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آيةررآنية 

﴿ إَِّّب ؤَّضَىْنَب إِىَْْلَ اىْنِتَبةَ ثِبىْحَقِّ ىِتَحْنٌَُ ثََِْْ اىنَّبطِ ثََِب
ؤَسَاكَ اىيَّوُ ًَىَب تَنُِ ىِّيْخَبئِنِنيَ خَصًَِْب﴾
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إىداء
إلػػحمػػفل ػػهالُلػػؿبدػػدا﵀ ِ-ػػؿكَػػلُ-إل ػػحمػػفألػػا بدلم ػػهَُػػؿغي ػرَإل ػػحمػػفه ػػدل
بالِكابالصحيححيرةساِليهُفأظْربسماحَّهَّكالاالدلما ُكبرحابَّهسماحةالدارفيفُاليكـأنَّْز

الُرصةأماـالحالػريفْلنسػبالُلػؿْلهلػهكأَيػدَْلصػلهُإلػىمػفأفنػحَمػرَْلِلنػاُإلػىمػفلػه

الُلػػؿْلِّػػكففػػحهػػذاالمِّػػافُإلػػىمػػفِّلػػؿالدػػرؽِبينػػهكشػػُُتاْليػػاـيديػػهُإلػػىمػػفَلمنػػحأف
اْلَمػػاؿالِّبي ػرةاَّػػَّـإابالصػػبركالدزيمػػةكاْلص ػرار؛كالػػدمأطػػاؿا﵀بُاِػػؾُكألبسػػؾ ػػكبالصػػحة
كالدافيةُكمَّدنحببرؾكردِميلؾُأهديؾ مرةمف مارغرسؾفماأنػاإانبَّػةسػُاهافلػلؾُكنمػت
بإحسانؾُهذايكـحصادؾاَاننحا﵀َلػىخػدمَّؾكبػرؾُكالػدمرػدأرلػانحا﵀فيػؾُفْػلرلػيت

َنحه 

أمحَّ:د رالُلـُكَّأِِتالمشاَرُكطافتبحالذِّرياتُكأناأريدخطابؾُأحِـرلمحَف
الَِّّابةُكمشاَرمَفالَّدفؽكالسيلفُفأرسػمتَلػىرلمػحأفيمَّطػحصػْكةِػكادَكَلػىمشػاَرم
أفََّّدفؽسيالة 

إلػػىأمػػح:الحلػػفالػػدافلُإلػػىالطْػػركالنُػػا ُإلػػىالنيػػثكالدطػػا ُإلػػىمػػفِّانػػتدَكاَّْػػا

َّرافُنػػحصػػباحمسػػا ُإلػػحالنػػكرالملػػح فػػحدربػػحُإلػػىمػػفنسػػِتخيػػكطالسػػدادةكاْلمػػؿُأمػػح

النالية:هدانحا﵀لبرؾههه 

كالدمًّ؛إنحنذرتنُسحلِّـُمَّأبيػانَػفِّػؿشػح منصػرفانَػفِّػؿشػح هههاهػدملِّػـهػذَالرسػالة
كلفَِّّكفشيِانفحِانبمااريَّـهههإِّبا انركب انرككفا ان 

إلىمفرافُػكنحمنػذأفحملنػاحُػػاِبالصػنركمدْػـسػرتالػدربخطػكةبخطػكةُإلػىشػمكع

مَُّدةَّنيرظلمةحياَّحسندمكَزكَّح؛إخكَّحكأملححُظِّـا﵀كأسددِّـأينماحللَّـدنياكآخرةه 

إلىمفساندَّنحفحمراحؿالحياةُإلىمفَّدبػتمدػحكمػاِّلػتُأخَّػحالناليػةكزكِْػاكرػرة
َيكنناأبناِْماه 
إلحركحِدمالَّحلـَُّاررناهههرحمؾا﵀هههإلىِدَّحكأَمامحكَماَّحههه 
إلىإخكانحكزملِحطلبةالدلـاْلبرارُالذيفكاصلكاالطريؽأدامِّـا﵀َكنانلإلسلـكأهلهه 
إلىطلبحكطالباَّحبِامدةاْلزهر-غزة 

إلىهؤا ِميداأهدمهذاالبحثالمَّكالاه 

ج

شكر وتقدير
قال تعالي ﴿:قَبهَ اىَّزُِ عِنْذَهُ عِيٌٌْ ٍَِِ اىْنِتَبةِ ؤََّب آَتِْلَ ثِوِ قَجْوَ ؤَُْ َّشْتَذَّ إِىَْْلَ طَشْفُلَ فَيَََّب سَآَهُ ٍُغْتَقِشًّا عِنْذَهُ قَبهَ ىَذزَا ٍِذِْ فَعْذوِ سَثِّذِ
ىَِْجْيٌَُِِّ ؤَؤَشْنُشُ ؤًَْ ؤَمْفُشُ ًٍََِْ شَنَشَ فَئَََِّّب َّشْنُشُ ىِنَفْغِوِ ًٍََِْ مَفَشَ فَئَُِّ سَثِِّ غَنٌِِّ مَشٌٌِّ﴾

