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ا :  
سورة من   إنساين غاية يف األمهية ، وهو مبدأ الشورى حيث سميتأبمبد    جاء اإلسالم 

ويف هذا داللة عىل أمهية حتقيق هذا املبدأ يف أي شأن " الشورى "سور القرآن باسمه 

من شؤون املجتمع، وعىل الرغم من اختالف الفقهـاء حـول آليـات تنفيـذ هـذا املبـدأ ، 

ورة حتققـه بـني أفـراد املجتمـع، فهـي األسـاس الـرشعي لنظـام لكنهم متفقون عىل رض

 ؛ألهنا عبارة عن بذل اجلهد، جتامعياملجتمع،الذي يلتزم بحقوق اإلنسان،والتضامن اال

والطاقة للوصول إىل الرأي األصوب عن طريق تقليب وجهات النظر يف موضوع حمدد 

االجتهـاد  الـرشعية املطلوبـة يف مع مراعاة الضوابطمع أهل العلم ، والوجاهة ، والفكر  

واستثارة اآلراء بحثا عن احلكم يف مسألة حادثة ، فإذا كانـت املـسائل منـصوص عليهـا 

مقطوع بحكمها فال اجتهاد وال شورى ، لذلك قررت الكتابة يف هذا املوضـوع وطبقتـه 

 :عىل بعض املسائل املعارصة  ؛وقسمته إىل أربعة  مباحث  

 .  املشورة ، مرشوعية املشورة ، وحكم الشورىمفهوم: ا اول 

ما كيفية إعامل واجب الشورى يف املشاركة املجتمعية   :ا. 

 ا ورشوطـه   مفهـوم االسـتفتاء وحكمـه  من التطبيقات املعارصة للشورى:ا

 .ه وموقف القانون منيهاآلثار القانونية املرتتبة عليقوم به،ورشوط من و

 اامفهوم االنتخاب يف الفقه اإلسالمي ، ،من التطبيقات املعارصة للشورى :ا

 . هضوابطو ته، مدى مرشوعي

ت اا : ، مبدأ األصالة والتبعية ة، التطبيق، جتامعياملشاركة اال الشورى . 
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Abstract: 

  Islam came with avery important humanitarian principle it is the 
principle of shura in wich one of the shura of the quran is named after al 
– shura indicating the importance of realizing this polytheism in any 
aspect of socity . Although the jurists differ about the mechanisms for 
implementing this principle , they are unanimously agreed on the 
necessity of achieving it among the members of society  , It is the 
legitimate basis for the system of society that adheres to human rights , 
And social solidarity because it is about exerting effort and energy to 
reach the right opinion . 
 The  research consists of an introduction,three sections and aconclusion 
that includes the most important results and recommenditions drawn 
from this research. 
 The first section deals. Is the concept of advice, the legality of advice  
and the ruge of tyrannyby opinion .   
The second section deals with contemporary application of shura , the 
concept of election in Islamic jurisprudence and the extent of its 
legitimacy and controls.  
The third section deals with The second section deals with contemporary 
application of shura , the concept of.the referendum its ruling , its 
conditions , the conditions of the one who performs it  , and the position 
of the law on it .    
The  researcher has come up with the important results and 
recommenditions in which she summarizes what she has come up with  
in her  researche followed  by recommenditions addressed to the 
concerned parties with the necessity of relying on the wise sharia to 
know the controls of Inheritance judgments . 
 

Keywords: Shura , Application , The Principle Of Authenticity And 
Dependency .                   

  



  

)٢٤٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا  
ِ   احلمد هللا الذي سهل لعباده سبيل اهلداية ويرس،وأفاض عليهم من خزائن رمحته وجـوده   َ َّ

ْالتي ال حترص، ونقاهم من الـذنوب وطهـر، أمحـده سـبحانه وأشـكره ، فهـو املـستحق ألن  ُّ ِْ ُ َ ْ َّ ّ َ ُ

ّحيمد ويشكر، وأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له خلق فقدر، ودب ّ َ ََ َ ْ ر فيرس ، وأشهد أن ُ

ُحممدا عبده  ورسوله صاحب اللواء والكوثر،  نبي غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر ، اللهـم  ِ
ُ ُ ُ ً

 .ًصل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه ما الح هالل ونور، وسلم تسليام كثريا 

  ُ ِفإن علم الفقه من أجل العلوم الرشعية قدرا ، وأعالها  :    أ ِِ ِ  رشفا وفضال وفخرا ، َ

ِإذ به يعرف احلالل واحلرام ، وبه صالح أحوال العباد يف املعاش واملعاد ، وهبـذا املعنـى  ِِ ِ ُ ُْ َ ُُ ُ

ُجاء قول النبي  صىل اهللا عليه وسلم  َ ِمن يرد اهللاَُّ به خريا يفقهه يف الدين « : َ ِّ َِ ُ ْْ ِّ َ ُ ْ ُ ًَ
ِ ِِ ِ، وبه دعـا لربيـب » ِ

ِبيت النبوة عبد اهللاِ  ِ َبن عباسِ َاللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل ":  بقوله - ريض اهللا عنهام- ِ ِّ َِّ ْ َّ ُِّ َ َ ُّْ َِّ ِ ِّ َ ُ" 

ُوملا كان لعلم الفقه هذه املنزلة الرفيعة واملكانة العالية ، ويتحقق به سعادة الـدارين الـدنيا .  ُ ُ ُ ُ ُ ِ ِ

ِواآلخرة ، فقد وفقني اهللاُ تعاىل باختيار موضوع من املوضوعات ِِ الشورى  ": ِ املهمة ، وهو ِ

يف الفقـه اإلسـالمي "وسيلة من وسائل املشاركة املجتمعية ومظاهر تطبيقاهتـا املعـارصة

 : فالشورى، دعامة يف حياة األمة، إذ فوائدها كثرية منها "

 طريق إىل وحـدة األمـة ، ووحـدة املـشاعر اجلامعيـة، مـن خـالل عـرض املـشكالت اإهن

خري وسيلة للكشف عن الكفاءات والقدرات، وحتقيق إذ هي حلوار  العامة، وتبادل الرأي وا

األفراد لذاتياهتم، وما أوتوا من مواهب وملكات؛ كي تستفيد الدولة واألمة مـن كافـة طاقـات 

آلية للتوصل إىل توافق بخـصوص اختيـار  ،فهي أبنائها، والسيام يف شئون احلكم والسياسة

ُّروحة، فلب الشورى هو املشاركة يف القرار الـسيايس البديل األمثل من بني عدة خيارات مط ُ َ

 خري وسيلة لرتبيـة األمـم إذ هي  .وغريه، وهي آلية املشاركة مع اإلبقاء عىل التعددية والتاميز

ِّوإعدادها للقيادة الرشيدة، وتدريبها عىل حتمل التبعات، كام أهنا تعود األفراد عىل العطـاء،  َ ُ

مامرسـة الـشورى يف كـل ف.ا الـوطنمل مسؤولياهتم جتـاه هـذوعىل االنتامء لوطنهم، وحت

جوانب احلياة يمثل لألمة مدرسة تستطيع من خالهلا حتقيق آراء قوية وسديدة توصـلها إىل 



 

)٢٤٢٦( ا ا  ةا  توآ رى اا  

فااللتزام بـرأي علـامء .طريق النرص والتمكني، كام نال هبا املسلمون األوائل، الظفر واألمن

  . الصحيح يف معظم األموراألمة وفقهائها يؤدي دوما وأبدا إىل الرأي

 وأ ، راا  : ت اؤا  راا  د:  
 التكييف الرشعي للشورى ؟ما - ١

 ؟ما صور الشورى يف تراثنا- ٢

 ما صور الشورى يف العرص احلايل  ؟- ٣

  :اف  درا ا اع 

ا الرشعي وصورها يف الرتاث   ثم بيان مفهوم الشورى وتكييفههتدف هذه الدراسة إىل تبيني 

تطبيقاهتا املعارصة وضوابطها  باختصار ، مع اتباع ذلك بـاحلكم الـرشعي املالئـم لـصور 

 . الشورى وفق نصوص الكتاب والسنة ويف ضوء أقوال أهل العلم من السلف واخللف 

  : أ درا  ا اع 
رى حفـظ املجتمـع مـن القـرارات اخلاطئـة ، أن أمهية الـشوالدراسة يف  هذه تكمن أمهية 

 توصلها إىل طريق النرص والتمكنيفاملشورة توفر الفرصة لالستمتاع آلراء قوية وسديدة 

ت اراا:  

هناك بعض اجلهود التي سبقتني يف هذا املوضوع من وجهات نظر خمتلفة منها مـا هـو يف 

 : بعض منها الشورى  فقط  ومنها ما هو يف غريها وسوف أعرض

الــشورى والديمقراطيــة يف الفكــر اإلســالمي املعــارص ، تــأليف خليفــة بــوزازي ، دولــة - ١

 . م٢٠١٧اجلزائر سنة النرش 

 رسـالة دكتـوراه هـاين –ًنظام الشورى اإلسالمي مقارنا بالديمقراطيـة النيابيـة املعـارصة - ٢

 .١٩٩٨م –  جامعة عني شمس– القاهرة –أمحد الدرديري عبد الفتاح 

 رسـالة –ًورى كمبدأ لنظام احلكم اإلسالمي مقارنـا بـالنظم الديمقراطيـة املعـارصة الش- ٣

 م  . ٢٠٠٥–اخلرطوم  – جامعة النيلني – كلية القانون –ماجستري دراسة الفاتح فضل اهللا 



  

)٢٤٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 مبدأ الشورى يف الفقه اإلسالمي دراسـة فقهيـة  مقارنـة تـأليف عبـد احلميـد ظفـر بحـث - ٤

  .إلمارات العربية  للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالميةمنشور بجامعة الشارقة با

 را: ا  
 : يقوم منهجي يف البحث عىل املنهج التحلييل الفقهي وفق األمور اآلتية 

 .  يف اللغة ، والفقه اإلسالمي شورىقمت بالتأصيل ملفهوم ال- ١

ــ- ٢ ــة بموضــوع ال ــع املــسائل املتعلق ــالمي شورىقمــت بجم ــه اإلس ــا ،  يف الفق ، وترتيبه

 . يتعلق باملوضوع بقدر اإلمكان  مستقصية يف ذلك كل ما

يشء عن الفقهاء القدامى قول فيها قمـت بجمـع   بالنسبة للمسائل املعارصة التي مل يؤثر- ٣

أقوال الفقهاء املعارصين فيها ، ومجع أدلتهم ، ومناقشتها مناقشة علميـة يف ضـوء القواعـد 

 .   ،وتدعيمه باألدلة التي تؤيد رجحانه الفقهية ثم بيان الرأي الراجح

 .يف الفقه اإلسالميالشورى اقترصت يف هذا البحث عىل حكم - ٤

بالنسبة للمسائل القديمة التي ذكرها الفقهاء القدامى ، واملعارصون، والتي ذكرهتا تتمـة - ٥

للبحث  واستكامال للفائدة قمت بعرضها عرضا مقارنا بني املذاهب  املعتمـدة مـع حتريـر 

ل النزاع ،وذكر أدلتهم ، ومناقشتها وبيان الرأي الراجح ، وسبب رجحانه وسبب اختالف حم

الفقهاء ، والثمرة املرتتبة عىل اختالفهم مـع إبـراز جهـد الباحـث يف هـذه املـسائل ، وبيـان 

 . الرأي الشخيص يل 

ب قمت بعزو اآليات القرآنية إىل مواضعها من سور القـرآن الكـريم مـع الرجـوع إىل كتـ- ٦

 .التفسري لتوضيح وجه داللتها عىل احلكم املراد معرفته 

قمت بتخريج األحاديث النبوية خترجيا علميا مع بيان درجة احلديث ، وذلك  بـالرجوع - ٧

إىل كتب احلديث والتخـريج ، وكـذلك الرجـوع إىل كتـب رشوح احلـديث ملعرفة،وجـه 

 .داللة احلديث  عىل احلكم املراد معرفته 

  .توصلت إليه من خالل البحث   هلذا البحث ذكرت فيها أهم ماقمت بعمل خامتة -٨



 

)٢٤٢٨( ا ا  ةا  توآ رى اا  

ا : 
، وخامتة ، أما املقدمة فقد ذكرت فيها  ، وأربعة مباحث ، من مقدمةفتتكون أما خطة البحث 

  .بحثسبب اختيار املوضوع  ، ومنهجي يف ال: 

أر  إ أن أ ا ط ا و    
  .أ ارى  ا ا :ا اول 

 :  ويتكون من عدة مطالب 

   .املصطلحات ذات الصلة باملوضوع : املطلب األول 

 .األدلة عىل مرشوعيتهاو شورىمرشوعية ال: املطلب الثاين 

 والـصحابة رضـوان اهللا علـيهم  مدى التزام الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم :املطلب الثالث 

 بالشورى

 .الرشوط الواجب توافرها يف أهل الشورى :رابع املطلب ال

 ما رى:اا ل واإ ا را  .  
 : ويتكون من ثالثة مطالب 

 نطاق واجب األمة يف الشورى: املطلب األول 

 .أمهية الشورى يف حياة األمة :  املطلب الثاين 

 . عارصة الشورى والديمقراطية امل: املطلب الثالث 

 ا ا:رت اا  ء وجا  
 :ويتكون من مطالب 

 موقف الفقه اإلسالمي من اخلروج لالستفتاء:املطلب األول 

 .رشوط من يامرس االستفتاء: املطلب الثاين 

 االستفتاء من قبيل االلتزامات املتبادلة بني احلكام واملحكومني:  املطلب الثالث 

 اآلثار القانونية املرتتبة عىل إعامل االستفتاء: املطلب الرابع

 .موقف القانون من االستفتاء : املطلب اخلامس 



  

)٢٤٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

اا رى :ا ةت اا   ا ا  بما. 
 :طالب مثالثة    ويتكون من 

  .مفهوم االنتخاب يف الفقه اإلسالمي : األول طلب امل

 . مدى مرشوعية االنتخاب يف الفقه اإلسالمي : الثاين طلبامل

 رشوط الناخبني واملرشحني : املطلب الثالث 

  
  



 

)٢٤٣٠( ا ا  ةا  توآ رى اا  

  :ا اول
   ا اى رأ ا

،وهي أصل من أصـول الـرشيعة،ومن ياةنبني عليها احلتتعترب الشورى من القواعد التي    

عنى متثل اإلطار العام الذي جيـب أن تـسري عليـه كافـة وهي هبذا امل . )١(عزائم األحكام

ــة والقــضائية ،وهــي بــذلك تعمــل عــىل تــرك االســتبداد )٢(الــسلطات التــرشيعية والتنفيذي

بالرأي،واالنفراد به،األمر الذي يؤدي إىل الوصـول إىل الـرأي الـصواب،وحتقيق وحـدة 

مرشوعية الشورى ثابتة بالكتاب ف، )٤(وهنا العامة ئ، تعطي لألمة احلق يف إدارة ش)٣(األمة 

 فقـد رغـب -ريض اهللا عـنهم –الكريم ،والسنة النبوية الرشيفة ،وسرية اخللفاء الراشدين 

  : وفيام ييل تفصيل ذلك،اإلسالم فيها يف أكثر من موضع 

  نو:   
ا ولع :  ا ت ذات اا أ.  

  : ون  ة وع 
ول اع ا : رىا  

 مع اا :  ا را   
ا مر:  اا و و  دوا ى و.   
ا رى : ا و  ا  لا اى ا .  

  : ون   وع 

                                                        

:  حتقيـق  .٣/١٠٥حممد بن يوسـف الـشهري بـأيب حيـان األندلـيس : تفسري البحر املحيط ـ املؤلف   - )١(

زكريـا عبـد املجيـد .د:شـارك يف التحقيـق  ،  الشيخ عيل حممد معـوض- الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 

: الطبعـة  ،  م٢٠٠١ -  هــ ١٤٢٢ - بـريوت /  لبنـان- دار الكتب العلمية : ط،أمحد النجويل اجلمل.د،النوقي

  األوىل

 يارس بن إبراهيم :حتقيق .٥/٨١ر السمعاينأبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبا تفسري القرآن    - )٢(

  مكان النرش السعودية، م١٩٩٧ - هــ١٤١٨سنة النرش ، الرياض – دار الوطن :  ، طو غنيم بن عباس بن غنيم

  ١٩٧٣: ، ط ٢٢٠ مبدأ املرشوعية صـ - فؤاد حممد النادي /  أستاذنا الدكتور   - )٣(

  . ٣/٣٢ اإلسالم من فقه الدولة يف –عبد اهللا جاب اهللا / د.أ  - )٤(



  

)٢٤٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  .ى اا ال رى : اع اول 
 مع اا : و  ا  لا   رىق ام.  
ع ارى : ا  ا اى ا.  

   :ا اول
  أ ات ذات ا ع 

   .ى ار:  اع اول 

َ، وأشار )١(مصادر للفعل شاور: واملشورة ،الشورى: ا:    ارى    ِ عليـه بكـذا َ

ّأمره به   وهي الشورى بالضم َ َ َّ ُّ ُ َ وترك عمر ريض اهللا عنه اخلالفة شورى والناس فيه شـورى ،َ َ ُ َ َُ ُ َ َّ َِ
ُ)٢(  

ِوأشار يشري إذا ما وجه الرأي وفالن جيد املشورة ِ
َ ِّ َّ َ ُ َُ ََ ُ َ َ َّ ٌَ ُ ْ َِ َواملشورة واستشاره طلب منه املشورة،ُ َ َ ْ َُ َْ ََ ََ َ َ ِ)٣(.  

 رى اا  :أو هـي اسـتطالع رأي األمـة أو مـن ينـوب ،)٤(طلب الرأي ممن هو أهل له

  .)٥(عنها يف األمور العامة املتعلقة هبا

  ٦(استطالع الرأي من ذوي اخلربة فيه للتوصل إىل أقرب األمور للحق :و(  

                                                        

 –درا صـادر : ، طبعـة ٤٣٧-  ٤/٤٣٤) شـور ( مـادة : حممد بن مكرم بـن منظـور:  تأليف لسان العرب  - )١(

  .األويل : بريوت ، الطبعة

 ، ، ١٢/٢٠٥ رشح النووي عىل صـحيح مـسلم لإلمـام أبـو زكريـا حييـى بـن رشف بـن مـرى النـووي  - )٢(

  . ـ هـ١٣٩٢الثانية طبعة سنة : الطبعة – بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : طبعة 

  ١٢/٢٥٧) شور ( تاج العروس مادة   - احلسيني الزبيدي   - )٣(

   .٨/٤٣١حاشية ابن عابدين ، ٤٥٠ماذا قدم املسلمون للعامل صـ   -  راغب الرسجاين   - )٤(

   .١٩٩  نظام الدولة يف اإلسالم وعالقتها بالدول األخرى جلعفر عبد السالم صـ   - )٥(

الـدار :  م،ط١٩٧٥:  ،ط١٤الشورى يف نظام احلكم اإلسالمي لألستاذ عبد الرمحن عبـد اخلـالق صــ   - )٦(

  . .السلفية ودار القلم   



 

)٢٤٣٢( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 مع اا : ا را   

يف غـريه اإلنـسان  فيهـا يـشاركالعمليـة التـي :   م ا ا ارى  

 أو شخص؛ليـصل إىل اجتامعـيموضوع ما يتعلق بحياته سواء كان هذا املوضوع عميل أو 

  . )١(الرأي الصواب

م :ا ُ  
إىل العامل حولنا وتفاعالت الناس وتعايشهم بمعنـى أن اإلنـسان ال  "اجتامعي"تشري كلمة 

 .)٢(ًنعزال عن اآلخرينيمكن أن يعيش م

   وأرى أن ا    ًأ  : اإلنسان املنـسجم املخـالط لطبقـات املجتمـع مـع 

 .املحافظة عىل فكره وقيمه ومعتقده

ا را ا  : هي اإلسهام املنظم ألكرب قدر ممكن من رشائح املجتمع

ات املرتبطة بالتـأثري عـىل منـاحي احليـاة املختلفة يف صنع القرارات واملشاركة يف العملي

   .)٣(املختلفة بوسائل املشاركة املتاحة 

  : وأ  ات ا أن 
 الـصلة وتوثيـقة بـني أفـراد املجتمـع، جتامعيـ يف تقويـة العالقـات االه أثـر لـهمبدأ الشورى

ّ املجتمع، أدى ذلك  وإن حتققت آثار الشورى يفالود والتآلفوالروابط بينهم، وتقوية روح 

إىل تقديم أفراد املجتمع املصلحة العامة عىل املصالح اخلاصة وتقديم املصلحة العامـة 

                                                        

دار البـشري ، :  ،ط٢٤ صــ بواسطة عبد الرحيم قاسم قناوي ملشاركة املجتمعية يف التخطيط العمراين  - )١(

   . ٢٠١٨: ط

أمحد إبـراهيم خـرض، بحـث عـىل شـبكة األلوكـة، . ، د)جمتمعي(و) اجتامعي(الفرق بني مصطلحي   - )٢(

  https://www.alukah.net: رابط البحث. ١٢/٥/٢٠٢٠: تاريخ االقتباس

بواسـطة أمحـد املحددات االجتامعية واالقتصادية للتخطيط باملشاركة فـي تنمية املجتمع املحـيل   - )٣(

   .  دار التعليم اجلامعى: ط   .٣٧ صـ حميي خلف صقر،



  

)٢٤٣٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 - صـىل اهللا عليـه وسـلم- ِّهو من أجـل حتـيل املجتمـع بـروح اجلامعـة، إذ أراد رسـول اهللا 

تلـك تأسيس دولة تقوم عىل مبدأ يستطيع من خالله أفراد املجتمع من املـشاركة فيهـا، إذ يم

ِّكل فرد من أفراد املجتمع الصالحية لتقديم رأيه وطرحه، من أجل تكوين الرأي العـام الـذي 

 .يتعلق بالدولة 

ا ما:  ا ورى  
 - وسرية اخللفاء الراشـدين النبوية الرشيفة ،والسنة الكريم ،مرشوعية الشورى ثابتة بالكتاب 

م فيها يف أكثـر مـن موضـع ، بـل سـميت سـورة مـن  فقد رغب اإلسال- ريض اهللا تعاىل عنهم

شـؤون سور القرآن الكريم باسم الشورى داللة عىل أمهية حتقق هذا الرشط يف أي شأن من 

 . األمة 

  ة و  دا:  
 ب : أوا  ا:  

   ل: فبما رمحـة مـن اهللا لنـت هلـم ولـو كنـ
ْ ُ َ ْ َْ َ َ َْ ُ َ ََ

ِ ِ
َّ

ِ ٍ
َ ْ

ت فظـا غلـيظ القلـب النفـضوا مـن حولـك ِ
َ ُّ َ ْ ْ َ ْ َ َ  َ

ِ ِ
ْ َْ َ َ

ِ ِ

فـاعف عـنهم واسـتغفر هلــم وشـاورهم يف األمـر فـإذا عزمــت فتوكـل علـى اهللا إن اهللا حيــب 
ُّ َ َ ْ َ ْ َ

ِ ِ ِ
ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َ ُ َْ َّ َّ

ِ ِ
َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ

ِ ِ ِ

َ

َاملتوكلني
ِ
ِّ ََ ُ ْ

  )١(     

   ا وسـلم  باملـشاورة مـع كـامل عقلـه وجزالـة رأيـه أمر اهللا نبيه  صـىل اهللا عليـه :و

واملراد هنا املشاورة ، ووجوب طاعته عىل اخللق فيام أحبوا أو كرهوا ،ونزول الوحي عليه 

  )٢(.يف غري األمور التي يرد الرشع هبا

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى:  قال تعاىل - ٢
َ ُ َ َ ِّ َ ُ َ َ َُ َ َ َّْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َْ َ

ِ  بينهم وِمما رزقناهم ينفقونِِ
َ ْ ُ ْ ُُ ْ َ ْ َ

ِ
ُ َ َ َ ْ ََّ

  )٣(    

                                                        

  ) .١٥٩(سورة آل عمران آية   - )١(

   ، ١/٣٩٣ فتح القدير -  املناوي-  ، ٣٦٥/ ١ تفسري البغوي   - )٢(

  ) .٣٨(سورة الشورى  آية   - )٣(



 

)٢٤٣٤( ا ا  ةا  توآ رى اا  

   ا دلت اآلية عـىل أن املـؤمنني البـد وأن يتـشاوروا فـيام بيـنهم وال يعجلـوا وال :و

ينفردوا بالرأي فالبد من املراجعة يف اآلراء فيام  بينهم والشورى عىل هذا الوجه من مجلـة 

  .)١(أسباب صالح األرض

 م :  ا ا ا :  

    ا ا َعـن أيب هريـرة قـال قـال رسـول اهللاَِّ ما روي : أو َ ْ َ ُ    و  ا  

ٌاملستشار مؤمتن  َ َ ْ ُ ُ َْ َ ُْ)٢(.  

   ا أفـاد احلـديث أن مـن أفـىض إىل أخيـه بـرسه، وأمنـه عـىل نفـسه، فقـد جعلـه : و

 بكتامن مصلحته، وأال يشري عليه إال بمحلها، فيجب عليه أال خيون املستشري 

  . )٣(ًبام يراه صوابا، فهو أمني عىل ما استشري فيه 

 م : ا ا :  
 :كتب السرية حافلة باألمثلة الكثرية املثبتة ملشورته صىل اهللا عليه وسلم ألصحابه 

 .)٤(شاورهم صىل اهللا عليه وسلم يف أرسى بدر  - ١

                                                        

  ٤/٥٤٠ فتح القدير - ، املناوي٢٥/٤٦ روح املعاين - األلويس   - )١(

َ أخرجه ابن ماجة ، وأيب داوود ، والرتمذي عن أيب هريرة وقال  -)٢( َ ْ َ واللفظ هذا حديث حسن صحيح  ،:ُ

ٌباب املستشار مؤمتن ،   كتاب األدبسنن ابن ماجه   :( أليب داود ََ َ ْ ُ ُ َْ َ  ، سنن الرتمذي ٣٧٤٥ ، رقم ٢/١٢٣٣ُْ

ٌاملستشار مؤمتن إن َ باب كتاب األدب َ َ ْ ُ ُ َْ َ كتاب األدب ، باب يف   ، سنن أيب داود ٢٨٨٢، رقم٥/١٢٥ُْ

   )٥١٢٨ ، رقم ٤/٣٣٣املشورة 

ــاوي٨/٨٨حتفــة األحــوذي : املبــاركفوري - )٣( ــادي -  ،٦/٢٦٨فــيض القــدير : ، املن  عــون - العظــيم أب

  .١٠/٦٥املعبود 

ٍبــاب اإلمــداد باملالئكـة يف غــزوة بــدر  ، صـحيح مــسلم كتــاب اجلهـاد:(أخرجـه مــسلم  يف صــحيحه  - )٤( ْ ْ ََ َ َ
ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ ْ ِ

ِوإباحة الغنائم   َِ َِ ْ َ َ   ) . ١٧٦٣ ، رقم ١٣٨٥ -  ١٣٨٣ /٣َِ



  

)٢٤٣٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أحد يـوم األربعـاء فاستـشار رسـول اهللا  صـىل اهللا عليـه وسـلم  روي أن املرشكني نزلوا ب - ٢

أصحابه ودعا عبد اهللا بن أيب بن سـلول ومل يدعـه قـط قبلهـا فاستـشاره فقـال عبـد اهللا وأكثـر 

وال خترج إليهم واهللا ما خرجنا منها ، األنصار يا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أقم باملدينة 

فكيف وأنت فينا فدعهم فـإن ، ال دخل عدو علينا إال أصبنا منه و، إىل عدو قط إال أصاب منا 

رش موضع وإن دخلـوا قـتلهم الرجـال يف وجـوههم ورمـاهم النـساء والـصبيان ِأقاموا أقاموا ب

باحلجارة وإن رجعوا رجعوا خائبني وقال آخرون أخـرج بنـا إىل األكلـب لـئال يظنـوا أنـا قـد 

ًين قد رأيت يف منامي بقرا تذبح حويل فأولتها خريا خفناهم فقال عليه صىل اهللا عليه وسلم إ ً

ًورأيت يف ذباب سيفي ثلام فأولته هزيمة ورأيت كأين أدخلت يدي يف درع حصينة فأولتهـا 

املدينة فإن رأيتم أن تقيموا باملدينة وتدعوهم   فقال قوم من املسلمني من الذين فاتتهم   بدر   

 بنا إىل أعدائنا فلم يزالوا به حتى دخل فلبس ألمته فلـام وأكرمهم اهللا بالشهادة يوم أحد أخرج

والوحي يأتيه  -  صىل اهللا عليه وسلم - لبس ندم القوم وقالوا بئسام صنعنا نشري عىل رسول اهللا 

 .)١( ال ينبغي لنبي أن يلبس ألمته فيضعها حتى يقاتل :فقالوا له اصنع يا رسول اهللا ما رأيت فقال

ه ا  ا ود: 
 التـزم بـرأي األغلبيـة مـع أن رأيـه -  صىل اهللا عليـه وسـلم - واقعة تبني أن الرسولومن هذه ال

  .)٢(الشخيص كان خالف رأهيم ، وهذا يدل عىل وجوب اتباع مبدأ املشورة 

َما تشريون : يف عقوبة املنافقني الذين آذوه يف أهله ، فقال صىل اهللا عليه وسلم واستشار  - ٣ ُ
ِ ُ

َّعيل يف َ ُّ قوم يسبون أهيل ما علمت عليهم من سوء قط َ َ ٍَ ِ
ُ ْ ُ َُ َ ْ ُّ ْ

ِ َ َ ٍ)٣(. 

