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The people of the solution and the contract are the elite who rose
up in politics, controlled its aspects and corrected its
crookedness. They are the ones who took the initiative in
evaluating the performance of the ruler and removing him if
necessary. They are the ones who pledge allegiance to him, and
they are the ones who renew the pledge of allegiance to his crown
prince and they are the ones who take upon themselves the care
of the nation’s interests and they do not deviate from that. They
are the ones who are followed in the nation, who possess its trust
and approval for what they are known for of piety, justice,
sincerity, integrity, good opinion, knowledge of matters and
concern for the nation’s interests. society, ensuring its safety,
protecting its stability, preserving its egg, and protecting it from
any corruption that may occur to it, starting from the ruler to the
ruled; Therefore, this system has created for us a group of people
of solution and contract who are like a lifeline and lifeboat in the
shadow of the seas of temptation that surround the nation and
the eyes of the enemies that lurk in it and await its downfall. We
say that the people of the solution and the contract in our present
time are the representatives elected by the people to carry out the
tasks of the nation and to monitor the work of the government
and hold it accountable if necessary. Which is held by the
Imamate and then detail in the dispute and weighting.
Key words: People of Solution and Contract, Allegiance,
Jurisprudence Studies.
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امللخص:

وقوموا اعوجاجها ،هم من ملكوا
أهل احلل والعقد هم الصفوة الذين ارتقوا ابلسياسة ،وضبطوا جوانبها ّ
زمام املبادرة يف تقومي أداء احلاكم وعزله إ ْن لزم األمر ،هم من يبايعونه ،وهم من جيددون البيعة لويل عهده
وهم الذين حيملون على عاتقهم رعاية مصاحل األمة وال حييدون عن ذلك سبيالً ،هم املتبوعون يف األمة
احلائزون على ثقتها ورضاها ملا عرفوا به من التقوى والعدالة واالخالص واالستقامة وحسن الرأي ومعرفة
أسست على دعائم متينة
األمور واحلرص على مصاحل األمة ،إ ّن األمة االسالمية منذ بداية عهدها قد ّ
وأسس قومية ،وإ ّن من اجلوانب املهمة اليت حرص عليها النظام اإلسالمي كيفية ضبط اجملتمع وضمان
سالمته ومحاية استقراره وحفظ بيضته ومحايته من أي فساد قد يطرأ عليه بدأ من احلاكم إىل احملكوم؛
لذلك أفرز لنا هذا النظام مجاعة أهل احلل والعقد الذين هم أشبه بطوق النجاة ومركب احلياة يف ظل حبار
الفنت اليت حتيط ابألمة وعيون األعداء اليت ترتبص هبا وترتقب سقوطها ،هم مجاعة هلم صفاهتم اليت قد
عرفوا هبا ومساهتم اليت اتسموا ،وبعد النظر يف أحوال األمة السياسية ،نقول إ ّن أهل احلل والعقد يف وقتنا
احلاضر هم النواب املنتخبون من قبل الناس للقيام مبهام األمة ومراقبة أعمال احلكومة وحماسبتها إن لزم
األمر ،وسأذكر يف حبثي هذا تعريفهم واألدلة على ع ِّّدهم شرعاً وصفاهتم مع بيان كيفية تعيينهم ،مث اذكر
مسألة خالفية يف هذا الباب وهي العدد الذي تنعقد به اإلمامة مث التفصيل يف اخلالف والرتجيح.
الكلمات املفتاحية :أهل احلل والعقد ،البيعة ،الدراسات الفقهية.

املقدمة:
ست على دعائم متينة وأسس قومية ،وإ ّن من اجلوانب املهمة اليت حرص عليها
أس ْ
إ ّن األمة اإلسالمية منذ بداية عهدها قد ّ
النظام االسالمي يف كيفية ضبط اجملتمع وضمان سالمته ومحاية استقراره وحفظ بيضته ومحايته من اي فساد قد يطرأ عليه بدأ من
احلاكم إىل احملكوم لذلك أفرز لنا هذا النظام مجاعة أهل احلل والعقد الذين هم اشبه بطوق النجاة ومركب احلياة يف ظل حبار الفنت
اليت حتيط ابألمة وعيون االعداء اليت ترتبص هبا وترتقب سقوطها ،هم مجاعة هلم صفاهتم اليت قد عرفوا به ومساهتم اليت اتسموا،
وسأذكر يف حبثي هذا تعريفهم واالدلة على ع ّدهم شرعاً ،وصفاهتم مع بيان كيفية تعيينه مث اذكر مسألة خالفية يف هذا الباب
؛وهي العدد الذي تنعقد به اإلمامة مث التفصيل يف اخلالف والرتجيح وسأجيب أيضاً على تساؤل البد يل من بيانه وهو من هم
أهل احلل والعقد يف الوقت املعاصر؟