()1

الشػػِّر﵀سػػبحانهكَّدػػالىالػػذمكفُنػػااَِّّمػػاؿهػػذَالرسػػالةُكالصػػلةكالسػػلـَلػػىالمبدػػكث

رحمةللدالميفكَلىاآلؿكالصحبأِمديفه 

أَُّدـبِزيؿالشِّركَظيـالَُّديرلِامدَّحِامدةاْلزهرالَّحمنحَّنحهذَالُرصةُكلِّليَّػح

ِّليةالشػرَيةُكأَلػا مِلػسالِّليػةُكاخػصبالشػِّرأسػَّاذمالُالػؿالػدَِّّكرندػيـسػمارةالمصػرم
َميػػدِّليػػةالش ػريدةَُلػػكمِلػػساْلفَّػػا اْلَلػػىبدكلػػةفلسػػطيفكَلػػكفػػحالْيِػػةالدليػػاللررابػػة

الشرَيةفحسلطةالنُدالُلسطينيةالذمَُّلؿمشِّك انربُبكؿاْلشراؼَلىهذَالرسالةكحرصهَلى

اَِّّمالْاكفىسبيؿذلؾزكدنحبنصاِحهكمنحنىكرَّهال ميفكَلمهالنزيركِّرمػهالُيػاضفأسػاؿا﵀
َّبارؾكَّدالىأفيبارؾلهفحكرَّهكافيمدلهفحَمرَكيِزؿلهال كابكيسْؿلهالصدابانهِّريـ

كهابه 

ِّمػاأَُّػػدـبالشػػِّركالَُّػػديركااحَّػراـْلسػػاَّذَّحاْلفالػؿفػػحلِنػػةالمنارشػػةُالمنػػارشالػػداخلح

أستاذ الفقو وأصولو والذي تشرفت بدراسة عممم اصصمول عممي يديمو اصسمتاذ المدكتور /ممازن مصمباح

صباح ،والمناقش الخارجي رئيس محكة االستئناف الشرعية العميا الدكتور/إبراىيم خميل النجار

َلىمابذلكَمفِْدفحر ار ةالرسالةُكَلىماأبدكَمفملحظاتريمةبماي رمالرسالةه 
ِّمػػاكأشػػِّراصسممتاذ الممدكتور عم م رشمميد النجممارأسػػَّاذالحػػديثالش ػريؼكَلكمػػهكَميػػدِّليػػة
الدراساتالمَّكسطةبِامدةاْلزهرَلحدَمهالمَّكاصؿلحفحِّؿالِكانبه 
كالشِّرأِزلهلرِيسرسـالدراساتاْلسلميةالدكتور محمد عبد الواحمدالػذمِّػافمػفأكاِػؿ
الداَميفلحفحطريؽالدلـكالذمأمدنحبَِّّباْلماـالماكردممنذاللحظةاْلكلحه 
ػكفكَّكِيْػات
كما وأشكر فضيمة شيخي وأستاذي نعيم ىدىود موسيَلىماردمهلهمػفَ و
كارشاداتخلؿَِّّابَّحللرسالةه 
ِّمػاكأشػػِّرمػفَلمنػػحفػػحالصػنركِّػػافسػببانفػػححُظػػحلَِّّػابا﵀ِػػؿكَػلَُّلميػػذكالػػدم

فضيمة الشيخ خميس دويدارَلىمابذلهمفِْدكَنا ه 
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كأخصبالشِّرأيلػارِػيسِامدػةاْلزهػرُاْلسػَّاذالػدَِّّكرَ/بػدالخػالؽالُػراُكناِػبرِػيس

الِامدةللشؤكفاْلِّاديميةسابُاناْلسَّاذالدَِّّكرسامحمصلحكناِبرِػيسالِامدػةللشػؤكفاْلداريػة
كالماليةالدَِّّكرمركافاْلغاه 

ِّماكأشِّرمشػايخحكأسػاَّذَّحكأخػصمػنْـَميػدِّليػةالشػرَيةسػابُاناْلسػَّاذالػدَِّّكرمحمػد

نِ ػػـكال ػػذمَِّّ ػػرـبَّ ػػدريؽرس ػػالَّحلنكي ػػاُكال ػػدَِّّكرس ػػليمافَ ػػكدةكاْلس ػػَّاذال ػػدَِّّكرَب ػػدا﵀مرَِّ ػػح
كالدَِّّكرأحمدَابد 
كالشػػياالحبيػػبكاْلخالِّبيػػركالصػػديؽخليػػؿفػػرجكالشػػيانمػػرالمُكسػػىُكاْلسػػَّاذأمِػػدأبػػك
مكسحكاْلسَّاذناصرِكدةكاْلسَّاذماهرالُدكةه 

ًفَ اخلتبً ؤدعٌا ىنٌ مجْعب ؤُ ّضّذ املٌيل جو ًعال يف عيَنٌ ًٍقبمٌ
ًؤُ جيعينب خري خيف ىنٌ 