                                                        

 - ، الفريـايب ٤/٢٥٢اجلـامع ألحكـام القـرآن  –القرطبي ، ٨/١٧٩ التفسري الكبري - فخر الدين الرازي  - )١(

  .١/١٤٥ الدرر - ابن عبد الرب ،٣/٢٠٧دالئل النبوة 

  ٢٢٨صـ  –مبدأ املرشوعية  –فؤاد حممد النادي / أستاذنا الدكتور   - )٢(

ــنهم صــحيح البخــاري:(أخرجــه البخــاري يف صــحيحه   - )٣( ــاب وأمــرهم شــورى بي  كتــاب االعتــصام ، ب

   ) .٦٩٣٩ ، رقم ٦/٢٦٨٣



 

)٢٤٣٦( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 يمدح الشورى ،وحيث املسلمني عىل حتقيقها ، -  صىل اهللا عليه وسلم - كان الرسول- ٤

ًأبو هريرة يقول ما رأيـت أحـدا ويشاور املسلمني يف معظم األمور التي تعرض له ، وقد أكد  َُ ُ َُ َ َْ َ َ َ َ ْ َُ ُ َ

َأكثر مشاور ُ ََ َ َ ْ ِة ألصحابه من رسول اهللاَِّ َ
ُ َ ْ َ ْ

ِ ِ ِ َ  .)١( -  صىل اهللا عليه وسلم - ً

   ا ومنـع املفاسـد فـإن ،رشعها اهللا تعاىل لتحقيق الرشد يف املـصالحالشورى :و 

عليهـا بقولـه وفعلـه،   صىل اهللا عليه وسلم  الشورى التي حثنا النبي)٢(الغي هو الفساد والضالل

مة، فهي تعمل عىل نرش األلفة بني أفراد املجتمع، وهي وسيلة يتحقق من ورائها أهداف عظي

ْللكشف عن أصحاب الرأي السديد، ومن بإمكـاهنم وضـع خطـط يؤخـذ هبـا يف املواقـف  َ

  الصعبة الطارئة، مما يفتح الباب لالستفادة من كل العنارص املتميزة يف املجتمع،

البـد مـن تبـني هـل كـان الرسـول وبعد عرض هذه السوابق ، التي حدثت إبان عـرص النبـوة ، 

 ملتزما بمشاورة الصحابة فيام يريد أن يقدم عليه من األمور؟ 

                                                        

 باب ما أمره اهللا تعـاىل بـه  كتاب النكاحسنن البيهقي الكربى ،٤٨٧٢رقم  ، ١١/٢١٧صحيح ابن حبان  - )١(

  .١٣٠٨٢، رقم٧/٤٥من املشورة فقال وشاورهم يف األمر 

  ١/٣٨ اخلالفة- حممد رشيد رضا  -)٢(



  

)٢٤٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ا رى :ا و  ا  لا اى ا  
  : ون   وع  

  مق ارى   ال وا: اع اول 
 مع اا : لا اى ارى و  ا   
 ع ان : اما  رىق ام.  

  

   ارى   ال وا: اع اول 
  

و  ا  لا   رىا  وردت ا ا  
 :اختلف يف ذلك عىل رأيني 

  : اأي اول 
نظــام اإلدارة ك ن األمـور الدينيــة فـاألمور الدنيويـةإن موضـع الـشورى يف األمــور الدنيويـة دو

وتــدبري احلـرب ممــا ال دخــل للتعبــد والزلفــى إىل اهللا يف .)١(واجلبايــة ، والقـضاء والــسياسة 

يف زمنـه مـشرتعا فيـه -  صىل اهللا عليه وسـلم  -  فقد كان الرسول - فروعه بعد حسن النية فيه 

وال سيام أوىل األمر من أفرادهـا الـذين هـم حمـل ،باجتهاده مأمورا من اهللا بمشاورة األمة فيه 

ثقتها يف مصاحلها العامة وممثلو إرادهتا من العلامء والزعامء والقواد وهـو كـذلك مفـوض 

وإىل )٢(من بعده إىل هؤالء أنفسهم وخيلفه لتمثيل الوحدة من خيتارونه إماما هلم وخليفـة لـه

لــشافعية  ومـنهم النـووي وابـن عطيــة مجهـور الفقهــاء مـن احلنفيـة واملالكيـة واهـذا ذهـب 

         .)٣(والرازي وبعض املعارصين أمثال حممد عبدة وأبو زهرة وحممود شلتوت  

                                                        
)١(- ا  ا  : مجع اخلراج : مجعه ، واجلباية يف االصطالح : اجلمع يقال جبا املال واخلراج

ٍواملال من زكاة أو صدقات أو غري ذلك  احلاوي يف - ، املاوردي١٢٨ / ١٤ -  لسان العرب -ابن منظور ( ٍ

  )٤٨٥ / ٨ - فقه الشافعي 

 صــ الكتـاين/مد إبراهيم بن أمحدبواسطة أيب املزايا حماالجتهاد واملجتهدون باألندلس واملغرب  - )٢(

  .دار الكتب العلمية بريوت لبنان:  ، ط٣٤

، رشح صـحيح )٤/٢٥٠( اجلـامع ألحكـام القـرآن  - القرطبـي ،)٣/٣٨٦(أحكام القرآن للجـصاص   - )٣(

حكـم الـشورى يف اإلسـالم ونتيجتهـا : ، أبـو فـارس)١٣٣: ص(السياسة الرشعية : ، ابن تيمية)٤/٧٦(مسلم 



 

)٢٤٣٨( ا ا  ةا  توآ رى اا  

     مأي اأمـر نطاق املشاورة يشمل املسائل  الدنيوية كام يـشمل املـسائل الدينيـة ، : ا

ذهب الـشافعي، وقتـادة، ، وإىل هذا )١ (بذلك ليقتدي به غريه يف املشاورة ويصري سنة يف أمته

  )٢( وابن حزم وابن القيموالربيع، وابن إسحاق

    دا:  
             ب ا مر ا  رىن ا ول اأي اب ال أا

 ا وا:  
أو :باا   :  

  .)٣( امواْ الصالة وأَمرهم شورى بينهم ومما رزَقْناهم ينفقُونوالذين استَجابواْ لربهِم وأَقَ: قال اهللا تعاىل 

وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه   :وقوله  تعاىل

  .)٤( الذين يستنبطونه منهم

  م ا   ا ا صح عنـه مـن أن أمتـه ال جتتمـع عـىل ضـاللة ومـا كـان  م :  ا

   موضع الشورى من أمور احلرب وغريها من املصالح الدنيوية وما أذن فيه منجيعله  

                                                                                                                                                    
، )٣١٩: ص(جممـوع الرسـائل : ، البنـا)١٠٨: ص(الشورى وأثرها يف الديمقراطية : نصاري، األ)٨٣: ص(

: ص(الــشورى يف ضــوء القــرآن والــسنة : ، عـرت)٢٤١: ص(الــنظم اإلســالمية : الـسويس، وشــويدح، ومقــداد

 اإلسالم وأوضـاعنا الـسياسية: ، عودة)١٧: ص(الشورى يف ظل نظام احلكم اإلسالمي : ، عبد اخلالق)١٥٥

  ).٢٠٦: ص(

ــرازي  - )١( ــدين ال ــر ال ــري  ال- فخ ــسري الكب ــرشي  ،٩/٥٤تف ــشاف - الزخم ــضاوي ١/٤٥٩ الك ــسري البي ، تف

   ،٤/١٥٢ -  جامع البيان عن آي القرآن - الطربي  ، ٢/١٠٨

املكتب : ،النارش ) ١/٤٨٨(زاد املسري يف علم التفسريلعبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي -)٢(

ابن : ،)٩/٦٧( التفسري الكبري - فخر الدين الرازي : ـ  ، الرازيهـ١٤٠٤طبعة الثالثة ، بريوت ،ال –اإلسالمي 

  ).٥/١٦٨(األم : الشافعي) ١٣/٣٤٢( فتح الباري - حجر 

  ).٣٨(اآلية : سورة الشورى - )٣(

  ).٣٨(اآلية : سورة الشورى - )٤(



  

)٢٤٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .)١(االجتهاد والرأي عند فقد النص من الكتاب وعدم السنة املتبعة واحلديث فيه مشهور

 ب اا  مأي اا أد م:  

  وا  ذ  :قال اهللا تعاىل :  ِفبما رمحة من اهللا لنت هلم ولـو كنـت فظـا غلـيظ القلـب ِ
ْ َ َ َ ّ َ ْ ُ َ ْ َ

ِ ِ ِ
ً َ ْ ُ َ َْ َ َ ََ

ِ ٍ
َ ْ

ِالنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا ِ ِ
َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ

ِ
ْ

  )٢(  

 ا و :يف كل األمور سواء كانت دنيوية أو هذا النص رصيح يف وجوب املشاورة؛

ــة عــن ذلــك، وال قرينــة صــارفة عــن دينيــة ،   ألن ظــاهر األمــر للوجــوب، إال إذا رصفتــه قرين

أداة لتقـويم الفكـر وتـدعيم الـرأي ووحـدة فاهللا سبحانه وتعاىل جعل الشورى  )٣(الوجوب هنا

ًاهللا به اإلنسان وفضله عىل كثري مما خلق من خلقه تفـضيال، الصف واحرتام العقل الذي زود 

  ً.والشورى يمكن أن تتوحد هبا الصفوف فتتوحد األمة حتى تكون كالبنيان يشد بعضه بعضا

 : مـــــــن أمـــــــرين و اض  ا ال    

 نـص فيـهال مساغ لالجتهاد فـيام ، ألنه ا  ال نقاش فيها املنصوص عليهاملسائل :ول ا ا

وما مل يرد فيه نص فإنه ..  القضية من أمور الترشيع وهذا خارج عن موضوع املسألةحيث إن

   .)٤(الشورى جيب الرجوع إىل 

                                                        
ــــسفي  - )١( ــــسري الن ــــسمعاين  ،١/١٨٨تف ــــول   - ال ــــة يف األص ــــع األدل ــــا ، ٢/٧٥قواط ــــيد رض  - رش

  ١/١٠٣اخلالفة

  ).١٥٩(من اآلية : سورة آل عمران - )٢(

ــو فــارس - )٣( ــالم : أب ــم الــشورى يف اإلس ــدريني)٣٢: ص(حك ــالمي : ، ال ــصائص التــرشيع اإلس : ص(خ

 التفـسري الكبــري - فخـر الـدين الــرازي ). ٣٣، ٣٢: ص(الفـرد والدولــة يف الـرشيعة اإلســالمية : ، زيـدان)٤٢٠

)٩/٦٧.(  

: حتقيـق  ١٧٥/ ٢ حممد بن عيل بن الطيب البرصي أبو احلـسني: املؤلف  مد يف أصول الفقهاملعت  - )٤(

  .١٤٠٣ : ، طبريوت –دار الكتب العلمية : النارش ، خليل امليس



 

)٢٤٤٠( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 ما حني تكون القضية ليس موحى هبـا وال نـص ورد يف الكتـاب والـسنة يتـضمن  :ا

أش�یروا «  -    - احلكم هبا فالرسول بحاجة إىل آراء الناس ومشورهتم، وهلذا كـان يقـول

»َّعلي أیھا الناس
   ، وكان يستفيد من هذه اآلراء فيأخذ هبا ويذر رأيه،)١(

 اأي اا :  
نطاق املشاورة يشمل املسائل  الدنيوية التي مل يرد فيها نص ،أما  املـسائل الدينيـة  ختـرج 

 عن نطاق املشاورة؛وذلك لألسباب اآلتية 

 حكــم مـن أحكــام الــرشع يف اه وســلم  مـا شــاور أحـد صــىل اهللا عليـالنبــي  :ا اول  

سـبحانه جـل وعــال أن يكـون لــه رشيـك يف التحليــل ؛ألن املرجـع فيهــا الـوحي فــاهللا بحـال

 .)٢(والتحريم

 ما الرأي القائل بأن الشورى تشمل املسائل الدنيوية  يتفق مع املنطق والعقل ، :ا 

 التـي وقعـت يف عهـد الرسـول صـىل اهللا عليـه وأساس الترشيع اإلسالمي ، ويؤيده املسائل

 )٣(وسلم حيث كانت تتعلق بمسائل احلرب ، واملعامالت اجلارية بني الناس 

ا قوة الدليل وعدم االعرتاض عليه  : ا. 

 اا الـنفس ، والعقـل حيـث حفـظهذا الرأي يتفق مع مقاصد الرشيعة التـي فيهـا : ا 

 .تعمل عىل توحيد األمة 

                                                        

مجـال الـدين عبـد اهللا بـن / تـأليف  ، ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمرشي  - )١(

 الريـاض - دار ابـن خزيمـة  /  ، طعبد اهللا بن عبد الـرمحن الـسعد:  حتقيق ،٢/١٢ يوسف بن حممد الزيلعي

  .األوىل: الطبعة ، ـهـ١٤١٤ - 

  ١/١٠٣ اخلالفة- ،رشيد رضا ٢/٧٥ قواطع األدلة يف األصول -السمعاين  ،٧/٥٢أضواء البيان   -)٢(

   .٢٣٥صـ  –مبدأ املرشوعية  –فؤاد حممد النادي / أستاذنا الدكتور   -)٣(



  

)٢٤٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا أن هــذا األمــر يعمــل عــىل مبــدأ االحتيــاط واألخــذ بــالرأي األقــرب إىل  : ا

   .الصواب

حيـث نـصت عـىل أن مـن قواعـد الفتـوى األخذ هبذا الرأي عملت بـه دار  : ا ادس 

 اإلسالم الشورى فيام مل يرد فيه نص فإن احلاكم أو الواىل أو األمري إذا عرض له يفاحلكم 

أهـل العلـم أو الـرأى واخلـربة ، فـإذا اختلفـوا يعـرض األمـر عـىل القـرآن وعـىل أمر يستشري 

   . )١( حياته ، وعىل سنته ، بعد مماته ، فهام احلكم عند التنازعيفالرسول 

    :ا ا  ارى 
  : و  ا اأي 

فيكـون احلـاكم ملـزم،  الكرامة اإلنسانية واحلرية واملشاركة السياسية يف مـصائر األمـة رفع 

ًبرأي أغلب املستشارين من أهل احلـل والعقـد عمـال بـاألوامر القرآنيـة بالـشورى، ويـصبح 

األمر هبا عديم األثر إذا مل يلتزم احلاكم بنتيجتها وقد عمل هبا الرسول صـىل اهللا عليـه وآلـه 

  .وسلم وصحابته الراشدين من بعده

مع اا :ا  لا اى ارى و    
علـو املـسلمني و الشورى يف حق الرسول لصحابته عىل سبيل االستحباب لتطييـب خـاطر

 .)٢( إال أهنا بعد وفاة الرسول صىل اهللا عليه وسلم واجبةدرجتهم شأهنم ورفعة

ب ا وذ :  

مشاورة  وإنام عىل سبيل اإلجياب صىل اهللا عليه وسلم  ليس ملزما للرسول:  ا اول   

الرسول  صىل اهللا عليه وسلم  إياهم توجب علو شأهنم ورفعة درجـتهم وذلـك يقتـيض شـدة 

                                                        

  موقع وزارة األوقاف املرصية،  ١٩٩٧مايو  .عطية صقر  املفتي  -)١(

http://www.islamic-council.com 

   .٢٣٢صـ  –مبدأ املرشوعية  –فؤاد حممد النادي / أستاذنا الدكتور   - )٢(



 

)٢٤٤٢( ا ا  ةا  توآ رى اا  

هانـة هبـم فيحـصل سـوء إحمبتهم له وخلوصهم يف طاعتـه ولـو مل يفعـل ذلـك لكـان ذلـك 

 .)١(اخللق والفظاظة

ماهية فال يبعد أن متنغري إنه عليه السالم وإن كان أكمل الناس عقال إال أن علوم اخللق  : ا

    . )٢(خيطر ببال إنسان من وجوه املصالح ما ال خيطر بباله السيام فيام يفعل من أمور الدنيا

إنام به أمر بذلك ليقتـدي غـريه يف املـشاورة ويـصري :قال احلسن وسفيان بن عيينة:   ا

  .)٣(سنة يف أمته

  اعليـه بـاخلروج وكـان ميلـه إىل أن نه عليه السالم شاورهم يف واقعة أحـد فأشـارواإ:ا 

فلو ترك مشاورهتم بعد ذلك لكان ذلك يدل عىل أنه بقي يف  )٤(فلام خرج وقع ما وقع  خيرج 

قلبه منهم بسبب مشاورهتم بقية أثر فأمره اهللا تعاىل بعد تلك الواقعة بأن يشاورهم ليدل عـىل 

 .أنه مل يبق يف قلبه أثر من تلك الواقعة

ًيف األمر ال لتستفيد منهم رأيـا وعلـام لكـن لكـي تعلـم مقـادير عقـوهلم  وشاورهم  ا

وأفهــامهم ومقــادير حــبهم لــك وإخالصــهم يف طاعتــك فحينئــذ يتميــز عنــدك الفاضــل مــن 

 .)٥(. فبني هلم عىل قدر منازهلماملفصول

                                                        
، ٦/١٩أبو حفص عمر بن عيل ابن عادل الدمشقي احلنبيل : اللباب يف علوم الكتاب املؤلف  -)١(

/  بريوت - دار الكتب العلمية  : ط ، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض: حتقيق 

  األوىل: الطبعة ،  م١٩٩٨-  هـ ١٤١٩ - لبنان 

  ،١/٢١٠شمس الدين ، حممد بن أمحد الرشبيني: تفسري الرساج املنري املؤلف   -)٢(

  دار الكتب العلمية ـ بريوت / ط

أمحــد بــن حممــد بــن املهــدي بــن عجيبــة احلــسني اإلدريــيس : املؤلــف  ،٥٢٩ / ١البحــر املديــد   - )٣(

   هـ١٤٢٣ م ـ ٢٠٠٢/ الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ـ بريوت/  ، طالشاذيل الفايس أبو العباس

  ).٢/٥٩(التاريخ : ، الطربي)٤/٩(السرية النبوية : ابن هشام  - )٤(

  .١/٤٥٩ الكشاف - الزخمرشي ، ٩/٥٤ التفسري الكبري - فخر الدين الرازي  - )٥(



  

)٢٤٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ولكن ألجل أنك إذا شاورهتم يف األمر إليهم وشاورهم يف األمر ال ألنك حمتاج :ادس 

تهد كل واحد منهم يف استخراج الوجه األصلح يف تلك الواقعـة فتـصري األرواح متطابقـة اج

 .)٢(وال تكون املشورة اال فيام ال نص فيه )١(. األصلح متوافقة عىل

 ع ارى  :ا ا اى ا  
أمور اإلدارة  يفصىل اهللا عليه وسلم  يستشريون أهل العلم والرأي كان الصحابة بعد الرسول 

  وغري ذلك مما مل يرد )٣(والقضاء واحلرب أيضا وما وضعوه من الدواوين واخلراج

 .)٤(به نص يف الكتاب والسنة

عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر ريض اهللا عنه إذا ورد عليه خصم نظر يف كتاب اهللا فـإن 

 هل كانت من النبـي  صـىل اهللا وجد فيه ما يقيض به قىض به بينهم فإن مل جيد يف الكتاب نظر

 فإن علمها قىض هبا وإن مل يعلم خرج فسأل املسلمني فقال أتاين كـذا ، عليه وسلم  فيه سنة

وكذا فنظرت يف كتاب اهللا ويف سنة رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  فلم أجد يف ذلـك شـيئا 

                                                        

   ، ٤/١٥٢ -  جامع البيان عن آي القرآن -الطربي  ٢/١٠٨تفسري البيضاوي   -)١(

 - بــدر الـدين العينــي ،٤/٧٦رشح النـووي عــىل صـحيح مـسلم  ،١٣/٢٩٢ فــتح البـاري - ابـن حجـر   - )٢(

  .٥/٣٠٦حتفة األحوذي  -  املباركفوري .٢٥/٧٨عمدة القاري 

)٣( -    اجخرج خيرج خروجا أي برز واالسم اخلراج، وأصله مـا خيـرج مـن األرضمن : ا  ) الزبيـدي

   ).١/٧٢) خرج(خمتار الصحاح ماة -  الرازي ٥١٠،/٥)  خرج( تاج العروس مادة - 

 هـو األمـوال التـي تتـوىل الدولـة أمـر -   ا - اج .للخراج يف اصطالح الفقهاء معنيان عام وخاص

 فهـو مـا وضـع عـىل رقـاب األرض مـن حقـوق -    اص - وأ ااج . يف مـصارفهاجبايتها ورصفها 

 ٣ مطبعـة مـصطفى احللبـي بالقـاهرة ط -  ١٤٦األحكام السلطانية ص :  املاوردي)(ربح األرض(تؤدى عنها

 ط  مطبعة مـصطفى احللبـي بالقـاهرة-  ١٦٢األحكام السلطانية ص :  م، أبو يعىل الفراء١٩٧٣ -  هـ ١٣٩٣/ 

  ) م١٩٦٦ -  ١٣٨٦، ٢

  .١/١٠٣ اخلالفة- حممد رشيد رضا  - )٤(



 

)٢٤٤٤( ا ا  ةا  توآ رى اا  

فربام قام إليه الرهط فقالوا فهل تعلمون أن نبي اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  قىض يف ذلك بقضاء 

وحـدثني : نعم قىض فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  قـال جعفـر 

 كان يقول عند ذلك احلمد هللا الذي جعل فينـا مـن حيفـظ عـن  -  - غري ميمون أن أبا بكر 

امءهم فاستشارهم وإن أعياه ذلك دعا رؤوس املسلمني وعل - صىل اهللا عليه وسلم   - نبينا  

 .)١( فإذا اجتمع رأهيم عىل األمر قىض به

إال أنه كان يضيف إىل القرآن والسنة ما كان يسلكه   -  -  ونفس الطريقة كان يلتزم هبا عمر

فإن مل جيد حكم املسألة يف هذه املصادر استشار النـاس واتبـع مـا ينتهـي   -  - أبو بكر 

ًان القراء أصحاب مشورة عمر كهوال أو شبانا وكان ك" فقد  -  -  عمر )٢(إليه املتشاورون  َُّ ُ َ َ ُْ ًُ ُ ُ َ َ َ َ َّ
ِ َ ُ ْ

ِوقافا عند كتاب اهللاَِّ عز وجل َ َ ِْ ِ ً َّ َ")٣(.   

    ا وكانت األئمة بعد النبي  صىل اهللا عليه وسـلم  يستـشريون األمنـاء مـن أهـل : و

ِالعلم يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضـح الكتـ
َ ِاب أو الـسنة مل يتعـدوه إىل غـريه ََ ِ ْ َ َُّ ُ ْ َ َُّ َ َّْ َ ُ ِ

ِّاقتداء بالنبي صىل اهللا عليه وسلم   ً
ِ ْ -)٤(. 

فالـشورى كانــت عنـد عمــر درجـات فهــو يستــشري العامـة ، أوال ، ثــم جيتمـع بالــشيوخ مــن  

  .)٥(الصحابة ، فإذا استقر رأهيم عىل رأي من اآلراء عمل به 

                                                        
، رقـم  ١٠/١١٤باب مايقيض به القـايض ويفتـي بـه املفتـي  كتاب آداب القايض ، سنن البيهقي الكربى   - )١(

   ).١٤٠٦٣ ، رقم ٥/٢٤٠ ، كنز العامل ٢٠١٢٨

   ،٣/٣٣٦فة  مآثر اإلنا-  ، القلقشندي ١/٢٢٦األحكام السلطانية  - املاوردي   - )٢(

صــحيح البخــاري كتــاب االعتــصام ، بــاب وأمــرهم شــورى بيــنهم : (أخرجــه البخــاري يف صــحيحه   - )٣(

  ) ١٣/٣٤٣ فتح الباري -  ، ابن حجر ٦/٢٦٨٢

ــنهم : (أخرجــه البخــاري يف صــحيحه - )٤( ــاب وأمــرهم شــورى بي ــاب االعتــصام ، ب ــحيح البخــاري كت ص

  )٢٥/٧٩ القاري عمدة، ١٣/٣٤٢ فتح الباري - ابن حجر  ، ٦/٢٦٨٢

   .١٦٠روح اإلسالم صـ  –حممد عطية اإلبرايش  - )٥(



  

)٢٤٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .)١(كان يلتزم بام ينتهي إليه املتشاورون   -  - عمر ويستنبط مما سبق أن 

عىل هذا املنهج ، فكانت الشورى هلا مكانتها خالل سـت سـنوات   -  - وقد سار عثامن 

 .)٢(من خالفته 

 اع ان : اما  رىا  تا  
ها أسند الدستور إىل جملس الشورى دراسة موضوعات حمددة وتقديم االقرتاحات التي يرا

بشأهنا من جهة ، كام تطلب أخذ رأي املجلس يف عدد من املوضوعات األخرى من جهة 

 : وسوف أتناول ذلك يف أمرين  .أخرى 

  .ات ا   ارى را : ا اول 
 .اختصاصات جملس الشورى كام حددها الدستور ال خترج عن حدود الدراسة وإبداء الرأي 

 خيــتص جملــس الــشورى بدراســة واقــرتاح مــا يــراه كفــيال " تــنص عــىل أن ١٩٤فاملــادة 

ــوريت  ــاديء ث ــىل مب ــاظ ع ــو ٢٣باحلف ــايو ١٥ م ، ١٩٥٢ يولي ــدة ١٩٧١ م ــم الوح  م ، ودع

 ،ومحاية حتالف قوى الشعب العامة واملكاسـب االشـرتاكية ، جتامعيالوطنية،والسالم اال

احلقـوق واحلريـات والواجبـات العامـة ، واملقومات األساسـية للمجتمـع وقيمـة العليـا ، و

 )٣ (":وتعميق النظام االشرتاكي الديمقراطي وتوسيع جماالته 

اختصاصات جملس الشورى تقتـرص عـىل الدراسـة وتقـديم االقرتاحـات التـي يراهـا بـشأن 

 املوضوعات املنصوص عليها يف هذه املادة ، وليس أكثر من الدراسة وجمرد االقرتاح

                                                        

    .٢٤٠مبدأ املرشوعية  صـ : فؤاد النادي : ، أستاذنا الدكتور١٦/٧١املبسوط للرسخيس  - )١(

املجتمــع اإلنـساين يف ظــل اإلسـالم بحــث مقـدم إىل املــؤمتر الرابـع ملجتمــع  – حممـد أبــو زهـرة  - )٢(

حقوق اإلنسان بني النظرية والتطبيق يف احلضارة اإلسالمية  –حممد خلف اهللا   . ٤٢١البحوث اإلسالمية صـ 

   .٣٤٣ – ٣٤٢ويف حضارة الغرب بحث مقدم إىل املؤمتر الرابع ملجتمع البحوث اإلسالمية صـ 

  .من الدستور   ١٩٤املادة   - )٣(



 

)٢٤٤٦( ا ا  ةا  توآ رى اا  

  .(1)تنفيذ االقرتاحات التي يقدمها هذا من ناحية دون أي التزام ب

  م م إما أن تكون مرحلية أو وقتية مثل ١٩٤املوضوعات التي تضمنتها املادة :و 

 ثورة يوليو املتمثلة يف القـضاء عـىل االسـتعامر ، واالحتكـار وسـيطرة رأس املـال ، مبادئ

رار مثل إقامـة جـيش وطنـي قـوي ، وإقامـة والقضاء عىل اإلقطاع  أو تتصف بالدوام واالستم

ة ، وحياة ديمقراطية سليمة ، وتعميق النظام االشرتاكي الديمقراطي ، وحتقيـق اجتامعيعدالة 

 ، واملقومات األساسية للمجتمع وقيمه العليا واحلقـوق جتامعيالوحدة الوطنية والسالم اال

  .)٢ (واحلريات والواجبات 

 ما ا :ت اا  رىا  رأي  .  

