوينتعرَّ و        
 .(1)جنائيا" 

                                                                                                        
 .21, د. ط., ص الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة عبد الكرمي حممد حممد السروى,  (1)
ذهب بعض الفقه إىل أنه ال جيوز للسلطة التشريعية أن تضيف شروطا جديدة لشغل منصب رئيس الدولة إىل الشروط الىت (2) 

تح بابا واسعا تضمنها الدستور, و إن رأت أن هناك نقصا ينبغى ملئه ىف هذا الشأن. و يعلل ذلك بأن مثل هذا املسلك يف
لتحكم السلطة التشريعية ىف منصب الرئاسة, و يضعف السلطة التنفيذية. أضف إىل ذلك أن العرف الدستورى ال جيوز له أن 

، الرئيس فى النظام يعدل الدستور بإضافة شروط جديدة ملنصب الرئاسة مل يتضمنها الدستور. ينظر: أمحد شوقى حممود
 .69, ) رسالة دكتوراه منشورة (, ص ميريكيةالدستورى للواليات المتحدة األ

 .242ص  2, ج3, طلسان العربابن منظور,   (3)
شرح قانون العقوبات، القسم الثانى، النظرية العامة، و المسئولية، على عبد القادر القهوجى, و فتوح عبد اهلل الشاذىل,   (1)

 . 39, د.ط., ص والجزاء الجنائى
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للجرمية يتفق مع التعريف اللغوى ىف أن اجلرمية تعد سلوكا  ذلك أن التعريف  القانوينيتضح من        
حمظورا, إال أن مفهوم اجلرمية ىف اللغة أعم منه ىف القانون. فلفظ اجلرمية ىف اللغة يشمل كل جرمية 

لوك خمالف القانون. على حني أن اجلرمية ىف التعريف القانوىن تنحصر ىف كل س , أو ال حيظرهاحيظرها
 .فحسب للقانون
ر ف: أى عال, و رجل َشريف, و الشََّرف ىف اللغة: " الُعلُّو و املكان العاىل. و جبل و        اجلمع ُمش 

 . (1) ُشَرفاء "

بأنه: " املكانة الىت حيتلها كل شخص ىف اجملتمع,و ما  عرَّف الشرف ىف االصطالح القانوينو يُ        
         يتفرع عنها من حق ىف أن يُ َعاَمل على النحو الذى يتفق مع هذه املكانة, أى أن يُعَطى الثقة

 .(2)االحرتام اللذين تقتضيهما مكانته االجتماعية " و 

 .(3)األمانة ىف اللغة: ضد اخل يانة و 

 .(1)و األمانة ىف القانون: الثقة الىت توضع ىف شخص معني بصدد أمر معني 

و اجلرائم املخلة بالشرف هى اجلرائم الىت تشكل اعتداء على مكانة املرء, و مسعته ىف اجملتمع          
الشرف ىف الباب السابع من الكتاب الثالث من اجلرائم املخلة بعلى  يقد نص الشارع املصر . و (4)
, و السب العلىن و غري العلىن, (, و هذه اجلرائم هى: القذف312-322انون العقوبات )املواد ق
و اجلرمية املخلة باألمانة هى تلك اجلرمية الىت تعد إخالال . .(6) البالغ الكاذب, و إفشاء األسرارو 

                                                                                                        
, , د.ط., شرح األحكام العامة لقانون العقوبات ,أمحد شوقى عمر أبو خطوة اجلرمية ىف القانون, ينظر:للمزيد من تعريفات  

 .111ص 
 .334, د.ط., ص مختار الصََّحاح الرازى,  (1)
 .622, ص2, طشرح قانون العقوبات، القسم الخاصحممود ُنيب حسىن,   (2)
 .223, ص 1, ج 3, طلسان العرب ابن منظور, (3)
 .119, د. ط., ص جرائم األشخاص، و األموالعوض حممد,  (1)
شرح قانون العقوبات، , و حممود ُنيب حسىن, 371, د.ط., ص الجرائم المخلة باآلداب، فقها و قضاءاسيد البغال,  (4)

, و حممد 622,  ص2, طشرح قانون العقوبات، القسم الخاصحممود ُنيب حسىن,  , و612, ص 2, , طالقسم الخاص
 .169 – 162, د. ط., ص المصلحة المعتبرة فى التجريمان, ُمرد

تعد جرائم القذف و السب العلىن خدشا للسمعة باعتبار أن السمعة هى قيمة اإلنسان االجتماعية بني أفراد نوعه. على (6)  
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من اجلرائم بالثقة الىت أودعت ىف الشخص خبصوص أمر معني. و يطلق القانون على مثل هذا النوع 
( من الباب 311وقد نص املشرع على جرمية خيانة األمانة ىف املادة ) .(1)جرمية خيانة األمانة 

  (2)العاشر, من الكتاب الثالث, من قانون العقوبات بقوله: " كل من اختلس 

مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات آخرى مشتملة على  (3)أو استعمل أو َبدَّد 
أو غري ذلك إضرارا مبالكها أو أصحاهبا أو واضعى اليد عليها, و كانت األشياء  ,(1)مَتسُّك أو خمالصة

أو  االستعمال أو الرهن  (4)أو على سبيل عارية  أو اإلجارةالوديعة  املذكورة مل تسلم له إال على وجه
كانت سلمت إليه بصفة كونه وكيال بأجرة أو جمانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها  أو استعماهلا ىف 
أمر معني ملنفعة املالك هلا أو غريه, حيكم عليه باحلبس, و جيوز أن يزاد عليه غرامة ال تتجاوز مائة 

 .(6)جنيه مصرى " 

                                                                                                        
االعتبار هو الكرامة الشخصية.        حني متثل  جرائم السب غري العلىن, و البالغ الكاذب و إفشاء األسرار اعتداء  على االعتبار, و 

والكرامة الشخصية هى شعور املرء بقيمته أمام نفسه. و هذه اجلرائم تؤذى اجملىن عليه بتهوين قيمته ىف نظر نفسه. ملزيد من 
, 2, , طجرائم االعتداء على األشخاص, ، جرائم االعتداء على األشخاصحسنني ابراهيم صاحل عبيد التفصيل ينظر:

نظم القانون  , و جالل ثروت, 371, د. ط., ص الجرائم المخلة باآلداب، فقها و قضاءا, و سيد البغال, 197ص
 .12, د.ط., ص الخاص فى قانون العقوبات

 .111, , د. ط., صالوسيط فى جريمتى النَّْصب، و خيانة األمانة معوض عبد التواب,   (1)
الذى أؤمتن عليه إىل ملكه دون أن يكون له ىف ذلك سند من القانون. يراجع: االختالس هو: قيام األمني بإضافة املال   (2)

 .126, د. ط., ص جرائم األشخاص، و األموال عوض حممد,
التبديد هو: قيام األمني بإخراج املال املؤمتن عليه من حيازته, و تضييعه على صاحبه دون أن تكون نيته قد اجتهت إىل   (3)

طعام فأكله, أو على حيوان فقتله, أو على زراعة فامتنع عامدا عن ريها, أو عن جىن حمصوهلا حىت تلفت  متلكه, كمن أؤمتن على 
 .127, د. ط., ص جرائم األشخاص، و األموال عوض حممد, كلها أو بعضها. يراجع:

زءا من ذمة اجملىن عليه املالية  يقصد بالتذاكر, و الكتابات الىت تشتمل على مَتَسُّك أو خُمَالصة: كل األوراق الىت متثل ج  (1)
, د. ط., الَمْرصفاوى فى قانون العقوبات الخاصكأوراق املصارف, و األوراق التجارية. يراجع: حسن صادق املرصفاوى,  

 .126ص 
 .221العارية: الشىء الذى يطلب لالستفادة مبنفعته على أن يرد إىل صاحبه. ينظر: الرازى, خمتار الصحاح, د.ط., ص   (4)
يتضح من هذا النص أن أركان خيانة األمانة هى: فعل يقوم به اجلاىن, و هو االختالس, أو التبديد, أو االستعمال, و حمل   (6)

يرد عليه هذا الفعل, و هو منقول مادى مملوك للغري, تسلمه اجلاىن على وجه األمانة, و نتيجة ترتتب على الفعل, و هى الضرر,      
شرح فوزية عبد الستار,  ,  و122, د. ط., ص جرائم األشخاص، و األموال ئى. يراجع: عوض حممد,وأخريا القصد اجلنا
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: " اختالس, أو استعمال, أو تبديد مال من ذلك يتضح أن اجلرمية املخلة باألمانة هى          
منقول مملوك للغري ُسلِّم إىل اجلاىن بناء على عقد من عقود األمانة احملددة َحص را, و ذلك إضرارا 

 .(1)مبالكه, أو صاحبه, أو واضع اليد عليه, مع توافر قصد اجلاىن " 

أال يكون قد حكم عليه ىف  دولةىف  املرشح لرئاسة ال  قد اشرتط  الدستور املصريهذا و          
 . جرمية خملة بالشرف, أو األمانة

( بشأن تنظيم االنتخابات الرئاسية على 2211( لسنة )22بالقانون رقم )( 1)فنصت املادة          
 ذلك  بقوهلا: " يشرتط فيمن يرتشح رئيسا للجمهورية ...  أال يكون قد حكم عليه

 ".(3)و لو كان قد رد إليه اعتباره  أو جرمية  خملة بالشرف, أو األمانة, (2)ىف جناية  

                                                                                                        
, الَمْرصفاوى فى قانون العقوبات الخاص حسن صادق املرصفاوى, , و 934, د. ط., ص قانون العقوبات، القسم الخاص

 .122د. ط., ص 
 .934,  د. ط., ص صشرح قانون العقوبات، القسم الخا فوزية عبد الستار,  (1)
اجل َناية ىف اللغة: " َجىَن الذَّن ب و اجلُر م و ما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص ىف الدنيا و اآلخرة ".    (2)

. واجلناية ىف القانون: هى اجلرائم املعاقب عليها بعقوبة اإلعدام, 727-726ص , 2, ج 3, طلسان العربيراجع: ابن منظور, 
و األشغال الشاقة, أو السجن. فتنقسم اجلرائم  ىف القانون حبسب جسامتها إىل ثالثة أنواع هى اجلنايات و اجلنح, و املخالفات. أ

واجلنايات هى أشد أنواع اجلرائم جسامة, تليها اجلنح, مث املخالفات الىت تعد أقل جسامة. نص على هذا التقسيم قانون العقوبات 
ىن من الكتاب األول حتت عنوان: )أنواع اجلرائم(. و تنص املادة التاسعة من قانون العقوبات على أن: " املصرى ىف الباب الثا

اجلرمية ثالثة أنواع: اجلنايات, و اجلنح, و املخالفات". و تنص املادة العاشرة من قانون العقوبات على أن: " اجلنايات هى اجلرائم 
و تنص املادة احلادية  ام, و األشغال الشاقة املؤبدة, و األشغال الشاقة املؤقتة, والسجن".املعاقب عليها بالعقوبات اآلتية: اإلعد

عشر من قانون العقوبات على أن: " اجلنح هى اجلرائم املعاقب عليها بالعقوبات اآلتية: احلبس, و الغرامة الىت يزيد أقصى مقدارها 
, و نشر باجلريدة الرمسية 1/11/1921(, الصادر ىف 1921( لسنة )169على مائة جنيه". و قد عدلت  هذه املادة بالقانون )

( مكرر. و تنص املادة الثانية عشر من قانون العقوبات على أن: " املخالفات هى اجلرائم املعاقب عليها بالغرامة الىت 11العدد )
. وبناء  على 1/11/1921الصادر ىف  (1921( لسنة )169ال يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه". و عدلت بالقرار بقانون )

ذلك فإن اجلناية ىف االصطالح القانوىن تعد أخص من اجلرمية. فاجلرمية تشمل اجلناية, كما تشمل اجلنحة, و املخالفة. و على 
 ذلك, فكل جناية جرمية, و ليس كل جرمية جناية. 

رد االعتبار نظام قانوىن يتم من خالله حمو احلكم الصادر ىف حق من ارتكب جرمية من اجلرائم بعد تنفيذه مىت ثبت حسن   (3)
سريته ىف مدة ما. و هذا النظام يستهدف متكني من انزلق إىل عامل اجلرمية من االندماج ثانية ىف اجملتمع, وأن يتبوأ املكان الالئق 

 أحد  أسباب حمو احلكم؛ حيث ينحصر حمو احلكم الصادر ىف حق احملكوم عليه  ىف سببني اثنني مها: به.  و رد االعتبار يعد
 العفو عن الجريمة )العفو الشامل(: -1
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و احلكمة من ذلك تتمثل ىف احلرص على اختيار أفضل العناصر من بني أفراد اجملتمع ممن يتسمون 
 باخللق القومي, و السرية احملمودة نظرا حلساسية هذا املنصب اخلطري.

بارتكابه جرائم معينة ىف حق هذا اجملتمع, ال يتوقع منه رعاية فالشخص الذى مل حيرتم كيان اجملتمع 
 .(1)مصاحل هذا اجملتمع على النحو املنشود 

و يالحظ أن القانون تشدد ىف هذا الشرط؛ فلم يقتصر على احليلولة بني من حكم عليه ىف        
 إليه اعتبارهبني من رد جرمية خملة بالشرف, و األمانة و  الرتشح هلذا املنصب, و  إمنا حال أيضا 

 الرتشح  حرصا على أن يكون سجل املرشح نظيفا, و  أال تشوبه أدىن شائبة قد جتعله حمال للتهمة.و 
و يالحظ أنه مل ينص على هذا الشرط ىف صلب الدستور أيضا, إمنا جاء النص عليه ىف        

الشرط من الشروط الىت ختضع   القانون املكمل للدستور. و لعل هذا  يرجع إىل االعتقاد بأن هذا
للتعديل املتواصل وفقا للظروف املتغرية. و لذا أتيحت للهيئة التشريعية صالحية صياغته, و تعديله ىف 

 ضوء ما يطرأ من مستجدات. 

                                                                                                        
العفو الشامل هو: " إجراء قانوىن يرفع الصفة اجلنائية عن الفعل املرتكب فيصبح غري معاقب عليه ىف القانون". وتنص املادة  
( على أن:"لرئيس اجلمهورية حق العفو عن العقوبة أو ختفيفها, أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون". والعفو الشامل 119)

ذى وقع صفة اجلنائية, أى يعطل أحكام قانون العقوبات على الفعل الذى يشمله. فإذا صدر العقو ميحو عن الفعل اإلجرامى ال
الشامل قبل احلكم البات, فتنقضى بذلك الدعوى اجلنائية, فال جيوز رفعها. وإذا صدر بعد انقضاء الدعوى حبكم بات, فعندئذ 

نفذت يزال أثرها مىت أمكن ذلك, فرتد الغرامة واألشياء املصادرة ميحى احلكم, فال تنفذ العقوبات الىت تضمنها, وإذا كانت قد 
 إىل من مشله العفو. 

 :رد االعتبار -2 
ميتاز رد االعتبار عن العفو عن العقوبة بأنه حق للمحكوم عليه بينما العفو منحة. مث إن العفو يرتك احلكم قائما, حيث يشكل 

احلسبان عند احلكم عليه ىف حالة عودته الرتكاب اجلرمية و هو ما يطلق عليه ىف  سابقة إجرامية بالنسبة للمحكوم عليه توضع ىف
القانون الَعَود,  أى تكرار اجلرمية بعد احلكم النهائى عليه ىف جرمية آخرى. ىف حني أن رد االعتبار ميحو احلكم باإلدانة و كل ما 

. و يستلزم  رد االعتبار تنفيذ العقوبة على احملكوم عليه تنفيذا   يرتتب على ذلك من نتائج كانعدام األهلية و احلرمان من احلقوق
كامال أو أن يكون قد صدر عنها عفو أو سقطت مبضى املدة. حيث يقوم العفو عن العقوبة أو سقوطها مبضى املدة مقام 

وبة عن احملكوم عليه. يراجع: تنفيذها حكما. هذا خبالف العفو عن العقوبة  و العفو الشامل اللذان يرتتب عليهما إسقاط  العق
شرح قانون العقوبات، القسم  حممود حممود مصطفى, , و724, ص 3, طقانون العقوبات، القسم العاممأمون حممد سالمة, 

 .123, د. ط., ص المرصفاوى فى أصول اإلجراءات الجنائية, و حسن صادق املرصفاوى, 727-692, ص 12, طالعام
 .22 , د. ط., صالرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة السروى,عبد الكرمي حممد حممد   (1)
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 الذهنية.شرط السالمة البدنية، و التاسع:  المطلب 
نية لغة: مصطلح مركب من ثالث مفردات هى: ) السَّاَلمة (, و ) البََّدنية (,  السَّاَلمة الَبَدنية, و الذِّه 

نية (. و )السَّاَلمة( ىف اللغة مبعىن:           ساَلمة؛ أى: بَر ىء. البَ رَاءة. و َسل َم, َساَلما, و و ) الذِّه 
 .(1)السَّاَلمة أيضا مبعىن: العافية و 

 .(2)و ) البََّدنية ( ىف اللغة: صفة مشتقة من البََّدن؛ و بََدن اإلنسان: َجَسُده, و اجلمع: أَبَدان        

ف ظ  م, و العق ل, و أيضا: ح  ن مبعىن: الَفه  ن؛ و الذِّه  نية ( ىف اللغة: صفة مشتقة من الذِّه  و ) الذِّه 
 .(3)القَّل ب, و اجلمع: أَذ هان 

و على ذلك, فاملراد بالسالمة البدنية ىف اللغة: اخل ل و  من األمراض اجلسدية الىت تؤدى إىل اعتالل 
 البدن, و عدم القدرة على القيام باألعمال حبيوية, و نشاط. و املراد بالسالمة الذهنية اخللو من 

 التفكري السليم. الىت تضعف من قدرة الشخص على اإلدراك, و( 1)األمراض النفسية, و العقلية 

                                  
 .312, ص 6, ج 3, طلسان العرب ابن منظور,  (1)
 .314, ص 1, جالمرجع السابق ابن منظور,  (2)
 .62, ص 4, جالمرجع السابق ابن منظور,  (3)
 يقسم علماء النفس األمراض ذات النشأة النفسية إىل قسمني:  (1)

 المرض النفسى أو الُعَصاب:أوال: 
املرض النفسى أو العصاب هو: هو اضطراب وظيفى ىف الشخصية يبدو ىف صورة أعراض نفسية, وجسمية خمتلفة منها القلق,   

رية جيد املريض  والوساوس, و األفكار املتسلطة, و املخاوف الشاذة, و الرتدد املف ر ط, و الشكوك الىت ال أساس هلا, و أفعال َقس 
نفسه مضطرا إىل أدائها بالرغم من إرادته.و من هذه األعراض تعطل حاسة من احلواس أو شلل عضو من األعضاء دون أن يكون 

 هلذا التعطل أو الشلل سبب عضوى. و من أمثلة األمراض النفسية: القلق, و الوسواس.
بب عضوى, و إمنا يرجع إىل اضطراب وظيفى ىف وخيتلف املرض النفسى عن املرض العصىب. فاملرض النفسى ال ينشأ غالبا عن س

الشخصية. على حني أن املرض العصىب هو اضطراب جسمى ينشأ عن تلف عضوى يصيب اجلهاز العصىب. و من أمثلة املرض 
العصىب: مرض الصَّر ع, و هو عبارة عن نوبات تشجنية تصيب املرض, و عادة ما تنشأ عن التهابات باملخ. و مرض الشلل 

 الذى ينجم عن انفجار أو انسداد الشريان الذى يغذى املراكز احلركية باملخ.  النصفى
 ثانيا: المرض العقلى أو الذَُّهان ) الجنون (: 
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: أن يكون املرشح سليم احلواس, صحيح مة البدنية ىف االصطالح القانوينو يقصد بالسال       
البدن, خاليا من األمراض, و كذلك جيب أال يكون هناك نقص عام ىف أعضائه, أو توقف هلذه 

 .(1)األعضاء عن احلركة, مما ميكن أن يؤدى إىل التأثري ىف قيامه مبهام منصبه "

 و يقصد بالسالمة الذهنية: " أن يكون املتقلد ملنصب رئيس الدولة ىف كامل قواه العقلية, متصفا

 .(2)باالتزان, و باحلكم السليم على األشياء "  

أال يكون مصابا مبرض بدىن أو   و قد اشرتط  الدستور املصرى ىف  املرشح لرئاسة الدولة        
( 2211( لسنة )22( بالقانون رقم )1)فنصت املادة  ذهىن يؤثر على أدائه ملهام رئيس اجلمهورية. 

بشأن تنظيم االنتخابات الرئاسية على ذلك  بقوهلا: " يشرتط فيمن يرتشح رئيسا للجمهورية... أال 
 ام رئيس اجلمهورية ".يكون مصابا مبرض بدىن أو ذهىن يؤثر على أدائه مله

       و العلة ىف ذلك تتمثل ىف أن يكون املرشح ملنصب رئاسة الدولة من السالمة البدنية,          
 الذهنية مبا يؤهله للقيام بأعباء منصبه. فالشخص املريض مبرض بدىن أو ذهىن يؤثر ىف أدائه ملهام و 

 .(1)منصبه ال جيب أن يشغل منصب رئيس الدولة 
                                                                                                        

املرض العقلى, أو الذهان: هو " اضطراب خطري ىف الشخصية بأسرها يبدو ىف صورة اختالل شديد ىف القوى العقلية, و إدراك 
النفس مما حيول دون الفرد, و تدبري شئونه, و مينعه من التوافق ىف أى صور من صوره: التوافق الواقع, و عجز بالغ عن ضبط 

 العائلى, و االجتماعى, و املهىن, و الديىن ". 
و األمراض العقلية إما عضوية, و هى ما كان هلا أساس عضوى معروف كتلف النسيج العصىب  أو تصلب شرايني املخ. أما 

وظيفية فهى الىت تكون نتيجة لللعوامل النفسية كالصراعات, و القلق النفسى. و من امثلة األمراض العقلية األمراض العقلية ال
مرض الُفَصام  حيث ينفصل املريض انفصاال كليا عن الواقع احمليط, و تنفصل الصلة بني شعوره, و إدراكه, و سلوكه, فيضحك 

 ض, و رشها مع أهنا نظيفة, و يقوم بكشف عورته عالنية.مثال ملا يؤمل, ويبكى ملا يسر, و يقوم بكنس األر 
إذن فالفارق بني املرض النفسى, و املرض العقلى يتمثل ىف أن املرض العقلى عبارة عن اضطراب يبدو ىف جوانب الشخصية كلها, 

العقلية فيه إال بدرجة على حني أن املرض النفسى يبدو ىف اجلانب االنفعاىل من الشخصية بوجه خاص, فال تضطرب الوظائف 
 .199, ص 197, ص 129, ص 1, طأصول علم النفس طفيفة عارضة. يراجع: أمحد عزت راجح,

, د. ط.,  الشروط المتطلبة فى رئيس الدولة فى النظم السياسية المعاصرة، و فى الشريعة اإلسالمية زين بدر فراج,  (1)
 .121ص 
الشروط المتطلبة فى رئيس الدولة فى النظم  زين بدر فراج, , و232 د. ط., صالنظم السياسية،  ثروت بدوى,  (2)

 .121, د. ط., ص السياسية المعاصرة، و فى الشريعة اإلسالمية
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و يالحظ أنه مل يَنص على هذا الشرط ىف صلب الدستور كذلك, إمنا جاء النص عليه ىف        
القانون املكمل للدستور. و لعل هذا  يرجع أيضا إىل االعتقاد بأن هذا الشرط من الشروط الىت 
تتعرض للتعديل املستمر  وفقا للظروف املتغرية, و األحداث املتالحقة. و لذا فقد أنيطت اهليئة 

 لتشريعية حبق صياغته, و تعديله على ضوء ما يطرأ من مستجدات.ا

كما يالحظ أن القانون قد نص صراحة على اشرتاط السالمة الذهنية ىف املرشح لرئاسة الدولة         
مع أن هذا الشرط يفهم ضمنا من اشرتاط  متتع املرشح باحلقوق املدنية. فقد سبقت اإلشارة إىل أن 

متع باحلقوق املدنية إذا كان فاقدا لألهلية العقلية. و لعل املشرع أراد هبذا النص الشخص حيرم من الت
الصريح التأكيد على اشرتاط خلو املرشح من األمراض النفسية أيضا جبانب خلوه من األمراض العقلية 

و ليس بصيغة  )السالمة  أيضا. و لذا جاءت صياغة هذا الشرط  بعبارة ) السالمة الذهنية (,
  ) السالمة الذهنية ( تشمل السالمة النفسية, ا إىل أن( أو ) السالمة العقلية ( استنادنفسيةال
 السالمة العقلية.و 

كما يالحظ أن الدستور مل ينص على كيفية التثبت من السالمة البدنية, و الذهنية للمرشح           
أن يفتح الباب أمام املرشحني, و يرى بعض الفقه أن عدم النص على ذلك من شأنه  لرئاسة الدولة.
ىف التأثري باستصدار تقارير ومهية إزاء سالمتهم البدنية, و الذهنية, و استغالل ذلك و خصومهم 

. و لذا فإن هذا الفريق يرى بضرورة النص على وجود سلطة حمايدة, و مستقلة على إرادة الناخبني
للتثبت من السالمة البدنية, و الذهنية للمرشحني. و أن يكون االختصاص ىف هذا الصدد للسلطة 

 .(2)القضائية, و ليس للسلطة اإلدارية 

 شرط الديانة:العاشر المطلب 
يانة, و الدِّين: العبادة, و الطاعة : َدان بكذا د يَاانة ىف اللغةيَ الدِّ  .     (3)نة, و َتَدَين به: َأطَاع. و الدِّ

يَانة: ما يَ َتَدين به اإلنسان, و هى اسم جلميع ما يُ ع َبد به اهلل تعاىل و   .(1)الدِّ

                                                                                                        
 د. ط., صالنظم السياسية،  , و ثروت بدوى,77, د. ط., ص ، نظرية الدولة عند الفارابى، مصطفى سيد أمحد صقر  (1)

 .22د. ط., ص  ، الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة،وى, و  عبد الكرمي حممد حممد السر 232
 .233 – 232د. ط., ص  ,النظم السياسيةثروت بدوى,   (2)
 .161 – 162, ص 1, ج 3, طلسان العرب ابن منظور,  (3)
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: " القواعد, و األحكام   الىت ينزهلا  اهلل سبحانه و تعاىل القانوينالديانة ىف االصطالح و       
ى من عنده على الناس, و هى تنظم عادة العبادات أى عالقة املرء بربه, و األخالقيات أى بوح

 . (2)عالقة املرء بنفسه " 
م الىت ينزهلا اهلل سبحانه,    و قوله: ) القواعد, و األحكام الىت ينزهلا اهلل تعاىل (؛ أى: التعالي        

 تعاىل على رسله صلوات اهلل عليهم, و هذا قيد خترج به التعاليم الىت يضعها البشر.  و 
 و قوله: ) بوحى من عنده (؛ أى: بطريق الوحى, و هو اإلعالم اخلفى.        

و قوله: ) على الناس (؛ أى: الناس عموما. و هذا غري صحيح ألن التعاليم اإلهلية ينزهلا اهلل          
 ى فئة خاصة من البشر هم خري البشر و هم الرسل, و األنبياء صلوات اهلل عليهم, و ليس تعاىل عل

 كل الناس. لذا  فالصحيح: أن يستبدل لفظ ) الناس (  بالرسل, و األنبياء صلوات اهلل عليهم. 
املرء األخالقيات أى عالقة و هى تنظم عادة العبادات أى عالقة املرء بربه, و و قوله: )         

(؛ أى: أن تعاليم الدين تقتصر على العبادات, و األخالق فقط. و هذا غري صحيح. فمن بنفسه
منها ما ينظم واجبه حنو نفسه,  هذه األحكام ما ينظم واجب اإلنسان حنو ربه, و هى العبادات, و

 هى األخالق, و منها ما ينظم واجب الفرد حنو غريه من الناس, و هى املعامالت.و 
 املراد بشرط الديانة هنا: الدين الذى جيب أن يعتنقه املرشح ملنصب رئيس الدولة.و        

, وال القوانني يصراحة ىف الدستور املصر  شرط الديانة ىف املرشح ملنصب رئاسة الدولة  مل يردهذا و   
 املكملة له. كما مل يرد أيضا اشرتاط املرشح ملذهب معني.

ومباديء دين الدولة...  " اإلسالمالشرط متضمن ىف النص على أن: هذاأن  يرى بعض الفقه و       
 .(3) "  الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع

                                                                                                        
 .327, ص 1, طالمعجم الوسيط جممع اللغة العربية,  (1)
 . 226, ص 4, ط، المدخل إلى القانونحسن كرية  (2)

, و عبد 21, , د. ط., ص المدخل لدراسة القانونملزيد من التعريفات ىف مفهوم الديانة ىف القانون يراجع: عبد الودود حيىي, 
،  أثر الدين فى النظم القانونية، دراسة ,  و فاطمة حممد عبد العليم21, , د. ط., ص المدخل لدراسة القانون الودود حيىي,

 .21, ص 1, , طحيةمقارنة بين اإلسالم، و المسي
(, على أن : " اإلسالم دين الدولة ".      1961(, و املادة  اخلامسة من دستور )1946تنص املادة  الثالثة  من دستور )  (3)

( على أن: " اإلسالم دين الدولة, و اللغة 2211(, و دستور )2212(, و دستور )1971وتنص املادة الثانية من دستور )
 عة اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع * ".العربية لغتها الرمسية, و مبادىء الشري
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و يبدو أنه مل يتم حتديد  .(1) و هذا النص األخري يغىن عن الشرط األول, ألنه يشتمل عليه ضمنا
ىف مصر  على أساس أن املذهب السائد لرئاسة الدولة ىف الدستور املصري مذهب معني ىف املتقدم

 . و بالتاىل فال حاجة إىل النص على ذلك ىف الدستور أو القوانني املكملة له.هو املذهب السين

                                                                                                        
*التشريع هو: " تلك القواعد القانونية الىت تصدر من السلطة التشريعية العادية ". و التشريع هبذا املعىن هو جزء من القانون مبعناه 

الدولة األفراد على احرتامها, و لو الواسع. فالقانون مبعناه الواسع هو: " جمموعة القواعد الىت تنظم العيش ىف مجاعة, و الىت تلزم 
 بالقوة ". فالقانون مبعناه الواسع يشمل غري التشريع كالعرف؛ القواعد القانونية املدونة, و غري املدونة. 

 :هناك ثالثة مصادر للتشريع هىو 
شرِّع  ( أ)

ُ
أو العرف مادة القاعدة املصادر املادية أو املوضوعية: هى تلك املصادر العقدية, و الفكرية الىت يستمد منها امل

 القانونية. 
 املصادر الرمسية: هى تلك اهليئات املختصة, و األنظمة الىت تتوىل صياغة القواعد القانونية, و جتعلها ذات قوة ملزمة. ( ب)
 املصادر التفسريية: هى تلك املصادر الىت تتوىل تفسري النص القانوىن, و تتلخص ىف الفقه, و القضاء. ( ت)

 ة اإلسالمية نوعني من املصادر: أوال: املصدر املوضوعى باعتبارها  وعاءا تستمد منه القواعد القانونية.هذا و تشمل الشريع
 ثانيا: املصدر الرمسى استنادا إىل صبغتها اإللزامية.

 :للتشريع مراتب ثالثة هىو 
 املرتبة األوىل: التشريع األساسى, و هو الدستور. ( أ)
 الصادر من السلطة التشريعية  ) القوانني (.املرتبة الثانية: التشريع العادى  ( ب)
املرتبة الثالثة: التشريع الثانوى الصادر من السلطة التنفيذية, و هو يشمل اللوائح على اختالف أنواعها. و يرتتب على  ( ت)

ثال : ال جيوز أن هذه املراتب من التشريع أنه ال جيوز للتشريع ذى املرتبة األدىن أن يتعارض مع التشريع ذى املرتبة األعلى. فم
فيما جرت عليه  –خيالف  التشريع العادى الصادر عن السلطة التشريعية الدستور, و إال صار غري دستورى. و لكن جرى العرف 

أن كلمة ) التشريع ( حينما تذكر دون وصف آخر إمنا تعىن التشريع العادى, أى: الصادر من السلطة  –لغة رجال القانون 
 التشريعية.

، , و أمحد حممد أمحد حشيش23 -12, ص 3, , طالشريعة اإلسالمية كمصدر أساسى للدستور عبد احلميد متوىل, يراجع:
، ,  و أشرف فايز اللمساوى232 – 236, د. ط., ص مشكالت النظام الدستورى المصرى فى ضوء سمو القانون اإللهى

 .11, ص 1, ط و الدولية، المبادىء الجنائية الدستورية، و الدولية فى التشريعات العربية،
السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة، و فى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة  سليمان حممد الطماوى, (1)

ص , د. ط.,  ( 1171، النظام الدستورى المصرى ) حتمية تعديل دستور سنة زين بدر فراج, و 239 , ص1, طمقارنة
62. 
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 شرط الذكورة:الحادى عشر المطلب 
فال جيوز أن ترتشح هلذا املنصب  املراد بشرط الذكورة أن يكون املرشح ملنصب رئاسة الدولة رجال.

 امرأة.
 ( صراحة على شرط جنس املرشح 1946مل تنص الدساتري املصرية املتعاقبة منذ عام )و       

يكون  يات احلكم أنه  د  من بَ  (1) يةه  د  اجلمهورية. و رمبا يرجع ذلك إىل أهنا تصورت أهنا بَ  لرئاسة 
 .(2) منصب الرئاسة مقصورا على الذكور, و أن رئيس الدولة جيب أن يكون رجال

 اشرتاط الذكورة ىف املرشح ملنصب رئيس الدولةأن يعرض الدستور إىل  يرى بعض الفقه و         
 و مباديء الشريعة  ... صراحة. و يفسر ذلك ىف ضوء املادة الىت تقول أن : " اإلسالم دين الدولة

 . (3) اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع "
مامة العظمى ( ىف الدولة أنثى. و لذا جيب أن و الشريعة اإلسالمية ال جتيز أن يتوىل منصب ) اإل

 .(1) يكون املرشح لرئاسة اجلمهورية رجال

                                  
هية:  جاء ىف )  (1) َجأ منه. يقال: بََدَهُه اأَلم ر: بَد  ه, و البَّد يهة, و البََّداهة: أول كل شىء, و ما يُ ف  لسان العرب (: " الَبد 

ها: قَاَجأَُه. و باَدَهىن ُمَبادهة: باغتىن ُمَباغتة. و ُفاَلن صاحب بَد يهة: ُيص يب الرأى ىف أول ما اسَتقبَ َله به. و بََدَهه أَم ر يَ ب َدُهُه بَد 
 جأ به. يُ َفا

 و جاء ىف ) معجم التعريفات (: " الَبد يهى: هو الذى ال يتوقف حصوله على َنظَر, و َكس ب ".
 و املراد بالبدهية هنا األمر الواضح  الذى ال حيتاج إىل إعمال ذهن.

 .12ص , ُمعَجم التعريفات اجلرجاىن,, و  317, ص 1, ج3ط ,لسان العرب يراجع: ابن منظور,  
النظام الدستورى  مصطفى أبو زيد فهمى, , و291, ص 1, طالنظام الدستورى المصرى أبو زيد فهمى,مصطفى  (2)

, ص 9, طالدستور المصرى فقها و قضاء مصطفى أبو زيد فهمى, , و112, ص 7, طالمصرى ورقابة دستورية القوانين
د. القانون الدستورى: المبادىء الدستورية العامة، النظام الدستورى لجمهورية مصر العربية،  , وعيد أمحد الغفلول,111
 .116ص  ط.,

 
 

( على أن: " اإلسالم دين الدولة, و اللغة 2211(, و دستور )2212(, و دستور )1971فتنص املادة الثانية من دستور )  (3)
 مية املصدر الرئيسى للتشريع ".العربية لغتها الرمسية, و مبادىء الشريعة اإلسال

 .112, ص 7, طالنظام الدستورى المصرى و رقابة دستورية القوانين مصطفى أبو زيد فهمى,  (1)
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و العلة ىف ذلك أن التكوين النفسى للمرأة ال يتفق مع املسؤليات اخلطرية امللقاة على عاتق        
املسؤليات  رئيس الدولة. فاألصل ىف املرأة استقرارها ىف بيتها, و تربية أطفاهلا, و خروجها لتحمل

 .(1)العامة يشكل عبئا إضافيا يفوق قدرهتا على احتماهلا ال سيما األعباء املنوطة برئاسة الدولة 
مما تقدم يتضح أن القانون املصري يستلزم شروطا معينة ينبغي توافرها يف املرشح ملنصب رئاسة       
, ةشرط األهلية, و اجلنسي شرط :. من هذه الشروط ما جاء حتديده يف صلب الدستور؛ وهيالدولة

شرط عدم , و شرط السن, و شرط أداء اخلدمة العسكرية, أو اإلعفاء منه, و شرط عدم الزواج بأجنيبو 
شرط احلصول على مؤهل وهي   املكملة؛نيبالقوان. ومن هذه الشروط ما ورد االنتماء لألسرة املالكة

ألمانة, وشرط السالمة البدنية, اعال, وشرط اخللو من السوابق اجلنائية املخلة  بالشرف, أو 
ما هو مستقي من روح الدستور, و التاريخ الدستورى؛ ومها شرطا  الشروطومن هذه  .الذهنيةو 

 الديانة, والذكورة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
مبدأ المساواة فى الدساتير العربية فى دائرة الحقوق، و الواجبات العامة، و تطبيقاته شحاتة أبو زيد شحاته,   (1)

 .129, د. ط., ص القضائية
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الثالث: أثر تخلف الشروط الموضوعية الواجب توافرها في ولي األمر في الفقه  المبحث
 اإلسالمي، والقانون المصري

اسة الدولة فيمن يرتشح لرئ -ابتداء   – الشروط املوضوعية  الىت ينبغى توافرها السابق املبحثتناول 
إال من  ابتداء   ال يلى هذا املنصبسبقت اإلشارة إىل أنه و القانون املصرى. ىف الفقه اإلسالمى, و 

, فإنه -و مجيعها بعضها أ –للرتشيح. فإذا ختلفت هذه الشروط  توافرت فيه تلك الشروط املتطلبة
 يرتتب على ذلك عدم صالحية املتقدم لشغل منصب اإلمامة.