ق

ممخص الدراسة بالمغة العربية
َِّّػػكفالبحػػثالمكسػػكـبدنػكاف(الػػك ازرةكاْلمػػارةَنػػداْلمػػاـالمػػاكردمكَّطبيُاَّػػهالمداصػرة)مػػف
مُدمةك ل ةفصكؿكخاَّمةه 
ف ػػحالُص ػػؿاْلكؿَّح ػػد تَ ػػفاْلم ػػاـالم ػػاكردمكحياَّ ػػهُكر ػػدَِّّ ػػكفه ػػذاالُص ػػؿم ػػف ل ػػة

مباحثُفحالمبحثاْلكؿَّحد تَفحياةاْلماـالماكردم(رحمها﵀)ُاسمهكمكلدَكنشأَّهككفاَّهُ

شيكخهكَّلميذَكمؤلُاَّهُفلاِلهك نا الدلما َليهُكفحالمبحػثال ػانحَرفػتالكايػةكمشػركَيَّْا
كالحِّمةمنْاكأرسامْاه 

أماالُصػؿال ػانحكهػكبدنػكافالػك ازرةَنػداْلمػاـالمػاكردمُفُػدَِّّػكفمػف ل ػةمباحػث:فػح

المبحػػثاْلكؿ:بينػػتمُْػػكـالػػك ازرةفػػحاللنػػةكااصػػطلحكمشػػركَيَّْامػػفالَِّّػػابكالسػػنةكفصػػلت
أرسامْاكفؽ رؤيةمداصرةكماهحصلحياتِّؿرسـه 

كفحالمبحثال انحَّحد تَفَّدييفالػكز ار كسػلطاَّْـكالشػركطالكاِػبَّكافرهػافػحالػكز ار 

كماهحالصي الَّحيَّديفبْػاالػكز ار ُكمػاهػحسػلطاتِّػؿكزيػرُكفررػتبػيفك ازرةالَُّػكيضكك ازرة
ػحيدػػزؿفيْػػاالػػكزيرُكفػػحالمبحػػثال الػػثأحِّػػاـمَّدلُػػةبكايػػةالػػك ازرةُ
الَّنُيػػذُكمػػاهػػحالحػػااتالَّػ ي
َِّّدددالكز ار كحِّـَّكليةالمرأةللك ازرةكحِّـَّكليةالذمحأكالِّافرللك ازرةَلىالمسلميفه 

أمػػاالُصػػؿال الػػثفِّػػافبدن ػكافاْلمػػارةَنػػداْلمػػاـالمػػاكردمكَِّّػػكفمػػف ل ػػةمباحػػثُف ػح
المبح ػػثاْلكؿَّح ػػد تَ ػػفمُْ ػػكـاْلم ػػارةكأرس ػػامْاكمش ػػركَيَّْاُكف ػػحالمبح ػػثال ػػانحَِّّلم ػػتَ ػػف
شركطَّدييفاْلميركسلطاَّهُكفحالمبحثال الثِّافالحديثَفبدضأحِّاـكايةاْلمػارةُِّحِّػـ
مفيَّكلىإمامةالصلكاتفحالِماكاْلَيادكمفالمِّلػؼبإرامػةالحػدكدكِّػافخَّػاـالبحػثبالحػديث

َفحِّـكايةالمَّنلبه 

كخَّمػػتالبحػػثبمِمكَػػةمػػفالنَّػػاِيكالَّكصػػياتالَّػػحَّكصػػلتإليْػػاُكفػػحالنْايػػةكلػػدت
فْارسللبحثبشَّىأنكاَْاباْللافةللمصادركالمراِاه

ك



Abstract
The current research entitled " Imam Al-Mawardi and its Contemporary
Implementations of Muslim matters " where introduction, three chapters and the
conclusion are considered.
In the first chapter, the researcher introduces two parts of the life of Imam alMawardi in which describes his birth, death, influencers, appreciations of others and
writings while the second introduces the state definition, legitimacy and its parts.
Regarding the second chapter, which is entitled "The Ministry of Imam AlMawardi," consists of three topics; the first one discusses the terminology of the
concept and its legitimacy from both Quran and the Sunnah. The sections which are
divided according to contemporary vision, the strengths of each part. However, in
part two, it discusses the formulations of each minister, and the strengths of each
minister,and the differences between both delegation and implementation, and the
cases in which the minister is dismissed. Finally, the third part which is related to
the mandate of the ministry, the Dhimmi of Muslims matters.
In addition, the third chapter is entitled governance of Imam al-Mawardi and
consists of three parts; the first part, the definition of governance while the second
part; the conditions of appointing the Imam and his strengths. In the third part; the
provisions of the state's mandate, such as the rule of the person who leads the
prayers in different occasions, and who is responsible for establishing the borders.
The research concluded with findings, recommendations, and appendices of
sources and references.
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مقدمة
اْلمػػةَّحػػتسػػلطافكاحػػديحِّمْػ ً
ً
ػـبشػػرَةا﵀َلػػىمنْػػاجالنبػ َّػكةُ
الخلف ػةىاْلسػػلمي
ػا َّ
ي
ٍ
ى ي
َّةكِمػ ى
ػبَزيػ هػزيرنػػكإليػػهِّػػؿمسػػلًوـفػػحظػػؿهػػذَالُكلػػىُبػػؿهػػكمُصػػدمػػفأَظػًػـمُاصػ ًػداْلسػػلـُ
مطلػ ه
ً
مىص ً
َّصاـالَّحأمرا﵀كرسكلهبْماه 
الكحدةكااَ
كر
أس
كٍ
ي
ى