3الباحث،
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تتضمن اشكالية هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما معىن أهل احلل والعقد؟ وهل هلذا املفهوم مستند شرعي؟
 .2ما العدد الذي تنعقد به اخلالفة؟
 .3هل ألهل احلل والعقد وجود يف زماننا؟
األهداف:
 .1بيان مفهوم أهل احلل والعقد.
 .2التأصيل الشرعي املفهوم أهل احلل والعقد.
 .3العلم بطرق تعيينهم وحصوهلم على هذه املنزلة.
 .4ضبط املسألة اخلالفية ابلعدد الذي تنعقد به اخلالفة والرتجيح.
 .5اإلشارة إىل من هم أهل احلل والعقد يف الوقت املعاصر؟
أمهية املوضوع:
تنبع أمهية هذه الدراسة من كوهنا تلقي الضوء على مفهوم أهل احلل والعقد وبيان مكانتهم االجتماعية ووظيفتهم اليت
يقومون هبا وأمهية وجودهم ابجملتمع والعلم مبا هلم من صفات ومسات تؤهلهم لبلوغ هذه املنزلة.
منهجية البحث:
املنهج االستقرائي التحليلي ،وذلك ابستقراء املصادر واملراجع الفقهية ،القدمية واملعاصرة املتعلقة مبوضوع البحث مع املقارنة
واملوازنة بني اآلراء الفقهية يف مجيع مراحل الدراسة ،وبيان أوجه الداللة من النصوص مع ذكر املناقشات والردود.
الدراسات السابقة:
تطرقت له كتب السياسة الشرعية ،وكتبت فيه بعض الرسائل اجلامعية ،منها:
نظراً ألمهية هذا املوضوع فقد ّ

 .1رسالة بعنوان :دور أهل احلل والعقد يف نظام احلكم -املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1996 ،
للباحث فوزي خليل ،دراسة مقارنة بني النظام السياسي ابملفهوم الغريب واملفهوم االسالمي.
 .2أهل احلل والعقد صفاهتم ووظائفهم د .عبدهللا بن إبراهيم الطريقي  -جملة رابطة العامل االسالمي 1419-هـ ،دراسة
مطولة عن أهل احلل والعقد وتفصيلية.

وجه االختالف :الدراسات ّإما كانت مقارنة أو كانت مطولة ،وفيها تفصيل كثري بينما يف حبثي هذا سأقف على أهم األمور
إبجياز بال افراط أو تفريط ،وسأعتين يف املسائل اخلالفية إ ْن وجدت من حيث ذكر اخلالف واملناقشة والرتجيح وبذلك سأمجع لب
املوضوع إبذن هللا.
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التمهيد :تعريف أهل احلل والعقد
املطلب األول :تعريف أهل احلل والعقد لغة:
إ ّن مصطلح أهل احلل والعقد مركب من ثالث كلمات سأبني فيما أييت املعىن اللغوي لكل منها
 .1أهل أيهل أهوال وأتهل واهتل على افتعل؛ اي اختذ اهالً وأهل األمر والته ،وأهل البيت سكانه واألهل للمذهب ملن يدين
به( ،الزبيدي ،د .ت)؛ (الفريوز.)2005،
ِّ ِّ
س ِّان) سورة طه .27
 .2حل العقد ،ومنه قوله تعاىل ( َو ْ
احلُ ْل عُ ْق َدةً من ل َ
وحل العقدة نقضها وفكها وفتحها وحل ابملكان حيل حالً وحلوالً وحلالً أي نزل به وحل أمر هللا عليه أي وجب ومنه
الدين صار حاالً .احلل (الفريوز.)2005،
 .3العقد نقيض احلل عقده يعقده عقداً وانعقاداً واملعاقد مواضع العقد وتعاقدوا أي تعاهدوا من العقد وهو العهد ويقال عهدت
إىل فالن يف كذا وكذا أي الزمته ذلك والعقود أوكد العهود( .ابن منظور ،د.ت).
املطلب الثان:
تعريف أهل احلل والعقد اصطالحا:
هم أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين حيصل هبم مقصود الوالية وهو القدرة والتمكني (النووي،
.)500 :2005
املبحث األول :مشروعية اعتبارهم شرعاً وشروطهم
املطلب األول :مشروعية اعتبارهم شرعا.
 .1القران الكرمي:
َّ ِّ
اَّلل وأ ِّ
ِّ
ول اوأ ِّ
ُويل ْاأل ْام ِّر ِّمن ُك ْم) النساء ()59
قوله
الر ُس ا
اطيعُوا َّ
ا
ين اآمنُوا أاط ُيعوا َّا ا
تعاىلَ(:ي أايـُّ اها الذ ا
وقوله تعاىل (وإِّذاا جاءهم أامر ِّمن ْاألام ِّن أو ا ْخلو ِّ
ف أاذا ِِّّ
الرس ِّ
ول اوإِّ ا ٰىل أ ِّ
ُويل ْاأل ْام ِّر) النساء()83
ُ
ا ا ا ُ ْ ٌْ ّ ا ْ
اعوا به ۖ اولا ْو ارُّدوهُ إىل َّ ُ
اْ
وجه الداللة:
املراد أبويل األمر أي ذويه وهم أصحاب األمر واملتولون له ،واألمر هو الشأن أي ما يهتم به من األحوال والشؤون؛ فأولوا
األمر من األمة ومن القوم هم الذين يسند إليهم تدبري شؤوهنم ويعتمدون يف ذلك فيصري األمر كأنّه من خصائصهم ،وأولوا األمر
هم الذين يطلق عليهم أهل احلل والعقد (ابن عاشور.)5/ 98-97 :1984 ،
 .2السنة النبوية:

قوله صلى هللا عليه وسلم يف بيعة العقبة الثانية لألنصار(اخرجوا إيل منكم اثين عشر نقيبا) (اإلمام أمحد ،د.ت:
.)15798

 .3االمجاع :امجع املسلمون على انعقاد اخلالفة ابالستخالف ،وعلى انعقادها بعقد أهل احلل والعقد إلنسان إذا مل
يستخلف اخلليفة (النووي.)12/205 :1930 ،
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 .2العقل والبلوغ

فال جيوز تولية غري العاقل سواء كان لصغره أو لطارئ طرأ فأدى لزوال عقله أو نقصانه حلديث (أن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال :رفع القلم عن ثالثة ،عن الصيب حىت يبلغ ،وعن النائم حىت يستيقظ ،وعن اجملنون حىت يفيق)(ابن ماجه ،د.ت:
.)2041
وجه الداللة :ان ال تكليف عليهم وان أهليه األداء لديهم انقصة.
 .3الذكورة:

يشرتط كثري من الفقهاء الذكورة يف الوالَيت العامة ،ف اعن ابْن اعبَّاس ِّ
{الر اجال ّقوامون على النِّّ اساء} النساء ( ،)34يـا ْع ِّين
ّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اعته (السيوطي.)4/384 :2003 ،
أمرها هللا بِّه من طا ا
يما ا
أ اُماراء اعلاْيه َّن أان تُطيعهُ ف ا
ولقوله صلى هللا عليه وسلم ملا قيل :إ ّن كسرى خلفته ابنته ،قال( :لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (البخاري ،د.ت:
ّ
.)4425
وهذا هني صريح عن والية املرأة وما يؤكد ذلك عمل الصحابة رضوان هللا عليهم مبفهوم هذا احلديث فلم تعني إمرأة يف
وظيفة اختيار اإلمام أو الوالَيت العامة.
وقال اجلويين يف كتابه غياث األمم" فا اما نـا ْعلا ُمهُ قاطْ ًعا أ َّ
ان النِّّ ْس اوةا اال ام ْد اخ ال اهلُ َّن ِّيف اختاُِّّري ْاإلمام او اع ْق ِّد ْاإلمام ِّة ،فاِّإنـ َُّه َّن اما
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ط ،ولا ِّو ِّ
الس االم ُ -مثَّ نِّسواة رس ِّ
ول
احارى النّ اساء اوأ ْ
استُش اري ِّيف اه اذا ْاأل ْام ِّر ْامارأاةٌ ; لا اكا ان أ ْ
ُروج ْع ان قا ُّ ا ْ
اج اد ُرُه َّن هبا اذا ْاأل ْام ِّر فااط امةا  -اعلاْيـ اها َّ ُ
ْا ا ُ
ِّ ِّ ِّ
اَّللِّ  -صلَّى َّ ِّ
ني" (اجلويين1400 ،هـ.)48 :
اَّللُ اعلاْيه او اسلَّ ام  -أ َُّم اهات الْ ُم ْؤمن ا
َّ ا
-4احلرية
ِّ
ك اال
شرط أساسي يف أدىن الوالَيت،ألنه موىل لغريه فكيف واليا على مواله وغريه من الناس وقال إمام احلرمني " اواك اذل ا
ِّ
السْب ِّق ِّيف الْعُلُ ِّوم( ".اجلويين1400 ،هـ.)48 :
ب َّ
يـُناا ُط اه اذا ْاأل ْامُر ِّابلْ اعبِّيد ،اوإِّ ْن اح اوْوا قا ا
صا
 -5العدالة أي االستقامة وهي ملكة أي صفة راسخة يف النفس حتمل صاحبها على مالزمة التقوى واملروءة.
 -6العلم الذي يتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة.