   :.)٣ (  ار  أن  رأي  ارى ١٩٥  ادة 

 .االقرتاحات اخلاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور - ١

 .مرشوعات القوانني املكملة للدستور - ٢

 .ة واالقتصادية جتامعيمرشوع اخلطة العامة للتنمية اال- ٣

ح والتحالف ومجيـع املعاهـدات التـي يرتتـب عليهـا تعـديل يف أرايض معاهدات الصل- ٤

 .)٤(الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة

                                                        

: ، ط٤٨ القـادر اجلبـاري صــ عيـب عـدم االختـصاص اجلـسيم يف القـرار اإلداري والرقابـة نـسار عبـد  - )١(

  .٢٠١٨:املركز العريب ، ط

   .٦٦٩صـ  –النظم السياسية والقانون الدستوري  –عبد الغني بسيوين / د.أ  - )٢(

   من الدستور١٩٥املادة  - )٣(

وأثرهـا يف مكافحـة نفـاذ وتطبيـق اتفاقيـة مكافحـة الفـساد يف القـانون الـداخيل : تفاقية مكافحة الفـسادا  - )٤(

: ، طدار الفكـر والقـانون: ،ط٤٥بواسطة مصطفى حممد حممود عبد الكـريم صــين واسرتداد األموال الفاسد

   .٢٠١٢األوىل 



  

)٢٤٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما حييله رئـيس اجلمهوريـة إىل .مرشوعات القوانني التي حييلها إليه رئيس اجلمهورية - ٥

املجلس من موضوعات تتصل بالـسياسة العامـة للدولـة أو بـسياستها يف الـشئون العربيـة أو 

(خلارجيةا
1

، ويبلغ املجلس رأيه يف هذه األمور إىل رئيس اجلمهورية  وجملس الشعب ، .)

ويبدي جملس الشورى رأيه فيام أحيل إليـه خـالل مـدة ال تتجـاوز شـهرا مـن تـاريخ وصـول 

جياوز مـدة أخـرى مماثلـة ، فـإذا  القرار اجلمهوري إليه ، وله أن يطلب مد هذه املهلة بام ال

 ..)٢ (يبلغ رأيه اعترب هذا موافقة منه عىل املوضوع املحال إليهانقضت املدة ومل 

  اا ا:  ا اا ورى واا أ   
   نو :  

  أ ارى واو اا ا   ا: اع اول 
 مع اا : رىا أ  ا اا ون اما   

  

  أ ارى واو اا ا   ا: اع اول 
أهل الشورى جيب أن تتوفر فيهم جمموعـة مـن الـرشوط ، وقـد بـني الفقهـاء هـذه الـرشوط 

وذلك حينام تكلموا عن أهل احلل والعقد ، وما جيب أن تتوفر فيهم من رشوط وأهـم هـذه 

 : الرشوط ما ييل 

١ - اًيشرتط فيمن يصلح للشورى أن يكون عدال، والعدالة هـي الـتحيل بـالفرائض )٣(:  ا

  .َّوالتخيل عن املعايص والرذائل، وعام خيل باملروءة، والفضائل 

                                                        

دراسة تطبيقية عـىل النظـام الدسـتوري أرشف عبـد : التنظيم الدستوري للحقوق و احلريات االقتصادية - )١(

  .٢٠١٥:  ، ط٥٤الفتاح أبو املجد صـ 

  . ٢٥٩ القانون الدستوري صـ  - ماجد راغب احللو /د.أ  -)٢(

  ، ٩/٧٦حـوايش الـرشواين  . ، ١/٥١٨ الـرساج الوهـاج  - الغمـراوي  ،٩/١٩٦ منح اجلليل- عليش   - )٣(

ــويت  ــاع - البه ــشاف القن ــاين ٦/١٥٩ ك ــى -  ، الرحيب ــب أويل النه ــاوردي ٦/٢٦٣ مطال  األحكــام -  ، امل

  ١/٦السلطانية



 

)٢٤٤٨( ا ا  ةا  توآ رى اا  

    ، )٢(   وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم , .: ويدل عىل ذلك قوله تعاىل )١ (.ًأيضا

٢  - أهل احلل والعقد، والعلم املقصود هو العلـم بمعنـاه يشرتط أن يتوفر العلم يف)٣(:  ا 

وعلم الـسياسة وغريمهـا مـن العلـوم، وال يـشرتط أن يكـون ، الواسع؛ فيدخل فيه علم الدين 

 . �العامل منهم ملام بكل العلوم

وا أَنَّى يكُون لَه الْملْك علَينا ونَحن وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن اللَّه قَد بعث لَكُم طَالُوت ملكًا قَالُ  : قال تعاىل

     ـه أَحق بِالْملْك منه ولَم يؤت سعةً من الْمالِ قَالَ إِن اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزَاده بسطَةً في الْعلْـمِ والْجِـسمِ واللَّ

اسو اللَّهو اءشي نم لْكَهي متؤييملع ع) ٤(  

  )٥ (قَالَ اجعلْني علَى خزائنِ الْأَرضِ إِنِّي حفيظٌ عليم :وقال عن سيدنا يوسف عليه السالم

 ا ٦(هذه اآليات  تدل عىل أن أهل احلل والعقد البد أن يكون عاملا : و(. 

٣  -  أي واَن عـرف بجـودة الـرأي ويشرتط فيمن يصلح للشورى أن يكون ممـ.. )٧( : ا ِ ُ

واحلكمة، وال يشرتط فيه أن يكون من ذوي العصبة؛ ألن أساس الشورى هو الرأي الصحيح 

قولـه تعـاىل يف - ويـدل عـىل ذلـك . احلكيم املتفق مع الرشع املجرد من اهلوى والعصبية

                                                        

   ،١/٨٢رشح ميارة  - حممد املالكي  ، ١/٩٦التسهيل لعلوم التنزيل  - الغرناطي   - )١(

  .من سورة الطالق ) ٢(جزء اآلية   - )٢(

 مطالـب أويل النهـى -  ، الرحيباين ٦/١٥٩ كشاف القناع - البهويت   ، ٩/١٩٦ منح اجلليل-  عليش   - )٣(

 -  ،حممــد رشــيد رضــا ١/٦ األحكــام الــسلطانية-  ، املــاوردي ٤/٢٩٨ ،حاشــية الدســوقي ٢٦٣ص/٦ج

   .١/٢٣اخلالفة 

   .٢٤٧سورة البقرة آية   -)٤(

  .٥٥سورة يوسف  آية   -)٥(

  .١/٢٨ أضواء البيان - الشنقيطي   -)٦(

   .١/٢٣ اخلالفة -  ،حممد رشيد رضا ١/٦ األحكام السلطانية-  املاوردي   - )٧(



  

)٢٤٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ـاه الْحكْمـةَ وفَـصلَ الْ         : شأن سيدنا سـليامن  نآَتَيو لْكَـهنَا مدـدشطَـابِ وخ) وإىل جانـب هـذه ، )١

 : الرشوط العامة الالزمة ألهل احلل والعقد جيب أن يتصفوا بعدة صفات هي يف جمملها

ء : أووا لئال تشتبه عليهم األمور فتلتبس، فال يـصح مـع اشـتباهها عـزم وال  :)٢(ا

ك التخليط يف رأيك رشته زاد يف لبسك وأدخل عليستن اجلاهل إذا األ؛يتم يف التباسها عزم

قليــل ، ومل يقــم بحقيــق نــصحك وكــان يقــال إحــذر مــشاورة رجلــني شــاب معجــب بنفــسه 

 .خذ الدهر من عقله كام أخذ من جسمهأوقد  التجارب أو كبري 

ًم :ملئال خيونوا فيام ائتمنوا عليه، ويفشوا فيام استنصحوا فيه ؛.)٣(ا.  

ً :قام ينهون عنه، ويعمل برأهيم فيام أشاروا به عليه فيستشريليثق امل :)٤(ا.  

را :       وا ا    ا فـإن ذلـك يمـنعهم مـن الكـشف عـن ، أن

 .)٥(صواب الرأي

ً :        ءاوة واا  سا و   ا فإن العداوة تستدعي عدم .أن 

 ..)٦(التناصف، وحتجب عن صواب الرأي

ًد :اء؛ا أ  ام ٧( فيخرجهم اهلوى عن احلق إىل الباطلأ(. . 

                                                        
  .٢٠سورة ص  آية   - )١(

   .٤٣/ ١ة األحكام السلطاني-  ، املاوردي ١/٣٠٩ بدائع السلك  -   ابن األزرق   - )٢(

مكتبـة /  حتقيق عيل عبـد اهللا املوسـى ، ط. ١/٤٨٦ املنهج املسلوك يف سياسة امللوك - الشيزري  - )٣(

  .م١٩٨٧ - هــ١٤٠٧املنار ،طبعة سنة 

   .١/٢٩ األحكام السلطانية  -  فراء الأيب يعيل   - )٤(

  . ١/٤٨٦ املنهج املسلوك يف سياسة امللوك  –الشيزري   - )٥(

   .٤٣/ ١ األحكام السلطانيةج- املاوردي   - )٦(

 ، الدرة الغراء يف نصيحة السالطني والقضاة ١/٤٨٦  املنهج املسلوك يف سياسة امللوك -  الشيزري  - )٧(

مكتبـة نـزار مـصطفى /   ، ط١/٧٤حممود بن إسامعيل بن إبـراهيم اجلـذبتي / املؤلف   األمراء–والشافعي 

  . م١٩٩٦ - هــ١٤١٧ -  الرياض - الباز 



 

)٢٤٥٠( ا ا  ةا  توآ رى اا  

ً :        واء ا  ام ان؛    ،أنا ألن املـشايخ قـد حنكـتهم .)١( و 

مـا أوضـح لقـوهلم صـواب ، ركتهم النوائب، وقد شاهدوا من اخـتالف الـدول حالتجارب و

 . الرأي

د يف جمملها صفات كفاءة ال صفات ذات، فهم ليسوا أهل الغلبة وصفات أهل احلل والعق

أو أهل النسب أو أهل إقليم معـني، وإنـام هـم أهـل تفـوق يف صـفات الكفـاءة والقـدرة ممـا 

 . ًجيعل قوهلم مسموعا، فمركزهم مفتوح لكل فرد جيمع رشائطه

ريض ( سـلمة  ؤمنني أمأم املـ) عليه الصالة والسالم(وقد تكون منهم املرأة، فقد استشار      

َ ابنته حفصة يف - ريض اهللا عنه  –، واستشار عمر بن اخلطاب .)٢(يف صلح احلديبية) اهللا عنها َْ

 . )٣(املدة التي تصرب فيها املرأة عىل زوجها الغائب،

 ا  را و :  
 ما كمل :احلسنأن يكون عاملا دينا وقل ما يكون ذلك إال يف عاقل فقد قال احلسن بن أيب 

دين امرى ء مل يكمل عقله وصفة املستشار يف أمور الدنيا أن يكون عاقال جمربا كام ينبغـي 

والشورى بركة وقد جعـل عمـر بـن اخلطـاب اخلالفـة وهـي أعظـم النـوازل ، أن يكون عابدا

 .)٤(شورى

معني من أما إذا كانت املسألة  حمل الشورى تتعلق باملسلمني مجيعا ، وال حتتاج إىل نوع 

 .)٥(اخلربة ، فال حرج يف الرجوع إىل املسلمني مجيعا 

                                                        

   .٤٣/ ١ األحكام السلطانيةج-اوردي امل  -)١(

   .٤/٥٤الروض األنف  - السهييل  ، ١٤/٥١ احلاوي الكبري-املاوردي   -)٢(

 ،البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ٣٤٤/ ١٠الرد املختار   -)٣(

   .٤/١١، حاشية قليويب ٥/٢٣٢

  ٢٥/٤٦  روح املعاين- ، األلويس ١/٥٣٤تاب املحرر الوجيز يف تفسري الك- ابن عطية  -)٤(

     .٢٤٤مبدأ املرشوعية  صـ : فؤاد حممد النادي : أستاذنا الدكتور   - )٥(



  

)٢٤٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ذ  :أرض العراق فيام فتح اهللا عليه من ، املهاجرين واألنصار عمراستشار  

 .)١(والشام 

مع ان : اما  رىا   و.  
حتديد الرشوط الواجب  يتوىل القانون " من الدستور التي تنص عىل أن ١٩٧إعامال للامدة 

    . )٢("توافرها فيمن يرشح أو يعني بمجلس الشورى 

 ١٩٨٩ اخلـاص بمجلـس الـشورى املعـدل ســنة ١٢٠ مـن القـانون رقــم ٦حـددت املـادة 

 . هذه الرشوط عىل النحو التايل ١٠بالقانون رقم 

 .أن يكون مرصي اجلنسية من أب مرصي - ١

ب بجمهورية مـرص العربيـة ، وأال يكـون قـد أن يكون اسمه مقيدا يف أحد جداول االنتخا- ٢

 .طرأ عليه سبب يستوجب إلغاؤه 

 . أن يكون بالغا مخسا وثالثني سنة ميالدية عىل األقل يوم االنتخاب أو التعيني- ٣

 .أن جييد القراءة والكتابة - ٤

 . أن يكون قد أدى اخلدمة العسكرية اإللزامية ، أو أعفي من أدائها طبقا للقانون- ٥

 أسقطت عضويته بقرار من جملس الشورى أو مـن جملـس الـشعب بـسبب أال يكون قد- ٦

 مـن ٩٦فقد الثقة واالعتبار أو بـسبب اإلخـالل بواجبـات العـضوية بـالتطبيق ألحكـام املـادة 

    .. )٣(الدستور 

 .ومع ذلك جيوز ترشيحه أو تعيينه يف أي من احلالتني اآلتيتني 

                                                        

فتــوح البلــدان  - الــبالذري ،١١/٦٥، صــحيح ابــن حبــان ٨/٢٤٦ تفــسري البحــر املحــيط - أبــو حيــان   - )١(

  .   دار البيان العريب: القاهرة ط: ،   ط١/٤٣٥

  . من الدستور١٩٧املادة  - )٢(

  .١٠ بالقانون رقم ١٩٨٩ اخلاص بمجلس الشورى املعدل سنة ١٢٠ من القانون رقم ٦املادة   - )٣(



 

)٢٤٥٢( ا ا  ةا  توآ رى اا  

ل التـرشيعي الـذي صـدر خاللـه قـرار إسـقاط انقضاء فرتة التجديـد النـصفي أو الفـص: أوال 

 .العضوية حسب األحوال 

صدور قرار من جملس الـشعب أو مـن جملـس الـشورى بإلغـاء األثـر املـانع مـن الرتشـيح 

املرتتب عليه إسقاط العقوبة ، ويصدر هذا القـرار بموافقـة أغلبيـة أعـضائه بنـاء عـىل اقـرتاح 

  .)١ (مقدم من ثالثني عضوا

 ع ارى:اا  ريا ا   
جملس الشورى هـو جملـس استـشاري حمـض ، لـيس لـه إال دراسـة بعـض املوضـوعات 

وتقديم االقرتاحات بشأهنا وإبداء الرأي يف بعض املوضوعات األخرى ،والرأي الذي يبديه 

املجلس يف مجيع األحوال ال خيرج عن كونه رأيـا استـشاريا غـري  ملـزم ، وهلـذا فـإن فقـه 

قانون الدستوري انتقـد هـذا الوضـع وطالـب بتغيـريه ، إمـا بتعـديل الدسـتور ومـنح   بعـض ال

االختصاصات الفعلية بجوار جملس الشعب ، وإما بإلغائه بصفة هنائيـة واالكتفـاء بمجلـس 

، وذلك ؛ ألن مهمة إبداء الرأي التي جعلها الدستور ملجلس الشورى تقوم هبـا )٢(نيايب واحد

املتخصصة خري قيام ، وهي تضم خربات فنية عالية قادرة عىل تقديم قـدر املجالس القومية 

 ..)٣(أكرب وأعمق من املشورة يف كافة جماالت احلياة 

                                                        

  ٦٦٦صـ  –النظم السياسية و القانون الدستوري  –عبد الغني بسيوين / أستاذنا الدكتور  - )١(

   ٥٣٦مصطفى أبو زيد فهمي ، الدستور املرصي صـ / د  - )٢(

مـصطفى أبـو زيـد فهمـي ، الدسـتور /  ، د٣٨٩صــ  –، النظـام الدسـتوري يف مـرص حمسن خليـل / د  - )٣(

   .٣٨١صـ  –القانون الدستوري  –حممد رفعت عبد الوهاب /  ، د٥٣٥املرصي صـ 



  

)٢٤٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ما ا:  
 ا را  رىأ ا لإ    

    نو  
لـشورى ، وهـذا يـدل عـىل سـمو الرشيعة اإلسالمية جتنبت التفـصيل يف كيفيـة تنفيـذ مبـدأ ا

الرشيعة وصالحيتها لكل زمان ومكان ، ولو أن الرشيعة هنجت يف مبدأ التفصيل لبدت أمـام 

- تقوى عىل مواجهة التطور ، ولو وضع الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم  الباحثني جامدة ، ال

ن األحكم قواعد الشورى الختذها املسلمون دينا جيب العمل به يف كل زمان ومكان ، فكا

التفصيالت اخلاصة بمبدأ الشورى لألمة تـضع منهـا يف - أن يرتك النبي صىل اهللا عليه وسلم 

  .)١(يليق هبا ويصلح هلا وال يكون ذلك إال بإعامل مبدأ الشورى كل حال ما

ول   ارى: اا  ا ق وام  
حلاكم واملحكوم ، وهي تعطي الشورى يف الرشيعة اإلسالمية من الواجبات احلتمية عىل ا

العلامء احلق يف املسامهة يف شؤون الدولة فيام مل يكن فيه نص ، وهي بذلك تعمل عـىل 

 : رفع مستوى السلطة العامة ، وفيام ييل تفصيل ذلك 

 اء : أو   وا ا  رى واا :  

  لتـأليف  ا  و  أمر هبا نبيه  عن املشاورة فإن اهللا تعاىلرئيس الدولة ال غنى ل

قلوب أصحابه وليقتدي بـه مـن بعـده وليـستخرج مـنهم الـرأي فـيام ينـزل فيـه وحـي مـن أمـر 

 .)٢ (احلروب واألمور اجلزئية وغري ذلك فغريه  صىل اهللا عليه وسلم  أوىل باملشورة

تهي إىل خمالفة قاعدة من وعىل هذا االلتزام املتبادل بني احلكام واملحكومني جيب أال ين

القواعد املنصوص عليها يف الرشيعة اإلسالمية ، أو قاعدة من قواعدها الكلية ، فحيث يوجد 

                                                        

    .٦٢منهاج احلكم يف اإلسالم صـ  – ، حممد أسد ٢٠١/ ٤ تفسري املنار - حممد رشيد رضا  -)١(

  ١/٣٠٢بدائع السلك  -  ، ابن األزرق ١٣٤، ١/١٣٣ة السياسة الرشعي-  ابن تيمية  - )٢(



 

)٢٤٥٤( ا ا  ةا  توآ رى اا  

، فال جيوز أن يرتتب عىل إعامل الرأي واملشاورة خمالفتهام وبالتايل )١(نص أو قاعدة كلية 

 .(2)  يرتتب عليه أي أثر قانوين ال

    رىا   
 : رأيني ختلف الفقهاء ـ رمحهم اهللا ـ يف حكم الشورى بالنسبة للحكام عىلا

أيا ولمجهـور الفقهـاء مـن احلنفيـة الشورى واجبة عـىل احلـاكم، وإىل هـذا ذهـب :  ا

واملالكية والشافعية  ومنهم النووي وابن عطية والـرازي وبعـض املعـارصين أمثـال حممـد 

                . )٣(عبدة وأبو زهرة وحممود شلتوت  

                                                        

هي قضية كلية تنطبق عىل كل اجلزئيات، فالقاعدة الفقهيـة تـدخل يف العبـادات : الكلية القاعدة الفقهية   - )١(

 ، ١/١٤تيـسري التحريـر - أمـري بادشـاه احلنفـي  (، وتـدخل يف احلـدود)يف العقـود(وتدخل يف املعـامالت 

كراتـيش ،  –الـصدف ببلـرشز :  ، ط١/٤٢٠حممـد عمـيم اإلحـسان املجـددي الربكتـي : قواعد الفقه تأليف

عـيل بــن حممــد بــن عـيل الــزين الــرشيف اجلرجــاين : ،التعريفــات تــأليف١٩٨٦ – ١٤٠٧األوىل، : الطبعـة

 )م١٩٨٣- ـ هـ١٤٠٣األوىل : لبنان ، الطبعة–دار الكتب العلمية بريوت : ،ط١/١٧١

: ، أبو األعىل املودودي ١/٣٨ اخلالفة- ، حممد رشيد رضا ٤/١٠٦  روح املعاين-األلويس   -)٢(

   .٢٦٣ ، ٢٦٢صـ  –نظرية اإلسالم وهديه 

، رشح صـحيح )٤/٢٥٠( اجلـامع ألحكـام القـرآن  - القرطبـي ،)٣/٣٨٦(أحكام القرآن للجـصاص   - )٣(

سـالم ونتيجتهـا حكـم الـشورى يف اإل: ، أبـو فـارس)١٣٣: ص(السياسة الرشعية : ، ابن تيمية)٤/٧٦(مسلم 

، )٣١٩: ص(جممـوع الرسـائل : ، البنـا)١٠٨: ص(الشورى وأثرها يف الديمقراطية : ، األنصاري)٨٣: ص(

: ص(الــشورى يف ضــوء القــرآن والــسنة : ، عـرت)٢٤١: ص(الــنظم اإلســالمية : الـسويس، وشــويدح، ومقــداد

 اإلسالم وأوضـاعنا الـسياسية :، عودة)١٧: ص(الشورى يف ظل نظام احلكم اإلسالمي : ، عبد اخلالق)١٥٥

  ).٢٠٦: ص(



  

)٢٤٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أيا مالشورى مندوبة للحـاكم، وإىل هـذا ذهـب الـشافعي، وقتـادة، والربيـع، وابـن : ا 

ًفإذا كانت الشورى واجبة كان احلاكم ملزما باألخذ هبـا، وإال )١( وابن حزم وابن القيمإسحاق

َوإذا كانت مندوبة، فال ضري برتكها من قب.ترتب عىل عدم األخذ هبا إثم وعقاب
 .ل احلاكمِ

دا:  
ا أيأدولا :  

كـام النبوية الرشيفة ، استدل القائلون بأن الشورى واجبة عىل احلاكم بالقرآن الكريم والسنة 

 :ييل

أو :آن اا:  

فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب الن : قال اهللا تعاىل   .١
ْ ْ َ َ َ ً ّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ٍ فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم ِ
ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُّ َ

ِ ِ ِ

ِوشاورهم في األَمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ
 )٢(  

 ا هذا النص رصيح يف وجـوب املـشاورة؛ ألن ظـاهر األمـر للوجـوب، إال إذا : و

   )٣(نارصفته قرينة عن ذلك، وال قرينة صارفة عن الوجوب ه

م :ا ا ا  :  
عليهـا، صـىل اهللا عليـه وسـلم استدل الفقهاء ـ رمحهم اهللا ـ عىل وجوب الـشورى بمواظبتـه 

 :وكتـب التاريـخ، واحلديث، والتفسري مليئة بالنامذج، والتي منها

                                                        

املكتب : ،النارش ) ١/٤٨٨(لعبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي زاد املسري يف علم التفسري -)١(

ابن : ،)٩/٦٧( التفسري الكبري - فخر الدين الرازي : ـ  ، الرازيهـ١٤٠٤بريوت ،الطبعة الثالثة ،  –اإلسالمي 

  ).٥/١٦٨(األم : افعيالش) ١٣/٣٤٢( فتح الباري - حجر 

  ).١٥٩(من اآلية : سورة آل عمران - )٢(

ــارس - )٣( ــو ف ــشورى يف اإلســالم : أب ــدريني)٣٢: ص(حكــم ال ــالمي : ، ال ــرشيع اإلس : ص(خــصائص الت

 التفـسري الكبــري - فخـر الـدين الــرازي ). ٣٣، ٣٢: ص(الفـرد والدولــة يف الـرشيعة اإلســالمية : ، زيـدان)٤٢٠

)٩/٦٧.(  



 

)٢٤٥٦( ا ا  ةا  توآ رى اا  

وض  يف غـزوة بـدر خلـريض اهللا عـنهم  ألصـحابه صـىل اهللا عليـه وسـلم مشاورة النبي    .١

ــدر)١(املعركــة ــاء ب ــد م ــزول عن ــاب يف الن ــه مــشورة احلب ــأن )٢(، ويف قبول ــشارته يف ش ، واست

  .)٣(األرسى

 ألصحابه يف غزوة أحد يف مكان مالقاة العـدو، أيف صىل اهللا عليه وسلم استشارة النبي    .٢

 املدينة أم خيرجون خارجها لقتاله؟ وقد رأت األغلبية اخلـروج؛ حتـى ال يقـال عـنهم إهنـم

  .)٤(جبنوا عن لقاء العدو

ا أيأدما :  
 :، كام ييل النبوية الرشيفة استدل القائلون بأن الشورى مندوبة للحاكم بالقرآن الكريم والسنة

أو : آن اإن األمر يف قـول اهللا تعـاىل:ا : ِوشـاورهم فـي األَمـر ِ ِ

ْ ْ ُ ْ َ َ
) للنـدب ولـيس . )٥

صـىل اهللا عليـه  نظـري هـذا قولـه ": الشافعي ـ رمحـه اهللا ـ قولـهُفقد نقل عن اإلمام للوجوب؛ 

َالبكر تستأمر يف نفسها« :  وسلم 
ِ ْ َ ِْ ُ َ ْ ُْ َ ُ ِ«) ٦(،   

يزوجها؛ وكذلك مشاورة إبـراهيم   إنام أراد استطابة نفسهـا، فإهنا لو كرهـت، كـان لألب أن

 . )٧("ُعليه السالم البنه حني أمر بذبحه 

                                                        
، )١١٧٩، رقـم  ٣/١٤٠٣كتـاب اجلهـاد والـسري، بـاب غـزوة بـدر  (هصحيح يف مسلممام أخرجه اإل  - )١(

  .من حديث أنس 

  ).٢/٢٩(التاريخ : الطربي  - )٢(

ــام   - )٣( ــسلمأخرجــه اإلم ــحيح يف م ــدر هص ــزوة ب ــة يف غ ــداد باملالئك ــاب اإلم ــسري، ب ــاد وال ــاب اجله  كت

  .، من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام)١٧٦٣ ح ٣/١٣٨٥

  ).٢/٥٩(التاريخ : ، الطربي)٤/٩(السرية النبوية : ابن هشام  - )٤(

  ١٥٩(  من اآلية : سورة آل عمران - )٥(

كتاب النكاح، باب الثيب أحـق بنفـسها مـن وليهـا (املسند املستخرج عىل صحيح مسلم : األصبهاين - )٦(

  .، من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام)٣٣٠٩ ح ٤/٨٦

اجلـامع :، القرطبـي)٩/٦٧( التفـسري الكبـري - ، فخر الدين الرازي )١/٤٨٨(ري زاد املس: ابن اجلوزي - )٧(

  ).٤/٢٥٠(ألحكام القرآن 



  

)٢٤٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

م :يف كـل األمـور، صىل اهللا عليه وسـلمورى لو كانت واجبة لفعلها النبي إن الش:ا 

وواظب عليها، ولكن ثبت أنه ترك املشاورة يف املسائل الكبرية؛ مثل صلح احلديبية، وقتال 

   )١ (بني قريظة

نوقشت أدلة القائلني بأن الشورى مندوبة بام ييل:ا: 

ــورة آل عمــران با   .١ ــة س ــدبإن االســتدالل بآي ــر للن ــار األم ــول : عتب ــه إذ إن الق ــسلم؛ ب ال ن

ْ وشاورهم الشافعي ـ رمحه اهللا ـ أن األمر يف اإلمام املنسوب إىل  ُْ َِ َ رصف عـن الوجـوب 

َ البكر تستأمر يف نفسها ": ًإىل الندب قياسا عىل قوله
ِ ْ َ ِْ ُ َ ْ ُْ َ ُ ً يعترب قياسا مع الفارق؛ ألن الـشورى "ِ

 . )٢(خاص، ثم إن حكم املقيس عليه ليس حمل اتفاقأمر عام، واملقيس عليه أمر 

ويرد كذلك القياس بالندب عىل استشارة سيدنا إبـراهيم عليـه الـسالم البنـه، أنـه قيـاس غـري 

إسامعيل عليه السالم، تكليـف  سيدنا سليم، فرؤيا سيدنا إبراهيم عليه السالم وهو يذبح ولده

وحي إهلي، واألمر اإلهلي املوحى به ال يشاور إلبراهيم عليه السالم، وابتالء له، وهو كذلك 

ًفيه أصال، فقول إبراهيم عليه السالم البنه من قبيل اإلخبار باألمر، والتكليف بالذبح، فهو عىل 

 . )٣(سبيل اإلعالم ليس إال

صـىل اهللا عليـه بالنسبة لالستدالل بالسنة عىل أن الشورى لو كانـت واجبـة لفعلهـا النبـي    .٢

 :األمور، حيث ثبت تركه هلا يف صلح احلديبية وبني قريظة يف كل وسلم 

  د : مل يشاور أحدا من املسلمني يف صلح احلديبيـة صىل اهللا عليه وسلم  أن النبي ً

 حـني -    –ًحني أبرمه؛ ألن الصلح أمر رباين،واألمر أصبح فيه وحيا؛ يدل عىل ذلك قولـه 

                                                        

  .)٧٥: ص(الشورى : أبو فارس - )١(

  ).٦٢: ص(الشورى وأثرها يف الديمقراطية : األنصاري - )٢(

  ).٧٤: ص(حكم الشورى يف اإلسالم ونتيجتها : أبو فارس - )٣(



 

)٢٤٥٨( ا ا  ةا  توآ رى اا  

ُ إين رسـول اهللاِ ولـست أعـصيه، ": ىل الصلح ع-  ريض اهللا عنه - اعرتض عمر بن اخلطاب ْ َ
ِ َ ُ ْ ُ ََ ُ ِّ ِ

ِوهو نارصي  َ َ ُ َ)١( "  

 باملـسري إىل بنـي قريظـة دون أن صـىل اهللا عليـه وسـلم أما يف قتال بنـي قريظـة، فـأمر النبـي 

 ": ً قـائال لـه    ًيستشري أحدا؛ ألنه كذلك أمر رباين؛ إذ إن جربيـل عليـه الـسالم جـاء النبـي

َوضعت ال ْ َسالح؟ََ ُّواهللاِ ما وضعته، اخرج إليهم، قال النبي ! ِّ ْ ْ ُ َِ َّ ْ َُ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ فأين؟ " : صىل اهللا عليه وسلم ََ ْ َ َ" 

  .)٢(" ، فنزلوا عىل حكمه صىل اهللا عليه وسلم فأشار إىل بني قريظة، فأتاهم رسول اهللا 

ا:  
إن الشورى واجبـة، : لرأي القائلًإن الناظر يف أقوال الفريقني، وأدلتهم يتيقن جازما رجحان ا

 : وذلك ملا ييل

 .قوة أدلتهم الثابتة من القرآن والسنة، وسالمتها من أي اعرتاضات حقيقية   :ا اول 

 ما إن القول بأن الشورى مندوبة، يؤدي إىل استبداد احلاكم، وانفراده يف تقريـر  :ا 

ا يفقـد الثقـة بـني احلـاكم واملحكـوم، مصري األمة، فتـصبح الـشورى خاضـعة ملزاجـه، ممـ

 .)٣(ُويبعث العجب والغرور يف نفس احلاكم 

ا ٍإن ترك الشورى يفقد األمة كفاءات كان بإمكاهنا أن تستفيد منها:ا. 