راؿا﵀َّدالىًَ﴿:إَُِّ ىَذٰزِهِ ؤٍَُّتُنٌُْ ؤٍَُّخً ًاحِذَحً ًَؤَّبْ سَثُّنٌُْ فَذتتَّقٌُُِ﴾(ُ)1كرػاؿًَ﴿:اعْتَصِذٌَُا ثِحَجْذوِ اىيَّذوِ جََِْعًذب ًَىَذب تَفَشَّقُذٌا﴾(ُ)2

ً
ىف
اؿ:رى ى
حه ىرٍي ىرةىُرى ى
لػىلى يِّ ٍػـ:أ ٍ
ك ىَ ٍفأىبً ي
اُكىي ٍِّ ىرَيلى يِّ ٍـ ى ىل ناُفىىي ٍر ى
ي ٍر ى
اؿ -ىر يسك يؿا﵀":إً َّفا﵀ى ى
لىلى يِّ ٍـ ى ىل ن ى
صػػمكابًحبػ ًػؿ ً
ً
ا﵀ ً
ًً
ُك ىِّ ٍػ ىػرةى
كرىػ ى
ىفَّى ٍدَّى ً ي ى ٍ
اُكأ ٍ
ى
ِم ن
ػاؿ ى
اُكىي ٍِّػ ىػرَيلى يِّػ ٍػـ:ريػ ىػؿ ى
ػاكىاَّىُىَّرري ػك ى
يدػ ى
ُكىاَّي ٍشػ ًػريِّكابػػه ىشػ ٍػينِ ى
َّى ٍديبػ يػدكَي ى
اَ ًةاٍلم ً
السؤ ً
اؿ"()3ه 
اؿ ى ِ
ُكًا ى
ى
ل ى ى
ٍّ
ػحمظانْػااحاِػةإلػى
كنصكصاْلِماعَلىكِكبَّنصيبإم وػاـللمسػلميفِّ يػرة ابَّػةف

ي
ػىأفالمُصػداْلسػمىمػفاْلمامػةهػكمػاَّػك ً
ً
هاُِّماأِمدتاْلمةَل َّ
اردذِّ يػرََلػى
إطالةالمُاؿبذِّر
َّ
ألسنةالدلما ه 
كلخصػػهالمػػاكردم(رحمػػها﵀)؛إ ٍذرػػاؿ(:اْلمام ػةيمكلػػكَةه ً
َّ
لخلفػػةالنبػ َّػكةفػػحح ارسػػةالػ ٍّػديف
اِبباْلِماع)()4ه 
كسياسةالدنياُكَ ٍُ يدهالً ىم
َّ
فيُكـبْافحاْلمةك ه
ى
َّ
ابددانَّشاراْلسلـُكاٍَّّ
ػكـ َّ
أنػه
ك
يُكؿالدلمةالشكِّانح":ك َّ
أم ى
ساعرردَّهُك ي
َّباَدأط ارفػهُفمدل ه
ي
ٍّ
ػراآلخػرأكاْلرطػارِّػذلؾُكا
ردصارفحِّؿرطرأكأرطػارالكايػةإلػىإم وػاـأكسػلطافُكفػحالُيط
ى
داْلِمػػة
ػتإلػػىكايَّػػه؛فػػلبػػأسبَّدػػد
ػحفػػحريطػ
َّ
ػراآلخػػركأرطػػارَالَّػػحرِدػ ٍ
ى
ينُيػػذلبدلػػْـأمػ هػركانْػ ه
كالسَّلطيفُكيِبالطاَةي ٍّ
البيدةلهَلىأهؿالُيطرالذمينُذفيهأكامرَكنكاهيهُ
لِّؿك
ى
احدمنْـبدد ى
طراآلخر"()5ه 
كِّذلؾصاحبالُي
ى

كمفهناِّافاخَّيارملمكلكعالبحثاسَِّّماؿمرحلةالماِسَّيركالذمسميَّه :
(الوزارة واإلمارة عند اإلمام الماوردي وتطبيقاتيما المعاصرة :دراسة فقيية معاصرة)
كا﵀أسأؿأفيديننحَلىإَّمامهكهكالمكفؽه 

([)1سكرةالمؤمنكف:اآلية]51

([)2سكرةآؿَمراف:اآلية]103

( )3صػػحيحمسػػلـهاْلمػػاـمسػػلـهَِّّػػاباْلرلػػيةهبػػابالنْػػحَػػفِّ ػرةالمسػػاِؿمػػفغيػػرحاِػػةُكالنْػػحَػػفمنػػاكهػػاتُكهػػك
اامَّناعمفأدا حؽلزمهُأكطلبماايسَّحُهه()1340/3هح()1715ه 