 األمر ويل ىف املتطلبةاملوضوعية  الشروط ختلف أثر إللقاء الضوء على  احلاىل  املبحث  هذا ويسعي
. وبعبارة املصرى القانون و اإلسالمى الفقه ىف -أى: بعد توليه هذا املنصب  – واليته على استمرار 

األمر لشرط أو أكثر من الشروط املوضوعية املتطلبة  نتيجة الىت يرتتب عليها إخالل ويلبيان الرى, آخ
 وجيري تناول ذلك يف مطلبني علي النحو اآليت: .لتوليه رئاسة الدولة على استمرار واليته

األول: أثر تخلف الشروط الموضوعية الواجب توافرها في ولي األمر في الفقه  المطلب 
 اإلسالمي

كما اتضح أنه شروط معينة ىف املتقدم لإلمامة.   سبقت اإلشارة إىل أن الفقه اإلسالمى يشرتط توافر
 إذا أخل املتقدم بأحد هذه الشروط, أو مجيعها, فإنه ال يصلح لتقلد هذا املنصب ابتداء .

 أن التساؤل يثور حول أثر ختلف هذه الشروط بعد توىل املتقدم ملنصب اإلمامة. و بعبارة آخرى؛ إال
ما إذا كان ختلف هذه الشروط يؤثر على صالحيته لالستمرار ىف شغل هذا املنصب؛ أى: ما إذا كان 

 ال.  أو  ذلك يستوجب إهناء واليته 
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ال و  وم مبهامه على النحو املنشود, فإنه ال جيوز عزله,اتفق العلماء على أن اإلمام ما دام يقهذا و قد 
 .(1)من شغل مهام منصبه   عزل اإلمام اخلروج عليه. كما أن األخطاء اليسرية ال جتيز 

الىت إذا ختلفت أثناء الوالية, فإهنا توجب عزل اإلمام, و تولية غريه. بعض هذه  ألمورلكن هناك من ا
و هذه األمور تنحصر فيما يعرف باسم شروط  متفق عليها, و البعض اآلخر خمتلف فيها. ألمورا

أى: الشروط املتطلبة الستدامة شغل منصب اإلمامة. و هذه الشروط تتمثل إمجاال  (؛2) االستمرار
جيرى عدالة, و شرط الكفاية اجلسمية. و ىف: شرط اإلسالم, و شرط العقل, و شرط احلرية, و شرط ال

 قاء الضوء على أثر ختلف هذه الشروط على النحو اآلتى:إل

 ثر تخلف شرط اإلسالم: أولالفرع األ
يقصد بأثر ختلف شرط اإلسالم: النتيجة الىت ترتتب على ر دَّة رئيس الدولة من حيث جواز استدامته 

 لشغل مهام منصبه من عدمه.

ذلك . و (3) الدولة اإلسالمية من منصبههذا و تعد الردة أعظم األسباب الىت تؤدى إىل عزل وىل أمر 
 لألدلة من الكتاب, و السنة, و اإلمجاع.

 چڦڦڄڄڄڄڃچقوله تعاىل:  :فمن الكتاب
(1).  

                                  
, الفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحل وابن حزم, ,19, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاوردي,   (1)

اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول  , واجلويين, 22, د. ط., ص األحكام السلطانية, والفرَّاء, 122, ص 1د. ط., ج
 المجموع شرح المَهّذب، والنووي, ,271, ص 1, ط, جألحكام  القرآن الجامع, والقرطيب, 124د. ط., ص  االعتقاد،

, ص 2, د. ط., جشرح المواقف,  واجلرجاين, 12ص , 12, ج 1, طروضة الطالبين, والنووي, 191, ص 19د. ط., ج
 الُمسامرة بشرحوالكمال بن أيب شريف,  ,66, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة, والقلقشندي, 324

 .299, ص 1د. ط., ج ، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير،ابن عرفة, و 223, ص1, طالُمَسايرة
النظريات السياسية  , وحممد ضياء الدين الريس,112 , ص 7, د. ط., جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجاهليثمي,  (2)

 .227, ص 7ط اإلسالمية،
النظام الدستورى فى الشريعة  , وعلي يوسف شكري,247 , ص4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاين,  (3)

 .223, ص 1طالجنائية لرئيس الدولة،  حممد مرسى على غنيم,  المسئولية السياسية، و, و21, د. ط. ,  ص اإلسالمية
 . 111سورة النساء: من اآلية   (1)
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د سببا ىف عدم استدامة واليته, فقد استدل الفقهاء هبذه اآلية على أن طروء الردة على اإلمام  يع
 . (1)جوب عزله من منصبه وو 
ادة ُعبَ دخلناعلى قال: ) -رضى اهلل عنه  – (2)الذى رواه ُجَنادة بن أىب أَمية ديث احل : السنةمن و

هو مريض, قلنا: َأص َلَحك اهلل, َحدِّث  حبديث ينفعك اهلل به مسَ ع َتُه من النىب صلى اهلل و   بن الصامت
فيما أخذ علينا أن  بايع نا على َدَعانا النىب صلى اهلل عليه و سلم فبايعناه. فقال :  سلم, قالعليه و 

ر نا, و أثَ َرٍة علينا,  ر نا, و ُيس  نا,  و ُعس  َره  ع, و الطاعة ىف َمن َشطنا, و َمك   األم رَ  نُنازع و أن  ال السَّم 
َلهُ  را بَ َواحا عندكم من اهلل فيه بُرهان ( رَ إال أن  ت َ  أَه  وجه الداللة من احلديث: أنه ال جيوز و .(3)وا ُكف 

 .(1)اخلروج على اإلمام, و عزله من منصبه إال إذا ثبت كفره باألدلة القاطعة الىت ال حيتمل فيها تأويل 
 قد أمجع علماء األمة على أنه إذا ارتد وىل أمر الدولة اإلسالمية, فإنه ينعزل بالردة: فمن اإلجماعو
(4). 

 بفقدان هذا ر الدولة اإلسالمية ىف منصبه.  و شرط الستمرار  وىل أم من ذلك يتبني أن اإلسالم
 الشرط بالردة, فإنه يفقد أهليته الستدامة هذه الوالية.

                                  
, الُمسامرة بشرح الُمَسايرة, والكمال بن أيب شريف, 122, ص 1, د. ط.,  جشرح العقائد النََّسفية السعد التفتازاين,  (1)

 .274, ص 1ط
بن أَُمية هو ُجَنادة بن أىب أُمية  األزدى الدَّو سى, خمتلف ىف صحبته؛ قال ابن يونس: كان من الصحابة . وقال  ُجَنادة  (2)

لى: شامى, تابعى, ثقة  من كرباء التابعني. و قد أدرك ا جلاهلية, و اإلسالم. وشهد فتح مصر. و َوىل   البحرين  ملعاوية. و الع ج 
, ص 2د. ط., جالتاريخ الكبير،  يراجع: البخاري, قال ابن يونس: توىف سنة مثانني. و قال املدائىن: توىف سنة مخس, وسبعني.

 .116 – 114 , ص2, ج1, طتهذيب التهذيب, وابن حجر, 23,ص4, ج1, طسير أعالم النبالء , والذهيب,232
,  كتاب: 1, طصحيح البخارىمتفق عليه. رواه البخارى, و مسلم ىف صحيحهما, و اللفظ للبخارى. يراجع: البخاري,    (3)

, 1712(, ص 7246(, ) 7244الفَت, باب: قول النىب صلى اهلل عليه و سلم " َسرَتون بعدى أمورا تُ ن كروهنا ", احلديث رقم )
, صحيح مسلم, ومسلم, 1722(, ص 7222(, و )7199يف يبايع اإلمام الناس, احلديث رقم )و كتاب: األحكام, باب: ك

 .691(, ص  1236د. ط., كتاب: اإلمارة, باب: وجوب طاعة األمراء ىف غري معصية, و حترميها ىف املعصية, احلديث رقم ) 
 .11 – 12, ص 13, ج1, طفتح البارى بشرح صحيح البخارىابن حجر,   (1)
, 7, طإرشاد السارى لشرح صحيح البخارىالَقس طالىن,  , و247, ص 4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاين,  (4)

 .217, ص  12ج
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 : أثر تخلف شرط  العقل ثانيالفرع ال
أثر ختلف شرط العقل معناه: النتيجة املرتتبة على زوال عقل وىل أمر الدولة من حيث صالحيته 

 نصبه من عدمها.لالستمرار ىف شغل م
 :(1)نوعان   -من حيث كونه عارضا أو الزما  –زوال العقل و 

رج منها ما كان عارضا َمر جو  الزوال كاإلغماء, فهذا ال مينع من انعقاد اإلمامة, و ال خي النوع األول:
اهلل صلى , سريع الزوال, فهو ىف حكم اإلغماء. و قد أغمى على رسول اهلل ألنه مرض قليل اللَّب س

 .(2)سلم ىف مرضه عليه و 
ربني: النوع الثاىن:  ما كان الزما ال يرجى زواله كاجلنون, و اخلَب ل , فهو على ض 

   .: أن يكون ُمط ب قا  ال يتخلله إفاقة, فهذا مينع من عقد اإلمامة, و مينع من استدامتهاالضرب األول 
ألن و ذلك  .(3)و هذا  ال خالف فيه  فإذا طرأ هذا, بطلت به اإلمامة بعد حتققه, و القطع به.

فهذا مبطل لعقد  .اجلنون ميتد ىف العادة, فلو مل ينصبوا إماما آخر ألدى ذلك إىل اختالل األمور
 و استيفاء احلقوق, و ألن اجملنون جيب  اإلمامة ألنه مينع املقصود من اإلمامة و هو إقامة احلدود,

  إقامة الوالية عليه, فال يتصور أن يكون 
 .(1) على غريه  وليا 
 : أن يتخلله إفاقة يعود هبا إىل حال السالمة, فينظر فيه؛ الضرب الثاىنو  

ستدمي, مينع من عقد اإلمامة,   فإن كان زمان اخلََبل أكثر من زمان اإلفاقة, فهو كامل -
 استدامتها, و خيرج حبدوثه منها.و 

عقد اإلمامة, و اختلف ىف منعه من  و إن كان زمان اإلفاقة أكثر من زمان اخلَب ل, منع من -
 استدامتها, على قولني:

                                  
,   21, د. ط.,ص األحكام السلطانيةوالَفراَّء,  ,22, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاَوردى,  (1)

 .76, ص9, د. ط., ج ج،تحفة المحتاج فى شرح المنها اهليتمى, و 

 .162, ص 1, د. ط., جالسيرة النبوية ابن كثري,  (2)
َغيَّاث األَُمم فى التياث , واجلويين, 144 , ص16, ج1, طالحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعى املاوردى,  (3)

 .247 , ص4, ج2, طشرح المقاصدوالسعد التفتازاين,  , 93 , د. ط.,  صالظَُلم
 .67 -66ص  ,1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندي,  (1)
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ذهب إىل أن ذلك مينع من استدامتها كما مينع من ابتدائها, فإذا طرأ بطلت   القول األول:
 به اإلمامة, ألن ىف استدامته إخالال بالنظر املستَحق فيه.

 ذهب إىل أن ذلك ال مينع من استدامة اإلمامة, و إن منع من عقدها  القول الثاىن:
 ألنه يراعى ىف ابتداء عقدها سالمة كاملة, و ىف اخلروج منها نقص كامل.( 1)ىف االبتداء 

و مع وجاهة الرأى الثاىن القائل بعدم عزل اإلمام إن كان زمان اإلفاقة أكثر من زمان اخلبل حرصا 
الرأى األول القائل ألمة, و جتنبا للقالقل الىت قد ترتتب على تولية غريه, إال أن على استقرار أوضاع ا

حرصا على مصلحة ذلك هو القول الراجح   و بعزل اإلمام إن كان زمان اإلفاقة أكثر من زمان اخلََبل 
ده بني املسلمني. " فال يقبل أن توضع مقادير األمة ىف يد رجل تنتابه لوثات عقلية من أى قبيل, تعتا

 .(2) فرتة و آخرى "

 أثر تخلف شرط الحرية: ثالثالفرع ال
؛أى: منعه من : النتيجة الىت ترتتب على فقدان رئيس الدولة حلريتهختلف شرط احلريةأثر املراد ب

 من حيث أهليته الستدامة منصب الرئاسة من عدمها.  التصرف
 :(3)منع وىل أمر الدولة اإلسالمية من التصرف له صورتان مها و 

 املنع من التصرف بسبب احلجر عليه من أعوانه: الصورة األوىل:
جر عليه, و يقهره من يستبد  من أعوانه بالتصرف ىف أمور األمة, من غري إظهار أن حيُ ب و ذلك 

 .فال ينعزل هبذا القهر عن املنصب ملعصية, و ال خروج من طاعة, فإن هذا ال يقدح ىف رياسته,
 ر:س  املنع من التصرف بسبب األَ  الصورة الثانية:

ر. و مينع من التصرف بسبب ذلك.  و ذلك األسر إما يكون من  حيث يقع رئيس الدولة ىف اأَلس 
قتال أو فداء, فهو على الكفار أو من بُ َغاة املسلمني.فإن َأسره الكفار, و كان مرجو خالصه ب

                                  
نهاية المحتاج إلى  الرملى, , و121 , ص4, ج1طمغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج، الشربيىن,  اخلطيب  (1)

 .112 , ص 7, الطبعة األخرية, جشرح المنهاج
 .221, ص 1ط، طرق انتهاء والية الحكام فى الشريعة اإلسالمية، و النظم الدستورية، كايد يوسف حممود قَ ر ُعوش (2)
ص , د. ط., األحكام السلطانيةو الَفراَّء,  , 21-23, ص 3, ط، األحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاَوردى  (3)
 , 349-347, ص 1, ج1, طمقدمة ابن خلدون, وابن خلدون, 22-23
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واجب على األمة استنقاذه من األسر. و إن كان ميئوسا خالصه, و غلب على الظن موته, رياسته, و 
 .(1) فقد خرج هبذا األمر عن الرياسة, و على األمة أن خيتاروا غريه ممن يصلح هلذا املنصب

على  املسلمني, فينظر ىف ذلك أيضا. فإن كان مرجو خالصه بفداء أو قتال, فهو ةأما إن أسره بغاو 
رياسته, و على األمة استنقاذه من أيديهم. و إن كان ميئوسا من خالصه, فينظر ىف حال البغاة؛ فإن 

هلم, مل يكونوا قد اختاروا رئيسا للدولة غريه, فالرئيس املأسور باق  على رياسته؛ ألن بيعته الزمة 
دولة, فالرئيس املأسور ىف و إن كان البغاة قد نصَُّبوا ألنفسهم رئيسا لل.. وطاعته واجبة عليهم.

أيديهم خارج عن رئاسته ألهنم قد احنازوا بدار انعزل حكمها عن اجلماعة, و خرجوا هبا عن الطاعة, 
و جيب على األمة ممثلة ىف أهل احلل, و العقد أن ختتار رئيسا غريه, فإن استطاع الرئيس املأسور  .(2)

 .(3) خرج منهاأن يتخلص من األسر, مل يعد إىل رياسته ألنه قد 

بناء  على ذلك ميكن القول بأن فقدان وىل أمر الدولة اإلسالمية حلريته بسبب احلجر عليه من أعوانه 
ال يرتتب عليه انقطاع واليته. و ذلك خبالف فقدان هذه احلرية بسبب األسر من الكفار, و كان 

ن الوالية أيضا إذا  أسره ميؤسا من خالصه, فإنه يرتتب على ذلك خروجه من الوالية. كما خيرج م
 َنصَّب البغاة ألنفسهم رئيسا للدولة.لمني, و كان ميئوسا من خالصه,  و بغاة املس

 أثر تخلف شرط العدالة :رابعالفرع ال
املراد بأثر ختلف شرط العدالة: النتيجة املرتتبة  على  تغري حال اخلليفة بالفسق؛ أى: بطروء الفسق 

 مبهام منصبه.على اإلمام العدل القائم 
أ عليه الفسق؛ هل و  اختلف العلماء ىف مسألة اإلمام العادل الذى انعقدت له اإلمامة مث طر هذا 

 :(1) أقوال هى  على ثالثةىف هذه املسألة  اختلف العلماء ال؟ وينعزل بالفسق أ

                                  
, د. ط., أسنى المطالب فى شرح روض الطالب , واألنصاي,247 , ص4, ج2, طشرح المقاصد التفتازاين,السعد   (1)

 .111 , ص1ج
 .23ص  , د. ط.,األحكام السلطانية, الَفراَّء (2)
 .111ص , 23ص , األحكام السلطانيةو الَفراَّء,  ,23, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاَوردى,   (3)
 اليماىن, ,  و 126 – 124, ص 2, د. ط., جالمحلى باآلثار, وابن حزم, 272, ص 1, ط، أصول الدينالبغدادى (1)

ِمْرقاة المفاتيح شرح ِمشكاة و اهلََّروى, , 12 -14, ص 2د. ط., ج العواصم و القواصم فى الذَّّب عن سنة أبى القاسم،
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 مجهور أهل و هم  هو ما ذهب إليه أكثر العلماء. و ل اإلمام بالفسقاعز انيرى عدم : القول األول  

و هو املختار من مذهب اإلمام . (3)الشافعية ىف األصح و , (2)فذهب إىل ذلك املالكية  .(1) السنة
 .(4)كما ذهب إىل ذلك احلنابلة .(1) الشافعى رمحه اهلل

 :واملعقول السنة  من باألدلة الفسق بسبب للعزل النافني  القول هذا أنصار استدل و
سلم َدَعانا النىب صلى اهلل عليه و ), قال: - رضى اهلل عنه - ُعَبادة بن الصامت ه ما روا :السنة منف

ع, و فبايعناه. فقال فيما أخذ علينا أن  بايع نا على السَّ  نا, و الطاعة ىف َمن َشطنا, و م  َره  ر نا, َمك  ُعس 
ر نا, و و  َلهُ  األم رَ  نُنازع و أن  ال أثَ َرٍة علينا, ُيس  را بَ َواحا عندكم من اهلل فيه بُرهان (وا كُ رَ إال أن  ت َ  أَه   .(6) ف 

ال تعرتضوا زعوا والة األمور ىف واليتهم, و : " معىن احلديث: ال تنا-رمحه اهلل  –يقول اإلمام النووى 
 إذا رأيتم ذلك, فأنكروه عليهم,عليهم إال أن تروا منهم منكرا حمققا تعلمونه من قواعد اإلسالم, ف

م, و أما اخلروج عليهم, و قتاهلم فحرام بإمجاع املسلمني, و إن كانوا َفَسقة قولوا باحلق حيث ما كنتو 
 .(7)ظاملني " 

 :من المعقولو 

                                                                                                        
شرح الُزر قاىن, , 149,  ص 6, د. ط., جقناع عن متن اإلقناعكشاف ال  البهوتى, ,  و2391, ص 6, ج1, طالمصابيح

 .11, ص 3, ج1, طمالك الزُّْرقانى على ُمَوطّأ اإلمام
 

  .16, ص 4, ج1, طاالستذكار ابن عبد الرب,  (1)
، حاشية الدسوقى على الشرح وابن عرفة, 112 – 139, ص 7, د. ط., ج، الُخَرشى على مختصر خليلاخلَُرشى  (2)

 .299, ص 1د. ط., ج الكبير،
، نهاية المحتاج إلى الرملى , و121 , ص4,ج1طمغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج، اخلطيب الشربيىن,    (3)

 .112, ص 7, الطبعة األخرية, جشرح المنهاج
, د. روض الطالب أسنى المطالب فى شرحواألنصاري, , 247 , ص4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاين,  (1)

 .111, ص 1ط.,ج
 .149,  ص 6, د. ط., جكشاف القناع عن متن اإلقناع, والبهويت, 379, ص  11ج, د. ط.,الُمْغنى بن ُقَدامة,ا  (4)
 .217, صسبق خترجيه  (6)
 .172 ص, 6, ج1ط صحيح مسلم بشرح النووى، النووي,  (7)
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 .(1) قاء أوىلبالعصمة ليست بشرط لإلمامة ابتداء , فبأن   -
 .(2) ال مينعه من النظر فيما نصب لهف على ذلك  ال خيرجه من امل لَّة, و اإلمام  فسقأن  -
, فتكون املفسدة ىف عزله أكثر منها  أن العزل قد يرتتب - عليه إراقة للدماء, و فساد ذات البَ ني 

 .(3) ىف بقائه
نسب القرطىب هذا و  ال.  ؛ سواء ترتب عليه فتنة أويرى انعزال اإلمام بالفسق مطلقا: القول الثانى

إليه ذهب بعض  و .(4) نسب هذا القول إىل اإلمام الشافعى رمحه اهلل ىف القدميو . (1) القول للجمهور
 .(9)ذهب إىل ذلك أيضا فريق من املعاصرين و . (2) , و املعتزلة(7)هو مذهب اخلوارج و   ,(6) أصحابه

 :هذا القول بالعديد من األدلة من السنة, والقياس, واملعقولو استدل أنصار 
م ن   أَُمرَاءُ سيكون )صلى اهلل عليه و سلم:  عن ُعَبادة بن الصامت قال: قال رسول اهلل: من السنةف

من  وجه الداللة. (1) مة (ون, فليس أولئك عليكم بأئ  ونكم مبا َتعر فون, و يَعلُمون ما تُ ن كر  رُ مُ أ  بَ ع دى يَ 

                                  
,  1, طِمْرقاة المفاتيح شرح ِمشكاة المصابيح, و اهلََّروى, 122, د. ط., ص شرح العقائد النََّسفيةالسعد التفتازاين,    (1)

 .2391, ص 6ج
 .196, د. ط., ص أصول الدين , و البَّزدوى, 213, د. ط.,  ص المعتمد فى أصول الدينالفرَّاء,  (2)

, 12, طالعقيدة الطحاوية شرح ابن أىب الع ز  احلنفى, , و172 ص, 6,  ج1ط صحيح مسلم بشرح النووى،النووي,   (3)
 .2391, ص 6, ج1, طِمْرقاة المفاتيح شرح ِمشكاة المصابيح اهلََّروىو , 413, ص 2ج

 .271, ص 1, ج2, طالجامع ألحكام  القرآن النووي,  (1)
, د. ط., أسنى المطالب فى شرح روض الطالبواألنصاري, , 247 , ص4, ج2, طشرح المقاصد السعد التفتازاين,  (4)

 .111ص  ,1ج
 .72, ص 1, ج2, ط، مآثر اإلنافة فى معالم الخالفةالقلقشندي (6)
شرح  , وكتاب النِّيل، و شفاء العليل حممد بن يوسف أَط فيش,  , و73 -72, د. ط., ص الَفْرق بين الِفَرقالبَّغدادى,   (7)

 .313-312, ص 11, ج3, طكتاب النيل، وشفاء العليل
 .221, د. ط., ص فى أبواب التوحيد، و العدل المغنىالقاضى عبد اجلبار,  (2)
َو ُدودى,  ,112 ص، , د. ط.اإلسالم، و أوضاعنا السياسية عبد القادر عودة,  (9)

, الخالفة، و الُمْلك و أبو األعلى امل
نظام الحكم  حممود حلمى, و ,293 , ص7ط النظريات السياسية اإلسالمية،, وحممد ضياء الدين الريس, 23, ص 1ط

المبادىء العامة فى النظام السياسى   حممد حممد امساعيل فرحات, و ,123 , ص6, طمقارنا بالنظم المعاصرةاإلسالمى 
 .221, د. ط., ص اإلسالمى، قواعده األساسية، و مصادره، و السلطات العامة فيه، دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة
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احلديث: نفى  صفة اإلمامة عمن يقدمون على ارتكاب املنكرات. و هذا يدل على  بطالن  
 اإلمامة بالفسق. استدامة

ال يصلح   -عند اإلمام الشافعى رمحه اهلل  – الفاسقضاء. فبقياس اإلمامة على الق من القياس:و
 .(2) للقضاء, و اإلمام  أقضى القضاة, فال يصلح لإلمامة فينعزل

 , فإذا انتفت (3) إقامة العدل, و رفع الظلم حفظ الدين, و  إن املقصود من اإلمامةفمن المعقول: و 
واجبة شرعا, فدل ذلك على أن اإلمام جيب أن و اإلمامة  العدالة من اإلمام, اختل مقصود اإلمامة,

  أمر به خيتل الظامل و نواهيه, و بأوامره, يوثق ال و الدين, ألمر يصلح ال الفاسق " فإن يكون عادال.
 .(1) " الدنيا و الدين,

على النحو  القائل بعدم جواز عزل اإلمام بالفسق مطلقا الفريق األولأدلة قد رد هذا الفريق على و 
  اآلتى:

: إن املراد بقوله: ) و أال ننازع األمر أهله (: أى ال ننازع أهل الفضل, و الدين, فهؤالء ال أوال
 .(4) ينازعون ألهنم أهل هذا األمر, أما أهل الفسق, و الظلم, فليسوا بأهل لإلمامة

 ؛االكربى إمنا ترتتب على عدم العزلفإن املفسدة  القول بأن العزل قد يرتتب عليه مفاسد أكرب, :ثانيا
" ألن هذا الذى سيؤدى إليه العزل, ليس ىف حقيقته فتنة, و إمنا حركة إصالح, و إعالء لكلمة 

إتيان اخلليفة ما يوجب العزل,  ما الفتنة إال ىفلإلسالم, و قطع لدابر الفساق, و  احلق, و متكني

                                                                                                        
فيه اأَلع شى بن عبد الرمحن, و مل أَعر َفُه, و بقية رجاله ثقات ". و قال األلباىن: ضعيف.  قال اهليثمى: " رواه الطرباىن, و  (1)

, د. ضعيف الجامع الصغير، و زيادته , و األلباىن,227, ص 4, د. ط., جَمْجَمع الزوائد، و َمنَبع الفوائد: اهليثمى, يراجع
 .179, ص 1ط.,ج

 .121, د. ط., ص النََّسفيةشرح العقائد السعد التفتازاين,   (2)
هى: حفظ الدين  بإقامة أمر اهلل, أى إقامة اإلسالم, و سياسة الدنيا بالعدل؛ أى: وفقا لتعاليم وظيفة احلكومة اإلسالمية ف  (3)

اإلسالم. اإلسالم. و اخلليفة هو رئيس احلكومة اإلسالمية, فتكون وظيفته هى إقامة اإلسالم, و إدارة شئون الدولة ىف حدود 
, 32,ص 2, طالخالفة، و الُمْلك, وابن تيمية, 112 -139د. ط., ص الَعْقد الَفرِيد للَمِلك السعيد، الُقَرشى,  يراجع:

, د. اإلسالم، و أوضاعنا السياسية, وعبد القادر عودة, 27 -24, د. ط., ص تحرير السلوك فى تدبير الملوكواألعرج, 
 .129ص , 4طلمال، و الحكم فى اإلسالم، ا, و عبد القادر عودة,  92ط., ص 

 .211 , ص4, ج2, ط، شرح المقاصدالسعد التفتازاين  (1)
 .16, ص 4, ج1, طاالستذكار ابن عبد الرب,  (4)



234 

 

اإلضرار باإلسالم, و إضعاف سلطانه, و تلك  " إذ إن عدم العزل يؤدى إىل. (1) السكوت عليه "و 
 .(2) هى املضرة العظمى بال جدال "

العقد من منصبه لكنه يستحق أن يعزله أهل احلل, و أن اإلمام ال ينعزل بالفسق, و   القول الثالث:
 ,(3)ذهب إىل ذلك احلنفية و  فال ينعزل. قوع الفَت, و إن مل يؤمن وقوعها,إذا أمنوا و 

 .(1)فريق من العلماء  املعاصرين و  

األمة نظرا ألنه قد ه يشكل أعظم الضرر على الدين, و , و جور إلمامفسق اوجهة هذا الفريق أن: و 
يتخذ مثال من قبل بعض من مل يتمكن اإلسالم من نفوسهم, و هذا بدوره يؤدى إىل ضعف اإلميان, 

 .(4) و اهنيار األخالق

أكثر  قول هو . و عزل اإلمام بالفسق مطلقا جواز يرى بعدمذى الراجح هو القول األول ال ولعل
فمن جانب؛ فألن الفسق ال يكون له التأثري  , و ذلك لقوة أدلته.هم مجهور أهل السنةو  العلماء

و من جانب آخر؛ فإن " لزوم طاعتهم, و إن جاروا, فألنه  .(6) البالغ على قيام اإلمام بواجباته

                                  
 .112 د. ط., ص, ، اإلسالم، و أوضاعنا السياسيةعبد القادر عودة  (1)

طرق انتهاء والية  كايد يوسف حممود قَ ر ُعوش,  , و112 , د. ط., صاإلسالم، و أوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة  (2)
 311, ص 1طالحكام فى الشريعة اإلسالمية، و النظم الدستورية، 

الُمسامرة بشرح والكمال بن أيب شريف, ، 121, ص 1, ج3, طالَكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري,   (3)
, وداماد أفندى 2391, ص 6, ج1, طالمفاتيح شرح ِمشكاة المصابيحِمْرقاة  اهلََّروى,  , و272 , ص1, طالُمَسايرة

المسئولية السياسية، و الجنائية حممد مرسى على غنيم,  , و142, ص 2, د. ط., جَمْجَمع األنهر فى شرح ملتقى األبحر
 .292, ص 1طلرئيس الدولة، 

 .173 ص ط., د. ,اإلسالمى الفقه فى الدولة رياسة عثمان, رأفت حممد   (1)
 .121, د. ط., ص رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى عثمان, رأفت حممد  (4)
، الخليفة: توليته، و عزله، إسهام فى النظرية الدستورية اإلسالمية، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية صالح الدين دبوس (6)

 .373, د. ط., ص الغربية
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يرتتب على اخلروج  من طاعتهم من املفاسد أضعاف ما حيصل من َجو رهم. بل ىف الصرب على 
 .(1)مضاعفة األجور " ورهم تكفري السيئات,  و ج

 وقد أجاب اجلمهور علي األدلة اليت استند إليها أنصار القول الثاين باآليت:

م ن  بَ ع دى  سيكون أَُمرَاءُ صلى اهلل عليه و سلم: ) حديث ُعَبادة بن الصامت عن رسول اهلل أوال:
احلديث حديث ضعيف, و  مة (ون, فليس أولئك عليكم بأئ  ونكم مبا َتعر فون, و يَعلُمون ما تُ ن كر  رُ مُ أ  يَ 

اإلمامة الكاملة؛ الضعيف ليس حبجة ىف األحكام. و على فرض صحته: فإن املراد منه نفى صحة 
 أى: اإلمامة الىت  يقتدى هبا, و يسَت هبديها و ليس املراد منه إبطال اإلمامة.

قياس اإلمامة على القضاء قياس مع الفارق ألن اإلمامة قد يرتتب على العزل منها حدوث  ثانيا:
ىف الغالب. نه مثل هذه املفاسد قالقل, و اضطرابات؛ خبالف القضاء  الذى ال يرتتب على العزل م

 على ذلك يغتفر ىف اإلمامة ما ال يغتفر ىف القضاء.و 
منصبه؛ أى: أن إخالل اإلمام بشرط العدالة ال يستوجب عزله من  ميكن القول بأن وعلي ذلك 

 الفسق ال يعد مانعا من استدامة اإلمامة. 
 ديةأثر تخلف شرط الكفاية الجس خامس:الفرع ال

هو طروء النقص على احلواس, و  األعضاء  على حنو يؤثر ىف  اجلسديةاملراد بتخلف شرط الكفاية 
 و يتعلق هذا  النقص جبانبني مها؛ .(2)الرأى, و العمل 

 :(3)ينقسم النقص ىف احلواس إىل ثالثة أقسام هى  :أوال: النقص فى الحواس
مام بعد رئاسته, فإذا أصيب به اإليتمثل ذلك ىف ذهاب البصر؛  ما مينع من اإلمامة: :القسم األول

 .(1) فإن ذلك يبطل عقد اإلمامة كما يبطل والية القضاء, و ترد به الشهادة

                                  
, ص 2, ج12, طشرح العقيدة الطحاوية , وابن أيب العز احلنفي,129, ص 1ج ,2طالعقيدة الواسطية،  ابن تيمية,   (1)

 .224, ص 1, ج3, طشرح العقيدة الواسطية ,, وحممد خليل َهرَّاس413
 .22, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاَوردى,   (2)
, مآثر اإلنافة فى معالم الخالفة, والقلقشندي, 21 – 22, ص 3, طاألحكام السلطانية، و الواليات الدينية املاَوردى,  (3)

 .69 -67, ص 1, ج2ط
, شرح المقاصد , والسعد التفتازاين,144 , ص16, ج1, طالحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعى  املاَوردى, (1)

 .121 , ص4, ج1طنهاج، المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ الم مغنى , واخلطيب الشربيين, 247 , ص4, ج2ط
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 ؛ذهاب حاسة الشم, و حاسة التذوق يتمثل ذلك ىف ما ال يؤثر فقدها ىف اإلمامة: القسم الثاىن:
 .(1)ال يؤثران ىف الرأى, و العمل هبما ألهنما يؤثران ىف اللذة, و  فال ينعزل اإلمام 

ء اختلف  العلماء ىف طرو  و قد. يتمثل ذلك ىف الصََّمم, و اخلََرس ما هو خمتلف فيه: القسم الثالث:
أصحها؛ أنه قادحا ىف رياسته أم ال على مذاهب ذلك على اإلمام, هل يكون  الصمم, و اخلرس

 .(3) كانعزاله بالعمى؛ ألن ذلك يؤثر ىف التدبري, و العمل, و اخلرس  (2)ينعزل بالصمم 
 :(1) ينقسم نقص األعضاء إىل أربعة أقسام :النقص فى األعضاءثانيا: 

ال هو ما ال يؤثر فقده ىف رأى, و  :ما ال مينع من صحة اإلمامة ىف عقد, و ال استدامة القسم األول:
ال فال مينع ذلك من عقد اإلمامة, و  عمل, و ال يشني ىف املنظر, و ذلك مثل قطع الذكر, و األنثيني.