   ا  اا الـنفس ، حفـظهذا الرأي يتفق مـع مقاصـد الـرشيعة التـي فيهـا  : ا 

 .ألمة والعقل حيث تعمل عىل توحيد ا

                                                        

كتاب الرشوط، باب الرشوط يف اجلهاد واملصاحلة مـع أهـل احلـرب  (هحصحي يف البخاريأخرجه  - )١(

  ).٢٥٨١ ، رقم  ٢/٩٧٨

مـن األحـزاب خيرجـه إىل بنـي -  - كتاب املغازي، باب مرجع النبي (هصحيح يف البخاريأخرجه  - )٢(

  ).٣٨٩٦ ح ٤/١٥١١قريظة 

  ).٨٤ – ٨٣: ص(حكم الشورى : أبو فارس - )٣(



  

)٢٤٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا أن هــذا األمــر يعمــل عــىل مبــدأ االحتيــاط واألخــذ بــالرأي األقــرب إىل  : ا

   .الصواب

حيـث نـصت عـىل أن مـن قواعـد الفتـوى األخذ هبذا الرأي عملت بـه دار  : ا ادس 

 اإلسالم الشورى فيام مل يرد فيه نص فإن احلاكم أو الواىل أو األمري إذا عرض له يفاحلكم 

يستشري أهـل العلـم أو الـرأى واخلـربة ، فـإذا اختلفـوا يعـرض األمـر عـىل القـرآن وعـىل أمر 

   . )١( حياته ، وعىل سنته ، بعد مماته ، فهام احلكم عند التنازعيفالرسول 

    :ا ا  ارى 
  : و  ا اأي 

 األمـة فيكـون احلـاكم ملـزم،  الكرامة اإلنسانية واحلرية واملشاركة السياسية يف مـصائررفع 

ًبرأي أغلب املستشارين من أهل احلـل والعقـد عمـال بـاألوامر القرآنيـة بالـشورى، ويـصبح 

األمر هبا عديم األثر إذا مل يلتزم احلاكم بنتيجتها وقد عمل هبا الرسول صـىل اهللا عليـه وآلـه 

  .وسلم وصحابته الراشدين من بعده

                                                        

  موقع وزارة األوقاف املرصية،  ١٩٩٧و ماي .عطية صقر  املفتي  -)١(

http://www.islamic-council.com 



 

)٢٤٦٠( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 ما ا:  
 رىا أة ا ، اا ا   ودور ا   

ُ، بل هي من أسس احلكم يف اإلسـالم، ومـن جتمعتعد الشورى ركيزة أساسية يف بناء امل   

أبرز خصائصه؛ فالشورى حتتل مكـان الـصدارة يف عـداد املبـادئ التـي جـاء هبـا اإلسـالم، 

 . .)١(وأرسى دعائم دولته 

صفة الزمـة، بـدوهنا تفقـد األمـة صـالحها كـام لـو تركـت والشورى يف األمة مبدأ أصيل، و

، حيث ترتكز عليها كـل دولـة راقيـة تنـشد لرعاياهـا األمـن واالسـتقرار، .)٢(الصالة أو الصيام 

والفالح والنجاح؛ ذلك ألهنا الطريق الـسليم التـي يتوصـل هبـا إىل إجـراء اآلراء واحللـول، 

 .)٣(لتحقيق مصالح األفراد، واجلامعات، والدول 

  ذ  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللاَِّ  صـىل اهللا عليـه وسـلم  إذا كـان ماروي :ا َ َ ْ َ ُ

ْأمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر األرض خري لكـم مـن  ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َُ ُ ُ َُ ٌ َ َ ُ ُ ُ ُ ُْ َ َ َُ َ َ َُ َ َُ
ِ ِْ

َبطنها وإذا كان أمراؤكم رشار ْ َ ََ
ِ ُِ ُ ُ َ ْ ُكم وأغنياؤكم بخالءكم وأموركم إىل نـسائكم فـبطن األرض َ َ َ ُ َْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُْ ُِ ِ ُِ ُ َ ُ ُُ ََ َ ْ

َخري لكم من ظهرها ِ ْ َ ْ ُْ َ ٌ َ) ٤(. . 

                                                        
النظـام الـسيايس : ، أبـو فـارس)١٤٤، ١٢٩: ص(الوجيز يف املبادئ الـسياسية يف اإلسـالم : أبو جيب  - )١(

أسـس احلكــم يف : ، الـسدالن)٤١٩: ص(خـصائص التـرشيع اإلسـالمي : ، الـدريني)٩٧: ص(يف اإلسـالم 

روح الـدين : ، طبـاره)٢٣٩: ص(الـنظم اإلسـالمية : ، السويس، وشويدح، ومقداد)٨: ص(المية الرشيعة اإلس

احلريـات : ، الغنـويش)٩٣: ص(نظـام الدولـة والقـضاء والعـرف يف اإلسـالم : ، عالية)٢٩٤: ص(اإلسالمي 

  ).٣٤: ص(نظام اإلسالم واحلكم والدولة : ، املبارك)١٠٨: ص(العامة يف الدولة اإلسالمية 

  ).٥٢:ص(دروس يف العمل اإلسالمي :، حوى)٦٤: ص(الطريق إىل مجاعة املسلمني : جابر  - )٢(

  ).٨٠: ص(النظام السيايس يف اإلسالم : أبو فارس  - )٣(

ِقال أبو عيسى هذا حـديث غريـب ال نعرفـه إال مـن حـديث صـالح املـري وصـالح املـري يف حديثـه   - )٤( ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُّ ٌ َ َ ِّ َ ُ ْ ٌ َِّ ِّ َُْ ُْ ٍَ ُ ٌِ َِ َ

ٌرائب ينفرد هبا ال يتـابع عليهـا وهـو رجـل صـالحَغ َ ُ ُ َ ُ ُ
ِ ٌِ َ ُ َ ََ َْ ِ ، )٢٢٦٦ ح ٤/٥٢٩كتـاب الفـتن، بـاب  (سـنن الرتمـذي  َ

  ).٣٩٤٩ ح ٣/٢٥٩(الرتغيب والرتهيب : املنذري



  

)٢٤٦١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ا ما متـسك املـسلمون بالكتـاب والـسنة، فـإهنم لـن دل هذا  احلديث عىل أنه :و

 صىل اهللا ول اهللايضلوا بقرار يصدرونه بالشورى، وال جيمعون عىل باطل، كام روي عن رس

، وتلك العصمة النسبية من الباطـل لنتيجة الشورى العامة، تؤكـد جليـل شـأهنا .)١( عليه وسلم

  .)٢(يف احلياة اإلسالمية، والسياسية 

ًوقد تفرد اإلسالم هبذا املبدأ األصيل، وأقره سلوكا عاما يف املجتمع، وأسـلوبا يف إدارة      ً ً

 ترغب يف إصالح شأهنا وتقدم بالدها؛ ألهنـا أمة تاج إليها كل ،والشورى حت)٣(الشئون العامة

من أهم أسباب صالح املجتمع، ومن أهم أسس احلضارة اإلسالمية اإلنسانية، وتشتد حاجة 

ًاألمـة إىل الـشورى حرصـا عـىل اسـتمرار حـضارهتا واضـطراد تقـدمها،ويكفي أن الــشورى 

ًىل عظمـة نظـام الـشورى أساسـا مـن أسـس ًمطلب األمم الواعية املتنورة يكفي هذا دلـيال عـ

  .)٤(الرشيعة اإلسالمية اخلالدة 

اا  :ةا اطرى واا  

أو :اطا : الديمقراطيةـDemocracy ـ كلمة مشتقة من لفظتني التينيتني

)Demos  ( الشعب و )Kvatos  (لطة للشعب، احلكم الذي تكون فيه الس: سلطة، ومعناها

  . )٥(وهي كلمة إغريقية األصل

                                                        

ِقال فيكم ما إن اعتصمتم به، فلن تضلوا أبدا، كتاب اهللاِ، وسنة نبيه   -)١( ِ ِ ِ ِ
ِّ ُ ْ ْ َِ َِ َُ ً ُّ َ ََّ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ َْ ْ : ، احلاكم" صىل اهللا عليه وسلم ِ

  .، وذكر صحته)١/١٧١(املستدرك 

، بحــث منــشور ضــمن )١٣: ص(الــشورى والديمقراطيــة مــشكالت املــصطلح واملفهــوم : الــرتايب  - )٢(

  ).٧٥٤(جملة املستقبل العريب السنة الثامنة العدد 

  ).١٠٨: ص(احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية : الغنويش -)٣(

  ).٣٧ - ٣٥: ص(الشورى يف ضوء القرآن والسنة : رتع  -)٤(

  .٢٠١٩: ، ط٢٢ صـ بواسطة عبد الفتاح حسني العدوي الديمقراطية وفكرة الدولة  - )٥(



 

)٢٤٦٢( ا ا  ةا  توآ رى اا  

وقد اتسع مفهوم الديمقراطية يف العرص احلديث، وتبنتها أنظمة حكم متباينة، ومن ثـم صـار 

( هلا تعاريف كثـرية بحـسب الزاويـة التـي  إليهـا، ولكـن ال يـزال تعريـف الـرئيس األمريكـي 

 . )١(ً" وهو األكثر شيوعا" حكم الشعب بالشعب وللشعب ": للديمقراطية بأهنا) لنكولن 

م :وا ا  اطا:  
تعددت كتابات العلـامء واملفكـرين املـسلمني يف املوقـف مـن الديمقراطيـة املعـارصة، 

 .واملتتبع هلذه الكتابات يرى ثمة ثالثة اجتاهات متباينة

راطيـة املعـارصة،  إبـراز مـصطلح ديمقراطيـة اإلسـالم مقابـل الديمقحـاول : اه اول 

 . )٢(معها أم ال متجاوزة ما إذا كان اإلسالم يتعارض 

 مه انظرية الشورى يف اإلسـالم يف مقابـل الديمقراطيـة املعـارصة، حاول إبراز : ا 

 .)٣(وأن الشورى أوسع وأعمق من الديمقراطية املعارصة

   ه اإىل   واعتـربت أن ال سـبيلهاجم الديمقراطية املعارصة، ورفضها مجلـة، :ا

 . )٤(مزج اإلسالم بالديمقراطية، وال سبيل إىل القول بأن اإلسالم نظام ديمقراطي

 إنه من حقنا اقتباس ميزات الديمقراطية، فاإلسـالم قـد سـبق :و ء ذ  ال      

اد الديمقراطيــة بتقريــر القواعــد التــي يقــوم عليهــا جوهرهــا، ولكنــه تــرك التفــصيالت الجتهــ

                                                        

  ).٣٣٥: صـ (الشورى وأثرها يف الديمقراطية : األنصاري  - )١(

  ).١٤٣: صـ (احلرية السياسية يف اإلسالم : الفنجري  - )٢(

  ، )٤٢٨ - ٤٢٧: ص(الشورى وأثرها يف الديمقراطية : األنصاري: تمن هذه الكتابا  - )٣(

معهـد الدراسـات :  ،ط١١٢اإلسالم والديمقراطية يف معركة البناء احلضاري ملحمد عبد اجلبـار صــ   - )٤(

   .٢٠٠١: اإلسالمية والعربية ط



  

)٢٤٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

املسلمني وفق أصول دينهم، ومـصالح دنيـاهم، وتطـور حيـاهتم بحـسب الزمـان واملكـان، 

  )١(وجتدد أحوال املسلمني

مادامـت ال ختـالف نـصا أو قاعـدة حتى هذه األمور اجلزئية إذا اقتبست من غري املـسلمني، 

ســالم فإهنــا بانــدماجها يف النظــام اإلســالمي تفقــد جنــسيتها األوىل، وتأخــذ طــابع اإلكليــة 

 . )٢(وصبغته

ًوال يوجد رشعا ما يمنع اقتباس فكـرة نظريـة أو حـل عمـيل مـن غـري املـسلمني، فقـد أخـذ 

يف غزوة األحزاب بفكرة حفر اخلندق، وهو مـن أسـاليب - صلى اهللا علیه وسلم  - النبي

 . )٣(الفرس

نا، أو ولكن ال يعني ذلك أن نحتكم إىل الديمقراطية يف حياتنـا عـىل إطالقهـا، ونـدع إسـالم

أفحكم: نرتك الشـورى التي متثل قيمة إسالمية عليـا يف حياة األمة
َ ْ ُ َ َ
ِاجلاهلية يبغون ومن أحسن مـن   ِ ِ ِ

ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ

اهللا حكما لقوم يوقنون
َ ُ ُ ْ َ ً ْ ُ

ِ ٍ ِ ِ )٤( .  

اطا     ا ا  :  إعطاء العامة حق إبداء الرأي ومشاورة احلكام 

 . )٥( أن اإلسالم يأمر بتطبيق املساواة بني أفراد املجتمع وحتقيق العدالة للمحكومني، كام

                                                        

دار : ، ط١٤٠صــ يـد  حبيبـة أبـو ز/  الـدكتورة بواسـطة   االجتهاد الفقهي املعارص يف السياسة الرشعية- )١(

  .الكتب العلمية 

َنجم الدين إبراهيم بن عيل احلنفـي الطرسـويس: املؤلف ، حتفة الرتك فيام جيب أن يعمل يف امللك - )٢( َّ 

  .الثانية: ، طعبد الكريم حممد مطيع احلمداوي : ، حتقيق١/٢٥

  .٤/١٨٨ملحمد بن احلسن الشيباين رشح السري الكبري - )٣(

  ).٥٠(اآلية : سورة املائدة - )٤(

ــسياسة  مــن ف  - )٥( الــرشعية  قــه الدولــة يف اإلســالم يف ظــل املتغــريات املعــارصة دراســة مقاصــدية يف ال

    .نرشه دار األكاديميون ، بواسطة عامد ستار عمر الطواين



 

)٢٤٦٤( ا ا  ةا  توآ رى اا  

   اه ا  ذا. 

 :ةا اطرى واا  فا أو:  
 :يمكن تلخيص الفروق ووجوه االختالف بني الشورى والديمقراطية يف النقاط التالية

ًية املعارصة متثل نظاما للحكم فقط، هيدف إىل إقامة سلطة يكون الشعب إن الديمقراط. ١

هو املامرس هلا، ودون أن يأخـذ باالعتبـار أي أسـس دينيـة، وال جمـال بـالطبع يف اإلسـالم 

حلكم شعبي منقطع عن معاين اإليامن؛ ألن الدين اإلسالمي ديـن توحيـدي حيـيط باحليـاة، 

 . )١( وينظمها برشيعة شاملةًويضفي عليها مجيعا معنى العبادة،

ًإن الشورى نظام إيامين قائم عىل قواعد املنهاج الرباين، وهي رسالة إىل الناس مجيعا . ٢

ًحتمل صفة الشمول، وتعد منهجا صاحلا للتطبيق يف كل عرص وزمان، أما الديمقراطية فهي  ً

ــة بــرشية حمــصورة بمــدى اســتيعاهبا، وحمــدودة بمــدى إيفائهــا ملتطلبــات ــاة، جترب  احلي

 .ومواءمتها ملتغريات العرص

إن سلطة األمة يف الديمقراطية املعارصة مطلقـة، فاألمـة هـي صـاحبة الـسيادة املطلقـة، . ٣

وهي أو املجلس الذي تنتخبه التي تضع القانون، أو تلغيه، ولكن يف الـشورى ليـست سـلطة 

ف إال يف حـدود هـذا األمة مطلقة هكـذا، وإنـام هـي مقيـدة بالـرشيعة، وال تـستطيع أن تتـرص

 . )٢(القانون

                                                        

ــرتايب - )١( ــوم : ال ــصطلح واملفه ــكاالت امل ــة إش ــشورى والديمقراطي ــة)١٤: ص(ال ــة : ، عالي ــام الدول نظ

  ).٩٨، ٩٧: ص(لعرف يف اإلسالم والقضاء وا

) ١٥(، بحـث منـشور يف جملـة املـستقبل العـريب، الـسنة )٢٤: ص(اإلسـالم والديمقراطيـة : هويدي  - )٢(

  ).١٦٦(العدد 



  

)٢٤٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

إن الشورى مرتبطة بقيم أخالقية نابعة من الدين نفسه، ولذلك فهي ثابتة غري خاضعة لتقلبـات 

امليول والرغبات، ومن ثم فهي تضبط ترصفات األمة ورغباهتا، بيـنام ال تـستند الديمقراطيـة 

 . )١( فيها رغبات وميول األكثريةاملعارصة إىل مثل هذه القيم الثابتة، بل هي قيم نسبية تتحكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  ).٤٢٨: ص(الشورى وأثرها يف الديمقراطية : األنصاري - )١(



 

)٢٤٦٦( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 ا ا:  
رت اا  ء وجا  

  

 ا  رىأ ا   .  
   نو:  

   ا ا  اوج ء:ا اول 
 ما ا :رس ا  وء.  

 ا ا  :وا ا  دت ااا   ءا  
اا ء:ال اإ  ا ممر اا   

 ا ء : اا  نما .  
  

 :  
سايس تتمتع به األمة يف الدولة مل تكتف الرشيعة اإلسالمية بتقرير قاعدة الشورى كضامن أ    

اإلسالمية ملنع استبداد اهليئات احلاكمـة بالـسلطة ، أو انحرافهـا هبـا عـن املـصلحة العامـة 

للمجتمع اإلسالمي ، أو إساءة استخدامها وذلك بوضـع قـوانني حتقـق مـصاحلها ؛ ولـذلك 

ل احلكـام مـن قررت قاعدة أخرى وهي حق األمة يف ممارسة الرقابة أو االستفتاء عىل أعـام

وضع قوانني وغريها ؛ ألنه لو مل يكن هناك حق الرقابة من األمة لقهر احلكام الناس واستبدوا 

  .)٢(، فحق األمة يف الرقابة يمنع من وقوع الفتن وخمالفة القانون  .)١(بالسلطة 

                                                        

   .١٣٥/ ١ –اخلالفة  –حممد رشيد رضا   - )١(

   .٢٦٠صـ  –وعية مبدأ املرش –فؤاد النادي   - )٢(



  

)٢٤٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  . ا ا  اوج ء  :ا اول 
  ا ا نوع و ة:  

   اء :اع اول 
  )١( بيان حكم الواقع املسؤول عنه .طلب اإلفتاء :   لغة االستفتاء

اإلخبار عن حكم الشارع يف أمر من األمور بناء عـىل اسـتقراء األدلـة واتبـاع  : رشعاواإلفتاء

 . من األمور وعليه فإن االستفتاء هو طلب بيان احلكم الرشعي يف أمر،  )٢(مقتضياهتا

وهو معرفة رأي الشعب يف : أما ما نحتاجه خالل هذا البحث هو االستفتاء السيايس بمفهومه 

يـصبح   مرشوع معني تم وضعه عن طريق مجعية نيابية مـن الـشعب ، أو جلنـة فنيـة بحيـث ال

     ..)٣(الشعب عليه  هذا املرشوع نافذا إال بعد موافقة 

 مع اا:  و سء أا  ا وا  
قد تضافرت النصوص يف الفقه اإلسالمي ، عىل تأكيد واجب األمة وسلطتها يف الرقابة عىل 

احلكام ومنها االستفتاء ، وسوف أذكر مرشوعية االستفتاء يف مصادره املختلفة ، كام أذكـر 

 :مسلك اخللفاء الراشدين األول يف هذا األمر 

أو  :ب اا  

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر وأولئـك هـم :  اهللا تعاىل قول - ١
ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ٌ َّ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

المفلحون
َ ُ ْ ُ ْ

ِ) ٤(  

                                                        
:  حتقيق )٧٩ص  / ١ج (حممد عبد الرؤوف املناوي: التوقيف عىل مهامت التعاريف ، املؤلف   -)١(

حممد . د: حتقيق ، دمشق،  بريوت - دار الفكر ، دار الفكر املعارص : النارش ، حممد رضوان الداية. د

  ١٤١٠، الطبعة األوىل ،  رضوان الداية

ــز   - )٢( ــام يف متيي ــام ص اإلحك ــن األحك ــاوى ع ــرص ٥الفت ــوار بم ــة األن ــة األوىل -  مطبع  م ، ١٩٣٨ الطبع

  ١٨٦ / ١١واإلنصاف 

ماجـد راغـب / د.، أ.٣٤٤ صــ  – النظم السياسية والقـانون الدسـتوري –عبد الغني مجعة إبراهيم / د.أ - )٣(

   . ١٠ صـ -  القانون الدستوري- احللو 

   ١٠٤ سورة آل عمران آية  - )٤(



 

)٢٤٦٨( ا ا  ةا  توآ رى اا  

ِكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف   :قول اهللا تعاىل  - ٢ ِ ِ ِ ِ ٍ

ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل 
ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ

الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
َ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ ُ َ ً ْ َ َ َ َ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ) ١( 

 .)٢(الشارع احلكيم اختص األمة اإلسالمية هبذا الواجب وميزها عن سائر األمم به - ٣

   ا ت وه ا  قدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل اإليـامن بـاهللا يف

ً أقوى حاال يف األمر ا كوهنب إنه تعاىل فضل هذه األمة عىل سائر األمم املحقة ، حيثالذكر 

فإذن املؤثر يف حصول هذه اخلريية هو األمر ، باملعروف والنهي عن املنكر من سائر األمم 

ومـن األمـر بـاملعروف والنهـي عـن ،  )٤( فرض كفايةإذ أنه )٣( .ن املنكرباملعروف والنهي ع

النظر مبدأ الشورى وهذا يتحقق باالستفتاء جيب عىل كل من يرى من نفسه صالحية املنكر 

،فالقرآن الكريم حيث املؤمنني ، )٥(أن خيرج لالستفتاء ويديل بصوته واالستقالل باجلدال 

فوجوب كفالة األمر باملعروف والنهي عـن ،)٦( قه يف الدولةعىل كفالة هذا الواجب ، وحتقي

املنكر يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود الدولة اإلسالمية فهو يشكل سمة أساسية من سامت الدولة 

الذين إن مكنـاهم فـي األَْرض أقـاموا الـصالَة وآتـوا الزكـا  :وهو ما يستدل من قول اهللا تعاىل 
َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ ُ َّ َّ َ ْ َ َّ

ِ ِ ِ ة وأمـروا ِ
ُ َ َ َ َ

ِبالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة األُْمور ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ
 ) ٧(  

                                                        

   ١١٠ل عمران آية  سورة آ - )١(

  ١٥٨، ٨/١٥٧  -  التفسري الكبري-  فخر الدين الرازي  -)٢(

  ٤/١٧١  -  اجلامع ألحكام القرآن – القرطبي  -)٣(

   .٢٠/٨كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه  ، ١٠/٢١٩روضة الطالبني  - النووي  -)٤(

  ١/٣٨٣ - أحكام القرآن  -أبو بكر بن العريب  -)٥(

  ٣/٢٥ مآثر اإلنافة - ، القلقشندي ١/٦٣ السياسة الرشعية - ة ابن تيمي -)٦(

   . ٤١ سورة احلج آية  - )٧(



  

)٢٤٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

فالتمكني يف األرض ال يتوفر إال بتحقيق السيادة للمسلمني ، وذلك لن يتوفر إال بتحقيق دولة  

 )١(. يتمتع فيها املسلمون بمظاهر السيادة 

 م:ا ا ا  
لفقهاء أحاديث كثرية عن النبي صىل اهللا عليه وسلم توجب األمر باملعروف والنهي عن ذكر ا

 )٢(املنكر منها 

من أمر باملعروف   قال رسول اهللا :  عن مسلم بن جابر الصديف عن عبادة قال ما روي- ١

 وخليفـة كتابـه وخليفـة رسـوله  صـىل اهللا عليـه، فهو خليفة اهللا يف أرضه ، وهنى عن املنكر 

  )٣( وسلم  

قـوم ال يـأمرون بـاملعروف وال ، حديث عمر   بئس القوم ال يأمرون بالقسط وبئس القوم  - ٢

       )٤(ينهون عن املنكر

                                                        
   . ٢٦٥صـ  –مبدأ املرشوعية  –النادي  حممد فؤاد / د. أ - )١(

  ٣٠٥ص/١٣  الذخرية ج-  ، شهاب الدين القرايف ١٥٤ص/٢٤املبسوط للرسخيس  -)٢(

األمـر  -  ، ابـن تيميـة ١٠/٢١٩ روضـة الطـالبني - لنـووي  ، ا٢/٣٨٧ التـاج واإلكليـل - ، حممد أيب القاسم  

 العـــني واألثـــر يف عقائـــد أهـــل األثـــر -  ، عبـــد البـــاقي احلنـــبيل ١/٢٦بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر 

ــسيل اجلــرار - ،الــشوكاين ١/٤٨ ــسابوري املتــويل٤/٥١٨  ال ــو ســعيد الني ــدين -  ،أب ــة يف أصــول ال  الغني

 -  هــ ١٤٠٦األوىل :  ط– لبنـان –مؤسـسة الكتـب الثقافيـة :  ،  طعامد الدين أمحد حيـدر: ،حتقيق ١/١٩١

التنبيـه والـرد عـىل أهـل  - ، أبـو احلـسن امللطـي الـشافعي ٤/١٣٢الفـصل يف امللـل  -  م ، ابن حـزم ١٩٨٦

:  ط– القـاهرة –املكتبـة األزهريـة : حممـد زاهـد بـن احلـسن الكـوثري، ط: ،حتقيـق ١/٣٦األهواء والبدع 

   م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨

  ٤/٤٨٠لسان امليزان  ، ٦/٨٤الكامل يف ضعفاء الرجال  - عبد اهللا اجلرجاين  - )٣(

وال يف متونـه وقـال احلـاكم ، وال يتـابع يف أسـانيده ، عامة أحاديثه غـري حمفوظـة: ونسبه بن عدى عرنيا وقال 

  وأبو نعيم روى عن مسعر والثوري أحاديث موضوعة

كتاب األمر املغني عن محل األسفار ، بر بسند ضعيف رواه أبو الشيخ ابن حبان من حديث جا -)٤(

   .٢٢٥٣ ، رقم ٥٨٨ص/١جباملعروف والنهي عن املنكر ، 



 

)٢٤٧٠( ا ا  ةا  توآ رى اا  

َ عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أيب بكر قـال أول مـن بـدأ  ما روي - ٣ ََ َ َّ َ َ َ َُ ٍ ْ ٍُ َِ ِ َِ ٍ َ ِ ِ َ ْ ُ ِْ