()4اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمهص24ه
()5السيؿالِرارهالشكِّانحه()512/4ه 
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أسباب اختيار الموضوع:
 -1لْذاالمكلكعأهميةِّبيػرةفػحالمَِّمػااْلسػلمحْلنػهأسػاسفػحبنػا الدكلػة؛فْػكايسػَُّؿ
بزمافدكفآخره 

 -2مساهمةفحإ ار المَِّّبةالُُْيةاْلسلميةه 

 -3بيافاْلحِّاـالمَّدلُةبمكلكعالك ازرةكاْلمارةَنداْلماـالماكردمكفؽرؤيةمداصرةه 
 -4الَِّّاباتالُُْيةفحالُُهالسياسحاَّزاؿراصرةَفالكفا بمايطلبههذاالدصره

أىمية الموضوع:
 -1يدػػاليالبحػػثِػػز انمػػفحالػػةالُكلػػىكالخػػلؼكالن ػزاعالَّػػحَّشػػْدهااْلمػػةاليػػكـفػػحالُُػػه
السياسحكمُْكـالدكلةَلىكِهالخصكصه 

 -2بيػػافالمُػػاهيـالصػػحيحةكالَّصػػكراتالصػػادرةَػػفاْلسػػلـكأحِّامػػهكَّش ػريداَّهفػػحالسياسػػة
الشرَيةه 

 -3يَِّّلـالبحثَففَّرةزمنيةِّانتصدبةفحالَّاريااْلسلمحُفأردت-كبا﵀أسَّديف-ندراسة
هذَاْلحِّاـ؛َِّليةْلحِّػاـالشػريدةُ ِكابػ ار انزلمحاسػنْاكمُاصػدها؛حَّػىيِّكنػكاَلػىبينػةمػف

أمرهـكسدادفحرأيْـكاسَُّامةفححياَّْـه 

حدود البحث:
ارَّصػػرتفػػحبح ػػحَلػػىد ارسػػةاْلحِّػػاـالُُْيػػةالمَّدلُػػةبػػكايَّحالػػك ازرةكاْلمػػارةَنػػداْلمػػاـ

المػاكردمكمػاَّدلػػؽبْمػامػػفمسػاِؿمػػفَِّّػاباْلحِّػػاـالسػلطانيةُد ارسػػةفُْيػةمداصػرةمػاالمُارنػػة
َلىالمذاهبالُُْيةاْلربدةأحيانانه

الدراسات السابقة لمموضوع:
َّحدثالدلما َفمكلكعالكاياتالدامػةفػحمؤلُػاَّْـالُديمػةكالحدي ػةُاسػيماالمػاكردمُ

كالِػػكينحُكابػػفَّيميػػةُكغيػػرهـُلِّػػفبػػالنظرفػػحفْػػارسالرسػػاِؿالِامديػػةالَّػػحَّيسػػرل ػحااطػػلع
َليْػػاداخػػؿالػػكطفكخارِػػهُلػػـأِػػدبح ػانمسػػَُّلنيػػَِّّلـَػػفاْلحِّػػاـالُُْيػػةالمَّدلُػػةبػػكايَّحالػػك ازرة
كاْلمارةمفخلؿدراسةَِّّاباْلحِّاـالسلطانيةللماكردمه
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منيج البحث:
 -1اَّبدتفحالدراسةالمنْيااسَُّراِحالَّحليلحالمُارفُحيثأََّّباالمساِؿالمَّدلُةبالمكلكع
َنػػداْلمػػاـالمػػاكردمُ ػػـمُارنَّْػػابمػػذاهبالُُْػػا إفِّػػافهنػػاؾكِػػهللمُارنػػةُمػػاَػػرض

اْلدلةكالمنارشةكالَّرِيحه 

َ -2زكاآلياتالُرآنيةُكذلؾبنسبَّْاإلىسكرهاكأررامْاه 

َّ -3ك يػػؽالمدلكمػػاتالمَُّبسػػةكنس ػبَّْاإلػػىمصػػادرهافػػحه ػكامشالبحػػثُمػػااالَّ ػزاـبالَّرَّيػػب
الزمنىبيفالمذاهبالُُْيةاْلربدةُمراَيانفحذلؾذِّرالَِّّاب ـالمؤلؼمخَّص انرُ ـذِّرَ
مُصلنفحفْرسالمصادركالمراِاه 

َّ -4خريياْلحاديثمفمظانْاُكسأحرصفحالحِّـَليْاُباسَّ نا ماِّافللبخارمكمسلـه 
 -5بيافمدنىاْللُاظالنريبةمفمداِـاللنةُكغريبالحديثكاْل ره
 -6الَّرِمةلنيرالمشْكريفمفالدلما الكاردذِّرهـفحالرسالةه
 -7اَدادالُْارساللزمةه

خطة البحث:

ارَّل ػػتطبيد ػػةالبح ػػثأفيَِّّ ػػكفم ػػف:مُدم ػػةُك ل ػػةفص ػػكؿُكخاَّم ػػةُكفْ ػػرسالمص ػػادر

كالمراِاكهحَلىالنحكالَّالح :

أمممما المقدممممة:فَّش ػػَّمؿَل ػػى:أهمي ػػةالمكل ػػكعُكس ػػبباخَّي ػػارَُكح ػػدكدالبح ػػثُكالد ارس ػػات
السابُةُكمنْيالبحثُكخطَّهه 
 الفصل اصول :حياة اإلمام الماوردي ومؤلفاتو وفضائمو ،والتعريف بالوالية وأنواعيا
وفيو مبحثانه

 oالمبحث اصول :حياة اإلمام الماوردي (رحمو ا﵀)
وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب اصول :اسمو ومولده ونشأتو ووفاتو. -المطمب الثاني :شيوخو وتالميذه ومؤلفاتو.

