المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والســام علــى إمــام األنبيــاء واملرســلني ،وعلى آلــه ّ
الطيبني
احلمـ ُد للــه ِّ
رب العاملــنّ ،
والصــاة ّ
ّ
الديــن ،وبع ُد:
الطاهريــن ،وأصحابــه الغـ ّر امليامــن ،و َمــن تبعهــم بإحسـ ٍ
ـان إلــى يوم ّ
ـإن مِ ــن أهــم األمــور املتعلقــة ببنــاء الــدول وإقامــة احلكومــات مســائل :مرجعيــة الدســاتير
فـ َّ

والقوانــن واألنظمــة فيهــا ،وكيفيــة ممارســة الشــعب لســلطته فــي الدولــة ،وصالحيــات هــذه
الســلطة ،ومــا يتفــرع عنهــا مِ ــن مســائل.

أن أصولهــا راســخ ٌة فــي
أن تفاصيــل هــذه املســائل متجــددة وحادثــة ،إال ّ
وعلــى الرغــم مِ ــن ّ

أسســه ســلفُنا الصالــح.
علــم السياســة الشــرعية الــذي وضــع
َ

وفــي ســياق احلــوار حــول هــذه املصطلحــات واملســائل تقـ َّـدم املكتــب العلمــي بهيئــة الشــام
اإلســامية ببحــث هذيــن املصطلحــن (مرجعيــة الشــريعة) ،و(ســلطة األمــة)((( للنــدوة
التخصصيــة الشــرعية التــي عقدهــا مركــز احلــوار الســوري فــي اســطنبول ،بتاريــخ األربعــاء
 3ربيــع الثانــي 1437هـــ ،املوافــق لـــ 13كانــون الثانــي 2016م((( حــول املشــروع السياســي الــذي
ينبغــي أن يحــل محــل النظــام احلالــي بعــد الثــورة املباركــة.
وقــد رأى املكتــب العلمــي نشــر هــذا البحــث للعمــوم بعــد األخــذ مبقترحــات ومرئيــات
وتوضيحــا لألحــكام
املشــاركني فــي النــدوة؛ إســها ًما فــي احلــراك الثقافــي السياســي،
ً
( )1الشــائع فــي مثــل هــذه املســائل اســتخدام مصطلــح (األمــة) ،ويقصــد بــه الشــعب الــذي يعيــش فــي حــدود الــدول املعاصــرة؛ ونظـ ًرا ملــا قــد
يســببه هــذا املصطلــح مــن لبــس بــن عمــوم األمــة اإلســامية ،وخصــوص الشــعب الســوري فقــد رأينــا أن نع ِّبــر فــي هــذا البحــث مبصطلــح
الشــعب ،واألمــر فــي هــذا يســير.
( )2ينظر تقرير املركز.http://sydialogue.org/tempsite/leafletmostalahat.html :
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الشــرعية املتعلقــة بهــذه املصطلحــات بعيــ ًدا عــن التمييــع والغلــو.

وقــد شــارك فــي وضــع املــادة العلميــة لهــذا البحــث :الشــيخ فايــز الصــاح ،و د .عمــار
العيســى ،و د .عمــاد الديــن خيتــي ،وراجعــه كل مــن :د .معــن كوســا ،وجهــاد خيتــي.

فنســال اللــه تعالــى أن يتقبــل هــذا العمــل ،وأن ينفــع بــه ،وأن يجعلــه خطــو ًة ولبنــة فــي بنــاء

النّظــام السياســي الــذي تعظــم احلاجــة إليــه فــي هــذا الزمــان.
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الملخص العام
في املرجعية:

الديــن ،ولــوازم اإلميــان باتفــاق املســلمني،
تع ـ ُّد مرجعي ـ ُة الشــريعة وحتكي ُمهــا مِ ــن فرائــض ّ
الض َ
وتتحقّــق تلــك املرجعيــة بـــ «أ ْن تكــون ّ
ابــط العــا ّم ملنظومــة
الشــريع ُة اإلســامي ُة هــي ّ
الدولــة ،والقيــم ّ
املنظمــة ألمــور اجملتمــع فــي شــتّى مناحــي احليــاة» ،والواجــب أن
قوانــن ّ
تع ّبــر مرجعيــة ك ّل مجتمــع عــن هويتــه وثقافتــه.

رأس الهــرم القانونــي لل ّدولــة ،إلــى جانــب مصــادر أخــرى لقوانــن ال ّدولــة
مي ّثــل ّ
الدســتور َ
ّــص علــى مرجعيــة ّ
الدســتور مِ ــن مســائل
الشــريعة فــي ّ
وأنظمتهــا لهــا قــ ّوة دســتورية ،والن ُّ
السياســة ّ
ـب األخــذ بالعبــارات ال ّدالــة
الشــرعية التــي تتعلّــق باالســتطاعةِ والتّمكــن ،فيجـ ُ
ّ
أن املهــم واملعتبــر هــو حت ّقــق تلــك
علــى حتقيــق مرجعيــة الشــريعة بحســب اإلمــكان ،علــى ّ

املرجعيــةِ فــي أرض الواقــع ،وليــس مجــ ّرد كتابتهــا فــي الوثائــق السياســية ،التــي ال تعنــي
بالضــرور ِة االلتــزا َم بهــا.
ّ

وينبغــي أن يحــوي الدســتور عــد ًدا مِ ــن العبــارات الدالــة علــى مرجعيــة الشــريعة فــي عــدة

مــواد تتعلــق برئيــس الدولــة ،وهويــة الدولــة ،ومرجعيــة القوانــن واألنظمــة فيهــا.
الدالــة علــى مرجعيــة الشــريعة فــي حــال االختيــار يتح ّقــق
والقــد ُر املقبــو ُل مِ ــن العبــارات ّ
ّــص علــى إحــدى العبارتــن التّاليتــن:
بالن ّ

 اإلسالم أو ّالشريعة اإلسالمية هي مصدر التّشريع.

 عدم مخالفة ال ّدساتير والقوانني واألنظمة ألحكام اإلسالم.ثم تتد َّرج بقية العبارات حسب الوسع والقدرة.
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في السلطة:
جــاءت الشــريعة بتقريــر حــقّ النــاس فــي ممارســة ســلطتهم فــي اختيــار احلاكــم ،ومراقبتــه

الدســتور ،واالســتفتاء علــى األنظمــة والقوانــن وغيــر ذلــك مِ ــن الشــؤون
ومحاســبته ،واختيــار ّ
العامــة ،كل بحســب اختصاصــه.

الســلطة العليــا املطلقــة التــي تف ـ ّردت وح َدهــا
الســيادة والتــي تعنــي ّ
الســلطة عــن ّ
وتختلــف ّ
باحلــقِّ فــي إنشــاء اخلطــاب امللــزم املتعلّــق باحلكــم علــى األشــياء واألفعــال ،وهــي بهــذا املعنــى
حــقٌّ للــه وحــده.

أمــا مجــاالت ســلطة الشــعب فتكــون فــي أمــور منهــا :اختيــار أهــل احلـ ِّل والعقــد الذيــن ينوبون

عنــه فــي ّ
الشــؤون العا ّمــة وامله ّمة.
حددتهــا النّصــوص الشــرعية ،بــل هــو
وليــس فــي اختيــار أهــل احلـ ّل والعقــد طريقــة مع ّينــة ّ
موكــو ٌل للنــاس مبــا يرونــه ،ومــا يصلــح ألحوالهــم وأوقاتهــم ،ومت ّثــل االنتخابــات املعاصــرة أح َد
ً
نقاشــا بــن
أهـ ِّم الوســائل ملمارســة الشــعب لســلطته فــي ال ّدولــة ،وهــذه الوســيلة قــد أثــارت

الباحثــن فــي الفقــه اإلســامي مِ ــن حيــث مشــروعيتها وكيفيــة ممارســتها ،مــع عــدم وجــود
مــا يـ ّ
ـدل علــى منعهــا وحترميهــا فــي النّصــوص ّ
الشــرعية وقواعدهــا العامــة ،بــل الشــواهد
التاريخيــة تب ّيــن جوازَهــا فيمــا تصــح فيــه مِ ــن القضايــا واملســائل ،كمــا د ّلــت أدل ـ ُة الشــريعة
وقواعدهــا علــى اعتبــار األكثريــة ،والترجيــح بهــا مِ ــن حيــث اجلملــة.
وينــوب أهــ ُل احلــل والعقــد عــن ّ
الشــعب فــي صياغــة ال ّدســتور وإقــراره ،ولعمــوم الشــعب
الدســتور ،ونقــده مِ ــن خــال االســتفتاء ،مــع مراعــاة تع ـ ُّدد دوائــر
حــقُّ املشــاركة فــي إقــرار ّ
االنتخــاب واالختصــاص ،فــا يُعــرض علــى عا ّمــة النــاس إال مــا ميكنهــم النظ ـ ُر فيــه ،بعــد

صياغتــه مِ ــن أهــل االختصــاص.

ألن
وال مانــع مِ ــن عــرض ال ّدســتور الــذي ال يتض ّمــن مخالفــات شــرعية علــى التصويــت؛ ّ

التصويــت هنــا الختيــار األصلــح لألمــة فــي ظــل الشــريعة اإلســامية وحدودهــا ،بنــاء علــى
4

املوازنــة بــن املصالــح واملفاســد.
أ ّمــا عــرض الدســتور الــذي يتضمــن مخالفــات شــرعية علــى التصويــت ،أو مبــا يتض ّمــن

التخييــر فــي تطبيــق الشــرع :فــا يجــوز فــي حــال االختيــار ،لكــن يجــوز فــي حــال الضــرورة.
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مقدمة
بعــث اللـ ُه رســولَه مح ّمـ ًدا [ رحمـ ًة للعاملــن بالهــدى وديــن احلــقِّ  ،ومــا انتقل [ إلــى ال ّرفيق
ـام فــي جزيــرة العــرب ،ث ـ ّم حمــل ال ّراي ـ َة بع ـ َده أصحابُــه
األعلــى إال وقــد أقــام دول ـ َة اإلسـ ِ
الكــرام رضــي اللــه عنهــم ،ففتحــوا البــا َد ،وحكمــوا بــن العبــا َد بســبيل ال ّرشــاد ،ثــم تتالــت
الـ ّـدو ُل حت ّكــم شــر َع اللــهِ تعالــى ،وال ترضــى بغيــره بديـ ًـا ،ولــو اعتــرى ذلــك بعــض النقــص،

ـكام ،لكــن لــم يُعلــن املســلمون يو ًمــا مــا تخلّيهــم عــن
أو الظلــم ،أو االنحــراف فــي بعــض األحـ ِ
ـام.
احلكــم بشــريعةِ اإلسـ ِ

ـاوالت لتنحيــة
حتــى جــاء العصـ ُر احلديــثُ  ،وتقاســم أعــداءُ اللــه بــا َد املســلمني ،وقامــت محـ
ٌ
ّ
الشــريعةِ عــن مفاصــل احليــاة ،واســتبدال شــرائ َع وضعيـ ٍـة بهــا ،فــي محاولــة لتغييــب الهويــة

ٍ
غربيــة ،فتنــادى املصلحــون
اإلســامية عــن اجملتمعــات اإلســامية إلــى هويــة قوم ّي ٍــة أو

إلــى بيــانِ أنــه ال بـ ّـد مِ ــن العــودة ّ
السياســية والتربويــة
للشــريعةِ فــي جميــع مناحــي احليــاةّ :
واالقتصاديــة واإلعالميــة وغيرهــا ،علــى مســتوى الفــرد واجلماعــة ،واشــتعلت معركـ ُة الهويــة

ـض الكلمــات املتعلّقــة مبكانــة ّ
الشــريعة فــي
الدســاتير ،فوضعــت بعـ ُ
اإلســاميةِ  ،ومنهــا معركــة ّ

كثيــر مِ ــن ال ّدســاتير فكانــت حبـ ًرا علــى ورق فــي غالبهــا!.
الســنوات األخيــرة عــادت مســأل ُة
وبعــد ال ّثــورات التــي قامــت فــي بعــض البــادِ العربيــةِ فــي ّ
«مرجعيــة ّ
ممــا دفــع
الشــريعة» ح ّي ـ ًة ج َذع ـ ًة يطالــب بهــا املصلحــون ،ويقاومهــا العلمانيــون ّ
كثيـ ًرا مِ ــن اخمللصــن مِ ــن مختلــف االجتاهــات إلــى البحــث عــن حـ ّل لهــذه القضيــة ،والتمــاس
الصيــغ املقبولــة التــي ال تتعــارض مــع ثوابــت ال ّديــن وقواطعــه ،وحت ّقــق فــي الوقــت ِ
نفســه مــا
ّ
الشــعب والثـ ّوار مِ ــن حتقيــق احل ّر ّيــات ،وإعمــال مبــادئ العــدل ّ
يصبــو إليــه ّ
والشــورى ،وإرســاء

الدولــة احلديثــة.
قواعــد ّ
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ممــا يُطــرح فــي عالــم السياســة مِ ــن شــعارات ومبــادئ
وســعوا إلــى معرفــة املقبــول واملــردود ّ
َ
الضيــق واالضطــرار
الســعة واالختيــار ،وفــي حــال ّ
ومصطلحــات ســواء كان ذلــك فــي حــال َّ

مبــا ال يتعــارض مــع مرجعيــة الشــريعة.
ومِ ــن هنــا جــاءت هــذه ال ّدراســة لتس ـلّط الضــو َء علــى مســألةِ «مرجعيــة ّ
ـص
الشــريعة» ،والنـ ّ
السياســية ،ومــا ميكــن لإلســاميني القبول به ،ومــا ال ميكنهم.
عليهــا فــي ال ّدســاتير والوثائــق ّ
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المقصود بـ «مرجعية الشريعة»
معنى املرجعية:

انتشــر مصطلـ ُح املرجعيــةِ فــي األوســاط الثقافيــة والعلميــة فــي العصــر احلديــث ،وهــو مِ ــن
املصطلحــات املو ّلــدة احلادثــة.
ـرار.
أن «الـ ّراء واجليــم والعــن أص ٌل..يـ ُد ُّل علــى ر ٍّد وتَكـ ٍ
وقــد ورد فــي قواميــس اللّغــة العربيــة ّ
رجوعــا ،إذا عــاد»((( ،واملراجع ـ ُة املعــاودةُ((( ،ومِ ــن معانــي « َر َج ـ َع» :أفــاد،
يرج ـ ُع
تقــو ُل :رجــع ِ
ً

وانصــرف(((.
ولفـ ُ
محـ ّل أو مــكان ال ّرجــوع ،أو مــا يُرجــع إليــه فــي
ـظ
ِ
«املرجــع» يــد ُّل علــى معنــى الرجــوع ،أو َ

ـاب(((.
أدب مِ ــن عالـ ٍـم أَو كتـ ٍ
علـ ٍـم ،أَو ٍ

وكلمــة (مرجعيــة) مصــد ٌر
رجــع» ،وتعنــي :اخللف ّيــة التاريخ ّيــة
صناعــي((( مأخــو ٌذ مِ ــن « َم ِ
ٌّ
الســلطة ،أو اجلهــة أو ّ
يخصهــا
الشــخص الــذي ترجـ ُع إليــه طائفـ ٌة مع َّينــة فيمــا
ُّ
الســابقة ،أو ّ

أو يُشــكل عليهــا مِ ــن أمرهــا(((.
السياســة
السياســية املعاصــرة ،واملؤ ّلفــات احلديثــة فــي علــم ّ
واملتأ ّمــ ُل فــي كتــب العلــوم ّ
ّ
والســلطة ،وبيــان
الســيادة ّ
الشــرعية يلحــظ تنــاول القضايــا املتعلّقــة باملرجعيــة حتــت بحــث ّ
ـات بتحديــد مفهــوم
مفهومهــا ،وحدودهــا ،ومصادرهــا ،ولذلــك لــم تعــنِ تلــك البحــوثُ واملؤ ّلفـ ُ

املرجعيــة ،ووضــع تعريـ ٍـف يع ّبــر عــن حقيقتِهــا ،وقــد اجتهدنــا فــي وضــع تعريـ ٍـف للمرجعيــة
( )1مقاييس اللغة (.)490/2
الصحاح (.)1218/3
( )2ينظرّ :
( )3ينظر :املعجم الوسيط (.)331/1
( )4ينظر :املرجع السابق.
ُ
دةٍ
ِ
ٍ
ٍ
يــاءٍ
للداللــةِ علــى االتصــاف باخلصائــص
علــى
مشــد
ة
بزيــاد
قياســية
بطريقــة
غ
صــا
ي
ر
د
مصــ
الصناعــي:
َ
االســم ،تليهــا تــاءٌ ّ
ّ
ُ
( )5املصــدر ّ
ٌ
ِ
املوجــود ِة فــي هــذه األســماء :مثــل :قوم ّيــة ،وعامل َيــة ،وواقعيــة .ينظــر كتــاب :التطبيــق الصرفــي ص (.)70
 6ينظر :معجم اللّغة العربية املعاصرة (.)863/2
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الســياقات التــي يُســتخدم فيهــا
انطال ًقــا مِ ــن املعانــي اللّغويــة املذكــورة ســاب ًقا مــع مراعــاة ّ

هــذا املصطلــح ،فيمكــن بنــا ًء علــى ذلــك تعريـ ُ
السياســي بأ ّنهــا:
ـف املرجعيــة فــي االصطــاح ّ
اخملتصــة التــي يُرجــع
ـس الفكريــة والقانونيــة التــي يُقــام عليهــا نظــا ٌم مــا ،أو اجله ـ ُة
ّ
«األسـ ُ

األســس ،والقواعــ ُد ،واملصــاد ُر التــي يُرجــع إليهــا فــي إصــدار القوانــن،
إليهــا فــي هــذه
ِ

وتؤخــذ منهــا التّشــريعات».

املقصود ّ
بالشريعة:
ـاس لالســتقاءِ  ،ومِ نــه ُسـ ّميت ّ
ّ
الشــريع ُة بذلــك؛
الشــريع ُة فــي اللّغــةِ  :مــور ُد املــاءِ الــذي يـ ِـر ُده ال ّنـ ُ

لوضوحهــا وظهورهــا ،وجم ُعهــا شــرائع ،وشــرع اللــه لنــا كــذا يشــرعه :أظهــره وأوضحــه(((.
ّ
والشــريع ُة الظاه ـ ُر املســتقي ُم مِ ــن املذاهــب((( ،قــال تعالــى{ :ث ـ َّم َج َعلْنــاك علــى َشــري َع ٍة مِ ـ َن

ـاج(((.
األ ْمـ ِـر} (اجلاثيــة )18 :يقــول :علــى طريقـ ٍـة وس ـن ٍّة ومنهـ ٍ

نبــي مِ ــن األنبيــاء
وهــي
ً
شــرعا :مــا شــرع اللــ ُه تعالــى لعبــادة مِ ــن األحــكام التــي جــاء بهــا ٌّ
ســواءٌ كانــت متعلّقـ ًة بكيفيــةِ عمـ ٍـل ،وتسـ ّمى فرعيــة وعمليــة ،و ُد ّون لهــا علـ ُم الفقــه ،أو بكيفيــة

االعتقــادِ  ،وتُس ـ ّمى أصلي ـ ًة واعتقادي ـ ًة(((.
وكذلــك تُطلــق ّ
ٍ
رســالة إلــى
الشــريع ُة ويــراد بهــا األحــكا ُم الفقهيــة ،والتــي قــد تتغيــر مِ ــن
ٍ
اجــا} (املائــدة.)48 :
رســالة((( ،كمــا قــال تعالــى{ :لِــ ُك ٍّل َج َعلْنَــا مِ نْ ُكــ ْم ِشــ ْر َع ًة َومِ نْ َه ً
ّ
والشــريع ُة اإلســامي ُة :مــا شــرعه اللــه لعبــاده ،وجــاء بــه النبـ ّـي [ مِ ــن العقائــد والعبــادات

واألخــاق واملعامــات ونُظــم احليــاة ،فــي شــعبها اخملتلفــة لتنظيــم عالقــة النــاس بربهــم،
( )1ينظر :املصباح املنير في غريب الشرح الكبير (.)310/1
( )2ينظر :القاموس احمليط ص (.)676
( )3ينظر :تفسير الطبري «جامع البيان» (.)85/21
( )4ينظر :كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (.)1018/1
( )5ينظر :تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (.)129/3
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الدنيــا واآلخــرة(((.
وعالقاتهــم بعضهــم ببعــض ،وحتقيــق ســعادتهم فــي ّ
وإ ْن كان إطــا ُق اللّفـ ِ
ـكام
ـظ فــي العصـ ِـر احلديـ ِـث يشــي ُر غال ًبــا إلــى مــا شــرعه اللــه مِ ــن أحـ ٍ

عمليـ ٍـة فقهيـ ٍـة ،وهــو مــا يطلــق عليــه «الفقــه اإلســامي».

واملرج ـ ُع فــي فهـ ِـم األحــكام ّ
الشــرعية وتفســيرها ،والفتيــا فيهــا ،وتنزيلِهــا علــى الوقائــع هــم
اس ـ َألوا أَ ْه ـ َل ال ِّذ ْكـ ِـر ِإ ْن ُكنْتُـ ْم ال تَ ْعل َ ُمــو َن} (النحــل.)43:
أه ـ ُل العلــم ،قــال تعالــىَ { :ف ْ

املقصود مبرجعية الشريعة:

الشــريعة) بــــــ« :أ ْن تكــون ّ
ـف (مرجعيــة ّ
بنــا ًء علــى مــا ســبق ميكــن تعريـ ُ
الشــريع ُة اإلســامي ُة
الض َ
ابــط العــا ّم ملنظومــة قوانــن ال ّدولــة ،والقيــم ّ
املنظمــة ألمــور اجملتمــع فــي شــتّى
هــي ّ
مناحــي احليــاة».

أو« :أن تكــون ّ
ـاس الــذي تُقــام عليــه أنظمـ ُة ال ّدولــة وقوانينهــا
الشــريع ُة اإلســامية هــي األسـ َ

فــي شــتى مناحــي احليــاة».