  ألن فقد هذين العضوين يؤثر ىف التناسل دون الرأى, و احل ن كة. (4)متها من استدا
هو ما مينع من العمل كذهاب اليدين, أو  :ما مينع من عقد اإلمامة, و من استدامتها القسم الثاىن:

لني؛ فال تصح معه اإلمامة ىف عقد, و ال استدامة لعجزه عما يلزمه من   من النهوض كذهاب الرِّج 
 .(6) األمةحقوق 

 هو ما ذهب به بعض  :ما مينع من عقد اإلمامة, و اختلف ىف منعه من استدامتها القسم الثالث:
لني, فال يصح معه عقد العمل أو فقد به بعض النهوض كذهاب إحدى اليدين, أو إحدى الرِّ  ج 

أصحهما " لعجزه عن كمال التصرف. فإن طرأ بعد عقد اإلمامة ففى خروجه منها مذهبان اإلمامة

                                  
 .76, ص 9د. ط.,  ج تحفة المحتاج فى شرح المنهاج، , واهليثمي, 12, ص 12, ج 1, طروضة الطالبينالنووي,   (1)

 ,144 , ص16, ج1, طالحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعى  املاَوردى,  (2)
, املرجع السابق, نفس اجلزء, نفس الصفحة,  والسعد التفتازاين, الحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعى املاَوردى,  (3)

 .121 , ص4,ج1طالمحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج،مغنى , واخلطيب الشربيين,247 ,ص4,ج2,طشرح المقاصد
, معالم الخالفةمآثر اإلنافة فى , والقلقشندي, 23 -21, ص 3, ط، األحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاَوردى (1)

 .72 -69, ص 1, ج2ط
 .12, ص 12, ج 1, ط، روضة الطالبينالنووي (4)
المحتاج إلى  مغنى , واخلطيب الشربيين, 111, ص 1, د. ط., جأسنى المطالب فى شرح روض الطالب األنصاري, (6)

 , ص 7, الطبعة األخرية, ججنهاية المحتاج إلى شرح المنها  , والرملي, 121 , ص4, ج1طمعرفة معانى ألفاظ المنهاج، 
112. 
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؛ " ال خيرج به من اإلمامة, ألن املعترب ىف عقدها كمال السالمة, و ىف اخلروج منها كمال النقص  (1)
َوام ما ال يغتفر ىف االبتداء "   .(2)إذ يغتفر ىف الدَّ

هو ما شان,  :ما ال مينع من استدامة اإلمامة, و اختلف ىف منعه من ابتداء عقدها القسم الرابع:
 يؤثر ىف عمل, و ال ىف هنضة كَجد ع األنف, و مَس ل إحدى العينني. قَ ُبَح, و ملو 

لني  من ذلك يتضح أن طروء النقص على األعضاء على حنو يؤثر ىف العمل كذهاب اليدين,  أو الرِّج 
يعد مانعا من استدامة اإلمامة. كما يتضح أن ما يؤثر ىف بعض العمل كذهاب إحدى اليدين, أو 

لني ال مينع  َن ظر, و من استدامة اإلمامة. كما  –ىف األصح  –إحدى الرِّج 
ال يتبني أن ما يشني ىف امل

, أو مَس ل العينني ال مينع من يؤثر ىف عمل, و ال هنوض كقطع الذكر, أو األنثيني, أو َجد ع األنف
 .(3)استدامة اإلمامة أيضا, " و إن كانت السالمة من اآلفات أهيب لذوى الواليات " 

منوط  باستمرار صالحيته  -ىف الفقه اإلسالمى  –بقاء رئيس الدولة ىف منصبه يتبني أن   مما تقدم
طلوبة فيمن يصلح أن يشغل هذا هلذا املنصب. و هذه الصالحية متوافرة فيه ما دامت الشروط امل

 .(1)ه ملنصبه تركإلهناء واليته و  املنصب موجودة فيه, و فقدان هذه الصالحية موجب
الثاني: أثر تخلف الشروط الموضوعية الواجب توافرها في ولي األمر في القانون  المطلب 
 المصري

ىف املرشح ملنصب رئيس   سبقت اإلشارة إىل أن الدستور املصرى قد حدد شروطا استلزم توافرها
قد حدد الدستور و  .إال من توافرت فيه تلك الشروط ابتداء   الدولة. و على ذلك فال يلى هذا املنصب

املصرى أثر ختلف شرط من شروط شغل منصب رئيس الدولة فيمن يرتشح لشغل هذا املنصب 
تور املصرى على هذا األثر و مل ينص الدس ابتداء , و يتمثل هذا األثر ىف تقرير عدم صحة الرتشيح.

صراحة, و لكنه يستفاد ضمنا من حتديده جلهة معينة تفحص شروط الرتشح ملنصب رئيس الدولة, مث 

                                  
أسنى المطالب فى شرح روض , واألنصاري, 72 -69, ص 1, ج2, طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة القلقشندي,  (1)

 .112 , ص 7, الطبعة األخرية, جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, والرملي, 111, ص 1, د. ط., جالطالب

 .121 , ص4, ج1طمغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج،  اخلطيب الشربيين, (2)

 .144 , ص16, ج1, طالحاوى الكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعىاملاوردي,   (3)
 .327, د. ط., ص رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى رأفت عثمان, حممد  (1)
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و على ذلك, فإن اجلهة الىت ختتص بفحص طلبات الرتشيح ملنصب  إلزامها بالبت ىف صحة الرتشيح.
معىن ذلك تتوافر فيهم الشروط. و عاد من مل استبزمة دستوريا بإعالن صحة الطلب. و رئيس الدولة مل

أنه حيث حيدد الدستور جهة معينة لفحص مدى توافر شروط الرئاسة ىف املرشح لشغل منصب 
 .الرئيس, فهو حيدد بالضرورة أثر عدم توافر هذه الشروط

و كما أن  الدستور املصرى مل ينص على أثر ختلف شروط الرتشح ملنصب رئاسة الدولة صراحة, أو 
استدامة شروط االبتداء, فإنه مل ينص صراحة أيضا على أثر ختلف هذه الشروط على  ما يعرف ب

من النصوص الدستورية اليت إمنا  يستفاد ذلك ضمنا ما يعرف باسم شروط االستمرار. و  هوواليته, و 
تكلمت عن الشروط املتطلبة للرتشح ملنصب رئاسة الدولة, والنصوص الدستورية اليت تنتهي هبا والية 

وباستقراء هذه النصوص يتبني أن هناك شروطا عدة الستمرار رئيس الدولة يف منصبه  هي: لرئيس. ا
وشرط  , السالمة البدنية, والذهنية وشرطية, , وشرط عدم الزواج بأجنبشرط األهليةشرط اجلنسية, و 

 النحو اآليت:علي املتطلبة وجيري استعراض األثر الذي يرتتب علي اإلخالل هبذه الشروط الديانة, 
 ول: أثر تخلف شرط الجنسيةالفرع األ

نصت املادة ف .من أبوين مصرينيمصريا فيمن يرتشح  رئيسا للجمهورية أن يكون الدستور يشرتط 
 يشرتط فيمن يرتشح  رئيسا للجمهورية أن يكون من أبوين( على أنه: " 2211( من دستور )111)
 ". ديه, أو زوجه جنسية دولة آخرىمصريني, و أال يكون قد محل, أو أى من وال 

بطالن استمرار رئيس الدولة ىف شغل منصبه إذا فقد  –بطريق املخالفة -ويفهم من النص السابق 
عن جنسيته املصرية  -طائعا  –فإذا ختلف شرط اجلنسية بأن تنازل رئيس الدولة  أحد هذه الشروط. 

, فإن األثر الذى يرتتب على ذلك هو بطالن  , فإن (1)أو سقطت هذه اجلنسية الرتكابه ما خيل هبا 
 واليته.

                                  
 تزول جنسية الدولة عن الفرد ىف إحدى حالتني:  (1)

 :   زوال اجلنسية نتيجة لدخول الفرد ىف جنسية أجنبية, و هو ما يسمى الفقد بالتغيري. األولىالحالة 
 زوال اجلنسية  نتيجة لقيام الدولة بنزع اجلنسية عن الفرد رغما عنه, و هو ما يسمى الفقد بالتجريد.  :الحالة الثانية

و عبد الغفور ، 412 – 122د. ط.,  اجمللد األول, ص الجنسية، و الموطن، و مركز األجانب،  يراجع: هشام على صادق,
, د. ط., ص ، الوسيط فى شرح أحكام الجنسية، دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية، و القوانين الوضعيةحممد خليل

, و فؤاد عبد املنعم رياض, 227 -211, ص 2, طأصول القانون الدولى الخاص, و حممد كمال فهمى, 313 -229
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 األهليةثاني: أثر تخلف شرط الفرع ال
 , فيجب أن يكون يكون الشخص أهال للرتشح ملنصب رئيس الدولةسبقت اإلشارة إيل أنه لكي 

(  على أنه يشرتط ىف 2211( من دستور )111فتنص املادة ) .متمتعا باحلقوق املدنية, و السياسية
 رشح لرئاسة الدولة "  أن يكون متمتعا حبقوقه املدنية, و السياسية ".امل
 عتهلوالشخص ال يكون أهال ملباشرة حقوقه املدنية إذا كان فاقدا للتمييز  
( مدىن على أنه: " ال يكون أهال ملباشرة حقوقه املدنية من كان 14تنص املادة ). ف(1)أو جنون  

 كل من مل يبلغ السابعة يعترب فاقدا للتمييز ".عته أو جنون . و لصغر ىف السن أو فاقد التمييز 
حكم  عليه ىف جناية ما مل يكن قد رد إىل وال يكون الشخص أهال ملمارسة حقوقه السياسية إذا ما 

احملكوم عليه اعتباره, أو عند احلكم عليه ىف جرائم اجلنحة الىت حيددها قانون تنظيم مباشرة احلقوق 
 .(2) السياسية

( الىت تكلمت عن انتهاء والية رئيس اجلمهورية باهتامه 24يفهم هذا الشرط من نص املادة )كما 
( هذه احلالة بالنص على أن : " 24قد واجهت املادة )فأو بارتكاب جرمية جنائية.   باخليانة العظمى

قرتاح مقدم من يكون اهتام رئيس اجلمهورية باخليانة العظمى أو بارتكاب جرمية جنائية بناء على ا
اإلخالل   مع عدم إذا حكم بإدانته, أعفى من منصبه و  ..ثلث أعضاء جملس الشعب على األقل.

 .(3) اآلخرى"  بالعقوبات
حكم  عليه ىف جناية ما مل يكن قد رد  إذا أصيب جبنون أو وعلي ذلك ميكن القول بأن رئيس الدولة

إىل احملكوم عليه اعتباره, أو حكم عليه يف جرائم اجلنحة الىت حيددها قانون تنظيم مباشرة احلقوق 

                                                                                                        
, 1, طالمبسوط فى شرح نظام الجنسية, و أمحد عبد الكرمي سالمة,  264 -232, , د. ط., ص ى الجنسيةالوسيط ف

 .122 – 112, , د. ط., ص نظام الجنسية فى القانون المقارن, و حسام الدين فتحى ناصف, 799 -664ص 
, 1, د. ط., جالوسيط فى القانون المدنى , وأنور طلبة, 333, د. ط., ص المدخل لدراسة القانونعبد الودود حييي,   (1)
 .129ص 
 .291, ص 1, طالنظام الدستورى المصرىمصطفى أبو زيد فهمى,  (2)
، النظام الدستورى , و مصطفى أبو زيد فهمى296, ص 1, طالنظام الدستورى المصرىمصطفى أبو زيد فهمى,   (3)

 .122, ص 7, طدستورية القوانين المصرى و رقابة
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األثر الذى يرتتب على ذلك هو و السياسية فإنه يفقد بذلك أهليته ملباشرة حقوقه املدنية, والسياسية, 
 بطالن رئاسته.

 

 

 خلف شرط عدم الزواج بأجنبيةثالث: أثر تالفرع ال
( 116اشرتط  الدستور املصرى أال يكون املرشح لرئاسة الدولة متزوجا من غري مصرى. فتنص املادة )

( على أنه يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة  "  أال يكون متزوجا من غري مصرى 2212من دستور )
ذا املنصب إذا ما أخل هبذا الشرط؛ الستدامة هعدم صالحية رئيس الدولة النص هذا يفهم من و ".

 .بالزواج من امرأة ال حتمل اجلنسية املصرية أى:
 : أثر تخلف شرط السالمة البدنية، والذهنيةرابعالفرع ال

أال يكون مصابا مبرض بدىن أو ذهىن يؤثر على   اشرتط  الدستور املصرى ىف  املرشح لرئاسة الدولة
( بشأن تنظيم 2211( لسنة )22( بالقانون رقم )1)فنصت املادة  أدائه ملهام رئيس اجلمهورية. 

االنتخابات الرئاسية على ذلك  بقوهلا: " يشرتط فيمن يرتشح رئيسا للجمهورية... أال يكون مصابا 
يفهم هذا الشرط من نص املادة  كما  مبرض بدىن أو ذهىن يؤثر على أدائه ملهام رئيس اجلمهورية ".

من  أسباب انتهاء خدمة رئيس  االعجز الدائم عن العمل باعتباره سبب ( الىت تكلمت عن 21)
 على ذلك   -( 2227( مارس )26املعدلة ىف ) –( من الدستور 21املادة ) فنصت اجلمهورية. 

الرئاسة مؤقتا رئيس  بقوهلا: " ىف حالة خلو منصب رئيس اجلمهورية أو عجزه الدائم عن العمل, يتوىل
 ". جملس الشعب

أنه إذا ما أصيب رئيس الدولة مبرض بدين أو ذهين يؤثر علي أدائه ملهام  من هذه النصوصيتضح 
 منصبه, فإنه يفقد صالحيته الستدامة هذا املنصب.

 خامس: أثر تخلف شرط الديانةالفرع ال
, و ال القوانني صراحة ىف الدستور املصرى شرط الديانة ىف املرشح ملنصب رئاسة الدولة  مل يرد

ملكملة له. كما مل يرد أيضا اشرتاط املرشح ملذهب معني. ومع ذلك يفهم اشرتاط اإلسالم ضمنا من ا
اإلسالم دين الدولة  أن " الىت تنص على(, و 2211الدستور املصرى  لسنة ) املادة الثانية من نص 
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أن اإلسالم . حيث يفهم من هذا النص ...  مبادىء الشريعة اإلسالمية  املصدر الرئيسى للتشريع "
. و مبفهوم املخالفة, فإذا ما (1) شرط الستمرار رئيس الدولة ىف منصبه كما أنه شرط ىف االبتداء

 ختلف هذا الشرط بأن ارتد رئيس الدولة, فإن ذلك يستوجب عزله من منصبه.
بشرط أو أكثر من الشروط املتطلبة الستمراره يف أداء مهام رئيس الدولة مما تقدم يتضح أن إخالل 

 يرتتب عليه بطالن واليته.منصبه 

 

 

 

 

 

 

 فى أثر تخلفهار، و األم يول فى توافرها الواجب الموضوعية الشروط مقارنة: لرابعا المبحث
 يالمصر  والقانون ياإلسالم الفقه

فيما  الفقه اإلسالمي, و القانون املصريمما سبق يتبني أن هناك أوجه اتفاق, و أوجه اختالف بني 
 يتعلق بالشروط املوضوعية الواجب توافرها ىف املتقدم لوالية األمر, تتضح كما يلى:

 أوال: أوجه االتفاق:

املوضوعية الىت جيب ىف مسألة الشروط  الفقه اإلسالميجه اتفاق بني القانون املصري, و اك أو هن
 توافرها ىف املرشح لوالية األمر, تتمثل ىف اآلتى:

                                  
السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة، و فى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة  ليمان حممد الطماوى,س (1)

ص  , د. ط.,( 1171، النظام الدستورى المصرى ) حتمية تعديل دستور سنة زين بدر فَ رَّاج , و239 , ص1, طمقارنة
62. 
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 ىف اشرتاط العقل ىف املرشح لرئاسة الدولة. فيستلزم القانون يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي  -
التمتع هبذه احلقوق يتطلب ىف الشخص أن يكون عاقال. متتع املرشح باحلقوق املدنية, و 

هذا ما ذهب إليه الفقه و  رتتب عليه بطالن واليته ابتداءا, واستمرارا.واإلخالل هبذا الشرط ي
إلمامة باتفاق نصب اىف املتقدم مل -ابتداءا, واستمرارا  – حيث اشرتط العقل؛ اإلسالمي

 الفقهاء.
ولة, و هو أربعني سنة ميالدية. ذهب القانون إىل اشرتاط حد أدىن للسن للرتشح لرئاسة الد -

يفهم من ذلك اشرتاط أن يكون املرشح بالغا استنادا إىل أن سن البلوغ ىف القانون هى إمتام و 
. و يتفق القانون بذلك مع الفقه اإلسالمي الذى (1)الشخص إحدى و عشرين سنة ميالدية 

 ذهب إىل اشرتاط البلوغ ىف املرشح للرئاسة.
رشح لرئاسة الدولة حسن اخللق, يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي ىف اشرتاط أن يكون امل -

و ال خيول السرية. فاشرتط القانون أن يكون املرشح متمتعا باحلقوق السياسية. حممود 
للشخص التمتع هبذه احلقوق إال إذا كان يتصف باألخالق احلسنة. و اشرتط الفقه 

 اإلسالمى العدالة ىف املرشح للرئاسة, و العدالة تنطوى على حسن السرية.
 القانون ىف املرشح لرئاسة الدولة اخللو من السوابق اإلجرامية املخلة بالشرف, اشرتط  -

      األمانة. و هو بذلك يتفق مع الفقه اإلسالمى الذى يشرتط ىف املرشح أن يكون عدال.و  
 العدالة تقتضى أن يتمتع املرشح باألخالق الطيبة, و السمعة احلسنة.و 

اإلخالل ذهب القانون إىل اشرتاط السالمة البدنية, و الذهنية ىف املرشح لرئاسة الدولة. و   -
هو هبذا يتفق مع الفقه اإلسالمى ىف وجوب هذا و  هبذا الشرط يرتتب عليه بطالن واليته.

الشرط. فالفقهاء يشرتطون ىف املتقدم لإلمامة سالمة األعضاء, و احلواس على حنو يؤهله 
وفقدانه هلذا الشرط علي حنو حيول بينه, وبني أدائه ملهام منصبه يعد  ام منصبه.للقيام مبه

 مانعا الستدامة هذا املنصب.

 ثانيا: أوجه االختالف:
                                  

تسمى سن البلوغ ىف القانون بسن الرشد. و سن الرشد ىف القانون هى بلوغ الشخص إحدى, و عشرين سنة ميالدية كاملة.  (1)
( على ذلك بقوله:  " سن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميالدية  1912( لسنة )131فنص القانون املدىن املصرى رقم )

 كاملة".
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فيما يتعلق بالشروط املوضوعية  ك بعض االتفاق بني القانون املصري, و الفقه اإلسالميمع أن هنا
  أن هناك بعض أوجه االختالف تتمثل ىف اآلتى:الىت جيب توافرها ىف املرشح لوالية األمر, إال

ال يشرتط الدستور شرط اإلسالم صراحة ىف املرشح لرئاسة الدولة؛ إمنا يفهم هذا الشرط من   -
(, و الىت تنص على أن " اإلسالم دين 2211املادة الثانية من الدستور املصرى  لسنة )

ئيسى للتشريع ". و لذا فيفهم ضمنا أن الدولة " و " مبادىء الشريعة اإلسالمية  املصدر الر 
 يكون رئيسا الدولة مسلما. و مع ذلك فإن عدم النص الصريح على دين رئيس الدولة,

املذهب الذى جيب أن يعتنقه ىف الدستور يوحى بأن رئيس الدولة ليس ملزما باعتناق دين و 
أن " مبادىء معني, و ال مذهب معني. فالنص على أن " اإلسالم هو دين الدولة ", و 

الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع " ميكن أن يفسر أيضا أن العربة بالعمل مبقتضى 
هذا خبالف الفقه اإلسالمى و اإلسالم, و ليس باعتناقه. و هذا مدعاة للتالعب بالنصوص. 

ىف املتقدم لإلمامة بإمجاع  -ابتداءا, واستمرارا  – الذى  ذهب إىل اشرتاط اإلسالم صراحة
الفقه لة معتنقا للمذهب السىن. و الفقهاء. كما ذهب إىل اشرتاط أن يكون رئيس الدو 

َمع عليه مل يرتك أدىن فرصة لذوى األهواء من التالعب  . اإلسالمى ُج 
هبذا التصريح امل

 بالنصوص, و االحنراف هبا عما وضعت له.
ه ىف اشرتاط البلوغ ىف املرشح لرئاسة الدولة, إال أن مين القانون يتفق مع الفقه اإلسالمع أ  -

يشرتط القانون ىف لسن الرتشح هلذا املنصب. فعلى حني  خيتلف عنه ىف حتديد احلد األدين
مل يذهب إىل  , إال أن الفقه اإلسالميسن األربعني بلغ   املرشح لرئاسة الدولة أن يكون قد

؛ حيث إنه مل .و هذا يعكس متايز الفقه اإلسالميذلك, و اكتفى باشرتاط البلوغ ىف املرشح
يلزم األمة بسن معينة للرتشح هلذا املنصب, و إمنا ترك الباب مفتوحا الجتهاد أهل كل عصر 
ىف اقرتاح ما يرونه مناسبا فيما يتعلق بالسن املالئمة للرتشح. و هذا ما حدا ببعض املعاصرين 

سنا معينة  تقتضيه املصلحة  املرشح بلوغ ط أنه  ليس هناك ما مينع من اشرتامن القول 
 .(1) املتغرية للجماعة بتغري األزمنة, و األمكنة

                                  
المبادىء العامة , و حممد حممد امساعيل فرحات, 129, د. ط., , ص السياسية اإلسالم، و أوضاعنا عبد القادر عودة, (1)

د.  دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة، فى النظام السياسى اإلسالمى، قواعده األساسية، و مصادره، و السلطات العامة فيه،
 .221ط., ص 
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ىف اشرتاط العقل ىف املرشح لرئاسة الدولة, إال أن  ن القانون يتفق مع الفقه اإلسالميمع أ -
الصواب, كما مفهوم العقل ىف الفقه اإلسالمى ال يقتصر على جمرد القدرة على التمييز بني 

 (2),  و هى ما يعرف بالذكاء (1)يتسع ليشمل الفطنة, و الف رَاسة بل هى احلال ىف القانون؛  
ىف املرشح أن يكون قادرا على قا لذلك ال يشرتط الفقه اإلسالمي ىف العصر احلاضر.  فوف

 التمييز فحسب, بل يشرتط أن يكون ذكيا أيضا.
لرئاسة الدولة. و هو خيتلف هبذا عن الراجح مل ينص القانون على اشرتاط احلرية ىف املتقدم  -

ىف الفقه اإلسالمى الذى اشرتط احلرية ىف املرشح, فال جيوز أن يكون عبدا. و لعل عدم 
عاصرة  اشرتاط القانون هلذا الشرط  يرجع إىل اعتقاد املشرع إىل أنه ال جدوى منه ىف اآلونة امل

ىف املرشح للرئاسة يعكس متايز الفقه  مع ذلك فاشرتاط احلريةالىت احنصر  فيها الرق. و 
صالحيته لكل زمان, و مكان. فاحلكم بعدم جواز أن يكون املرشح لرئاسة و اإلسالمى, 

حكم ثابت بتغري األزمنة, و سواء أوجد الرق, أو انعدم.  –على الراجح  –الدولة عبدا 
 احلني, و اآلخر ذلك خبالف القانون الذى يضعه البشر, فإنه يظل حباجة إىل التعديل بنيو 

 ليتواءم مع املستجدات.
صراحة على شرط الذكورة للرتشح لرئاسة الدولة اإلسالمية. و لكن  يمل ينص الدستور املصر  -

, و النص " اإلسالم دين الدولة" هذا الشرط يستفاد ضمنا من النص الدستورى على أن 
و عدم النص الصريح على  ." رئيسى للتشريعالصدر " مبادىء الشريعة اإلسالمية املعلى أن 

اشرتاط الذكورة صراحة ىف صلب الدستور أو القوانني املكملة له مدعاة للتالعب بالنصوص. 
حيث ميكن أن يفسر هذا النص بأن العربة بالعمل باإلسالم بصرف النظر عن نوع املرشح 

لرئاسة ذكرا كان أم أنثى. هذا  فضال عن أنه ليس هناك نص صريح مينع من ترشح املرأة 

                                  
ح: يعرفها ابن القيم بأهنا: " الفهم  ىف الواقع, و االستدالل الف راسة ىف اللغة:  التثبت, و النَّظَر.  و الفراسة فىى االصطال (1)

, , ، مختار الصَّحاحباألمارات, و شواهد احلال ". و يعرفها اجلرجاىن بأهنا: " ُمكاشفة اليقني, و ُمعاينة الغيب ". يراجع: الرازى
, ُمعَجم التعريفات اجلرجاىن, , و 27, ص 1, طالطُُّرق الُحْكمية فى السياسة الشرعية, و ابن القيم, 236, , ص 4ط

 .139ص حتقيق: حممد ص دِّيق امل نشاوى, د. ط., 
الذكاء هو قدرة عقلية يتمكن من خالهلا الشخص من التعلم على حنو يفوق أقرانه, و تطبيق ما تعلمه على ما يواجهه من   (2)

مشكالت, و إدراك ما بني األشياء من عالقات, و ابتكار أشياء جديدة غري مألوفة, و التبصر ىف عواقب أعماله, و حسن 
 .332, ص 197, ص 129, ص 1, طأصول علم النفسعزت راجح,  التصرف ىف املواقف املختلفة. يراجع: أمحد
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ىف املرشح للرئاسة أن يكون  -صراحة  -الىت تشرتط  الشريعة اإلسالمية الدولة.هذا خبالف
راف و هذا يغلق الباب أمام االحن رجال. فال جيوز توىل النساء رئاسة الدولة اإلسالمية.

عدم النص الصريح على اشرتاط الذكورة صراحة ىف بالنصوص عما وضعت من أجله. و 
 القوانني ملكملة له مدعاة للتالعب. صلب الدستور أو

ىف اشرتاط اتصاف املرشح لرئاسة الدولة  ن القانون يتفق مع الفقه اإلسالميعلى الرغم من أ -
باألخالق الطيبة, و السمعة احلسنة,  إال أن مفهوم العدالة ىف الفقه اإلسالمى ال يقتصر 

إمنا يتسع ليشمل أيضا التورع عن  –كما هى احلال ىف القانون   –على جمرد جتنب احملظورات 
 الشبهات.

ىف املرشح لرئاسة الدولة أن يتمتع بقسط وافر من  -صراحة  – يال يشرتط الدستور املصر   -
و إمنا يشرتط أن يكون املرشح حاصال على مؤهل عال بغض  .ي, أو الدنيو شرعىالعلم ال

 يتمتع املرشح لرئاسة النظر عن نوع التخصص الذى ينتمى إليه. و مع ذلك, فاشرتاط أن
املادة الثانية من دستور من  –ضمنيا  –قد يستفاد  الدولة حبظ وافر من العلم الشرعي

أن: " اإلسالم دين ىف نصها على  ( 2211(, و دستور )2212(, و دستور )1971)
ىف  –فال يتصور  ". للتشريع  يالشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسو مبادىء ...  الدولة

و مبادىء الشريعة ...  أن: " اإلسالم دين الدولةأن ينص الدستور على  -األعم  األغلب
 , و املرشح لرئاسة الدولة جاهال بأمور دينه." اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع 

 ىف املرشح للخالفة أن يكون   -صراحة  – يى خالف ذلك يشرتط  الفقه اإلسالمو عل
وافر من العلم بأحكام الشريعة اإلسالمية, باإلضافة إىل العلم من العلماء الذين لديهم قسط 

ىف هذا اخلصوص. فاشرتاط أن يتمتع  و هذا يعكس متايز الفقه اإلسالمي .(1) بشئون الدولة
ضمان للفهم الصحيح للدين, و إنفاذ تعاليمه, و العمل  وافر من العلم الشرعياملتقدم حبظ 

ارجية للدولة.  هذا جبانب أن التصريح هبذا الشرط يعد  مبقتضاه ىف الشئون الداخلية, و اخل

                                  
أضف  إىل ذلك أنه ليس هناك ما مينع من اشرتاط  حصوله املرشح لرئاسة الدولة على درجات علمية معينة, و حنو ذلك مما   (1)

, د. ط., و أوضاعنا السياسية ، اإلسالم،تقتضيه املصاحل املتغرية للجماعة بتغري األزمنة, و األمكنة. يراجع: عبد القادر عودة
المبادىء العامة فى النظام السياسى اإلسالمى، قواعده األساسية، ومصادره،    , و حممد حممد امساعيل فرحات, 129ص 

 .323, ص2ط اإلسالم، ،, و سعيد حوى221, د. ط., ص دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة والسلطات العامة فيه،
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كفيال لوصول من لديه القدر الكاف من العلم الشرعى إىل مقاليد احلكم, و استبعاد غريه 
 ممن مل يستوف هذا الشرط.

هو خيتلف بذلك عن ىف املرشح لرئاسة الدولة. و  ينص القانون على اشرتط صحة الرأي مل -
و هذا يقرر متايز  شرتط الفقهاء حسن الرأى ىف املتقدم لإلمامة.؛ حيث االفقه اإلسالمي
ىف هذا السبيل. فاتصاف املرشح هبذه الصفة جيعله قادرا على اختيار أنسب  الفقه اإلسالمي

احللول ملا جياهبه من مشكالت, و انتقاء األصلح ملعاونته على تسيري الشئون املختلفة للدولة, 
 ى النحو الذى حيقق صالحهم ىف دنياهم, و آخراهم.و بالتاىل سياسة الرعية عل

دولة. و ذلك خبالف الفقه مل ينص القانون على اشرتاط الشجاعة ىف املرشح لرئاسة ال -
على القانون.  هذا يدل على متايز الفقه اإلسالميالذى ذهب إىل اشرتاطها. و  اإلسالمي

ا ىف إنفاذ احلق, و أال خيشى ىف فوجه اشرتاط الشجاعة ىف املتقدم لإلمامة هو أن يكون قوي
اهلل لومة الئم. فإذا كان املتقدم جبانا, فإنه لن يتمكن من إنصاف املظلومني, و األخذ على 
 أيدى املعتدين. فضال عن أن ذلك مدعاة لسقوط هيبته ىف أعني أهل الفساد ىف الداخل,

 أعداء األمة ىف اخلارج, و جترئهم على استباحة احلرمات.و 
ذلك خبالف الراجح ىف الفقه لرئاسة الدولة أن يكون قرشيا. و  ط القانون ىف املرشحمل يشرت  -

اإلسالمى الذى اشرتط النسب القرشى ىف املتقدم لوالية أمر الدولة. و ال خيفى عن األذهان 
إمنا جاء للتنبيه على أن   هذا اخلصوص. فاشرتاط النسب القرشيمتايز الفقه اإلسالمى ىف 

ر ها ىف النفوس أثرا تاما ىف اجتماع اآلراء, و تألف األهواء,و لشرف األنساب,  و عظيم َقد 
 بذل الطاعة, و االنقياد. 

نص القانون على اشرتاط اجلنسية ىف املرشح لرئاسة الدولة. فيشرتط أن يكون املرشح لرئاسة  -
املصرية أن  الدولة ىف مصر متمتعا باجلنسية املصرية. فال جيوز لألجنىب الذى ال حيمل اجلنسية

اجلنسية مبعىن و  اإلخالل هبذا الشرط يعد مانعا من استدامة هذا املنصب.يكون رئيسا هلا. و 
االنتماء لدولة معينة هى فكرة مستحدثة ال تعتد هبا الشريعة اإلسالمية كشرط للرتشح لرئاسة 

 .(1), أو دار معينة ليس االنتماء لبلد معنيإمنا تعتد باالنتماء لإلسالم, و  الدولة اإلسالمية, و

                                  
 إىل أن اجلنسية ىف اإلسالم تقوم على أسس ثالثة هى:  -رمحه اهلل  –ذهب األستاذ عبد القادر عودة   (1)

 : اعتناق اإلسالم.األساس األول
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 : التزام أحكام اإلسالم, و إن مل يكن معتنقا لإلسالم.األساس الثانى

 : اإلقامة بدار اإلسالم *, و إن مل يكن معتنقا لإلسالم.األساس الثالث
يقول: " و أساس اجلنسية  ىف دار اإلسالم هو اعتناق اإلسالم, أو التزام أحكامه, فمن اعتنق اإلسالم فهو مسلم,   و من التزم ف

أحكام اإلسالم, و مل يسلم فهو ذمى, و كال املسلم, و الذمى رعية من رعايا الدولة اإلسالمية, و جنسية كل منهما اجلنسية 
" تقوم اجلنسية ىف اإلسالم على أساس الدار, فأهل دار اإلسالم هلم جنسية واحدة, سواء كانوا اإلسالمية ".و يضيف قائال: 

مسلمني أو ذميني, و مهما متيز املصرى عن السورى, أو العراقى, أو املغرىب, فذلك متييز حملى ال ينبىن عليه حكم شرعى, و ال 
احدة مهما تعددت بالدهم, و حكوماهتم ". وقد أيده ىف ذلك فريق يؤدى إىل متييز ىف اخلارج. و أهل دار احلرب هلم جنسية و 

من املعاصرين. فذهبوا إىل أن الرََّعو ية هى البديل ملصطلح اجلنسية. و الرعوية تعىن االنتماء إىل الدولة اإلسالمية بصرف النظر عن  
م.  فالرعوية  لفظ شامل جامع للمسلمني, و غري كون املرء مسلما أم غري مسلم. فأساس هذا االنتماء هو اإلقامة ىف دار اإلسال

املسلمني لكوهنم قاطنني ىف دار اإلسالم, و ينصاعون إىل أوامر الدين اإلسالمى. و بناء على ذلك, فكل من يقيم ىف دار 
اإلسالم، و  عبد القادر عودة,: فهو حيمل بالضرورة اجلنسية اإلسالمية.  يراجع –سواء أكان مسلما أم غري مسلم  –اإلسالم 

 آثار اكتساب الجنسية، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية، , و هاىن عبد اهلل درويش,222 – 227ص  أوضاعنا السياسية،
 .12 -11(, ص  2211, د. ط., ) اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة, 

ول بأهنا تقوم أيضا على أساس التزام أحكامه, و مع االتفاق بأن أساس اجلنسية ىف اإلسالم يقوم على اعتناق اإلسالم إال أن الق
فال يقبل أن يطلق على الذمى الذى يطبق أحكام اإلسالم, أو يقيم بدار اإلسالم بأنه  و اإلقامة بدار اإلسالم أمر غري مقبول.

 –ىف القدمي و احلديث  –إسالمى؛  أى: أنه  حيمل اجلنسية اإلسالمية. فلو كان ذلك صحيحا, فلم َلقَّب فقهاء اإلسالم 
َعاهدين املستوطنني لدار اإلسالم أو امللتزمني ألحكامه بأهل الذمة,

ُ
و مل يلقبوهم  بأهل دار اإلسالم مثال, أو بأى لفظ مشتق  امل

من لفظ اإلسالم. و لعل السبب ىف ذلك يرجع إىل تورعهم  عن نسبتهم إىل اإلسالم  و لو باللفظ ؛ ألن ذلك يعد تشريفا هلم, 
: " اتفقت كلمة -اهلل  رمحه –و هذا التشريف ال  يناله إال من اعتنق هذا الدين. وىف ذلك يقول الشيخ عبد الوهاب خالف 

علماء املسلمني على أن الدولة اإلسالمية إمنا تعتمد ىف تكوهنا على الوحدة الدينية, و أن مجيع من مَجَعتهم هذه الوحدة هم أمة 
ه واحدة, و إن اختلفوا ىف  اللغة أو اجلنس أو احلكومات  أو امللوك  أو سائر املميزات القومية, ألن وحدة الدين غلبت كل هذ

الفروق ". و هذا يعىن أن اإلسالم دين  وجنسية. فاالنتماء إىل العقيدة هو الرابط الذى يربط بني املسلم, و األمة اإلسالمية. و 
ال يتمتعون  –سواء التزموا بأحكام اإلسالم  أم مل يلتزموا هبا  –على ذلك فإن أهل الذمة, أو غريهم ممن استوطنوا دار اإلسالم  

السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية فى الشئون الدستورية، و  عبد الوهاب خالف, اإلسالمية. يراجع:جبنسية الدولة 
 . 63 , د. ط.,  صالخارجية، والمالية

 إىل قسمني:  -وفقا ملعيار اإلسالم, و الكفر   –*قسم الفقهاء العامل 
الم, و نفذ فيها حكم املسلمني على أهل الذمة إن كان فيهم دار اإلسالم: و هى كل دار ظهرت فيه دعوة اإلس القسم األول:

فدار اإلسالم  تشمل كل البالد الىت تظهر فيها أحكام اإلسالم, أو يستطيع ذ م ى, و مل يقهر فيها أهل البدعة أهل السنة. 
م مسلمون, و كل بلد حيكمه سكاهنا املسلمون أن يظهروا فيها أحكام اإلسالم, فيدخل ىف دار اإلسالم كل بلد سكانه أو أغلبه

 املسلمون, و لو كانت غالبية سكانه من غري املسلمني  
 إىل قسمني مها: –وفقا لنوع احلكم أكان حكما عادال أم حكما جائرا  –و قسم بعض الفقهاء دار اإلسالم 
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أن يرتشح لرئاسة الدولة ىف مصر شريطة أن يكون مستوفيا   وفقا لذلك, جيوز لغري املصريو 
 .إلمامة الىت حددها الفقه اإلسالميلشرائط ا

املراد باألجنبية هنا للرتشح لرئاسة الدولة. و  ط عدم الزواج بأجنبيةارت شنص القانون على ا -
إخالل املتقدم هلذا الشرط يرتتب عليه بطالن واليته و املصرية.  الزوجة الىت ال حتمل اجلنسية

علة ىف الالذى  ال يشرتط ذلك. و  هو هبذا خيتلف عن الفقه اإلسالميابتداء, واستمرارا. و 
ىف أن اإلسالم ال  -كما سبقت اإلشارة   –هلذا الشرط تتمثل  عدم اشرتاط الفقه اإلسالمي

 بلد معني, و إمنا يعتد باالنتماء إىل هذا الدين. و على ذلك يعتد باجلنسية مبعىن االنتماء إىل 
 ال تعد الزوجة املسلمة أجنبية و إن اختلفت جنسيتها عن جنسية زوجها. 