 -المطمب الثالث :فضائمو وثناء العمماء عميو .

 oالمبحث الثاني :مفيوم الوالية وأقساميا.
وفيو مطمبان:

 المطمب اصول :مفيوم الوالية ومشروعيتيا والحكمة منيا. -المطمب الثاني :أقسام الوالية

 الفصل الثاني :الوزارة عند اإلمام الماوردي
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وفيو ثالثة مباحث:

 oالمبحث اصول :مفيوم الوزارة ومشروعيتيا وأقساميا.
وفيو أربعة مطالب:

 المطمب اصول :مفيوم الوزارة في المغة واالصطالح. المطمب الثاني :مشروعية الوزارة. -المطمب الثالث :أقسام الوزارة.

 oالمبحث الثاني :تعيين الوزراء وسمطاتيم
وفيو خمسة مطالب:

 المطمب اصول :الشروط الواجب توافرىا في الوزراء المطمب الثاني :الصيغ التي يتعين بيا الوزراء. -المطمب الثالث :سمطات الوزراء ومياميم.

 المطمب الرابع :الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ. -المطمب الخامس :عزل الوزير

 oالمبحث الثالث :أحكام والية الوزارة
وفيو ثالثة مطالب:

 -المطمب اصول :حكم تعدد الوزراء

 -المطمب الثاني :حكم تولية المرأة الوزارة

 -المطمب الثالث :حكم تولية الكافر أو الذمي الوزارة عم المسممين

 الفصل الثالث :اإلمارة عند اإلمام الماوردي
وفيو ثالثة مباحث:

 oالمبحث اصول :مفيوم اإلمارة وأقساميا ومشروعيتيا
وفيو ثالثة مطالب:

 -المطمب اصول :مفيوم اإلمارة

 المطمب الثاني :مشروعية اإلمارة -المطمب الثالث :أقسام اإلمارة

 oالمبحث الثاني :شروط تعيين اصمير وسمطاتو
وفيو مطمبان:

 المطمب اصول :تعيين اصمير وشروطو -المطمب الثاني :سمطات اصمير

 oالمبحث الثالث :أحكام والية اإلمارة
وفيو ثالثة مطالب:
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 المطمب اصول :إمامة الصموات في الجمع واصعياد -المطمبي الثاني :إقامة الحدود

 -المطمب الثالث :حكم والية المتغمب

 وأما الخاتمة فتشتمل عم نتائج البحث وتوصياتي لمباحثين باإلضافة إل فيارس فنية.
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الفصل األول

حياة اإلماو املاوردي ومؤلفاته وفضائله
والتعريف بالوالية وأىواعها

َفيً مبحثان:

 المبحثثثأل األَل :ةيثثثاة المثثثاي المثثثاَرد (رةمثثثً ا
َفضائلً.
 المبحأل الثاوي :مفٍُي الُاليت َأقسامٍا.

َمؤلفاحثثثً

املبحث األول

حياة اإلماو املاوردي ومؤلفاته وفضائله

َفيً ثالثت مطالب:

 المطلب األَل :اسمً َمُلذي َوشأحً ََفاحً.
 المطلب الثاوي :شيُخً َحالميذي َمؤلفاحً.
 المطلب الثالأل :فضائلً َثىاء العلماء عليً.
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المطمب اصول

أ -اسمو:

اسمو ومولده ونشأتو ووفاتو

هكاْلماـالدلمةُأبكالحسفَلحبفمحمدبفحبيبالبصرمُالماكردمُالشافدحُأرلى

الُلاةه( )1

كالماكردم":نسبةإلىبياما الكردُهِّذارالهالحافظابفالسمدانح()3(")2ه 
ب -مولده :يكلداْلماـالماكردمفحالبصرةَاـ(364هػ)المكافؽ974ـ

()4

ت -نشأتو :نشأاْلماـالماكردمفػحمدينػةالبصػرةفػحِّنػؼَاِلػةمَّكالػدةِّانػتَّدمػؿفػحبيػا
ما الكردُإاأنْااهَّمتبَّدليـأبناِْا ِكارسالْـإلىطلبالدلـكحلكرمِالسهُفَّدلـَلى

يػػدشػػيكخالبص ػرةكَلماِْػػامػػففُْػػا كأدبػػا كمحػػد يفآنػػذاؾُكرػػدأخػػذالُُػػهَػػفأبػػحالُاسػػـ