( )1ينظر :تاريخ التشريع اإلسالمي ص (.)13
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السياسي اإلسالمي
مكانة المرجعية ِمن النّ ظام ّ
وعالقتها بهوية المجتمع
والسياسة في اإلسالم:
مكانة احلكم ّ
جــاء اإلســا ُم دي ًنــا كامـ ًـا شـ ً
ـامل بتشــريعاته خملتلــف جوانــب احليــاة ،منظ ًمــا أمــو َر املســلمني
والضوابـ َ
أفــرا ًدا وجماعـ ٍ
ـط
ـات ،مبي ًنــا األحــكا َم التــي يبنــي عليهــا الفــر ُد حياتَــه ،والقواع ـ َد
ّ

والس ـنّة مــا يـ ّ
ـدل دالل ـ ًة صريح ـ ًة
التــي يبنــي عليهــا اجملتم ـ ُع دولتَــه ،وفــي نصـ ِ
ـوص الكتــاب ّ
الدول ـ َة جــزءٌ مِ ــن التّعاليــم التــي جــاء بهــا اإلســام ،فقــد تض ّمــن القــرآ ُن
علــى ّ
أن احلك ـ َم أو ّ
مي أحكا ًمــا ال يُتصـ ّو ُر تنفي ُذهــا دون وجــودِ ُحكـ ٍـم أو دولـ ٍـة كاحلــدود والعقوبــات واجلهــاد
الكــر ُ

وواجبــات أولــي األمــر.

وجــاءت السـنّة ببيــان أهميــة هــذا األمــر قـ ً
ـول وفعـ ً
ا ،ففــي أحاديــثُ النبـ ّـي [ بيــا ٌن ألحــكام

النبــي [ بنفســه دولــة اإلســام األولــى ،وتولــى فيهــا
احلاكــم وواجباتــه وحقوقــه ،وأقــام
ُّ
الســلطة واحلكــم مِ ــن تعيــن الــوالة والقضــاة ،وعقــد األلويــة ،وإرســال اجليــوش،
أعمــا َل ّ

وجمــع الــزكاة والغنائــم ،وصرفهــا فــي مصارفهــا ،وبعــث الوفــود والرســل إلــى مختلــف الــدول
الصحابــة إلــى اختيــار أميـ ٍـر
واجلهــات .وبعــد انتقالــه [ إلــى الرفيــق األعلــى ســارع كبــا ُر ّ
للمؤمنــن يخلــف النبـ َّـي [ فــي تلــك املهــام قبــل القيــام بتجهيــزه ودفتــه ،ولــم ينكــر أحـ ٌد مِ ــن
ممــا يـ ّ
أن إقامـ َة الدولــة ،واالضطــا َع باحلكــم
ـدل علــى ّ
الصحابــة ضــرورة اختيــار اخلليفــةّ ،

ـروري فــي اإلســام ال يقــوم إال بــه(((.
والســلطة أمـ ٌر ضـ
ٌ
ّ
ـاع َمــن أشــرقت عليــه ّ
ـمس شــارق ًة وغاربــة،
فإقامـ ُة ّ
الدولــةِ  ،ونصـ ُ
ـام واجـ ٌ
الشـ ُ
ـب «بإجمـ ِ
ـب اإلمـ ِ
( )1ينظر :نظام اإلسالم-احلكم وال ّدولة ص (.)17-12
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الدولــة «خالفـ ُة النّبــو ِة فــي حراســة
واتفــاقِ مذاهـ ِـب العلمــاء قاطبــة»((( ،واملقصــو ُد مِ ــن إقامــة ّ
الدنيــا»(((.
ال ّديــن ،وسياســة ّ

مكانة مرجعية ّ
السياسي اإلسالمي:
الشريعة في النّظام ّ

أن الل ـ َه هــو احلاكــم واملشــر ّع ،ويجــب علــى جميــع العبيــدِ اخلضــو ُع
إن مِ ــن عقيــد ِة اإلســام ّ
ّ
حلكمِ ــه وشــرعه.
ـص الْ َحـ َّق َو ُهـ َو َخيْـ ُر الْ َف ِ
ن} (األنعــام )57 :وقــال تعالــى:
اص ِلـ َ
قــال تعالــى{ :إِنِ الْ ُح ْكـ ُم إ َِّل ِللَّــهِ يَ ُقـ ّ ُ
{أَ َل لَـ ُه الْ ُح ْكـ ُم َو ُهـ َو أَ ْسـ َر ُع الْ َح ِ
ني} (األنعــام.)62 :
اسـ ِب َ

فليــس ألحـ ٍـد مِ ــن املســلمني ح ّكا ًمــا ومحكومــن اخليــا ُر فــي تطبيق ّ
ـدم تطبيقِ ها،
الشــريعة أو عـ ِ
ضــى اللَّـ ُه َو َر ُســولُ ُه أَ ْمـ ًرا أَ ْن يَ ُكــو َن لَ ُهـ ُم الْ ِخ َيـ َرةُ
قــال تعالــىَ { :و َمــا َكا َن ِل ُمؤْمِ ـ ٍـن َو َل ُمؤْمِ نَـ ٍـة ِإ َذا َق َ

ضـ َّـل َ
ـص اللَّ ـ َه َو َر ُســولَ ُه َف َق ـ ْد َ
ضـ َـا ًل ُمبِي ًنــا} (األحــزاب  ،)36فهــي إلزام ّي ـ ٌة
مِ ـ ْن أَ ْم ِر ِه ـ ْم َو َم ـ ْن يَ ْعـ ِ
ـريع ،قــال تعالــى:
مِ ــن اللــه تعالــى الــذي تف ـ ّرد وح ـ َده باخللــقِ  ،وتف ـ ّرد وح ـ َده باألمـ ِـر والتّشـ ِ
ن} (األعــراف.)54 :
{أَ َل لَـ ُه الْ َخل ْـ ُق َو ْالَ ْمـ ُر تَ َبــا َر َك اللَّـ ُه َر ّ ُب الْ َعالَمِ ـ َ

خالــص للــه ســبحانه ،كمــا قــال عــز وجــل{ :أَ ْم لَ ُهــ ْم ُشــ َر َكاءُ َشــ َر ُعوا لَ ُهــ ْم
فالتّشــري ُع حــقٌّ
ٌ
الديــنِ َمــا لَ ـ ْم يَ ـ ْأ َذ ْن ِبــهِ اللَّ ـ ُه } (الشــورى ،)21 :وقــالَ { :و َل يُ ْشـ ِـر ُك فِ ــي ُح ْكمِ ــهِ أَ َح ـ ًدا}
مِ ـ َن ِّ
الشــريعة ،كمــا قــال تعالــى{ :ثُـ َّم َج َعلْنَـ َ
(الكهــف)26 :؛ فيجــب علــى اجلميــع التــزا ُم أحــكام ّ
ـاك
َعلَــى َشـ ِـري َع ٍة مِ ـ َن ْالَ ْمـ ِـر َفا َّت ِب ْع َهــا َو َل تَ َّت ِب ـ ْع أَ ْه ـ َوا َء ا َّلذِ ي ـ َن َل يَ ْعل َ ُمــو َن} (اجلاثيــة.)18 :
ـوازم اإلميــانِ  ،وال يتح ّقـ ُق اإلميــا ُن إال بالتّحكيــم الكامــل ّ
إن حتكيـ َم ّ
للشــريعة،
بــل ّ
الشــرع مِ ــن لـ ِ
والتّســليم التــا ّم ألحكامهــا ،كمــا قــال تعالــىَ { :فـ َـا َو َر ِّبـ َ
ـك َل يُؤْمِ نُــو َن َح َّتــى يُ َح ِّك ُمـ َ
ـوك فِ ي َمــا
ـج َر بَيْنَ ُهـ ْم ثُـ َّم َل يَ ِجـ ُدوا فِ ــي أَنْف ُِســهِ ْم َح َر ًجــا مِ َّمــا َق َ
ـت َويُ َسـلِّ ُموا ت َْسـلِي ًما} (النســاء.)65 :
ضيْـ َ
َشـ َ

( )1غياث األمم في التياث ّ
الظلَم ص (.)23
( )2األحكام السلطانية للماوردي ص (.)15
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املقدســة :أ ّنــه ال يؤمــن أحـ ٌد حتــى
قــال احلافــظ ابـ ُن كثيــر»« :يُقســم تعالــى بنفســه الكرميــة ّ
يح ّكــم الرســو َل [ فــي جميــع األمــور ،فمــا حكــم بــه فهــو احلــقُّ الــذي يجــب االنقيــاد لــه

باطنًــا وظاهــ ًرا ؛ ولهــذا قــال{ :ثُــ َّم َل يَ ِجــ ُدوا فِ ــي أَنْف ُِســهِ ْم َح َر ًجــا مِ َّمــا َق َ
ــت َويُ َســلِّ ُموا
ضيْ َ
ممــا
ت َْس ـلِي ًما } أي :إذا ح ّكمــوك يطيعونــك فــي بواطنهــم ،فــا يجــدون فــي أنفســهم
ً
حرجــا ّ

ـت بــه ،وينقــادون لــه فــي ّ
فيس ـلِّمون لذلــك تســلي ًما كل ًّيــا مِ ــن غيــر
حكمـ َ
الظاهــر والباطــنَ ،
ٍ
ٍ
مدافعــة ،وال منازعــة»(((.
ممانعــة ،وال

املرجعية وهوية اجملتمع:

مجتمــع مِ ــن اجملتمعـ ِ
ٍ
ـات لــه هوي ـ ٌة تَصبُ ُغــه بلونهــا ،وتؤ ّثــر فــي جميــع ِنواحــي حياتــه:
أي
َّ
إن َّ
السياســية ،والقضائيــة ،والتعليميــة ،والتنظيميــة ،وغيرهــا ،وتنبــع هــذه الهوي ـ ُة مِ ــن ثقافــة
ّ

الســائدة
اجملتمــع وديــن أغلبيتــه ،وبذلــك يكــون االنســجا ُم تا ًمــا بــن هويــة اجملتمــع والنُّظـ ِـم ّ
فيــه ،فتســتقيم العالقـ ُة بــن اجملتمــع واألنظمــةِ احلاكمــة ،فيســتق ُّر اجملتمـ ُع ،وتنتظــم أمــو ُره،
بــل إ ّنــه دالل ـ ٌة علــى حر ّيــة اجملتمـ ِـع ،ونَي ِلــه حقو َقــه ،وقيامــه مبمارســة ُســلطتِه.

ـرض أنظمـ ٍـة علــى اجملتمــع مخالفـ ٍـة لهويتــه رغ ًمــا عنــه ســيؤدي إلــى خلـ ٍـل فيــه ،وانقسـ ٍـام
أ ّمــا فـ ُ
كبيــر بــن أفــراده ،وســيؤدي كذلــك إلــى اســتبداد الفئــة التــي َفرضــت هــذه األنظمــة وتسـلّ ِطها
والصراعــات فــي
ـاب احلر ّيــة والتّوافــق ،وظهــور االضطــراب
ِّ
علــى اجملتمــع؛ ممــا يعنــي غيـ َ

ـكل متك ـ ّرر إلــى اســتعادة البلــد
اجملتمــع؛ إذ ستســعى األكثريــة أو بعـ ُ
ـض ر ّوادهــا وقادتهــا بشـ ٍ
ـس هويتهــا بأنظمـ ٍـة مغايــرة لتلــك الهويــة.
ّ
ممــن خطفوهــا وحاولــوا طمـ َ

( )1تفسير ابن كثير (.)349/2
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والدستور
المرجعية
ّ
ّ
بالدستور:
التعريف ّ
ـب فيــه أســماءُ اجلنــد ،وهــي
ال ّدســتو ُر كلمـ ٌة ُم َع َّربــة عــن الفارســية ،وتعنــي ّ
الدفتــر الــذي يُكتـ ُ
مأخــوذةٌ مِ ــن الكلمــة الفارســية ( َدســت) :مبعنــى القاعــدة ،و( َور) :أي صاحــب((( ،وال ُّدســتو ُر
ال ّدفتـ ُر الــذي تُج َمـ ُع فيــه قوانــن الــ ُملك وضوابطــه ،وتُطلــق علــى الوزيــر الكبيــر الــذي يُرجــع
ـب هــذا ال ّدفتــر((( ،ويُطل ـ ُق علــى القاعــدة
فــي أحــوال ال ّنــاس إلــى مــا يرســمه؛ لكونــه صاحـ َ
التــي يُعم ـ ُل مبقتضاهــا ،وجمعــه دســاتير(((.

ِ
القواعــد األساســية التــي تُب ِّي ـ ُن شــك َل
ويــراد بال ُّد ْس ـتُو ُر فــي االصطــاح املعاصــر :مجموع ـ ُة
ال ّدولــة ،ونظــا َم ا ُ
الدولــة(((.
حل ْكـ ِـم فيهــا ،ومــدى ســلطتِها إزا َء األَفــراد ،وحقــوق املواطنــن فــي َّ

مكان ُة ال ّدستور في النّظام القانوني(((:
رأس الهــرم القانونــي لل ّدولــة؛ لــذا فإ َّنــه
مي ّثــل ّ
الدســتور (أو مــا يُعــرف بالوثيقــة ال ّدســتورية) َ
الدولــة ،وبذلــك تتح ّقــق دســتوري ُة
املؤســس للقانــون العــام الــذي تنبثــق عنــه جمي ـ ُع قوانــن ّ
ِّ ُ
القوانــن.

الدستور في البالد اإلسالمية ومشكالته ص (.)23
( )1ينظر :املعجم الوسيط ص (ّ ،)283
( )2ينظر :تاج العروس (.)292/11
( )3ينظر :املعجم الوسيط (.)283/1
( )4ينظر :اإلسالم في دساتير الدول اإلسالمية ص ( ،)11معجم اللغة العربية املعاصرة ص (.)743
( )5ينظر :حول الدستور في الدولة اإلسالمية ( ،)3د .سعد العتيبي https://saaid.net/Doat/otibi/125.htm :
وحول الدستور في الدولة اإلسالمية (https://saaid.net/Doat/otibi/126.htm : )4
تلخيص ملا ذكره أ.د يوسف حاشي في كتابه «في النظرية الدستورية» ص (.)323
وذكر أ ّنه
ٌ
وقــد اعتــاد القانونيــون علــى تعريــف ال ّدســتور مِ ــن ناحيتــن :شــكلية وموضوعيــة .فأ ّمــا ّ
الشــكلية :فيحصــرون القانــون ال ّدســتوري بالوثيقــة
الدســتوري ميتــ ُّد ليشــمل أمــو ًرا لــم تــرد فــي الوثيقــة ال ّدســتورية ،كمــا ّ
مت بيانــه فــي هــذا
ال ّدســتورية ،وأ ّمــا املوضوعيــة فيــرون أنّ القانــون ّ
املبحــث .ينظــر :مقيــاس النّظــم السياســية ،عمــار بــو جــال ص (.)10
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الدولــة وأنظمتهــا ،لهــا قـ ّوةٌ قانونيـ ٌة ،وتعـ ُّد مصــد ًرا
عل ًمــا َّ
أن هنــاك مصــاد َر أخــرى لقوانــن ّ

مِ ــن مصــادر األنظمــة فــي ال ّدولــة ،ومِ ــن ذلــك:

الســلطة التنظيميــة «التشــريعة» كمجلــس النــواب ،أو مجلــس
 -1القوانــن التــي تصــدر عــن ّ
ٍ
ٍ
دســتورية؛ نظــ ًرا التصالهــا بنظــام
قيمــة
ذات
الشــعب (البرملــان) ،وتعالــج أمــو ًرا ومســائ َل َ
الســلطات العامــة فيهــا.
احلكــم فــي ّ
الدولــة وبتنظيــم ســير ُّ

السياســية
 -2املمارســات ّ
الســلطة ّ
الدســتورية :كالقواعــد ال ُعرفيــة ال ُدســتورية ،التــي اعتادت ُّ
ـوب.
القيــام بهــا ممــا ليــس لــه مرجـ ٌع مكتـ ٌ

ّص على مرجعية ّ
الدستور:
الشريعة في ّ
مسألة الن ّ

أن هــذه املســأل َة أخــذت فــي
علــى ال ّرغــم مِ ــن أهميــة بيــان مرجعيــة الشــريعة فــي ال ّدســتور إال ّ

وســائل اإلعــام حيـزًا أكبــر مِ ــن حجمهــا احلقيقــي علــى أرض الواقــع ،وذلــك ألمريــن:
الدســتور تُســهم فــي وضــع
َّ -1
أن هنــاك مصــاد َر وعوامــ َل أخــرى عديــدة إلــى جانــب ّ

وتوجههــا وهــو مــا يُعــرف بـــ (الكتلــة
وتفســرها،
القوانــن وتنفيذهــا ،وتضبــط مــوا َّد ال ّدســتور
ّ
ّ
نــص (الوثيقــة ال ّدســتورية) فيمكــن اســتدرا ُكه
الدســتورية) ،فــإ ْن وقــع خلــ ٌل أو
ّ
نقــص فــي ِّ
ٌ
ـص علــى مرجعية
أو
املؤسســات ال ّدســتورية ،كمــا ّ
ُ
أن النـ ّ
تصحيحــه مِ ــن خــال بقيــة الوثائــق أو ّ
ّ
الدســتورية قــد يؤ َّثــر علــى فهمــه وتطبيقــه مِ ــن خــال تلــك املك ّونــات لـــ
الشــريعة فــي الوثيقــة ّ

(الكتلــة ال ّدســتورية).
ُ
حتكيــم ّ
الســلطة أكثــر
ارتبــاط
-2
الشــريعة أو إقامــةِ ّ
الديــن فــي اجملتمــع باملتنفّذيــن فــي ّ
ِ
مِ ــن ارتباطــه بالنّصــوص املكتوبــة ،فعلــى ال ّرغــم مِ ــن ال ّنــص علــى مرجع ّيــة ّ
ـكل
الشــريعة -بشـ ٍ
أن انتهـ َ
ـاك هــذه املرجعيــةِ  ،وإصــدا َر القوانني
أو بآخـ َر -فــي العديــد مِ ــن الــدول اإلســامية إال َّ
واألنظمــةِ اخملالفــةِ ّ
الســلطة احلاكمــة لــم يتو ّقــف ،ولــم متنــع تلــك النّصــوص
للشــرع بق ـ ّوة ّ
مِ ــن هــذه االنتهـ ِ
ـاكات ،فتحقي ـ ُق مرجعيــة الشــريعة يتطلّــب إراد ًة حقيقيــة عنــد َمــن يصــو ُغ
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الســلطة فــي فهمهــا وتفســيرها
السياســية ،وعنــد َمــن تكــون لــه ّ
ال ّدســتور ،وبقيــة الوثائــق ّ
وتطبيقهــا(((.

ّص على املرجعية بدرجةِ االستطاعة والتّمكني:
عالق ُة الن ّ

السياســة ّ
ـص علــى مرجعيــة ّ
الشــرعية التــي تتعلّــق
ال ّنـ ُّ
الشــريعة فــي ال ّدســتور مِ ــن مســائل ّ
باالســتطاعةِ والقــدرة والتّمكــن((( ،فكلّمــا كانــت درج ـ ُة التّمكــن املســتم ّرة املســتق ّرة أقــوى،
ـص علــى
ـب األخـ ُذ ّ
واالســتطاعة الفعليــة متو ّفــر ًة ،كان الواجـ َ
بالدرجــة األعلــى مِ ــن درجــات ال ّنـ ّ
ّ
ن أضعـ َ
ـف ،واالســتطاع ُة أقــل
ـس صحي ـ ٌح؛ فكلّمــا كان التّمك ـ ُ
الشــريعة فــي ّ
الدســتور ،والعكـ ُ

ـص هــذه؛ عمـ ًـا بالقواعــد ّ
الشــرعية« :ال تكليـ َ
ـف
َّكان األخُــذ ّ
بالدرجــة األقـ ّل مِ ــن درجــات ال ّنـ ّ
مــع العجــز» ،و «امليســو ُر ال يســقط باملعســور» ،وغيرهــا.

عســر األخ ـ ُذ بالقــدرِ املقبــول مِ ــن العبــارات الدالــة علــى مرجعيــة الشــريعة
وإذا تعـ ّـذر أو ُ
التمســك مبــا ميكــن مــن العبــارات التــي تكــون
الدســتور ،فيجــب العمــ ُل علــى
فــي وثيقــة ّ
ّ

(((

ـص مِ ــن خــال بقيــة أجــزاء الكتلــة
الســعي إلــى اســتدراك النّقـ ِ
أقـ َ
ـرب إلــى ذلــك ،كمــا يجــب ّ

الدســتور املكتــوب(((.
الدســتورية ،ومِ ــن خــال التّفســير ال ّدســتوري ملــوا ّد ّ
ّ

ـمنهي ال يتق ّيد بالــ ُممكن :إما جلهله ،وإما لظلمه،
قال اب ُن تيمية« :فأ ّما إذا كان الـــمأمو ُر والــ ُّ
ُ
ُّ
واإلمســاك عــن أمــره ونهيــه...
الكــف
وال ميكــن إزالــ ُة جهلــه وظلمــه ،فرمبــا كان األصلــ َح

( )1فكثيـ ًرا مــا جتــاوزت الســلطة التنفيذيــة النصــوص املكتوبــة ،أو حتايلــت عليهــا لتفريغهــا مــن مضمونهــا ،ومــن األمثلــة علــى ذلــك :مــا قامــت
بــه احملكمــة الدســتورية العليــا فــي تفســير العمــل باملــادة الثانيــة مــن الدســتور املصــري لعــام 1971م والتــي عدلــت فــي دســتور عــام1980م
لتصبــح «مبــادئ الشــريعة اإلســامية املصــدر الرئيســي للتشــريع» ،فقضــت بحصــر العمــل بهــذه املــادة بالنســبة للقوانــن التــي تصــدر بعــد
تعديلــه ،أمــا القوانــن اخملالفــة للشــريعة التــي صــدرت قبــل هــذا النــص الدســتوري فلــم تشــملها بهــذا القيــد ،وقــد اســتطاعت احملكمــة بهــذا

التفســير إبقــاء جميــع القوانــن اخملالفــة للشــريعة الصــادرة قبــل إقــرار املــادة الثانيــة مِ ــن الدســتور.