                                                                                                        
ب فيها اإلمام احلق, الذى يقيم ميزان العدل. و طاعة اإلاألول: دار العدل مام فيها واجبة شرعا ظاهرا, و باطنا : و هى الىت ُنص 

 إال أن يؤمر مبعصية فال مسع, و ال طاعة.
: و هى ما كان احلكم فيها بتغلب قوة أهل العصبية من املسلمني, و عدم مراعاة الثانى: دار البغى أو دار الَجْور، و التغلبو 

 ربة واجبة شرعا, إمنا هى ضرورة تقدر بقدرها.أحكام اإلمامة الشرعية و شروطها. و طاعة اإلمام ىف دار البغى ليست ق
: دار الكفر أو دار احلرب: و هى كل دار ظهرت فيها دعوة الكفر, و مل ينفذ فيها حكم املسلمني على أهل الذمة القسم الثانى

مية الىت ال تدخل وتشمل دار الكفر أو دار احلرب كل البالد غري اإلسال إن كان فيهم ذمى, و قهر فيها أهل البدعة أهل السنة.
حتت سلطان املسلمني, و ال تظهر فيها أحكام اإلسالم, سواء كانت هذه البالد حتكمها دولة واحدة, أو حتكمها دول متعددة, 
ويستوى أن يكون بني سكاهنا املقيمني هبا إقامة دائمة مسلمون, أو ال يكون, ما دام املسلمون عاجزين عن إظهار أحكام 

 اإلسالم.
، , و عبد الوهاب خالف42ص , د. ط., الخالفة حممد رشيد رضا, , و272 , ص1ط، أصول الدين، البغدادىيراجع: 

, و عبد القادر 69, د. ط.,  ص السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية فى الشئون الدستورية، و الخارجية، و المالية
 .227 -226د. ط., ص اإلسالم، و أوضاعنا السياسية، عودة, 
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 الخاتمة
تشتمل اخلامتة على أهم النتائج الىت توصل إليها البحث احلاىل. كما تشتمل على  التوصيات الىت 

 :جيرى تفصيل ذلك على النحو اآليتيقرتحها البحث ىف ضوء هذه النتائج. و 

 :نتائج الدراسة: ولالفرع األ
 الفقه ىف لفهاأثر ختاألمر, و  ويل ىف توافرها الواجب انصبت مشكلة البحث احلايل علي الشروط

 والقانون اإلسالمي الفقه ىف األمر ويل مفهوم مقارنة استهدف البحث و   .املصرى والقانون اإلسالمى
 القانون و اإلسالمى الفقه ىف أنواعه و لزومه مدى و الشرط . و استهدف أيضا مقارنة مفهوماملصري
أثر األمر, و  ويل ىف توافرها الواجب الشكلية, و املوضوعية الشروط كما استهدف مقارنة  .املصرى
و قد أسفر البحث عن العديد من النتائج فيما يتعلق  .املصرى والقانون اإلسالمى الفقه ىف ختلفها

 :هبذا اخلصوص أمهها ما يلى

 :القانونى و الشرعى االصطالح فى األمر ولى مفهومأوال: 

فقد  أسفرت الدراسة  ,املصري , و القانونلفقه اإلسالميا ىف األمر وىل فهومفيما يتعلق مبقارنة  م
 عن النتائج اآلتية:

مفهوم وىل األمر ىف القانون يستعمل للداللة على احلاكم األعلى للدولة؛ مما يشري إىل خضوع  -1
 فهوم وىل األمر ىف الفقه اإلسالميحكام األقاليم التابعة لسلطانه,  و هو بذلك يتفق مع م

الذى يشري إليه باعتباره الرئيس األعظم للدولة اإلسالمية, و الذى يدين له حكام الواليات 
 التابعة.

يشري  إىل رئيس الدولة باعتباره رئيسا للسلطة  م وىل األمر ىف االصطالح القانوينمفهو  -2
العاملني التنفيذية. و هذا يتفق مع مفهوم وىل األمر ىف الفقه اإلسالمى باعتباره رئيسا جلميع 

 مبهام التنفيذ ىف الدولة.
مفهوم وىل األمر ىف القانون يتضمن اإلشارة إليه باعتباره ممثال عن الشعب, و وكيال عنه ىف  -3

تصريف أموره الداخلية, و تدبري شئونه اخلارجية. و هذا يتفق مع مفهوم وىل األمر ىف الفقه 
 مصاحلها ىف الداخل, و اخلارج.اإلسالمية استناده إىل كونه نائبا عن األمة ىف رعاية 
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لإلشارة إىل مفهوم احلاكم  -عند اإلطالق  - صطلح وىل األمر ىف الفقه اإلسالمييستعمل م -1
, إال أنه مل يرد بنفس إلسالمياألعلى للدولة اإلسالمية. و مع أمهية هذا املصطلح  ىف الفقه ا

ح آخر أكثر شيوعا هو مصطلح الصيغة  ىف القانون للداللة على هذا املفهوم؛ إمنا ورد مصطل
 رئيس الدولة.

استنادا إىل تبىن النظام السياسى  يس اجلمهورية ( ىف القانون املصرييستعمل مصطلح ) رئ -4
النظام الذى جيرى فيه اختيار رئيس الدولة عن طريق االنتخاب  املصرى  للشكل اجلمهورى

, و ليس  الفقه اإلسالمي) وىل األمر ( ىف . على حني يستعمل مصطلح   من أفراد الشعب
مصطلح ) رئيس اجلمهورية (. و هذا يعكس متايز الفقه اإلسالمى ىف هذا الشأن. فمصطلح 

رئيس الدولة  أميا شكل سياسى يتبناه اجملتمع؛ أكان مجهوريا خيتار فيه) وىل األمر ( يستوعب 
    يقتصر مصطلح  أو ملكيا جيرى فيه تقلد احلكم بالوراثة. على حني عرب االنتخاب الشعيب

 ( على الشكل اجلمهورى فحسب.)رئيس اجلمهورية
على كونه رئيسا للسلطة التنفيذية, مستبعدا بذلك كونه  م وىل األمر ىف االصطالح القانوينيركز مفهو 

بني السلطات. و هو  الفصل تكريسا ملبدأ رئيسا للسلطتني األخريني التشريعية, و القضائية, و ذلك 
الذى ينظر إىل حاكم الدولة اإلسالمية وىل األمر ىف الفقه اإلسالمى, و  بذلك خيتلف عن مفهوم

 القضائية.و التنفيذية, سا للسلطات الثالث؛ التشريعية, و باعتباره رئي

إال ينظر إليه باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية,  الح القانوينمع أن مفهوم وىل األمر ىف االصط -6
. كما هو احلال ىف بعض األنظمة الوضعية  فحسبأن هذه الرئاسة قد تكون رئاسة امسية 

 رئيس الوزارة مسئولية احلكم. رئيس الدولة أية صالحيات فعلية, بينما يتوىل اال ميلك فيه اليت
هو هبذا خيتلف مع مفهوم وىل األمر ىف الفقه اإلسالمي الذى ينظر إىل وىل األمر باعتباره و 

 األمة.احلاكم الفعلى للبالد؛ فهو ميتلك سلطات حقيقية إلدارة شئون 
أغفل اإلشارة إىل وظيفة احلاكم ىف رعاية املصاحل  م وىل األمر ىف االصطالح القانوينمفهو  -7

 المى على دور الرئيس األعلياآلخروية لألمة. على حني ركز مفهوم وىل األمر ىف الفقه اإلس
 للدولة اإلسالمية ىف حفظ الدين, و محاية املصاحل اآلخروية للعباد.
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  :المصري القانون و ياإلسالم الفقه فى الشرط مفهومثانيا: 
, فقد أسفرت الدراسة عن ن املصريالقانو  و ياإلسالم الفقه ىف الشرط مفهومفيما يتعلق مبقارنة 

 النتائج اآلتية: 
 ىف أن الشرط أمر يرتتب عليه وجود التزام, أو زواله. القانون مع الفقه اإلسالمي يتفق -1
 ىف عدم جواز خمالفة االشرط لآلداب العامة.  يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي -2
الشرط ىف القانون جيب أن يكون أمرا مستقبال؛ فال جيوز أن يكون أمرا ماضيا أو حاضرا.  -3

ال  ط ىف الفقه اإلسالمي. فالشرط ىف الفقه اإلسالميو هذا خيتلف عن مفهوم الشر 
 يشرتط فيه االستقبال. فقد يكون الشرط أمرا حاضرا.

 :يالمصر  القانون و ياإلسالم الفقه فى الشروط استلزام مدىثالثا: 
, فقد توصلت الدراسة ياملصر  القانون و مياإلسال الفقه ىف الشروط استلزام دىفيما يتعلق مبقارنة م

 :آليتإىل ا
إىل استلزام شروط معينة فيمن يرتشح ملنصب رئيس الدولة. و هو يتفق  ذهب القانون املصري -1

بذلك مع القول الراجح ىف  الفقه اإلسالمى الذى يستوجب توافر شروط حمددة ىف املرشح 
 لرئاسة الدولة اإلسالمية.

رة آخرى. و هو بذلك ذهب القانون إىل التصريح هبذه الشروط تارة, و التعبري ضمنا عنها تا -2
يتفق مع الفقه اإلسالمى. فمن الفقهاء القائلني هبذه الشروط من َعربَّ عنها على حنو صريح, 

 و منهم من عرب عنها على حنو ضمىن.
ىف قدر الشروط الالزمة الىت ينبغى توافرها ىف  خيتلف القانون املصري مع الفقه اإلسالمي -3

كما ه الشروط ىف القانون من حقبة زمنية إىل آخرى.  املرشح لرئاسة الدولة. فيختلف عدد هذ
 من فقيه إىل آخر. أهنا خيتلف ىف الفقه اإلسالمي

ىف نوع الشروط الالزمة الىت ينبغى توافرها ىف  خيتلف القانون املصري مع الفقه اإلسالمي -1
كما املرشح لرئاسة الدولة. حيث خيتلف نوع هذه الشروط ىف القانون من فرتة زمنية آلخرى.  

 من فقيه إىل آخر. خيتلف ىف الفقه اإلسالمي
 

 :يالقانون المصر  و ياإلسالم الفقه فى الشرط واعرابعا: أن
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فقد توصلت الدراسة إىل , يالقانون املصر  و ياإلسالم الفقه ىف الشرط واعمبقارنة أن فيما يتعلق 
 النتائج اآلتية:

إىل تقسيم الشرط إىل نوعني أحدمها يتعلق بالشروط الشكلية, الىت  ذهب القانون املصري -1
تدور حول اإلجراءات الىت جيب أن يتبعها املرشح و اآلخر يتعلق بالشروط املوضوعية الىت 

الشرط إىل  حد كبري مع تقسيم الفقه اإلسالمي تتعلق باملرشح ذاته. و هذا يتقارب إىل
 و النوع اآلخر يتعلق بالشروط ىف غريه. رشح,نوعني؛ أحدمها يتعلق بالشروط ىف امل

هذا و إىل ضرورة استيفاء الشروط الشكلية لفحص الشروط املوضوعية.  ذهب القانون املصري -2
يتفق إىل حد كبري مع الفقه اإلسالمى ىف ضرورة استيفاء الشروط الىت تتعلق باملرشح, و 

 الشروط الىت تتعلق بغريه لشغل منصب اإلمامة.
ىف تسمية أنواع الشرط. فعلى حني تسمى هذه  انون املصري عن الفقه اإلسالميخيتلف الق -3

شروط ىف  ية, يطلق عليها ىف الفقه اإلسالمياألنواع ىف القانون بالشروط الشكلية, و املوضوع
اإلمام, و شروط ىف غريه عند بعض الفقهاء, و شروط صحة, و شروط انعقاد عند البعض 

 اآلخر.
إىل حد كبري.  ه ىف الفقه اإلسالميعن ط الشكلية ىف القانون املصريالشرو خيتلف مضمون  -1

حيث تدور هذه الشروط ىف القانون حول اإلجراءات الىت جيب على املرشح اتباعها لتوىل 
على  ركز هذه الشروط ىف الفقه اإلسالميمنصب الرئاسة, كدفع كفالة معينة.  على حني ت

 و العقد.سبل انعقاد اإلمامة كبيعة أهل احلل, 
إىل ضرورة استيفاء الشروط الشكلية قبل فحص الشروط املوضوعية  ذهب القانون املصري -4

يتعرض لتناول الشروط املتطلبة  األمر. على حني أن الفقه اإلسالمياملتطلبة ىف املرشح لوالية 
ىف شخص املرشح لرئاسة الدولة أو ما يعرف باسم الشروط املوضوعية ىف القانون, مث ينتقل 

ريها من لبيان الشروط املتطلبة ىف غريه. و يفهم من ذلك أسبقية الشروط املوضوعية لغ
 .الشروط ىف الفقه اإلسالمي

 
    ياإلسالم الفقه فى أثر تخلفها، و األمر يول فى توافرها الواجب الشكلية الشروطخامسا: 
 :يالمصر  والقانون
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 القانون و  يماإلسال الفقه ىف األمر وىل ىف توافرها الواجب الشكلية لشروطفيما يتعلق مبقارنة ا
 , فقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:ياملصر 

ىف مضمون الشروط الشكلية. حيث ال تتعلق هذه الشروط  يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي -1
 ىف كل منهما بشخص املرشح, إمنا تتعلق بغريه؛ أى: ىف غري املرشح.

ىف أن الشروط الشكلية يستلزم حتققها لشغل منصب رئاسة  اإلسالمييتفق القانون مع الفقه  -2
 الدولة جبانب الشروط املوضوعية.

ىف استلزام فحص الشروط الشكلية قبل االنتقال للشروط  يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي -3
املوضوعية؛ فيشرتط ىف القانون أن يقدم املرشح طلب الرتشيح لرئاسة الدولة, و أن يدفع  

لة مالية معينة قبل االنتقال إىل الشروط املوضوعية الىت تتعلق بشخص املرشح. و هو هبذا كفا
و العقد للمرشح لرئاسة الدولة, يتفق مع الفقه اإلسالمى  الذى يقرر ضرورة حتديد أهل احلل,

 اختيار األنسب هلذا املنصب ممن يستوىف شرائطه.و 
لشروط الىت ال تتعلق بشخص املرشح. فعلى ىف تسمية ا خيتلف القانون عن الفقه اإلسالمي -1

أى: ىف  –حني تسمى هذه الشروط بالشروط الشكلية ىف القانون, تسمى بالشروط ىف غريه 
 ىف الفقه اإلسالمى. –غري املرشح 

الشروط الشكلية ىف القانون ختتلف إىل حد كبري عن الشروط الشكلية ىف الفقه اإلسالمى.  -4
ية ىف القانون بتقدمي املرشح  لطلب الرئاسة, و دفع كفالة فعلى حني تتعلق الشروط الشكل

لة متمثلة ىف بطرق تعيني رئيس الدو   الشروط الشكلية ىف الفقه اإلسالميمالية معينة, تتعلق 
 العهد من اإلمام السابق, أو االستخالف.اختيار أهل احلل, والعقد, و 

ا يعلن فيه رغبته ىف اعتالء هذا يستلزم القانون أن يقدم املرشح ملنصب رئيس الدولة طلب -6
ويرتتب علي  املنصب. و هذا يعىن أن رئيس الدولة هو الذى يطلب اخلالفة, و يسعى إليها.

هو هبذا خيتلف عن الراجح اإلخالل هبذا الشرط عدم أهلية املتقدم للرتشح هلذا املنصب.  و 
ار يسعى إليها. فاختيال ئيس الدولة ال يطلب اخلالفة, و ىف  الفقه اإلسالمى؛ و هو أن ر 

يقوم على حتديد أهل احلل, العقد لألشخاص الذين تتوافر  رئيس الدولة ىف الفقه اإلسالمي
لة وفقا لذلك ال فيهم شروط اإلمامة, مث اختيار أفضلهم لشغل هذا املنصب. فرئيس الدو 

 مسئوليتها.ال يسعى إليها, بل تعرض عليه, و يتكلف أعبائها إذا قبل حتمل يطلب اخلالفة, و 
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و ىف ذلك ضمان الختيار أنسب األشخاص ممن يصلحون هلذا املنصب و استبعاد غريهم 
 ممن حيرصون على طلب اخلالفة لتحقيق مآرب دنيوية.

و مخسون  يستلزم القانون لقبول الرتشيح  لرئاسة اجلمهورية أن يؤيد املتقدم للرتشيح مائتان, -7
جلسى الشعب, و الشورى, و اجملالس الشعبية عضوا على األقل من األعضاء املنتخبني مب

ومع هذا يرتتب علي اإلخالل هبذا  , و مل يشرتط القانون فيهم العدالة.احمللية للمحافظات
هو هبذا خيتلف عن الفقه اإلسالمى الشرط عدم صالحية املتقدم ملنصب الرئاسة ابتداءا.  و 

هذا يؤكد متايز الفقه اإلسالمى ىف  الذى يشرتط ىف أهل احلل, و العقد أن يكونوا عدوال. و
هذا الشأن. فاشرتاط العدالة ىف أهل احلل, و العقد املنوط هبم اختيار, و مبايعة املتقدم 
لإلمامة من شأنه أن يضمن وصول أفضل العناصر إىل حكم البالد, و يستبعد من هم ليسوا 

 بأهل لتقلد هذا املنصب اخلطري.
          اإلسالمى الفقه فى ، و أثر تخلفهااألمر ولى فى توافرها بالواج الموضوعية الشروطسادسا: 

 :المصرى القانون و
 القانون و ياإلسالم الفقه ىف األمر وىل ىف توافرها الواجب املوضوعية الشروطفيما يتعلق مبقارنة 

 , فقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:ياملصر 
ىف اشرتاط العقل ىف املرشح لرئاسة الدولة. فيستلزم القانون  يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي -1

 متتع املرشح باحلقوق املدنية, و التمتع هبذه احلقوق يتطلب ىف الشخص أن يكون عاقال.
هذا ما و  ويرتتب علي اإلخالل هبذا الشرط عدم أهلية املتقدم هلذا املنصب ابتداءا, واستمرارا.

ىف املتقدم لإلمامة  ابتداءا, واستمرارا – اشرتط العقلذهب إليه الفقه اإلسالمى؛ حيث 
 باتفاق الفقهاء.

ولة, و هو أربعني سنة ميالدية. ذهب القانون إىل اشرتاط حد أدىن للسن للرتشح لرئاسة الد -2
يفهم من ذلك اشرتاط أن يكون املرشح بالغا استنادا إىل أن سن البلوغ ىف القانون هى إمتام و 

سنة ميالدية. و يتفق القانون بذلك مع الفقه اإلسالمى الذى الشخص إحدى و عشرين 
 ذهب إىل اشرتاط البلوغ ىف املرشح للرئاسة.

ىف اشرتاط أن يكون املرشح لرئاسة الدولة حسن اخللق,  يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي -3
 و ال خيول حممود السرية. فاشرتط القانون أن يكون املرشح متمتعا باحلقوق السياسية.
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ق احلسنة. و اشرتط الفقه للشخص التمتع هبذه احلقوق إال إذا كان يتصف باألخال
 العدالة ىف املرشح للرئاسة, و العدالة تنطوى على حسن السرية. اإلسالمي

        اشرتط القانون ىف املرشح لرئاسة الدولة اخللو من السوابق اإلجرامية املخلة بالشرف,  -1
     الذى يشرتط ىف املرشح أن يكون عدال.  الفقه اإلسالمي هو بذلك يتفق معو األمانة. و 
 العدالة تقتضى أن يتمتع املرشح باألخالق الطيبة, و السمعة احلسنة.و 

اإلخالل هبذا و ذهب القانون إىل اشرتاط السالمة البدنية, و الذهنية ىف املرشح لرئاسة الدولة.  -4
ىف  هو هبذا يتفق مع الفقه اإلسالميو  الشرط يبطل الرتشح كما يبطل استدامة هذا املنصب.

وجوب هذا الشرط. فالفقهاء يشرتطون ىف املتقدم لإلمامة سالمة األعضاء, و احلواس على 
 و يؤهله للقيام مبهام منصبه ابتداءا, واستمرارا.حن

ال يشرتط الدستور شرط اإلسالم صراحة ىف املرشح لرئاسة الدولة؛ إمنا يفهم هذا الشرط من  -6
(, و الىت تنص على أن " اإلسالم دين 2211لثانية من الدستور املصرى  لسنة )املادة ا

الدولة " و " مبادىء الشريعة اإلسالمية  املصدر الرئيسى للتشريع ". و لذا فيفهم ضمنا أن 
 يكون رئيسا الدولة مسلما. و مع ذلك فإن عدم النص الصريح على دين رئيس الدولة,

ه ىف الدستور يوحى بأن رئيس الدولة ليس ملزما باعتناق دين ملذهب الذى جيب أن يعتنقوا
معني, و ال مذهب معني. فالنص على أن " اإلسالم هو دين الدولة ", و أن " مبادىء 
الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع " ميكن أن يفسر أيضا أن العربة بالعمل مبقتضى 

تالعب بالنصوص. و هذا خبالف الفقه اإلسالمى اإلسالم, و ليس باعتناقه. و هذا مدعاة لل
الذى  ذهب إىل اشرتاط اإلسالم صراحة ىف املتقدم لإلمامة بإمجاع الفقهاء. كما ذهب إىل 
اشرتاط أن يكون رئيس الدولة معتنقا للمذهب السىن. و الفقه اإلسالمى هبذا التصريح 

َمع عليه مل يرتك أدىن فرصة لذوى األهواء من التال ُج 
عب بالنصوص, و االحنراف هبا عما امل

 وضعت له.
ىف اشرتاط البلوغ ىف املرشح لرئاسة الدولة, إال أنه  ن القانون يتفق مع الفقه اإلسالميمع أ -7

يشرتط القانون ىف خيتلف عنه ىف حتديد احلد األدىن لسن الرتشح هلذا املنصب. فعلى حني 
مل يذهب إىل  , إال أن الفقه اإلسالميسن األربعني بلغ   املرشح لرئاسة الدولة أن يكون قد

؛ حيث إنه مل الفقه اإلسالمي ذلك, و اكتفى باشرتاط البلوغ ىف املرشح. و هذا يعكس متايز
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يلزم األمة بسن معينة للرتشح هلذا املنصب, و إمنا ترك الباب مفتوحا الجتهاد أهل كل عصر 
ىف اقرتاح ما يرونه مناسبا فيما يتعلق بالسن املالئمة للرتشح. و هذا ما حدا ببعض املعاصرين 

املصلحة  سنا معينة  تقتضيه املرشح بلوغ أنه  ليس هناك ما مينع من اشرتاط من القول 
 املتغرية للجماعة بتغري األزمنة, و األمكنة.

ىف اشرتاط العقل ىف املرشح لرئاسة الدولة, إال أن  ن القانون يتفق مع الفقه اإلسالميمع أ -2
مفهوم العقل ىف الفقه اإلسالمى ال يقتصر على جمرد القدرة على التمييز بني الصواب, كما 

الفطنة, و الف رَاسة, و هى ما يعرف بالذكاء  ىف يتسع ليشمل بل هى احلال ىف القانون؛  
ىف املرشح أن يكون قادرا على التمييز  فقا لذلك ال يشرتط الفقه اإلسالميالعصر احلاضر. فو 

 فحسب, بل يشرتط أن يكون ذكيا أيضا.
ن الراجح مل ينص القانون على اشرتاط احلرية ىف املتقدم لرئاسة الدولة. و هو خيتلف هبذا ع -9

الذى اشرتط احلرية ىف املرشح, فال جيوز أن يكون عبدا. و لعل عدم  قه اإلسالميىف الف
اشرتاط القانون هلذا الشرط  يرجع إىل اعتقاد املشرع إىل أنه ال جدوى منه ىف اآلونة املعاصرة  
الىت احنصر  فيها الرق. و مع ذلك فاشرتاط احلرية ىف املرشح للرئاسة يعكس متايز الفقه 

و صالحيته لكل زمان, و مكان. فاحلكم بعدم جواز أن يكون املرشح لرئاسة اإلسالمى, 
 حكم ثابت بتغري األزمنة, و سواء أوجد الرق, أو انعدم. –على الراجح  –الدولة عبدا 

ذلك خبالف القانون الذى يضعه البشر, فإنه يظل حباجة إىل التعديل بني احلني, و اآلخر و 
 ليتواءم مع املستجدات.

       صراحة على شرط الذكورة للرتشح لرئاسة الدولة اإلسالمية.  يص الدستور املصر مل ين  -12
     , " اإلسالم دين الدولة" على أن  يشرط يستفاد ضمنا من النص الدستور لكن هذا الو 
و عدم النص  ." رئيسى للتشريعالصدر " مبادىء الشريعة اإلسالمية املالنص على أن و 

كورة صراحة ىف صلب الدستور أو القوانني املكملة له مدعاة الصريح على اشرتاط الذ 
للتالعب بالنصوص. حيث ميكن أن يفسر هذا النص بأن العربة بالعمل باإلسالم بصرف 
النظر عن نوع املرشح ذكرا كان أم أنثى. هذا  فضال عن أنه ليس هناك نص صريح مينع من 

ىف املرشح  -صراحة  -الىت تشرتط  إلسالميةالشريعة ا ترشح املرأة لرئاسة الدولة. هذا خبالف
و هذا يغلق الباب  للرئاسة أن يكون رجال. فال جيوز توىل النساء رئاسة الدولة اإلسالمية.
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أمام االحنراف بالنصوص عما وضعت من أجله. و عدم النص الصريح على اشرتاط الذكورة 
 ب. صراحة ىف صلب الدستور أو القوانني ملكملة له مدعاة للتالع

على الرغم من أن القانون يتفق مع الفقه اإلسالمى ىف اشرتاط اتصاف املرشح لرئاسة الدولة  -11
باألخالق الطيبة, و السمعة احلسنة,  إال أن مفهوم العدالة ىف الفقه اإلسالمى ال يقتصر 

إمنا يتسع ليشمل أيضا التورع عن  –كما هى احلال ىف القانون   –على جمرد جتنب احملظورات 
 شبهات.ال

ىف املرشح لرئاسة الدولة أن يتمتع بقسط وافر من  -صراحة  – يال يشرتط الدستور املصر   -12
و إمنا يشرتط أن يكون املرشح حاصال على مؤهل عال بغض  .ي, أو الدنيو شرعيالعلم ال

النظر عن نوع التخصص الذى ينتمى إليه. و مع ذلك, فاشرتاط أن يتمتع املرشح لرئاسة 
املادة الثانية من دستور من  –ضمنيا  –الدولة حبظ وافر من العلم الشرعى قد يستفاد 

أن: " اإلسالم دين على  ىف نصها ( 2211(, و دستور )2212(, و دستور )1971)
ىف  –فال يتصور  ". و مبادىء الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع ...  الدولة

 ...     أن: " اإلسالم دين الدولةاألغلب األعم أن ينص الدستور على 
, و املرشح لرئاسة الدولة جاهال " و مبادىء الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع    

ىف املرشح للخالفة   -صراحة  – يى خالف ذلك يشرتط  الفقه اإلسالمو علمور دينه. بأ
أن يكون من العلماء الذين لديهم قسط وافر من العلم بأحكام الشريعة اإلسالمية, 

ىف هذا اخلصوص.  و هذا يعكس متايز الفقه اإلسالمي باإلضافة إىل العلم بشئون الدولة.
لصحيح للدين, و إنفاذ حبظ وافر من العلم الشرعى ضمان للفهم افاشرتاط أن يتمتع املتقدم 

العمل مبقتضاه ىف الشئون الداخلية, و اخلارجية للدولة.  هذا جبانب أن التصريح تعاليمه, و 
هبذا الشرط يعد كفيال لوصول من لديه القدر الكاف من العلم الشرعى إىل مقاليد احلكم, 

 لشرط.استبعاد غريه ممن مل يستوف هذا او 
هو خيتلف بذلك عن  مل ينص القانون على اشرتط صحة الرأى ىف املرشح لرئاسة الدولة. و  -13

السياسية ىف املتقدم لإلمامة.  ؛ حيث اشرتط الفقهاء حسن الرأى ىف املسائلالفقه اإلسالمي
هذا يقرر متايز الفقه اإلسالمى ىف هذا السبيل. فاتصاف املرشح بصحة الرأى ىف شئون و 

جيعله قادرا على اختيار أنسب احللول ملا جياهبه من مشكالت, و انتقاء األصلح احلكم  
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ملعاونته على تسيري الشئون املختلفة للدولة, و بالتاىل سياسة الرعية على النحو الذى حيقق 
 صالحهم ىف دنياهم, و آخراهم.

ف الفقه دولة. و ذلك خبالمل ينص القانون على اشرتاط الشجاعة ىف املرشح لرئاسة ال -11
الذى ذهب إىل اشرتاطها. و هذا يدل على متايز الفقه اإلسالمى على القانون.  اإلسالمي

فوجه اشرتاط الشجاعة ىف املتقدم لإلمامة هو أن يكون قويا ىف إنفاذ احلق, و أال خيشى ىف 
, فإنه لن يتمكن من إنصاف املظلومني,  اهلل لومة الئم. فإذا كان املتقدم يتصف باجُلَب 

ىف أعني أهل الفساد ألخذ على أيدى املعتدين. فضال عن أن ذلك مدعاة لسقوط هيبته او 
 أعداء األمة ىف اخلارج, و جترئهم على استباحة احلرمات.ىف الداخل, و 

مل يشرتط القانون ىف املرشح لرئاسة الدولة أن يكون قرشيا. و ذلك خبالف الراجح ىف الفقه  -14
عن األذهان  ى ىف املتقدم لوالية أمر الدولة. و ال خيفىاإلسالمى الذى اشرتط النسب القرش

ىف هذا اخلصوص. فاشرتاط النسب القرشى إمنا جاء للتنبيه على أن   متايز الفقه اإلسالمي
ر ها ىف النفوس أثرا تاما ىف اجتماع اآلراء, و تألف األهواء,     لشرف األنساب, و عظيم َقد 

 بذل الطاعة, و االنقياد. و 
نص القانون على اشرتاط اجلنسية ىف املرشح لرئاسة الدولة. فيشرتط أن يكون املرشح لرئاسة   -16

الدولة ىف مصر متمتعا باجلنسية املصرية. فال جيوز لألجنىب الذى ال حيمل اجلنسية املصرية أن 
واإلخالل هبذا الشرط يعد مانعا من استدامة رئيس الدولة ملهام منصبه. يكون رئيسا هلا. 

اجلنسية مبعىن االنتماء لدولة معينة هى فكرة مستحدثة ال تعتد هبا الشريعة اإلسالمية كشرط و 
 للرتشح لرئاسة الدولة اإلسالمية, و إمنا تعتد باالنتماء لإلسالم, و ليس االنتماء لبلد معني.

أن   -أيا كانت جنسيته ما دام مستوفيا لشرائط اإلمامة   –وفقا لذلك, جيوز للمسلم و 
شح لرئاسة القطر اإلسالمى اللهم إذا كانت هناك مصلحة شرعية تستدعى أن ينتمى يرت 

 و توحيد الكلمة,  و تسكني الفتنة. ح ألهل هذا القطر لتأليف القلوب,املرش
املراد باألجنبية هنا للرتشح لرئاسة الدولة. و  ط عدم الزواج بأجنبيةارت شنص القانون على ا -17

هو  وواإلخالل هبذا الشرط يرتتب عليه بطالن واليته. املصرية.  الزوجة الىت ال حتمل اجلنسية
العلة ىف عدم اشرتاط الفقه الذى  ال يشرتط ذلك. و  هبذا خيتلف عن الفقه اإلسالمي

ىف أن اإلسالم ال يعتد باجلنسية مبعىن  -كما سبقت اإلشارة   –اإلسالمى هلذا الشرط تتمثل 
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ال تعد الزوجة  على ذلك و االنتماء إىل هذا الدين.  االنتماء إىل بلد معني, و إمنا يعتد ب
 املسلمة أجنبية و إن اختلفت جنسيتها عن جنسية زوجها.

 ثاىن: توصيات الدراسة:الفرع ال
مفهوم الشرط, و  ,نها ما يتعلق مبفهوم وىل األمرلقد أسفرت الدراسة احلالية عن العديد من النتائج؛ م

, و منها ما يتعلق بالشروط الشكلية اإلسالمى, و القانون املصريالفقه و مدى لزومه, و أنواعه ىف 
, و منها ما يتعلق بالشروط املوضوعية  ة ىف وىل األمر ىف الفقه اإلسالمي, و القانون املصرياملتطلب

الواجب توافرها ىف وىل األمر ىف الفقه اإلسالمى, و القانون املصرى. و على ضوء ما أسفرت عنه 
 ئج, يوصى البحث احلاىل باآلتى:الدراسة من نتا

 :يالقانون و يالشرع االصطالح فى األمر يول مفهومتوصيات تتعلق بأوال: 
      يتسع ليشمل رئاسة السلطتني التشريعية,  فهوم وىل األمر ىف الفقه اإلسالمينظرا ألن م -1

الذى يقتصر فيه هذا املفهوم  التنفيذية, خبالف القانون الوضعي القضائية جبانب السلطةو 
على السلطة التنفيذية فحسب, يوصى البحث احلاىل باستبدال مصطلح ) رئيس الدولة ( 

 نظريا, و تطبيقيا. األمر ( ىف اجملال القانوينمبصطلح ) وىل 
اسية نظرا ألن مصطلح ) رئيس اجلمهورية ( ليس من املرونة حبيث يستوعب األمناط السي -2

األمر ( الذى يتسع ألى مستجدات, يوصى البحث احلاىل  مصطلح ) ويلاملتجددة, خبالف 
األمر ( ىف  ( مبصطلح ) ويلاملشرع الدستورى املصرى  باستبدال مصطلح ) رئيس اجلمهورية 

: " ( من الدستور الىت تنص على أن 12القانون املصرى. و ذلك بإعادة صياغة املادة )
حبيث  اشر اختصاصاته على الوجه املبني ىف الدستور" رئيس الدولة هو رئيس اجلمهورية, و يب

األمر, و يباشر اختصاصاته على  حة اآلتية: " رئيس الدولة هو ويلتعدل إىل الصيغة املقرت 
 النحو املبني ىف الدستور ".

ي اإلسالم الفقه فى األمر يول فى توافرها الواجب الشكلية الشروطثانيا: توصيات تتعلق ب
 يالمصر  والقانون

يستلزم القانون أن يقدم املرشح ملنصب رئيس الدولة طلبا يعلن فيه رغبته ىف اعتالء هذا  -1
؛ و هو أن رئيس الدولة ال لراجح ىف  الفقه اإلسالمياملنصب. و هو هبذا خيتلف عن ا

يطلب اخلالفة, و ال يسعى إليها, و إمنا يتم ذلك برتشيح أهل احلل, العقد لألشخاص 



261 

 

روط اإلمامة. و نظرا لتمايز وجهة النظر اإلسالمية ىف هذا الذين تتوافر فيهم ش
 (:2211( من دستور )112اخلصوص, يوصى البحث بإضافة الفقرة اآلتية إىل املادة )

 دولة.رئيس ال يرشح جملس الشعب -
و يكون نص املادة كاآلتى: " يرشح  جملس الشعب ملنصب رئيس الدولة ممن يستوفون 

بناء على اقرتاح  ذا املنصبتم الرتشيح ىف جملس الشعب هلو يشروط شغل هذا املنصب. 
ثلث أعضائه على األقل. و يعرض املرشح احلاصل على أغلبية ثلثى أعضاء اجمللس على 

 ".املواطنني الستفتائهم 
يستلزم القانون لقبول الرتشيح  لرئاسة الدولة  أن يؤيد املتقدم للرتشيح مائتان, و مخسون  -2

األعضاء املنتخبني مبجلسى الشعب, و الشورى, و اجملالس الشعبية عضوا على األقل من 
, و مل يشرتط القانون فيهم العدالة. و هو هبذا خيتلف عن الفقه احمللية للمحافظات

اإلسالمى الذى يشرتط ىف أهل احلل, و العقد أن يكونوا عدوال. و نظرا ألمهية اشرتاط 
املنصب, يقرتح البحث احلاىل إضافة الفقرة العدالة ىف اختيار أفضل العناصر لشغل هذا 

 وهى: (,2211( لدستور )112) اآلتية للمادة
 تشرتط العدالة ىف األعضاء املزكني لطلب الرتشح ملنصب رئيس الدولة.  -

و يكون نص هذه املادة كاآلتى: " يشرتط لقبول الرتشح لرئاسة الدولة أن يزكى املرتشح عشرون  
 ." اء املشهود هلم بالعدالة مبجلس النوابعضوا على األقل من  األعض

 ي  اإلسالم الفقه فى األمر يول فى توافرها الواجب الموضوعية الشروطتوصيات تتعلق بثالثا: 
 يالمصر  القانون و
    أن يكون  املرشح لرئاسة الدولة مسلما,  -صراحة  –ال يشرتط  نظرا ألن الدستور املصري -1

و ال مذهب  أن رئيس الدولة ليس ملزما باعتناق دين معني,و نظرا ألن هذا  قد يفهم منه 
معني, و هذا خبالف الفقه اإلسالمى الذى  ذهب إىل اشرتاط اإلسالم صراحة ىف املتقدم 

يوصى لإلمامة بإمجاع الفقهاء, و اشرتاط أن يكون رئيس الدولة معتنقا للمذهب السىن,  
اشرتاط أن و  , لرئاسة الدولة ىف املرشح التصريح باشرتاط اإلسالم البحث احلاىل بضرورة 

لتزم  بتطبيق تعاليم يأن  شرتاطاو  ,يكون املرشح منتميا ملذهب أهل السنة و اجلماعة
الىت تنص ( 2211من الدستور املصرى لسنة )اتساقا مع نص املادة الثانية  ذلك. و اإلسالم
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 املصدر الرئيسى للتشريع ية و مبادىء الشريعة اإلسالم" اإلسالم دين الدولة, ... على أن 
", بل و اتساقا مع ما كان سائدا ىف التاريخ التشريعى منذ الفتح اإلسالمي ملصر من اعتبار 

, و مع ما كان سائدا ىف دساتري العهد امللكى (1)الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع 
العديد من الدراسات  , و اتفاقا مع ما أوصت به(2)من اشرتاط أن يكون امللك مسلما 

  من ضرورة النص صراحة على اشرتاط أن يكون املرشح ملنصب رئيس الدولة مسلما السابقة
(3). 