 -7أن يكون من أهل التدبري و الرأي املؤديني إىل اختيار من هو لإلمامة أصلح.
 -8الشوكة وهي القوة والبأس.
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 .1االسالم
ألهنا والية وشرطها االساسي يف بالد املسلمني االسالم،وهللا سبحانه وتعاىل قال(ولان اجيعل َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني
ين اعلاى الْ ُم ْؤمن ا
اَّللُ ل ْل اكاف ِّر ا
ا ْا ا
اسبِّ ًيال) النساء ( ،)141ومن املعروف ان ألهل احلل والعقد سبيل على املؤمنني وهذا ينايف مقتضى اآلية ،وقال تعاىل ( اَي أايـُّ اها
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ت الْبـ ْغ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ورُه ْم أا ْكباـُر ۚ
ين اآمنُوا اال تاـتَّخ ُذوا بِّطااناةً ّمن ُدون ُك ْم اال اأيْلُونا ُك ْم اخبا ًاال اوُّدوا اما اعنت ُّْم قا ْد با اد ا ا
ضاءُ م ْن أافْـ اواه ِّه ْم اواما ُختْفي ُ
ص ُد ُ
الذ ا
قا ْد بـيَّـنَّا لا ُكم ْاآلَي ِّ
ت ۖ إِّن ُكنتُ ْم تاـ ْع ِّقلُو ان) آل عمران (.)118
ُ ا
ا
قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية فيها ست مسائل سأذكر منها اثنان لإلجياز:
األوىل :أكد هللا تعاىل الزجر عن الركون إىل الكفار .وهو متصل مبا سبق من قوله :إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا
الكتاب .وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره ،الثانية :هنى هللا عز وجل املؤمنني هبذه اآلية أن يتخذوا من الكفار واليهود
وأهل األهواء دخالء و وجلاء ،يفاوضوهنم يف اآلراء ،ويسندون إليهم أمورهم (القرطيب.)5/272 :2006 ،

Issue: 4

املطلب الثان :صفات أهل احلل والعقد (اجلويين)71-70 :1400 ،؛ (املقدسي)66 :2011 ،؛ (الدسوقي ،د.ت)4/298 :

.
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 -9املواطنة وهي أن يكون يف دار االسالم.
 -10ان ال يكون له هوى وميل إىل مصاحل نفسه واختياراته.
 -11ان يكون يف حالة نصح لالسالم واملسلمني مل يوجد منه غش.
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املبحث الثان :كيفية تعيينهم ووظائفهم

Issue: 4

وبعد أن علمنا صفاهتم ومن هم فالبد أن نعرف كيفيه حصوهلم على هذه املنزلة ومن يقوم بتعيينهم ،فبعد النظر وجدت
ثالثة طرق لذلك:

Volume: 4

املطلب األول :كيفية تعيينهم

يرشح الناس عنهم من ميثلهم كما فعل االنصار رضوان هللا عليهم يف بيعة العقبة ،واخرجوا اثين عشر
 -1التعيني ابالنتخاب :أبن ّ
نقيباً ممثل عنهم.

-2التعيني ابحلضور :اذ مل يعني اخللفية مجاعة أهل احلل والعقد فأ ّن من تيسر حضوره منهم تنعقد به ويقوم احلضور مقام التعيني
كما حدث يف السقيفة عند بيعة أيب بكر رضي هللا عنه.