( )2فال ب ّد مِ ن اعتبار حال الضيق والضرورة .ينظر :العقيدة والسياسة ص (.)261
( )3سيأتي بيان هذا القدر املقبول ص (.)30
ـص فــي
( )4فاملع ـ ّول عليــه فــي فهــم مــواد الدســتور وتطبيقــه مبــا يتوافــق مــع مرجعيــة الشــريعة أمــران :أولهمــا :الالئحــة التفســيرية لهــذا النـ ّ
الدســتور ومــا يعطيــه مــن معنــى .والثانــي :قيــام العلمــاء وأهــل احلــل والعقــد بواجبهــم فــي حمــل منظمــي القوانــن (املش ـ ّرعني) علــى اقتبــاس
ّ
القوانــن مِ ــن الشــريعة ،ومراعــاة عــدم مخالفــة النّصــوص الشــرعية فيمــا يقتبــس مــن غيرهــا .ينظــر :العقيــدة والسياســة ص (.)261
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فالعال ِـــم فــي البيــان والبــاغ كذلــك؛ قــد ّ
يؤخــر البيــا َن والبــا َغ ألشــيا َء إلــى وقـ ِـت التّم ّكــن،

بالديــن مِ ــن العلمــاء ،أو األمــراء أو مجموعهمــا؛ كان بيانــه لـــما جــاء بــه
فــإذا حصــل َمــن يقــوم ّ
أن
ال ّرســول [ شــي ًئا فشــي ًئا مبنزلــة بيــانِ ال ّرســولِ [ لِمــا بُعــث بــه شــي ًئا فشــي ًئا ،ومعلــو ٌم َّ
ـمجد ُد
ال ّرســو َل ال يُبلّــغ إال مــا أمكــن عل ُمــه والعمـ ُل بــه ،ولـــم تــأت الشــريع ُة جملـ ًة ...فكذلك الــ ّ
لدي ِنــه ،والـــمحيي لس ـنّته ال يبلّــغ إال مــا أمكــن عل ُمــه والعم ـ ُل بــه ...وال يكــون ذلــك مِ ــن بــاب
مي مشـ ٌ
ـروط بإمــكان العلــم
إقــرار الـــمح ّرمات ،وتــرك األمــر بالواجبــات؛ ّ
ألن الوجـ َ
ـوب والتّحــر َ
والعمــل ،وقــد فرضنــا انتفــا َء هــذا ّ
الشـ ِ
ـرط ،فتد ّبــر هــذا األصـ َل؛ فإ ّنــه نافـ ٌع»(((.

الدســاتير فــي البــاد غيــر
ــعي إليــه مِ ــن حتســن ّ
وفــي بيــان مــا ينبغــي للمســلمني ّ
الس ُ

اإلســامية لتحقّــق لهــم املصالــح ال ّدينيــة وال ّدنيويــة ،وتدفــع عنهــم املفاســد قــال الشــيخ
عبــد الرحمــن بــن ســعدي« :فعلــى هــذا؛ لــو ســاعد املســلمون الذيــن حتــت واليــة الك َّفــار،
وعمِ لــوا علــى ج ْعــل الواليــةِ جمهور ّيَـ ًة يتم َّكــن فيهــا األفــرا ُد ّ
الدين َّيــة
والشــعوب مِ ــن حقوقهــم ِ ّ

الدين ّيــة وال ّ ُدنيو ّيــة،
وال ّ ُدنيو ّيَــة ،لــكان أَ ْولَــى مِ ــن استســامهم لدولـ ٍـة تَقضــي علــى حقوقهــم ِ ّ
ص علــى إبادتهــا ،وج ْعلِهــم ع َملـ ًة وخد ًمــا لهــم ،نعـ ْم إ ْن أمكــن أ ْن تكــون الدولـ ُة للمســلمني
وحتـ ِـر ُ

وهــم ا ُ
حلـ َّكام ،فهــو املتع ِ ّيـ ُن ،ولكــن لعــدم إمــكان هــذه املرتبــةِ فاملرتبـ ُة التــي فيهــا د ْفـ ٌع ،ووقايـ ٌة
للديــن وال ّ ُدنيــا ُمق َّدم ـ ٌة ،واللــه أعلــم»(((.
ِّ
ـت إلــى ال ّديــن واإلســام
فــإذا كان هــذا فــي بــاد غيــر املســلمني ،وفــي ال ّدســاتير التــي ال متـ ُّ

بصلـ ٍـة ،فكيــف فــي دســاتير البــاد اإلســامية التــي تتض ّمــن كثي ـ ًرا مِ ــن األحــكام املوافقــة
تنــص علــى مرجعيــة ّ
ّ
ٍ
بطريقــة أو بأخــرى ،كمــا ميكــن
الشــريعة
للشــريعة ،والتــي ميكــن أن
ّ

الســعي إلــى تقريبهــا مِ ــن موافقــة الشــريعة ،وإبعادِ هــا عــن مخالفتهــا.
ّ

الســكوت علــى مــا يخالــف الشــريعة ،ور ّبمــا اإلعانــة عليــه إذا تر ّتــب علــى
وفــي توضيــح إمــكان ّ

( )1مجموع الفتاوى (.)59/20
السعدي «تيسير الكرمي الرحمن» ص (.)388
( )2تفسير ّ
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ذلــك مصلحـ ٌة راجحــة يقــول العـ ّز بــن عبــد الســام« :يجــوز اإلعانـ ُة علــى املعصيــةِ ال لكونهــا
معصي ـ ًة ،بــل لكونهــا وســيل ًة إلــى حتصيــل املصلحــة ال ّراجحــة ،وكذلــك إذا حصــل باإلعانــةِ

مصلحـ ٌة تربــو علــى مصلحــةِ تفويــت املفســدة...
ِ
ــرورات ،ومســيس احلاجــات ،وقــد يجــوز فــي حــال
الض
ومبنــى هــذه املســائلِ كلِّهــا علــى ّ
االضطــرار مــا ال يجــوز فــي حــال االختيــار»(((.
وعليه:

 -1فإن الواجب يحتِّم على ك ّل َمن له عالقة بهذا املوضوع:

أ /االجتهاد في الوصول للحق ،واجملاهدة إلقراره ،وعدم التفريط فيه.
ب /االجتهــاد فــي تقديــر املصلحــة واملوازنــة بينهــا وبــن املفســدة فيمــا يتعلــق باألخــذ ببعــض
العبــارات التــي فيهــا غمــوض أو ال تــدل علــى املــراد بشــكل قاطــع للخــاف.

 -2األخــذ ببعــض العبــارات احملتملــة ،أو التــي فيهــا قــد ٌر مِ ــن الغمــوض أو ال تــدل علــى املــراد

بشــكل قطعــي إذا كان عــن علــم بحقيقتهــا ،ولغايــة شــرعية صحيحــة مــن حتصيــل مصلحــة
أو دفــع مفســدة ال يعــد إثمـاً ،فضـ ًـا عــن أن يعــد ً
رضــا بالكفــر أو كفــراً.
الدستور؟
هل ميكن عد ُم اإلشارة ملرجعية الشريعة في ّ

ـرام
الدســتورية هــو االتفــا ُق علــى مرجع ّيــة حتظــى باتفـ ٍ
الفائــدةُ مِ ــن تدويــن النّصــوص ّ
ـاق واحتـ ِ
السياسـ َّـي إلــى حتقيــق املبــادئ التــي تض ّمنتهــا تلــك النّصــوص؛
اجملتمــع ،بحيــث تقــود النّظــا َم ّ
فهــي ّ
ِ
والصالحيــات ،والعالقــات بــن مك ّونــات
والواجبــات واملســؤوليات
تنظــم احلقــو َق
ّ
اجملتمــع؛ وي ُرجــع إليهــا عنــد ال ّنــزاع ،ويُتحاكــم إليهــا عنــد اخلــاف.
ويتم ّيــز اإلســا ُم أ ّنــه دي ـ ٌن كام ـ ٌل ،شــام ٌل جلميــع مناحــي احليــاة ،يخضــع لــه جميــع ال ّنــاس
ـات ،وهــو محفـ ُ
أفــرا ًدا وجماعـ ٍ
ـوظ املصــادر ،م ّت َفـ ٌق على مكانتِه بني املســلمني ،علمــاؤه وفقهاؤه

( )1قواعد األحكام في مصالح األنام (.)87/1
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متوافــرون علــى الـ ّـدوام؛ ولــذا فهــو ليــس محـ ًـا لل ّنــزاع بــن املســلمني فــي وجــوب ال ّرجــوع إليــه

ـص علــى (مرجعيــة ّ
ِ
الشــريعة) فــي مــوا ّد
فــي تشـ
ـريعات ّ
الدولــة ،وقوانينِهــا ،وأحكامِ هــا ،فال ّنـ ُّ
ال ّدســتور مــع أه ّمي ِتــه ليــس ً
فرضــا الز ًمــا إذا حتقّقــت تلــك املرجعي ـ ُة فــي أرض الواقــع ،بــل

بالضــرور ِة االلتــزا َم بهــا كمــا
ألن كتابتهــا ال تعنــي ّ
يكــون حينئـ ٍـذ مِ ــن بــاب التأكيــدِ والتثبيــت؛ َّ
أن عــد َم كتابتِهــا ال يعنــي عــد َم االلتــزام
هــو حاصـ ٌل فــي الكثيــر مِ ــن الـ ّـدول اإلســامية ،كمــا ّ
بهــا كمــا ســبق.

النــص علــى مرجعيــة ّ
الشــريعة ،وال جتري َدهــا
الســعي إلــى
ِّ
وال يعنــي ذلــك إهــدا َر أه ّميــةِ ّ
ـص ال ّدســتوريّ ،
والطعــن
مِ ــن فائدتهــا فــي مطالبــة جميـ ِـع ســلطات ال ّدولــة بااللتــزام بهــذا النـ ّ
فــي ك ّل مــا يخالــف ّ
والســياج
الشــريعة بأ ّنــه غي ـ ُر دســتوري ،ممــا يش ـ ّكل ً
نوعــا مِ ــن احلمايــة ّ
فــي جتــاوز حــدود ّ
الشــريعة ،وإ ّنمــا يعنــي أ ّنــه ال ينبغــي قصــر االهتمــام ،وتركيــز اجلهــودِ

ـص ،مــع إهمــال بقيــة اجلوانــب العمليــة فــي إرســاء مرجعيــة
علــى احلصــول علــى هــذا النـ ّ
ّ
الشــريعة.

املؤسســات واملرجعيــات علــى ضبــط القوانــن
مــع اســتمرار العمــل مِ ــن خــال مختلــف
ّ
واألنظمــة بالشــرع ،أو نقضهــا فــي حــال مخالفتهــا للشــرع.

وكذلــك احلــال فــي النّصــوص األخــرى التــي يثــار حولهــا نقــاش مثــلّ :
«الشــريعة اإلســامية

هــي مصــدر القوانــن» أو غيرهــا ،فيمكــن فــي حــال تعـ ّـذر الوصــول إلــى إقــرار مثــلِ هــذه
ـعي إلــى تقييــدِ املصــادر والعبــارات األخــرى بعــدم مخالفتهــا ّ
للشــريعة.
العبــارات ّ
السـ ُ
كيفية اإلشارة ملرجعية ّ
الشريعة في الدستور:
العبارات التي ميكن التّعبي ُر بها عن مرجعية الشريعة (((:
 1ينظــر :اإلســام فــي دســاتير الــدول اإلســامية ص( ،)25-18ال ّدســتور فــي البــاد اإلســامية ومشــكالته ص ( ،)197-194حــول الدســتور
فــي الدولــة اإلســامية ،فــي صفحــة د .ســعد العتيبــي /http://www.saaid.net/Doat/otibi :
الدستورية املتعلّقة مبرجعية ّ
الدول اإلسالمية.
الشريعة في معظم ّ
وقد اشتمل املرجع األول من هذه املراجع على النّصوص ّ
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ـارات التــي ميكــن أن يُشــا َر بهــا إلــى مرجعيــة ّ
الشــريعة فــي ال ّدســاتير فــي قوتهــا
تفاوتــت العبـ ُ
ٍ
عبــارات نذكرهــا مرتّبــ ًة
تســع
علــى املدلــول ،وموافقتهــا للمطلــوب ،وميكــن إرجا ُعهــا إلــى
ِ

حســب وضوحهــا وقــوة داللتهــا علــى مرجعيــة الشــريعة((( ،وقــد تنوعــت الدســاتير فــي البــاد
اإلســامية فــي األخــذ بهــذه العبــارات كمــا ســتأتي اإلشــارة إليهــا ،وهــي علــى النحــو التالــي:
 -1اإلسالم هو مصد ُر التّشريع(((:

ـون أو تنظيـ ٍـم يصــدر فــي ال ّدولــة يجــب أ ْن يكــون مســتم ًدا مِ ــن
أي قانـ ٍ
تعنــي هــذه املــا ّدةَُّ :
أن َّ

أحــكام الشــريعة اإلســامية ،منطل ًقــا منهــا ،متواف ًقــا معهــا.
ـرعي مخصــوص ،بــل يعنــي أن تكــون
وال يعنــي هــذا أ ْن يكــون لــك ّل قانــون أو نظــام نـ ٌّ
ـص شـ ٌّ
منطلقــات هــذه األنظمــة والقوانــن موافقــ ًة للشــرع ،ســواء بوجــود نصــوص خاصــة لهــا،
ـكوت عــن الشــيء يُع ـ ُّد
أو باندراجهــا حتــت القواعــد العامــة الكليــة فــي الشــريعة؛ إذ َّ
السـ ُ
إن ّ
إذ ًنــا للعبــاد أن يتصرفــوا فيــه كمــا يشــاؤون.
شرعا لها دائرتان:
فالقوانني املقبولة
ً
 دائرة ما جاءت به ّالشريعة ،أو د ّلت عليه بنصوصها ،أو قواعدها.
 ودائرة ما ال يخالف الشريعة ،وإن لم ترد به.ن واألنظمــة محقّقـ ًة ملصالــح العبــاد وال تخالــف ّ
الشــر َع ؛ فإ ّنهــا مشــروع ٌة
فــإذا كانــت القوانـ ُ
ـرعا كمــا د ّلــت عليــه النّصــوص ،قــال تعالــىُ { :ه ـ َو ا َّلــذِ ي َخل َـ َق لَ ُكــم َّمــا فِ ــي
مــأذو ٌن فيهــا شـ ً

( )1هــذا الترتيــب مبنـ ٌّـي علــى االجتهــادِ فــي فهـ ِـم كل عبــارةٍ مــن العبــارات الســابقة ،والنقــد املوجــه إليهــا ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نقــص
أو أخطــاء فيهــا.
نصــت علــى معنــى هــذه العبــارة :الســعودية ،وباكســتان ،وليبيــا ،واليمــن .ومِ ــن أمثلــة مــا تضمنتــه دســاتير تلــك الــدول
( )2مــن الـ ّـدول التــي ّ
ـص الدســتور اللّيبــي علــى أنّ « :القــرآن الكــرمي هــو شــريع ُة
مــا جــاء فــي ال ّدســتور اليمنــي« :الشــريعة اإلســامية مصــد ُر القوانــن جمي ًعــا» ،ونـ ّ
اجملتمــع فــي اجلماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية االشــتراكية» ،وجــاء فــي املــادة األولــى مــن الدســتور الســعودي الصــادر فــي عهــد امللــك فهــد:
ـتمد احلكـ ُم فــي اململكــة العربيــة الســعودية ســلطتَه
«دينهــا اإلســام ،ودســتورها كتــاب اللــه ،وســنة رســوله [» ،وفــي املــادة الســابعة منــه « :يسـ ّ
مِ ــن كتــاب اللــه ،وســنة رســوله [ ،وهمــا احلاكمــان علــى هــذا النّظــام ،وجميــع أنظمــة الدولــة» ،وقــد تكــررت عبــارة« :علــى وفــق الشــريعة
اإلســامية» فــي عــدد مــن املــواد ،وهــذا الدســتور موجــود علــى الرابــط التالــي :
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54295e7a4

أوhttp://cutt.us/jK3hX :
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ض َجمِ ي ًعــا} (البقــرة ،)29:وقــال ســبحانهَ { :و َسـ َّ
الس ـ َما َو ِ
ات َو َمــا فِ ــي
األَ ْر ِ
ـخ َر لَ ُكــم َّمــا فِ ــي َّ
ض َجمِ ي ًعــا ِّمنْـ ُه إ َِّن فِ ــي َذ ِلـ َ
ـك َليَـ ٍ
ـات َّل َق ـ ْو ٍم يَتَ َف َّك ـ ُرو َن} (اجلاثيــة.)13:
ْالَ ْر ِ
وقولــه [( :احلــا ُل مــا أحـ ّل اللـ ُه فــي كتابــه ،واحلــرا ُم مــا حـ ّرم اللـ ُه فــي كتابــه ،ومــا ســكت

عنــه فهــو ممــا عفــا عنــه) أخرجــه الترمــذي وابــن ماجــه(((.
بأمر دنياكم) رواه مسلم(((.
وقال( :أنتم أعل ُم ِ

ومِ ن هنا كانت القاعدة العظيمة في اإلسالم« :األص ُل في األشياء اإلباحة».
نص أو دليل.
وال يُشترط في املصالح املعتبرة
ً
شرعا أ ْن يرد بخصوصها ٌّ
ـإن ّ
الشــريع َة مبناهــا وأساســها علــى احلِ َكــم ومصالــح العبــاد
قــال ابـ ُن الق ّيــم رحمــه اللــه« :فـ َّ
فــي املعــاش واملعــاد ،وهــي عــد ٌل كلُّهــا ،ورحمــ ٌة كلُّهــا ،ومصالــ ُح كلُّهــا ،وحكمــ ٌة كلُّهــا؛ فــك ُّل

مسـ ٍ
ـألة خرجــت عــن العــدل إلــى اجلــور ،وعــن ال ّرحمــة إلــى ض ِّدهــا ،وعــن املصلحــة إلــى

املفســدة ،وعــن احلكمــة إلــى العبــث؛ فليســت مِ ــن الشــريعة.(((»..
ـاس
وقــال أبــو الوفــاء ابـ ُن عقيــل رحمــه اللــهّ :
«السياسـ ُة مــا كان مِ ــن األفعــال بحيــث يكــون ال ّنـ ُ
ــاح ،وأبعــ َد عــن الفســاد ،وإن لــم يشــرعه ال ّرســول [ ،وال نــزل بــه
معــه
َ
أقــرب إلــى ّ
الص ِ

ـي»(((.
وحـ ٌ

ويع ّبر بعضهم عن هذه املادة بقولهم( :اإلسال ُم هو املصد ُر الوحي ُد للتّشريع).
ألن (أل) فــي كلمــة التّشــريع
وكلمـ ُة (الوحيــد) يــرا ُد بهــا التّوكيــد ،وال يختـ ّل املعنــى بحذفِ هــا؛ ّ

تُفيــد ّ
أن املفــرد املضــاف مِ ــن ألفــاظ العمــوم.
الشــمو َل والعمــوم واالســتغراق ،كمــا ّ

( )1أخرجــه الترمــذي ( ،220/4برقــم  ،)1726وابــن ماجــه ( ،459/4برقــم  :)3367مِ ــن حديــث ســلمان الفارســي ] ،وقــال احلاكــم فــي
املســتدرك علــى الصحيحــن ( :)129/4هــذا حديــث صحيــح ،وقــال األلبانــي :حســن ،وقــال شــعيب األرناؤوط :حســن مبجموع طرقه وشــواهده.
( )2أخرجه مسلم ( ،1836/4برقم  )2363مِ ن حديث أنس بن مالك ].
( )3إعالم املوقعني (.)11/3
( )4املصدر السابق (.)283/4
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الدستور والقوانني ّ
للشريعة اإلسالمية(((:
 -2عدم مخالفة مواد ّ

الســابقة ،إال أ ّنهــا صيغــت بطريقــة النفــي ،حيــث
معنــى هــذه العبــارة
ٌ
قريــب مِ ــن العبــارة ّ
نصــت علــى اجلانــب احملظــور الــذي يجــب جتنّبــه بحيــث تتــرك لصانــع القــرار حريــة اختيــار
ّ
القوانــن ،وصياغتهــا ،واقتباســها ،بشــرط :أال تخالــف ّ
الشــر َع ،وهــذا مجــال واسـ ٌع للتّحــرك

والعمــل.

وهــذه العبــارة أقـ ُّل قــو ًة مِ ــن العبــارة الســابقة ،ولكنهــا ظاهــرةٌ فــي الداللة علــى الدائــرة الثانية
مِ ــن دائرتــي القوانــن املقبولــة شــرعاً ،فهــي مناســب ٌة فــي مختلــف القوانــن التنظيميــة؛ ألنهــا
مبثابــة احلــدود التــي ال يســوغ جتاوزُهــا.

ّ -3
الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس للتّشريع(((:

وأن
نــص علــى وجــودِ أكثــ َر مِ ــن
ٍ
مصــدر للتّشــريعّ ،
وتعنــي هــذه العبــارة ّ
أن ّ
الدســتو َر قــد َّ
اإلســا َم هــو املصــد ُر الرئيســي بــن تلــك املصــادر ،مــع وجــود مصــاد َر أخــرى ثانويــة.

ـاب إلمكانيــة تب ِّنــي قوانــن وأنظمــة قــد ال تتفق مع ّ
الشــريعة ،مصدرها
وهــذه العبــارة تفتـ ُح البـ َ
ـاس ،أو غير ذلك.
قوانــن الـ ّدول األخــرى ،أو األعــراف ،أو مــا توافــق عليــه ال ّنـ ُ

إن املقصــود باملصــادر األخــرى هــي االســتفادة مــن األنظمــة والقوانــن
ومــع أ ّنــه قــد يقــالَّ :
التــي ال تخالــف ّ
الشــرع ممــا أبدعتــه الــدول األخــرى فإ ّنــه ال حاجـ َة إلــى اإلشــارة إلــى مصــاد َر

ن إذا لــم تخالــف ّ
الشــر َع ،وكانــت مِ ــن
ألن القوان ـ َ
ـام حتــى لهــذا الســبب؛ ّ
أخــرى مــع اإلسـ ِ
ـرعا كمــا ســبق.
التنظيمــات العامــة التــي ال تعارضــه؛ فإ ّنهــا مشــروع ٌة مــأذو ٌن فيهــا شـ ً
ـاب ملصــاد َر أخــرى مــع اإلســام
ألن فيهــا فتـ َح البـ ِ
وعليــه :فــا نــرى اســتخدام هــذه الصياغــة؛ َّ

يصعــب ضبطهــا والتحكــم فيها.

ِّ
«متشــي ســائر القوانــن مــع اإلســام ،وعدم
نصــت علــى ذلــك فــي دســتورها جمهوريــة باكســتان اإلســامية ،حيــث جــاء فيــه:
( )1مِ ــن الــدول التــي ّ
ن تُعــارض القــرآ َن الكــرمي والسـنَّة النبوية».
أي قوانـ َ
تشــريع ّ
ذات ســيادة ،دينهــا اإلســامّ ،
والشــريعة اإلســامية هــي
( )2مِ ــن األمثلــة علــى ذلــك مــا جــاء فــي ال ّدســتور القطــري« :قطــر دولـ ٌة عربيـ ٌة مســتقل ٌةُ ،
املصــدر الرئيســي لشــريعتها» ،وجــاء فــي دســتور جــزر القمــر« :عــزم شــعب القمــر علــى اشــتقاق مبــادئ نظــام ا ُ
حلكــم مِ ــن اإلســام».
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أ ّمــا إذا تطلَّــب األمـ ُر اســتخدا َم مثــلِ هــذه العبــارة عنــد صياغــة الدســتور فــا بـ ّـد مِ ــن إضافــة
مــا يزيــل اللَّبــس عنهــا ،كالنــص علــى شــرط عــدم مخالفــة لشــريعة اإلســامية ،مثــل أن يقــال:
(اإلســا ُم هــو املصــدر الرئيــس للتّشــريع ،وال بــأس بأخــذ التّشــريعات القوانــن واألنظمــة مِ ــن
مصــادر أخــرى مــا لــم تصــادم أو تخالــف ّ
الشــريعة)(((.