                                  
مما هو جدير بالذكر أن الشريعة اإلسالمية كانت  املصدر الرمسى للقانون ىف مصر منذ الفتح اإلسالمى إىل عهد حممد على  (1)

  -أى: ما قبل عهد حممد على  –م . حيث كانت تطبق الشريعة اإلسالمية ىف هذه الفرتة 1224الذى توىل احلكم ىف مصر عام 
ائل سواء منها ما يتعلق باألحوال الشخصية كاملسائل املتعلقة بنظام األسرة كالزواج, و على مجيع األشخاص, و ىف كل املس

ر, و تصحيح النسب, و التبىن, و املسائل املتعلقة باملواريث,  الطالق, و املسائل املتعلقة بالوالية, و الوصاية, و القوامة, و احَلج 
دولية, و شئون السياسة, و احلرب. و منذ بداية عهد حممد على, بدأ تقليص أو املعامالت املالية, أو  احلدود, أو املعامالت ال

تطبيق الشريعة اإلسالمية لصاحل القانون الفرنسى؛ حيث وضعت بعض التشريعات املستمدة من هذا القانون ال سيما فيما يتعلق 
إنشاء احملاكم املختلطة مث احملاكم األهلية, حلت بقانون التجارة, و بعض قواعد القانون اجلنائى. و ببداية حركة التقنني على إثر 

حمل الشريعة اإلسالمية باستثناء بعض األحكام املأخوذة  –و الىت كانت منقولة حرفيا من التقنينات الفرنسية  –التقنينات الوضعية 
ا للقانون حىت جاء دستور من الشريعة اإلسالمية كمسائل األحوال الشخصية. و منذئذ مل تعد الشريعة اإلسالمية مصدرا رمسي

( و نص ىف املادة الثانية على أن " مبادىء الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع ". يراجع: حممد حسن قاسم, 1971)
 .176 – 171, د. ط., ص المدخل لدراسة القانون، القاعدة القانونية

" مبادىء الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع ",  , قد نص على أن-و ما تاله من دساتري  -( 1971و مع أن دستور )
 إال أن هذا النص مل ينزل  إىل حيز التطبيق بعد.

( الذى اشرتط صراحة أن يكون امللك مسلما من أبوين مسلمني. فقد قضى األمر امللكى الصادر 1923حتديدا دستور )  (2)
( ىف املادة األوىل على اشرتاط أن " يكون امللك مسلما من 1923(, و الذى أحال إليه دستور )1922( إبريل عام )13ىف )

 .11, د. ط., ص انون الدستورىالقأبوين مسلمني ". يراجع: ماجد راغب احللو, 
, و وهبة الزَُّحي لى, تطبيق الشريعة, و استمداد القوانني 122ص , 4, طالمال، و الحكم فى اإلسالم عبد القادر عودة, (3)

النظم السياسية، دراسة  , و عادل ثابت,26ص مجلة الشريعة، و الدراسات اإلسالمية (، من َمع ني الفقه اإلسالمى, ) 
, و عادل 323, د. ط., ص للنماذج الرئيسية الحديثة، و نظم الحكم فى البلدان العربية، و للنظام السياسى اإلسالمى

ص  منشورة,  غري دكتوراه أطروحة مقارنة، دراسة المختلط، النظام فى الدولة رئيس اختيارعبد املعني عبد الوهاب بشر, 
322. 
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 (, و هى: 2211( من دستور )111و ىف ضوء ذلك يقرتح البحث إضافة الفقرة التالية للمادة )
     يشرتط ىف املرشح ملنصب رئيس الدولة أن يكون مسلما وفقا ملذهب أهل السنة, و اجلماعة,  -

 أن يكون مقيما لشعائر اإلسالم, و ملتزما بتطبيق أحكامه.و 
و يكون نص هذه املادة كاآلتى: " يشرتط فيمن يكون رئيسا للدولة أن يكون مسلما على 

مقيما للشعائر الدينية, و ملتزما بتطبيق أحكام  مذهب أهل السنة, و اجلماعة,  و أن يكون
 الشريعة اإلسالمية  ىف الشئون املختلفة للدولة ".

صراحة على شرط الذكورة للرتشح لرئاسة الدولة ال ينص  يالدستور املصر  نظرا ألن  -2
و نظرا ألن ذلك  ميكن أن يفسر  بأن العربة بالعمل باإلسالم بصرف النظر عن  اإلسالمية.

ىف  -صراحة  -تشرتط   الشريعة اإلسالمية ملرشح ذكرا كان أم أنثى, و نظرا ألن نوع ا
شرتاط الذكورة ىف , يوصى البحث احلاىل بضرورة التصريح بااملرشح للرئاسة أن يكون رجال

الىت تنص ( 2211من الدستور املصرى لسنة )املادة الثانية ذلك اتساقا مع صلب الدستور. و 
 املصدر الرئيسى للتشريع " اإلسالم دين الدولة, ... و مبادىء الشريعة اإلسالمية على أن 

." 
(, 2211( من دستور )111و ىف ضوء ذلك يقرتح البحث إضافة الفقرة التالية للمادة )

 و هى:
 يشرتط ىف املتقدم ملنصب رئيس الدولة أن يكون من الرجال. -

 :و يكون نص املادة كاآليت
 ون رئيسا للدولة أن يكون رجال ".يشرتط فيمن يك" 

ىف املرشح لرئاسة الدولة أن يتمتع  -صراحة  – ال ينص يالدستور املصر  نظرا ألن  -3
 الذى يشرتط ىف يالفقه اإلسالم  و ذلك على خالف ,شرعيبقسط وافر من العلم ال

ة املرشح للخالفة أن يكون من العلماء الذين لديهم قسط وافر من العلم بأحكام الشريع
يوصى البحث احلاىل املشرع الدستورى بضرورة اشرتاط أن يتمتع املرشح اإلسالمية, 

يتصور  أن تنص املادة الثانية من دستور  لرئاسة الدولة حبظ وافر من العلم الشرعى. فال 
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و مبادىء الشريعة اإلسالمية املصدر ...  أن: " اإلسالم دين الدولة( على 2211)
  ملرشح لرئاسة الدولة جاهال بأمور دينه. ا, و " الرئيسى للتشريع 

 (, و هى: 2211( من دستور )111و يقرتح البحث إضافة الفقرة التالية للمادة )
 يشرتط ىف املتقدم ملنصب رئيس الدولة أن يتمتع بقسط وافر من العلم الشرعى. -

على  أن يكون حاصال فيمن يكون رئيسا للدولةو يكون نص هذه املادة كاآلتى: " يشرتط 
 ". أو لديه قسط وافر من هذه العلوم العلوم الشرعيةمؤهل عال ىف 

اسة الدولة, املرشح لرئنظرا ألن الدستور املصرى مل ينص  على اشرتاط صحة الرأي ىف  -1
الذى ذهب إىل اشرتاط صحة الرأى ىف املسائل السياسية, يوصى  خبالف الفقه اإلسالمي

البحث احلاىل بضرورة اشرتاط صحة الرأى ىف األمور السياسية ىف  املرشح ملنصب رئيس 
 الدولة.  

, يقرتح ب من اخل ربة بشئون العمل السياسيو نظرا ألن صحة الرأى عادة ما تكتس
 (, و هى:2211( من دستور )111ة )البحث أن تضاف الفقرة التالية إىل املاد

 .قدر كاف من اخلربة بالعمل السياسييشرتط ىف املتقدم ملنصب رئيس الدولة أن يكون على  -
ون على خربة  أن يك فيمن يكون رئيسا للدولةو يكون نص هذه املادة كاآلتى: " يشرتط 

 ". كافية بالشأن السياسي
الشجاعة ىف املرشح لرئاسة الدولة,    مل ينص على اشرتاط نظرا ألن  الدستور املصري  -4

خبالف الفقه اإلسالمى الذى ذهب إىل اشرتاطها ألمهيتها ىف إنفاذ احلق. يوصى البحث 
  احلاىل املشرع الدستورى بأمهية اشرتاط الشجاعة ىف املتقدم لشغل منصب رئيس الدولة.

 (, و هى: 2211) ( من دستور111و يقرتح البحث أن تضاف الفقرة التالية إىل املادة )
 يشرتط ىف املتقدم ملنصب رئيس الدولة أن يتمتع بالشجاعة. -

 شجاعا ". أن يكون فيمن يكون رئيسا للدولةو يكون نص هذه املادة كاآلتى: " يشرتط 
خبالف   مل يشرتط ىف املرشح لرئاسة الدولة أن يكون قرشيا, نظرا ألن  القانون املصري -6

ىف املتقدم لوالية أمر الدولة  اشرتط النسب القرشي الراجح ىف الفقه اإلسالمي الذى
و بذل الطاعة, و االنقياد, يوصى البحث احلاىل املشرع  ألمهية ىف اجتماع اآلراء,

 ىف املرشح لرئاسة الدولة. ورة النص على اشرتاط النسب القرشيالدستورى بضر 
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 (, و هى: 2211ر )( من دستو 111و يقرتح البحث أن تضاف الفقرة التالية إىل املادة )
 النسب. أن يكون قُ َرشيَ يشرتط ىف املتقدم ملنصب رئيس الدولة  -

مل إن  قرشياأن يكون  فيمن يكون رئيسا للدولةو يكون نص هذه املادة كاآلتى: " يشرتط 
 ". ذلكيتعذر 

االنتماء , و فكرة ص على اشرتاط اجلنسية ىف املرشح لرئاسة الدولةنظرا ألن الدستور ن -7
لدولة معينة  ال تعتد هبا الشريعة اإلسالمية كشرط للرتشح لرئاسة الدولة اإلسالمية, 
يوصى البحث احلاىل املشرع الدستورى بعدم اشرتاط اجلنسية ىف املرشح لرئاسة الدولة إال 
إذا رأى أن هناك مصلحة شرعية ىف ذلك كتأليف القلوب, و توحيد الكلمة, و تسكني 

 الفتنة.
 (, و هى:2211( من دستور )111قرتح البحث أن تضاف الفقرة التالية إىل املادة )و ي
 جيوز لغري املصرى  التقدم ملنصب رئيس الدولة.    -

 أن يكون رئيسا للدولة ". ملادة كاآلتى: " جيوز لغري املصريو يكون نص هذه ا
  -أى الىت ال حتمل اجلنسية املصرية  – ط عدم الزواج بأجنبيةارت شنص القانون على ا -2

 وصيلذا يو للرتشح لرئاسة الدولة, خبالف الفقه اإلسالمى الذى  ال يشرتط ذلك.  
بعدم اشرتاط ذلك إال إذا كانت هناك مصلحة شرعية ىف ذلك كتوحيد الصف,  البحث 

ل, و رفع أسباب النزاع.   و ملَ  الشَّم 
إذا ما رأى   -( 2211( من دستور )111إىل املادة ) الفقرة التالية و يقرتح البحث إضافة 

 هى:  -املشرع الدستورى مصلحة شرعية ىف ذلك 
 يكون متزوجا من امرأة غري مسلمة. الدولة أال يشرتط ىف املتقدم ملنصب رئاسة -

أال يكون متزوجا من  فيمن يكون رئيسا للدولةو يكون نص هذه املادة كاآلتى: " يشرتط 
 ". امرأة غري مسلمة

نص القانون على اشرتاط أن يكون املرشح لرئاسة الدولة حاصال على مؤهل عال. و نظرا   -9
ألن مشكالت احلياة السياسية تفرض أمورا حتتاج إىل ثقافة معينة, يوصى البحث احلاىل  
بأن يكون املرشح ملنصب رئيس الدولة  حاصال على درجة علمية أعلى , و هو ما حيقق 

 السياسية, و توجيه شئون احلكم على حنو أفضل. اإلسهام ىف احلياة
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الفقرة التالية إىل  و ىف ضوء ذلك, يقرتح البحث احلاىل على املشرع الدستورى إضافة 
 و هى:  -( 2211( من دستور )111املادة )

 يكون قد أمت دراساته العليا. املتقدم ملنصب رئاسة الدولة أنيفضل ىف  -
أن يكون ممن أمتوا  فيمن يكون رئيسا للدولة" يفضل  و يكون نص هذه املادة كاآلتى: 

 دراساهتم العليا ".
 رابعا: توصيات تتعلق بإجراء المزيد من البحوث المستقبلية:

لقد أثار  موضوع البحث احلاىل احلاجة إلجراء  مزيد من البحوث املستقبلية  لتناول بعض املسائل 
دون شغل منصب رئاسة الدولة, و اجلزاء املرتتب على ذات الصلة, و هى؛ طبيعة املوانع الىت حتول 

خمالفة شروط الرتشح, و شروط االستمرار  ملنصب رئاسة الدولة, و اجلهة املنوط هبا فحص الشروط 
املتطلبة للرتشح ملنصب وىل أمر الدولة اإلسالمية.  و على ذلك يوصى البحث احلاىل مبزيد من 

 البحوث لتناول املسائل اآلتية:
, دراسة دولة اإلسالمية ىف الفقه اإلسالمي, و القانون املصريع شغل منصب وىل أمر الموان -1

 مقارنة.
اسة الدولة ىف الفقه ب رئ( ملنصملرتتب على خمالفة شروط الرتشح )شروط االنعقاداجلزاء ا -2

 , دراسة مقارنة.القانون املصرياإلسالمي, و 
ب رئاسة الدولة ىف الفقه ( منصاستمرارة )شروط  اجلزاء املرتتب على خمالفة شروط استدام -3

 , دراسة مقارنة.اإلسالمي, و القانون املصري
ب رئاسة الدولة ىف الفقه اإلسالمي,        اجلهة املنوط هبا فحص الشروط املتطلبة للرتشح ملنص -1

 , دراسة مقارنة.القانون املصريو 
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 فهرس األحاديث النبوية
 الصفحة الحديث م

 161   ش (ي  رَ ق ُ  ن  ة م  مَّ ئ  ) األَ  1

ر جوا إىل  م ن كم  اثىن عشر نقيبا يكونون على قَ و م هم ( 2  47   ) َأخ 
 111     )  اإلسالم يعلو و ال يُ ع لى  ( 3

وا  األَُمرَاء من قُ َريش ثالثا ما فعلوا)  1 ثالثا, ما َحَكموا فَ َعَدلوا, و ما اُسرُتمح 
وا, و ما عاهدوا فَ َوفُّوا  ( .................................... فَ َرمح 

  169 

ع, و الطاعة ىف َمن َشطن) 4 ر نا, و بايع نا على السَّم  نا,  و ُعس  َره  ر نا, ا, و َمك  ُيس 
َلهُ  األم رَ  نُنازع و أن  ال و أثَ َرٍة علينا,   ...( أَه 

  217, 
  222 

 77   ) أبو بكر ىف اجلنة, و عمر ىف اجلنة .................... ( 6
 139 (........ فاجرا أو كان بَ ر ا أَم ري كل مع عليُكم واجبُ   اجل هادُ  ) 7
تُ ع م َل َعَلي ُكم عَ  و إن  امس َُعوا و َأط يعوا )  2  ,126   َزب يبُة (َكأنَّ رَا َسُه   ب ٌد َحَبشىُّ اس 

   166 
 73   ) إن مل جتديىن فإت أبا بكر ( 9

12 
 

ه ه   شي  رَ ىف ق ُ  رُ م  هذا األَ  إ نَّ )  ما  ال يُعاديهم َأحُد إال َكبَُّه اهلل على َوج 
 ( ينَ قاموا الدِّ أَ 

  162 

 122   (, و ال َمن  َحَرَص َعَلي ه  ) إ نَّا ال نُ َوىلِّ هذا َمن  َسأَلَهُ  11

عوا حىت يَ ر فَع إلينا  12 ) إىن ال أدرى َمن  أَذ َن  م ن كم مم َّن  ملَ  يَأ ذن, فارج 
 ُعَرفَاؤكم أَمرَُكم (.

  42 

رُف َع الَقَلُم عن ثالثة: عن  النائم حىت يستيقظ, و عن الصغري حىت )  13
بَ َر, و عن اجملنون حىت يَ ع ق َل, أو يُف يَق   (َيك 

 117 
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ون, ونكم مبا َتعر فون, و يَعلُمون ما تُ ن كر  رُ مُ أ  م ن  بَ ع دى يَ  )سيكون أَُمرَاءُ  11
 مة (فليس أولئك عليكم بأئ  

 221 

 163  موها (قدَّ شا, و ال تَ ي  رَ موا ق ُ دِّ ) قَ  14

ُر ىف قُ َرُيش ما بَق َى م ن  النَّاس  اثنان ( 16  162  ) ال يَ زَاُل هذا اأَلم 
 132  أَم َرهم امرأة () َلن  يُفل ح قَ و م َولَّوا  17

 73   ( وا أبا بكر فَلُيَصلِّ بالناس )  ُمرُ  12

ُكر   ال ) َمن   19 ُكر   ال النَّاَس, َيش   ط    اهلَل ( َيش 
, و الشَّرِّ ( 22  163 ) النَّاُس تَ َبُع لُقَريش ىف اخَلري 
 73    ) يأىب اهللُ, و املؤمنوَن إال أبا بكر ( 21

ز ىُ  مةياَ الق   يومَ  إهنا و انة,مَ أَ  إهنا و ,يفُ ع  ضَ  كَ إنَّ  ,رِّ ذَ  أبا يا  ) 22  َنَدامة و ,خ 
َقها, َأَخَذها َمن   إالَّ   (  فيها  يهلَ عَ  الذى ىدَّ أَ  و حب 

  141 

) يا َعب َد الرَّمح َن  ال َتسأل  اإلمارة, فإنك إ ن  أُع طيتَ َها عن َمسألٍة ُأك ل َت  23
 ( عن َغري   َمسألٍة أُع ن َت َعَلي هاإ لَي ها, و إ ن  أُعطيتَ َها 

  122 

ل النار ( 21  132  ) يا معشَر النِّساء َتَصدَّقَن, فإىن أُرُيُتُكنَّ َأكَثر أَه 

 
 
 
 
 

 

 فهرس اآلثار
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 م

 
 األثر

 
 الصفحة

َلفُتهُ  َحي   , و أبو عبيدةيَأَجل دركينإن  أَ )  1  172 ( اسَتخ 
)  إن  أستخل ف, فقد اسَتخَلف من هو خرُي مىن أبو بكر , و إن  أتُرك,  2

 ( اهلل عليه و سلم َمن   هو خري مىن  رسول اهلل صلي فقد ترَك 
72 

 132 ) إن احلسن و احلسني كان يصليان خلف مروان ( 3

 
1 

) إىن استعملت عمر بن اخلطاب, فإن بَ رَّ و َعَدل, فذلك ع ل مى به,     
ء ما بالغيب, اخلري أردت, و لكل  امري جار, و َبدَّل, فال علم ىل و إن

 اكتسب (

 
22 

ابن )  تعاىلَ  أُبَايُعك, فإذا قيل  عم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بايع  4
 اهلل عليه و سلم  مل خيتلف عليك اثنان ( عم رسول اهلل صلي

69 

 172 (ل بَ عاذ بن جَ مُ  تُ ف  استخلَ فإن  أَد رََكىن َأَجلى, و قد مات أبو ُعبي دة )   6

 72 ) قد رضيت لكم أحد هذين الرَُّجلني, فبايعوا  أَيُهما شئتم ( 7

 )  َلن  يُعَرف هذا اأَلمر إال هلذا احَلى  من قُ َري ش, هم َأو َسط العرب َنَسبا,  2
 و دارا  (

164 

   (اسَتخَلفُتُه ُحَذيفة حيا أىب ) لو كان سامل َمو ىل  9
 

127, 
167 

 
 72 ( ) منا أمري, و منكم أمري 12

 164 ) حنُن األمراُء, و أنتم الوزراء  ( 11

 72 ( ) َهُلمَّ  أُبَايُ ع كَ  12
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 فهرس األعالم
 
 الصفحة االسم م

 121 أبو األعلى املَّو ُدودي   1

 62 ُأَسي د بن ُحَضري   2
 112  بدر الدين بن مجاعة 3
 61  الب َّز دوي 1
 62  َبشري بن سعد 4
 31  الب َّغ دادي 6
 129  البغوي 7
 21   أبو بكر بن العريب 2
 122 الب ُُّهويت 9

 21   ابن تيمية 12

)  َود دُت أىن كنُت سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ملن هذا  13
 ينازعه أحد (األمر, فال 

72 
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 22   ابن جرير الطربي 11
 37   اجلُر جاين 12
 217   ُجَنادة بن أَُمية 13
 34   اجُلَويين 11
 32   أبو حامد الغزايل 14
 124   ابن َحَجر العسقالين 16
 69   أبو احلسن األشعري 17
 34   ابن حزم 12
 36   ابن خلدون 19
 119   ابن رشد احلفيد 22
 41   الرَّم لي 21
 62   سامل موىل أىب ُحَذيفة 22
 66   السعد التفتازاين 23
 74   سليمان بن عبد امللك 21
ُر َتضي 24

 121  الشَّريف امل
 121  الشَّن ق يطي 26
 112  الشوكاين 27
 111  طالوت 22
 69   عبد الرمحن اإلجيي 29
 22   ابن عباس 32
 121  مَسَُرةعبد الرمحن بن  31
 21   عبد الوهاب َخالَّف 32
 67   أبو ُعَبيدة بن اجلَّرَّاح 33
 74   عمر بن عبد العزيز 31
 114   ع َياض 34
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 21   الُقرطيب 36
 72   الَقالنسي 37
 126   الَقل َقَشندي 32
 22   ابن َكث ري 39
 66   الَكَمال بن اهلَُمام 12
 34   املَاَوردى 11
 21   حممد رشيد رضا 12
َهلَّب بن أىب ُصف رة 13

ُ
 124  امل

 121  أبو موسى األشعري 11
 19   النََّسفي 14
 62   الن ََّووي 16
 22   أبو ُهَريرة 17
 21   يزيد بن معاوية 12
 37   أبو يعلى الَفرَّاء 19
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 فهرس المراجع
 

 المراجع العربية:أوال: 
احلسن على بن أىب الَكَرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي عبد الواحد, ابن األَث ري, أبو  -1

,  حتقيق: على حممد معوض,   ُأْسد الغابة فى معرفة الصحابة (, ه632املتوىف سنة )
 م (. 1991 - ه1114,) بريوت:دار الكتب العلمية, 1وعادل أمحد عبد املوجود, ط 

ُأْسُد , ه(632د اجَلَزر ى , املتوىف سنة )عز الدين أىب احلسن على بن حمم ,بن األَثريا -6
   , حتقيق:حممد ابراهيم البَّنا, و حممد أمحد عاشور, د. ط., الغابة فى معرفة الصحابة

 .) القاهرة: دار الشعب, د. ت. (
ابن األَث ري, جمد الدين أبو الَسعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي  -4

, حتقيق: األَثَرالنهاية فى غريب الحديث، و (, ه626رى , املتوىف سنة )الشَّي باىن اجَلزَ 
طاهر أمحد الزَّاوى, و حممود حممد الطََّناحى, د. ط.,   ) بريوت: املكتبة العلمية, 

 م (. 1979 - ه1399
جواهر اإلكليل شرح , ه(1334صاحل عبد السميع اآلىب, املتوىف سنة ) ,ياألزهر  -3

 .بريوت: املكتبة الثقافية, د. ت. (, د. ط., ) مختصر خليل
ُع تزيل, القاضى عبد اجلَبَّار بن أمحد بن عبد اجلَبَّااأَلَسد أبادي -5

, ر اهلََمذاين, أبو احلسني امل
, حتقيق: عبد احلليم فى أبواب التوحيد،  و الَعْدل الُمْغني(,  ه 114املتوىف سنة ) 

 الدار املصرية للتأليف, و الطباعة, د. ت. (.حممود, و سليمان ُدن يا, د. ط., ) القاهرة: 
, القاضى عبد اجلَبَّار بن أمحد بن عبد اجلَبَّار  اهلََمذاىن , أبو احلسني  ,اأَلَسد أبادي -2

ُع تزىل, املتوىف سنة ) 
حتقيق: حممود  فى أبواب التوحيد، و العدل، الُمغني(,  ه 114امل

ه حسني, د. ط., ) القاهرة: د. ن., حممد قاسم, مراجعة: ابراهيم مدكور, إشراف: ط
 د. ت. (.

اأَلَسد أبادي, القاضى عبد اجلَبَّار بن أمحد بن عبد اجلَبَّار  اهلََمذاين , أبو احلسني  -7
ُع تزىل, املتوىف سنة ) 

لقاهرة: دار د. ط., ) اتثبيت دالئل النبوة، (,  ه 114امل
 (.املصطفى, د. ت.
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, ) بريوت: 4ترمجة: منصور حممد ماضى, طمنهاج اإلسالم فى الحكم، أسد, حممد,  -9
 (. 1972دار العلم للماليني, 

اإلبانة عن أصول  (, ه321أبو احلسن على بن امساعيل , املتوىف سنة )،  األشعري  -1
, ) دمشق: مكتبة دار البيان, الطائف: مكتبة 3حتقيق: بشري حممد عيون, ط  الديانة،
 م (. 1991 - ه 1111املؤيد, 

  دار :َعمَّان(  ,1ط ، اإلسالمي الفقه و الشريعة إلى المدخل ن,سليما عمر األشقر, -11
 م (.2224 -ه 1124النفائس, 

 (,ه434, أبو القاسم امساعيل بن حممد بن الفضل الت َّي مى , املتوىف سنة )اأَلصبهاين -11
حتقيق: حممد عبد  ,الحجَّة فى بيان الَمَحجَّة فى شرح التوحيد، و مذهب أهل السنة

 .م (2212 - ه1132, ) املنصورة: دار الفاروق, 1اللطيف حممد اجلمل, ط
حتقيق: مصطفى , مفردات ألفاظ القرآن(, ه 422سنة ) املتويف ,الراغب ,األصفهاين -16

 .م ( 2229 -ه  1132, ) املنصورة: مكتبة فياض, 1العدوى, ط
المفردات فى غريب  بالراغب,عروف , أبو القاسم احلسني بن حممد املصفهاينألا -14

, حتقيق: حممد سيد كيالىن, د.ط., )القاهرة: مكتبة و مطبعة مصطفى الباىب القرآن
 .احللىب و أوالده, د. ت.(

(, ه 422أبو القاسم حسني بن حممد, املعروف بالراغب, املتوىف سنة ), األصفهاين -13
مبكتبة نَزار مصطفى  , حتقيق:  مركز الدراسات, و البحوثالمفردات فى غريب القرآن

 .الباز,  د. ط., ) د. م., مكتبة نزار مصطفى الباز, د. ت. (
, تحرير السلوك فى تدبير الملوك(, ه 924أبو الفضل حممد , املتوىف )  ,بن األعرجا -15

 .ه (1122 حتقيق: فؤاد عبد املنعم, د. ط., ) اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة,
حممد ناصر الدين, بن احلاج نوح بن ُناتى بن آدم األشقودرى األلباىن, أبو عبد الرمحن  -16

, إشراف: زهري الشاويش, ضعيف الجامع الصغير، و زيادته(,  ه1122املتوىف سنة )
 د. ط., ) بريوت: املكتب اإلسالمى, د. ت. (.
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إرواء الغليل فى تخريج  (, ه1122,  حممد ناصر الدين , املتوىف سنة ) األلباين -17
, ) بريوت: املكتب اإلسالمى, 2,  إشراف: زهري الشاويش, طأحاديث منار السبيل

 م (. 1924 - ه 1124
, 2ط  صحيح الجامع الصغير،و زيادته ) الفتح الكبير (،حممد ناصر الدين  ,األلباين -19

 م (. 1926 - ه1126) بريوت: املكتب اإلسالمى, 
روح المعانى فى تفسير , اب الدين السيد حممود الَبغداديشه, أبو الفضل األلوسي -11

, ) بريوت: دار 1حتقيق: على عبد البارى عطية, ط السبع المثَاني القرآن العظيم و
 م (. 1991 - ه 1114الكتب العلمية, 

أبو احلسن سيد الدين على بن أىب على بن حممد بن سامل الثعلىب , املتوىف سنة  ,ياآلمد -61
حتقيق: حسن حممود عبد اللطيف, د. ط.,         , غاية المرام فى علم الكالم(,  ه631)

 ) القاهرة: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية, د. ت. (.
(, ه631املتوىف سنة )سيف الدين أىب احلسن على بن أىب على بن حممد ,  ,ياآلمد -61

      على صبيح , د.ط., )القاهرة: مكتبة و مطبعة حممد اإلحكام فى أصول األحكام
 .م(1962-ه1327و أوالده, 

, (ه631املتوىف سنة )سيف الدين أىب احلسن على بن أىب على بن حممد ,  ,ياآلمد -66
, ) بريوت: دار الكتب 1, حتقيق: ابراهيم العجوز, طاإلحكام فى أصول األحكام

 .م (1924 -ه 1124العلمية, 
, د. ط., ) القاهرة: دار السياسية، و النظم القانون الدستورياألمني, ُزَحل حممد,  -64

 (. 2213النهضة العربية, 
 سنة  , املتويفي  دين أبو حيىي الُسَنيككريا بن حممد بن زكريا , زين الز  ,ياألنصار  -63

ط., ) بريوت: دار الكتاب , د. المطالب فى شرح َرْوض الطالب يأسن ,ه(926)
 .د. ت. (  ,ياإلسالم
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َق دسى,  بن ابراهيم بن أمحد , املعروف , أبو حممد عبد الرمحناألنصاري -24
ب هباء الدين امل

, حتقيق: أبو ُصَهيب سيد بن بيومى, الُعدَّة فى شرح الُعْمدة(, ه621سنة ) املتويف
دار  –املنصورة: دار ابن رجب  –, ) القاهرة 1إشراف: مصطفى بن العدوى, ط

 م (. 2222 - ه1129الفوائد, 
,        1,  ط، مراحله، و مصادرهتاريخ التشريع اإلسالمي امساعيل , شعبان حممد , -62

 م (.2214 - ه1136) القاهرة: دار السالم, 
طبقات عبد الرحيم بن احلسن بن على الشافعى أبو حممد, مجال الدين,  ,يو اإلسن -67

, حتقيق: كمال يوسف احلوت, د. ط., )بريوت: دار الكتب العلمية, د. الشافعية
 .ت.(

, عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار, أبو الَفض ل,  َعُضد الدِّين  , املتوىف سنة اإلجي ي -69
 , د. ط., ) بريوت: عامل الكتب, د. ت. (.المواقف فى علم الكالم(, ه 746)

القاضى أىب بكر املالكى,  , حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم,الباقالين -61
, حتقيق: عماد الدين أمحد ائل فى تلخيص الدالئلتمهيد األو (,  ه 123سنة ) املتويف

 م (. 1927  - ه 1127, ) لبنان, مؤسسة الكتب الثقافية, 1َحي َدر, ط
حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم, القاضى أىب بكر املالكى,  , الباقالين -41

بريوت: , ) 1, حتقيق: مسرية فرحات, طمناقب األئمة األربعة (,ه  123املتوىف سنة )
 م (. 2222 - ه 1122دار املنتخب العرىب, 

على  الُبَجْيرمي (,ه1221, سليمان بن حممد بن عمر الشافعى, املتوىف سنة )الُبَجريمي -41
 حتقيق: نصر فريد واصل, د. ط., ) القاهرة: املكتبة التوفيقية, د. ت. (. الخطيب،

التاريخ (,  ه246املتوىف سنة ) أبو عبد اهلل امساعيل بن ابراهيم اجلُع فى  الُبخارى,, -32
 د. ط., ) د. م., د. ن., د. ت. (.الكبير، 

غ رية أحم ,يالبخار  -44
ُ
التاريخ (, ه 246عبد اهلل, املتوىف سنة )  بومد بن امساعيل بن امل

عيد خان, د. ط., ) حيدر آباد, دائرة املعارف العثمانية,   الكبير،
ُ
حتقيق: حممد عبد امل

 .د. ت. (
, صحيح البخاري(,  ه246عبد اهلل حممد بن امساعيل , املتوىف سنة )  , أبوالبخاري -43
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 ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقى, د. ط., ) القاهرة: دار ابن حزم, د. ت. (.
 