الصيمرم()5بالبصرةُ ـَفالشياأبححامداْلسُرايينحببنداد()6

ةَرفػتفػح
بل اْلماـالماكردم(رحمػها﵀)مرحلػةمَُّدمػةمػفالدلػـ؛كذلػؾْلفمدينػةالبصػر ي

ذلؾالكرتأنْاإحدلأشْرالدكاصـالُِّريةكال ُافيةكالمدرفيةفحذلؾالدصر()7ه 

كِّافابفأبحليلىيُػكؿ":مػا أريػتبلػدانأبِّػرإلػىذِّػرا﵀مػفأهػؿالبصػرة"(ُ)8سػاَدتهػذَ

البيِػػةفػػحَّحُيػػزاْلمػػاـالمػػاكردمليطلػػبالدلػػـكيرَُّػػىفيػػهحيػػثينػػافسفيػػهِّبػػارَلمػػا َصػرَُبدػػد

ذلؾَّصدراْلماـالماكردم(رحمها﵀)للَّدريسكالُلا حَّىليُببأرلىالُلاة( )9

()1انظر:سيرأَلـالنبل هالذهبح(ُ)64/18طبُاتالشافديةهالسبِّح(ُ)267/5طبُاتالشافدييفهابفِّ ير()418/1ه

()2هكاْلماـُالحافظالِّبيرُاْلكحدُال ُةُمحدثخراسافُأبػكسػددَبػدالِّػريـابػفاْلمػاـالحػافظالنارػدأبػحبِّػرمحمػدابػف
الدلمةمَُّحخراسافأبحالمظُرمنصكربفمحمدبفَبدالِبارالَّميمحُالسمدانحُالخراسانحُالمركزمُصاحبالمصنُات
الِّ ي ػرةُكلػػد:بمػػركُفػػحشػػدبافُسػػنةسػػتكخمػػسماِػػةُألػػؼَِّّػػاب(الَّحبيػػرفػػحمدِمػػهالِّبيػػر)ُانظػػر:سػػيرأَػػلـالنػػبل ه

الذهبح()456/20ه 

()3كفياتااَيافهابفخلِّاف()284/3ه 
()4اْلنسابهالسمدانح()60/12ه

( )5شػػياالشػػافديةُكَػػالمْـُالُالػػحُأبػػكالُاسػػـَبػػدالكاحػػدبػػفالحسػػيفالصػػيمرمُمػػفأصػػحابالكِػػكََُُّػػه:بػػأبححامػػد
المركركذمُكبأبحالُياكارَّحؿالُُْا إليهبالبصرةُكَليهَُُّػهأرلػحالُلػاةالمػاكردمكصػنؼَِّّػاب(اْليلػاحفػحالمػذهب)ُ

كَِّّػػاب(الُيػػاسكالدلػػؿ)ُكَّػػكفىفػػحالحػػادمكالدشػريفمػػفشػكاؿسػػنةسػػتك ل ػػيفكأربدماِػػةببنػػدادُانظػػرسػػيرأَػػلـالنػػبل ه

الذهبح()14/17ه

()6كفياتاْلَيافهابفخلِّاف()282/3ه

()7انظر:ر ار ةَّربكيةفحفِّرأبحالحسفالبصرمالماكردممفخلؿَِّّابأدبالدنياكالديفَُلىخليؿمصطُىصػ40ه
()8مدِـالبلدافهالحمكم()437/1ه

()9مدِـاْلدبا هالحمكم()1955/5ه
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ـيردَنْاإاخبرمُادَأفابنهَبدالكهابالمِّنحبػأبحالُػاِزشػْدَنػدابػف
ه
أماَاِلَّهفل

ماِّكا(ُ)1فحسنةإحدلك ل يفهِريةكرىبًؿشْادَّهكلـيُدؿذلؾماغيرَاحَّرامانْلبيهه 



َّػػكفحأبػػكالُػػاِزفػػحمحػػرـهػػذَالسػػنة( ُ)2ػػـسػػِّفاْلمػػاـالمػػاكردمبنػػداد؛ْلنْػػاِّانػػتمحػػط

أنظارالدالـكمحطاهَّماـالخلُا الدباسييففحذلؾالدصر()3ه 
ث -وفاتو:

اَُّؽأصحابالَّراِـكالمؤرخكفَلىأفكفاةاْلماـالمػاكردم(رحمػها﵀)ِّانػتيػكـال ل ػا 
مػػفشػػْرربيػػااْلكؿسػػنةخمسػػيفكأربدماِػػةهِريػػةُكدفػػففػػحمُبػرةبػػابحػػربببنػػدادُكَمػرَسػػت
ك مانكفسنة()4ه 



()1المكلىُاْلميرالِّبيرُالحافظُالناردُالنسابةُالحِةُأبكنصرَلحبفهبةا﵀بفَلحبفِدُربػفَلػحبػفمحمػدابػف
اْلميردلؼابفاْلميرالِكادراِدالِيكشأبحدلؼالُاسـبفَيسىالدِلحالِرباذرانحُ ـالبندادمُصػاحبَِّّػاب(اْلِّمػاؿ