أ ّمــا إن كان اســتخدام هــذه الصياغــة مبن ًيــا مــن األســاس علــى حتييــد الشــريعة اإلســامية

ـص علــى ذلــك فــي مــواد أخــرى مــن الدســتور ،أو فــي املــواد
فــي بعــض اجلوانــب ،مــع النـ ّ
التفســيرية؛ فــا يجــوز اســتخدامها أو املوافقــة عليهــا.

ّ -4
الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع((( :
الدســتو َر قــد أشــار ضم ًنــا إلــى وجــود أكثـ َر مــن مصــدر رئيســي
وهــذه العبــارة تــد ُّل علــى أن ّ
أن اإلســام يقــف علــى
للتشــريع ،وأن اإلســا َم هــو أحـ ُد تلــك املصــادر الرئيســية ،وهــذا يعنــي ّ

قــدم املســاواة مــع غيــره مِ ــن املصــادر الرئيســية ،وبالتّالــي يكــون املشـ ّرع واملق ّنــن مخ ّيـ ًرا بــن

ـكام فــي التّشــريع املطلــوب.
تلــك املصــادر الســتقاء مــا يناســبه مِ ــن أحـ ٍ

فســرت باشــتراط عــدم
وبالتالــي فــإن هــذه الصياغــة غيــر مقبولــة ،إال إذا أضيــف إليهــا أو ّ
مخالفــة الشــريعة ،كمــا تقــدم.

الدولة (أو الدين ال ّرسمي للدولة)(((:
 -5اإلسال ُم دي ُن ّ

السياســية والقانونيــة والعســكرية واإلداريــة
مفهــو ُم ال ّدولــة يشــمل :جميـ َع مؤسســات احلكــم ّ
أن اإلســا َم ينبغــي أن يكــون هــو احل َكـ َم علــى
واالقتصاديــة وغيرهــا ،وتفتــرض هــذه اجلملــة ّ

ٍ
وتشــريعات وقوانــن ،وموظفــن ،فينبغــي أن يكــون
الدولــة مِ ــن مؤسســات،
جميــع شــؤون ّ
أن اإلســام هــو مصــدر التشــريع.
كالنــص علــى ّ

الدساتير غير اإلسالمية فيما ال يُعارض ّ
الشريعة لكتاب :العقيدة والشريعة ص (.)261
( )1ينظر في جواز االستفادة مِ ن ّ
الدولة اإلسالمّ ،
الدستور اإلماراتي ،والبحريني.
والشريعة اإلسالمية مصد ٌر رئيسي للتّشريع» ،ومثله ّ
( )2جاء في ال ّدستور الكويتي« :دين ّ
نصــت علــى أنّ ديــن ال ّدولــة هــو اإلســام ،ولــم تــزد علــى ذلــك :األردن ،واجلزائــر ،والصومــال ،وموريتانيــا ،وتونــس،
( )3مِ ــن ّ
الــدول التــي ّ
«الديــن اإلســامي هــو
واملغــرب ،والعــراق ،وجيبوتــي ،وماليزيــا ،ومالديــف ،وإيــران ،ومــن األمثلــة علــى ذلــك مــا جــاء فــي الدســتور املوريتانــيّ :
الديــن الرســمي للشــعب» ،وجــاء فــي الدســتور املغربــي« :اإلســام ديــن الدولــة ،والدولــة تضمــن لــكل واحــد حريــة ممارســة شــؤونه الدينيــة».
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للدولــة هــو
ـص فــي ال ّدســتور علــى ّ
لكــن يــرى عــد ٌد مِ ــن الباحثــن ّ
الديــن ال ّرســمي ّ
أن ّ
أن النـ ّ

اإلســام ال يتر ّتــب بــه علــى ال ّدولــةِ التــزا ٌم قانونــي بتطبيــق أحــكام الشــريعة ،فغايتُــه أن يكــون
حتي ـ ًة كرمي ـ ًة للعقيــدة الدينيــة التــي تديــن بهــا األغلبيــة ،ولذلــك اشــتملت معظ ـ ُم دســاتير
الســيادة ّ
للشــعب،
نصــت علــى ّ
ـص ،وفــي الوقــت نفســه ّ
العالــم اإلســامي علــى مثــل هــذا النـ ّ
أن ّ

الســلطات ،ولــه حــقّ التشــريع(((.
وهــو مصــدر ُّ
الديــن باملفهــوم العلمانــي الــذي
ولعـ ّل ســبب اجلمــع بــن هذيــن األمريــن اخملتلفــن هــو تفســير ّ
يحصــره فــي اجلانــب التع ّبــدي واألخالقــي دون بقيــة مناحــي احليــاة ،أو عــدم رغبــة َمــن

ميلــك القــوة إنفــاذ إقامــة الديــن.

الصياغــة غيــر كافيــة فــي الداللــة علــى مرجعيــة الشــريعة ،فــا يجــوز
وبالتالــي فـ ّ
ـإن هــذه ّ

االقتصــار عليهــا.

 -6دولة إسالمية أو مسلمة(((:

(الدولــة اإلســامية) أو (الدولــة املســلمة) علــى ال ّدولــة التــي يكــون غالبي ـ ُة
يطلــق مصطلــح ّ
أن الهويــ َة الغالبــ َة علــى البــاد هــي اإلســام ،وقــد
ســكانِها مِ ــن املســلمني((( ،ممــا يعنــي َّ
أن هويـ َة اجملتمـ ِـع هــي التــي ينبغــي أ ْن ينبثــق منهــا شــك ُل احلكــم وإطــاره العــام،
ســبق تقريــر ّ

وأنظمتــه املرعيــة.
ـوب حتكيــم ّ
الشــريعة فــي جميــع مناحــي احليــاة،
ولكــن تبقــى دالل ـ ُة هــذه اجلملــة علــى وجـ ِ

ونبــذِ مــا يخالفهــا تتصــف بالضعــف الظاهــر؛ لعــدم وجــود اإللــزام القانونــي خملتلــف ســلطات
الدولــة بالتقيــد بأحــكام اإلســام؛ فحكهمــا كحكــم ســابقتها.

( )1ينظر :نظرية السيادة للصاوي ص (.)113 ،28
نصت على ذلك دستور املغرب.
( )2مِ ن الدساتير التي ّ
( )3ينظر :اإلسالم في دساتير الدول اإلسالمية ص (.)4
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رئيس ال ّدولة(((:
 -7اإلسالم دي ُن
ِ

ـب أن ينحــد َر منهــا
ـص إشــار ًة إلــى هويــة الدولــة ،وديــن أغلبيتِهــا التــي يجـ ُ
يتض ّمــن هــذا النـ ُّ
احلاك ـ ُم ،كمــا يح ّقــق شـ ً
ـرطا أساس ـ ًيا اتفــق أه ـ ُل العلــم عليــه النعقــاد اإلمامــة فــي ّ
الشــريعة

اإلســامية وهــو أن يكــون احلاكــم مســل ًما(((.

السياســي ،وقد أثبــت التاري ُخ
ومِ ــن املؤكــد َّ
أن للقيــادة أثـ ًرا كبيـ ًرا فــي حتديــد ُّ
توجهــات النّظــام ّ
ـإن دســاتي َر
ـادات مســلم ٌة منــذ االســتقاللِ فـ ّ
املعاصــر ّ
أن الـ ّدو َل اإلســامية التــي حكمتهــا قيـ ٌ

ترأســها غيـ ُر مســلمني فإ ّنهــا أكثـ ُر
غالبيتِهــا تنـ ُّ
ـص علــى اإلســام عمو ًمــا ،بعكــس الـ ّدول التــي َّ
الديــن(((.
الدولــة ،أو جتاهــل قضيــة ِّ
ـص فــي دســاتيرها علــى َعلْمانيــة ّ
ميـ ًـا إلــى ال ّنـ ّ
الدولــة مؤ َ
ـب بحفــظ هــذه
كمــا َّ
ـس ّ
متـ ٌن علــى احلكــم ،وال ّدولــة ،وال ّدســتور ،وهــو مطالَـ ٌ
أن رئيـ ُ
األمانــة ورعايتِهــا وفــق مصلحــة ّ
الشــعب ،وانطال ًقــا مِ ــن هويتــه ،وهــو شــريك فــي حــق إصــدار

القوانــن واألنظمــة ،فلــه حــق االقتــراح ،واإلصــدار ،والتصديــق ،واالعتــراض ،وتعطيــل
احليــاة النيابيــة (البرملانيــة)(((.

ـإن اشـ َ
ـزام دســتوري للحاكــم
لكــن مِ ــن جهــة أخــرى فـ َّ
ـام احلاكــم ال يش ـ ّكل ّ
أي إلـ ٍ
ـتراط إسـ ِ

أو مؤسســات الدولــة فــي التقيــد بالشــريعة اإلســامية وأحكامهــا فــي احلكــم وإصــدار
األنظمــة والقوانــن.

ـإن هــذه الصياغــة ال حتقــق املطلــوب؛ لــذا ال يجــوز االقتصــار عليهــا ؛ وال بـ ّـد مِ ــن
وعليــه :فـ َّ

النــص علــى مــا يح ّقــق مرجعيــة الشــريعة.

ـص املــادة الثالثــة مِ ــن ال ّدســتور الســوري الصــادر عــام 1950م ،واملعـ َّـدل عــام 1964م ،وكذلــك املــادة الثانيــة مــن الدســتور الســوري الصــادر
( )1تنـ ّ
فــي  12مــارس عــام 1973م علــى أنّ  :ديــن رئيــس اجلمهوريــة اإلســام».
( )2قــال ال ّنــووي فــي «شــرح صحيــح مســلم» (« :)229/12قــال القاضــي عيــاض :أجمــع العلمــاءُ علــى أنّ اإلمام ـ َة ال تنعقــد لكافـ ٍـر ،وعلــى أ ّنــه
لــو طــرأ عليــه الكفـ ُر انعــزل» .وقــال إمــام احلرمــن أبــو املعالــي اجلوينــي فــي كتابــه «غيــاث األمم فــي التيــاث الظلــم» ص (« :)98اإلســا ُم هــو
الديــن ،لــم يخْ ـ َ
ـف انخال ُعــه ،وارتفــا ُع منص ِبــه وانقطا ُعــه ،فلــو جـ ّدد إســا ًما لــم يَ ُعــد إما ًمــا إال
األصـ ُل والعصــام ،فلــو ُفــرض انســا ُل اإلمــام عــن ّ
أ ْن يُجـ ّـدد اختيــا ُره».
( )3ينظر :اإلسالم في دساتير الدول اإلسالمية ص (.)39-37
( )4وقد نصت العديد من الدساتير العاملية والعربية على هذا احلق ،ينظر :نظرية السيادة ،صالح الصاوي ص ( )32وما بعدها.
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 -8مبادئ ّ
الشريعة هي مصدر التّشريع(((:
محـ ّـددة املالمــح؛ لــذا
ويؤخــذ علــى هــذه اجلملــة ّ
أن كلمـ َة «مبــادئ» غيـ ُر واضحــة املعنــى ،وال َ
اختلــف اخملتصــون فــي تفســيرها:

فحينمــا حاولــت احملكمــة الدســتورية فــي مصــر مثـ ًـا تفســيرها فســرتها بأنهــا« :األصــول
الكليــة للشــريعة اإلســامية ،ومبادئهــا املقطــوع بثبوتهــا ودالالتهــا».

بينمــا فســرها القانونــي عبــد الــرزاق الســنهوري بـــ« :كلياتهــا التــي هــي ليســت محـ َّـل خـ ٍ
ـاف
بــن الفقهــاء».

الداللة.
كما ُف ّسرت بأ ّنها:
ُ
اآليات قطعية ال ّثبوت ،قطعية ّ

أن هــذه التّفســيرات املتباينــة ال تزيــل اإلشــكا َل؛ وال ترفــع االحتمــال ،فيمكــ ُن
ويُالحــظ ّ
تفســير املبــادئ بالقواعــد العا ّمــة ،أو مبقاصــد ّ
الشــريعة .واملقاص ـ ُد واملبــادئ بهــذا املعنــى

للشــريعة ،وليســت هــي ّ
مِ ــن الفقــه وال َفهــم ّ
ـات وفه ـ ٌم
الشــريع َة فــي ذاتهــا ،وإمنــا هــي نظريـ ٌ
لهــذه الشــريعة.
وكالم
أن حص َرهــا باآليــات القطعيــة يتض ّمــن إخــرا َج باقــي اآليــات واألحاديــث النّبويــة،
كمــا ّ
ِ
أهــل العلــم والفقهــاء ،وفــي هــذا تعطيـ ٌل عــا ٌّم ّ
للشــرع.
الصياغــة ً
أيضــا ال حتقــق املطلــوب؛ لــذا ال يجــوز اســتخدامها أو املوافقــة
وعليــه فـ ّ
ـإن هــذه ّ

عليهــا؛ وال بـ ّـد مِ ــن النــص علــى مــا يحقــق مرجعيــة الشــريعة.
 -9الفقه اإلسالمي هو مصدر التّشريع(((:

ـامي
وهــذا ال ّنــص يخلــو مِ ــن اإلشــارة للشــريعة اإلســامية بشــمولها وعمومهــا ،فالفقـ ُه اإلسـ ُّ
اصطالحــا -علــى األحــكام الشــرعية
ليــس هــو كام ـ َل الشــرع ،بــل يقتصــر -عنــد إطالقــه
ً
العمليــة التــي اســتنبطها أهــل العلــم مِ ــن األدلــة الشــرعية ،فــا تشــمل بقيــة علــوم الشــريعة

نص ال ّدستور املصري على أنّ «اإلسال َم دي ُن ال ّدولة ،ومبادئ ّ
الشريعة اإلسالمية املصد ُر الرئيسي للتّشريع».
(ّ )1
ـص املــادة الثالثــة مِ ــن ال ّدســتور الســوري الصــادر عــام 1950م ،واملعـ َّـدل عــام 1964م علــى أنّ « :الفقــه اإلســامي مصــدر رئيســي للتشــريع»،
( )2تنـ ّ
ونصــت املــادة الثانيــة مِ ــن ال ّدســتور الســوري الصــادر فــي  12مــارس عــام 1973م علــى أنّ « :الفقــه اإلســامي املصــدر الرئيســي للتّشــريع».
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أن الفقــه هــو
كالعقائــد ،أو علــوم السياســة الشــرعية ،أو األخــاق واآلداب وغيرهــا ،كمــا َّ

ـوص الشــرع بح ـ ِّد
جهــد العلمــاء والفقهــاء فــي اســتنباط األحــكام الشــرعية ،وليــس هــو نصـ َ

ذاتهــا.

مي ملعنى ّ
الشريعة ،وحصر ملرجع ّيتها بأحد فروعها فحسب.
ففي هذا التقييد تقز ٌ

وبالتالــي :فــإن هــذه الصياغــة ً
أيضــا ال حتقــق املطلــوب ،وال يجــوز اســتخدامها أو املوافقــة
عليهــا.
الدستور:
الصورة املثالية
للنص على مرجعية الشريعة في ّ
ّ
ّ

ـص علــى مــا يح ّقــق حتكيمهــا فــي جميــع
الصــورة املثلــى للتعبيــر عــن مرجعيــة الشــريعة ،والنـ ّ
ـص مِ ــن النصــوص الســابقة ،ويكــون ذلــك باشــتمال
اجملــاالت يكــون باجلمــع بــن أكثـ َر مــن نـ ّ

الوثيقــة الدســتورية علــى جميــع العبــارات التاليــة ،أو مــا يعادلهــا:

أن ّ
الشريعة اإلسالمية هي مصدر التّشريع ،أو املصدر الوحيد للتشريع.
ّ -

أي مِ ــن الدســاتير أو القوانــن أو األحــكام فــي جميــع مســتويات الدولــة أحــكا َم
 ّأن ال يخالــف ٌّ
وأن ك ّل مــا يخالــف ّ
الشــريع َة فهــو غيـ ُر معتبر.
اإلســامّ ،

 اإلسالم هو دين الرسمي للبالد. دين رئيس ال ّدولة هو اإلسالم.الصورة املقبولة في حال االختيار:
ّ

ـص علــى إحــدى
احلـ ّـد املقبــول مِ ــن العبــارات ّ
الدالــة علــى مرجعيــة الشــريعة ال يتح ّقــق إال بال ّنـ ّ
العبارتــن التّاليتني:

 اإلسالم أو ّالشريعة اإلسالمية هي مصدر التّشريع.

 عدم مخالفة ال ّدساتير و القوانني واألنظمة ألحكام اإلسالم.30
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فـ ٌّ
ـكل مــن هاتــن العبارتــن يشـ ّكل إلزا ًمــا دســتور ًيا للمق ّنــن (املشـ ّرع) أ ْن يرجــع إلــى اإلســام

فيمــا يسـنّه مِ ــن قوانــن وأنظمــة ،وأ ْن تكــون جميـ ُع القوانــن واألحــكام مســتمد ًة مِ ــن ّ
الشــريعة

اإلســامية ،وفــي ذلــك حتقيـ ٌق ملرجعيــة ّ
الشــريعة.
النص على مرجعية الشريعة في حال االضطرار:
ّ

الســعي إلــى الت ّمســك مبــا يحفــظ مرجعيــة الشــريعة مِ ــن
أن
ســبق احلديــث ّ
َ
الواجــب هــو ّ

العبــارات بقــدر الوســع والطاقــة ،وأ ّنــه إذا لــم ميكــن حتقيــق القــدر املقبــول مِ ــن تلــك العبــارات

فالواجــب التّمســك بأقــرب مــا ميكــن مِ ــن العبــارات إلــى ذلــك املقبــول ،ثـ ّم الســعي إلــى تــدارك
النّقــص ،وســد اخللــل عــن طريــق بقيــة أجــزاء الكتلــة الدســتورية.
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القسم الثاني
سلطة َّ
الشعب
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سلطة ّ
الشعب ،وحدودها
السلطة:
معنى ُّ
الســلط ُة فــي اللّغــة مأخــوذةٌ مِ ــن اجلــذر اللغــوي (س ل ط) الــذي ترجــع معانيــه إلــى القــو ِة
ّ
يسـل ُ ُ
السـلْطا ُن
ط َســاط ًة ،ومِ نــه الت َّسـلُّ ِط ،وهــو القهــر ،ولذلــك سـ ّمي ُّ
وال َقهـ ِـر ،يُقــال َ :سـل ُ َط ْ

احلجــة»(((.
والســلطا ُن:
ّ
ســلطاناًّ .
وس ـلّطتُه علــى الشــيء  :م ّكنتُــه منــه((( ،ومِ ــن معانيهــا أيض ـاًّ :
والس ـلْط ُة
الشـ ّـدةُ والقــدرةُ(((ُّ ،
والســيطرة والتح ُّكــم(((.
ّ
الســاطة((( ،وتعنــي التّس ـلُّط ّ
بالض ـ ّم هــي االس ـ ُم مِ ــن ّ

الســلطة بتعريفــات كثيــرة مختلفــة ،ومنهــا تعريــف ماكس
السياســيُ :ع ّرفــت ّ
وفــي االصطــاح ّ

ائتمار عنــد أشــخاص مع ّينني»(((،
فايبــر بأ ّنهــا« :نــوع مِ ــن القيــادة التــي تعمــل إليجــاد طاعـ ٍـة أو
ٍ
ويع ّرفهــا ً
أن هنــاك مصــد ًرا
أيضــا بأنهــا« :ضــرورة إلزاميــة فــي التّنســيق بــن فئتــن ،مبعنــى ّ

ـرض علــى مجموعـ ٍـة مع ّينــة مِ ــن األشــخاص طاعتُهــا»(((.
مع ّي ًنــا يعطــي أوامــر محـ ّـددة تُفـ ُ
الصالحيات املشروعة التي يتمتّع بها كيا ٌن ما»(((.
السلط ُة بأنها «نطاق ّ
ومنها تعريف ُّ

وع ّرفت ً
أيضا بأنها« :امتالك القدرة الفاعلة للقيام مبا مِ ن شأنه تدبير أمور ال ّدولة»(((.
( )1ينظر :مقاييس اللغة (.)95/3
( )2ينظر :املصباح املنير (.)285/1
( )3ينظر :القاموس احمليط ص (.)618
( )4ينظر :الصحاح (.)1133/3
( )5ينظر :املعجم الوسيط (.)443/1
السلطة عند ماكس فايبر ص (.)268
( )6ينظرّ :
( )7ينظر :املرجع السابق ص (.)269
( )8ينظر املوقع:
 http://cutt.us/YvmJBأو https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
وقد نُسب هذا التعريف إلى (كالين إن دي ) (.)Cline n.d
( )9ينظر :النظام السياسي في اإلسالم ص (.)164
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فهذه التعريفات تفيد أن السلطة تعني:

الصالحيات التي يُخولها ّ
الدولة.
الشعب للمسؤولني في ّ
(أ) مجموع ّ
(ب) اختيار ّ
الصالحيات.
السياسية التي حت ّدد نو َع وطبيع َة هذه ّ
الشعب لألداة ّ

الصالحيــات علــى حــقّ املســؤولني فــي اتخــاذ القــرارات ،وإصــدار األوامــر
(ج) شــمول هــذه ّ

الـ ـ ُملزمة للجميع(((.
ِ
الســلطات علــى احلاكــم واجملتمــع فــي
والســلط ُة تكــون للشــعب
مبجموعــه ،وهــو مصــد ُر ّ
ّ
(((
نائــب عــن الشــعب ،ووكيــ ٌل عنــه ،وقائــ ٌم علــى مصاحلــه .
حــدود املشــروع ،واحلاكــ ُم
ٌ

الدســتور
ممــا يدخــل فــي ســلطة الشــعب :اختيــار احلاكــم ،ومراقبتــه ومحاســبته ،واختيــار ّ
و ّ
وغيــر ذلــك.