صحيح  ,ه(246أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل بن ابراهيم , املتوىف سنة ) ,يالبخار  -45
حتقيق: حممد زُهري بن ناصر الناصر, ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقى, د. ط.,  ،البخاري

 (. ه 1122د. م.: دار طوق النجاة, )
صحيح , ه(246, أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل بن ابراهيم املتوىف سنة )يالبخار  -42

 م (. 2222 - ه1123, ) دمشق: دار ابن كثري, 1, طالبخاري
صحيح (, ه  246مد بن امساعيل بن ابراهيم املتوىف سنة )أبو عبد اهلل حم البخارى, -47

: ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقى, مراجعة: أمحد حممد عوض, د. ط., ) املنصورة: يالبخار 
 .( 2211مكتبة فياض, 

و النظم  اختصاصات السلطة التنفيذية فى الدولة اإلسالمية،  ,, امساعيليالبدو  -49
 .م ( 1993 -ه 1113القاهرة: دار النهضة العربية, , ) 1, طالدستورية المعاصرة

تولية رئيس الدولة فى الشريعة اإلسالمية، و النظم اإلسالمية  ,امساعيل, يالبدو  -41
 .م (1991 -ه 1111, ) القاهرة: دار النهضة العربية, 1,  طالمعاصرة

مجلة الشريعة، و الدراسات فصول ىف القضاء اإلسالمى,  )  ,امساعيل ,يالبدو  -12
كلية الشريعة, و الدراسات اإلسالمية, جامعة الكويت, العدد الثامن, السنة   اإلسالمية،

   .م ( 1927أغسطس    -ه  1127الرابعة, ربيع األول 
 مقارنا بالنظم السياسية المعاصرة ينظام الحكم اإلسالمامساعيل ابراهيم ,  ،البدوى -31

 .م (1991 -ه 1111, ) القاهرة: دار النهضة العربية, 1ط 
, والية العهد ) االستخالف ( فى الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة ,, امساعيليالبدو  -36

 .م ( 1991 -ه 1111, ) القاهرة: دار النهضة العربية, 1ط
, د. ط.,     ، و تطور األنظمة الدستورية فى مصرالقانون الدستوري, ثروت , بدوي -34

 (. 1971القاهرة: دار النهضة العربية, )
 (.1999, د. ط., ) القاهرة: دار النهضة العربية, النظم السياسية, ثروت , بدوي -33
علماء َنْجد  (,ه1322آل َبسَّام, عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل , املتوىف سنة ) -35
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 (. ه1119, ) الرياض: دار العاصمة, 2,  طخالل ثمانية قرون
 

 دراسة المختلط، النظام فى الدولة رئيس اختيار  ,الوهاب عبد املعني عبد ب شر, عادل -32
 القانون قسم احلقوق, كلية املنوفية, جامعة منشورة, ) غري دكتوراه أطروحة  مقارنة،
 (.2211العام, 

ر حممد بن حممد بن احلسني  بن عبد الكرمي , املتوىف سنة )  ,يالبَ ز َدو  -37 ه  193أبو الُيس 
د. ط., ) ، حتقيق: هانز بيرت لينس, تعليق: أمحد حجازى الَسقَّا أصول الدين، (,

  .م ( 2223 -ه  1121القاهرة: املكتبة األزهرية, 
شرح صحيح (, 119أبو احلسن على بن َخَلف بن عبد امللك, املتوىف سنة ) ,ابن َبطَّال -39

 -ه 1123, , ) الرياض: مكتبة الرُّش د2, حتقيق: أبو متيم ياسر بن ابراهيم, طيالبخار 
 .م ( 2223

، دراسة مقارنة فى الفقه اإلسالمي،       ضوابط العقود, عبد احلميد حممود, الب َّع لي -31
 , د. ط., ) القاهرة: مكتبة  وهبة, د. ت. (.، و فقههموازنة بالقانون الوضعيو 

, د.ط., )القاهرة: دار الفكر الجرائم المخلة باآلداب، فقها و قضاءا ,البغال, سيد -51
 (.1923العرىب, 

, اإليمان ,ه(221أبو ُعَبيد القاسم بن َساَلم بن عبد اهلل اهلََروى , املتوىف ), يالبغداد -51
 -ه 1121مكتبة املعارف, ) بريوت:  , 1حتقيق: حممد ناصر الدين األلباىن, ط

 .(م2222
أصول (,  ه 129, أبو منصور عبد القاهر بن طاهر  الَتم يمى  املتوىف سنة ) البَ غ َدادي -56

 م (. 1922 - ه 1316, ) استانبول: مطبعة الدولة, 1طالدين، 
الَفْرق (, ه129البَّغدادى, أبو منصور  عبد القاهر بن طاهر بن حممد , املتوىف سنة ) -43

 (.1922القاهرة: مكتبة ابن سينا, حتقيق: حممد عثمان اخُلش ت, د. ط., ) , بين الِفَرق

 أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الَفرَّاء الشافعى, املتوىف سنة ) ,يالبغو  -53
)  ,2حتقيق: شعيب األرنؤوط, و حممد زهري الشاويش, ط   شرح السنة، (,ه416

 .م ( 1923 -ه  1123بريوت,  –دمشق 
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: معالم تفسير البَـَغوي(,  ه416, أبو حممد احلسني بن مسعود , املتوىف سنة )البغوي -55
, حتقيق: حممد عبد اهلل النمر, و عثمان مجعة ضمريية, و سليمان مسلم احلرش, زيلالتن
 م (. 1929 - ه 1129, ) الرياض: دار طيبة, 1ط

 (,ه416, أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الَفرَّاء , املتوىف سنة )الَبغوي -52
و على حممد املوجود, , حتقيق: عادل أمحد عبد هذيب فى فقه اإلمام الشافعيالت

 م (. 1997 - ه1112بريوت: دار الكتب العلمية, , )1معوض, ط
,  و اآلثار معرفة السَُّنن، ,ه(142سنة ) , املتويفيأبو بكر أمحد بن احلسني البيهق -57

 -ه  1122الكتب العلمية,  , ) بريوت: دار1, ط4حتقيق: سيد ك سروى حسن, ج
 .(م 2221

سنة  حلسن بن اسرائيل بن يونس البغدادي, املتويفبن اأبو بكر النَّجَّاد, أمحد بن سلمان  -59
, ) املدينة 1, حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل, طمسند عمر بن الخطاب(,  ه312)

 م (. 1991 - ه 1114املنورة: مكتبة العلوم, و احل َكم, 
, أنساب األشراف(, 279سنة ) , املتويف , أمحد بن حيىي بن جابر  بن داودالَباَلذري -51

ر, د. ت. (.1قيق: ُسَهي ل زَكَّار, طحت  , ) بريوت: دار الف ك 
مكانة المرأة فى القرآن الكريم، و السنة الصحيحة، الحقوق حممد ,  ,يبلتاج -21

، دراسة يشخصية للمرأة فى المجتمع اإلسالمالسياسية، و االجتماعية، و ال
 ., د. ط., ) القاهرة: دار السالم, د. ت. (مقارنة

دالئل النبوة، و معرفة  (,ه142بكر أمحد بن احلسني , املتوىف سنة ), أبو البيهقي -21
, ) بريوت: دار الكتب 1حتقيق: عبد املعطى قَ ل َعجى, ط أحوال صاحب الشريعة،

 م (. 1922 - ه1122العلمية, 
املتوىف سنة  ,يس احلنبلمنصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن  بن ادري ,البُ ُهويت -26

د. ط., ) بريوت: دار الكتب العلمية, , القناع عن َمْتن اإلقناعكشاف (,  ه1241)
 د. ت. (.
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إرشاد أولي (, ه1241, منصور بن يونس بن صالح الدين احلنبلى, املتوىف سنة )البُ ُهويت -24
, ) مكة املكرمة: 2, حتقيق: عبد امللك بن عبد اهلل بن ُدَهي ش, طالنـَُّهي لدقائق الُمنتهي

 م (. 2224 - ه1126مكتبة اأَلَسدى, 
, ) بريوت: 1ط النهضة اإلسالمية فى ِسَير أعالمها المعاصرين, حممد رجب , البيومي -23

 م (. 1994 - ه1114الدار الشامية, دمشق: دار القلم, 
املتوىف سنة  بن موسى بن الضَّحَّاك, أبو عيسى, حممد بن عيسى بن َسو رة, الرتمذي -25

, ) القاهرة: 2ط, حممد شاكر, و آخرون, حتقيق: أمحد ُسَنن الترمذي(, ه 279)
 .م ( 1974 - ه1394مكتبة, و مطبعة مصطفى الباىب احلََلىب, 

, ختريج: يُسَنن الترمذ(, ه 279حممد بن عيسى بن َسو رة , املتوىف سنة )  ,يالرتمذ -22
حممد ناصر الدين األلباىن, ضبط, و تصحيح: أبو ُعبَ ي دة مشهور بن حسن آل َسل مان, 

 .ه (1117الرياض: مكتبة املعارف, , ) 1ط
املتوىف سنة  بن موسى بن الضَّحَّاك, أبو عيسى, حممد بن عيسى بن َسو رة, الرتمذي -27

, حتقيق: َبشَّار َعوَّاد معروف, د. ط.,       الجامع الكبير، سنن الترمذي(, ه 279)
 .( 1992) بريوت: دار الغرب اإلسالمى, 

حاسن, مجال الدين, املتوىف اهلل الظاهرى احلََنفي وسف بن عبد, يابن تَ غ ري بَ ر دي -29
َ
, أبو امل

د. ط., ) القاهرة: وزارة  النجوم الزاهرة فى ملوك مصر و القاهرة،(,  ه 271سنة ) 
  الثقافة, و اإلرشاد القومى, دار الكتب, د. ت. (.

د. ط.,         , شرح العقائد الَنَسفية (, ه791التفتازاىن, سعد الدين , املتوىف سنة ) -21
 (. ه1329) القاهرة: مطبعة كردستان العلمية,  

(, ه  793مسعود بن عمر بن عبد اهلل الشهري بسعد الدين , املتوىف سنة ) ، التفتازاين  -71
 , ) القاهرة: مكتبة الكليات1حتقيق: أمحد حجازى السَّقَّا, ط ,شرح العقائد النََّسفية

 م (. 1927 - ه 1127األزهرية, 
,  ( ه793املتوىف سنة )  سعد الدين ,, مسعود بن عمر بن عبد اهلل, الشهري بالتفتازاين  -71

ة, ط ,المقاصدشرح       - ه1119, ) بريوت: عامل الكتب, 2حتقيق: عبد الرمحن ُعَمري 
 م (.1992
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العلوم،  و الفنون اصطالحات كشاف(, ه1142, املتوىف سنة ) على , حممدالتهانوي -76
 ). 1996لبنان,  مكتبة :بريوت( .ط.,  .د

 
َرة, الجهاد(, ه 722أمحد , املتوىف سنة ) ,بن تيميةا -74 د. ط.,  , حتقيق: عبد الرمحن ُعَمي  

 .) بريوت: دار اجليل, د. ت. (
السياسة (, ه 722أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم , املتوىف سنة ) ,بن تيميةا -73

       حتقيق: على بن حممد العمران, د. ط.,  ,، و الرعيةيعالشرعية فى إصالح الرا
   .د. ت. ( ) جدة: منظمة املؤمتر اإلسالمى, جَم َمع الفقه اإلسالمى, دار عامل الفوائد, 

, حتقيق: الخالفة، و الُمْلك(, ه 722بن تيمية, أمحد بن عبد احلليم املتوىف سنة ) ا -75
 -ه1111مكتبة املنار,  ) األردن:    ,2محَّاد سالمة, مراجعة: حممد عويضة, ط

1991 ). 
ابن تيمية, تقى الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أىب  -72

منهاج (,  ه722, املتوىف سنة ) احل رَّاين احلنبلي الدمشقي تيميةالقاسم بن حممد بن 
, ) اململكة 1ط ,حتقيق: حممد رشاد سامل,  فى نـَْقض كالم الشيعة الَقَدرية، السنة

 م(.1926 - ه1126العربية السعودية: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, 
, حتقيق: مجموعة الفتاوي(,  ه 722سنة )  تيمية, تقى الدين أمحد احل رَّاين, املتويفابن  -77

 م (. 1992 - ه 1119, ) الرياض: مكتبة العبيكان, 1عامر اجلزار, و أنور الباز, ط
منهاج  (,ه722سنة ) دين أمحد بن عبد احلليم , املتويفأبو العباس تقى ال ابن تيمية, -79

 - ه1129, ) القاهرة: مكتبة ابن تيمية, 2,  حتقيق: رشاد حممد سامل, طالسنة النبوية
 م (. 1929

, د.ط., )اإلسكندرية: منشاة نظم القانون الخاص فى قانون العقوباتجالل,  ,ثروت -71
  .(2222املعارف, 

املتوىف سنة            بن على بن نصر البغدادى املالكى, , أبو حممد عبد الوهاب الثعليب -91
حتقيق: أبو أويس حممد بو ُخب زة احلَسىن  ،التلقين فى الفقه المالكي (, ه122)

 م (. 2221 - ه1124, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1التَّط واىن, ط
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كتاب النِّيل،   و شفاء   (, ه 1233ىف سنة ), ضياء الدين عبد العزيز , املتو الثَُّمي ين -91
, ) جدة: 3, طشرح كتاب النيل، و شفاء العليلو حممد بن يوسف َأط فيش,  العليل

 م (. 1924 - ه 1124مكتبة اإلرشاد, 
بين ، مع الموازنة بينها، و ينظرية الشيعة فى الحكم اإلسالممصطفى  ،ياجل دَّاو  -96

معة القاهرة, كلية احلقوق, أطروحة دكتوراه منشورة, جا ,مبادىء الديمقراطية الغربية
 (. 1922اإلسكندرية: د. ن., , )1ط

, شرح المواقف (,ه  216الس ي د الشَّر يف على بن حممد , املتوىف سنة ) , اجلُرَجاين -94
ياطى, د. ط., ) بريوت: دار الكتب العلمية, د. ت. (  .حتقيق: عمر حممود الدَّم 

, ُمعَجم التعريفات(, ه  216على بن حممد السَّي د الشَّر يف , املتوىف سنة )  ,جايناجلُر   -93
دِّيق امل نشاوى, د. ط.,) القاهرة: دار الفضيلة, د. ت. (  .حتقيق: حممد ص 

, التعريفات, ه(216على بن حممد بن على الزين الشريف , املتوىف سنة ) ,اجلرجاين -95
 .م(1923 –ه 1123دار الكتب العلمية,  , )بريوت:1حتقيق: مجاعة من العلماء, ط

, حتقيق: التعريفات, ه(216الشريف , املتوىف سنة )السيد على بن حممد  ,اجلرجاين -92
دِّيق املنشاوى,  .(2221, القاهرة: دار الفضيلة, , )1ط حممد ص 

 معَجم التعريفات،(, ه 216الشََّريف , املتوىف سنة ) السَّيِّد  على بن حممد  ,اجلُر جاين -97
دِّيق املنشاوى, د. ط., ) القاهرة: دار الفضيلة,   .( 2221حتقيق: حممد ص 

, أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل الَكل ىب الغرناطى, املتوىف سنة ابن ُجَزي   -99
 د. ط., ) د. م., د. ن., د. ت. (.القوانين الفقهية،  (, ه711) 

(, ه711الَكل ىب الغرناطى املالكى, املتوىف سنة ), أبو القاسم حممد بن أمحد ابن ُجَزي   -91
القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية، و التنبيه على مذهب الحنفية،        

حتقيق: حممد بن سيدى حممد موالى, د. ط., ) د. م., د.  و الشافعية، و الحنابلة،
 ن., د. ت. (.

  ,القرآن أحكام (,ه372) سنة املتويف ,  ,احلنفي الرازي بكر أبو على بن أمحد  ,اجلصاص -11
 (.ه1124 العرىب, الرتاث إحياء دار بريوت: ) ط., د. , القمحاوى, صادق حممد حتقيق:

, أحكام القرآن ه (372, , املتوىف سنة ) , أبو بكر أمحد بن على الرازى ,اجَلصَّاص -11
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      -ه 1114العلمية, , ) بريوت: دار الكتب 1, طختريج: عبد السالم حممد على شاهني
 .م ( 1991

 
تحرير األحكام فى تدبير أهل (, ه 733بدر الدين , املتوىف سنة )  ,بن مجاعةا -16

       , ) دولة قطر: رئاسة احملاكم الشرعية,1حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد, ط اإلسالم،
 .م ( 1924 -ه 1124الشئون الدينية, و 

ن حممد بن ابراهيم بن سعد اهلل الك َناىن احَلَموى ابن مَجاعة, أبو عبد اهلل بدر الدي -14
, الَمنَهل الرَّوِّى فى مختصر  علوم الحديث النبوى(, ه733الشافعى, املتوىف سنة )

 (.   ه1126, ) دمشق: دار الفكر, 2حتقيق: حمىي الدين عبد الرمحن رمضان, ط
د. ط., ) القاهرة: دار فى جمهورية مصر العربية،   النظام الدستورياجلمل, حيىي ,  -13

 (. 1971النهضة العربية, 
عربية، مع مقدمة فى دراسة فى جمهورية مصر ال يالنظام الدستور  ,اجلمل, حيىي -15

 ., د. ط. , ) القاهرة: دار النهضة العربية, د. ت. (ء الدستورية العامةيالمباد
 .2213يو يول 2( مكرر )أ(, 27, العدد )الجريدة الرسمية مجهورية مصر العربية, -12
 .2211مارس  2( مكرر, 12, العدد )الجريدة الرسمية مجهورية مصر العربية, -17
, خليل بن اسحاق بن موسى, ضياء الدين , املالكى املصرى,  املتوىف سنة اجلندي -19

 ه 1126, ) القاهرة: دار احلديث, 1حتقيق: أمحد جاد, طمختصر خليل، (, ه776)
 م (.  2224 -

عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد , أبو املعاىل, امللقب بإمام احلرمني,  ,اجُلَويين -99
) القاهرة:  , حتقيق: عبد اللطيف حممد العبد, د. ط.,الَورِقات(, ه  172املتوىف سنة ) 

 .د. ن., د. ت. (
يويه,ين  ي  وُ اجلُ  -122 املتوىف سنة  , عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد بن عبد اهلل بن ح 

حتقيق: حممد يوسف  ,اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول االعتقادـ (,ه 172)
  - ه 1369على عبد املنعم عبد احلميد, د. ط., ) القاهرة: مكتبة  اخلاُنى, سى, و مو 

 م (. 1942
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يويه  ,ين  ي  وُ اجلُ  -111  الشهري , عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد بن عبد اهلل بن ح 
, حتقيق: فى التياث الظَُّلم ممَ اث األُ يَّ غَ (,  ه 172, املتوىف سنة )جلويينبأىب املعاىل ا

 ه 1122,  ) اإلسكندرية: دار الدعوة, 1مصطفى حلمى, و فؤاد عبد املنعم أمحد, ط
- 1979 .) 

ُن ذر التميم بو حممد عبد الرمحن بن حممد بن ادريس بنأ ابن أىب حامت, -116
 ياحلنظل يامل

, ) بريوت: دار إحياء الرتاث 1,  طالَجْرح، و التعديل (,ه 327املتوىف سنة )  يالراز 
 .م ( 1942 -ه 1371العرىب, 

ابن حجر, أبو الفضل أمحد بن على بن حممد بن أمحد العسقالىن, املتوىف سنة  -123
 (. ه1326, )اهلند: مطبعة دار املعارف النظامية, 1, طتهذيب التهذيب(, ه242)

سنة  بن على بن حممد بن أمحد العسقالين, املتويفابن حجر, أبو الفضل أمحد  -113
حتقيق: نور  أهل األَثَر نـُْزهة النََّظر  فى توضيح ُنْخبة الِفْكر  فى مصطلح(, ه242)

,  م (.2222 - ه1121,) دمشق: مطبعة الصََّباح, 3ط الدين ع رت 
(,  ه242سنة  )  الشافعي, املتويفأمحد بن على, أبو الفضل العسقالين ابن حجر,  -115

, حتقيق: حمُ ب  الدين اخلطيب, و حممد فؤاد عبد ي شرح صحيح البخاريفتح البار 
 .( ه1379د. ط., ) بريوت: دار املعرفة, , الباقى

(, ه  242أمحد بن على , أبو الفضل العسقالىن الشافعى, املتوىف سنة ) ,بن حجرا -112
حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقى, و حمب الدين  ،يشرح صحيح البخار  يفتح البار 

 1379اخلطيب, تعليق: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز, د. ط., ) بريوت: دار املعرفة, 
 .ه (

فتح البارى بشرح (, ه  242أمحد بن على العسقالىن, املتوىف سنة )  ,بن حجرا -117
ب الدين , حتقيق: حميعبد اهلل محمد بن اسماعيل البخار صحيح اإلمام أبى 

, ) القاهرة: دار 1اخلطيب, و حممد فؤاد عبد الباقى, و ُقَصى  حمب الدين اخلطيب, ط
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 .م ( 1927 -ه  1127الريان, 
 
 

فتح (,  ه 242سنة )  , شهاب الدين أبو الفضل العسقالين, املتويفابن حجر -119
ىب, , د. ط., ) القاهرة: مكتبة, و مطبعة مصطفى الباىب احلَلَ الباري بشرح البخاري

 م (.  1949 - ه 1327
سنة        بن على بن حممد بن أمحد العسقالين, املتويف ابن حجر, أبو الفضل أمحد  -111

وت: , ) بري 2, حتقيق: دائرة املعارف النِّظَامية, اهلند, طلسان الميزان(,   ه 242) 
 م (. 1971 - ه 1392للمطبوعات,  مؤسسة األعَلمي

, املتوىف سنة       بن على بن حممد بن أمحد العسقالينابن َحَجر, أبو الَفض ل أمحد  -111
, حتقيق: حممد عبد املعيد صان, ط الدَُّرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة(,  ه 242) 
 م (. 1972 - ه 1392, ) َحي در آباد, جملس دائرة املعارف العثمانية, 2

العسقالىن, املتوىف سنة       ابن َحَجر, أبو الفضل أمحد بن على بن حممد بن أمحد  -111
على حممد حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود, و , اإلصابة فى تمييز الصحابة(,  ه242) 

 (. ه1114, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1معوض, ط
ابن حجر, أبو الفضل أمحد بن على بن حممد بن أمحد العسقالىن, املتوىف سنة  -116

حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود,   وعلى  اإلصابة فى تمييز الصحابة،(,  ه242)
 م (. 1991  - ه1114, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1حممد معوض, ط

مجلة الشريعة، , شافع ُذب يان, حديث القرآن عن مفهوم الف سق, و صوره, ) احَلريري -114
الكويت: جامعة الكويت, السنة السادسة عشرة, العدد  الدراسات اإلسالمية،و 

 م(. 2221سبتمرب     - ه1122األربعون, مجادى اآلخرة السادس, و 
أبو حممد على بن أمحد بن سعيد بن أمحد األندلسى القرطىب الظاهرى,  ,ابن حزم -113

, ) بريوت: 1حتقيق: جلنة من العلماء, ط جمهرة أنساب العرب(, ه146املتوىف سنة ) 
 م (. 1923 - ه1123دار الكتب العلمية, 
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فى الِملل، و  الفصل (, ه 146أبو حممد على بن أمحد الظاهرى, املتوىف سنة )  ,ابن حزم
َرة,األهواء، و النِّحل د. ط., ) بريوت: دار اجليل,  , حتقيق: حممد ابراهيم نصر, و عبد الرمحن ُعَمي  

 .م (1924 -ه 1124

 
, يالمحل, ه (146أبو حممد على بن أمحد الظاهرى, املتوىف سنة ) , ابن حزم -115

 د. ط, ) القاهرة: دار الرتاث, د. ت. (. حتقيق: أمحد حممد شاكر,
ابن حزم, أبو حممد على بن أمحد بن سعيد األندلسى الظاهرى, املتوىف سنة  -112

 , د. ط., ) بريوت: دار الفكر,   د. ت. (.باآلثار يالمحل, (ه146)
, )القاهرة: دار 2ط شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ,, حممود ُنيبحسين -117

 .(1922النهضة العربية,
, )القاهرة: دار 2, طشرح قانون العقوبات، القسم الخاصحممود ُنيب,  ,حسين -119

 .(1991النهضة العربية, 
فى ضوء سمو مشكالت النظام الدستوري المصري  حشيش, أمحد حممد أمحد , -111

 (. 2212, د. ط., ) القاهرة: دار النهضة العربية, يالقانون اإلله
د. ط., ) القاهرة: ، يو سياسة الحكم فى الفقه اإلسالم الدولة، ,, أمحدياحُلَصر  -161

 .مكتبة الكليات األزهرية, د. ت. (
, حممد بن على بن حممد بن على بن عبد الرمحن احلنفى , املتوىف سنة احَلص َكفي -161

 , ) بريوت: دار1, حتقيق: عبد املنعم خليل ابراهيم, طالدر المختار (,ه1222)
 م (. 2222 - ه1123الكتب العلمية, 

, حممد بن على بن حممد بن على بن عبد الرمحن احلََنفى  , املتوىف سنة احَلص َكفي -166
حتقيق: عبد املنعم  الدُّّر الُمختار شرح تنوير األبصار، و جامع البحار (, ه 1222)

 م (. 2222 - ه 1123, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1خليل ابراهيم, ط
مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن  الطرابلسى املغرىب,  ,احَلطَّاب -164

د.  مواهب الجليل فى شرح مختصر خليل،(, ه 941الرَّع يىن املالكى,  املتوىف سنة ) 
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 .م ( 1992 -ه 1112ط., ) بريوت: دار الفكر, 
(, ه941رىب, املتوىف سنة )احَلطَّاب, أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغ -163

 - ه1122, ) بريوت: دار الفكر, 1, طمواهب الجليل لشرح مختصر خليل
 م (. 2222

 
  و الدساتير العربية المعاصرة، جمهورية مصر العربية، دستورحممود,  ,يحلم -165

 .( 1921 -ه  1121) القاهرة: دار النهضة العربية,  ,3ط
            ,2ط المعاصرة، بالنظم مقارنا اإلسالمي الحكم نظام حممود, ,حلمي -162

 (.1973، العرىب الفكر دار :) القاهرة
, ) القاهرة: 6, طمقارنا بالنظم المعاصرة ينظام الحكم اإلسالم ,, حمموديحلم -167

 .م ( 1921 -ه 1121د. ن., 
د. ط., )  و الشريعة اإلسالمية،تاء الشعبي،االستفاحللو, ماجد راغب,  -169

 (. 2213اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة, 
, د. ط., ) اإلسكندرية, دار لدولة فى ميزان الشريعةا ,احللو, ماجد راغب -161

 .( 1991املطبوعات اجلامعية, 
د. ط., ) اإلسكندرية: مؤسسة شباب  ي،القانون الدستور احللو, ماجد راغب,  -132

 .( 1973اجلامعة,  
(,  ه626أبو عبد اهلل ياقوت  بن عبد اهلل الرومى املتوىف سنة ), شهاب الدين احَلَموي -131

 (. 1994, ) بريوت: دار صادر, 2, طمعجم البـُْلدان
ح   ,ياحلمو  -146

ُ
 الدمشقى املتوىف ىبِّ حممد أمني بن فضل اهلل بن حُمب الدين بن حممد امل

بريوت: )  ,  د. ط., عشر يادصة األثر فى أعيان القرن الحالَ خُ  (,ه 1111سنة )
 .دار صادر, د. ت. (

الفقه  (,ه 142النُ ع مان بن ثابت بن ُزوطى بن ماه, املتوىف سنة ) ,أبو حنيفة -144
 .م (1999 -ه 1119, ) اإلمارات العربية املتحدة: مكتبة الفرقان, 1,  طاألكبر

 م (.1993 - ه1111, ) القاهرة: 2ط  اإلسالم،سعيد,  ,َحوَّي -143
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متن (, ه 331أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهلل , املتوىف سنة )  ,ياخلرق -145
د. ط., ) القاهرة: دار  ،يى عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيبانعلى مذهب أب يالِخَرق

 .م ( 1993 -ه 1113الصحابة للرتاث, 

 الُخَرشى(,  ه1121حممد بن عبد اهلل املالكى, أبو عبد اهلل, املتوىف سنة ) اخلَُرشى, -136
 , د. ط., )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمى, د. ت. (.على مختصر خليل

, ) القاهرة: مكتبة الدعوة اإلسالمية, 2ط علم أصول الفقهَخالَّف, عبد الوهاب,  -147
 د. ت.(.

السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية فى الشئون  ,خالف, عبد الوهاب -149
) القاهرة: املطبعة السََّلفية, و مكتبتها,  , د. ط.,الدستورية، و الخارجية، و المالية

   .ه ( 1342
مقدمة ابن (,  ه222الدين عبد الرمحن بن حممد , املتوىف سنة )  ابن خلدون, ويل -141

 -  ه1124, ) دمشق: دار يعرب, 1, حتقيق: حممد عبد اهلل الدرويش, طخلدون
 م (.2221

, ُمَقدِّمة ابن ُخْلدون(,  ه 222ابن خلدون, عبد الرمحن حممد, املتوىف سنة )  -131
 .( 2226حتقيق: على عبد الواحد واىف, د. ط., ) القاهرة: دار هنضة مصر, 

, د.ط. شرح األحكام العامة لقانون العقوبات ,أبو خطوة, أمحد شوقى عمر -131
 .(2227)القاهرة: دار النهضة العربية, 

,    1, طالدستورينظم السياسية، و القانون الوسيط فى الاخلطيب, نعمان أمحد,  -136
 (.1999) َعمَّان: مكتبة دار الثقافة, 

الوسيط فى شرح أحكام الجنسية، دراسة مقارنة بين خليل, عبد الغفور حممد,  -113
 , د. ط., ) القاهرة: د. ن., د. ت. (.الشريعة اإلسالمية، والقوانين الوضعية

 الفكر، و ياإلسالم يلية رئيس الدولة فى الفكر السياستو , خليل,سعد حممد -133
 .د. ط.,) القاهرة: املؤسسة العربية احلديثة,د. ت. (الحديث، يالسياس

, ) اإلسكندرية: منشأة 2,طيلنظم السياسية،و القانون الدستور ا ,خليل, حمسن -135
 .( 1971املعارف, 
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َمْجَمع األنهر  (,ه1272داماد أفندى, عبد اهلل بن حممد بن سليمان  املتوىف سنة ) -132
 (. ه1319د. ط., ) بريوت: دار إحياء الرتاث العرىب, , فى شرح ملتقى األبحر

سليمان بن األشعث بن اسحاق بن بشري بن َشدَّاد بن عمرو اأَلز دى   ,أبو داود -137
ستاىن , املتوىف سنة ) , حتقيق: حممد حمى الدين عبد احلميد, داود يسنن أب(, 276السَّج 

 .د. ط., ) بريوت: املكتبة العصرية, د. ت. (
َتاىنَّ, املتوىف سنة )  أبو داود, -139 س  َعث اأَلزدىَّ  السِّج  ُسَنن (,  ه 274سليمان بن اأَلش 

, حتقيق: شعيب األرنؤوط, و حممد كامل قُ رَّة ب َلَلى, د. ط., ) بريوت: دار داود أبي
 م (. 2229 - ه 1132الرسالة,  

طبقات , ه(914, مشس الدين حممد بن على بن أمحد املتوىف سنة )يالَداُود   -131
 .م(1972-ه1392, )القاهرة: مكتبة وهبة, 1ط ,  حتقيق: على حممد عمر,المفسرين

, ضبط: جلنة طبقات المفسرينمشس الدين حممد بن على بن أمحد ,  ,يالدَّاوود -151
 .م(1923-ه1123, )بريوت: دار الكتب العلمية, 1من العلماء, ط

ية الدستورية الخليفة: توليته، و عزله، إسهام فى النظر  ,دبوس, صالح الدين -151
, د. ط., ) اإلسكندرية: مؤسسة اإلسالمية، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية

 .الثقافة اإلسالمية, د. ت. (
 آثار اكتساب الجنسية، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية،درويش, هاىن عبد اهلل,  -156

 (. 2211د. ط., ) اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة, 
 (.1946لسنة ) جمهورية مصر العربيةدستور  -154
 (.1961لسنة ) دستور جمهورية مصر العربية -153
 (.1971لسنة ) دستور جمهورية مصر العربية -155
 (.2212لسنة ) دستور جمهورية مصر العربية -152
 (.2211لسنة ) دستور جمهورية مصر العربية -157
،         اإلمامة العظمى عند أهل السنة, عبد اهلل بن عمر بن سليمان, الُدَمي جي -159

 (. ه 1123, ) الرياض: دار طيبة, 2, طالجماعةو 
         اإلمامة العظمى عند أهل السنة، ,عبد اهلل بن عمر بن سليمان ,يالدميج -151
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)رسالة ماجستري منشورة, مكة املكرمة: جامعة أم القرى, كلية  ,2, طالجماعةو 
 .ه (1123فرع العقيدة,  الشريعة, والدراسات اإلسالمية,قسم الدراسات العليا الشرعية,

َلو  -121 حجة اهلل (, ه1176املتوىف سنة )أمحد شاه  وىل اهلل بن عبد الرحيم  ,  ,يالدَّه 
 .ه (1344  , ) القاهرة: دار الرتاث,1حتقيق: مجاعة من علماء اهلند, ط البالغة،

 
ترمجة: جورج  ي،سات السياسية، و القانون الدستور المؤسدوفرجيه, موريس,  -121

 -ه  1112نشر, و التوزيع, , ) بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات, و ال1سعد, ط
 .(م 1992

ِسَير (, ه  712مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان , املتوىف سنة )  ,الذََّهيب -126
, ) بريوت: 1, حتقيق: ُشَعي ب األرنؤوط, و  حممد نعيم الع ر قسوسى, ط أعالم النَُبالء

 .م ( 1921 -ه  1124ة الرسالة, مؤسس
از , املتوىف سنة  الذَّهيب -124 , مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامي 

حتقيق: جمموعة من احملققني بإشراف: ُشعيب األرناؤوط,  ,ِسَير أعالم النَُبالء(,  ه712)
 م (. 1924 - ه1124, ) بريوت: مؤسسة الرسالة, 3ط

,  سير أعالم النبالء ,ه(712الدين حممد بن أمحد بن عثمان املتوىف سنة )الذهىب, مشس  -161
 . م( 2226 -ه 1127, ) القاهرة: دار احلديث, 1ط

, مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز , املتوىف سنة الذهيب -125
دار  ,  ) بريوت:1طمعرفة القراء الكبار  على الطبقات، و األعصار، (, ه712)

 م (. 1997 - ه1117الكتب العلمية, 
, مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز , املتوىف سنة الذهيب -122

 (.1992  - ه1119, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1طتذكرة الُحفَّاظ، (, ه712)
توىف سنة املمشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامياز ,  ,الذهيب -127

, )د. م., 2حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, ط ,الكبائر (,ه712)
 .م(2223 –ه 1121مكتبة الفرقان, 

, )القاهرة: دار الكتاب العرىب, 1ط ,أصول علم النفسراجح, أمحد عزت,  -129
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1962.) 
  , زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أىب بكر بن عبد القادر احلََنفى املتوىف سنة يالرَّاز  -121

, ) بريوت: املكتبة 4حتقيق: يوسف الشيخ حممد, ط , ُمْختار الصََّحاح(, ه  666) 
 .م ( 1999 -ه  1122العصرية, 

 ,  تعليق:األربعين فى أصول الدين (, ه 626املتوىف سنة ) فخر الدين , , يالراز  -171
 (. 1926 - ه1126, ) القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية: 1أمحد حجازى السقا, ط

المحصول فى  ,ه(626فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني , املتوىف )  ,يالراز  -171
 .م (1922 -ه 1122, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1,  طعلم أصول الفقه

, المحصول فى علم أصول الفقه ,, فخر الدين حممد بن عمر بن احلسنييالراز  -176
-ه 1112بريوت: مؤسسة الرسالة,  , )3حتقيق: طه جابر فياض العلواىن, ط

 .م(1997
 ُمخَتار الصََّحاح، (, ه666, حممد بن أىب بكر بن عبد القادر , املتوىف سنة )الرازي -174

 د. ط., ) بريوت: دار الكتاب العرىب, د. ت. (.
,  مختار الصََّحاح ,ه(666حممد بن أىب بكر عبد القادر , املتوىف سنة ) ,يالراز  -173

 .ترتيب: حممود خاطر, د.ط., )القاهرة: دار احلديث, د.ت.(
, ضبط مختار الصََّحاح, ه(666, حممد بن أىب بكر بن عبد القادر املتوىف ) يالراز  -175

 -ه 1124اليمامة, , ) بريوت: دار 1و ختريج و تعليق: مصطفى ديب البُ َغا, ط
 .م (1924

زين الدين أىب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين أمحد البغدادى  ,ابن رجب -172
 ., د. ط., )بريوت: دار املعرفة, د. ت.(طبقات الحنابلةالدمشقى احلنبلى, , 

، دراسة ي، و الماركسيالسلطة فى الفكرين اإلسالمرحيم, كمال صالح حممد  -177
 .م ( 1927 -ه 1127: دار النهضة العربية, , د. ط., ) القاهرةمقارنة

 رشد احلفيد, أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطىب, ابن  -179
, د. ط.,  ) القاهرة: دار و نهاية الُمقَتصد بداية المجتهد،, (ه494املتوىف سنة )

 م (. 2221 - ه1124احلديث, 
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بداية (,  ه494بن حممد, املتوىف سنة )ابن رشد احلفيد, أبو الوليد حممد بن أمحد  -171
, حتقيق: حممد صبحى حسن َحالَّق, د. ط., ) القاهرة: و نهاية المقتصد المجتهد،

ُغ ىن, 
 م (. 2211 - ه1132مكتبة ابن تيمية, الرياض: دار امل

    مشس الدين حممد بن أىب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين , املتوىف سنة  ,يالرمل -191
الطبعة األخرية, ) بريوت: دار  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (,ه  1221) 

 .م ( 1921 -ه  1121الفكر, 
فى ز األجانب فى القانون المقارن، و مركالجنسية و فؤاد عبد املنعم ,  ,رياض -191

 .( 1979,  د. ط., ) القاهرة: دار النهضة العربية, تشريع الجنسية المصرية الجديد
, د. ط., ) القاهرة: دار النهضة الوسيط فى الجنسيةم , رياض, فؤاد عبد املنع -196

 (. 1923العربية, 
الوسيط فى الجنسية: دراسة مقارنة ألحكام القانون رياض, فؤاد عبد املنعم,  -194

 (. 1923د. ط. , ) القاهرة: دار النهضة العربية,  المصرى
القاهرة: دار , ) 7, طالنظريات السياسية اإلسالميةالريس, حممد ضياء الدين,  -193

 (.1976الرتاث, 
,  ) القاهرة: دار 7ط اإلسالم، فى السياسية النظريات الدين, ضياء حممد, الريس -195

 (.1979الرتاث, 
تاج العروس , ه(1224السيد حممد مرتضى بن حممد احلسيىن , املتوىف ) ,يالزَّبيد -192

, 1حممود, ط , حتقيق: عبد املنعم خليل ابراهيم, و كرمي سيد حممدمن جواهر القاموس
 .م (2227 -ه 1122) بريوت: دار الكتب العلمية, 

املتوىف  بن عبد اهلل بن مصعب بن ثابت بن عبد اهلل, أبو عبد اهلل , مصعبيالزبري  -197
, ) القاهرة: دار املعارف, د. 3حتقيق: ليفى بروسال, ط, نسب قريش(, ه236سنة )

 ت. (.
   وسائل اإلثبات فى الشريعة اإلسالمية فى المعامالت المدنية  حممد , ,يالزحيل -199

 .م(1991 -ه 1111بريوت: دار البيان,  -, )دمشق 2, طو األحوال الشخصية
مجلة الشريعة،         , وهبة, استمداد القوانن من َمع ني الفقه اإلسالمى, )الزَُّحيلي -191
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السنة الرابعة, العدد التاسع, ربيع جامعة الكويت, الدراسات اإلسالمية، الكويت: و 
 م (. 1927ديسمرب  - ه1122اآلخر, 

أىب ُزر عة, عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان بن عمرو النَّص رى, الدمشقى,  -111
,         1, حتقيق: خليل املنصور, طتاريخ أبى زُْرعة الدَِّمشقى(,  ه221املتوىف سنة )