ِباخلطبة يوم العيد قبل ال ِ ِْ َ ْ ُْ َصالة مروان فقام إليه رجل فقال الصالة قبل اخلطبة فقال قد ترك مـا ِ ِ ُ ِ ِ
َ َّ ُ َ َّْ ُْ ُ َ ٌ ََ َ ْ ََ َ ُ

َهنا لك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قىض ما عليه سمعت رسول اهللاَِّ  صىل اهللا عليه وسلم  يقول  ُ َ َّ ََ َ َ َْ َ ٍ ِ

َمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يست ْ ْْ َ ِّ ُ ً ُ ْ َْ ِ َ َُ ْ َ َ ُْ ِ ُطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبـه وذلـك أضـعف َ َْ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َْ ِ

ِاإليامن
َ ِ ْ)١( 

   ا ٢( بـاملعروف والنهـى عـن املنكـراألمـر وجوب دلت هذه األحاديث عىل:و(  ،

ومن األمر باملعروف رقابة احلكام؛ ألهنا من النصيحة هلم حيث إهنا مـن الـدين ، وكـذلك 

  .  املرشوعة من قبل الدولة واخلروج لالستفتاء عليها رقابة القوانني

 ألن ؛.)٣(األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر واجـباتفق الفقهـاء عـىل أن : اع 

ِكنتم خري أمـة أخرجـت للنـاس  :قول اهللا تعاىل خطاب الرشع قد ورد هبام يف قوله تعاىل    َّ ْ ْ َ ُ ْ ُِ ٍ
َ ِ ُ َُّ ْ َْ

ُتأمرون باملعر ُ ُْ َْ ِ َ ْ ْوف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللاَِّ ولو آمـن أهـل الكتـاب لكـان خـريا هلـم َ ْ ََُ ً َ َ ُ ُ ْ ْ ََ َ ََ ََ ْ ُ َِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ ِ ِْ ُْ ِ َ

َمنهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون َُ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ُُ َْ ُ َْ ْ ُْ ُ
) ٤( 

  وا:  
ر بـاملعروف مـن غـري نكـري علـيهم عـىل األمـمن العرص األول إىل زماننـا هـذا إمجاع األمة 

واالستفتاء من باب األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر إذ فيـه مـصلحة والنهي عن املنكر 

                                                        

ُبـاب بيـان كـون النهـي عـن املنكـر مـن اإليـامن وأن اإليـامن يزيـد  كتاب اإليامن ، مسلم اإلمام صحيح  - )١( ْ ِ َّ َِ َِ ََ ََّ َِ ِْ ْ َُْ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ

َْوينقص وأن األمر بامل ِْ َ ْ ََ َّ َ َ ُ َُ ِعروف والنهي عن املنكر واجبان ْ َِ َ َ ِْ َ ْ َُّْ َ ُْ    .٤٩ ، رقم ١/٦٩ ِ

  ١/٦٥الديباج عىل مسلم  -  ، السيوطي ٢/٢٢النووي عىل صحيح مسلم  اإلمام رشح  - )٢(

 -  ، الشوكاين ١/٣٠٧تفسري السعدي   -  ، عبد الرمحن السعدي ٤/٢٢٢أضواء البيان  - الشنقيطي  -)٣(

 - ، العيدري ٢٤/١٥٤املبسوط للرسخيس  ، ١أحكام القرآن  - صاص  ، اجل٣٦٩ص/١فتح القدير ج

   .١/٣٥٣إعالم املوقعني - ، الزرعي١٠/٢١٨روضة الطالبني -  ،النووي٢/٣٨٧التاج واإلكليل 

   ١١٠سورة آل عمران آية   - )٤(



  

)٢٤٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وإذا لألمة حيث يقومون عىل االستفتاء يف أمر خيصهم يف شؤون معيشتهم ،فثبت أنه واجب 

وإذا قام بـه واحـد سـقط الفـرض عـن البـاقني وال ، ثبت أنه واجب فهو من فروض الكفايات 

 .)١(يدركه اخلاص والعام أحد بل ك بخيتص ذل

 ما ا:  
  إ ا اا   اء اا اول

ومنها  إىل جانب النصوص السابقة الذكر التي تدل عىل جواز مراقبة األمة للسلطة احلاكمة   

هـذا يـدل االستفتاء واخلروج له ، فقد قامت األمة هبذا العمـل يف عهـد اخللفـاء الراشـدين ف

 :عىل جوازه ، ومنها 

يؤكــد أبــو بكــر ريض اهللا عنــه حــق األمــة يف الرقابــة عليــه ، ومــساءلته بــصورة قاطعــة  :  أو

أهيـا النـاس فـإين قـد وليـت علـيكم ولـست " قول أيب بكر ريض اهللا عنـه :فقال : وواضحة 

 ولست بمبتـدع أهيا الناس إنام أنا متبع،  بخريكم فإن أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين

 )٢("فإن أحسنت فأعينوين وإن زغت فقوموين 

   ا دل هذا األثر عىل أنه كـام اعتمـد أبـو بكـر يف خالفتـه عـىل سـلطة األمـة يف : و

مراقبته وتقويمه إذا حاد عن احلق كذلك هنج عمر عىل نفس هنجه  يف ممارسة الرقابة عليه 

ن احلق فليذكرين فقام إليـه بـالل أو سـلامن  اعوجاجا يعني عَمن رأى منكم يف " حيث قال

                                                        

  .١/١٩١الغنية يف أصول الدين  - أبو سعيد النيسابوري املتويل  -)١(

 ،ابـن ٣/١٨٣الطبقات الكـربى  - ابن سعد  .٢/٤٠٦ختريج األحاديث واآلثار  ، ٥/٢٤١كنز العامل   - )٢(

  .١/٢٢اخلالفة  - ، حممد رشيد رضا ١/١٩ اإلمامة والسياسة - قايبة الدينوري 



 

)٢٤٧٢( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا فقال احلمد هللا الذي جعل يف هذه األمة مـن إذا :فقال

  )١(رأي يف اعوجاجا قومني بسيفه

  م:  يف تقية من عمر يف إظهار احلق مع قوله عليه - أيـنام دار احلـق فعمـر معـه وكـان 

وال للحق من غريه حتى كـان يـشاورهم ويقـول هلـم ال خـري فـيكم إذا مل  ألني وأرسع قبعمر

 )٢(وال خري فينا إذا مل نسمع منكم رحم اهللا امرأ أهدى إىل أخيه عيوبه، تقولوا لنا 

   ا ومن هنا يتبني أن األمة كام أن هلا حقوق عليها واجبات ومـن واجباهتـا حـق : و

يري األحكام ، أو خمالفة القانون ، وبذلك يكون االستفتاء رقابة احلكام حتى ال يتسنى هلم تغ

،  )٣(جتتمـع عـىل ضـاللة  واجب عىل األمة ، حتى ال يتفـشى الفـتن بـني املـسلمني،فاألمة ال

 ، )٤(-  ريض اهللا عنـه - فاملسلمون مارسوا كل مظاهر الرقابة ، ولقد اعرتف هبا سـيدنا عـثامن 

ىل جواز مراقبة احلكام من قبل الـشعب ، وبـذلك البـد كل هذا يدل ع)٥(وقال بأهنا حق لألمة 

من اخلروج لالستفتاء وإبداء الرأي إما باملوافقة عىل ما يعـرض عليـه وإمـا بـالرفض وعـدم 

  . القبول

                                                        

 -  أبو احلسن املالكي –رواه اإلمام أمحد واحلاكم  ، ١/١٥٣ حاشية العدوي  - العدوي املالكي   -)١(

  ١/١٥٣كفاية الطالب 

   ٣/٣٤٦كشف األرسار -  ، عالء الدين البخاري ١/٣٠٧أصول الرسخيس   - د الرسخيس حمم  - )٢(

   .٢٧٣ ، ٢٧٢ صـ – مبدأ املرشوعية –فؤاد النادي / د.أ  -)٣(

   .١٢٨ ،عيل عبد الواحد حقوق اإلنسان يف اإلسالم صـ -٣/٦٧ الطبقات الكربى –ابن سعد   -)٤(

)٥( -   sayed amir ali , ashort history of the sara cons, p55   



  

)٢٤٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
  و  رس اء

جيب أن تتوفر  فيمن يـامرس هـذا األمـر جمموعـة مـن الـرشوط ، وقـد بـني الفقهـاء هـذه     

الرشوط وذلك حينام تكلموا عن أهل احلل والعقد ، ومـا جيـب أن تتـوفر فـيهم مـن رشوط 

 : وأهم هذه الرشوط ما ييل 

وهو رشط  بدهيي يف كافة التكاليف الرشعية ، كام أنـه رشط لكافـة : العقل :ا اول   

  .الواليات العامة أو اخلاصة عىل حد سواء 

   ما فقد )١(قد تكون منهم املرأةفستفتاء بالرجال فقط  ، ال خيتص اال: اجلنس : ا ،

يف صــلح ) ريض اهللا عنهــا( أم ســلمة  الــسيدةأم املــؤمنني) عليــه الــصالة والــسالم(استــشار 

َ ابنته حفصة يف املـدة التـي تـصرب - ريض اهللا عنه  –، واستشار عمر بن اخلطاب .)٢(احلديبية َْ

 . )٣(فيها املرأة عىل زوجها الغائب،

ا ا  وال حمل للبحث يف هذا الرشط إللغاء نظام الرق يف العامل كله : احلرية .  

اا جيب أن يتوفر يف أهل االستفتاء درجة معينة من العلم تؤهلهم لذلك ، : العلم :ا

  .وتوفر لدهيم القدرة عىل التمييز بني اآلراء 

 ا الـشورى الـرأي واحلكمـة؛ لكـي الرأي واحلكمة،جيب أن يتوفر يف أهل : ا

يتوصل برأيه وحكمته إىل أنسب القرارات التي حتقق ، مقصود الشارع ومصلحة املجتمـع 

  .اإلسالمي 

                                                        

    .٢٤٢مبدأ املرشوعية  صـ : فؤاد حممد النادي :  أستاذنا الدكتور  - )١(

   .٤/٥٤الروض األنف  - السهييل  ، ١٤/٥١ احلاوي الكبري-املاوردي   -)٢(

البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة .  ، ٣٤٤/ ١٠الرد املختار   -)٣(

   .٤/١١شية قليويب ، حا٥/٢٣٢



 

)٢٤٧٤( ا ا  ةا  توآ رى اا  

تعني التقوى والورع وتتحقق باالستقامة واملحافظة عـىل شـعائر : العدالة :ا ادس   

  .)١(األمة، والتمسك بأهدافها 

بق مـن الـسلطة العامـة حتـى تـتم هـذه العمليـة بطريقـة احلصول عىل إذن سا: الرشط السابع 

 .)٢(منظمة  

    ذ  دفأمر االستفتاء أمر الزم وواجب ، )٣(هذا الرشط حتكم ال أصل له من الرشع :ا

  .عىل األمة كلها ، فال يتوقف هذا األمر عىل أصحاب الواليات 

 ذلـك ثابـت آلحـاد النـاس ، الخيتص األمر باملعروف الوالة بـل:كام يقول اإلمام اجلويني 

والدليل عليه اإلمجـاع ، فـإن غـري الـوالة يف الـصدر األول كـانوا يـأمرون الـوالة بـاملعروف 

 .)٤(وينهون عن املنكر من غري تقليد والية 

 ذ  ٥(اخلروج لالستفتاء واجب ، ال حيتاج إىل إذن من احلكام :وم(. .  

  
  
  
  

                                                        

  . للمزيد من التفصيل يف رشوط أهل احلل والعقد ذكرهتا فيام سبق  -)١(

     .٢٨٥ صـ – مبدأ املرشوعية –فؤاد النادي / د. أ -)٢(

      .٢٧٧- ٢٧٦/ ٢ – إحياء علوم الدين – الغزايل  -)٣(

       .٣٦٨ صـ – اإلرشاد  –اجلويني   -)٤(

 احلسبة يف اإلسالم صـ –  ، الشيخ إبراهيم الشهاوي ٢٧٩ -  ٢٧٧/ ٢ –لدين  إحياء علوم ا–الغزايل  -)٥(

٥٤-٤٨.    



  

)٢٤٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا:  
  ءاوا ا  دت ااا   

  :فروعويتكون من 

  اء   اات اد  ا وا: اع اول 
االستفتاء الذي يامرسه املسلمون بمقتىض واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكـر هـو 

 .ن ناحية وبني حكامها من ناحية أخرى من قبيل االلتزامات املتبادلة بني األمة م

 سلطة خوهلا اهللا ألدنى املسلمني يقرع هبا أنف أعالهم "كام يقرر اإلمام حممد عبده بأهنا 

 ..)١(كام خوهلا ألعالهم يتناول هبا أدناهم 

احلكومة بمقتىض هذا االلتزام تأمر األمة باالستفتاء يف أي أمر من أمور األمـة ، فهـذا احلـق ف

به أفراد الشعب بينهم وبني بعضهم من ناحية ، وبينهم وبني السلطات احلاكمة من ناحية يلتزم 

أخـرى ، وبـذلك يعـم اخلـري اجلامعـة ، ويلتـزم اجلميـع حكـام وحمكـومني بـام تقتـيض بــه 

 .)٢(الرشيعة ، ويتعاون اجلميع عىل مصلحة املجتمع بأداء واجب االستفتاء والتزامهم به 

 احلديثة واملعارصة إقامة التوازن بني األمـة والدولـة ، بجعـل –ياء فمن واجبات حركة اإلح

االستفتاء وأخذ رأي الشعب منهاج احلياة ملختلف امليادين ، وبلورة إرادة األمة ، وسلطاهتا 

يف املؤســسات ، فتكــون حراســة األمــن الــوطني والقــومي واحلــضاري باالســتفتاء ولــيس 

 .)٣(فكر والتطبيق والتاريخ باالستبداد ، هذا عن االستفتاء يف ال

النظـام الدســتوري اإلسـالمي خيتلــف عـن الــنظم فاالسـتفتاء الـشعبي يــرتبط ارتباطـا وثيقــا ب

الوضــعية، ذلــك ألن جــزءا مــن أحكامــه وحــي، والــوحي غــري قابــل للتعــديل واإلهنــاء مــن 

ن ملتزمـون بدسـتورهم بحكـم إيامهنـم وعقيـدهتم، وتطبيـق الدسـتور ديـن واملسلم،فالبرش

  .تزمون بهمل

                                                        

    .١٠٦اإلسالم بني العلم واملدنية صـ –اإلمام حممد عبده   - )١(

    .١٣ اإلسالم وأوضاعنا القانونية صـ –عبد القادر عودة   - )٢(

    .٧٠ النظام السيايس اإلسالمي  صـ –حممد عامرة   / د.أ - )٣(



 

)٢٤٧٦( ا ا  ةا  توآ رى اا  

  . اء ر 
مـصادر الدسـتور يف األنظمـة لكي أبني عالقة االستفتاء بالدستور ال بد أن أحتدث أوال عـن 

 الفقه والقضـاء والترشيع والعرف : الوضعية هي

ـمصادر األحكـام يف الـرشيعة اإلسـالمية ختتلـف عنهـا يف القـانون الوضـعي، فـمـصدر أما 

يعـة هو الوحي املتمثل يف القرآن والسنة، وبقية املصادر تابعة للوحي، أمـا األحكام يف الرش

 . مصادر القانون الوضعي فهي برشية ومرتكزة عىل نتاج الفكر البرشي املجرد

أو :آن اا :  
يتفق علامء القانون الدستوري الذين تكلموا يف مصادر الدستور يف اإلسالم عـىل أن القـرآن 

 واألول للدستور،فأغلب ما ورد يف القرآن الكريم من أحكام إنام  املصدر الرئييسالكريم هو

هو أحكام كلية وقـواعد عامة جتب مراعاهتا يف القضاء واالعتامد عليهـا يف االجتهـاد، فلـم 

يتعرض القرآن للتفصيالت أو اجلزئيات يف األحكام الرشعية املتصلة بالقوانني؛ الختالفها 

 وتغريها بتغري املصالح، تاركـا التفـصيل يف اجلزئيـات إىل الـسنة النبويـة، باختالف البيئات

  . )١(واالجتهاد وفق ما تستدعيه املصلحة 

  : عا وا  ا ات ار  اآن - 

قررت النصوص القرآنية مبادئ أساسية يقوم عليها كل نظـام دسـتوري عـادل وهـي الـشورى 

 وتطرقـت بعـض اآليـات القرآنيـة ألحكـام دسـتورية االسـتفتاء ومنهـا  )٣( )٢(والعدل واملساواة 

 . معينة، مما يعترب من املسائل املهمة التي يرجع إليها عند وضع دستور إسالمي

                                                        
عبـد احلميـد متـويل ، .  ، د٨٢منري محيد البيايت ، الدولة القانونية والنظام السيايس اإلسالمي ، ص .  د  - )١(

 -  ٣٠١حممد فاروق النبهـان ، نظـام احلكـم يف اإلسـالم ، ص .  ، د٣٣مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم ، ص 

. ـ ، دار املعــارف بمــرص ، دهـــ١٣٩٦ ، عـيل حــسب اهللا ، أصــول التــرشيع اإلســالمي ، طبعــة خامــسة ، ٣٠٧

م ، دار العلــم ١٩٨٥ ، طبعـة خامـسة ، ٢٩حممـد معـروف الـدواليبي ، املــدخل إىل علـم أصـول الفقــه ، ص 

  . للماليني

 ، طبعـة خامـسة ، دار ١٥٨ عبد الوهـاب خـالف ، مـصادر التـرشيع اإلسـالمي فــيام ال نـص فــيه ، ص   - )٢(

  . ـهـ١٤٠٢القلم ، 

  : نشري هنا إىل ثالثة أمور تتعلق باملساواة يف اإلسالم وهى وحيسن أن  - )٣(

  . ما منع الرشع من املساواة فيه كشهادة الرجل واملرأة ، ومرياثهام ، والقوامة وعصمة الطالق-    أ



  

)٢٤٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 : ونذكر فيام ييل بعض هذه اآليات وما قررته يف املجال الدستوري

 . )١(     :  اآليات املقررة لرضورة الشورى، مثل قـوله تعـاىل-  ١

 :  اآليات املقررة ملبدأ العدل، مثل قوله تعـاىل-  ٢         

    ) ٢( .  

 : اآليات املقررة ملبدأ املساواة، مثل قوله تعاىل-  ٣

               )٣(.  

 {:  اآليات املتضمنة حق إبداء الرأي، مثل قولـه تعــاىل-  ١١      

        { )وقولـه تعـاىل) ٤ :}           { 

  .)٥(اآلية 

                                                                                                                                                    
 ما أطلق فيه الرشع املساواة كتطبيق األحكام الرشعية عىل األبيض واألمحـر ، والـرشيف والـدون عنـد -  ب 

  . ة ، واكتامل رشوط احلكم ، وختلف موانعه كـالتسوية يف إقامة حدود اهللاوجود األهلي

فليس أجر ساعي الربيد كـأجر الطبيـب ، ولـيس :  التسوية حسب األهلية واإلنتاج وليس بني مطلق األفراد- جـ 

 ألن  الغربيــة ،الديمقراطيــةوهبـذه التفريقــات نخــرج مــن إطـالق املــساواة يف . الفـارس كالراجــل يف الغنيمــة

  . املساواة ليس هلا قيمة يف ذاهتا ، بل مضمون قيمة ، وهبذا تكون املساواة يف بعض احلاالت غري عادلة

  . ١٥٩:  سورة آل عمران آية  - )١(

  . ٥٨:  سورة النساء آية  - )٢(

  . ١٠:  سورة احلجرات آية  - )٣(

  . ٧١:  سورة التوبة آية  - )٤(

  . ١ سورة املجادلة آية   - )٥(



 

)٢٤٧٨( ا ا  ةا  توآ رى اا  

مما تقدم يتـضح أن القـرآن قـد تـضمن مـسائل دسـتورية مهمـة، ولكـن جيـب أن يالحـظ أن 

كـن اآليات السابق ذكرها ليس املـراد مـن إيرادهـا احلـرص بـل التمثيـل، وإال فــإن مـن املم

  . )١(استخـراج مسائل دستورية أخرى من القرآن الكريم 

  مر اا م: ا ا ا  
تعترب السنة وهي املصدر الثاين للترشيع باالتفاق، ويف جمال الدستور فـإن علـامء القـانون  

يع الدسـتوري الدستوري املسلمني املعـارصين متفقون عىل أن السنة مصدر رئـيس للتـرش

  .)٢(اإلسالمي، كام اتفقوا يف شأن القرآن

 :عيعترب اإلمجـاع املـصدر الثالـث للتـرشيع يف اإلسـالم، فهـو حجـة رشعيـة : ا

 : وذلك إذا توافرت فيه األمور التالية . )٣(جيب العمل به عىل كل مسلم 

 .  توافر عدد املجتهدين يف عرص وقوع احلادثة-  ١

 . ع جمتهدي العرص عىل حكم واحد يف الواقعة اتفاق مجي-  ٢

 أن يبدي كل واحد من املجتهدين حكمه رصاحـة، سـواء عـن طريـق الفتـوى أو طريـق -  ٣

 . القضاء، وسواء أبدوا آراءهم جمتمعني أو متفرقني

 أن يكون اإلمجاع عىل حكم رشعي كالصحة والفساد، فلو حصل أن اتفقوا عىل حكم -  ٤

  . )٤(كون ذلك إمجاعا رشعيا عقيل، أو لغوي، ال ي

                                                        

حممد بن عبد اهللا .  ، د٨٢ -  ٨١منري محيد البيايت ، الدولة القانونية والنظام السيايس اإلسالمي ، ص .  د  - )١(

  . هــ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت١٣٩٣ طبعة أوىل ٧٦ / ٠ -  ٧٤٩دراز ، دستور األخـالق يف القرآن ، ص 

م ، ومل يتنازل عن هذه ١٩٦٦بعة أوىل ، عبد احلميد متويل يف كتابه ، نظام احلكم يف اإلسالم ، ط.    د- )٢(

 يف ص -  وهي طبعة موجزة وخمترصة إىل نصف الكتاب تقريبا - اآلراء حيث أشار يف الطبعة الثانية للكتاب 

  .  أنه مل يتنازل عام جاء يف الطبعة األوىل من اجتاه فكري أو فقهي تبناه يف الطبعة األوىل٢ هامش ٣٦

  . ٣٧٠ ، نظام احلكم يف اإلسالم ، صحممد فاروق النبهان.    د- )٣(

  .  ، طبعة أوىل٥٧ -  ٥٦عبد العزيز النعيم ، أصول األحكام الرشعية ومبادئ علم األنظمة ، ص .  د  - )٤(



  

)٢٤٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

فإن حتققت هذه األمـور، مل يكـن ألحـد أن خيـرج عـن اإلمجـاع، فــاألمة ال جتتمـع عـىل 

ضاللة، ولكن كثريا من املسائل يظن أن فيها إمجاعا وهو ليس كذلك، بل قـد يكـون الـرأي 

  . )١(املخالف أرجح يف الكتاب والسنة 

د: راا :  
الرابـع من مصادر الترشيع اإلسـالمي، فـإذا عرضـت قـضية ومل يـنص االجتهاد هو املصدر 

عىل حكمها يف الكتاب أو السنة أو اإلمجاع، فـإن الكتـاب والسنة دال عىل مكانة االجـتهاد، 

 :  مثل قوله تعاىل)٢(وأنه طريق من طـرق الوصول إىل احلكم اإلسالمي 

}                      { )٣ (

ــه تعــاىل  {: وقول                 { )ومــن )٤ 

السنة حديث معاذ عندما بعثـه الرسول صىل اهللا عليه وسلم إىل اليمن، وأمره بالرجـوع إىل 

  . )٥(الكتـاب، ثم السنة، ثم االجتهاد 

أما فيام يتعلق باألمور املنظمة للشورى، واملحققة للعدل واملـساواة وغريهـا مـن تفاصـيل 

حكام الدستورية فمرتوك ألويل األمر؛ ليفرعوا ويفصلوا حسب مقتضيات احلال ومصالح األ

                                                        

  .  ، طبع الرئاسة العامة لشؤون احلرمني الرشيفني١٠/ ٢٠ ابن تيمية ، جمموع الفتاوى   - )١(

  . ٥٢إىل علم أصول الفقه ، صـ  حممد معروف الدواليبي ، املدخل .  د  - )٢(

  . ١٠٥:  سورة النساء آية  - )٣(

  . ٢٨:  سورة الروم آية  - )٤(

 -  ٣٥٩٢ حديث معاذ ريض اهللا عنه رواه أبو داود كتاب األقضية،  بـاب اجتهـاد الـرأي يف القـضاء رقـم   - )٥(

 ، وقـال أبـو ١٣٢٨ -  ١٣٢٧ ، والرتمذي كتاب  األحكام،  باب مـا جـاء يف القـايض كيـف يقـيض رقـم٣٥٩٣

إنـه ال يـصح ، ومـنهم : الناس يف هذا احلديث عىل رأيـني فمـنهم مـن قـال: بكر بن العريب يف رشح الرتمذي

جـامع . (من قال هو صـحيح ، والـدين القـول بـصحته ، وقـد صـححه كـذلك ابـن القـيم يف أعـالم املـوقعني

ــري اجلــزري ، حــديث رقــم  ــن األث ــة ١٠ ، جـــ ١٧٨ ، ص ٧٦٧٣األصــول يف أحاديــث الرســول ، الب  ، مكتب

  ). ـهـ١٣٩٢احللواين ، 



 

)٢٤٨٠( ا ا  ةا  توآ رى اا  

الناس دون أن يصطدموا بحكم تفصييل رشعه القرآن، مراعني يف ذلك تلك األحكام الكلية، 

والنصوص الدالة عىل رفـع احلـرج، والدالة عىل إجيــاب الوفــاء بالعهـد، والنـصوص التـي 

  . )١( األشياء اإلباحة دلت عىل أن األصل يف

 السيايس يتم وفق الرشيعة اإلسالمية ألنه قد صـدر دسـتور االستفتاءوبذلك ممكن القول بأن 

 م ١٩٨٠ م متضمنا املادة الثانية من الدستور املعدلة سنة ١٩٧١مجهورية مرص العربية سنة 

ية ، ومباديء الـرشيعة لتنص عىل أن اإلسالم دين الدولة الرسمي ، واللغة العربية لغتها الرسم

  "اإلسالمية املصدر الرئييس للترشيع 

وبذلك قطع هـذا الـنص الدسـتوري الـشك بـاليقني يف اعتبـار الـرشيعة اإلسـالمية املـصدر 

  .)٢(الرئييس الذي جيب أن تستقى منه مجيع الترشيعات وأحكامها

  .)٣(فلم تكن الشورى يف بدء اإلسالم إال استفتاء شعبيا 

ع اا ء :ما ر  ا أ  
 : ييل  إعامل  واجب االستفتاء ، وقيام األمة بتنفيذه ينتج عنه ما

  القيام هبـذا الواجـب يـؤدي إىل وجـود رأي عـام قـوي مـستنري ، يـستطيع حتقيـق هـذا : أو

أخـرى الواجب ، وتتوفر له القدرة عىل مراقبـة التـزام األفـراد مـن ناحيـة واحلكـام مـن ناحيـة 

يعرف معروفا ، وال ينكر منكـرا   من ميت األحياء ؟ فقال الذي ال"بالقانون، ويقول ابن تيمية 

  .)٤(  "وهذا هو املفتون

                                                        

  . ١٦٢ -  ١٥٨ عبد الوهاب خالف ، مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نص فيه ، ص   - )١(

    .٣٠٤النظم السياسية والقانون الدستوري صـ  –عبد الغني بسيوين / د.أ  -)٢(

دار املطبوعات اجلامعية، : ، ط١٧١مية صـ  االستفتاء الشعبي والرشيعة اإلسال– ماجد راغب احللو   -)٣(

   . ١٩٩٣: اإلسكندرية ، ط: ط

   .٦٣ السياسة الرشعية   صـ –ابن تيمية   - )٤(



  

)٢٤٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  م : فاالستفتاء الذي يامرسه أحد أفراد الشعب يعترب رأي عام يكون له اهليمنة عىل املثل

ن سياجا منيعا وقوة هلا وزهنا ضد العليا ، والقيم الفاضلة يف املجتمع ، وإذا حتقق ذلك يكو

 .)١(أي انحراف أو خمالفة للقانون 

 ع اء :ال اإ  ا ممر اا  
إذا مورس االستفتاء عىل أعامل الـسلطات العامـة سـواء أكـان مـن يـامرس هـذه الرقابـة هـو 

  :ؤها يؤدي ذلك إىل الشعب أو كان الذي يامرس هذه الرقابة فقهاء األمة وعلام

استجابة السلطات احلاكمة وعىل رأسها احلاكم حلكم القانون والرجوع إىل حكم القانون 

بمقتىض تنبيهها من العامة ، أو من اخلواص كالعلامء والفقهاء ، ومن ثم تبقى الـسلطة واجبـة 

  .)٢(الطاعة  

اع اء :اا  نما   
 طية شبه املبارشة ، حيث تشمل االستفتاء الشعبي بأنواعه ، تتعدد صور الديمقرا

وقد آثر املرشع الدستوري املرصي االستفتاء الشعبي ، ونـص عليـه يف دسـاتري مجهوريـة 

 م ، مـرورا ١٩٧١ ، وحتـى الدسـتور احلـايل الـصادر سـنة ١٩٥٦مـرص العربيـة منـذ دسـتور 

 .  م املؤقت ١٩٦٤بدستور 

 . م فإنه تضمن سبعة نصوص تنظم االستفتاء يف سبعة حاالت ١٩٧١وبالنسبة لدستور سنة 

 ع اا : ء اق ام  
 : أوجب الدستور إجراء االستفتاء الشعبي يف حاالت حمددة نبينها فيام ييل 

 أو :ا ا ا اءات اا  ء .  
  اذ ااءات ا ا   ار ر ار٧٤أ ادة 

ا اي د اة اط أو  اط أو ق ت او  أداء 

                                                        

   .٥ عنارص القوة يف اإلسالم    صـ –السيد سابق  - )١(

   .١٦٣والدين      صـ   منهاج اليقني رشح أدب الدنيا–أويس وفا  - )٢(



 

)٢٤٨٢( ا ا  ةا  توآ رى اا  

دور اري ، وأو   ه ا أن  م إ ا ، وأن ي 
  ءا ذا    ل اءاتإ  ه١(ا( .  