-3تعيني اخلليفة هلم :كما فعل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بتعيني ستة من أهل احلل والعقد ليختاروا واحدا منهم خليفه
للمسلمني بعده ،وكان ذلك مبحضر من الصحابة دون نزاع.
املطلب الثان :وظائفهم
 -1تولية اخلالفة (احلجاوي)4/277 :2002،؛ (ابن عابدين:)6/414 :2003 ،
إ ّن بيعة أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه متّت بعد مشاورات بني فضالء املهاجرين واالنصار ،ويف هذا داللة على أ ّن الذي
يقوم ابالختيار هم فضالء القوم وعلمائهم ورؤسائهم ،وهم من يسمون أبهل احلل والعقد (الدميجي1408 ،هـ.)148 :
 -2جتديد البيعة(املاوردي:)13 :199 ،
ملن عهد إليه ابإلمامة عند وفاة اإلمام وكان غري مستجمع لشروط انعقاد اإلمامةُّ ،
وتعد شروط اإلمامة يف املوىل منذ وقت
العهد إليه فإن كان صغرياً أو فاسقاً وقت العهد إليه ،وابلغاً عدالً عند موت املوىل مل تصح واليته حىت يستأنف أهل االختيار
بيعته.
 -3التمييز بني املتقدمني لإلمامة (الدميجي1408 ،هـ.)170 :
 -4مبايعة االنفع لالمة (الدميجي1408 ،هـ.)172 :
 -5استقدام املعهود إليه الغائب عند موت اإلمام (املاوردي.)13 :1989 ،
 -6تعيني انئب لإلمام الذي وىل غائبا إذا بعدت غيبته واستضر املسلمون بتأخري النظر يف أمورهم استناب أهل احلل
والعقد انئب يبايعونه دون خالفه(املاوردي.)14 :1989 ،
 -7مشاركة اإلمام عند تشريع القوانني(الدميجي1408 ،هـ.)170 :
 -8مراقبة اإلمام وتقوميه عند احلاجة (عودة.)179 ،174 :1981 ،
 -9عزل اإلمام عند وجود ما يقتضيه وينظر يف إمامته(الفراء.)27 :2000 ،
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املبحث الثالث :عدد من تنعقد هبم اإلمامة ،ومن هم أهل احلل والعقد يف الوقت املعاصر؟
املطلب األول :عدد من تنعقد هبم اإلمامة:
اختلف العلماء بعدد أهل احلل والعقد الذين تنعقد هبم اإلمامة على أقوال عديدة ،مت ضبطها إمجاالً على ثالثة أقوال:
القول األول :اشرتطوا االمجاع النعقاد اإلمامة وهم احلنابلة وبعض املعتزلة ،ملا روي عن أمحد يف رواية اسحاق بن منصور "سئل
عن حديث (من مات وليس له إمام،مات ميتة اجلاهلية) ،ما معناه؟ فقال :أتدري ما اإلمام؟ اإلمام الذي جيمع عليه املسلمون
كلهم حىت يكون الرضا عاماً والتسليم به امجاعاً" (ابن تيمية.)1/112 :1986 ،
نوقش:
 .1إن بيعة أبو بكر رضي هللا عنه على اخلالفه ابختيار من حضرها ومل ينتظر بيعته قدوم غائب(املاوردي.)6 :1989 ،
 .2إ ّن اإلمامة من األمور اخلطرية اليت لو أخر النظر فيها جلر ذلك خلالً.
 .3ال يستدرك وما يدل على ذلك اجتماع الصحابة هلذا األمر قبل دفن النيب صلى هللا عليه وسلم(اجلويين1400 ،هـ.)68 :
 .4إ ّن اإلمجاع يكاد يكون مستحيالً فال يتصور إمجاع كافة املسلمني على إمام واحد دون أن يشذ منهم أحد.
القول الثان:

من اشرتط عدد معني النعقاد اإلمامة واختلفوا على آراء عدة:
الرأي األول :إ ّن أقل ما تنعقد به أربعون ال دوهنم ألن عقد اإلمامة فوق عقد اجلمعة وال تنعقد أبقل من أربعني

(الرملي.)7/410 :2003 ،
نوقش :أن هذا على خالف القياس الن الصالة أبربعني موضع خالف.