 د. ت. (. ) بريوت: دار الكتب العلمية,
شرح (, ه1122الُزر قاىن, حممد بن عبد الباقى بن يوسف املصرى األزهرى, املتوىف سنة ) -191

, ) القاهرة: مكتبة 1, حتقيق: طه عبد الرءوف سعد, طزُّْرقانى على ُمَوطّأ اإلمام مالكال
 م (. 2223 - ه1121الثقافة الدينية, 

البحر , ه(791)  بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الشافعى, املتوىف  ,يالزركش -116
, حترير: عمر سليمان األشقر, مراجعة: عبد الستار أبو غ دَّة, المحيط فى أصول الفقه

, ) الكويت: وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية, 2و حممد سليمان األشقر, ط
 .م (1992 -ه 1113

لي -114 , خري الدين بن حممود بن حممد بن على بن فارس الدَِّمشقى, املتوىف سنة      الزِّر ك 
  (. 2222, ) بريوت: دار العلم للماليني, مايو 14, ط األعالم(,  ه 1396) 

المجموع شرح  (,ه676سنة ) أبو زكريا حيىي بن َشَرف النووي الدمشقي, املتويف -113
 ت. (.د. ط., ) بريوت: دار الفكر, د. المَهّذب، 

(,  ه432املتوىف سنة )  ,, أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر اخلَوارمىيشر خمَ الزَّ  -115
حتقيق: حممد ، عن حقائق التنزيل، و عيون األقاويل فى وجوه التأويل الكشاف

 1392الصادق قمحاوى, د. ط., ) القاهرة: مكتبة, و مطبعة مصطفى الباىب احللىب, 
 م (. 1972 - ه

, ) بريوت: منشورات زين 1, ط، دراسة مقارنةالنظام البرلماني, سريوان, زهاوي -112
 (. 2214احلقوقية, 

 (. ت. .العرىب,د الفكر دار  :القاهرة( ط,  .د الفقه، أصول,   زهرة, حممد أبو -117
   , د. ط., ، دراسة مقارنةيمبادىء القانون الدستور حممد عبد احلميد ,  ,أبو زيد -119

 .( 1924العربية,  ) القاهرة: دار النهضة
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,      2,  طأحكام الذِّميِّين، و الُمستأمِنين فى دار اإلسالم زيدان, عبد الكرمي , -111
 م (. 1922 - ه 1122)بريوت: مؤسسة الرسالة, 

 :بريوت(  ,12ط اإلسالمية، الشريعة لدراسة المدخل , الكرمي عبد زيدان, -611
 م(.1994 -ه 1116الرسالة,  مؤسسة

 
, د. ط. , ) اإلسكندرية: المدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةزيدان, عبد الكرمي ,  -611

 .( 2221دار عمر بن اخلطاب, 
تبيين الحقائق  (, ه713, فخر الدين عثمان بن على احلنفى, املتوىف سنة )الزَّي لعي -616

 , ) بريوت: دار املعرفة, د. ت. (.2, طشرح كنز الدقائق
َجن البارعى, فخر الدين احلنفى, املتوىف سنة  ,يالزيلع -614 عثمان بن على بن حم 

) القاهرة: املطبعة األمريية   , د. ط., تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ,ه(713)
 .ه (1313الكربى, 

, ) القاهرة: دار 1, طيأصول، و أحكام القانون الدستور جورجى شفيق,  ,يسار  -613
 .( 2223 – 2222النهضة العربية, 

دور البرلمان فى اختيار رئيس الدولة: دراسة تأصيلية  ,, جورجى شفيقيسار  -615
, د. مقارنة فى مختلف النظم السياسية مع التطبيق على النظام المعمول به فى مصر

 .(1991)القاهرة: دار النهضة العربية,   ط, 
, ) الرياض: 2, طفى اإلسالم النظام السياسي, نعمان عبد الرزاق , السامرائي -612

  م (. 2221 - ه1121مكتبة امللك فهد الوطنية, 
طبقات الشافعية  ,, تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن تقى الدينيالسبك -617

 ., )بريوت: دار املعرفة, د. ت.(2, طيالكبر 
, تاج الدين أبو َنص ر عبد الوهاب بن على بن عبد الكاىف , املتوىف سنة  السُّب كي -619

, حتقيق: حممود حممد الطََّناحى,   و عبد الفتاح الُكْبري طََبقات الشافعية(,  ه 771)
 (. ه 1113, ) القاهرة: دار َهَجر, 2حممد احل لو, ط

, تاج الدين أبو َنص ر عبد الوهاب بن على بن عبد الكاىف, املتوىف سنة  السُّب كي -611
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حممود حممد حتقيق: عبد الفتاح حممد احل لو, و  ,طََبقات الشافعية الُكْبري(,  ه 771)
ر, 2الطََّناحى, ط  م (. 1992 - ه 1113, ) القاهرة: َهَجر للطباعة, و النَّش 

, مشس الدين أبو اخَلري  حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أىب بكر بن السََّخاوي -611
, د. ط., ) الضوء الالمع ألهل القرن التاسع(,  ه 922عثمان بن حممد املتوىف سنة ) 

 مكتبة احلياة, د. ت. (.بريوت: منشورات 
(,  ه922, مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد ,املتوىف سنة ) السخاوي -611

, حتقيق: ابراهيم باجس عبد الجواهر، و الدَُّرر فى ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر
 م (.1999 - ه1119, ) بريوت: دار ابن حزم, 1اجمليد, ط

عبد الرمحن بن حممد بن أىب بكر بن , مشس الدين أبو اخلري حممد بن السخاوي -616
, المقاصد الحسنة فيما اشتهر على األلسنة(,  ه922عثمان بن حممد , املتوىف سنة )

 .( 2222, ) بريوت: دار الكتاب العرىب, 1حتقيق: حممد عثمان اخلشت, ط
, حتقيق: أبو الوفا يأصول السرخسأبوبكر حممد بن أمحد أىب سهل ,  ,يالسرخس -614

 .م(1973-ه 1393ط., )بريوت: دار املعرفة, األفغاىن, د.
د.  الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة, عبد الكرمي حممد حممد , يالسِّر و  -613

 .( 2229ط., ) اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية, 
ابن سعد أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن َمنيع اهلامشى بالوالء, البصرى, الَبغدادى,   -615

,           1, حتقيق: حممد عبد القادر َعطَا, طالطبقات الكبري(, ه232)املتوىف سنة 
 م (. 1992 - ه1112) بريوت: دار الكتب العلمية, 

تا ,  -612 فى القانون المدنى المقارن،       الشرط كوصف للتراضيأبو سعد, حممد ش 
 (. 1922, د. ط., ) القاهرة: عامل الكتب, الشريعة اإلسالميةو 

 مصر فى الجمهورية رئيس اختيار إجراءات ضوابط ،ىفوز  احلكيم عبد ،يسعود -617
دكتوراه غري منشورة, ) جامعة أسيوط,   أطروحة ،الجديد يالدستور  التعديل ظل فى

  م (.2211 -ه 1132كلية احلقوق, قسم القانون العام, 
، ي) السياس الحاكم، وأصول الحكم فى النظام اإلسالمى صبحى عبده, ,سعيد -619

) القاهرة: دار الفكر العرىب,  د. ط., ( ي، و الفكر ي، و االجتماعيو االقتصاد
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1924 ). 
, ) القاهرة: دار 1, طالمبسوط فى شرح نظام الجنسيةسالمة, أمحد عبد الكرمي,  -219

 م (. 1993 - ه 1111النهضة العربية, 
) القاهرة: دار الفكر , 3, ط قانون العقوبات، القسم العامسالمة, مأمون حممد,  -661

 .( 1923-1922العرىب, 
تنقيح مصطفى حممد  ،يلوسيط فى شرح القانون المدنا, عبد الرزاق أمحد , يالسنهور  -221

 .( 1923, د. ط., ) القاهرة: دار النهضة العربية, 3الفقى, ج
,  1, طالمبادىء الُمستحدثة فى الدستور الجديدسويلم, حممد على,  -666

 م (. 2213 - ه1131اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية, )
فى  األشباه و النظائر (,ه911املتوىف سنة ), , جالل الدين عبد الرمحن يالسيوط -664

 - ه1111, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1ط , قواعد، و فروع فقه الشافعية
 م (. 1992

حتقيق: على حممد عمر, طَبَـَقات الُحفَّاظ، جالل الدين عبد الرمحن ,  ,يالسيوط -663
 .م(1973 -ه 1393مكتبة وهبة, , )القاهرة: 1ط

ذيل (,  ه911, عبد الرمحن بن أىب بكر جالل  الدين , املتوىف سنة )السيوطي -665
ات, د. ط., ) طبقات الُحفَّاظ للذهبي بريوت: دار الكتب العلمية, , حتقيق: زكريا ُعَمري 

 (.د. ت.
, الكبيرجمع الجوامع أو الجامع  عبد الرمحن بن أىب بكر, جالل الدين , ,يالسيوط -226

   .د. ط., )القاهرة: د. ن., د. ت.(
طبقات (,  ه911, عبد الرمحن بن أىب بكر جالل الدين املتوىف سنة )السيوطي -667

 (. ه 1396, ) القاهرة: مكتبة وهبة, 1, حتقيق: على حممد عمر, طالمفسرين
طبقات (, ه911, عبد الرمحن بن أىب بكر جالل الدين , املتوىف سنة )طيالسيو  -669

 (. ه1123, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1, طالُحفَّاظ
ى  جالل الدين  عبد الرمحن بن أىب بكر  ,يلسيوطا -661 , حممد بن سابق الدين اخُلَضري 

 - ه 1121, ) بريوت: دار ابن حزم, 1ط,  تاريخ الخلفاء(, ه 911املتوىف سنة )
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 م (. 2223
مى الَغرناطى, املتوىف سنة , الشاطيب -641 (, ه 792)    ابراهيم بن موسى بن حممد اللَّخ 

ه 1112, ) السعودية: دار ابن عفان, 1حتقيق: سليمان بن عيد اهلالىل, ط االعتصام،
 .م ( 1992 -
 
 

مى الَغرناطى, املتوىف سنة الشاطيب -641 , أبو اسحاق ابراهيم بن موسى بن حممد اللَّخ 
عريف: حممد رشيد رضا, د. ط., ) القاهرة: املكتبة التجارية ت االعتصام،(,  ه792)

 الكربى, د. ت. (.
الموافقات فى أبو إسحاق  إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى املالكى,  ,الشاطيب -646

حتقيق: عبد اهلل دراز, و حممد عبد اهلل دراز, د.ط., )القاهرة: دار  أصول الشريعة،
 .الفكر العرىب, د.ت.(

مى , املتوىف سنة ) ,الشاطيب -644 (, ه 792أبو اسحاق ابراهيم  بن موسى بن حممد اللَّخ 
) الدمَّام, دار ابن   , 1, حتقيق: أبو ُعَبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, طالموافقات

 .( 2223 -ه  1121القيم, 
الموافقات فى أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى املالكى,  ,الشاطيب -643

, حتقيق: عبد اهلل دراز, و حممد عبد اهلل دراز, و عبد السالم عبد الشاىف ةأصول الشريع
 .م(2224 -ه1127, )بريوت: دار الكتب العلمية, 7حممد, ط

بن عبد  املطلب , أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الشافعي
د. ط.,       ) بريوت: دار ,   ،األم (,ه221ى القرشى املكى, املتوىف سنة )املطلب َمَناف 

  م (.  1992 - ه1112املعرفة, 

    ط., د. األكبر الفقه  (,ه221) سنة املتوىف العباس, بن إدريس بن حممد ,يالشافع -645

 (. ه1292 األزهرية, املكتبة القاهرة: )
مبدأ المساواة فى الدساتير العربية فى دائرة الحقوق،      شحاته, شحاتة أبو زيد ,  -236
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  (. 2221, د. ط., ) القاهرة: د. ن.,  الواجبات العامة، و تطبيقاته القضائيةو 
 مغني (, ه 977, مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشافعى, املتوىف سنة ) الشربيين -237

لرؤف سعد, و عماد زكى ,  حتقيق: طه عبد االمحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
 , ) القاهرة: املكتبة التوفيقية, د. ت. (. 1البارودى,  ط

 مغني (, ه 977, مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشافعى, املتوىف سنة ) الشربيين  -232
 - ه 1114, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1, طالمحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج

 م (. 1991
 مغني (, ه 977ين حممد بن أمحد اخلطيب الشافعى, املتوىف سنة ) , مشس الدالشربيين  -239

 - ه 1114, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1,  طالمحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
 م (. 1994

,        2ط دروس فى أصول القانون، المدخل لدراسة القانون, مجيل, الشرقاوي -631
 (. 1921القاهرة: دار النهضة العربية, )

, الكتاب الدستوري، و تطور النظام السياسي المصريالقانون , سعاد, الشرقاوي -631
 (. 2212األول, د. ط., ) القاهرة: دار النهضة العربية, 

, ) القاهرة: دار النهضة 2ط النظم السياسية فى العالم المعاصرسعاد, ، الشرقاوي -636
 م (. 1922العربية, 

كى, املتوىف سنة ), عبد احلميد بن احلسني الشرواين -634
َ
(,         ه1321الداغستاىن امل

، حاشية الّشرواني، و ابن قاسم (ه991العبَّادى, أمحد بن قاسم, املتوىف سنة )و 
, , ضبط, و تصحيح: حممد عبد العزيز على تحفة المحتاج بشرح المنهاج الَعبَّادي

 م (. 1996 - ه1116, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1اخلالدى, ط
, ) القاهرة: دار الشروق,    6ط , اإلسالم عقيدة، و شريعةحممود,  ,لتوتش -633

1972 .) 
, ) القاهرة: دار النهضة العربية, 2ط, تعليل األحكامحممد مصطفى,  ,شليب -635

 م (. 1921 - ه 1121
ىن , املتوىف سنة        الشَّن قيطي -632 تار  بن عبد القادر اجَلك  ُخ 

, حممد األمني بن حممد امل
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,  د. ط, ) بريوت: دار أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن (, ه 1393) 
 م (. 1994 - ه1114الفكر, 

(, ه 412)  أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد , املتوىف  , الشهرستاين -637
  .د. ت. ( , ) بريوت: دار املعرفة,2, حتقيق: حممد سيد كيالىن, طل، و النَِّحلالِملَ 

الِمَلل،        (,  ه412, أبو الَفت ح حممد بن عبد الكرمي , املتوىف سنة ) الشَّهرسَتاين -639
 - ه 1113, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 2, حتقيق: أمحد فهمى حممد, طالنَِّحلو 

 م (. 1992
رستاين -631        الِمَلل،(, ه 412أبو الَفت ح حممد بن عبد الكرمي , املتوىف سنة ) , الَشه 

َن دوه,و النَِّحل
, ) بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية, 1ط , تعليق: أبو عبد اهلل السعيد امل

 .م ( 1991 -ه 1114
رستاين -651  412, أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي  بن أىب بكر  أمحد , املتوىف سنة ) الشَّه 

ُيوم, طنهاية األقدام فى علم الكالم، (,  ه , ) القاهرة: مكتبة الثقافة 1حتقيق: ألفريد ج 
 م (. 2229 - ه 1132الدينية, 

حتقيق:  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول, حممد بن على ىيالشوكا -651
  .(1992ان حممد امساعيل, د.ط., )القاهرة: دار الكتىب, شعب

(,  ه1242, حممد بن على بن حممد بن عبد اهلل اليمىن, املتوىف سنة ) الشَّو كاين -656
: د. ط.,    ) بريوت: دار املعرفة,  د. الَبْدر الطالع بمحاسن َمن بَعد القرن السابع

 ت. (.
السيل الَجرَّار المتدِفق على  (,ه 1242حممد بن على, املتوىف سنة ) ,الشوكاين -654

د.   , حتقيق: حممود ابراهيم زايد, د. ط., ) بريوت: دار الكتب العلمية,حدائق األزهار
 .ت. (

فتح القدير الجامع  (, ه1242, حممد بن على بن حممد , املتوىف سنة )الشوكاين -653
 , د. ط., ) د. م., د. ن.,  د. ت. (.التفسير الرواية و الدراية من علم بين فني

, حتقيق: عصام نيل األوطارحممد بن على بن حممد بن عبد اهلل اليمىن,  ,الشوكاين -655
 .م( 1993 -ه 1113, )القاهرة: دار احلديث, 1الدين الضابطى, ط
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فتح  (,ه 1242حممد بن على بن حممد بن عبد اهلل اليمىن, املتوىف سنة ) , الشوكاين -652
 .ه (1111   , ) دمشق: دار ابن كثري, بريوت: دار الكلم الطيب,1ط القدير:

من أسرار ُمْنَتقى  نيل األوطار(,  ه 1242املتوىف سنة )  ,, حممد بن علىالشوكاين -657
, ) الرياض: دار ابن اجَلو زى, 1حتقيق: حممد صبحى بن حسن َحالَّق, ط ,األخبار
 (. ه1127

, املتوىف سنة هالل بن َأَسد , حنبل أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن الشَّي باين -659
, ) بريوت: دار إحياء الرتاث العرىب, د. 1ط, مسند اإلمام أحمد بن حنبل(, ه211)

 .ت. (
 

, املتوىف سنة أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن َأَسد  ,الشَّي باين -651
, ) بريوت: 1حتقيق: شعيب األرنؤوط,  ط حنبل،مسند اإلمام أحمد بن (, ه211)

 م (. 1997 - ه1112مؤسسة الرسالة, 
 أبو عبد اهلل أمحد بن  حممد بن حنبل  بن هالل بن َأَسد , املتوىف سنة ,الشَّي باين -621

حممد نعيم , حتقيق: شعيب األرنؤوط, و مسند اإلمام أحمد بن حنبل(, ه211)
, ) بريوت: مؤسسة الرسالة, 1عبد احملسن الرتكى, ط, إشراف: عبد اهلل بن الع ر قُسوسى

 (. 1992 - ه1119
    أبو عبد اهلل أمحد بن  حممد بن حنبل  بن هالل بن َأَسد , املتوىف سنة  ,الشَّي باين -621

   و عادل ُمر شد,  , حتقيق: شعيب األرنؤوط,مسند اإلمام أحمد بن حنبل(, ه 211)
, ) بريوت: مؤسسة الرسالة, 1احملسن الرتكى, طآخرون, إشراف: عبد اهلل بن عبد و 

 .م ( 2221 -ه 1121
 211, أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن َأسد املتوىف سنة ) الشَّي باين -626

         عادل مرشد, و  , حتقيق: ُشَعي ب األرنؤوط,ُمسَند اإلمام أحمد بن حنبل(, ه 
احملسن الرتكى, د. ط., ) بريوت: مؤسسة الرسالة, آخرون, إشراف: عبد اهلل بن عبد و 

  .م ( 2221 -ه 1121
, د. ط., ) د. ، و النظم السياسيةالقانون الدستوريشيحا, ابراهيم عبد العزيز ,  -624
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 م., د. ن., د. ت., (.
             ,, د. ط.الجنسية، و الموطن، و مركز األجانبهشام على,  ,صادق -623

 .املعارف, د. ت. (اإلسكندرية: منشأة )
      د.ط.,  ي،و الرئاس ييس الدولة بين النظامين البرلمانسلطة رئ صادق, حازم, -625

 .( 2229القاهرة: دار النهضة العربية, )
بـُْلغة السالك ألقرب المسالك  (, ه1211, املتوىف سنة ) الصاوي, أمحد املالكي -622

دِّيق, مراجعة: أمحد حممد ع تمان َصبَّ  إلى مذهب اإلمام مالك،  ار, و حسن بشري ص 
 م (. 1992 - ه1112, ) اخلرطوم: الدار السودانية للكتب, 1ط
 

د. ط., ) د. م., دار اإلعالم الدوىل,   الوجيز فى فقه الخالفة،, صالح, الصاوي -627
 د. ت. (.

, ) القاهرة: 1, طتاريخ مصر الحديث من محمد على إلى اليوم ,, حممديصرب  -629
 .( 1926دار الكتب املصرية, 

, د. شريعة اإلسالمية و القانون الوضعينظرية العقد فى الالصَّدَّه, عبد املنعم فرج,  -621
 (. 1992ط., ) القاهرة: دار النهضة العربية, 

 الدولة بنظرية المقارنة مع اإلسالمية الدولة نظرية املتعال , عبد , حازمالصعيدي -671

 كلية القاهرة, جامعةمنشورة, )  دكتوراه أطروحة ،الحديث الدستوري الفقه فى
 م(.1977 -ه 1397 اإلسالمية, الشريعة قسم احلقوق,

د. ط., ) املنصورة:  ، نظرية الدولة عند الفارابي صقر, مصطفى سيد أمحد , -671
 (. 1929مكتبة اجلالء اجلديدة, 

, ) بريوت: 1, طنظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين ,الصََّمد, مَحَد حممد  -676
 .م (1991 -ه 1111للدراسات, و النشر, و التوزيع, املؤسسة اجلامعية 

رَيى  الَيماىن  املتوىف سنة        الصَّن عاين -674 , أبو بكر عبد الرزاق بن مَهَّام بن نافع  احل م 
, ) القاهرة: 1حتقيق: جمدى السيد ابراهيم, طفى آثار الصحابة،  األمالي(,  ه211) 

 مكتبة القرآن, د. ت. (.
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حممد بن امساعيل بن صالح بن حممد احَلَسىن الَكحالىن , املعروف , الصنعاين -673
, حتقيق: حممد اسحاق التنوير شرح الجامع الصغير, ه(1122باألمري, املتوىف سنة )

 .م ( 2211 -ه 1132) الرياض: مكتبة دار السالم,  , 1حممد ابراهيم, ط
العقائد  (,ه 1349عبد احلميد حممد بن باديس , املتوىف سنة ) ,يالصَّن هاج -675

, حتقيق: حممد الصاحل رمضان, اإلسالمية من اآليات القرآنية، و األحاديث النبوية
 ., ) اجلزائر: مكتبة الشركة اجلزائرية, د. ت. (2ط

منار السبيل فى (, ه1343ابن ُضويَّان, ابراهيم بن حممد بن سامل , املتوىف سنة ) -672
 - ه1112وت: املكتب اإلسالمى, , ) بري 7حتقيق: زهري الشاويش, طشرح الدليل، 

 م (. 1929
فى اآلداب السلطانية،  يالَفْخرِ حممد بن على املعروف بابن الطَّق طَقا,  ,بن طََباطَباا -677

   ., د. ط., ) بريوت: دار صادر, د. ت. (الدول اإلسالميةو 
تفسير الطََّبري (,  ه 312الطربى, أبو جعفر حممد بن َجرير , املتوىف سنة ) -679

   حتقيق: هاىن احلاج, و عماد زكى البارودى, جامع البيان فى تأويل القرآن،  الُمَسمَّي
 و خريى سعيد, د. ط., ) القاهرة: املكتبة التوفيقية, د. ت. (.

, تهذيب اآلثار(,  ه312, أبو جعفر حممد بن َجر ير بن يزيد , املتوىف سنة )الطربي -671
حتقيق: حممود  عليه و سلم من األخبار،و تفصيل الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل 

 , ) القاهرة: مطبعة املدىن, د. ت. (.1حممد شاكر, ط
أبو جعفر , املتوىف سنة  بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملى, حممد ,يالطرب  -691

 .ه ( 1327, ) بريوت:دار الرتاث, 2,  طيتاريخ الطََبر (,ه312)
   بن غالب اآلملى, أبو جعفر , املتوىف سنة حممد بن جرير بن يزيد بن كثري  ,يالطرب  -691

م  1924 - ه1124, ) بريوت: مكتبة عز الدين, 1ط, يتاريخ الطََبر  (,ه  312) 
.) 

الوسيط فى النظم اإلسالمية، الحلقة الثالثة:  ,طبلية, القطب حممد القطب -696
 .م (1922 -ه 1122, ) القاهرة: دار االحتاد العرىب للطباعة, 1, طاإلسالم و الدولة

ر ى ,يالطَّر طُوش -694  املالكى املتوىف سنة   أبو بكر حممد بن حممد بن الوليد الف ه 
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 .م ( 1272 -ه 1229,د. ط., ) القاهرة: د. ن., ِسَراج الملوك(, ه422)
رى الُقَرشى األندلسى, أبو بكر الطَرطوشي -693 , حممد بن الوليد بن حممد بن َخَلف الف ه 

حتقيق: على بن حسن احلََلىب, الحوادث، و البدع، (,  ه422املالكى, املتوىف سنة ) 
 م (.1999 - ه1119, ) الرياض: دار ابن اجلوزى, 3ط

د. أهل الحل، و العقد، صفاتهم، و وظائفهم، , عبد اهلل  بن ابراهيم, الطِّر يقي -695
ط., ) مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسالمى, سلسلة كتب شهرية  حُمَكَّمة تصدر عن 

 (. ه1119(, 124العامل اإلسالمى, السنة )السابعة عشرة (, العدد ) رابطة 
اإلسكندرية: د. ن., د. ت. , د. ط., )يالوسيط فى القانون المدن أنور , ,طلبة -692

). 
, ) القاهرة: دار 2, طيللمجتمع العرب يالتطور السياس ,سليمان حممد الَطَماوى, -227

 .( 1966الفكر العرىب, 
بية المعاصرة، و فى السلطات الثالث فى الدساتير العر  ,سليمان حممد ,يالطماو  -699

القاهرة: دار الفكر العرىب, , د. ط., ) ، دراسة مقارنةياإلسالم يالفكر السياس
1979). 

بية المعاصرة، و فى السلطات الثالث فى الدساتير العر  ,, سليمان حممديالطماو  -691
    دار الفكر العرىب,, ) القاهرة: 1, ط، دراسة مقارنةيماإلسال يالفكر السياس

1979 ). 
     السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة،سليمان حممد ,  ,يالطماو  -611

مطبعة جامعة عني , ) القاهرة: 4, ط، دراسة مقارنةياإلسالم يو فى الفكر السياس
  (. 1926, مشس

, سليمان بن عبد القوى بن عبد الكرمي الصَّر صرى, أبو الربيع َُن م الدين, الطويف -611
, حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن شرح مختصر الرَّْوضة(,  ه 716املتوىف سنة ) 

 م (. 1927 - ه 1127, ) بريوت: مؤسسة الرسالة, 1الرتكى, ط
شرح الكرمي بن سعيد ,  ُنم الدين أىب الربيع سليمان بن عبد القوى بن عبد ,ويفالط -616

, )بريوت: مؤسسة 1, حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكى, طمختصر الروضة
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 .م(1992-ه 1112الرسالة, 
, ) القاهرة: د. ن., 6, ط، و المؤسسات السياسيةالقانون الدستوري, حممد, طي -614

 د. ت. (.
ابن عابدين, حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز الدِّمشقى احلنفى املتوىف سنة           -613

ر, 2, طَرّد الُمْحتار على الدُّر الُمْختار (, ه 1242)   ه 1112, ) بريوت: دار الف ك 
 م (. 1992 -

ّد رَ  حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود  و على حممد معوض, ,, حممد أمنيابن عابدين -615
, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1, طشرح تنوير األبصار ارتَ خْ ار على الُدّر المُ تحْ المُ 

 م (. 1991 -  ه 1114
 
 

ابن عاشور,  حممد الطاهر بن حممد بن حممد  الطاهر التونسى, املتوىف سنة            -612
التحرير، و التنوير، تحرير المعنى السديد، و تنوير العقل الجديد من  (, ه1393) 
 (. 1921د. ط., ) تونس: الدار التونسية للنشر,   فسير الكتاب المجيد،ت

القانون و  ،يحزاب السياسية فى النظام السياساألمحدى عطية مصطفى,  ,عامر -297
كندرية: دار الفكر اجلامعى, , ) اإلس1, ط، دراسة مقارنةياإلسالم، و يالوضع

2211). 
د. ط.,      الدستورية المقارنة،األنظمة السياسية، و , حسان حممد شفيق , العاين -619

بغداد: وزارة التعليم العاىل, و البحث العلمى, جامعة بغداد, كلية القانون, و السياسة, )
1926 .) 

        نظرية العقد، و اإلرادة المنفردة، دراسة معمقة، عبد الفتاح ,  ,يعبد الباق -611
 .( .1921, د. ط., ) القاهرة: د. ن. يارنة بالفقه اإلسالمقوم

,  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عاصم النَّم رى القرطىب,  -411 ابن عبد البَ ر 
, 1حتقيق: سامل حممد عطا, و حممد على معوض, ط, االستذكار(, ه163املتوىف سنة )

 م (. 2222 - ه1121) بريوت: دار الكتب العلمية, 
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النَّم رى القرطىب, ابن عبد الرب, أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عاصم  -411
, حتقيق: على حممد الب جاوى, فى معرفة األصحاب االستيعاب(, ه163املتوىف سنة )

 م (. 1992 - ه1112بريوت: دار اجليل, , )1ط
ى األندلسى, املتوىف سنة مر  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النَّ , بن عبد الرَب ا -416

على حممد معوض,   و عادل  حتقيق:, االستيعاب فى معرفة األصحاب ,ه(163)
 م (. 1994 - ه1114, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1أمحد عبد املوجود, ط

بن عبد الرب, أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عاصم النَّم رى القرطىب, ا -414
,  حتقيق: حممد حممد أحيد ولد فى فقه أهل المدينة الكافي (, ه163املتوىف سنة ) 

 م (. 1922 - ه 1122, ) الرياض: مكتبة الرياض احلديثة, 2اىن, طماديك املوريت
قانون العقوبات معلقا عليه بأحكام محكمة النقض منذ  معوض, ,عبد التواب -413

، و بأهم القيود و األوصاف و تعليمات النيابة مقارنا 1197إنشائها و حتى يونيو 
 .(1922)املنصورة: دار الوفاء,  ,, د.ط.العربية بالتشريعات

, ) اإلسكندرية: منشأة 3,  طموسوعة األحوال الشخصية ,معوض عبد التواب, -415
 .( 1926املعارف, 

     د. ط.,  ,خيانة األمانةالوسيط فى جريمتى النَّْصب، و معوض,  ,عبد التواب -412
 .( 1924اإلسكندرية: منشأة املعارف, )

القاهرة:  د. ط., ) ,شرح قانون العقوبات، القسم الخاص عبد الستار, فوزية , -417
 .( 1922دار النهضة العربية, 

ابن عبد السالم, أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن أىب القاسم بن احلسن السَُّلمى  -419
حتقيق: طه عبد  قواعد األحكام فى مصالح األنام،, ( ه662الدمشقى, املتوىف سنة )

 م (. 1991  - ه1111الرؤوف سعد, د. ط., ) القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية, 
ات، دراسة الشكلية فى إبرام التصرفعبد الصمد, حسىن حممود عبد الدامي ,  -411

, ) اإلسكندرية: دار 1ط فقهه،، و موازنة بالقانون الوضعى، و مقارنة بالفقه اإلسالمي
 (. 2211الفكر اجلامعى, 

نطاق تطبيق المحكمة الدستورية العليا للمادة عبد العال, وائل حممد يوسف ,  -411
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 (. 2229, ) القاهرة: د. ن., 1, طلثانية من الدستور، دراسة تحليلية مقارنةا
ية، دراسة مقارنة بين أثر الدين فى النظم القانونعبد العليم, فاطمة حممد ,  -411

 م (. 2221 - ه1122, ) القاهرة: دار النهضة العربية, 1, طالمسيحيةاإلسالم، و 
,  د. الدولة، و السيادة فى الفقه اإلسالمى، دراسة مقارنة عبد الكرمي, فتحى , -416

 ط.,  ) القاهرة: مكتبة وهبة, د. ت. (.
جرائم االعتداء , جرائم االعتداء على األشخاص حسنني ابراهيم صاحل, ,عبيد -414

حدود السلطة .(1973, )القاهرة: دار النهضة املصرية, 2,طعلى األشخاص
, ) املنصورة: دار الفكر, و القانون, 1ط رزَّاق بارة, كرمية  ,التنفيذية، دراسة مقارنة

 .م ( 2211
د. ط., ) القاهرة: د. ن.,  ,يرياسة الدولة فى الفقه اإلسالم ,حممد رأفت عثمان, -413

 .( د. ت.
, إعداد: فهد بن ناصر بن ابراهيم شرح ثالثة األصولحممد بن صاحل , , العثيمني -415

  .م ( 2222 -ه 1122الثُ َري ا, , ) الرياض: دار 1السليمان, ط
, ) القاهرة: دار 1, طالنظرية العامة لنظام الحكم فى اإلسالم ,عدالن, عطية -412

 .( 2211 -ه 1132اليسر, 
, أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أىب بكر العراقي -417

حتقيق: , فى شرح التقريبَطْرح التثريب (, ه 226الُكر دى الرَّازياىن, املتوىف سنة )
الرياض: مكتبة نَ زَار مصطفى الباز,  –, ) مكة املكرمة 2محدى الدِّم رداش حممد, ط

 .م (1999 -ه 1122
, أحكام القرآن(,  ه 413, أبو بكر حممد بن عبد اهلل, املتوىف سنة ) ابن العريب -419

 حتقيق: حممد على البجاوى, د. ط., ) بريوت: دار املعرفة, د. ت. (.
حاشية  ( ه1232بن عرفة, حممد بن أمحد الدسوقى املالكى, املتوىف سنة )ا -411

 , د. ط., ) بريوت: دار الفكر, د. ت. (.على الشرح الكبير الدسوقي
حاشية (,  ه1232ابن عرفة, حممد بن أمحد الدسوقى املالكى, املتوىف سنة ) -461

, ) بريوت: دار 1حتقيق: حممد عبد اهلل شاهني, ط على الشرح الكبير، الدسوقي
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 م (. 1996 - ه1117الكتب العلمية, 
تاريخ  (,ه471ابن عساكر, أبو القاسم على بن احلسن بن هبة اهلل , املتوىف سنة ) -461

 - ه1114, حتقيق: عمرو بن َغرَامة العمراوى, د. ط., ) بريوت: دار الفكر, دمشق
 م (. 1994

, د. ط.,        1171، دستور سنة الدستوري المصري النظامعصفور, سعد,  -466
 (. 1922اإلسكندرية: منشأة املعارف, )

د.  ,حاشية العطار على َجمع الجوامع(, ه1242العطار , حسن , املتوىف سنة ) -464
 .(ط., ) بريوت: دار الكتب العلمية, د. ت. 

,د. ط., ) القاهرة: دار نظم السياسية، و القانون الدستوريالالعطار, فؤاد ,  -463
  (. 1966 – 1964النهضة العربية, 

د. ط.,          ,أصول الحكم، و المجتمع اإلسالميحممد الصادق,  ,العفيفي -465
 القاهرة: دار االعتصام, د. ت. (.)

 
 :القاهرة  , )1ط الحكم، أصول و اإلسالمي المجتمع الصادق, , حممدالعفيفي -462

 م (.1922 -ه 1122االعتصام,  دار
ري   -467 , عبد احلى بن أمحد بن حممد بن العماد احلنبلى, أبو الَفاَلح, املتوىف سنة الَعك 

, حتقيق: حممود األرناؤوط, ختريج: َشْذرات الذهب فى أخبار من ذهب(, ه1229)
 .م (1926 - ه1126بريوت: دار ابن كثري, -, ) دمشق1عبد القادر األرناؤوط, ط

 الدستوريو             ,بني السلطات ىف النظام السياسي الفصل , سعيد السيد, حقيقة علي
 (. 1999للواليات املتحدة, د. ط., ) د. م., د. ن., 

 .( 1921) بغداد: املكتبة العاملية,  2, طاإلسالم، و فلسفة الحكم ,عمارة, حممد -469
, ) القاهرة: دار الشروق, 2,  طمعركة اإلسالم و أصول الحكم ,حممد عمارة, -461

 .م ( 1997 -ه 1112
, د. ط., دراسات فى تاريخ مصر الحديث، و المعاصرعمر, عمر عبد العزيز ,  -441
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 م (.1929 - ه1129اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية, )
د.   , د. ط., ) القاهرة: د. ن.,اإلسالم، و أوضاعنا السياسية ,عودة, عبد القادر -441

 .ت. (
, ) جدة: الدار السعودية 4ط, المال، و الحكم فى اإلسالم , عودة, عبد القادر -446

 .( 1921للنشر, و التوزيع, 
 , 11ط ،الوضعي بالقانون مقارنا اإلسالمي الجنائي التشريع القادر,  عودة, عبد -444

 م (.1997 -ه 1112, الرسالة مؤسسة :بريوت( 

ُصىب السَّب ىت عياض -443 , املتوىف سنة , أبو الفضل بن موسى بن عياض بن َعمرون اليَّح 
 –) املنصورة    ,1حتقيق: حيىي امساعيل, ط ,ملِ سْ م بفوائد مُ علِّ إكمال المُ (, ه 411)

 .م ( 1992 -ه  1119دار الوفاء,  –مصر 

، و اختيار الحاكم فى البيعة فى الفقه اإلسالمي عيد, عبد املنعم أمحد سلطان, -445
العربية, , د. ط, ) القاهرة: دار النهضة األنظمة السياسية المعاصرة، دراسة مقارنة

 م (. 2221 - ه1121

 
 ,الدين علوم إحياء (,ه424) سنة املتوىف ,الطوسى حممد بن حممد حامد أبو ,الغزايل -442

 (. ت. د. املعرفة, دار بريوت: ) ط., د.