(الســيادة) ،ومِ ــن
الســلطة ال بـ ّـد مِ ــن التّفريــق بينــه وبــن مصطلــح ّ
وقبــل احلديــث عــن أحــكام ّ

الســيادة.
هنــا كان ال بـ ّد مِ ــن التعريــف مبفهــوم ّ

السيادة:
مفهوم ِّ
الســيادةُ فــي اللّغــةِ مصــد ٌر مِ ــن الفعــل :ســا َد يســو ُد ِســياد ًة ،إذا َع ُظــم و َم ُجــد وشـ ُرف ،واالسـ ُم:
ِّ
والشـ ُ
الســؤ َد ُد ،وهــو اجملـ ُد ّ
والســي ُد :املالك(((.
ـرف ،وسـ ّي ُد القــوم:
رئيســهم وأكرمهــمّ ،
ُّ
ُ
«الســلطة العليــا التــي ال تعــرف فيمــا ّ
تنظمــه مِ ــن
الســيادة فــي االصطــاح بأ ّنهــاّ :
وقــد ُع ّرفــت ّ
عالقـ ٍ
ـات ســلطة عليــا أخــرى إلــى جانبهــا»(((.

«الســلطة العليــا املطلقــة التــي تفـ ّردت وح َدهــا باحلــقِّ فــي إنشــاء اخلطاب
كمــا ع ّرفــت بأ ّنهــاّ :

السياسية ،د .محمد بالروين على الرابط:
السلطة ّ
( )1ينظر :مِ ن مفهوم ّ
 http://cutt.us/UW5BQأو
( )2ينظر :األحكام الشرعية للنوازل السياسية ص (.)77
( )3ينظر :املصباح املنير في غريب الشرح الكبير ( ،)294/1املعجم الوسيط (.)460/1
( )4السيادة وثبات األحكام ص (.)11

http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb220910a.htm
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امللــزم املتعلّــق باحلكــم على األشــياء واألفعــال»(((.
السيادة:
ُ
خصائص ّ

الســابقة وغيرهــا
السياســيون وعلمــاء القانــون مِ ــن التعريفــات ّ
اســتخلص املفكــرون ّ
الســيادة ،تلــك اخلصائــص التــي ال توجــد فــي غيرهــا
اخلصائـ َ
والســمات التــي تتم ّيــز بهــا ّ
ـص ّ
نفســها ِ
الســيادة
بنفســها ،فصاحـ ُ
مِ ــن اإلرادات ،و َمدا ُرهــا علــى أ ّنهــا اإلرادة التــي حت ـ ّدد َ
ـب ّ
ال ميكــن أ ْن تلز َمــه إرادةٌ أجنبي ـ ٌة عنــه بالتّصــرف علــى نحـ ٍـو مع ّيـ ٍـن ،وهــو ال يلتــزم بالتّصــرف

علــى نحـ ٍـو مع ّيــن إال إذا أراد هــو ذلــك((( ،وإجمــا ُل هــذه اخلصائــص فيمــا يلــي(((:

 -1الوحدانية :حيث ال ميكن أ ْن يقوم على اجملال الواحد إال سيادةٌ واحدةٌ.
السلطات.
السمو :فهي إرادة تعلو جمي َع اإلرادات وكا ّف َة ُّ
ُّ -2

 -3اإلطالق :إذ ال يُفرض عليها قانون ،بل القانون هو التعبي ُر عن إرادتها.
ٍ
ٍ
سابقة عليها.
سلطة
تستمد سلطانَها وعل َّوها مِ ن
 -4األصالة :فهي قائم ٌة بذاتها ،ولم
ّ

الســيادة تنــزع إلــى اعتبــارِ إراد ِة الســيد هــي التــي حتـ ّـدد
 -5العصم ـ ُة مِ ــن اخلطــأ :فنظري ـ ُة ّ
وأن القانــو َن الصــادر عــن تلــك اإلرادة هــو املشـ ّكل لقواعــد احلــقِّ والعدل،
املشــروع مِ ــن غيــرهَّ ،
الضميــر».
وهــذا معنــى قولهــم« :إذا تكلّــم القانــون يجــب أ ْن يســكت َّ

ّ -6
الدولة الواحدة.
الشمول وعدم القبول للتجزئة ،مهما تع ّددت الواليات في ّ
 -7ال ّدميومة وعدم اخلضوع للتقادم.
السلطة والسيادة:
الفرق بني ّ

الســيادة باملعنــى الســابق ال ســلط َة فوقهــا ،وال حــدو َد لهــا ،فــا يجــوز أ ْن تكــون مِ ــن صالح ّيــات

السيادة ص (.)14
( )1نظرية ّ
السياسية ص (.)68
( )2ينظر :األحكام الشرعية للنّوازل ّ
( )3ينظر :نظرية السيادة د .صالح الصاوي ص ( ،)14-12السيادة وثبات األحكام ص (.)15
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إن التّشــري َع الــذي ال حـ َّـد لــه وال ســلطة فوقــه حــقٌّ خالــص للــه تعالــى ال يَش ـ َر ُكه
البشــر؛ إذ َّ

فيــه البشــر.

وتنطلــق دســاتي ُر األنظمــةِ الوضعيــة مِ ــن هــذا املفهــوم للســيادة ،وجعلهــا مِ ــن صالحيــات
ٍ
حــدود فــي مجلــس الشــعب (البرملــان).
البشــر مِ ــن خــال ممارســة حــقَّ التّشــريع دو َن
بعضهــم بحــدود
الســلطة ،وقــد يق ّيدهــا ُ
وقــد يُطلــق بعـ ُ
الســيادة ويَقصــد بهــا ّ
السياســيني ّ
ـض ّ
ّ
الشــرع ،وقــد ال يف ـ ّرق بعضهــم بــن الســلطة والســيادة ،ومِ ــن خــال التعريفــات والضوابــط
الســيادة التــي يجــب أن تكــون ّ
والســلطة التــي جعلتْهــا
الســابقة يتَّضــح الفــرق بــن ّ
للشــرعُّ ،
الشــريع ُة ّ
ويتوحــد املوقــف منهــا.
للشــعب ،أو األ ّمــة ،وتنضبــط املصطلحــات،
َّ
السيادةَ ّ
للشرع(((:
األدل ُة على َّ
أن ّ

الســيادة التــي ال تكــون
ّ -1
أن حقيقــة اإلســام هــي االستســام للــه وحــده ،وهــذا هــو جوهــر ّ
إال للــه ســبحانه ،واالستســام واالنقيــاد يكــون عمل ًّيــا بالـ ّرد إلــى اللــه ورســوله [.
أن ّ
الطاعــة املطلقــة -والتــي تعنــي اخلضــو َع
 -2إجمــاع األولــن واآلخريــن مِ ــن املســلمني علــى ّ

ـص للــه تعالــى بــا شــريك.
للســيادة املطلقــة -حــقٌّ خالـ ٌ
ّ

بالســيادة علــى العاملــن ،وإفراد شــريعته
ّ -3
أن عقيــدة التّوحيــد تقتضــي إفــراد اللــه عـ ّز وجــل ّ

باحلكــم والهيمنــة علــى حيــاة ال ّنــاس أجمعني.

-4اآليــات الكثيــرة التــي توجــب علــى األمــة اإلســامية التحاكــم إلــى شــريعة اللــه تعالــى،
والســنّة.
والرجــوع فــي ك ّل صغيــرةٍ وكبيــرةٍ إلــى الكتــاب ّ
تتوعــد َمــن يزعــم ِ
لنفســه حــقَّ التشــريع ،أو يســ ّوغ
 -5النّصــوص القرآنيــة الكثيــرة التــي ّ

ِ
لنفســه اخلــروج عــن الشــريعة ،والتــي متنــع التحاكــم إلــى غيــر مــا أنــزل اللــه.

أن الشــورى ال تكــون إال فــي دائــرة
ـارع ،وعلــى ّ
 -6إجمــاع العلمــاء علــى ّ
أن العقــل ليــس بشـ ٍ
( )1ينظر :نظرية السيادة ص ( ،)60-37واألحكام الشرعية للنوازل السياسية ،ص (.)77-70
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ـص ،وعلــى أ ّنــه ال اعتبــار للمصلحــة التــي
املبــاح املعف ـ ِّو عنــه ،وعلــى أ ّنــه ال اجتهــاد مــع النـ ّ
أن ك ّل مــا أُحــدث علــى خــاف الديــن فهــو مــردود.
تتعــارض مــع الشــرع ،وعلــى ّ
السلطان َّ
للشعب(((:
األدلة على ّ
أن ّ

ـإن الســلطان فيــه للشــعب ،واحلاكــم الــذي
إذا كانــت الســيادة فــي للــه وحــده ال شــريك لــه فـ ّ
يســوس النــاس ليــس إال نائ ًبــا عــن َّ
الشــعب ،ووكيـ ًـا عنــه فــي القيــام علــى مصاحلــه.

ومن األدلة على أن السلطان للشعب:

ـاب لأل ّمــة فــي مجموعهــا فــي قضايــا ّ
الشــأن العــام؛ ممــا
َّ -1
وجــه اخلطـ َ
أن الل ـ َه -تعالــىّ -
وأن الشــأ َن شــأنُها.
الســلطا َن ســلطانُهاّ ،
أن األم ـ َر أم ُرهــا ّ
يــد ُّل علــى َّ
وأن ّ
 -2استشارة النّبي [ ألصحابه في األمور العامة ،سواء العسكرية منها أوغيرها.

 -3تكليــف األ ّمــة مبجملهــا بالقيــام بال ّديــن وفروضــه الكفائيــة ،كاجلهــاد ،واألمــر باملعــروف
والنّهــي عــن املنكــر.

أن انعقــا َد اإلمامــة ال يكــون إال ببيعــة ال ّنــاس لــه ،وكذلــك مراقبــة اإلمــام وعزلــه بشــروطه
َّ -4

ّ
الشــرعية املعتبــرة.
خصــوا ذلــك بأهــل احل ـ ّل والعقــد ،لكـ ّـن اختيــا َر أهــلِ احل ـ ِّل والعقــد
وإن كان أه ـ ُل العلــم قــد ّ
يعــود باملســألة إلــى أصلِهــا ،وهــو ســلط ُة الشــعب ورقابتــه.
مجاالت سلطة الشعب:

ـاالت ســلطةِ الشــعب لتشــمل كا ّفــة مجــاالت احليــاة ،ولــم يحـ ّـدد ّ
الشــر ُع تفاصي ـ َل
تتنــوع مجـ ُ
ـام ّ
الشــعب بســلطته ،وتــرك تفاصيلَهــا لالجتهــاد والنّظــر ،وميكن مِ ن خــال كالم أهلِ العلم
قيـ ِ

والســلطة اســتخالص مجاالت ســلطة األ ّمة ،وهــي أربعة مجاالت:
والنّظــر فــي أعمــال الـ ّدول ّ

( )1ينظر :األحكام الشرعية للنوازل السياسية ،ص (.)87-78
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اجملال األول :اختيار «أهل احل ِّل والعقد»:

فأهــل احلــل والعقــد هــم الذيــن ينوبــون عــن الشــعب فــي ّ
الشــؤون العا ّمــة ،ومي ّثلــون ســلطتَه،

فينوبــون عنــه فــي أمــوره العامــة كاختيــار احلاكــم ،ومناصحتــه ،ومحاســبته ،وعزلــه إن

اقتضــى األمــر بشـ ِ
ـرطه ،وسـ ّـن القوانــن واألنظمــة ،والرقابــة علــى أجهــزة الدولــة وعملهــا،
ونحــو ذلــك.

وقــد ع ّرفهــم أهـ ُل العلــم بتعريفـ ٍ
ـات متقاربــة ،تــدور حــو َل (أهــل الشــأن مِ ــن األمــراء والعلمــاء
والساســة ووجــوه ال ّنــاس الذيــن حتصــل بهــم ّ
الطاعــة واالنقيــاد).
والقــادة ّ
قــال النّــووي« :أهــ ُل احلــ ّل والعقــد مِ ــن العلمــاء ،والرؤســاء ،وســائر وجــوه النّــاس ،الذيــن
يتيســ ُر حضور ُهــ ْم»(((.
ّ
وقال البهوتي« :بيع ُة أهل احل ِّل والعقد :مِ ن العلماء ،ووجوه النّاس»(((.

ـض أهــل العلــم بأهــل ّ
الشــوكة ،قــال الهيثمــي« :أهــل الشــوكة الذيــن هــم أهــل
وع ّبــر عنهــم بعـ ُ
احلـ ّل والعقــد»(((.

وقــال ابــن تيميــة« :وال يصيــر الرجــل إما ًمــا حتــى يوافقــه أهـ ُل الشــوكة عليهــا ،الذيــن يحصــل

والســلطان.
بطاعتهــم لــه مقصــو ُد اإلمامــة؛ فـ َّ
ـإن املقصــود مِ ــن اإلمامــة إمنــا يحصــل بالقــدرة ّ
والســلطا ُن ،صــار إمامـاً»(((.
فــإذا بويــع بيعـ ًة حصلــت بهــا القــدرةُ ّ
ومِ ــن أجمــع تعريفــات أهــلِ احلـ ِّل والعقــد أ ّنهــم« :اجلماعـ ُة اخملصوصـ ُة الذين تختارهــم األ ّمة

مِ ــن وجوههــا املطاعــن ،ذوي العدالــة والعلــم باألمــر العــام ،وبخاصــة العلمــاء املشــهورين،
ورؤســاء ال ّنــاس ،وتتبعهــم فيمــا ينوبــون فيــه عنهــا ،مِ ــن إقامــة مقصــود ّ
الشــرع فــي اإلمامــة،

ورعايــة أمــور األمــة ومصاحلهــا العامــة ،وأه ّمهــا اختيــار اإلمــام»(((.
( )1روضة الطالبني (.)43/10
( )2كشاف القناع (.)159/6
( )3حتفة احملتاج (.)261/7
( )4منهاج السنة النبوية (.)527/1
( )5أهل احلل والعقد في نظام احلكم اإلسالمي ص (.)75
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اجملال الثاني :اختيا ُر احلاكم وبيعتُه:

وهو ما يعرف عند أهل العلم بـ (البيعة العامة أو بيعة ّ
الطاعة).
ـام عــن طريــق مم ّثليــه مِ ــن أهــلِ االختيــار واحل ـ ّل والعقــد؛ فقــد
فيقــو ُم الشــعب باختيــار اإلمـ ِ
قســم أه ـ ُل العلــم البيع ـ َة إلــى قســمني:
َّ

البيعــة اخلاصــة (أو بيعــة االنعقــاد) ،وهــي بيعـ ُة أهــلِ احلـ ّل والعقــد الذيــن ينوبــون عــن عامــة
النــاس فيهــا ،وبهــا ينعقــد احلكــم ،ث ـ ّم البيعــة العا ّمــة التــي يســتق ّر بهــا اختيــا ُر أهــلِ احل ـ ِّل
ووجوهــا لل ّنــاس(((.
والعقــد ،ويظهــر صــد ُق كونهــم متبوعــن
ً

وهذا ما كان عليه اخللفاء الراشدون رضي الله عنهم ،وق َّرره أهل العلم.
فــكان ك ُّل خليفـ ٍـة منهــم يبايعــه أهـ ُل احلـ ِّل والعقــد مِ ــن املهاجريــن واألنصــار ورؤوس ال ّنــاس،

ثـ ّم يجلــس بعــد ذلــك ليبايعــه بقيـ ُة املســلمني ،ويرسـ ُل لبقيــة األمصــار ليأخــذ الــوالةُ واألمــراءُ
البيعـ َة مِ ــن عمــوم املســلمني.
ـات وليــس لــه إمــا ٌم مــات مِ يتـ ًة جاهليـ ًة)(((،
ُســئل اإلمــام أحمــد عــن حديــث النبــي [َ ( :مـ ْن مـ َ
مــا معنــاهُ؟ فقــال« :تَــدري مــا اإلمــا ُم؟ اإلمــا ُم ا ّلــذي يُ ْجمـ ُع الـــمسلمو َن عليــهِ ُ ،كلُّ ُهـ ْم يَقــو ُل :هــذا

إِمــا ٌم ،فهــذا معنــاهُ»(((.

وقــال ابــن تيميــة« :فإ ّنــه ال يشــترط فــي اخلالفــة إال اتفــا ُق أهــلِ ّ
الشــوكة واجلمهــور الذيــن
يُقــام بهــم األم ـ ُر ،بحيــث ميكــن أن يقــا َم بهــم مقاص ـ ُد اإلمامــة»(((.

وقــال عبــد القاهــر البغــدادي« :إن طريــق ثبوتهــا (أي اإلمامــة) االختيــار مــن األمــة باجتهــاد
أهــل االجتهــاد منهــم واختيارهــم مــن يصلــح لهــا»(((.
( )1ينظر :املرجع السابق ص (.)404 ،400 ،376
( )2أخرجــه ابــن حبــان فــي صحيحــه ( 434/10برقــم ،)4573وقــال شــعيب األرنــاؤوط :حديــث صحيــح .وأخرجــه أحمــد فــي مســنده (،88/28
برقــم  )16876بلفــظَ ( :مــن مــات بغيــر إمــام ،)..وقــال محقّقــو املســند :حديــث صحيــح لغيــره.
( )3منهاج السنة النبوية (.)529/1
( )4املرجع السابق (.)336/8
( )5أصول الدين للبغدادي ص (.)308
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اجملال الثالث :مراقبة احلاكم ومحاسبته:
ً
وصول إلى عزله وتنحيته بشرطه عن طريق أهل احل ّل والعقد.

قــال عبــد القاهــر البغــدادي« :ومتــى زاغ عــن ذلــك كانت األ ّم ُة عيــا ًرا (أي :مشــرفني مراقبني)

عليــه فــي العــدول بــه مِ ــن خطئــه إلــى صوابــه ،أو فــي العــدول عنــه إلــى غيــره ،وســبيلهم معــه
فيهــا كســبيله مــع وزرائــه وقضاتــه وعمالــه وســعاته ،إن زاغــوا عــن ســننه َعــدل بهــم أو عــدل

عنهم»(((.

ـرعا هــم َمــن يتو ّلــون العق ـ َد ،وهــم أه ـ ُل
والــذي يتولــى العــز َل عنــد حت ّقــق الســبب املعتبــر شـ ً
احلــل والعقــد ،قــال اإلمــام اجلوينــي فــي «غيــاث األمم»« :فــإن قيــل ف َمــن يخلعــه ،قلنــا اخللــع

إلــى َمــن إليــه العقــد»(((.

اجملال الرابع :املشاورة في األمور العا ّمة وامله ّمة:

وهــذه املشــاورة هــي مــا يعــرف فــي القانــون باالســتفتاء ،وتكــون عــادة فــي األمــور املهمــة التــي
يــرى الرئيــس ضــرورة أخــذ رأي الشــعب فيهــا ،وغالبيــة الدســاتير املعاصــرة أخــذت بــه(((.
فاملشاورة حقٌّ لكافة ّ
الشعب مِ ن حيث اجلملة ،بحسب درجات املشاورة.

ـب علــى الــوالة مشــاورةُ العلمــاء فيمــا
ـي قولــه« :قــال اب ـ ُن خويــز مِ نــداد :واجـ ٌ
قــال القرطبـ ُّ

ال يعلمــون ،وفيمــا أشــكل عليهــم مِ ــن أمــور ال ّديــن ،ووجــوهَ اجليــش فيمــا يتعلــق باحلــرب،

ووجــوهَ ال ّنــاس فيمــا يتعلــق باملصالــح ،ووجــوهَ الك ّتــاب والــوزراء والعمــال فيمــا يتعلــق مبصالــح
البــاد وعمارتهــا ،وكان يُقــال :مــا نــدم َمــن استشــار ،وكان يقــالَ :مــن أُعجــب برأيــه ضــل»(((.

( )1املرجع السابق ص (.)307
( )2غياث األمم في التياث ُّ
الظلَم ص (.)126
( )3ينظر على سبيل املثال :االستفتاء الشعبي بني األنظمة الوضعية ،والشريعة اإلسالمية ،د .ماجد راغب احللو.
( )4تفسير القرطبي (.)250/4
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وقــد ع َّبــر العديــد مِ ــن الفقهــاء والباحثــن والقانونيــن املعاصريــن عــن ســـلطة الشـــعب هــذه

الســلطات) ،أي أنهــا هــي التــي تقــوم باجملــاالت
ومجاالتهــا الســابقة بقولهــم (األ ّمــة مصــدر ّ

الســابقة دون أن يُفــرض عليهــا ذلــك دون إرادتهــا أو اختيارهــا.
قــال الشــيخ عبــد الوهــاب خـ ّـاف« :دعائــم احلكومــة فــي اإلســام هــي ّ
الشــورى ،ومســؤولية
أولــي األمــر ،واســتمداد الرئاســة العليــا مِ ــن البيعــة العامــة .وهــذه دعائــ ُم تعتمــد عليهــا
مرجعهــا كلِّهــا أ ْن يكــون أم ـ ُر األ ّمــة بيدهــا ،وأن تكــون هــي مصــد َر
ك ُّل حكومـ ٍـة عادلــة؛ َّ
ألن َ
ألن تفصيلَهــا ممــا
مفصلــة؛ ّ
الســلطات ،وقــد قضــت احلكم ـ ُة أ ْن تُق ـ َّرر هــذه ال ّدعائ ـ ُم غي ـ َر ّ
ّ

يختلــف باختــاف األزمــان والبيئــات ،فاللــه أمــر بالشــورى ،وســكت عــن تفصيلِهــا؛ ليكــون
والةُ األمــر فــي ك ِّل أ ّمــة فــي سـ ٍ
ـعة مِ ــن وضــع نُظمِ هــا مبــا يالئــم حالَهــا ،فهــم الذيــن يق ـ ّرون
ـاب رجالهــا ،والشــرائط الالزمــة فيمــن يُنتخــب ،وكيفيــة قيامهــم بواجبهــم ،وغيــر
نظــا َم انتخـ ِ
ذلــك ممــا تتحقــق بــه الشــورى ،ويُتوصــل بــه إلــى االشــتراك فــي األمــر اشــترا ًكا يح ّقــق أم ـ َر
املســلمني شــورى بينهــم»(((.

وقــد نُقلــت بعــض العبــارات التــي تـ ّ
ميــا ،كمــا
ـدل علــى وجــود مــا يشــبه هــذا املصطلــح قد ً
إن األ ّمــة هــي صاحبــة الرئاســة
قــال د .وهبــة الزحيلــي« :قــال الــرازي واإليجــي وغيرهمــاّ :

العامــة»(((.