 م :ا ء را  ا..   
 اإلجراءات اخلاصة بالرتشيح لرئاسة اجلمهورية، وبينـت هـذه املـادة أن ٧٦حددت املادة 

هذه اإلجراءات تتم عىل مرحلتني ، الرتشيح من جملس الشعب ، وعرض  هذا الرتشيح عىل 

 .  )٢ (املواطنني الستفتائهم فيه

  :ا ا    ء.  
  من الدستور رئيس اجلمهورية سلطة حل جملس الشعب ، ١٣٦منحت املادة 

ويتعني عىل رئيس اجلمهورية يف هذه احلالة أن يوقف جلسات املجلس وإجراء االستفتاء 

خالل ثالثني يوما ، فإذا أقرت األغلبية املطلقة لعدد من أعطوا أصواهتم احلل ،أصدر رئيس 

 . )٣(رية قرارا به اجلمهو

  ر  : راا   ءهنـاك إجـراءات خاصـة بتعـديل الدسـتور حـددهتا .ا

 . من الدستور وهي أنه يف حالة موافقة ثلثا أعضاء جملس الشعب السـتفتائه فيـه١٨٩املادة 

    .)٤(فإذا متت املوافقة عىل التعديل اعترب نافذا من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء  

                                                        

ــادة   - )١( ــتور،٧٤امل ــن الدس ــة ت م ــدة الوطني ــضية الوح ــن ق ــة ع ــة اخلاص ــر اللجن ـــ قري ــات ،٢٠ ص  مطبوع

  .١٩٨٩الشعب

، ١٠٦، صــ بواسـطة مـدحت غنـايماجلمهوريـة  الديمقراطيـة يف اختيـار رئـيس  من الدستور٧٦املادة   - )٢(

  .٢٠١٤: ط

مـد صــ ، السلطة التنفيذية يف الـدول العربيـة ذات النظـام اجلمهـوري  قايـد حم من الدستور١٣٦ملادة  - )٣(

  ١٩٩٦: ، املؤسسة اجلامعية للدراسات ، ط٣٤١

:  مالمـح النظـام الـسيايس املقـرتح عـىل ضـوء املبـادئ الدسـتورية العامــة م�ن الدس�تور، ١٨٩الم�ادة  - )٤(

  .٢٠١٥: ، ط١٨٨، صـ بواسطة أرشف عبد الفتاح أبو املجددراسة 



  

)٢٤٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  :را  ءا  
 من الدستور إجراء االستفتاء عىل الدستور ، ونصت عىل العمل به من ١٩٣أوجبت املادة 

ولقد أجرى االستفتاء يف احلادي عرش مـن سـبتمرب سـنة )١(تاريخ إعالن نتيجة  االستفتاء 

ت العـرض مـن  ، وأصبح نافذا من هذا التاريخ ، وبذلك تكون املـادة قـد اسـتنفد١٩٧١

   .  )٢( وضعها

 د: وا ا   اعا  ءا.  
 مـن الدسـتور لـرئيس اجلمهوريـة أن يـستفتي الـشعب يف النـزاع الـذي ١٢٧أجازت املادة 

 .حيدث بني جملس الشعب واحلكومة 

لمجلس ، عىل أن وجيب أن يتم إجراء االستفتاء خالل ثالثني يوما من تاريخ اإلقرار األخري ل

 .تقف جلسات املجلس يف هذه احلالة 

فإذا جاءت نتيجـة االسـتفتاء مؤيـدة ملوقـف جملـس الـشعب يتعـني عـىل احلكومـة تقـديم 

 . استقالتها وعىل رئيس اجلمهورية أن يقبلها 

 ..)٣( االستفتاء عن تأييد احلكومة فإن املجلس يعترب منحال أسفرأما إذا 

   :  ءا د اا  ا ا :  
 مـن الدســتور رئــيس اجلمهوريـة ســلطة جوازيـة الســتفتاء الــشعب يف ١٥٢منحـت املــادة 

 .املسائل التي يقدر أمهيتها ، ويرى أهنا متصلة بمصلحة عليا للبالد 

 . .)٤(وقد تم إجراء االستفتاء طبقا هلذه املادة عدة مرات

                                                        

، صـــ  بواسـطة حنـان حممـد القيـيسريمـن الدسـتور، النظريـة العامـة يف القـانون الدسـتو١٣٩املـادة  -)١(

 .املركز القومي للدراسات القانونية : ، ط٢٠١٥األوىل : ، ط١١٥

   .٥٠٧ ، ٥٠٦صـ  –النظم السياسية والقانون الدستوري  –عبد الغني مجعة إبراهيم / د.أ - )٢(

 صــ م عـيل اجلنـايببواسطة كـاظدراسة مقارنة : املسؤولية السياسية لرئيس الدولة يف النظام الربملاين - )٣(

  دار املنهل :  ، ط١٦٣

دار النهـضة : ، ط١٠٥مرتكزات النظام الديمقراطي وقواعد احلكم الرشـيد صــ  –حممد فهيم درويش   - )٤(

   .٢٠١٠: العربية ط



 

)٢٤٨٤( ا ا  ةا  توآ رى اا  

ااا :  
ا رى ةت ا متاا ا   

  نو    :   
ا ولا  : ا ا  بما  .  
ا ما : ا ا  بما و ى .  
ا ا  :ا ا  بما ا  

  
  

 

 

 

 

  
  
  
  



  

)٢٤٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا  ولا :ا ا  بما   
 أو : ا  بما : 

 ويف  )١( .وهـم اجلامعـة ختتـار مـن الرجـال فتنتـزع مـنهم،  االختيار واالنتقـاء ومنـه النخبـة 

 بالضم املنتخبون  النخبة  )٢( »..وخرجنا يف النخبة ...« عمر :حديث عيل عليه السالم وقيل

  )٣(من الناس املنتقون

 )٤(. »انتخب من القوم مائة رجل«يف حديث ابن األكوع و

 الــصوت يف َيِ مــن أعطــ:بَ املنتخــ، و مــن لــه حــق التــصويت يف االنتخــاب :ب ِاملنتخــو

 .)٥( فكان هو املختار، ومن نال أكثر األصوات،االنتخاب

 م :ا  بما   ح :  

عـرب املـواطنني عـن إراداهتـم ورغبـتهم يف اإلجـراء الـذي بـه ي" :امب  اح    

دستوري الختيار الفرد،  فهي إجراء اختيار حكامهم ونواهبم الربملانني من بني عدة مرشحني

 .)٦ (أو جمموعة من األفراد لشغل منصب معني

                                                        

  ،٤/٢٧٩)  نخــب (مــادة : العــني- الفراهيــدي   ،١/٧٥٢) نخــب (مــادة :  لــسان العــرب- ابــن منظــور   - )١(

) نخـب (مـادة :  القـاموس املحـيط -  الفـريوز آبـادي -  ، ١/٦٨٨) نخـب (مـادة : اح خمتار الصح - الرازي 

١/١٧٥ .    

/  ، ط٥/٣٠أبـو الـسعادات املبـارك بـن حممـد اجلـزري : النهاية يف غريب احلديث واألثر ، تـأليف   - )٢(

  . م  ١٩٧٩ هـ ١٣٩٩  طبعة سنة - املكتبة العلمية بريوت 

   .٤/٢٤٦)  نخب (مادة : عروس تاج ال -  احلسيني الزبيدي  - )٣(

وهـو جـزء مـن حـديث طويـل ورد يف صـلح  – –عن سلمة بـن األكـوع يف صحيحه  أخرجه مسلم  - )٤(

   )١٨٠٧ رقم ١٤٣٩/ ٣احلديبية ، كتاب اجلهاد والسري ، باب غزوة ذي قرد وغريها 

   . ٢/٩٠٨) نخب (مادة :  القاموس املحيط -  - الفريوز آبادي   - )٥(

أيب نرص حممـد بـن عبـد اهللا اإلمـام صــ : ر الظلامت لكشف مفاسد وشبهات االنتخابات ، تأليف   تنوي - )٦(

  .ـ هـ١٤٢٧الطبعة الرابعة ، طبعة سنة  –اليمن / صنعاء  –دار اآلثار /  ، ط٣٥



 

)٢٤٨٦( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 :  بما   نمأن يقوم الناخب بانتخاب ممثليهم دون وساطة أحد ، أو :ا

دوبني عنهم يقومون باختيار النواب املراد انتخـاهبم ،أو أن يـديل الناخـب بـصوته باختيار من

بطريقة ال تسمح لآلخرين بمعرفة اجتاهه يف التصويت ، أو املوقف الذي اختذه فيـه وذلـك 

 .)١(حرصا عىل حريته ولعدم التأثري عليه برتهيب أو ترغيب 

ا ما : ا ا  بما و ى .  
ــا يف         ــات خالف ــول الربملان ــات، ودخ ــم االنتخاب ــذ اخلــالف يف حك ًوال جيــوز أن يتخ

األصول، فإهنا من املسائل االجتهاديـة التـي لـيس يف منعهـا نـص قطعـي حتـى نجعلهـا مـن 

 نظام غري إسالمي ، ولكن  مقتبس منمسائل األصول ، فإن هذا النظام ال شك فيه وال ريب أنه

 .ملانات يتوقف عىل جلب املصلحة، ودفع املفسدة دخول الرب

مل ينص الفقهاء القدامى عىل حكم االنتخابات ، ومل يؤثر عنهم يف شئنها يشء ؛ وحيث 

ألهنا أمر مـستجلب ، ولكـن يمكـن معرفـة حكمهـا مـن خـالل القواعـد والـضوابط التـي 

جــدهتم قــد وضــعوها ، وباســتقراء أقــوال الفقهــاء املعــارصون يف حكــم االنتخابــات و

  : رأيناختلفوا يف حكمها عىل 

أيا  ولجتـوز االنتخابـات ؛ ألهنـا تـشبه بالكفـار ،  أنـه ال:  رأييـرى أصـحاب هـذا الـ: ا

 وممن ذهبـوا إىل هـذا القـول )٣(وليس فيها أي نفع،  )٢(جيوز ، وفيها رضر كثري والتشبه هبم ال

                                                        
ــتوري للــدكتور   - )١( ــانون الدس ــو ، صـــ /الق ــد راغــب احلل ــات اجلامعيــة ، :  ، ط١٦٨ماج دار املطبوع

   ، ١٩٩٧: ، طباإلسكندرية 

)٢( -     ارأ أ مساواة احلق بالباطل ، واملحق باملبطل حسب األغلبيـة ، وتـضييع الـوالء ، والـرباء  : و

ــداع ،  ــش واخل ــنهم  والغ ــصب بي ــزب ، والتع ــضاء والتح ــداوة والبغ ــاء الع ــسلمني ، وإلق ــمل امل ــق ش ومتزي

وزعزعـة الثقـة يف علـوم الـرشيعة   النـساء ،واالحتيال، والـزور ، وضـياع األوقـات ، واألمـوال وإهـدار حـشمة

أيب نـرص حممـد بـن عبـد : تنوير الظلامت لكشف مفاسد وشبهات االنتخابـات ، تـأليف ( ، اإلسالمية وأهلها

  )  ٣٩اهللا اإلمام صـ 

  . ٣٩ صـ املرجع السابق - )٣(



  

)٢٤٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

والـشيخ أيب ،لشيخ بن عيل احلجـوري من العلامء والفقهاء املعارصين اإلمام األلباين ، وا

 نرص بن حممد بن عبد اهللا اإلمام والشيخ صالح بن فوزان ومجع كبري من الفقهاء 

أي  ا  مومـنهم ، وجواز املشاركة فيها ،  جواز االنتخابات :يرى أصحاب هذا القول :ا

حممـد بـن والشيخ كثري من املعارصين ، و،الدكتور نرص فريد واصل والدكتور عيل مجعة

  )١(عثيمني 

دا  
             ا ا ب واا    راز ات وماز ا ا أد

 ال اوأ ا ال واوا،:  
  :أو  اب

ِاجعلني على خزائن األَْرض إني حفيظ عل  :  قد قال يوسف عليه السالم- ١ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ٌ َ ِّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
يم 
ٌ

  )٢( 

 ا إذا كان الطالب ممن يقدر عىل إقامة ،  دليل عىل جواز طلب الوالية  اآليةويف:و

 رأى أن ذلـك ،وسيدنا يوسف يف هذه اآليـة واإلصالح وتوصيل الفقراء إىل حقوقهم،العدل 

  )٣ ( .وهكذا احلكم اليومقادر عىل ذلك ،  فإنه مل يكن هناك غريه ،فرض متعني عليه

 ا ا   :  
 سيدنا ًن الترصف يف أمور اخللق كان واجبا عىلأل إن هذه اآلية واردة يف غري حمل النزاع ؛

ً كان واجبا عليه ،ذلك الترصفو فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كان يوسف عليه السالم ، 

 :لوجوه

                                                        

 (1)- http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_١٦٢٣٠.shtml 

  .من سورة يوسف ) ٥٥(آلية  جزء ا  - )٢(

 اجلــــامع ألحكــــام - ، القرطبــــي ١٣/٥ روح املعــــاين- األلــــويس  ،٤/٢٨٦تفـــسري أيب الــــسعود   - )٣(

  .٩/٢١٦القرآن



 

)٢٤٨٨( ا ا  ةا  توآ رى اا  

  ولاكـان رسـوال حقـا مـن اهللا تعـاىل إىل اخللـق  :ا ً رعايـة ه ل جيـب عليـوالرسـو، ً

 مصالح األمة بقدر اإلمكان 

ا   موالـضيق الـشديد ،أنـه سيحـصل القحـط ، وهو أنه عليه السالم علـم بـالوحي : ا

 ويأيت بطريق ، فلعله تعاىل أمره  بأن يدبر يف ذلك ، الذي ربام أفىض إىل هالك اخللق العظيم 

 .ألجله يقل رضر ذلك القحط يف حق اخللق

 ا ا  : مستحـسن ودفع الرضر عنهم أمـر، السعي يف إيصال النفع إىل املستحقني 

 .)١(يف العقول

   اا وإن كان كام قال النبي الكريم ابن الكريم ابن ، نه مل يقل إين حسيب كريم إ: ا

وال قال إين مليح مجيـل إنـام ، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم :الكريم ابن الكريم

  . حفيظ عليم سأهلا باحلفظ والعلم ال باحلسب واجلامل قال إين

   ا وصار ذلك مـستثنى ، )٢( فأراد التعريف بنفسه ، قال ذلك عند من ال يعرفهإنه : ا

َ فال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى: قوله تعاىل  من ََّ ُّ َ ُِ َ ُ ْ َِ َ َْ َ َُ َُ ُْ  )٣( 

 م : ا ا ا:  
ِمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ُ ععن َّ َْ َ َسمعت رسول اهللاَِّ  صىل اهللا عليـه وسـلم  يقـول: قال :َ ُ َ :» 

ٍإنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو إىل امـرأة  ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َ ْ ََّ ُ ُ ُ ْ ْ َ َ ْْ َ ُ َُّ َِّ ٍ ِ ِِّ َ َِ ُ َ ْ

َينكحها فهجرته إىل ما ه ُ ْ ُُ َْ َِ َ َ
َاجر إليهِ َ «) ٤( . 

                                                        

  .٣/٥٩أحكام القرآن البن العريب  ، ٣/٣٥ فتح القدير  ،١٢٨ /١٨التفسري الكبري    -)١(

  ٣/٥٩أحكام القرآن البن العريب   - )٢(

  من سورة النجم  ) ٣٢( جزء اآلية   - )٣(

 ٣ /١أخرجه البخاري يف صحيحه ، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم    - )٤(

  ١، رقم 



  

)٢٤٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ا أو حتصيل موعـوده ، النية تتنوع كام تتنوع األعامل كمن قصد بعمله وجه اهللا :و

فال حرج يف االلتحاق بمجلس الشعب إذا كـان املقـصود مـن ذلـك  ، إذا )١(أو االتقاء لوعيده

بطاقـة التـي  كام أنه ال حرج كـذلك يف اسـتخراج ال؛وعدم املوافقة عىل الباطل، تأييد احلق 

 . وتأييد احلق وأهله االنتخابيستعان هبا عىل 

َأنس بن مالك يقول لعن رسول اهللاَِّ   عن - ٢ َ ََ ٍ ِ
َ َ ًثالثـة رجـل أم قومـا   «- صـىل اهللا عليـه وسـلم - َ َّ َْ َُ ً َ ََ ٌ َ

َوهم له كارهون وامرأة باتت وزوجهـا عليهـا سـاخط ورجـل سـمع حـي عـىل الفـال ْ ٌَ َّ َ َ َ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ٌَ ِ
َ َ ْ َ ٌَ َ َ َِّح ثـم مل ِ ُ

ْجيب ِ ُ«.  )٢( 

 ا لبدعتـه أو فـسقه أو ؛كـارهوندل هذا احلديث عىل لعن من يؤم الناس ، وهـم :و 

 ، )٣(  فـال يكـون لـه هـذا احلكـم،جهله أما إذا كان بينه وبينهم كراهة عداوة بسبب أمـر دنيـوي

 هنى أن - ليه وسلم  صىل اهللا ع-  من صميم اإلسالم؛ ألن الرسول وهذا يؤكد إن االنتخابات

يؤم الرجل  الناس، وهـم لـه كـارهون ، فـإذا كـان هـذا يف الـصالة ، فكيـف يف أمـور احلكـم 

 )٤( . والسياسة

                                                        

  ١/١٢  رشح صحيح البخاري  فتح الباري- ابن حجر   - )١(

  سـنن ،٣٥٨ ، رقـم٢/١٩١وهـم لـه كـارهون بـاب مـن أم قومـا  ، كتاب أبواب الـصالة ،سنن الرتمذي  - )٢(

، رقـم ٣/١٢٨ وهـم لـه كـارهون مجاع أبواب صالة اإلمام وصفة األئمـة ،  بـاب مـن أم قومـا البيهقي الكربى

 ،رقـم ١/٣١١ وهـم لـه كـارهونبـاب مـن أم قومـا   ، كتاب إقامة الصالة والـسنة فيهـا ،سنن ابن ماجه، ٥١٢٢

٩٧١.(   

   .٢/٢٨٨ حتفة األحوذي - املباركفوري   - )٣(

دار : ، ط ٣/٥٠٠عبــد القــادر عــودة : املؤلــف  ًاإلســالمي مقارنــا بالقــانون الوضــعيالتــرشيع اجلنــائي  - )٤(

  الكتب العلمية



 

)٢٤٩٠( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 ا ا  :»١(»حديث من أم قوما وهم له كارهون(   

َقال أبو عيسى  - ١
َحديث أنس ال يصح ألنه قد روى هذا احلديث عـن احلـس: ِ ََْ َْ َُ ُِ ِ ِ

ُ ُّ ََّ ََ ِ ٍ ِن عـن النبـي  َ

ٍصىل اهللا عليه وسلم  مرسل قال أبو عيـسى وحممـد بـن القاسـم تكلـم فيـه أمحـد بـن حنبـل  َ َ َ َْ ُ َ ُْ َ َ َّ َ َ ْ َُّ ْ ٌَ ِ ِ َِ َ ُ

ِوضعفه وليس باحلافظ  ِ َْ ِ َ َ ُ َّ َْ َ َ َ )٢( 

 وهذا احلديث هبذا املعنى إنام يروى بإسنادين ضعيفني أحدمها مرسل  :بيهقي قال ال

 )٣( واآلخر موصول

يدل   الرسول صىل اهللا عليه وسلم هنى أن يؤم الرجل  الناس وهم له كارهون،  فهذا الإن - ٢

سـيايس رشـيد بقطـع  عىل أن الديمقراطية حق ، وإنام يدل عىل أن اإلسالم اشتمل عىل نظام 

 .)٤(النظر عن موافقة بعض املذاهب لبعض ما جاء به أو خمالفتها 

  : لا  

  :   ا     ا ؛  مت أن ا: ا اول 

أن خيتار الناس مـن حيكمهـم وأال : إن االنتخابات من الديمقراطية وجوهر الديمقراطية  -١

يفرض عليهم حـاكم يكرهونـه وأن يكـون هلـم حـق حماسـبة احلـاكم إذا أخطـأ وتغيـريه إذا 

                                                        

   .سبق خترجيه  –   - )١(

  . سبق خترجيه يف نفس الصفحة   - )٢(

 عن احلجـاج بـن ارطـأة عـن قتـادة عـن احلـسن عـن -  ابن عياش أظنه - ورواه إسامعيل :وقال البيهقي   - )٣(

وعن عطاء عن أيب نرضة عن أيب سعيد عـن النبـي  صـىل اهللا عليـه وسـلم  ،  وسلم  مرسال النبي  صىل اهللا عليه

  ).٢/٤٠٨ معرفة السنن واآلثار  .٣/١٢٨سنن البيهقي الكربى  ( وهذا إسناد ضعيف، موصوال 

 هــ ، ١٤١٨دار الـشاد ، الطبعـة الثالثـة /  ، ط٢٦معامل املنهج اإلسـالمي للـدكتور حممـد عـامرة صــ   - )٤(

  . م  ١٩٩٨



  

)٢٤٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ية التي وجدت البرشية هلا صيغا ، وأساليب عملية انحرف هذا هو جوهر الديمقراطية احلقيق

  )١(مثل االنتخابات ، واالستفتاء العام ، وترجيح حكم األكثرية ، وتعدد األحزاب السياسية

أهنـا ليـست يف حقيقتهـا سـوى آليـة تتنـاىف مـع اإلسـالم ،  والذي يؤكد إن االنتخابات ال- ٢

دم االستبداد،  وليست دينا ، أو عقيـدة تنفيذ؛ لضامن احلفاظ عىل قيم العدل ، واملساواة وع

  )٢(. أو مذهبا سياسيا

إن احلاكم يف الدولة ، وكيل عن األمـة وأجـري عنـدها ، ومـن حـق األصـيل أن حياسـب - ٣

الوكيل ، وهذا ما أعلنه اخللفاء الراشدون يف خطبهم املعروفة وهذه النظرية تتفق مع أصـل 

مـن صـميم تتناىف مع اإلسالم ؛ بل هي  ال نتخاباتاال ، فهذه الشواهد تؤكد أن )٣( االنتخابات

 .اإلسالم،وما دامت كذلك ففيام القول بعدم جوازها

   ما يوجد رشعا ما يمنع من اقتباس فكرة أو نظرية ، أو حل عميل من  إنه ال: ا

غري املسلمني فقد أخذ النبي يف غزوة األحزاب ، بفكرة حفر اخلندق وهي من أسـاليب 

، واستفاد من أرسى املرشكني يف بدر ممن يعرفون القراءة،والكتابة يف تعليم )٤(الفرس 

 ،فاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجـدها فهـو أحـق )٥(أوالد املسلمني الكتابة برغم رشكهم

يعـارض نـصا  يفيـدنا مـادام ال هبا ، فمن حقنا أن نقتبس من غرينا من األفكار واألنظمة ما

                                                        

َنجم الدين إبراهيم بن عيل احلنفي الطرسويس : حتفة الرتك فيام جيب أن يعمل يف امللك املؤلف   -)١( َّ

  ٢: ، الطبعة ١/٢٥عبد الكريم حممد مطيع احلمداوي: املحقق 

     .٩٢اإلسالميون والديمقراطية للدكتور هشام مصطفى عبد العزيز صـ   - )٢(

  .١١٦ / ١٣ - لة األحكام درر احلكام يف رشح جم  -)٣(

   .١٨٢/ ٤  السرية النبوية -  ، املعافري ١/١٣٠ زاد املعاد - ابن القيم   - )٤(

   .٢/٤٥١ السرية احللبية - ، برهان الدين احللبي ٣/١٣٥  الروض األنف - السهييل   - )٥(



 

)٢٤٩٢( ا ا  ةا  توآ رى اا  

تة ، وعلينا أن نحور فيام نقتبسه ونضيف إليـه مـن روحنـا مـا حمكام وال قاعدة رشعية ثاب

  )١(  جيعله جزءا منا ، ومن هنا نستنبط رشعية االنتخابات

   ا اإلسالم اكتفى يف جمال نظام احلكم بتقرير مباديء عامـة، وأسـس كليـة ، : ا

ن حماسنها أغلب، ومهام قيل عن مساويء االنتخابات ، فإ. )٢(ومل يأت يف هذا بنظام مفصل 

وفوائدها أكثر فهي إذا رضورية ، وهي ليست رضورية ؛ لرتقية احلياة ، واألحياء فحسب بـل 

  . )٣(هي رضورية إلبقاء احلياة وإلبقاء األحياء أحياء

  : ا ا  ة وه 

تنـاىف مـع األدلة التي اسـتدل هبـا القـائلون بجـواز االنتخابـات عـىل أهنـا ال ت: ا اول   

اإلسالم ، إن مل تكن من صميم اإلسالم ، أدلة ال يمكن أن تنتج هلم ذلك املـدعى اخلطـري ، 

وذلك ؛ألن جوهر الديمقراطية، وأساسها هو حكم الشعب ، أو مبدأ سيادة الشعب الذي يعني 

أن حق الترشيع إنام هو للشعب أو من يمثله ، وهذه هي احلقيقة وهي هبذا تنحية للـدين عـن 

  )٤ (.لدنيا ا

                                                        

   م  ١٩٩٨ هـ، ١٤١٨الثالثة :ط الشاد، دار/ ،ط٢٦حممد عامرة صـ  رمعامل املنهج اإلسالمي للدكتو  - )١(

   ٦٨ ،٦٧الدولة اإلسالمية بني العلامنية والسلطة الدينية للدكتور حممد عامرة  صـ   - )٢(

  .األوىل ، مكتبة وهبة مرص :   ، الطبعة ٥٨الديمقراطية أبدا لألستاذ خالد حممد خالد صـ   - )٣(

ع للعالمة الـشيخ صـالح بـن ومعارضته حلكم الرش) ديمقراطية الشعب ( حكم الشعب أو ما يسمى ب   - )٤(

دار /  ط٧فوزان بـن عبـد اهللا الفـوزان عـضو هيئـة كبـار العلـامء بقلـم عـيل بـن فهـد بـن عبـد اهللا أبـا بطـني صــ 

    .٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢النصيحة الطبعة األوىل 



  

)٢٤٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما أن خيتار الناس من حيكمهم ، وأال يفرض : جوهر الديمقراطية أما القول بأن  :ا

عليهم حاكم يكرهونه ، وأن يكون هلم حق حماسبة احلاكم إذا أخطأ ،وحق عزله وتغيريه إذا 

 .)١ (يعد أحد عنارص الديمقراطية،وليس هو جوهرها  انحرف

  ا أهنا ليست يف حقيقتها سوى آلية تنفيذ ؛ لضامن احلفاظ عىل قيم زعم  أما ما:ا

العدل واملساواة ، وعدم االستبداد ،وليست دينـا أو عقيـدة،أو مـذهبا سياسـيا، فالديمقراطيـة 

 )٢(.مذهب سيايس له أساس فكري

   اا إنه ال يوجد رشعا ما يمنع من اقتباس فكرة أو نظرية ، أو حل عميل من غـري : ا

ملسلمني ، ومن اقتباس احلكمة من حيث كانت فهي ضالة املؤمن ، هذا القول حيتاج إىل ا

وقفة إلزالة االلتباس الذي أحدثه التعميم واإلطالق ينبغي علينا يف جمـال االبتكـار أن نفـرق 

: هو من الدين ، وما هو من أمور الدنيا،  فام كان من أمور الدنيا البد فيه من شيئني مها  بني ما

  ..)٣(عدم املخالفة للرشع ، وأن تغلب مصلحته عىل مفسدته 

     ا اإلسالم اكتفى يف جمال نظام احلكم بتقرير مباديء عامـة ، وأسـس كليـة : ا

ومل يأت يف هذا بنظام مفصل هذا القول جيب أن نقف معه وقفة ، فامذا يقولون عن األحكام 

                                                        

 رسالة جامعية بعنوان األحكام الرشعية للنوازل الـسياسية تـأليف الـدكتور عطيـة عـدالن عطيـة رمـضان   - )١(

   .١/١٩١قارة

رسالة جامعية بعنوان األحكام الرشعية للنـوازل الـسياسية تـأليف الـدكتور عطيـة عـدالن عطيـة رمـضان   - )٢(

،مذاهب فكرية يف امليـزان حمـارضات يف الغـزو الفكـري تـأليف الـدكتور عـالء بكـر وراجعـه ١/١٩١قارة

  . م ٢٠١١ هـ ، ١٤٣٢عة األوىل الدار السلفية،مكتبة فياض ، الطب:  ط١٤٨الدكتور يارس برهامي صـ 

 هــ ، ١٤١٨دار الـشاد ، الطبعـة الثالثـة /  ، ط٢٦معامل املنهج اإلسالمي للدكتور حممد عـامرة صــ –   - )٣(

  . م  ١٩٩٨



 

)٢٤٩٤( ا ا  ةا  توآ رى اا  

دل مـع اإلمـام ، ووجـوب الـسمع والطاعـة املفصلة عن املؤسـسة التنفيذيـة ، كوجـوب العـ

وصفات األئمة ، ورشوطهم وأحكام الشورى،  وما إىل ذلك من األحكام املفصلة يف كتب 

يلغي  األحكام السلطانية ، وكتب السياسة الرشعية ، وكتب الفقه يف مجيع املذاهب وهذا ال

  .ملكة العقل ، واالبتكار 

 م:  
نتخابات وعدم جواز املشاركة فيها  مـن الكتـاب والـسنة النبويـة أدلة القائلني بعدم جواز اال 

 :الرشيفة واملعقول وأقوال السلف 

 أو : آن اقوله تعاىل .ا :فال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى َ ََّ ُّ َ ُِ َ ُ ْ َِ َ َْ َ َُ َُ ُْ  )١(  

   ا وزيـادة اخلـري، مـل  العبـذكاء  أنفسكم عىلدلت اآلية عىل عدم جواز الثناء : و 

 وهـذا يــدل عــىل عــدم جــواز )٢ ( النـاس ، فتطلبــوا اإلمــارة والواليــة ، عـىل وجــه التمــدح عنــد

  . االنتخابات

 م : ا ا ا:  
 أن االنتخابات نظام حمدث من وضـع البـرش فهـو مـردود عـىل واضـعه لقـول :الدليل األول 

ْمن أح«صىل اهللا عليه وسلم النبي   ٌّدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردَ ََ ُْ َ ََ ِ َ َ «)٣(. 