, املتوىف سنة ) الَغزَايل -447 ى  االقتصاد فى (,  ه 424, أبو حامد حممد بن حممد الطُّوس 
 م (. 2223 - ه 1123, ) بريوت: دار قُ تَ ي بة, 1حتقيق: إنصاف رمضان,ط ,االعتقاد

, املتوىف سنة ) الَغزَايل -449 ى  فضائح  (, ه 424, أبو حامد حممد بن حممد الطُّوس 
قيق: عبد الرمحن بدوى, د. ط. ) الكويت: مؤسسة دار الكتب الثقافية, حت  ,الباطنية
 .د. ت.(

 علم من المستصفي (,ه424,املتوىف سنة ) حممد بن حممد حامد , أبوالغزايل -441

 ).ت .د صادر دار :ط, ) بريوت .د ، األصول
: من علم األصول يستصفَ المُ (, ه 424أبو حامد بن حممد , املتوىف ) ,الغزايل -431

   , 1(, ط16دراسة و حتقيق: محزة بن زهري حافظ, سلسلة البحوث اجلامعية احملكمة )
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 .م (2213 -ه 1131الرياض: دار الفضيلة, ) املنصورة: دار اهلدى النبوى, 
, املتوىف سنة ) ، الَغزَايل -431 ى  الوجيز فى فقه  (, ه 424أبو حامد حممد بن حممد الطُّوس 

, ) بريوت:  شركة دار 1طحتقيق: على معوض, و عادل عبد املوجود,  ,ياإلمام الشافع
 م (. 1997 - ه1112األرقم بن أىب األرقم, 

الكواكب السائرة (,  ه1261حممد بن حممد , املتوىف سنة ) الُغزى , ُنم الدين  -436
, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1حتقيق: خليل املنصور, ط بأعيان المائة العاشرة،

 م (. 1997 - ه1112
لدستورية العامة، النظام القانون الدستورى: المبادىء االغفلول, عيد أمحد ,  -434

 (. 2229, ) القاهرة: دار النهضة العربية, , د. ط.لجمهورية مصر العربية الدستوري
السلطة التشريعية فى نظام الحكم اإلسالمى، و النظم َغَمق, َضو م فتاح ,  -433

 .( 2222د . ط., ) مالطا: دار اهلدى,  ،, دراسة مقارنة المعاصرة ) الوضعية (
, 1طالمسئولية السياسية، و الجنائية لرئيس الدولة، غنيم, حممد مرسى على,  -314

 (.2213اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية, )



معجم (,  ه394ابن فارس, أبو احلسني أمحد بن زكريا الَقز ويىن الرازى,املتوىف سنة )  -432
حتقيق: عبد السالم حممد هارون, د. ط.,  ) بريوت: دار الفكر, مقاييس اللغة، 

 م (. 1979 - ه1399
       , دراسة مجمل اللغة, ه(394 )أبو احلسني أمحد بن زكريا, املتوىف ,بن فارسا -437

 -ه 1126, ) بريوت: مؤسسة الرسالة, 2حتقيق: زهري عبد احملسن سلطان, طو 
 .م(1926

أبو يَ ع لى, املتوىف سنة          ,, حممد بن احلسني بن حممد بن َخَلف بن أمحد ءراَّ الفَ  -439
حتقيق: حممد حامد الفقى , د. ط., ) بريوت: دار , األحكام السلطانية(,  ه142) 

 م (. 1923 - ه 1123الكتب العلمية, 
 الفرَّاء, أبو يَ ع لى حممد بن احُلَسني   بن حممد بن َخَلف  بن أمحد بن الَفرَّاء احلَن َبلى, -431

   (, حتقيق: َود يع زيدان َحدَّاد, د. ط.,  ه 142, املتوىف سنة ) الُمْعَتَمد فى أصول الدين
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ر ق,  َش 
 م (. 1926) بريوت: دار امل

 السياسية النظم فى الدولة رئيس فى المتطلبة الشروط ر,بد زين , فراج -451

 (. 1992) القاهرة: دار النهضة العربية, ., ط .د اإلسالمية، الشريعة فى و المعاصرة
 , د.( 1171) حتمية تعديل دستور سنة  لدستوري المصرينظام اال ,فَ رَّاج, زين بدر -341

  .(2221ط., ) القاهرة: دار النهضة العربية,
: ياإلسالم يلمبادىء العامة فى النظام السياساحممد حممد امساعيل ,  ,فرحات -456

دراسة مقارنة بالنظم , قواعده األساسية، و مصادره، و السلطات العامة فيه
 .( 1991, د. ط., ) القاهرة: دار النهضة العربية, المعاصرة

 قواعده :اإلسالمي السياسي النظام فى العامة المبادئفرحات, حممد حممد,  -454

, 2, طالمعاصرة بالنظم مقارنة دراسة فيه، العامة السلطات و مصادره و األساسية
 (.1997) القاهرة: دار النهضة العربية, 

يباج ابن فرحون, ابراهيم بن على بن حممد, برهان الدين اليَ ع ُمرى ,  -453 الُمْذَهُب فى الدِّ
, حتقيق: حممد األمحدى أبو النور, د. ط., )القاهرة: معرفة أعيان علماء المذهب

 .مكتبة دار الرتاث, د. ت.(
الديباج الُمْذَهب (, ه799ابن فرحون, أبو اسحاق ابراهيم  بن على , املتوىف سنة ) -455

 (. م  1972, د. ط., ) القاهرة: مطبعة املدينة,فى معرفة أعيان الَمْذَهب
     الحقوق الدستورية لإلنسان فى الشريعة اإلسالمية، حممد عبد اهلل , ,الفَّالَّح -452

 (. 2212د. ط., ) ليبيا: دار الكتب الوطنية, ,و القوانين الوضعية
, ) القاهرة: مؤسسة 2, طالخاص أصول القانون الدولي, حممد كمال , فهمي -457

 (. 1922الثقافة اجلامعية, 
, ) اإلسكندرية: منشأة 1, طالنظام الدستوري المصري, مصطفى أبو زيد, فهمي -459

 م (. 1921املعارف, 
, ، و رقابة دستورية القوانينالنظام الدستوري المصري, مصطفى أبو زيد, فهمي -451

 (. 1992, ) د. م., د. ن., 7ط
, ) اإلسكندرية: 9طفقها، و قضاء ،  الدستور المصري, مصطفى أبو زيد , فهمي -421
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 (. 1996املطبوعات اجلامعية,  دار
, د. نظم السياسية، و القانون الدستوريالمحيط فى ال, صالح الدين , فوزي -421

 .( 1994ط., ) القاهرة: دار النهضة العربية, 
, د. ط.,     النظم، و اإلجراءات االنتخابية، دراسة مقارنة, صالح الدين , فوزي -426

 (. 1924القاهرة: دار النهضة العربية, )
 القاموس(, ه217املتوىف سنة ) يعقوب, بن حممد الدين جمد, الفريوزآبادي -424

 (. ت .د اجليل, دار :بريوت ( .,ط ., دالمحيط
, القاموس المحيط, ه(217املتوىف ) ,, جمد الدين حممد بن يغقوبيالفريزآباد -423

العرىب,  , ) بريوت: دار إحياء الرتاث 2إعداد و تقدمي: حممد عبد الرمحن املرَعشلى, ط
 .م (2223 -ه 1111

َق رى , املتوىف ) ,يالفيوم -425
نير فى المصباح الم, ه(772أمحد بن حممد بن على امل

) القاهرة: املطبعة  , تصحيح: مصطفى السقا, د. ط.,يغريب الشرح الكبير للرافع
 .األمريية, د. ت. (

 
نتدى الفكر ن: م, ) َعمَّا1ط التعليم العالي فى الوطن العربي،,  القاسم, صبحي -422

 (. 1992, العريب
, د. ط.,           المدخل لدراسة القانون، القاعدة القانونية, قاسم, حممد حسن -427

 (. 2212اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة, )
نتائج  (,ه922زاده أفندى, مشس الدين أمحد بن ُقودر, , املتوىف سنة ) قاضي -429

 بريوت: دار الفكر, د. ت. (., ) 2, طاألفكار فى كشف الرموز، و األسرار
ل م , املتوىف سنة )  ,بن قُ تَ ي بةا -421 , حتقيق: السلطان(, ه 276أبو حممد عبد اهلل بن ُمس 

  .( 2222أمين عبد اجلابر البحريى, د. ط., ) القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث, 
, الحديثتأويل مختلف (,  ه276ابن قُ تَ َيبة, عبد اهلل بن ُمسل م , املتوىف سنة ) -471

 , ) القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية, د. ت. (.1ط
قدسى اجلََّماعيلى  -471

َ
ابن ُقَدامة, ُمَوفَّق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد امل
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حتقيق: عبد اهلل بن عبد ،الكافي(,  ه622الدَِّمشقى الصاحلى احلَنبلى, املتوىف سنة )
ث, و الدراسات العربية, و اإلسالمية بدار َهَجر, احملسن الرتكى بالتعاون مع مركز البحو 

, ) اململكة العربية السعودية: وزارة الشئون اإلسالمية, و األوقاف, و الدعوة,        2ط
 م (. 1992 - ه1119و اإلرشاد, 

ابن ُقدامة, أبو حممد ُموَّفق  الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن ُقَدامة اجلََّماعيلى  -476
َق د سى 

, د. ط., ) القاهرة: مكتبة المغني(,  ه 622الدَِّمشقى  احلنبلى, املتوىف سنة )امل
 .م ( 1962 - ه 1322القاهرة, 

(, ه 632بن أمحد بن حممود , املتوىف سنة ) موفق الدين أبو حممد عبد اهلل ,بن ُقَدامةا -373
 -ه 1123حتقيق: مجاعة من العلماء,  د. ط., ) بريوت: دار الكتاب العرىب, , الُمْغنى
 .م ( 1923

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكى, املتوىف سنة  ,القرايف -473
, ) بريوت: دار الغرب اإلسالمى, 1حتقيق: حممد بو ُخب زة, ط  الذخيرة، ,ه(621)

 .م ( 1991
 

475- , , املتوىف سنة  الُقَرشي  عبد القادر بن حممد بن َنصر اهلل , أبو حممد حمى الدين احلََنفى 
, د. ط., ) كراتشى, مري حممد  الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية(,  ه774) 

 ُكتب خانة, د. ت. (.
,  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أىب بكر بن فَ رَح األنصارى اخلزرجى مشس القرطيب  -472

, د. ط. , ) القاهرة: دار الريان, الجامع ألحكام القرآن(, ه671توىف سنة )الدين , امل
 د. ت. (.

, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أىب بكر بن فرج األنصارى اخلزرجى مشس القرطىي -477
,حتقيق: أمحد امع ألحكام القرآن: تفسير القرطبيالج(,  ه671الدين , املتوىف سنة ) 
 1961 - ه 1321, ) القاهرة: دار الكتب املصرية, 2فيش, طالرب  َدوىن, و إبراهيم أط

 (.م
الجامع (,  ه671, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصارى املتوىف سنة ) القرطيب -479
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 (.  1964د. ط., ) بريوت: دار إحياء الرتاث العرىب,  ألحكام القرآن
الجامع  (,ه 671, املتوىف سنة ) بن أىب َبكر أبو عبد اهلل حممد بن أمحد, رطيبالقُ  -471

, ) بريوت: 1حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكى, و آخرون, ط, ألحكام القرآن
 م (. 2226 - ه1127مؤسسة الرسالة, 

, أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك الُقتَ ي ىب املصرى, أبو العباس الَقس طالين -491
,    7,  طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (,ه923شهاب الدين, املتوىف سنة )

 (. ه1323) القاهرة: املطبعة الكربى األمريية, 
, د. ط. , ) د. م. , الخاص يالوجيز فى القانون الدولعصام الدين ,  ,القصيب -491

 .( 1922-1927د. ن. , 
, ) القاهرة: د. ن., 13ط  ،اإلسالمي التشريع تاريخ خليل, مناع القطان, -496

 م (.1994 -ه 1116
مآثر (, ه 221)  أمحد بن على بن أمحد الَفزَارى القاهرى, املتوىف سنة  ,يالَقل َقَشند -494

, ) الكويت: مطبعة 2, حتقيق: عبد الستار أمحد فَ رَّاج, طاإلنافة فى معالم الخالفة
 .(1924حكومة الكويت, 

حممد رشيد بن على رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن  ,الَقَلُموين -493
, د. ط., ) القاهرة: الزهراء الخالفة (,ه 1341م ن ال على خليفة احُلَسي ىن, املتوىف سنة ) 

 .لإلعالم العرىب, د. ت. (
, د. ط., ) القاهرة: الخالفة(, ه 1341حممد رشيد رضا, املتوىف سنة ) , الَقَلموين -495

 .م  (1991 -ه 1114اء لإلعالم العرىب, الزهر 
ي -492 دِّيق حسن, املتوىف سنة ) الق نَّوج  فى  إكليل الكرامة(,  ه1347, سيد حممد ص 

َط بع الصِّدِّيقى,  تبيان مقاصد اإلمامة
 (. ه1291,  د. ط., ) اهلند, هَبوبال: امل

العقوبات، شرح قانون فتوح عبد اهلل,  ,على عبد القادر, و الشاذىل ,يالقهوج -497
, د.ط., )اإلسكندرية: و الجزاء الجنائى القسم الثانى، النظرية العامة، و المسئولية،

 .(2222دار اهلدى للمطبوعات, 
 دور أهل الحل، و العقد فى نـَْقض القرارات السياسية، ,قُ َوي َدار, جمدى حممد -499
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و القانون, قسم غزة: اجلامعة اإلسالمية, كلية الشريعة, رسالة ماجستري غري منشورة, )
 .(م 2227 -ه  1122اَرن, الفقه املقَ 

    مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أىب بكر بن قَ يِّم اجلَّو ز ية, املتوىف سنة ابن القيم,  -491
      , 1, حتقيق: زكريا ُعمريات, طالطرق الُحْكِمية فى السياسة الشرعية(, ه 741) 

 .م ( 1994 -ه 1114) بريوت: دار الكتب العلمية, 
ابن الَقيِّم, مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أىب بكر بن قَ يَّم اجَلو ز ية, املتوىف سنة  -411

رى,  و أبو أمحد أحكام أهل الذمة، (,  ه741) حتقيق: أبو بَ رَاء يوسف بن أمحد الَبك 
 م (. 1997  - ه 1112, ) الدَّمَّام: َرَمادى للنشر, 1شاكر بن توفيق العارورى, ط

أبو عبد اهلل حممد بن أىب بكر بن أيوب, املعروف بابن قَ يِّم اجَلو زية, املتوىف  الَقيِّم, ابن -411
, ) اململكة العربية 1حتقيق: يسرى السيد حممد, طبدائع التفسير، (,  ه741سنة )

 م (. 1991 - ه1111السعودية: د. ن., 
د. ط., ) بغداد: , األنظمة السياسيةالكاظم, صاحل َجَواد و العاىن, على غالب ,  -416

 (. 1991 – 1992وزارة التعليم العاىل, جامعة بغداد, كلية القانون, 
 

ابن كثري, أبو الف داء امساعيل بن عمر الُقَرشى البصرى الدَِّمشقى, املتوىف سنة  -414
, حتقيق: عبد امللك بن عبد جامع المسانيد، و السَُّنن الهادى ألقوم َسَنن(, ه771)

ض ر للطباعة, و النشر, و التوزيع,  ,2اهلل الدَُّهي ش, ط  - ه1119) بريوت: دار خ 
 م (.1992

, املتوىف سنة  -413 قى  ابن كثري, أبو الف داء امساعيل بن عمر بن كثري الُقَرشى الَبص رى الدَِّمش 
, ) بريوت: 1, حتقيق: حممد حسني مشس الدين, طتفسير القرآن العظيم(, ه771) 

 (. ه1119دار الكتب العلمية, 
تفسير (,  ه 771ن كثري, عماد الدين أبو الف َداء امساعيل الدََّمشقى, املتوىف سنة ) اب -415

,  ) اجليزة: مؤسسة 1, حتقيق: مصطفى السيد حممد, و آخرون, طالقرآن العظيم
 م (. 2222 - ه 1121قرطبة, 
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السيرة (,  ه771ابن كثري,  أبو الف داء امساعيل بن عمر الُقَرشى  الدَِّمشقى املتوىف سنة ) -396
 - ه1394, حتقيق: مصطفى عبد الواحد, د. ط., ) بريوت: دار املعرفة, النبوية

م (.1976

(,  ه 776, ع ماد الدين امساعيل بن عمر, املتوىف سنة ) ، طبقات الشافعيةابن َكث ري -417
َد  اإلسالمى, 1حتقيق: عبد احلفيظ منصور, ط

 (. 2221, ) بريوت: دار امل
 (,ه322حممد بن يعقوب بن اسحاق الرازى, املتوىف سنة ), أبو جعفر الٌكليين -419

, ) بريوت: دار 1تصحيح, و تعليق: على أمحد الغ فارى, ط ، األصول من الكافي
 دار التعارف, د. ت. (. –َصعب 

ر,  املتوىف سنة )   -411 الكمال ابن أىب ُشَري ف,كمال الدين حممد بن حممد بن أىب َبك 
, ) القاهرة: املطبعة  الكربى األمريية 1ط ,بشرح الُمَسايرة سامرةالمُ  (, ه 926

 (. ه 1317, ببوالق, 
املعارف,   منشأة :, ) اإلسكندرية4ط  القانون، إلى المدخل حسن, ,كرية -311

1971.) 
َنو ى  , أبو احَلَسَنات حممد عبد احلى اهل ن د ى , املتوىف سنة ) -311 الفوائد  (, ه 1321اللَّك 

تعليق: السيد حممد بدر الدين أبو ف رَاس الن ُّع َماىن , د. ط.,      البهية فى تراجم الَحَنفية
 (. ه 1321) بريوت: دار املعرفة, 

المبادىء الجنائية الدستورية، و الدولية فى التشريعات اللمساوى, أشرف فايز,  -316
 (. 2229, ) القاهرة: املؤمتر القومى لإلصدارات القانونية,   1ط العربية، و الدولية،

, حتقيق: بشار عواد ُسَنن ابن ماجةأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويىن ,  ,بن ماجةا -314
 .م(1992-ه1112, )بريوت: دار اجليل, 1معروف, ط

   سنة , أبو احلسن على بن حممد بن َحب يب الَبص رى البَ غ َدادى املتوىفياملاَورد -313
, تصحيح: أمحد عبد السالم, األحكام السلطانية، و الواليات الدينية(, ه 142)

 .م ( 2226 -ه 1127, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 3ط
, أبو احلسن على بن حممد بن حبيب البصرى البغدادى, املتوىف سنة املاوردي -315

على حممد  , حتقيق:لكبير فى فقه مذهب اإلمام الشافعيا الحاوي (, ه142)
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 - ه1119, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1معوض,   و عادل أمحد عبد املوجود, ط
 م (.1999

 سياسة فى السلوك ُدَرر (, ه142)  املتوىف َحب يب بن على احلسن أبو ,ياملاَورد -312
 - ه1117 الوطن, دار      الرياض: ) ,1ط أمحد, املنعم عبد فؤاد حتقيق: ,الملوك
 .( م 1997

نصيحة (, ه 412)  , أبو احلسن على بن حممد بن َحب يب املتوىف سنة ياملاورد -317
ض ر حممد خضر, طالملوك  -ه1123, ) الكويت: مكتبة الفاَلح, 1, حتقيق: خ 
 .م (1923

, د. ط.,       حجية خبر اآلحاد فى العقائد، و األحكاممبارك, حممد بن مجيل,  -319
 لطباعة املصحف الشريف, د. ت. () املدينة املنورة: جممع امللك فهد 

فى العصر الحديث،  ياإلسالم يأزمة الفكر السياس عبد احلميد , ,متوىل -311
 .( 1924, ) القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب, 3,  طمظاهرها، أسبابها، عالجها

 بالمبادئ المقارنة مع السياسية األنظمةو  الدستوري القانون احلميد , متوىل, عبد -311

 (. 1971املعارف,  منشأة :اإلسكندرية (  ,4 ط  اإلسالمية، الشريعة فى الدستورية
           , 3, طللدستور يصدر أساسالشريعة اإلسالمية كم ,متوىل, عبد احلميد -311

 .( 1992) اإلسكندرية: منشأة املعارف, 

 مع المقارنة بالمبادىء, مبادىء نظام الحكم فى اإلسالمعبد احلميد,  ,متوىل -316
 .( 1972, ) اإلسكندرية, ُمنَشأة املعارف, 1,طالدستورية الحديثة

ل سي -314 َج 
ِبحار األنوار الجامعة لُدَرر أخبار (,  ه1112, حممد باقر , املتوىف سنة ) امل

, ) بريوت: دار إحياء 1حتقيق: جلنة من  العلماء, اجمللد التاسع,  ,  طاألئمة األطهار، 
 م (. 1992 - ه 1112الرتاث العرىب, 

 , ) القاهرة: د. ن., د. ت. (.3, طالوسيط المعجمالعربية,  اللغة جَمَمع -111
ه 1124, ) القاهرة: مكتبة الشروق الدولية, 1: طالمعجم الوسيطجممع اللغة العربية,  -114

 .م (2221 -
  معناه، هية العقل، و ام, ه(213املتوىف سنة ) ,أبو عبد اهلل احلارث بن أسد ,احملاسيب -116
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دار  –, ) بريوت: دار الكِّن دى 2, حتقيق: حسني الٌقَوتلى, طاختالف الناس فيهو 
ر,   .ه (1392الف ك 

, د. ط., ) اإلسكندرية: د. ن., جرائم األشخاص، و األموال ,حممد, عوض -317
1972 ). 

  ,الرئيس فى النظام الدستورى للواليات المتحدة األميريكية ,حممود, أمحد شوقي -319
 .(1922 رسالة دكتوراه منشورة,  كلية احلقوق,جامعة القاهرة:  )

َشغ ل منصب رئيس اجلمهورية ىف الدستور املصرى لسنة  ،حممد يوسف ,حميميد -311
جامعة   ) مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، و السياسية، املعدل,  1971

 (. 2223(, السنة 12(, العدد )3تكريت, العراق, اجمللد )
املتوىف سنة  عمر بن على بن سامل التونسى املالكى, حممد بن حممد بن ,خملوف -361

,  د. ط., )القاهرة: املطبعة شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية, ه(1362)
 .ه(1319السلفية و مكتبتها, 

  ابن -361
ُ
الجامع  البحر الزخار(,  ه212املتوىف سنة ) , ي , أمحد بن حيييضتَ ر  امل

تصحيح: عبد اهلل بن عبد الكرمي اجل راىف, د. ط., ) صنعاء:  لمذاهب علماء األمصار
 دار احلكمة اليمانية, د. ت. (.

 
  ابن -366

ُ
الجامع  البحر الزخار(,   ه212املتوىف سنة ) , ي, أمحد بن حيييضتَ ر  امل

, ) بريوت: دار الكتب 1, حتقيق: حممد حممد تامر, طلمذاهب علماء األمصار
 م (. 2221 -ه1122العلمية, 

ُر َتَضي, أمحد بن حيييا -364
عيون األزهار فى فقه  (, ه 212, املتوىف سنة   )  بن امل

 (. 1974, ) بريوت: دار الكتاب اللبناىن, 1,  طاألئمة األطهار
ُر   -363

,  حتقيق: ُسوَسنَّة  طبقات المعتزلة (, ه 212, املتوىف سنة ) َتَضي, أمحد بن حيييامل
 م (. 1927 - ه 1127, ) بريوت: د. ن., 2د يَفل د  ف ل َزر, ط

ُر َتَضي -365
وَسو ي  , الشَّر  امل

ُ
الشافى فى (,  ه 136, املتوىف سنة ) يف على بن احُلَسني  امل

, حتقيق: السيد عبد الزهراء احُلسيىن اخَلطيب, مراجعة: السيد فاضل امليالىن, اإلمامة
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 .(م  2221 - ه 1121ن: مؤسسة الصادق للطباعة, و النشر, , ) طهرا2ط
, د. ط., ) اإلسكندرية: دار اجلامعة المصلحة المعتبرة فى التجريمُمردان, حممد,  -362

 (.2214اجلديدة, 
,  عالء الدين  أبو احلسن على بن سليمان الدمشقى الصاحلى احلنبلى, امل ر داوي -367

, ) بريوت: دار 2ط, فى معرفة الراجح من الخالف إلنصافا(,  ه224املتوىف سنة )
 إحياء الرتاث العرىب, د. ت. (.

عالء الدين أىب احلسن على بن سليمان بن أمحد السعدى احلنبلى, املتوىف  ,ياملرداو  -369
اإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد , ه(224سنة )

مكتبة  –القاهرة: مكتبة السنة احملمدية  ), 1, حتقيق: حممد حامد الفقى, طبن حنبل
 . م(1942 -ه1377, ابن تيمية

    , د. ط., فى قانون العقوبات الخاص يالَمْرصفاو حسن صادق ,  ,ياملرصفاو  -361
 .( 1991اإلسكندرية: ُمن شأة املعارف, )

, د. ط., المرصفاوى فى أصول اإلجراءات الجنائيةحسن صادق,  ,املرصفاوى -341
 .(1996شأة املعارف, )اإلسكندرية: من

مختصر  (, ه 261, امساعيل بن حيىي بن امساعيل أبو ابراهيم , املتوىف سنة ) املزين  -341
 م (. 1992 - ه1112, د. ط., ) بريوت: دار املعرفة, يالُمَزن

تحفة , ه(712املتوىف سنة ) ,, مجال الدين أبو احَلجَّاج يوسف بن عبد الرمحني  امل زِّ  -346
, )بريوت: املكتب 2, حتقيق: عبد الصمد شرف الدين, طاألطرافاألشراف بمعرفة 

 .م(1923 –ه 1123اإلسالمى, 
, يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف أبو احلَّجَّاج مجال الدين أىب الزَّكى  أىب حممد املِّزِّي   -344

حتقيق: تهذيب الكمال فى أسماء الرجال،  (, ه712الُقَضاعى الَكل ىب املتوىف سنة )
 م (. 1922 - ه1122, ) بريوت: مؤسسة الرسالة, 1َعوَّاد معروف, طَبشَّار 

ى الن َّي سابورى, املتوىف سنة ) ,ُمسل م -343 الُمْسَند (, ه 261أبو احُلَسني  بن احَلجَّاج الُقَشري 
, د. ط., ) بريوت: دار إحياء الرتاث العرىب, د. ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقى, الصحيح

 ت. (.
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ى الن َّي سابورى, املتوىف سنة )أبو احلُ  ,ُمسل م -345 الُمسَند (, ه 261َسني  بن احَلجَّاج الُقَشري 
حتقيق: حممد  اهلل عليه و سلم، العدل عن العدل إلى رسول اهلل صليالصحيح بنقل 
 , د. ط., ) بريوت: دار إحياء الرتاث العرىب, د. ت. (.فؤاد عبد الباقى

ى الن َّي سابورى, املتوىف سنة )ُمسل م, أبو احُلَسني  بن احَلجَّاج الُقشَ  -342 صحيح (,  ه261ري 
 (. 2212, ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقى, د. ط., ) املنصورة: مكتبة فَ يَّاض, مسلم

 ه1112, ) بريوت: دار اجليل, 1, حتقيق: حممود حممد خليل, طالُمْسَند الجامع -347
 م (.1992 -

, ) القاهرة: 12, ط امشرح قانون العقوبات، القسم الع مصطفى, حممود حممود, -349
  .( 1923دار النهضة العربية, 

,  حتقيق: فهد بن حممد أصول الفقه مشس الدين حممد املقدسى احلنبلى, ,بن مفلحا -341
َحان, ط  .م(1999-ه1122, )الرياض: مكتبة العبيكان, 1السَّد 

َناوي -331
َ
دعو بعبد الرءوف بن تاج العارفني بن على بن زين امل

َ
, زين الدين حممد امل

الجامع فيض القدير شرح (,  ه1231العابدين احَلدَّادى القاهرى, املتوىف سنة )
 (. ه1346, ) القاهرة: املكتبة التجارية الكربى, 1, طالصغير

الدولة اإلسالمية، وحدة العالقات الخارجية فى منجود, مصطفى حممود ,  -331
 م (. 1997 - ه1117, ) القاهرة: املعهد العاىل للفكر اإلسالمى, 1طاإلسالم، 

عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل, أبو حممد زكي الدين, املتويف سنة  املنذري, -112
حتقيق: أمحد حممد شاكر, وحممد حامد الفقي, د.  مختصر سنن أبي داود، (,ه646)

 ط., )بريوت: دار املعرفة, د. ت.(.
مجال الدين أبو الفضل حممد بن ُمَكرِّم بن على بن أمحد بن أىب القاسم  ,بن منظورا -334

حتقيق: عبداهلل على الكبري, و حممد  ,لسان العرب, ه(711بن حنيفة , املتوىف سنة )
 .أمحد حسب اهلل, و هاشم حممد الشاذىل, د.ط., )القاهرة: دار املعارف, د.ت.(

د بن على بن ُمَكرِّم بن حممد الفضل أبو الدين منظور, مجال ابن -333 القاسم  أىب نب أمح 
 حممد و الوهاب عبد أمني :تصحيح   ،العرب لسان (,ه711,املتوىف سنة ) حنيفة بن

 (.1926, العرىب الرتاث إحياء دار :بريوت , )3ط  العبيدى, الصادق
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َو ُدود -335
) الكويت:  ,1, تعريب: أمحد إدريس, طالخالفة، و الُمْلك ,, أبو األعلىيامل

 .م ( 1972 -ه 1392دار الَقَلم, 
َو ُدود -332

, ) بريوت: مؤسسة 4, طيتدوين الدستور اإلسالمأبو األعلى ,  ,يامل
 .م ( 1921 -ه 1121الرسالة, 

, تعريب: حممد كاظم َسبَّاق, يتدوين الدستور اإلسالم ,, أبو األعلىياملودود -337
 .م ( 1921 -ه 1121, ) بريوت: مؤسسة الرسالة, 4ط

, ) بريوت: مؤسسة 2, حتقيق: شعيب األرنؤوط, و آخرون, طالحديثيةالموسوعة  -339
 م (.1999 - ه1122الرسالة, 

, حتقيق: حسني يوسف موسى, نظام الحكم فى اإلسالمحممد يوسف ,  ,موسى -331
 .د. ط., ) القاهرة: دار الفكر العرىب, د. ت. (

ما األمة، و سالم، اإلمامة، و رياسة نظام الحكم فى اإلحممد يوسف ,  ,موسى -351
حتقيق: حسني يوسف موسى, د. ط., ) القاهرة: دار الفكر يتعلق بها من بحوث، 

  .د. ت. (  العرىب,
ل -351 َو ص 

ُحْسن (, ه 771حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشافعى, املتوىف )  ,يامل
, ) الرياض: دار 1, حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد, ط السلوك الحافظ دولة الملوك

 .ه (1117  الوطن,
, د. ط.,        نظام الجنسية فى القانون المقارن, ناصف, حسام الدين فتحي -356

 (. 2227القاهرة: دار النهضة العربية, )
 - ه1121, ) بريوت: دار األمة, 4ط الشخصية اإلسالمية،, تقى الدين, النَّبهاين -354

 م (. 2223
دي -353 كى, املتوىف النَّج 

َ
يد امل السُُّحب (,  ه1294سنة ), حممد بن عبد اهلل بن محَ 

, حتقيق: بكر بن عبد اهلل بن أبو زيد,   وعبد الرمحن بن الوابلة على ضرائح الحنابلة
  سليمان العثيمني, د. ط,) بريوت: مؤسسة الرسالة, د. ت. (. 

(, ه 1226حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى , املتوىف سنة ) , يالنجد -355
, حتقيق: حممد الطيب بن اسحاق قواعده األربعأصول الدين اإلسالمى مع 
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 .األنصارى, د. ط., ) مكة املكرمة: دار احلديث اخلريية, د. ت. (
َكْنز (, ه  712سنة )  أبو البَ رَكات عبد اهلل بن أمحد, املتوىف ,يالنََّسف -352

َداش, طالدقائق     -ه  1132, ) املدينة املنورة: دار السَّرَّاج, 1,حتقيق:سائد َبك 
 .م ( 2211

 (, ه 712املتوىف سنة )  أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود احلََنفى,, يالنََّسف -357
, المسمى: باالعتماد فى االعتقاد، فى عقيدة أهل السنة، و الجماعة الُعْمدة شرح 

 - ه1132, ) القاهرة: املكتبة األزهرية, 1حتقيق: عبد اهلل حممد عبد اهلل امساعيل, ط
 .م ( 2212

عمر بن حممد بن أمحد بن امساعيل بن حممد بن على بن لُقمان, أبو ، النََّسفي   -359
, املتوىف سنة )  ى 

, مجموع المتون الكبيرىف:  العقائد الَّنَسفية، (, ه437َحف ص احلََنف 
جمموعة من العلماء, د. ط., ) القاهرة: املكتبة التجارية الكربى, مطبعة االستقامة, 

 م (. 1944 - ه 1372
أبو نُ َعيم, أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن اسحاق بن موسى بن َمهران اأَلصبهاىن,  -351

,  د. ط.,  ) القاهرة: مطبعة حلية األولياء، و طبقات األصفياء (, ه132املتوىف سنة )
 .م ( 1971 - ه1391دار السعادة, 

 
البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية الرقابة , خالد عبد اهلل عبد الرزاق , الن ََّقيب -321

, د. ط., ) القاهرة: دار النهضة فى دولة اإلمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة
 (.م  2212 - ه1122العربية, 

صحيح مسلم (,ه 676أبو زكريا حُم ى الدين حيىي بن شرف, املتوىف سنة ) ,يالن ََّوو  -321
 .املصرية, و مكتبتها, د. ت. (د. ط.,) القاهرة: املطبعة ,شرح النوويب

المنهاج (, ه676أبو زكريا حمى الدين بن حيىي بن شرف , املتوىف سنة )، النووي -326
 (. ه1392, )بريوت: دار إحياء الرتاث العرىب, 2ط شرح صحيح مسلم بن الَحجَّاج،

, روضة الطالبين(, ه676, أبو زكريا حيىي بن َشَرف الدمشقى, املتوىف سنة )النووي -324
 م (. 1991 - ه1112, ) بريوت: املكتب اإلسالمى, 1حتقيق: زهري الشاويش, ط
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ضة وْ رَ (,  ه676املتوىف سنة ) , , أبو زكريا حُم ى الدين حيىي بن شرف يو وَ لن َّ ا -323
, ) بريوت: املكتب اإلسالمى, 3حتقيق: زهري الشاويش, ط, ُعْمدة الُمْفتين، و الطالبين
 م (. 1991 - ه1112

ضة وْ رَ (,  ه 676املتوىف سنة ) , الدَِّمشقى , أبو زكريا حيىي بن َشَرف يو وَ الن َّ  -325
, ) بريوت: دار 1حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود, و على حممد معوض, ط ,الطالبين

 م (. 1992 - ه 1112الكتب العلمية, 
صحيح مسلم  (,ه 676أبو زكريا حُم ى الدين حيىي بن شرف, املتوىف سنة )  ,يالن ََّوو  -322

, ) القاهرة: 1حتقيق: عصام الضَّابطى, وحازم حممد, و عماد عامر, ط  بشرح النووى،
 .م ( 2221 -ه  1122دار احلديث, 

منهاج  (, ه676, حمى الدين أبو زكريا حيىي بن َشَرف , املتوىف سنة )النووي -327
: دار , ) جدة1, حتقيق: حممد حممد طاهر شعبان, طُعْمدة الُمفتينالطالبين، و 

 م (. 2224 - ه1126املنهاج, 
, شرح العقيدة الواسطية, ه(1394املتوىف سنة ) , َهرَّاس, حممد بن خليل حسن -162

, ) اململكة العربية السعودية: اخلرَُب, 3حتقيق: علوى بن عبد القادر السَّقَّاف, ط
 .ه (1114

الَّ ,  -169
ُ
(, ه1211املتوىف سنة )اهلََّروى, على بن سلطان حممد, أبو احلسن نور الدين امل

 - ه1122, ) بريوت: دار الفكر, 1, طِمْرقاة المفاتيح شرح ِمشكاة المصابيح
 م (. 2222

حممد بن عبد الواحد السيواسى السكندرى, كمال الدين , املتوىف سنة  ,بن اهلماما -371
, حتقيق: عبد الرازق شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية الُمبتدى, ه(621)

 .( 2223 -ه 1121, ) بريوت: دار الكتب العلمية, 1املهدى, طغالب 
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