الســلطات) قــد تُســتعمل مبعنــى أنهــا صاحبــة اإلرادة العليــا
علــى ّ
أن عبــارة (األ ّمــة مصــدر ّ

ٍ
عــدد مِ ــن الدســاتير
الســيادة ،وقــد جــاءت كذلــك فــي
التــي ال حــدود لهــا فتكــون مبعنــى ّ
الوضعيــة ،فــا ب ـ ّد مِ ــن أخــذ ذلــك بعــن االعتبــار.

السياسة ّ
الشرعية ص (.)34
(ّ )1
( )2الفقه اإلسالمي وأدلته (.)6169/8
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كيفية اختيار ّ
الشعب ألهل احل ِّل والعقد:

نــص شــرعي ،أو اتفــا ٌق مِ ــن أهــل العلــم لتحديــد طريقــ َة اختيــار أهــل احلــل
ليــس هنــاك ٌ
والعقــد ،وقــد اختلفــت أنظــا ُر الباحثــن فــي ّ
الطريقــة ّ
الشــرعية املناســبة لتعيينهــم:
فقيــل :إ ّنهــم يتم ّيــزون بصفاتهــم ،ويتك ّونــون تلقائ ًيــا فــي اجملتمــع مبــا لهــم مِ ــن مكانـ ٍـة وتأثيــر؛
ـاس فــي
ـاس ،وقــد قــال النبــي [ لل ّنـ ِ
كمــا كان العرفــاءُ((( يبــرزون فــي أقوامهــم ،ويتبعهــم ال ّنـ ُ

ممــن لــم يــأذن ،فارجعــوا حتــى
شــأن غنائــم حنــن( :إ ّنــا ال نــدري َمــن أذن مِ نكــم فــي ذلــك ّ
يرفــع إلينــا عرفاؤكــم أم َركــم)(((.

وقيــل :يكــون اختيا ُرهــم بتعيــن احلاكــم لهــم ،كمــا ع َّيــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اللــه عنــه
أه ـ َل الشــورى الســتة((( ،ثــم كانــوا هــم َمــن اختــار عثمــان ،وعل ًيــا رضــي الل ـ ُه عنهمــا.

وقيــل :يكــون ذلــك باختيــار النــاس وانتخابهــم لهــم؛ لقــول النبــي [ ألهــل بيعــة العقبــة
إلــي منكــم اثنــي عشــر نقي ًبــا يكونــون علــى قومِ هــم)(((.
الثانيــة( :أخرجــوا َّ

ـأي طريقــة حت ّقــق املقصــود ،ســواء
وعلــى هــذا فـ َّ
ـإن اختيــا َر أهــل احلــل والعقــد يرجــع للنــاس بـ ِّ

ببروزهــم ومتيزهــم فــي اجملتمــع بصفاتهــم ،أو مِ ــن خــال اختيارهــم مباشــرة مِ ــن األمــة ،مــع
الصفــات املشــترطة فيهــم التــي ب ّينهــا أهـ ُل العلــم(((.
أهميــة اعتبــار ّ
قــال الشــيخ عبــد الرحمــن َح َب َّن َكــة امليدانــي« :واملؤهلــون الختيــار واصطفــاء أميــر املؤمنــن

األعلــى ،وتأديــة أمانــة احلكــم إليــه ،يختلفــون مِ ــن مجتمــع جملتمــع ،ومِ ــن بيئــة لبيئــة ،ومِ ــن زمن
لزمــن .فتحديـ ُد هــؤالء هــو مِ ــن األمــور القابلــة للتّطــور والتّغيــر ،بحســب تغ ّيــر أحــوال النــاس،

وتغيــر مســتويات ثقافاتهــم ،ومســتوياتهم احلضاريــة ،ومقاديــر مشــاركاتهم االجتماعيــة...

ٍ
عريف ،وهو َمن يلي أم َر القوم .ينظر :فتح الباري (.)155/1
( )1جمع
( )2أخرجه البخاري ( ،99/3برقم .)2307
ـت كأنّ دي ـ ًكا نقرنــي ثــاثَ نقـ ٍ
ـرات ،وإنــي
( )3أخــرج مســل ٌم فــي صحيحــه ( ،396/1برقــم )567عنــه ] أنــه خطــب اجلمعــة فقــال« :إ ّنــي رأيـ ُ
راض.»..
ال أُراه إال حضــو َر أجلــي ...فــإ ْن ِ
عجــل بــي أم ـ ٌر ،فاخلالف ـ ُة شــورى بــن هــؤالء الســتة ،الذيــن توفــي رســول اللــه [ وهــو عنهــم ٍ
 4أخرجه أحمد ( ،89/25برقم  ،)15798وقال محققو املسند :حديث قوي ،وهذا إسنا ٌد حسن.
( )5ينظــر فــي طريقــة اختيــار أهــل احلــل والعقــد :أهــل احلــل والعقــد ص ( ،)320-300ويُنظــر فــي الصفــات املعتبــرة فيهــم :األحــكام الســلطانية
للمــاوردي ص ( ،)17وغيــاث األمم ص ( ،)62وأهــل احلــل والعقــد ص (.)280-240
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ومــا دام هــذا األمـ ُر متــرو ًكا للمســلمني فلهــم أ ْن ّ
ينظمــوا ّ
الشــكل الــذي يــؤدون بــه أمانــة إمــارة

املؤمنــن ملــن هــو أصلــح املؤمنــن لهــا ،وهــو أهلهــا.

وقــد يكــون ذلــك بانتخــاب أعيانهــم وأهــل احلــل والعقــد منهــم فــي مواطنهــم ودوائرهــم ،ثــم
الصفــوة مِ ــن البلــدان فــي مجمـ ٍـع
ـس ّ
يختــار ك ُّل أهــلِ بلـ ٍـد منهــم ّ
الصفــوةَ ،ثــم جتتمــع مجالـ ُ

واحـ ٍـد الصطفــاء األميــر العــام للمؤمنــن.
واختيــا ُر أهــل احلـ ِّل والعقــد فــي بلدانهــم أو قراهــم أو أحيائهــم أو حاراتهــم ،يكــون مِ ــن قبــل
املؤهلــن ملعرفــة أهــل احل ـ ِّل والعقــد فيهــا ،وقــد يتــم هــذا تلقائ ًيــا باجتماعــات تعقــد لهــذه

الغايــة ،أو يت ـ ّم بصــورةٍ أخــرى.

وميكــن تنظيـ ُم مجالــس شــورى محل ّيــة عامــة ،لألمــور اإلداريــة والسياســية ،يكــون أعضاؤهــا
اخملتــارون فــي قبــل القاعــدة الشــعبية املؤهلــة لالصطفــاء هــم أهــ َل احلــ ِّل والعقــد ،فــي

القضايــا اخلاصــة بدوائــر كلمتهــم املســموعة ،ومشــورتهم املقبولــة ،وعــن طريــق هــذه
اجملالــس مــع اجملالــس الشــورى األخــرى التخصصيــة يتــم انتخــاب أميــر املؤمنــن أو رئيــس
الدولــة»(((.

وقــال الشــيخ علــي ّ
ـان
«إن شــريعة االســام قــد جــاءت مرن ـ ًة ،تصلــح لــك ِّل زمـ ٍ
الطنطــاويّ :

ـوص قطعيــة مفصلــة،
ومـ ٍ
ـكان ،وبيــا ُن ذلــك َّ
أن العقائـ َد والعبــادات فــي اإلســام جــاءت بهــا نصـ ٌ

ألن العقائــد والعبــادات ال تتبــدل بتبــدل األزمــان ،وال تختلــف
ال تقبــل التعديــل وال التبديــل؛ ّ

باختــاف األعــراف.

واألوضــا ُع ال ّدســتورية واملعامــات املاليــة واألحــوال اإلداريــة ،التــي يؤثــر فيهــا تبـ ّـدل الزمــان

ـوص عامــة هــي كاألســاس وال ّدعائــم فــي البنــاء ،وتــرك
واختــاف العــرف ،جــاءت فيهــا نصـ ٌ
لنــا أ ْن نضــع لــك ِّل زمــان مــا يصلــح لــه بشــرط احملافظــة علــى هــذه القواعــد ،وأُم ّثــل علــى ذلــك
ً
عرضــا موجــزاً.
بأمثلـ ٍـة أعرضهــا
( )1كواشف زيوف ص (.)697
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أن اإلســا َم أوجــب أن يكــون احلاك ـ ُم منتخ ًبــا بــرأي األمــة ،وأن يكــون فيــه مِ ــن
مِ ــن األمثلــةّ :
الصفــات مــا مي ّكنــه مِ ــن القيــام بأعبــاء احلكــم ،وأن يلتــزم بال ّدســتور اإلســامي الــذي هــو
ّ

القــرآن ،وأ ْن يستشــير أهـ َل احلـ ّل والعقــد ،وتــرك لنــا حتديــد أســلوب االنتخــاب (أي البيعــة)،
وطريقــة تعيــن أهــل احلــل والعقــد ،وكيفيــة االستشــارة ،الــخ»(((.

( )1تعريف عام بدين اإلسالم ،ص (.)162
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حكم االنتخابات
تعريف االنتخابات:
االنتخابات لغ ًة:

ـب الشــي َء :إذا اختــاره وانتقــاه ،ونخبــة القوم :خيا ُرهــم ،واالنتخاب:
مأخــوذةٌ مِ ــن قولهــم :انت ََخـ َ

االنتــزاع واالختيــار واالنتقــاء؛ ومنــه النُّخْ بــة ،وهــم اجلماعــة تُختــار مِ ــن ال ِّرجــال ،فتُنتــز ُع

منهــم(((.

ـاب :االختيــا ُر واالنتقــاءُ .ومنــه
و»النُّخبــة ّ
بالض ـ ّم :املنت ََخبــون مِ ــن ال ّنــاس املنتَ َقــون .واالنتخـ ُ
ـوم مائ ـ َة رجـ ٍـل)»(((.
حديــثُ ابــن األكــوع (أنتخـ ُ
ـب مِ ــن القـ ِ

اصطالحا:
تعريف االنتخابات
ً

عبــارات الباحثــن فــي تعريــف االنتخابــات ،ومِ ــن ذلــك تعريــف االنتخــاب بأ ّنــه:
تعــددت
ُ
ّ

ـتور أو الئحـ ٍـة؛ ليُختــار علــى مقتضــاه
«إجــرا ٌء قانونـ ٌّـي يحـ َّـدد نظا ُمــه ووقتُــه ومكانُــه فــي دسـ ٍ

ٍ
نقابــة ،أو نــدوةٍ  ،أو لعضويتِهــا أو نحــو ذلــك»(((.
مجلــس ،أو
شــخص أو أكثــ ُر لرياســة
ٍ
ٌ
ومِ ــن أفضــل تلــك التّعريفــات وأكثرهــا اختصــا ًرا وأد ّلهــا علــى املقصــود تعريـ ُ
ـف االنتخابــات
بأ ّنهــا:

بعضهــم َمــن يرضــون ،ويُتوصــل مِ ــن خاللهــا لتحديــدِ
«طريقــ ٌة يَختــار فيهــا املواطنــون أو ُ

( )1ينظر :لسان العرب ( ،)751/1املعجم الوسيط (.)908/2
( )2النّهاية في غريب احلديث واألثر (.)31/5
واحلديــث أخرجــه مســلم فــي صحيحــه ( ،1433/3برقــم :)1807أنّ ســلم َة بــن األكــوع ] قــال للنبــي [فــي تلــك الغــزوة( :يــا رســول اللــه،
ـوم مائ ـ َة رجـ ٍـل ،فأتّبــع القــو َم ،فــا يبقــى منهــم ُمخ ِب ـ ٌر إال قتلتُــه).
خلّنــي فأنتخـ ُ
ـب مِ ــن القـ ِ
( )3املعجم الوسيط (.)908/2
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َ
املنتخب ألجلها»(((.
املستحقّ للوالية أو امله ّمة

االنتخابــات لتشــمل جميــ َع الواليــات التــي ميكــن إســنا ُدها ملــن
وبهــذا التعريــف تتوســع
ُ
ينــوب عــن ّ
الدولــة (اإلمامــة العظمــى) ،أو مجلــس الشــعب (البرملــان)،
الشــعب ،مثــل رئاســة ّ

أو النّقابــات ،وغيــر ذلــك.

تاريخ األخذ مببدأ االنتخاب(((:

الشــعب عــن بقيتهــم مبــدأ معـ ٌ
ـاب ونيابــة بعــض ّ
ـروف منــذ زمـ ٍـن بعيـ ٍـد ،وليــس
مبــدأ االنتخـ ِ

وليــ َد القــرون املتأخــرة ،ولــم تكــن األنظمــة الدميقراطيــة القدميــة تعمــل باالنتخابــات
إال بشــكل ض ّيــق ومحــدود؛ نظـ ًرا إلــى أ ّنهــا تعمــل مببــدأ ال ّدميقراطيــة املباشــرة التــي جتعــل

أفــرا َد ّ
الشــعب يشــاركون فــي احلكــم مباشــرة مِ ــن غيــر ن ـ ّواب.

توســع املــدن وتط ـ ّور احليــاة وصعوبــة تطبيــق الدميقراطيــة املباشــرة جلــأت األنظمــة
ومــع ّ
الدميقراطيــة إلــى الدميقراطيــة غيــر املباشــرة املتم ّثلــة فــي النّظــام التّمثيلــي النيابــي ،وأول
دولـ ٍـة ط ّبقــت النّظــام النّيابــي إجنلتــرا ،وذلــك فــي القــرن الثالــث عشــر امليــادي.

ثـ ّم بــدأ انتشــار النّظــام النيابــي فــي القــرن الثامــن عشــر امليــادي ،وازداد انتشــا ًرا فــي القــرن
التاســع عشــر ،ث ـ ّم أصبــح مــع نهايــة النصــف األول مــن القــرن العشــرين ظاهــر ًة عا ّم ـ ًة فــي
جميــع األنظمــة الدميقراطيــة.

وفــي التّاريــخ اإلســامي لــم يظهــر االنتخــاب العــا ُّم بصورتــه املعاصــرة مِ ــن إعطــاء ك ّل شــخص
صوتًــا محــ ّد ًدا ليُســتخرج مِ ــن مجمــوع األصــوات َمــن يســتحقُّ الواليــة ،وإ ّنمــا كان يُراعــى
رضــا النــاس واختيارهــم َمــن ينــوب عنهــم ،ويُو ّلــى عليهــم.

ممــا ورد مِ ــن
ولــم تكــن لهــذا االختيــار طــر ٌق محصــورة؛ بــل تُــرك ذلــك لل ّنــاس واجتهادهــم ،و ّ
( )1االنتخابات وأحكامها في الفقه اإلسالمي ص (.)15
( )2املرجع السابق ص ( ،)28-20االقتراع السياسي ص (.)17-14
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والشــواهد التّاريخيــة فــي ذلــك ،وهــي تـ ّ
الوقائــع ّ
ـدل علــى أهميــة اعتبــار رضــا ال ّنــاس في َمــن

يتولــى أمورهــم:

 مــا كان فــي بيعــة العقبــة الثانيــة مِ ــن مبايعــة األنصــار للنبــي [ علــى أن مينعــوه ممــاالصحابــة أن يختــاروا اثنــي عشــر رجـ ًـا
مينعــون بــه نســاءهم وأبناءهــم ،فطلــب النبــي [ مِ ــن ّ
نوا ًبــا لهــم وممثلــن عنهــم (النّقبــاء) ،ولــم يحـ ّـدد لهــم طريقــة االختيــار(((.

ـاس
فــي غــزوة مؤتــة وبعــد استشــهاد القــادة الثالثــة الذيــن ع َّينهــم النبــي [ ،تراضــى ال ّنـ ُـت بــن
علــى تأميــر خالــد بــن الوليــد ] علــى اجليــش ،قــال اب ـ ُن ِح ّبــان« :وأَ َخ ـ َذ الراي ـ َة ثابـ ُ
النــاس علــى
أقــرم وقــال :يــا معشــر املســلمني! اصطلحــوا علــى رجــل منكــم ...فاصطلــح
ُ

خالــد بــن الوليــد»((( ،وقــد أق ـ َّر ذلــك النبــي [(((.

 مشــورة عبــد الرحمــن بــن عــوف ] لعا ّمــة املســلمني فــي اختيــار اخلليفــة بعــد عمــر بــناخلطــاب رضــي اللــه عنهــم ،ففــي صحيــح البخــاري(((« :فأرســل إلــى َمــن كان حاض ـ ًرا مِ ــن
املهاجريــن واألنصــار ،وأرســل إلــى أمــراء األجنــاد ،»..وفــي مصنــف عبــد الــرزاق(((« :واللــه
مــا تــرك أح ـ ًدا مِ ــن املهاجريــن واألنصــار ،وال ذوي غيرهــم مِ ــن ذوي الــرأي إال استشــارهم
ـرت فــي أمــر ال ّنــاس ،فلــم أرهــم يعدلــون بعثمــا َن».
تلــك الليلــة» ،ث ـ ّم قــال« :إنــي قــد نظـ ُ

أن معاوية بن أبي سفيان ] قال ألهل البصرة« :اطلبوا وال ًيا ترضونه»(((.
 ّ مــا ورد عــن عمــر بــن هبيــرة أ ّنَــه َقــا َل ملســلم بــن ســعيد حــن َّوله خراســان« :وعليــك بعمــال

ال ُعـ ْذرَ ،قــا َل :ومــا ع ّمــا ُل العــذرِ ؟ َقــا َلُ :مـ ْر أهـ َل ك ِّل بلـ ٍـد أ ْن يختــاروا ألنفســهم ،فــإذا اختــاروا
( )1أخرجه أحمد ( ،89/25برقم  ،)15798وقال محققو املسند :حديث قوي ،وهذا إسنا ٌد حسن.
( )2الثقات البن حبان ( )33/2في قسم السيرة النبوية منه.
( )3حيــث أخــرج البخــاري فــي صحيحــه ( ،27/5برقــم )3757مِ ــن حديــث أنــس ] :أنّ النبــي [ نعــى زيــداً ،وجعفــراً ،وابـ َن رواحـ َة لل ّنــاس،
قبــل أن يأتيهــم خب ُرهــم ،فقــال (أخــذ الرايـ َة زيـ ٌد ،فأصيــب ،ثـ ّم أخــذ جعفـ ُر فأُصيــب ،ثـ ّم أخــذ ابـ ُن رواحــة فأُصيــب ،وعينــاه تذرفــان ،حتــى أخــذ
سـ ٌ
ـيف مِ ــن ســيوف اللــه حتــى فتــح اللـ ُه عليهــم).
( )4أخرجه البخاري ( ،78/9برقم .)7207
( )5أخرجه عبد الرزاق في املصنف ( ،480/5برقم .)9776
( )6البداية والنهاية البن كثير (.)345/11
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ـت معــذوراً»(((.
رجـ ًـا فو ّلــه ،فــإن كان خيـ ًرا كان لــك ،وإن كان شـ ًرا كان لهــم دونــك ،وكنـ َ
أن آليـ َة التّصويــت باالنتخــاب وفــق اآلليــات املعاصــرة نازلـ ٌة مســتج ّدةٌ لــم تكــن موجــودة
ومــع ّ

فــي التاريــخ اإلســامي ،إال أ ّنهــا مِ ــن مســائل العــادات واملعامــات التــي تتغيــر بتغ ّيــر الزمــان

واملــكان واألحــوال ،واألصــل فيهــا :اإلباحــة ،وليــس فــي النّصــوص ّ
الشــرعية وقواعدهــا
العامــة مــا يـ ّ
الســوابق التاريخيــة املذكــورة تشــهد لهــا(((.
ـدل علــى منعهــا وحترميهــا ،بــل ّ
كيفية معرفة رأي جمهور الناس:

بالنظــر لسـنّة النّبــي [ ،وسـنّة خلفائــه مِ ــن بعــده ،وســير األمــة اإلســامية بعــد ذلــك ،جنــد

أن معرفــة رأي جمهــور النــاس كان يتــم مِ ــن خــال طــرق مختلفــة ،ومنهــا:
َّ

 ســؤال ال ّنــاس املباشــر ،فــي خطبــة اجلمعــة ،أو بعــد الصــاة ،أو فــي أرض املعركــة ،أو أثنــاءاجتمــاع النــاس ،وكان النبــي [ يقــول للنــاس( :أشــيروا علـ ّـي)(((.

ـخاصا مح ّدديــن لســؤال النــاس ومعرفــة آرائهــم
 كمــا كان هنــاك حـ ٌـاالت يرســل فيهــا أشـ ً

حــول األمــور املهمــة ،أو حــول والتهــم ،كمــا كان اخللفــاء يفعلــون(((.

للسماع منهم كما كان يحدث في موسم احلج(((.
 لقاء النّاس ّوبذلــك يتب َّيــن أ َّنــه ليــس هنــاك طريقـ ٌة واحــدة واجبـ ُة االتبــاع فــي معرفــة رأي جمهــور النــاس،

ـرق
ومــع اتســاع البلــدان ،وكثــرة أعــداد ال ّنــاس ،وتطــور اآلليــات ،ال ب ـ ّد مِ ــن البحــث فــي طـ ٍ
جديــدةٍ لتســهيل ذلــك.

( )1تاريخ الرسل وامللوك ،للطبري (.)35/7
( )2ينظر :االنتخابات وأحكامها في الفقه اإلسالمي ص (.)82-57
( )3ومِ ــن ذلــك مــا أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه ( ،126/5برقــم  :)4178أنّ النبــي [ قــال لل ّنــاس فــي احلديبيــة( :أشــيروا أيهــا النــاس علـ َّـي،
أتــرون أ ْن أميــل إلــى عيالهــم وذراري هــؤالء الذيــن يريــدون أن يصدونــا عــن البيــت.)..
( )4ومِ نــه مــا أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه ( ،151/5برقــم  :)755أنّ أهـ َل الكوفــة َشـ َكوا ســع َد بــن أبــي و ّقــاص ] إلــى عمـ َر ] ،فأرســل
معــه رجـ ًـا أو رجـ ًـال إلــى الكوفــة ،فســأل عنــه أهـ َل الكوفــةِ  ،ولــم يـ َد ْع مســجدًا إال ســأل عنــه.»..
( )5ومِ ــن األمثلــة علــى ذلــك مــا أخرجــه مســلم فــي صحيحــه ( ،970/2برقــم :)1333أنّ عبــد اللــه بــن الزبيــر رضــي اللــه عنهمــا بعــد أن احتــرق
ـاس موســم احلـ ّـج ،فقــال لهــم « :يــا أيهــا ال ّنــاس ،أشــيروا علـ َّـي فــي الكعبــةِ  ،أنقضهــا ث ـ ّم أبنــي بناءهــا؟
البيـ ُ
ـت (الكعبــة) تركــه حتــى قــدم النـ ُ
أو أُصلــح مــا وهــى منهــا؟.»..
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هل يكون الرجو ُع للشعب في جميع األمور؟
تخصصاتهــم ،وإدراكهــم لشــتى األمــور
أن عمــو َم النّــاس متفاوتــون فــي
مِ ــن املســلَّم بــه َّ
ّ
والقضايــا؛ لــذا فإ َّنــه ال ميكــن الرجــوع جلميــع ال ّنــاس فــي جميــع األمــور ،بــل يُرجــع إلــى ك ِّل

فئــة منهــم فــي األمــر الــذي يه ّمهــم أو يختصــون فيــه ،وقــد كان اخللفــاء واألمــراء يرجعــون فــي
األمــور للمختصــن بهــا ،كأمــر جمــع املصحــف ،وشــؤون القضــاء ،والفتيــا ،ونحوهــا.