   ا وهو مـن جوامـع كلمـه، وهذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم :   و  - 

 - وفيه ، معتد به  وحاصل معناه أنه باطل غري ،واملخرتعات،   فإنه رصيح يف رد كل البدع

 - صـىل اهللا عليـه وسـلم   - س عليهـا أمـره ألنـه لـي ؛وأهنا ليـست مـن الـدين، رد املحدثات 

                                                        

  من سورة النجم  ) ٣٢(جزء اآلية  –   - )١(

   .١/٨٢١ تفسري السعدي  ،٥/٢٥٨تفسري البيضاوي  –   - )٢(

صحيح البخـاري كتـاب الـصلح ، ( صحيحيهام عن عائشة ريض اهللا عنها    أخرجه البخاري ومسلم يف - )٣(

 كتـاب األقـضية ، صـحيح مـسلم  ، ٢٥٥٠رقـم . ٢/٩٥٩باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح مـردود 

   ) .١٧١٨رقم ،  ٣/١٣٤٣باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور 



  

)٢٤٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 فكــل مــا هــو لـيس مــن اإلســالم، كــأن يكــون مــن االشــرتاكية ، أو )١ (.واملـراد بــه أمــر الــدين

  . )٢(الرأساملية ، أو الديمقراطية ، ومنها االنتخابات فال بد من رده

َإنـا ال «  :   اهللا رسـول طلب الوالية الذي حظره النبي يف أكثر من حديث ، ، وقد قال  - ٢ َّ ِ

َنويل هذا من سأله وال من حرص عليه َ ُ ََ ََ َِّ ُ« )٣(  

 ا وال  تكون معه ، نه يوكل إليها ألأنه ال يوىل من سأل الوالية دل هذا احلديث :   و

وألن فيـه هتمـة للطالـب ؛ وال يـوىل غـري الكـفء ، إعانة وإذا مل تكن معه إعانة مل يكن كفئا 

ض االنتخابات ، يكون هبدف احلصول عىل الوالية،وهذا ال جيوز ، عليها ، فخوواحلريص 

 )٤( واهللا أعلم

 ا ا :  

  حـذر األمـة  -  صـىل اهللا عليـه وسـلم - بني أن رسول اهللاي احلديث وغريه  هذاالرد عىل:أو

ذه وأن من أحدث يف أمر الدين ما ليس منه فهو مردود وهـ،األمور املحدثة وبني أهنا ضاللة 

وكذلك األدلة عىل لزوم طريقة ،وكثرة وصايا السلف بمضموهنا ، اجلملة ال تنحرص دالئلها 

والتابعني هلم وجمانبة ما أحدث بعدهم مما خيالف طريقهم من الكتاب والـسنة، ،الصحابة 

أمـا . ومن البدع الطارئـة،وإذا كان كذلك فهذه احليل من األمور املحدثة . واآلثار كثرية جدا

اء هبا وتعليمها للناس، وإنفاذها يف احلكم واعتقاد جوازها فأول ما حـدث يف اإلسـالم اإلفت

                                                        

  .١٣/٢٧٤ عمدة القاري - لدين العيني ، بدر ا١٢/١٦رشح النووي عىل صحيح مسلم    - )١(

   .٩٥الديمقراطية الغربية يف الرشيعة اإلسالمية للدكتور حممد اخلالدي   - )٢(

صحيح البخاري كتـاب األحكـام ، بـاب (أخرجه البخاري يف صحيحه عن أيب موسى ريض اهللا عنه ،    - )٣(

   ) .٦٧٣٠ ، رقم ٦/٢٦١٤ما يكره من احلرص عىل اإلمارة  

    .١٣/١٢٦ فتح الباري -  ، ابن حجر ٢٠٨ ، ١٢/٢٠٧رشح النووي عىل صحيح مسلم    - )٤(



 

)٢٤٩٦( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 -  وهللا احلمـد - يف أواخر عرص صغار التابعني بعد املائة األوىل بسنني كثـرية، ولـيس فيهـا 

بـل املـستفيض عـن  - صـىل اهللا عليـه وسـلم  - حيلة واحدة تـؤثر عـن أصـحاب رسـول اهللا 

وزجروا عنه، ويف هذا الكتاب ، ا سئلوا عن فعل يشء من ذلك أعظموه الصحابة أهنم كانوا إذ

عن الصحابة يف مسألتني العينة والتحليل وغريمها ما بني قوهلم يف هذا اجلنس، وأما فعلها 

من بعض اجلهـال، فقـد كـان يـصدر القليـل منـه يف العـرص األول، لكنـه ينكـره الفقهـاء مـن 

وسائر املحرمات ، كانوا ينكرون عليهم الكذب والربا الصحابة والتابعني عىل من يفعله كام

 )١ (»مـن أحـدث يف ديننـا مـا لـيس منـه فهـو رد «: ويروهنا داخلة يف قوله صىل اهللا عليه وسلم

 من حدوث الفتوى هبذه احليل، وكوهنا بدعة أمر ال يشك فيه أدنى مـن لـه تهوهذا الذي ذكر

  .)٢(وأيام اإلسالم، علم بآثار السلف 

 :   لا:  
الدعاية االنتخابيـة ، وحتكـيم األغلبيـة ، وغـري ذلـك يرتتـب عليـه تـوطني الفـساد ، وترسـيخ 

 :العداوات ، فعىل سبيل املثال 

  الدعاية االنتخابية التي تقوم هبا األحزاب ، ويقوم هبا األفراد تعد مـن األعـامل املنهـي :أو

 ، هبـدف كـسب ثقـة الـشعب والوصـول إىل عنها رشعا ؛ ألهنا دعايـة للـنفس ، وتزكيـة هلـا

َ فال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى:احلكم ، واهللا عز وجل يقول ََّ ُّ َ ُِ َ ُ ْ َِ َ َْ َ َُ َُ ُْ  )كام أن هذه الدعاية )٣ 

تكلف األمة تكاليف باهظة ،وتؤدي إىل إنفـاق األمـوال يف تزويـر إرادة الـشعوب ، والـضغط 

  .عىل أعصاهبا 

                                                        

  . سبق خترجيه   - )١(

   .٤/٤٦٤ لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ، إقامة الدليل عىل إبطال التحليل٦/٧٩الفتاوى الكربى البن تيمية   - )٢(

  من سورة النجم  ) ٣٢(جزء اآلية  - )٣(



  

)٢٤٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 م :  
تعــرب عــن الــرأي  بــات وإن كانــت حــرة يف الغالــب، إال أن نتــائج هــذه االنتخابــات الاالنتخا

حيرضوهنا ، إما بسبب  احلقيقي للناخبني؛ ألن كثريا  ممن حيق هلم ممارسة االنتخابات ال

أعذار يعذرون هبا أو بغري أعذار أصال ، أو لعدم اقتناعهم باملرشحني ، وأيـضا التزويـر يكـاد 

لتصقة ، باالنتخابات النيابية باستمرار ، وله أشكال شتى ،فإمـا أن يقـع بـرشاء يكون امليزة امل

األصوات ، أو عند فرزها ، أو من خالل التالعب بصناديق االقرتاع ، أو بطرق أخرى غري ذلك 

  )١ (.أهنا لون من ألوان التزوير : حمصلتها النهائية 

 :أســامليا قــادرا عــىل متويــل محلتــه املرشــح يف االنتخابــات البــد أن يكــون غنيــا ر

مـصلحة مـن  االنتخابية ، وأن يكون مدعوما ماليا من جهات حزبية،  أو من جهات أخرى هلـا

إيصاله لكريس املجلس النيايب ، وأيضا االنتخابات يف كثري من األحيان التعرب عن مـصالح 

يـده ولكـن الواقـع األمة ، فاملفروض أن النائب يمثل األمـة ، ويعـرب عـن مـصاحلها وعـام تر

خالف ذلـك ، فالغالـب أن النائـب خيـضع إلرادة النـاخبني يف  دائرتـه، وإن كـان ذلـك عـىل 

حساب مصالح األمة ، طمعـا منـه أن يعيـدوا انتخابـه وهكـذا يـصبح النـواب يمثلـون مـصالح 

                                 )٢( .متباينة هي مصالح من انتخبوهم، وليس مصالح األمة العامة

 ا ا :  
القول بأن الدعاية االنتخابية التي تقوم هبا األحزاب ويقوم هبا األفراد تعد من األعامل املنهي 

عنها رشعا ؛ ألهنا دعاية للنفس وتزكية هلا ، هبدف كسب ثقة الشعب والوصول إىل احلكم 

                                                        

ألحكام الرشعية للنوازل الـسياسية تـأليف الـدكتور عطيـة عـدالن عطيـة رمـضان  رسالة جامعية بعنوان ا  - )١(

  . ، وما بعدها  ١٨٧/ ١قارة 

/ مؤسـسة الرسـالة بـريوت ط/  ، ط٧٧ ، ٧٦بحوث فقهيـة معـارصة للـدكتور عبـد الكـريم زيـدان صــ   - )٢(

   .٢٠٠٤األوىل 



 

)٢٤٩٨( ا ا  ةا  توآ رى اا  

ِاجعلني على خزائن األَْرض   ليس ممنوعا دائام ولكنه جيوز للحاجة وقد قال يوسف عليه السالم  ِ ِ ِ

ْ َ َ َ َ ْ َ ْ

إني حفيظ عليم
ٌ َ ٌ َ ِّ

ِ ِ ِ   )١(  

 إذا كـان الطالـب ممـن يقـدر عـىل إقامـة العـدل وإجـراء ،وفيه دليل عىل جواز طلب الواليـة

 ألنه علم أنه ال أحد يقـوم مقامـه يف العـدل ؛وإن كان من يد اجلائر أو الكافر، أحكام الرشيعة 

فرأى أن ذلـك فـرض متعـني عليـه فإنـه مل يكـن ، لفقراء إىل حقوقهم وتوصيل ا، واإلصالح 

 )٢ (وهكذا احلكم اليوم ، هناك غريه 

 ا  
   من خالل هذه املناقشة ألدلة الفريقني فأميل إىل القول بجواز االنتخابات، وذلك لألسباب 

 :اآلتية 

ة ففيـه احلفـاظ عـىل العقـل  قوة الدليل ألنه مبني عىل األخذ بمقاصد الـرشيع:ا اول   

 . والنفس واملال حيث إن الفوىض قد حيدث فيها ماال حيدث يف جور السنني 

 ما وال مانع من استخدام االنتخابات  بـالرغم مـن وجـود سـلبيات هبـا ، كمبـدأ  : ا

التسوية بـني األصـوات ، والتزويـر ، والتالعـب بـصناديق االقـرتاع ، وذلـك بوضـع الـضوابط 

ساتري القانونية التي ختفف من سلبيات هذه اآلليـة كـأن توضـع رشوط معينـة للنـاخبني،  والد

 .واملرشحني 

  ا ال مـانع مـن اسـتخدام االنتخابـات ألنـه يتفـق مـع مبـدأ االحتيـاط ألهنـا تـم  : ا

التعارف عليها من قبل املجتمع وتم العمل هبا إىل أن أصبح اعتقاد  الناس أنه جيب العمـل 

ا حيث أصبحت  عرفا جيب العمـل بـه  ولكـن جيـب عـىل علـامء وفقهـاء األمـة    وضـع هب

                                                        

  .من سورة يوسف ) ٥٥( جزء اآلية   - )١(

 اجلـــامع ألحكـــام - ، القرطبـــي ١٣/٥ روح املعـــاين-  ، األلـــويس ٤/٢٨٦ تفـــسري أيب الـــسعود  - )٢(

  ٩/٢١٦القرآن



  

)٢٤٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

التدابري  التي حتمي األمة من سيطرة الرأساملية ، ومن حماولة التزوير إلرادة األمة ؛ ألن القول 

باالستغناء عن هذه اآللية بالكلية ملجرد اشتامهلا عىل بعـض الـسلبيات يفـيض إىل العنـت ، 

والـرشيعة مجيعهـا مبنيـة عـىل أن املفـسدة ترصيف كثـري مـن أمـور الـسياسة ، واملشقة يف 

                             )١(.ذا عارضتها حاجة راجحة أبيح املحرم،إاملقتضية للتحريم 

 اا ــشاركة يف                                ا ــأن امل ــوى  ب ــامع ودار الفت ــه املج ــاء  ب ــا ج ــع م ــق م ــه يتف  ألن

 احلياة العامة واجب وطنى، ولكل يف املواطن مشاركة  ف)٢(االنتخابات واجب ديني ووطني 

 االسـتفتاء، ويـنظم القـانون مبـارشة هـذه يفمواطن حـق االنتخـاب والرتشـح وإبـداء الـرأى 

التمسك ببذل الوسـع وعـدم ادخـار اجلهـد للمـشاركة يف آمـال وجيب عىل األمة  .احلقوق

 . والعمرانوالتزكية، الوطن وآالمه، بل املشاركة اإلنسانية لتحقيق العبادة 

                                                        

  .٢٩/٤٩كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه –   - )١(

   . ٢٠١٢فتوى دار األزهر يف مايو    - )٢(



 

)٢٥٠٠( ا ا  ةا  توآ رى اا  

ا  ت: ام مما ا  
 يرتبط االنتخاب بالديمقراطيـة يف العـرص احلـديث ارتباطـا وثيقـا ،حيـث إن االنتخـاب ال   

يكون معربا عن الديمقراطية إال بمشاركة أكرب عـدد ممكـن مـن املـواطنني يف عمليـة إسـناد 

لطة إىل احلكام بطريقـة االنتخـاب؛ ليـصبح النظـام السلطة ؛ ألنه ال يكفي أن يكون إسناد الس

اختلفـت اآلراء .  )١(ديمقراطيا ، بـل جيـب أن يكـون حـق االقـرتاع عامـا دون أن يكـون مقيـدا 

 )٢(الفقهية حول حتديد الطبيعة القانونية لالنتخاب ، إىل ثالثة اجتاهات

ل مـواطن وهـو مـن يتمتع به ك droit individuel االنتخاب حق شخيص  :اه اول 

، ويرتتب عىل ذلك عدم جواز تقييد هـذا )٣("احلقوق الطبيعية التي الجيوز حرمان أحد منها 

احلق برشوط معينة حتد من استعامل األفـراد لـه ، بمعنـى أن يكـون هـذا االنتخـاب اختياريـا 

  . وليس إجباريا طبقا لنظرية السيادة

   مه احقا عند أصحاب هذا االجتاه ، وإنام هو جمرد االنتخاب وظيفة ، فال يعترب:ا 

  )٤ (.وظيفة يؤدهيا املواطن نتيجة انتامئه إىل األمة صاحبة السيادة

                                                        

حممـود عيـد ، رسـالة دكتـوراه ، بكليـة / ، للـدكتور نظام االنتخـاب يف التـرشيع املـرصي واملقـارن   - )١(

  . م١٩٤١احلقوق جامعة القاهرة ، سنة 

ــسياسية والقــانون الدســتوري ، للــدكتور   - )٢( ــد اهللا ، صـــ / الــنظم ال ــي بــسيوين عب دار :  ، ط١٥٩عبــد الغن

   .١٩٩٧: املعارف باإلسكندرية ، ط

ــسياسية والقــانون الدســتوري ، للــدكتور   - )٣( ــد اهللا ، صـــ / الــنظم ال ــي بــسيوين عب  دار:  ، ط١٥٩عبــد الغن

   .١٩٩٧: املعارف باإلسكندرية ، ط

 ،j.j . rousseau, le contrat social,op.cit,livreiv.ch.i. 

ــسياسية والقــانون الدســتوري ، للــدكتور   - )٤( ــد اهللا ، صـــ / الــنظم ال ــي بــسيوين عب دار :  ، ط١٥٩عبــد الغن

  .١٩٩٧: املعارف باإلسكندرية ، ط



  

)٢٥٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

   ه ابمعنى  أن  االنتخاب حقـا شخـصيا حتميـه الـدعوى  االنتخاب حق ووظيفة:ا

فيأخـذ .هتـا القضائية يف البداية ، ولكنه يتحول إىل وظيفة عنـد ممارسـة عمليـة التـصويت ذا

    )١ (.االنتخاب صفة احلق أوال ثم يصبح وظيفة بعد ذلك 

 ا ا  اأي اا و اه اا: 

أن التكييف القانوين الصحيح لالنتخاب ال يعترب حقا أو وظيفـة ، وإنـام هـو سـلطة قانونيـة ، 

 .تعطي للناخبني احلق يف حتقيق املصلحة العامة 

ذا التكييف أن املرشع له أن يعدل يف رشوط ممارسة حـق االنتخـاب سـواء ويرتتب عىل ه

وليس ألحد أن حيتج عىل ذلك مـن ناحيـة .بالتقييد أو بالتيسري طبقا ملتطلبات الصالح العام 

   )٢ (.أخرى 

                                                        

  ..٢٠٠٠:  ، ط١٨٦ة اإلسالمية لرحيل حممد غريبة صـ احلقوق واحلريات السياسية يف الرشيع  - )١(

   . ٤٨يل صـ بواسطة سعد العبد ضامنات حريتها ونزاهتها   االنتخابات- )٢(



 

)٢٥٠٢( ا ا  ةا  توآ رى اا  

ااا  : وا ا و  
   نو:  

  . وا  ا و  و  : اع اول 
 و   وا  امن و  :ام اع 

  

  و  و   وا  ا ا : اع اول 
فإذا نظرنـا إىل نظـام كنظـام االنتخـاب أو التـصويت فهـو يف نظـر اإلسـالم شـهادة للمرشـح 

   :)١( وهي يتوفر يف الشاهد من الرشوط يف صاحب الصوت مابالصالحية فيجب أن يتوفر 

قبيـل الـشهادة  نتخـاب مـن؛ ألن اال الـصبيان مطلقـا انتخـاب  البلوغ فال تقبل :ا اول  

    )٢(ولو شهد بعضهم عىل بعضوالصبي ال تقبل شهادته 

 ا مدة   ممـن خيتنـق وتقبـل   الـشها، وال معتوه ،  العقل فال تقبل شهادة جمنون :ا

   )٣(ألهنا شهادة من عاقل  ؛ إذا حتمل وأدى يف حال إفاقته  أحيانا

ا   ألن الـشهادة يعتـرب ؛ ولو فهمـت إشـارته   ، الكالم فال تقبل شهادة األخرس  :ا

ــل ــه   فتقب ــرس  بخط ــا   األخ ــني إال إذا أده ــا اليق ــل فيه ــم يقب ــن ث ــرس يف   وم ــوت األخ ص

  . )٤(االنتخابات

  ا   األنـه ال؛ وغلـط ،   فال تقبل من مغفـل وال معـروف بكثـرة سـهو  )٥( احلفظ :ا 

 .حتصل الثقة بقوله   

                                                        
  .٣/٤٢٠الروض املربع - البهويت ،١٢/٣٧  اإلنصاف للمرداوي   - )١(

  .١٠/٢١٤املبدع  - ابن فرحون  ،٣/٢٢الكايف يف فقه ابن حنبل  - ابن قدامة   - )٢(

  .١/٢٥٤زاد املستقنع  -  املقديس أبو النجا ،١/٣٤٧دليل الطالب  - مرعي احلنبيل   - )٣(

  .٢/٤٣١منار السبيل  -  ضويان ،٦/٤١٦ كشاف القناع - البهويت   - )٤(

ـــروض املربـــع - البهـــويت  - )٥( ـــب   -  مرعـــي احلنـــبيل  ،٤٢٢ ،٤٢١ ،٤٢٠/ ٣ ال ـــل الطال  ،١/٣٤٧دلي

  ١/٢٥٤زاد املستقنع - املقديس أبو النجا 



  

)٢٥٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ٢( االستقامة من العدل ضد اجلور: لغة  وهي  )١(العدالة  :ا( .  

 الناخب ويمكن أن نقول بأن  يكون ،)٣(استواء أحواله يف دينه واعتدال أقواله وأفعاله : ورشعا 

وأشهدوا ذوي عدل منكم  :عدال مريض السرية كام قال تعاىل 
ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ

ِ ٍ ِْ    )٤( ،    

ِممن ترضون من الشهداء  :وقوله تعالى  ِ ِ

َ َ ُّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ
  )٥(   

حية ملجرد أنه قريبه ،أو ابن بلده ، أو ملنفعة شخصية يرجتيها منه ومن شهد ملرشح بالصال

ِوأقيموا الشهادة لله : فقد خالف أمر اهللا تعاىل ِ ِ

َّ َ َ َ َّ ُ َ َ
   )٦(     

 أداء واجبـه االنتخـايب حتـى رسـب الكـفء األمـني ،وفـاز باألغلبيـة مـن الومن ختلف عـن 

يتوفر فيه وصف القوي األمني فقد خالف أمر اهللا يف أداء الشهادة ، وقـد قـال  يستحق ممن ال

 والَ يأب الشهداء إذا ما د:: تعاىل 
ُ َ َ ُ َ َ ُّ َ ْ َ َ

عواِ
ُ

   )٧(    
ومثـل ذلــك يقــال يف صــفات املرشــح ورشوطــه مــن بــاب أوىل ، وبإضــافة هــذه الــضوابط 

والتوجيهات لنظام االنتخاب نجعله يف النهاية نظاما رشعيا، وإن كان يف األصل مقتبس مـن 

 . عند غرينا 

  
                                                        

  ٦٣٢ص/٢اإلقناع للرشبيني ج ،٤٢٢ ،٤٢١ ،٤٢٠/ ٣الروض املربع  - البهويت   -)١(

 ، ٢/٦٦٣ )عدل ( مادة مجهرة اللغة- ابن دريد،  ١١/٤٣٠)عدل (مادة :  لسان العرب-ابن منظور   -)٢(

  .٢/٢٢١ )عدل (مادة دستور العلامء  -القايض نكري 

خمترص  - حممد عبد الوهاب  ،٣/٤٢١ملربع  الروض ا-  البهويت،١٢/٤٣اإلنصاف للمرداوي   -)٣(

  .١/٧٦٩اإلنصاف والرشح الكبري 

  .من سورة الطالق ) ٢(جزء اآلية   - )٤(

  .من سورة البقرة  ) ٢٨٢(جزء اآلية   - )٥(

  .من سورة الطالق ) ٢(جزء اآلية   - )٦(

  .من سورة البقرة  ) ٢٨٢(جزء اآلية   - )٧(



 

)٢٥٠٤( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 مع ان: اما  وا   و  و  
يف املواطن عدة رشوط ال تتعلق بالتعليم أو الثروة أو الطبقة لكي يتمتع بحق  يشرتط القانون

 :االنتخاب وهي 

  ا :ا  اول 
يــشرتط يف الناخــب أن يكــون مــرصيا ، فلــيس لألجانــب حــق االنتخــاب ؛ ألن األمــر يتعلــق 

 .)١(باملسامهة يف حكم الدولة 

 ما  ا:ا   

يف الوقت احلارض تعطي املرأة حق االنتخاب عىل قدم املـساواة مـع معظم دساتري العامل 

 .)٢(الرجل 

 ا  ا :ا  

تقوم الترشيعات املختلفة بتحديد سن معني حيصل فيها الفرد عـىل كافـة حقوقـه الـسياسية 

ولكن هذه الترشيعات ختتلف فيام بينها يف حتديد هذه السن ، فمنها مـا جيعلـه .ويتمتع هبا 

للحصول عىل كافة حقوقـه الـسياسية ، ومنهـا مـا حيـدده بثامنيـة عـرش ، دى وعرشين سنةإح

 . )٣(عاما

 اا ا : ا ا.  
، واكتامل النضج الذهني ؛ ملامرسـة حـق االنتخـاب ، من الطبيعي أن تشرتط األهلية العقلية

يـتهم أحـد  ئي  حتـى التنص الترشيعات عىل أن يكـون إثبـات اجلنـون بحكـم قـضا وعادة ما

 ..)٤(باجلنون كيدا له ، وتنكيال به 

                                                        

   .١٧٢د راغب احللو صـماج/ القانون الدستوري للدكتور   - )١(

  . ١٦٥النظم السياسية و القانون الدستوري للدكتور عبد الغني بسيوين صـ   - )٢(

   .١٧٣ماجد راغب احللو صـ/ القانون الدستوري للدكتور   - )٣(

  . ١٦٦النظم السياسية و القانون الدستوري للدكتور عبد الغني بسيوين صـ   - )٤(



  

)٢٥٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ا ا :دا ا.  
تشرتط القوانني الوضعية لالنتخابات عـدم صـدور أحكـام قـضائية ضـد الناخـب يف جـرائم 

متس الرشف واالعتبار ، مثل جرائم الرسقة ، والرشوة ، واإلفالس  والتزوير ، وخيانة األمانة 

تب عـىل صـدور أحكـام بـشأن هـذه اجلـرائم حرمـان املحكـوم علـيهم مـن ممارسـة ، ويرت

 )١(احلقوق السياسية بصفة عامة 

وبعد أن حتدثت عن رشوط الناخب واملرشح ال بـد وأن أحتـدث عـن الـضوابط اخلاصـة  

 بإدارة العملية االنتخابية  

 ع اا : ا ادارة ا اما 
خاب الناجح حدث واسع النطاق، يستلزم تنفيذ مهامت أساسية وثانويـة عـىل يـد مجـع االنت

ُّمن األشخاص الذين يتوجب عليهم إدراك مسؤولياهتم يف العملية االنتخابية وحتمل تبعات  ّ

ــانون ــات  ، أعامهلــم جتــاه الق ــة الــدور املوكــل إىل مــديري االنتخاب ــا يفــرس أمهي ّوهــذا م

ً وهو دور يتطلب التزاما شخصيا كبرياواملوظفني التابعني هلم، ً ً َّ . 