الرأي الثان :أقل ما تنعقد به مخس جيتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضى أربعة وهو قول أكثر الفقهاء

واملتكلمني من أهل البصرة ،واستدلوا:
أ -ان بيعة أيب بكر رضي هللا عنه انعقدت خبمسة اجتمعوا عليها مث اتبعهم الناس.
نوقش :إ ّن البيعة ال تنعقد برضى مخسة أو أربعة من الصحابة بل مببايعة مجهور الصحابة ولو امتنعوا مل يصر إماماً (ابن تيمية،
.)530 :1986
ب -ان عمر رضي هللا عنه جعل الشورى يف ستة ليعقد ألحدهم برضى مخسة (القلقشندي.)1/43 :1985 ،
نوقش :إ ّن ذلك ليس حصراً ألهل احلل والعقد والدليل أ ّن عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه استشار أُانساً ليسوا من أهل
الشورى (العسقالين ،د.ت.)13/193 :


الرأي الثالث :ذهبوا إىل انعقادها أبربعة قياساً على أكثر نصاب الشهود (القليويب.)4/173 :1956،



الرأي الرابع :تنعقد بثالثة ألهنم مجاعة ال جتوز خمالفتهم (املاوردي.)7 :1989 ،

نوقش :انه قياس مع الفارق.


الرأي اخلامس :تنعقد برضى اثنني لثالث ،ألن األثنني أقل اجلمع(الرملي .)7/410 :2003 ،وكما يصح عقد

النكاح بويل وشاهدين كذلك اإلمامة.

نوقش :انه قياس مع الفارق.
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نوقش :انه مل يذكر له سند.
.

 -2ان عمر رضي هللا عنه ابيع أاب بكر رضي هللا عنه أوال مث وافقه الصحابة (ابن تيمية)1/142 :1986 ،
نوقش :انه استدالل غري صحيح فلو مل يبايعه غري عمر رضي هللا عنه مل تثبت إمامته.

القول الثالث :ذهب أصحاب هذا القول إىل االعتدال يف حتديد أهل احلل والعقد فلم يشرتطوا االمجاع أو عدد معني ،امنا
اشرتطوا مجهور أهل احلل والعقد واألغلبية الذين هم أهل الشوكة ،وهو قول احلنفية (ابن عابدين ،)1/369 :2003 ،واملالكية
(الدسوقي ،د.ت ، )4/298 :واملختار عند الشافعية (ابن عابدين ،)7/410 :2003 ،وقول للحنابلة(الفراء،)23 :2000 ،
فامللك ال يصري ملكاّ مبوافقه واحد وال اثنني وال أربعة بل ابجلمهور ،وملا بويع علي رضي هللا عنه وصار معه شوكه أصبح إماماً.
الرأي الراجح والذي مييل إليه الباحث هو القول الثالث لقوة أدلته وسالمتها من االعرتاض.
املطلب الثان :من هم أهل احلل والعقد يف الوقت املعاصر؟
أهل احلل والعقد هم املتبوعون يف األمة احلائزون على ثقتها ورضاها ملا عرفوا به من التقوى والعدالة واالخالص واالستقامة
وحسن الرأي ومعرفة األمور واحلرص على مصاحل األمة ،وأننا حني نعلم ما قد حظوا به من منزلة وما يتحلون به من صفات،
يتبادر إىل الذهن سؤال وهو من هم أهل احلل والعقد يف زماننا؟
وهل أنتهى زمنهم؟
أم هلم وجود يف وقتنا احلايل؟
وبعد النظر يف أحوال األمة السياسية  ،نقول نعم هلم وجود فأهل احلل والعقد عندان هم النواب املنتخبون من قبل الناس
للقيام مبهام األمة ومراقبة أعمال احلكومة وحماسبتها إن لزم األمر.
اخلامتة.
وبذلك نكون قد ختمنا موضوعنا املراد ابلبحث وهو أهل احلل والعقد مفهوم هذا املصطلح والتأصيل الشرعي هلذا املفهوم
والعلم بطرق تعيينهم وحصوهلم على هذه املنزلة مع ضبط املسألة اخلالفية ابلعدد الذي تنعقد به اخلالفة والرتجيح ،وبيان من هم
أهل احلل والعقد يف الوقت املعاصر ،وأوصي أهل احلل والعقد أبميت أن يتقوا هللا يف السر والعلن ،وأعلموا أ ّن صالح األمة يبدأ
بكم وينتهي إل يكم ،وإن ما أنتم فيه أمانة حتاسبون عليها يوم القيامة ،فاحرصوا كل احلرص على مصاحل األمة ولتلحقوا بركب
السلف من أهل احلل والعقد ولتخطوا خطاهم ،وإين ألسأل هللا أن يرفع بكم األمة وجيعلكم خري بطانة لقادتنا ووالة أموران.
واحلمد هلل رب العاملني.
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