تخصصــات للوصــول إلــى القــرارات
فيمكــن تقســيم االنتخــاب أو االســتفتاء إلــى دوائــر أو
ّ
األنســب:

 فهنــاك أهـ ُل احلـ ّل والعقــد الذيــن مي ّثلــون ّالشــعب فــي الشــؤون العامــة مِ ــن اختيــار احلاكــم
ابتــدا ًء ،ومراقبتــه ،وغيرهــم.

 وهنــاك اجلمهــور الذيــن يستشــارون فــي األمــور العامــة التــي متســهم جمي ًعــا ،كاختيــارمم ّثليهــم مِ ــن أهــل احلــل والعقــد ،واجملالــس النيابــة واإلداريــة ،وغيرهــا.

 وهنــاك أهــل العلــم و َمــن ميثلهــم مِ ــن مؤسسـ ٍـات أو مجام َع فقهيـ ٍـة ونحوها الذين يستشــارون
فــي األمور الشــرعية.

التخصصيــة والفنيــة فــي غيــر األمــور الشــرعية التــي يُرجــع فيهــا
 وهنــاك األمــورّ
للمتخصصــن فــي تلــك اجملــاالت ،كاألمــور االقتصاديــة ،والعســكرية ،ونحــوه.
الفرق بني االنتخابات املعاصرة والوقائع التاريخية السابقة(((:
الســابقة:
إن أهـ َّم فـ ٍ
ّ
ـرق بــن االنتخابــات املعاصــرة وبــن االختيــارات فــي الوقائــع التّاريخيــة ّ

قيــا ُم االنتخابــات املعاصــرة علــى الرجــوع إلــى كا ّفــة املواطنــن الختيــار َمــن يريــدون ســواء فــي
ـوت محـ ّدد،
الرئاســة ،أو النيابــة عنهــم فــي اجملالــس اخملتلفــة ،بحيــث يكــون لــك ِّل شـ ٍ
ـخص صـ ٌ

ثـ ّم حســاب تلــك األصــوات وحســم النتيجــة ملــن يجمــع أو يحصــد أعلــى نسـ ٍ
ـبة مِ ــن األصــوات.
( )1ينظر :االنتخابات وأحكامها في الفقه اإلسالمي ص (.)56-48
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الســابق يقــوم علــى ترشــيح أو اختيــار أهــل احلــل والعقــد ،ثــم تكــون
بينمــا كان االختيــار فــي ّ
مبايعــة عا ّمــة النــاس وجمهورهــم.
وهــذا فــار ٌق مؤ ّثـ ٌر يحمـ ُل علــى تقــدمي نـ ّواب َّ
الشــعب للنّظــر فــي شــؤونه العا ّمــة؛ ملــا يتمتّعــون

ٍ
ٍ
ممــا
درايــة باألمــور واملصالــح ،وخبــرةٍ باألحــوال،
بــه مِ ــن
ومعرفــة بالوقائــع والتفاصيــل ّ
مي ّهــد التخــاذ األنســب واألصلــح لأل ّمــة ،وهــذا يدعــو لتوســيع دائــرة صالحيــات أهــل احلـ ّل
والعقــد الــذي هــو فــي احلقيقــة توســي ٌع لدائــرة صالحيــات عمــوم األ ّمــة مــع احملافظــة علــى

الصحيحــة.
االنضبــاط واملعرفــة مبواقــع القــرارات ّ

أن اختيــا َر هــؤالء النــ ّواب قــد يكــون بطريقــة االنتخابــات املعاصــرة بعــد النّظــر فــي
علــى ّ

الصفــات ّ
والشــروط املعتبــرة فيهــم.
ّ
اعتبار األكثرية في ّ
الشريعة(((:

عنــد احلديــث عــن االنتخابــات وأنواعهــا ،ومــا ميكــن أ ْن تفــرزه مِ ــن نتائـ َج تُطــرح عــاد ًة مســأل ُة
(رأي األغلب ّيــة) ،وهــل لهــا اعتبــا ٌر فــي ّ
الشــريعة؟

إن التّرجيـ َح باألكثريــة -عمو ًمــا -مِ ــن املبــادئ التــي توافــرت األدلــة العقليــة والنقليــة،
فنقــولَّ :

والشــواهد علــى اعتبارهــا ،ومِ ــن ذلــك:
أن تفضيـ َل األغلبيــة علــى األقليــة مِ ــن األمــور املســتق ّرة فــي الفِ َطــر ،املركــوزة فــي العقــول،
ّ -1
ـب ال ّنــاس ســواء كانــوا مِ ــن املســلمني أو غيرهــم يدركــون أ ّنــه حيثمــا كانــت الكثــرةُ فــي
فغالـ ُ

فالصــواب فيهــا أكثــر وأقــرب.
الــرأي وفــي االختيــار وفــي املوقــف
ّ
ـوص ّ
أن الغلب ـ َة والكثــرةَ فــي األوصــاف
الشــريعة مِ ــن الكتــاب والســنة د ّلــت علــى ّ
ّ -2
أن نصـ َ
أو األحــوال أو األفعــال لهــا تأثيـ ٌر واعتبــا ٌر فــي تقريــر األحــكام واســتنباطها والترجيــح بينهــا،

( )1ينظر :قضية األغلبية مِ ن الوجهة الشرعية ،للريسوني ،وفتوى (حكم إجراء االنتخابات الختيار أعضاء مجالس األحياء واللجان الثورية)
.http://islamicsham.org/fatawa/1311
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ومــن تلــك النّصــوص:

َّــاس
أ  /قولــه تعالــى{ :يَ ْســ َألُونَ َك َعــنِ الْ َخ ْم ِــر َوالْ َميْ ِس ِــر ُقــ ْل فِ يهِ َمــا ِإثْــ ٌم َكبِيــ ٌر َو َمنَافِ ــ ُع لِلن ِ
َو ِإثْ ُم ُه َمــا أَ ْك َبـ ُر مِ ــن َّنفْعِ هِ َمــا َويَ ْسـ َألُونَ َك َمــا َذا يُنفِ ُقــو َن ُقــلِ الْ َع ْفـ َو َك َذ ِلـ َ
ـك يُب ِّيـ ُن اللّـ ُه لَ ُكـ ُم اآليَـ ِ
ـات

لَ َعلَّ ُك ـ ْم تَتَ َف َّك ـ ُرو َن} (البقــرة.)219 :

ألن مفسدتَهما أكب ُر مِ ن منفعتِهما»(((.
قال العز بن عبد السالم« :ح ّرمهما ّ
الدالــة علــى ذ ّم الكثــرة  -وهــي فــي مجملِهــا تــد ُّل علــى ذ ّم الكثــرة التــي علــى
بــل ّ
ـوص ّ
إن النّصـ َ

ـض أهــل العلــم علــى مشــروعية األخــذ
الباطــل وخــاف
احلجــة والبرهــان -اســتدل بهــا بعـ ُ
ّ
باألغلبيــة ،قــال ابــن عرفــة فــي تفســيره آليــةُ { :قـ ْل َل يَ ْسـت َِوي الْ َخبِيــثُ َو َّ
ـب َولَـ ْو أَ ْع َج َبـ َ
ـك
الط ِّيـ ُ

عج َب َ
ــك َكثــ َرةُ الْ َخب ِ
َكثْــ َرةُ الْ َخب ِ
أن
ِيــث} يــد ُّل َّ
ِيــث } (املائــدة« :)100 :فقولــه تعالــىَ { :ولَــو أَ َ
الكثــرةَ لهــا اعتبــا ٌر؛ بدليــلِ أ ّنهــا مــا أســقطت هنــا إال اخلبيــث.(((»..
ينجســه
ب /عــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا ّ
أن النبــي [ قــال( :إذا بلــغ املــاءُ قلّتــن لــم ّ

الســن األربعــة(((.
شــي ٌء) رواه أصحــاب ّ
أن املاء الكثير ال ينجس ،ما لم تتغير إحدى صفاته(((.
فقد أجمع أه ُل العلم على ّ

ج /وقــد قــال رســول اللــه [ لصحابتــهَ ( :مــن أثنيتــم عليــه خي ـ ًرا وجبــت لــه اجل ّنــة ،و َمــن
أثنيتــم عليــه ش ـ ًرا وجبــت لــه ال ّنــار ،أنتــم شــهداء اللــه فــي األرض ) متفــق عليــه(((.

حريصا على معرفة رأي غالب صحابته ومدى استعدادهم للقتال:
د /وقد كان [
ً

ففــي غــزوة بــدر شــاور أصحابــه فــي قتــال قريــش ،فأشــار املهاجــرون مبوافقتــه علــى القتــال،

بالســير للقتــال.
لك ّنــه رغــب أ ْن يســمع مِ ــن األنصــار ،فل ّمــا وافقــوه أذن ّ

( )1قواعد األحكام في مصالح األنام ص (.)98
( )2تفسير ابن عرفة (.)127/2
( )3أخرجه أبو داود ( 46/1رقم ،)63والترمذي ( ،97/1برقم ،)67والنسائي ( ،46/1برقم  ،)52وابن ماجه ( ،324/1برقم  .)517وقال
األلباني :صحيح ،وقال شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح.
( )4اإلجماع البن املنذر ص (.)35
( )5أخرجه البخاري ( 97/2رقم ،)1367ومسلم ( 655/2رقم.)949
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قــال ابـ ُن هشــام« :ثــم قــال رســو ُل اللــه [ :أشــيروا علـ َّـي أيهــا النــاس .وإ ّنمــا يريــد األنصــار،

ـاس»((( أي أكثرهــم.
وذلــك أنهــم عــد ُد النـ ِ

الصحاب ـ ُة فــي شــأن إطــاق األســرى ،نــزل القــرآن
وحينمــا أخــذ النّبــي [ مبــا أشــار بــه ّ

أن
بذلــك مب ِّي ًنــا احلكــم الشــرعي فــي احلادثــة ،قــال الطاهــر بــن عاشــور« :وفيــه إشــارةٌ إلــى ّ
الرســو َل عليــه الصــاة والســام غي ـ ُر معاتَـ ٍـب (أي ليــس عليــه لــو ٌم)؛ أل ّنــه إ ّنمــا أخــذ بــرأي

اجلمهــور «(((.

الصحابــة رضــي اللــه عنهــم البقــاء
وفــي غــزوة أحــد :كان ُ
رأي النّبــي [ وجماعـ ٌة مِ ــن شــيوخ ّ

والدفــاع عنهــا ،وعــدم اخلــروج لقتــال املشــركني ،لكــن كان رأي غالبيــة أصحابــه
فــي املدينــة ّ
فــي اخلــروج لقتالهــم ،فتــرك رأيَــه لرأيهــم ،وخــرج للقتــال(((.

وقد تك ّرر ذلك في غزواته.
الصغي ـ ُر
هـــ /ورد مث ـ ُل ذلــك فــي اآلداب ،فقــد قـ ّـدم حــقَّ الكثيــر علــى القليــل بقولــه( :يُس ـلّم ّ
علــى الكبيــر ،واملــا ُّر علــى القاعــد ،والقلي ـ ُل علــى الكثيــر) رواه البخــاري(((.
أن فهم اخللفاء الراشدين جرى على ذلك:
ّ -3

ففــي حديــث رجــوع عمــر بــن اخلطــاب ] عــن دخــول ّ
الشــام بســبب الوبــاء فيهــا ،رجــع إلــى

قــول مشــيخةِ قريـ ٍـش ،فأشــاروا عليــه بالرجــوع(((.

قــال ابــن حجــر رحمــه اللــه« :وفيــه التّرجيــح باألكثــر عــدداً ،واألكثــر جترب ـ ًة؛ لرجــوع عم ـ َر
ممــن وافــق رأيَهــم مِ ــن املهاجريــن واألنصــار،
لقــول مشــيخة قريــش مــع مــا انضــم إليهــم ّ
ـإن مجمــو َع ذلــك أكث ـ ُر مِ ــن عــدد َمــن خالفــه مِ ــن ٍّ
كل مِ ــن املهاجريــن واألنصــار ،ووازن مــا
فـ ّ
عنــد الذيــن خالفــوا ذلــك مِ ــن مزيــد الفضــل فــي العلــم والديــن مــا عنــد املشــيخة مِ ــن السـ ِّـن
( )1سيرة ابن هشام (.)615/1
( )2التحرير والتنوير (.)75/10
( )3سيرة ابن هشام (.)63/2
( )4أخرجه البخاري ( ،52/8رقم  ،)6231ومسلم ( ،1703/4رقم .)2160
( )5أخرجه البخاري ( ،130/7رقم  ،)5729ومسلم ( ،1740/4رقم .)2219
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ـص ،فلذلــك
والتّجــارب ،فل ّمــا تعادلــوا مِ ــن هــذه احليثيــة ّ
رجــح بالكثــرة ،ووافــق اجتهــا ُده النـ َّ
حمــد اللــه تعالــى علــى توفيقــه لذلــك»(((.
أن األخذ باألكثرية أص ٌل مقرر في القواعد ّ
الشرعية ،ومن ذلك:
ّ -4

أ  /قاعدة العمل بغلبة الظن (الظن الراجح) في االستنباط والعمل.

ب  /قاعدة (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظ ُمها ضر ًرا بارتكاب أخ ِّفهما).
السرخسي« :التّرجيح بالكثرة ،وهو أص ٌل في الفقهِ »(((.
قال ّ
ج  /قاعدة (األكث ُر يقوم مقا َم الكل) ،ومن تطبيقاتها:

األكثــر ينــزل منزلــة الكمــال ،لألكثــر حكــم الكمــال أو حكــم الــكل ،األقــل يتبــع األكثــر ،إقامــة
األكثــر مقــام الــك ّل أصـ ٌل فــي ّ
الشــرع ،األقـ ُّل تبـ ٌع لألكثــر ،ولألكثـ ِـر حكـ ُم الــك ّل(((.

أن األخذ بالكثرة مِ ن األصول املقررة في علوم احلديث وأصول الفقه:
ّ -5
ففــي مســألة ثبــوت احلديــث :كان احملدثــون إذا روى الــراوي الثقــة حدي ًثــا خالــف فيــه غيــره

ويرجحــون الروايــة التــي نقلهــا العــدد
مِ ــن الثقــات فإنهــم يعــدون حديثَــه شــا ًذا أي مــردوداً،
ّ
األكثــر ،وهــي مــن الطــرق املعتبــرة فــي الترجيــح بــن األدلــة.
ـب ّ
الشــافعي حصــو ُل الترجيــح بكثــرة األدلــة ،وقــال بعضهــم :ال يحصــل.
قــال الــرازي« :مذهـ ُ

ومِ ــن صــور املســألة ترجيــح أحــد اخلبريــن علــى اآلخــر لكثــرة الــرواة»(((.

ألن الغلـ َ
والســهو
رجــح بكثــرة الـ ّرواة ألحــد اخلبريــن؛ ّ
وقــال اخلطيــب البغــدادي« :ويُ ّ
ـط عنهــم ّ
ـرب»(((.
أبعــد ،وهــو إلــى األقـ ِّل أقـ ُ

أن األغلبي َة معتبرةٌ في املسائل الفقهية:
ّ -6
بأمــور ،منهــا قــول جمهــور العلمــاء،
فأهــ ُل العلــم يعتبــرون فــي ترجيــح املســائل الفقهيــة
ٍ
( )1فتح الباري (.)190/10
( )2املبسوط (.)115/2
( )3موسوعة القواعد الفقهية (.)729/8 ،245/2-1
( )4احملصول (.)401/5
( )5الكفاية في علوم الرواية ص (.)436
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ويحــ ّذرون مِ ــن الشــذوذ وقــول األفــراد مــن أهــل العلــم.

قــال ّ
أن احلــقَّ مــع
ـب قـ ٍ
ـول عــن عا ّمــة األمــةِ فليكــن اعتقــا ُدك ّ
الشــاطبي« :إذا انفــرد صاحـ ُ

الســواد األعظــم مِ ــن اجملتهديــن ،ال مــن املقلديــن(((.
ّ
ومِ ن أمثلة ذلك:

وقــال اخلطيــب البغــدادي« :فــإن كان علــى أحــد القولــن أكثــر الصحابــة ،وعلــى القــول اآلخــر
بالســواد األعظــم)»(((.
أقلهــم قــدم األكثــر؛ لقــول النبــي [( :عليكــم ّ
وقــال املــاوردي« :وإذا اختلــف أهـ ُل املســجد فــي اختيــار إمـ ٍـام ُعمــل علــى قــول األكثريــن ،فــإن
تكافــأ اخملتلفــون اختــار الســلطا ُن لهــم»(((.
 -7األخذ باألكثر في ّ
الشهادة والقضاء:

فــإذا شــهد علــى أمـ ٍـر مــا عنــد القاضــي أو غيــره شــاهدان ،وشــهد ضـ َّـد شــهادتهما آخــرون
يترجــح جانــب األكثــر.
أكثــر عــد ًدا فإ ّنــه ّ

السياسة ّ
الشرعية :
 -8األكثرية معتبرة في باب ّ
فاإلمام ُة تنعقد ببيعة جمهور أهل احلل والعقد.

قال الغزالي« :وال تقوم ّ
الشوكة اال مبوافقة االكثرين مِ ن معتبري كل زمان»(((.

الصحابــة الذيــن هــم
وقــال ابــن تيميــة« :وإ ّنمــا صــار -أي أبــو بكــر  -إما ًمــا مببايعــة جمهــور ّ

ألن ذلــك ال يقــدح
أهــل القــدرة والشــوكة .ولــم يضــر تخلــف ســعد بــن عبــادة رضــي اللــه عنــه؛ ّ
والســلطان الل َذيــن بهمــا حتصــل مصالـ ُح
فــي مقصــود الواليــة ،فـ ّ
ـإن املقصــو َد حصــو ُل القــدرة ّ

اإلمامــة ،وذلــك قــد حصــل مبوافقــة اجلمهــور علــى ذلــك ،ف َمــن قــال :يصيــر إما ًمــا مبوافقــة

أن
أن َمــن ظـ َّـن ّ
واحـ ٍـد أو اثنــن أو أربعـ ٍـة ،وليســوا هــم ذوي القــدرة والشــوكة فقــد غلــط ،كمــا َّ

( )1املوافقات (.)140/5
( )2الفقيه واملتفقه للبغدادي (.)441/1
( )3األحكام السلطانية ص (.)164
( )4فضائح الباطنية ص (.)177
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تخلــف الواحــد أو االثنــن أو العشــرة يضـ ّر فقــد غلــط»(((.

َ
بضوابط مِ ن أهمها:
أن األخذ باألغلبية أو األكثرية إمنا يكون
ومما ينبغي التنبيه له َّ
صريحا.
صحيحا
نصا شرع ًيا
ً
ً
 -1أال يعارض هذا القو ُل ً
 -2أال يكون هناك دلي ٌل أقوى للتّرجيح.

الترجيح بالكثرة عند املساوا ِة في القوة(((.
قال السرخسي« :واملصي ُر إلى
ِ

( )1منهاج السنة النبوية (.)530/1
( )2املبسوط (.)83/26
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الدستور
التّ صويت على ّ
من يصوغ الدستور؟
ينــوب أه ـ ُل احلــل والعقــد اخملتــارون عــن ّ
أن
الشــعب فــي صياغــة ال ّدســتور وإقــراره ،ومبــا َّ

الدســتور مِ ــن األمــور العامــة التــي ته ـ ّم جمهــو َر النــاس؛ فمشــاركتهم فــي صياغتــه ،ونقــده،
ّ

وإقــراره مِ ــن حقوقهــم التــي ال بـ ّـد مِ ــن حفظهــا ومراعاتهــا ،وآليــة ذلــك عــن طريــق االســتفتاء.

وال بـ ّـد مِ ــن مراعــاة مــا ســبق مِ ــن تع ـ ُّدد دوائــر االنتخــاب ،واالختصــاص ،فــا يُعــرض علــى
عا ّمــة النــاس إال مــا ميكنهــم النّظــ ُر فيــه ،بعــد صياغتــه مِ ــن أهــل االختصــاص ،وتبقــى
والتخصصيــة مِ ــن مســؤولية أهــلِ اخلبــرة واالختصــاص.
تفاصيلُــه اإلجرائيــة
ّ

التصويت على الدستور:
معنى التصويت واالستفتاء:
صــ َّو َت يصــ ِّو ُت ،ويُطلــق التّصويــت علــى النّــداء ،وإحــداث صــوت
التصويــت لغــة :مصــدر َ
والصيــتِّ :
الذكــرُّ ،
والشــهرة(((.
والصيــاح بصــوت حــا ّد،
قــوي،
ِّ
ِّ
بالص ِ
ــوت فــي االنتخابــات للتعبيــر عــن الــرأي فــي
معنــى التصويــت
ً
اصطالحــا :اإلدالء ّ

موضــوع االقتــراع(((.
معنى االستفتاء:

االســتفتاء لغــة :مصــدر اســتفتى يســتفتي ،إذا طلــب رأيَــه فــي مســألة ،وأفتــاه فــي املســألة:
( )1ينظر :لسان العرب ( ،)57/2املعجم الوسيط (.)527/1
( )2ينظر :معجم اللغة العربية املعاصرة (.)1330/2
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أظهــر لــه احلك ـ َم فيهــا وأبانــه(((.

اصطالحــا :أخـ ُذ رأي ّ
الشــعب باملوافقــة أو ال ّرفــض حيــا َل إنشــاءِ تدبيــر أو قانــون
االســتفتاء
ً

ـأن مِ ــن
الســلطة اخملتصــة ،أو تنــوي القيــام بــه((( ،أو :طلــب الــرأي مِ ــن املواطنــن فــي شـ ٍ
أقرتــه ُّ
بالســلطة أو احلكــم(((.
الشــؤون العامــة املتصلــة ُّ

كمــا يُطلــق فــي غيــر السياســة علــى طــرح ســؤال أو أكثــر علــى النــاس لإلجابــة عنــه ملعرفــة
رأيهــم فــي أمــر مع ّيــن.