ّتؤكد جتربة الدول وممارستها احلديثة أنه ال بد من " ّ : 

ّ مــسؤولية التطبيــق إىل مــسؤولني انتخــابيني ســنادومــن إ...تــأمني مراقبــة العمليــة االنتخابيــة

 ... ّحياديني

ًفاآللية الرقابية املتمتعة بثقة األحزاب والنـاخبني رضوريـة جـدا يف  احلـاالت االنتقاليـة مـن ّ

ًنظام احلزب الواحد إىل التعددية احلزبية مثال، أو كلام كان حياد السلطات اإلداريـة موضـع  ّ

 .)٢(تشكيك

                                                        

  .١٦٦ نفس املراجع السابقة صـ –  - )١(

(2)- Elections libres et régulières: Droit et Pratique internationaux 
(Genève: Union interparlementaire, 1994) ..  



 

)٢٥٠٦( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 دئا ا   
 : الثالثة التاليةاملبادئعىل كل جهاز انتخايب أن يراعي 

١ -ا :  
ّإال وذلك ال يكون وحيافظ عليها احلكومة وأن حيظى بثقة األحزاب ال بد اجلهاز االنتخايب 

ًإذا عد مستقال  ّ ُ
)١( . 

  : اد- ٢
 فدوره يقـوم عـىل تزويـد مجيـع النـاخبني كـل النتخايب أن يكون حياديا اجلهاز اال بد عىل 

ّاملعلومات املطلوبة لتمكينهم من التصويت بطريقة متنورة إىل حد معقول، وعـىل جتميـع  ّ

َّ دون اإلرضار بأي حزب أو مرشحاألصوات وإعالن النتائج ّ
)٢( . 

٣ -اا :  
َّ قلة االحرتافية قد حيمل ، ألن َّجيب أن يتصف اجلهاز بصفة االحرتافية يف إدارة االنتخابات َّ

ْالناخبني عـىل التـشكيك يف االلتـزام بمبـدأي االسـتقاللية واحليـاد الرئيـسيني، ويثنـيهم عـن  َّ ْ َ

 . )٣(قبلةاملشاركة يف االنتخابات امل

 :أما املبادئ العامة التي تسمح بتأمني جودة العمليات االنتخابية، فتشمل النقاط التالية

ُجيب أن تتاح إمكانية إخضاع العمليات ملراجعـة دقيقـة وأن تكـون يف متنـاول :َّالشفافية - ١

 . )٤(مجيع املشاركني

                                                        

   . ١٤٨ صـ بواسطة سعد العبديلاالنتخابات   - )١(

 Al Arabi، نـرشه ٢٢٢صــ ..  النظـام االنتخـايب : وبنـاء العمليـة الديمقراطيـة.. النظـام االنتخـايب   - )٢(

Publishing and Distributing  .    

ــدد   - )٣( ــطية الع ــات رشق أوس ــة دراس ـــ ٥٧جمل ــام ١١٥، ص ــط ع ــرشق األوس ــات ال ــز دراس ــرشه مرك  ، ن

٢٠٠١١ .  

 Managing electoral ، ٢٩ف��ارس محم��د العم��ارات ص�ـ� / إدارة الحم��الت االنتخابی��ة د  - )٤(

campaigns ،  ٢٠٢٠:  ، ط'دار اخلليج للنرش والتوزيع ، نشره.  



  

)٢٥٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

: َّتخابية حمددة بوضوحّجيب أن تكون املسؤوليات املتعلقة بالعمليات االن: املسؤولية- ٢

َفالكل جيب أن يعرف من هو صاحب السلطة التقريرية، وما هي سلسلة املراتب
)١( .. 

ّجيب أن يكون لـدى املـشاركني اليقـني بـأن االقـرتاع رسي، والثقـة بـأن :ّ رسية االقرتاع- ٣

 . )٢(حرية التعبري مضمونة هلم

ّن توضــع أنظمــة فعالــة لتــدارك جيــب أ:عمليــات التزويــر واملخالفــات االنتخابيــةمنــع  - ٤

عمليات التزوير يف االنتخابات، وأن يكون ثمـة قـانون ملكافحـة املخالفـات بحيـث يـدرك 

ُّمجيع املشاركني العقوبات املرتبطة بكل ترصف غري مناسب
)٣( .. 

جيب أن يكون يف وسـع املـشاركني والـرأي العـام احلـصول عـىل   : إباحة املعلومات- ٥

ــةِّاملعلومــات املتعلقــ ومــن واجــب مــديري االنتخابــات نــرش هــذه . ة بالعمليــات االنتخابي

َّاملعلومات بطريقة فعالة
)٤( .   

                                                        

األوىل لنـدن /  ، ط٣٧٤صــ  عبـد ربـه العنـزي. بواسـطة داملرشد املنهجي يف احلمالت االنتخابية ،   - )١(

   ، نرشه٢٠٢١

 https://play.google.com/store/books 
:  م ،ط٢٠٠٩:  ، ط٢٥٨االنتخابات ضامن حريتها ونزاهتها دراسـة مقارنـة سـعد مظلـوم العبـديل صــ    - )٢(

  .دار دجلة 

 بواسـطة الدكتــور )دراسـة مقارنـة(السلطـة الترشيعيـة وصنــع الـسياسـة العامــة فــي النظــام الربملانــي    - )٣(

    .دار األكاديميون للنرش والتوزيع: ط، ٣١٦يــزن خلــوق حممــد ساجــد صـ 

بواسـطة وائـل منـذر  ةدراسة مقارنـ:   اإلطار القانوين لإلجراءات السابقة عىل انتخابات املجالس النيابية- )٤(

  .املركز القومي لإلصدارات القانونية : ، ط٢١٥األوىل : ، ط٢٢٩ صـالبيايت

  



 

)٢٥٠٨( ا ا  ةا  توآ رى اا  

ا   
 أو :ا :  

ــرض . ١ ــالل ع ــن خ ــة، م ــشاعر اجلامعي ــدة امل ــة ، ووح ــدة األم ــق إىل وح ــشورى طري ال

  .املشكالت العامة، وتبادل الرأي واحلوار

فاءات والقدرات، وحتقيـق األفـراد لـذاتياهتم، ومـا الشورى خري وسيلة للكشف عن الك. ٢

أوتوا من مواهب وملكات؛ كي تستفيد الدولة واألمـة مـن كافـة طاقـات أبنائهـا، والسـيام يف 

 .املجتمعشئون 

الشورى آلية للتوصل إىل توافق بخصوص اختيار البـديل األمثـل مـن بـني عـدة خيـارات . ٣

ُّمطروحة، فلب الشورى هو املشاركة يف  ُ القـرار الـسيايس وغـريه، وهـي آليـة املـشاركة مـع َ

  .اإلبقاء عىل التعددية والتاميز

إهنا خري وسيلة لرتبية األمم وإعدادها للقيادة الرشيدة، وتدريبها عىل حتمل التبعات، كام . ٤

ِّأهنا تعود األفراد عىل العطاء، وعىل االنتامء جلامعتهم ووطنهم، وحتمل مسؤولياهتم جتاه  َ ُ

  .امعةهذه اجل

تدرب الشورى املستشار عىل املسامهة يف احلكـم واإلدارة، وتثريـه بالتجربـة وجـودة . ٥

 .الرأي والتفكري من خالل ممارسته للشورى 

 م : تا:  

١ -    ا   يمثل لألمة  حيث إن هذا املبدأ مامرسة الشورى يف كل جوانب احلياة ب

راء قوية وسـديدة توصـلها إىل طريـق النـرص والتمكـني، مدرسة تستطيع من خالهلا حتقيق آ

  .كام نال هبا املسلمون األوائل، الظفر واألمن

ه لزومـ تويص الباحثة برضورة التـشديد عـىل تعلـيم هـذا املبـدأ للـصغار والكبـار إذ يف - ٢ 

 .    السداد والرشاد والغي يف االنفراد واالستبداد

ء األمـة وفقهائهـا ألنـه يـؤدي دومـا وأبـدا إىل الـرأي  تويص الباحثـة بـااللتزام بـرأي علـام- ٣

  .الصحيح يف معظم األمور



  

)٢٥٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ادر واا  
  

 أو : آن اا:  
 م : ا :  

 ٩١١الدر املنثور لإلمام عبد الرمحن بن الكامل جالل الدين الـسيوطي، املتـوىف سـنة - ١

  . م ١٩٩٣ طبعة سنة – بريوت –دار الفكر : هـ، طبعة

مكتبة العلوم واحلكم، املدينة : أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري ،ط - أبو بكر اجلزائري - ٢

 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤اخلامسة، : املنورة، اململكة العربية السعودية ، ط 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لإلمام أيب الفـضل شـهاب الـدين - ٣

 بدون تاريخ – بريوت –دار إحياء العريب :  هـ، طبعة١٢٧٠ األلويس البغدادي، املتوىف سنة

 .طبع 

:  هــ ، طبعـة٦٠٦التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب لإلمام فخر الدين الرازي، املتوىف سنة - ٤

 .  م ٢٠٠٠ هـ ، ١٤٢١األوىل سنة :  بريوت ، الطبعة–دار الكتب العلمية 

 ٦٧١بن أمحد القرطبي، املتـوىف سـنة اجلامع ألحكام القرآن لإلمام أبو عبد اهللا حممد - ٥

 . بدون تاريخ طبع –دار الشعب القاهرة :هـ، طبعة 

 تفسري البغوي لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود بـن حممـد البغـوى، املتـوىف سـنة - ٦

 . خالد عبد الرمحن العك :  حتقيق – بريوت بدون تاريخ طبع –دار املعرفة :  هـ ،طبعة٥١٦

ل آي القرآن لإلمـام حممـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن خالـد أبـو جعفـر جامع البيان عن تأوي -٧

 .  هـ ١٤٠٥ طبعة سنة -  بريوت –دار الفكر : هـ، طبعة٣١٠الطربي، املتوىف سنة 

  :وو ا  :  
حممـد حميـى :  سنن أيب داود لإلمام سليامن بن الشعث أبو داود السجستاين ، حتقيقـه - ٨

 .  بدون تاريخ طبع – بريوت –دار الفكر : ة الدين عبد املجيد، طبع

سنن ابن ماجة لإلمام حممد بن يزيد أبو عبـد اهللا بـن ماجـة القزوينـي، املتـوىف سـنة  - ٩

 .  بدون تاريخ طبع – بريوت –دار الفكر : حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة: هـ ، حتقيق ٢٧٣



 

)٢٥١٠( ا ا  ةا  توآ رى اا  

 أبـو بكـر املتـوىف أمحد بن احلسني بن عىل بن مويس: سنن البيهقي الكربى، تأليف  - ١٠

 طبعـة – مكة املكرمـة –مكتبة دار الباز : حممد عبد القادر عطا، طبعة :  هـ حتقيق ٤٥٨سنة 

 . هـ ١٤١٤سنة 

 لإلمام حممد بن عييس أو عييس الرتمذي السلمي " اجلامع الصحيح "سنن الرتمذي  - ١١

اء الـرتاث دار إحيـ: أمحـد حممـد شـاكر وآخـرون ، طبعـة :  هـ ، حتقيـق ٢٨٠املتوىف سنة 

 .  بدون تاريخ طبع – بريوت –العريب 

سنن النسائي الكربى لإلمام أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، املتوىف سـنة  - ١٢

دار الكتـب : عبد الغفار سليامن البنداري ، سيد كرسوي حسن ، طبعة / د:  هـ، حتقيق ٣٠٣

  . م ١٩٩١ هـ ، ١٤١١األوىل سنة :  بريوت ـ الطبعة–العلمية 

رشح النووي عىل صحيح مسلم لإلمام أبو زكريا حييى بن رشف بـن مـرى النـووي،  - ١٣

الثانيـة طبعـة سـنة :  الطبعة– بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : هـ ، طبعة ٦٧٦املتوىف سنة 

 . هـ ١٣٩٢

حممـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف : رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمـام مالـك، تـأليف  - ١٤

األوىل سـنة :  بـريوت ، الطبعـة– هـ ، طبعة دار الكتـب العلميـة ٤٥٧نة الزرقاين، املتوىف س

 . هـ ١٤١١

 لإلمــام أبــو عبــد اهللا حممــد بــن " اجلــامع الــصحيح املختــرص "صــحيح البخــاري  - ١٥

دار ابن كثري : مصطفي  ديب البغا ، طبعة :  هـ، حتقيق ٢٥٦إسامعيل البخاري، املتوىف سنة 

  هـ ١٤٠٧ية طبعة سنة الثان:  الطبعة– الياممة بريوت –

 صحيح ابن حبان برتتيب بن بلبان لإلمام حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي،  - ١٦

:  بـريوت، الطبعـة–مؤسسة الرسـالة : شعيب األرنوط، طبعة :  هـ، حتقيق ٣٠١املتوىف سنة 

  هـ ١٤١٤الثانية سنة 

وري، املتـوىف صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج أبـو احلـسن القـشريي النيـساب - ١٧

 .  بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : حممد فؤاد عبد الباقي ، طبعة:  هـ ، حتقيق ٢١٦سنة 



  

)٢٥١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  ا ا  :  

ابـن : حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار يف فقه أبو حنفية، تأليف  - ١

  .  م ٢٠٠٠ -   هـ١٤٢١ طبعة سنة –دار الفكر ، بريوت : عابدين ، طبعة 

 ا ا :  
حممـد حجنـي ، : شهاب الدين أمحد بـن إدريـس القـراىف ، حتقيـق :  الذخرية، تأليف -  ١

 . م ١٩٩٤ طبعة سنة – بريوت –دار الغرب : طبعة 

عيل الصعيدي العـدوى املـالكي ، :  حاشية العدوى عيل كفاية الطالب الرباين، تأليف  - ٢

 .هـ ١٤١٢ بريوت طبعة سنة –دار الفكر : د البقاعى ، طبعةيوسف الشيخ حمم: حتقيق 

حممد : حممد بن عرفه الدسوقي، حتقيق : حاشية الدسوقي عيل الرشح الكبري، تأليف  - ٣

 .  بريوت –دار الفكر : عليش ، طبعة 

يوسف : أبو احلسن املالكي، حتقيق : كفاية الطالب لرسالة أيب زيد القريواين، تأليف - ٤

 .هـ ١٤١٢ طبعة سنة – بريوت–دار الفكر: قاعي، طبعةالشيخ حممد الب

خليل بن إسحاق بـن مـويس املـالكي ، : خمترص خليل يف فقه أمام دار اهلجرة، تأليف - ٥

 .هـ ١٤١٥ بريوت ، طبعة سنة –دار الفكر : امحد عيل حركات ، طبعة : حتقيق 

أبو عبد حممد بن عبد الرمحن املغري : مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، تأليف  - ٦

 . هـ ١٣٩٨الثانية سنة :  الطبعة– بريوت –دار الفكر : هـ ، طبعة٩٥٤اهللا، املتوىف سنه 

ا ا:  
 –املكتـب اإلسـالمي : اإلمـام النـووي ، طبعـة : روضة الطالبني وعمدة املفتني، تأليف  - ١

 . هـ ١٤٠٥بريوت الطبعة الثانية سنة 

  ا ا  :  
ة الراجح من حمل اخلالف عيل مذهب األمام أمحـد بـن حنبـل،  يف معرفاإلنصاف -١

حممد حامـد الفقـى ، : هـ ، حتقيق٨٨٥عيل بن سليامن املرادي، املتوىف سنة : تأليف 

   بريوت –دار إحباء الرتاث العريب : طبعة 



 

)٢٥١٢( ا ا  ةا  توآ رى اا  

شيخ اإلسالم  أيب العباس تقي الدين :  الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، تأليف-٢

 –دار املعرفـة : هــ ، طبعـة٧٢٨ بن عبد احلليم بن تيمية احلـراين، املتـوىف سـنة أمحد

 .بريوت 

عبـد اهللا بـن أمحـد قدامـة :  املغني يف فقه اإلمام أمحد بـن حنبـل الـشيباين، تـأليف-٣

األويل :  بريوت ، الطبعـة–دار الفكر : هـ ، طبعة٦٢٠املقديس أبو حممد، املتوىف سنة 

 .  هـ ١٤٠٥سنة 

منصور بن يونس بـن إدريـس البهـويت، املتـوىف : كشاف القناع عن متن اإلقناع تأليف -- ٤

 بـريوت ، طبعـة –دار الفكـر : هالل مصيلحي مصطفي هالل ، طبعة : هـ، حتقيق ١٠٥١سنة 

 .  هـ ١٤٠٢سنة 

ــأليف- ٥ ــي ت ــة املنته ــب أويل النهــي يف رشح غاي ــاين، :  مطال ــسيوطي الرحيب مــصطفي ال

 . هـ ١٩٦١ دمشق ، طبعة سنة - املكتب اإلسالمي:  ، طبعةهـ١٢٣٤املتوىف سنة 

  ا اي  
دار اآلفاق : عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد، طبعة: املحىل، تأليف  * 

   .جلنة إحياء الرتاث العريب:  بريوت، حتقيق- اجلديدة 

 ا     

: هــ، حتقيـق٨١٦جلرجاين، املتوىف سنة عيل بن حممد بن عيل ا:   التعريفات، تأليف- ١

 . هـ ١٤٠٥األويل سنة :  بريوت ، الطبعة–دار الكتاب العريب : طبعة  إبراهيم األبياري ،

أمحـد بـن عـيل املقـري :  املصباح املنـري يف غريـب الـرشح الكبـري للرافعـي، تـأليف-  ٢

 . بريوت –املكتبة العلمية : هـ ، طبعة٧٧٠الفيومي، املتوىف سنة 

حممـد / حامد عبد القادر / أمحد الزيات / إبراهيم مصطفي:  املعجم الوسيط، تأليف- ٣

 . منهج اللغة العربية : دار الدعوة حتقيق : النجار ، طبعة

: حممد مرتيض احلـسيني الزبيـدي ، حتقيـق :  تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف- ٤

 .دار اهلداية : جمموعة من املحققني ، طبعة



  

)٢٥١٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

دار : هـ طبعـة٣٧٠أبو منصور بن أمحد األزهري، املتوىف سنة : ب اللغة، تأليف  هتذي-- ٥

 . م٢٠٠١األويل سنة :  الطبعة– بريوت –إحياء الرتاث العريب 

/ د: هــ، حتقيـق ١٧٥اخلليل بن أمحد الفراهيدي، املتوىف سنة :  كتاب العني، تأليف - ٦

 . تبة اهلالل دار مك: إبراهيم السامرائي ، طبعة/مهدي املخزومي د

درا صادر : هـ، طبعة٧١١حممد بن مكرم بن منظور، املتوىف سنة :  لسان العرب، تأليف - ٧

 .األويل :  بريوت ، الطبعة–

هـ، ٧٢١حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، املتوىف سنة :  خمتار الصحاح، تأليف - ٨

 .  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ بريوت طبعة سنة –مكتبة لبنان : حممود خاطر ، طبعة: حتقيق 

أيب احلـسن أمحـد بـن قـارس بـن زكريـا، املتـوىف سـنة :  معجم مقاييس اللغة، تأليف - ٩

 طبعــة ســنة – بــريوت –دار اجلبــل : عبــد الــسالم حممــد هــارون ، طبعــة: هـــ، حتقيــق٣٩٥

 . هـ ١٤٢٠

أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ، : النهاية يف غريب احلديث واألثر ، تأليف  - ١٠

 . م  ١٩٧٩ هـ ١٣٩٩  طبعة سنة -  املكتبة العلمية بريوت /ط

  : اة 
عـامد الـدين : ،حتقيـق ١/١٩١ الغنية يف أصـول الـدين - أبو سعيد النيسابوري املتويل- ١

 م ، ابـن ١٩٨٦ -  هــ ١٤٠٦األوىل :  ط– لبنـان –مؤسسة الكتب الثقافيـة : أمحد حيدر ،  ط

 ٤/١٣٢الفصل يف امللل  - حزم 

  ،١/٣٦التنبيــه والــرد عــىل أهــل األهــواء والبــدع  -سن امللطــي الــشافعي أبــو احلــ - ٢

 ١٤١٨:  ط– القـاهرة –املكتبة األزهرية : حممد زاهد بن احلسن الكوثري، ط:حتقيق 

  م١٩٩٧ -هـ 

 ا ا   

نجـم الـدين إبـراهيم بـن عـيل : حتفة الرتك فيام جيب أن يعمـل يف امللـك، املؤلـف  -١

 الثانية: عبد الكريم حممد مطيع احلمداوي، ط: ، حتقيق ١/٢٥َرسويس َّاحلنفي الط



 

)٢٥١٤( ا ا  ةا  توآ رى اا  

اإلمامــة والــسياسة أبــو حممــد عبــد اهللا بــن مــسلم ابــن قتيبــة الــدينوري ، حتقيــق خليــل  -٢

 ، مكان النرش بريوت.م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨املنصور ، النارش دار الكتب العلمية ، سنة النرش 

يخ اإلسالم حممد بن إبراهيم بن سـعد اهللا بـن حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم لش -٣

 مجـادى ٢٠سنة الوفـاة / ٦٣٩مجاعة بن عيل بن مجاعة بن حازم بن صخر سنة الوالدة هـ 

الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود، حتقيـق ودراسـة :  ،حتقيق قدم له١/٧٧هـ  ٧٣٣/األوىل 

ن رئاسـة املحـاكم الـرشعية دار الثقافـة بتفـويض مـ: فؤاد عبد املنعم أمحـد  ،ط. د: وتعليق

 .الدوحة / قطر.م  ، ١٩٨٨- هـ ١٤٠٨بقطر  ،طبعة  

أمحد بن عبد احللـيم بـن تيميـة :  الراعي والرعية املؤلف إصالحالسياسة الرشعية يف  -٤

 .دار املعرفة: احلراين ، النارش 

:  م،ط١٩٧٥: الشورى يف نظام احلكم اإلسالمي لألستاذ عبد الرمحن عبد اخلالق ،ط -٥

 . ر السلفية ودار القلم   الدا

عبـد : أمحد بن عبد اهللا القلقـشندي حتقيـق / مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة ، املؤلف  -٦

 الثانية: الطبعة ١٩٨٥ -  الكويت - مطبعة حكومة الكويت / الستار أمحد فراج، دار النرش 

 وما ات واورث واا  
اين يف ظل اإلسالم بحـث مقـدم إىل املـؤمتر الرابـع املجتمع اإلنس –حممد أبو زهرة - ١

 .ملجتمع البحوث اإلسالمية

حقـوق اإلنـسان بـني النظريـة والتطبيـق يف احلـضارة اإلسـالمية ويف  –حممد خلف اهللا - ٢

 حضارة الغرب بحث مقدم إىل املؤمتر الرابع ملجتمع البحوث اإلسالمية 

املفهـوم ، بحـث منـشور ضـمن الشورى والديمقراطية مـشكالت املـصطلح و: الرتايب- ٣

 ).٧٥٤(جملة املستقبل العريب السنة الثامنة العدد 

) ١٥(اإلسالم والديمقراطية ، بحث منشور يف جملة املستقبل العـريب، الـسنة : هويدي- ٤

 ).١٦٦(العدد 

  م ، ١٩٣٨ الطبعة األوىل - مطبعة األنوار بمرص ، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام - ٥



  

)٢٥١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

   

 هـ ، ١٤١٨دار الشاد ، الطبعة الثالثة / معامل املنهج اإلسالمي للدكتور حممد عامرة ، ط -١

 . م  ١٩٩٨

دار اوق  : ، او ا  ام وا ا ر  رة                    -٢

١٩٩٧   .   

 .بة مرص األوىل ، مكتبة وه:  الديمقراطية أبدا لألستاذ خالد حممد خالد ، الطبعة  -٣

ومعارضـته حلكـم الـرشع للعالمـة ) ديمقراطيـة الـشعب ( حكم الشعب أو ما يسمى ب  -٤

الشيخ صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان عضو هيئة كبار العلامء بقلم عيل بن فهـد بـن عبـد 

   .٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢دار النصيحة الطبعة األوىل / اهللا أبا بطني ط

رشعية للنـوازل الـسياسية تـأليف الـدكتور عطيـة عـدالن رسالة جامعية بعنوان األحكام الـ -٥

 . عطية رمضان قارة

مــذاهب فكريــة يف امليــزان حمــارضات يف الغــزو الفكــري تــأليف الــدكتور عــالء بكــر  -٦

الدار السلفية للنرش والتوزيع ، مكتبة فياض للطباعة والنرش : وراجعه الدكتور يارس برهامي ط

 . م ٢٠١١،  هـ ١٤٣٢والتوزيع ، الطبعة األوىل 

حممـود عيـد ، رسـالة / نظام االنتخاب يف التـرشيع املـرصي واملقـارن ، للـدكتور  - ٧

 . م١٩٤١دكتوراه ، بكلية احلقوق جامعة القاهرة ، سنة 

:  م ،ط٢٠٠٩: االنتخابات ضامن حريتها ونزاهتها دراسة مقارنة سعد مظلوم العبديل ، ط - ٨

  .دار دجلة 

 بواسطة )دراسة مقارنة(سـة العامـة فـي النظـام الربملانـي السلطـة الترشيعيـة وصنـع السيا -٩

   .دار األكاديميون للنرش والتوزيع: ط ،الدكتـور يــزن خلــوق حممــد ساجــد 

  مقارنـةدراسـة: اإلطار القانوين لإلجـراءات الـسابقة عـىل انتخابـات املجـالس النيابيـة - ١٠

 .ركز القومي لإلصدارات القانونية امل: ، ط٢١٥األوىل : ، طبواسطة وائل منذر البيايت



 

)٢٥١٦( ا ا  ةا  توآ رى اا  

وما اا:   
 

1- sayed amir ali , ashort history of the sara cons, p55  

2- https://www.alukah.ne 

3- social,op.cit,livreiv.ch.i. 

4- Elections libres et régulières: Droit et Pratique internationaux 

(Genève: Union interparlementaire, 1994..( 



  

)٢٥١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  س ات

٢٤٢٥...........................................................................................................ا  

  ٢٤٣٠...................................................................أ ارى  ا ا: ا اول

  ٢٤٣١..............................................................أ ات ذات ا ع:  ا اول

  ٢٤٣١.................................................................................... ارى : اع اول 

 مع اا :ا را .........................................................................٢٤٣٢  

 ما رى: اا و................................................................................٢٤٣٣  

 ا ى : ارى و  ا  لا ا٢٤٣٧...............................................ا  

  ٢٤٣٧......................................................... ارى   ال وا: اع اول 

مع اا :ا اى ارى و  ا  ل................................................٢٤٤١  

  ع ارى:ا ا اى ا....................................................................٢٤٤٣  

 اع ام: اا  رىا  تنا............................................................٢٤٤٥  

  اا ا : ا اا ورى واا أ ...........................................٢٤٤٧  

  ٢٤٤٧............................................ اأ ارى واو اا ا  : اع اول 

مع ان : اما  رىا   و.........................................................٢٤٥١  

 ع ارى: اا  ريا ٢٤٥٢.................................................................ا  

 ما ا  :ا را  رىأ ا لإ ................................................٢٤٥٣  

   ن٢٤٥٣..........................................................................................و  

  ٢٤٥٣.....................................................................مق وا ا  ارى: ا اول  

 ما ا :اا ا   ودور ا ، ة ا  رىا ٢٤٦٠................................أ  

ا ة: اا اطرى وا٢٤٦١..................................................................ا  

 ا ا :رت اا  ء وج٢٤٦٦...................................................ا  

  ٢٤٦٧.................................................... ا ا  اوج ء : ا اول 

  ٢٤٦٧.................................................................................... اء:اع اول 

 مع او: ا و سءأا  ا ٢٤٦٧........................................................ا  

 ما ول: اا اء اا   اا ا ٢٤٧١.............................................إ  



 

)٢٥١٨( ا ا  ةا  توآ رى اا  

ما ا :رس ا  وء......................................................................٢٤٧٣  

ا ا :وا ا  دت ااا   ء٢٤٧٥...................................ا  

  ٢٤٧٥....................................ات اد  ا وااء   ا: اع اول 

 مع اء: اا ر  ا ٢٤٨٠................................................................أ  

 ع اا :ممر اءال اإ  ٢٤٨١................................................... ا  

اع اء: اا  نما ......................................................................٢٤٨١  

 ع اا :ء اق ا٢٤٨١.........................................................................م  

اا ا :ا ا  تمرى ا ةت اا ...................................٢٤٨٤  

  ٢٤٨٥............................................................... امب  ا ا: ا اول 

 ما ا : ا ا  بما و ى.....................................................٢٤٨٦  

 ا ت: ام مما ٢٥٠٠...................................................................ا  

اا ا :وا ا و........................................................................٢٥٠٢  

  ٢٥٠٢........................................و  و   وا  ا ا: اع اول 

 مع ان: اما  وا   و  ٢٥٠٤...............................................و  

 ع اا :ما دارة ا ا ا٢٥٠٥......................................................ا  

٢٥٠٨..........................................................................................................ا  

 أو : ٢٥٠٨...................................................................................................:ا  

 م : ت٢٥٠٨...............................................................................................:ا  

ادر وا٢٥٠٩..................................................................................................ا  

  ٢٥١٧........................................................................................س ات
 