حكم االستفتاء على الدستور أو بعض مواده:
لذلك حالتان:

 -1إذا كانــت (الوثيقــة الدســتورية) ال تتض ّمــن مــا يخالــف ّ
(نصوصــا أو قواعــد
الشــريعة
ً

متوج ًهــا إلــى مــا
أو مقاصــد) فطــر ُح الدســتور أو مــوا ّده لالســتفتاء عليــه جائــزٌ ،ويكــون
ّ

الدســتور مِ ــن مجــاالت تدخــل فــي نطــاق ســلطان الشــعب الــذي ســبق بيانــه فــي
يحتويــه ّ
فقــرة ســابقة ،وللحاكــم واحملكــوم قبــول تلــك الوثيقــة ،أو رفضهــا ،أو املطالبــة بتعديلهــا بهــذا

االعتبــار.

 -2إذا كان املقصــو ُد مِ ــن االســتفتاء :التّخييــر بــن التحاكــم إلــى شــرع اللــه والقانــون الوضعي،
عموم ـاً ،أو فــي بعــض اجلوانــب كاالقتصــاد والسياســة واحلــدود ونحوهــا ،أو كان املقصــود

ـتور يحتــوي علــى مــا يخالــف شــرع اللــه مخالفــة ال عــذ َر فيهــا أو تأويــل؛
االســتفتاء علــى دسـ ٍ
ألن ذلــك قــد يــؤدي إلــى
فــا يجــوز عـ ُ
ميــا قطعي ـاً؛ ّ
ـرض ذلــك علــى النــاس ،وهــو مح ـ ّرم حتر ً
إلغــاء التحاكــم إلــى شــرع اللــه بالكليــة ،أو فــي تلــك املســألة علــى وجــه اخلصــوص ،أو تعطيلــه

فــي بعــض جوانــب احليــاة ،ومِ ــن املعلــوم أنــه إنــه ال خيــار للمســلم فــي قبــول أو رفــض احلكــم
( )1ينظر :املعجم الوسيط ( ،)673/2معجم اللغة العربية املعاصرة (.)1671/3
( )2ينظر :السلطة التشريعية في نظام احلكم اإلسالمي والنظم املعاصرة ص (.)178
( )3ينظر :االستفتاء الشعبي بني األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالمية ص (.)13
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مبــا شــرعه اللــه ،قــال تعالــىَ { :و َمــا َكا َن ِل ُمؤْمِ ـ ٍـن َو َل ُمؤْمِ نَـ ٍـة ِإ َذا َق َ
ضــى اللَّـ ُه َو َر ُســولُ ُه أَ ْمـ ًرا أَ ْن
يَ ُكــو َن لَ ُهـ ُم الْ ِخ َيـ َرةُ مِ ـ ْن أَ ْم ِر ِهـ ْم} (األحــزاب.)36 :

فــإذا ُفــرض علــى النــاس التصويــت لالختيــار بــن شــرع اللــه تعالــى وبــن القانــون الوضعــي،
فيجــب علــى ك ِّل مســلم أن يصـ ّوت علــى اختيــار التحاكم لشــرع الله تعالــى ،وال يجوز التصويت
الختيــار القانــون الوضعــي ملــا فيــه مِ ــن تفضيــل غيــر شــرع اللــه والرضــا بــه ،والتّحاكــم إلــى
الطاغوت.

وإذا ُفــرض علــى النــاس التصويــت للدســتور ككل ،وفيــه مخالفــات للشــريعة اإلســامية،

ـب ً
أيضــا التصويــت علــى رفضــه ،إال إذا كان عد ُم إقرار ال ّدســتور املتض ّمن للمخالفات
فالواجـ ُ
ســيؤ ّدي إلقــرار بديـ ٍـل أشـ ّـد ضــرراً ،وأكثــر ش ـ ًرا فيســوغ حينئـ ٍـذ للمســلم أن يص ـ ّوت لقبــول
هــذا الدســتور وإقــراره؛ تخفي ًفــا للشــر ،وتقليـ ًـا للمفاســد املتزاحمــة.
وذلك داخ ٌل في باب السياسة الشرعية ،وإعمال القواعد الشرعية التالية:

أ  /الشريعة مبناها على حتصيل املصالح وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها.
ب  /إذا تعارضت مفسدتان ُدفعت املفسدة ال ُعظمى بارتكاب أخفّهما.

ج  /امليسور ال يسقط باملعسور.

قــال ابــن تيميــة« :فيمــا إذا تعارضــت املصالــح واملفاســد واحلســنات والســيئات أو تزاحمــت؛
ـإن األمــر والنهــي وإن كان متض ّم ًنــا لتحصيــل مصلحـ ٍـة،
فإنــه يجــب ترجيــح الراجــح منهــا..؛ فـ ّ

ودفــع مفســدةٍ  ،فيُنظــر فــي املعــارض لــه فــإن كان الــذي يَ ُفــوت مــن املصالــح أو يحصــل مــن

املفاســد أكثــر لــم يكــن مأمــو ًرا بــه؛ بــل يكــون محر ًمــا إذا كانــت مفســدته أكثـ َر مِ ــن مصلحتــه.

لكــن اعتبــار مقاديــر املصالــح واملفاســد هــو مبيــزان ّ
الشــريعة ،فمتــى قــدر اإلنســان علــى
اتبــاع النّصــوص لــم يعــدل عنهــا ،وإال اجتهــد برأيــه ملعرفــة األشــباه والنظائــر ،وقـ ّل أ ْن تعــوز
ـوص َمــن يكــون خبيـ ًرا بهــا وبداللتهــا علــى األحــكام»(((.
النّصـ ُ

( )1االستقامة (.)216/2
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وقــال ابــن رجــب« :إذا اجتمــع للمضطـ ِّر محرمــانِ ٌّ ،
الضــرورةِ ،وجــب
كل منهمــا ال يبُــاح بــدون ّ
مي أخفّهمــا مفســد ًة ،وأقلّهمــا ضــرراً»(((.
تقــد ُ

وقــال العــز بــن عبــد الســام« :ولكــن قــد يجــوز اإلعانـ ُة علــى املعصيــةِ  ،ال لكونهــا معصيـ ًة ،بــل
لكونهــا وســيل ًة إلــى حتصيــل املصلحــة الراجحــة ،وكذلــك إذا حصــل باإلعانــةِ مصلحـ ٌة تربــو
علــى مصلحــةِ تفويــت املفســدةِ»(((.
أن العق ـ َل والشــر َع يوجبــان حتصي ـ َل املصالــح وتكميلَهــا،
وقــال اب ـ ُن القيــم« :وليعلــم العاق ـ ُل ّ

وإعــدا َم املفاســد وتقليلَهــا ،فــإذا عــرض للعاقــل أمــ ٌر يــرى فيــه مصلحــة ومفســدة ،وجــب
عليــه ..معرفـ ُة الراجــح مِ ــن طرفــي املصلحــة واملفســدة ،فــإذا تبــن لــه الرجحــا ُن وجــب عليــه
إيثــا ُر األصلــح لــه»(((.
د  /إقامـ ُة ّ
الشــريعةِ وتطبيقُهــا يكــون بحســب القــدر ِة واالســتطاعة ،ومــا ال يُقــدر عليــه يســقط

الضعـ ِ
ـدم التّمكني.
بالعجــز ،ال ســيما فــي زمــن ّ
ـف ،وعـ ِ
قــال ابـ ُن تيميــة« :وكثيـ ًرا مــا يتو ّلــى الرجـ ُل بــن املســلمني والتّتــار قاض ًيــا -بــل وإما ًمــا -وفــي
نفســه أمــو ٌر مِ ــن العــدل يري ـ ُد أ ْن يعم ـ َل بهــا ،فــا ميكنــه ذلــك ،بــل هنــاك َمــن مينعــه ذلــك،
وال يكلّـ ُ
نفســا إال ُوســعها»(((.
ـف الل ـ ُه ً

وقــال الشــيخ عبــد الرحمــن بــن ســعدي« :فعلــى هــذا؛ لــو ســاعد املســلمون الذيــن حتــت واليــة
الك َّفــار ،وعمِ لــوا علــى ج ْعــل الواليــة جمهور ّيَـ ًة يتم َّكــن فيهــا األفــرا ُد والشــعوب مِ ــن حقوقهــم
ٍ
الدين ّيــة
الدين َّيــة وال ّ ُدنيو ّيَــة ،لــكان أَ ْولَــى مِ ــن استســامهم
لدولــة تَقضــي علــى حقوقهــم ِ ّ
ِّ
ص علــى إبادتهــا ،وج ْعلِهــم عملــ ًة وخد ًمــا لهــم ،نعــ ْم إ ْن أمكــن أ ْن تكــون
وال ّ ُدنيو ّيــة،
ِ
وحتــر ُ
الدولـ ُة للمســلمني وهــم ا ُ
حلـ َّكام ،فهــو املتع ِ ّيـ ُن ،ولكــن لعــدم إمــكان هــذه املرتبــةِ فاملرتبـ ُة التــي

( )1القواعد ص (.)246
( )2قواعد األحكام في مصالح األنام (.)87/1
( )3اجلواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي ص (.)212
( )4منهاج السنة النبوية (.)113/5
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للديــن وال ّ ُدنيــا ُمق َّدم ـ ٌة ،واللــه أعلــم»(((.
فيهــا د ْف ـ ٌع ،ووقايــة ِ ّ

وقــد صــدرت فتــاوى عديــدة ألهــل العلــم مــن هيئــات شــرعية ومشــايخ تناولــت قضيــة
التصويــت علــى الدســتور فــي مثــل هــذه احلــاالت ،وقــد ذهــب الكثيــر منهــم إلــى جــواز ذلــك؛
لألدلــة واالعتبــارات الســابقة ،بينمــا ذهــب فريــق آخــر إلــى املنــع من ذلــك ،مع اتفــاق الطرفني
أن التصويــت ال يســتلزم اإلقــرار بالكفــر ،والرضــا بــه(((.
علــى َّ

واحلمد لله رب العاملني،،،

السعدي «تيسير الكرمي الرحمن» ص (.)388
( )1تفسير ّ
( )2وعلى ذلك فتاوى أكثر أهل العلم في البالد التي حصلت فيها هذه االنتخابات كمصر ،وتونس ،وليبيا ،واملغرب ،وغيرها ،ومن الفتاوى
املنشورة التي عاجلت هذه القضية:
فتوى اجملمع الفقهي اإلسالمي في دورته ( )19في جواز املشاركة السياسية في البدان غير اإلسالمية بشروط وضوابط:
http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=291&l=AR

وفتوى الشيخ يوسف القرضاوي:

http://www.qaradawi.net/new/Articles-790

وفتوى الشيخ عبد الرحمن البراك:

http://albrrak.net/index.php?option=content&task=view&id=21379

وينظر مقال الشيخ ناصر العمر :حتى نفهم فتوى البراك:
http://www.almoslim.net/node/175435

وفتوى الشيخ عبد العزيز الطريفي:

.http://www.altarefe.com/cnt/article/671
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فهرس املراجع
١

اإلجماع ،البن املنذر ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم أحمد ،دار املسلم.

٢

اإلحســان فــي تقريــب صحيــح ابــن حبــان ،البــن بلبــان الفارســي (املتوفــى 739 :هـــ) ،حتقيــق  :شــعيب األرنــؤوط ،مؤسســة الرســالة،
بيــروت.

٣

األحكام السلطانية للماوردي ،دار احلديث ،القاهرة.

٤

األحكام الشرعية للنوازل السياسية ،د.عطية عدالن ،إصدارات الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح ،دار اليُسر ،القاهرة.

٥

االستفتاء الشعبي بني األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالمية ،د .ماجد راغب احللو ،مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت.

٦

االستقامة ،البن تيمية احلراني ،حتقيق :د .محمد رشاد سالم ،الناشر :جامعة اإلمام محمد بن سعود.

٧

اإلســام فــي دســاتير الــدول اإلســامية دراســة مقارنــة ،د .محمــد أحمــد علــي مفتــي ،ود .محمــد الســيد ســليم ،كليــة العلــوم اإلداريــة،
جامعــة امللــك ســعود.

٨

أصول الدين ،ألبي منصور عبد القاهر البغدادي ،حتقيق :أحمد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

٩

رب العاملني ،البن قيم اجلوزية ،حتقيق :محمد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،ييروت.
إعالم املوقعني عن ّ

 ١٠االقتراع السياسي ،منذر الشاوي ،منشورات العدالة.
 ١١أهل احلل والعقد في نظام احلكم اإلسالمي ،د .بالل صفي الدين ،دار النّوادر ،دمشق.
 ١٢البداية والنهاية ،البن كثير ،حتقيق :عبد الله التركي ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر.
 ١٣تاج العروس مِ ن جواهر القاموس ،مح ّمد مرتضى الزَّبيدي ،حتقيق :مجموعة من احملققني ،دار الهداية.
 ١٤تاريخ التشريع اإلسالمي ،مناع بن خليل القطان ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
 ١٥تاريخ الطبري "تاريخ الرسل وامللوك" ،دار التراث ،بيروت.
١٦

التحرير والتنوير ،للطاهر ابن عاشور التونسي ،الدار التونسية للنشر.

 ١٧حتفــة احملتــاج فــي شــرح املنهــاج ،البــن حجــر الهيتمــي ،حتقيــق :جلنــة مــن العلمــاء ،املكتبــة التجاريــة الكبــرى مبصــر لصاحبهــا مصطفــى
محمد .
 ١٨التّطبيق الصرفي ،د .عبده الراجحي ،دار املسيرة ،ع ّمان ،األردن.
 ١٩تعريف عام بدين اإلسالم ،علي الطنطاوي ،دار املنارة للنشر والتوزيع ،جدة ،السعودية.
 ٢٠تفسير ابن عرفة ،حتقيق :جالل األسيوطي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 ٢١تفسير القرآن العظيم "تفسير ابن كثير" ،حتقيق :سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة.
 ٢٢تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان "تفسير ابن سعدي" ،حتقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة.
 ٢٣الثقات ،البن حبان البُستي ،دائرة املعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند.
 ٢٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن "تفسير الطبري" ،حتقيق :د عبد الله التركي ،دار هجر.
 ٢٥اجلامع ألحكام القرآن "تفسير القرطبي" ،حتقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة.
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 ٢٦اجلواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء ،البن قيم اجلوزية ،دار املعرفة ،املغرب.
الدســتور فــي البــاد اإلســامية ومشــكالته ،توفيــق الســديري ،رســالة ماجســتير فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية 1407
٢٧
ّ
هـ.
 ٢٨روضة الطالبني وعمدة املفتني ،للنووي ،حتقيق :زهير الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بيروت.
 ٢٩السلطة التشريعية في نظام احلكم اإلسالمي والنظم املعاصرة ،د .ضو مفتاح غمق ،منشورات شركة إجلا ،فاليتا ،مالطا.
 ٣٠الســلطة عنــد ماكــس فيبــر ،د حنــان علــي عواضــة ،كليــة اآلداب فــي جامعــة بغــداد ،بحــث منشــور فــي مجلــة األســتاذ ،العــدد  ،206اجمللــد
األول 1434،هـ 2013 /م.
محمد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز الله ،دار الرسالة العاملية.
 ٣١سنن ابن ماجه ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد -
َّ
مح َّمد كامِ ل قره بللي ،دار الرسالة العاملية.
 ٣٢سنن أبي داود ،حتقيق :ش َعيب األرنؤوط َ -

 ٣٣سنن الترمذي ،حتقيق :أحمد محمد شاكر ،ومحمد فؤاد عبد الباقي ،مكتبة مصطفى البابي احللبي ،مصر.
 ٣٤السنن الصغرى للنسائي ،بعناية :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب.
السيادة وثبات األحكام ،أ.د .محمد أحمد مفتي ،ود .سامي صالح الوكيل ،تكوين للدراسات واألبحاث ،لندن.
٣٥
ّ

 ٣٦الســيرة النبويــة ،البــن هشــام ،حتقيــق :مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبيــاري وعبــد احلفيــظ الشــلبي ،مكتبــة مصطفــى البابــي احللبــي
وأوالده مبصــر.
 ٣٧الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري حتقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بيروت.
 ٣٨صحيح البخاري ،حتقيق  :محمد زهير الناصر ،دار طوق النجاة.
 ٣٩صحيح مسلم ،حتقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 ٤٠العقيدة والسياسة ،د محمد أحمد الزهراني ،مركز الفكر املعاصر ،دار الوعي ،الرياض.
 ٤١غياث األمم في التياث ّ
الظلم "الغياثي" ،إمام احلرمني أبو املعالي اجلويني ،حتقيق  :د.عبد العظيم الديب ،مكتبة إمام احلرمني.
 ٤٢فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري ،البــن حجــر العســقالني ،صححــه :محــب الديــن اخلطيــب ،ر ّقمــه :محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار
املعرفــة ،بيــروت.
 ٤٣فضائح الباطنية ،للغزالي ،حتقيق  :عبد الرحمن بدوي ،مؤسسة دار الكتب الثقافية ،الكويت.
اإلسالمي وأد َّلتُهُ ،د .وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق.
 ٤٤الفِ ْق ُه
ُّ

 ٤٥الفقيه و املتفقه ،للخطيب البغدادي ،حتقيق :عادل الغرازي ،دار ابن اجلوزي ،الدمام.
 ٤٦القاموس احمليط ،للفيروزأبادي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 ٤٧قضية األغلبية مِ ن الوجهة الشرعية ،د .أحمد الريسوني ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت.
 ٤٨القواعد ،البن رجب احلنبلي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 ٤٩قواعــد األحــكام فــي مصالــح األنــام ،عــز الديــن ابــن عبــد الســام ،علــق عليــه :طــه عبــد الــرؤوف ســعد ،مكتبــة الكليــات األزهريــة،
القاهــرة.
والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانني في مصر ،أحمد بن محمد شاكر ،دار الكتب السلفية ،ط 1407 ،3ه.
 ٥٠الكتاب ُّ
 ٥١كشاف اصطالحات الفنون ،للتّهانوي ،حتقيق :د.علي دحروج ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت.
 ٥٢كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور البهوتى احلنبلى ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
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 ٥٣الكفايــة فــي علــم الروايــة ،للخطيــب البغــدادي ،حتقيــق :أبــو عبداللــه الســورقي ,وإبراهيــم حمــدي املدنــي ،املكتبــة العلميــة ،املدينــة
املنــورة.
 ٥٤كواشف زيوف ،عبد الرحمن َح َب َّن َكة امليداني ،دار القلم ،دمشق.
 ٥٥لسان العرب ،البن منظور اإلفريقى ،دار صادر ،بيروت.
٥٦

املبسوط ،للسرخسي ،دار املعرفة ،بيروت.

 ٥٧مجموع الفتاوى ،البن تيمية احلراني ،جمع :عبد الرحمن ابن قاسم ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية.
 ٥٨احملصول ،لفخر الدين الرازي ،حتقيق :د.طه جابر فياض العلواني ،مؤسسة الرسالة.
 ٥٩املستدرك على الصحيحني ،للحاكم ،حتقيق :مصطفى عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 ٦٠مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط-عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة.
 ٦١املصباح املنير في غريب الشرح الكبير ،للفيومي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 ٦٢املصنف ،لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ،حتقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،اجمللس العلمي ،الهند.
 ٦٣معجم اللغة العربية املعاصرة ،د أحمد مختار عبد احلميد عمر ،عالم الكتب.
 ٦٤املعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،املكتبة اإلسالمية ،استانبول ،تركيا.
 ٦٥مقاييس اللغة ،البن فارس ،حتقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر.
 ٦٦مقيــاس النّظــم السياســية ،عمــار بــو جــال ،بحــث مقـ ّـدم فــي قســم الدعــوة واإلعــام واالتصــال مِ ــن كليــة أصــول الديــن ،جامعــة األميــر
عبــد القــادر للعلــوم اإلســامية ،اجلزائــر 2012/2011 ،م.
 ٦٧مناقب الشافعي ،للبيهقي ،حتقيق :السيد أحمد صقر ،دار التراث ،القاهرة.
الســنة النبويــة فــي نقــض كالم ّ
الشــيعة القدريــة ،البــن تيميــة احل ّرانــي ،حتقيــق :محمــد رشــاد ســالم ،جامعــة اإلمــام مح ّمــد بــن
 ٦٨منهــاج ّ
ســعود اإلســامية ،الريــاض.
 ٦٩املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 ٧٠املوافقات في أصول الشريعة ،للشاطبي ،حتقيق :مشهور حسن ،دار ابن عفان.
 ٧١مواقع على شبكة املعلومات العاملية ّ
متت اإلشارة إليها في الهوامش.
وعة الق ِ
َواعد الفِ قْهِ َّية ،محمد صدقي آل بورنو ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 ٧٢م ْو ُس َ
والدولة ،محمد املبارك ،دار الفكر.
 ٧٣نظام اإلسالم  -احلكم ّ

 ٧٤النّظام السياسي في اإلسالم ،د سليمان بن قاسم العيد ،دار الوطن للنشر ،الرياض.
 ٧٥نظرية السيادة وأثرها على شرعية األنظمة الوضعية ،د صالح الصاوي ،دار طيبة ،ال ّرياض.
 ٧٦النهايــة فــي غريــب احلديــث واألثــر ،ابــن األثيــر اجلــزري ،حتقيــق :طاهــر أحمــد الــزاوى ومحمــود محمــد الطناحــي ،املكتبــة العلميــة،
بيــروت.
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املشاورة في األمور العا ّمة والها ّمة

42

•
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مجاالت سلطان األ ّمة

•

كيفية اختيار األ ّمة ألهل احل ِّل والعقد
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•

حكم االنتخابات
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•

تعريف االنتخابات

47

•

تاريخ األخذ مببدأ االنتخاب

48

•

كيفية معرفة رأي جمهور األمة
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•

هل يكون الرجو ُع لألمة في جميع األمور؟
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•

الفرق بني االنتخابات املعاصرة والوقائع التاريخية السابقة

51

•

اعتبار األكثرية في ّ
الشريعة

52

•

التّصويت على ال ّدستور

58

•

معنى ال ّدستور

58

•

من يصوغ الدستور؟

58

•

التصويت على الدستور

58

•

معنى التصويت واالستفتاء

58

•

حكم التصويت على الدستور
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