فحمشَّبهالنسبة)ُمكلدَ:فحشدبافسنةا نَّيفكَشريفكأرباماِةبُريةَِّبراُانظرسيرأَلـالنبل هالذهبح()570/18ه 

()2المنَّظـمفَّاريااْلمـكالملكؾهابفالِكزم()322/15ه

()3طبُاتالشافديةهابفِّ ير(ُ)418/1طبُاتالشافديةالِّبرلهالسبِّح()268/5ه

()4انظرَّ:اريابندادهالخطيبالبندادم(ُ)587/13طبُاتالُُْا هالشيرازم(ُ)131اْلَلـهالزرِّلح()327/4ه 
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المطمب الثاني

أوالً -شيوخو:

شيوخو وتالميذه ومؤلفاتو

ََّّلمػػذاْلمػػاـالمػػاكردمَلػػىيػػدالدديػػدمػػفالشػػيكخُحَّػػىصػػارمشػػْك انربالُُػػهكالحػػديثُِّمػػا

ببأرل ػى
َػػرؼَنػػهأنػػهِّػػاففُْي ػانأصػػكليانمُسػ انرأديبػانُرالػػيانمحنِّ ػانفػػحالسياسػػةكاْلدارةحَّػػىليٍُّػ ى

الُلاةُ 

ومن ىؤالء الشيوخ:

 -1الصيمري:شياالشافديةُكَالمْـُالُالحأبكالُاسـَبدالكاحدبفالحسيفالصيمرمُمػف
أصػػحابالكِػػكََُُُّػػه:بػػأبححامػػدالمػػركركذم(ُ)1كبػػأبحالُيػػاضكارَّحػػؿالُُْػػا إليػػهإلػػى
البص ػرةُكَليػػهَُُّػػهأرل ػىالُلػػاةالمػػاكردمكصػػنؼَِّّػػاب(اْليلػػاحفػػحالمػػذهب)سػػبدة
مِلداتُكَِّّاب(الُياسكالدلؿ)()2ه 

 -2اإلسممفراييني:هػػكأبػػكحامػػدأحمػػدبػػفأبػػحطػػاهرمحمػػدبػػفأحمػػداْلسػػُرايينحُشػػياالشػػافدية
ببنػػدادُكلػػدسػػنةأربػػاكأربدػػيفك ػػلثماِػػةُكرػػدـبنػػدادكلػػهَشػػركفسػػنةُفَُُّػػهَلػػىأبػػح

الحسػػفابػػفالمرزبػػافُكأبػػحالُاسػػـالػػدارِّحُكبػػرعفػػحالمػػذهبُكأربػػىَلػػىالمَُّػػدميفكَظػػـ
ِاههَندالملكؾُحدثَفَ:بدا﵀بػفَػدمُكأبػحبِّػراْلسػماَيلحُكسػما(السػنف)مػف

الػػداررطنح(ُ)3رػػاؿالشػػياأبػػكإسػػحاؽفػػحَنػػه(الطبُػػات):انَّْػػتإليػػهرِاسػػةالػػديفكالػػدنيا
ببنػدادُكَلػؽَنػػهَّدػاليؽفػحشػػرحالمزنػحُكطبػؽاْلرضباْلصػػحابُكِمػامِلسػه ػػلث

ماِةمَُُّه()4ه 

()1الدلمةُشياالشافديةُأبكحامدأحمدبفبشربفَامرالمركركذمُمَُّحالبصرةُكصاحبالَّصانيؼَُُُّػهبػأبحإسػحاؽ
المركزمُكصنؼ(الِاما)فحالمذهبُكألؼشرحانلػ(مخَّصر)المزنحُكألػؼفػحاْلصػكؿُكِّػافإمامػانايشػؽغبػارَُكَنػه:
أخذفُْا البصرةَُّكفحفحسنةا نَّيفكسَّيفك لثماِةُسيرأَلـالنبل هالذهبح()166/16

()2سيرأَلـالنبل هالذهبح(ُ)14/17اْلنسابهالسمدانح( )365/8

()3انظ ػػر:س ػػيرأَ ػػلـالن ػػبل هال ػػذهبح( َُّْ)194/17ػػذيباْلس ػػما كاللن ػػاتهالن ػػككم(ُ)209/2طبُ ػػاتالش ػػافدييفهالس ػػبِّح
()62/4

()4سيرأَلـالنبل هالذهبح()194/17ه
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ثانياً -تالميذه:

ََّّلمذَلىيداْلماـالماكردمالِّ يرمفالدلما كمفأشْرهؤا  :

 -1أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت :المعروف بالخطيب البغدادي (463-392ىم).

كهكالدلمةالمَُّحُالحافظالناردُمحدثالكرتُأبكبِّرأحمػدبػفَلػحبػف ابػتبػفأحمػد

بفمْدمالبندادمُصاحبالَّصانيؼُكخاَّمةالحُاظ()1ه 

 -2أبو الفضل أحمد بن الحسن :المعروف بابن خيرون (488-404ىم).

كه ػػكاْلم ػػاـُالح ػػافظُالمس ػػندُالحِ ػػةُأب ػػكالُل ػػؿأحم ػػدب ػػفالحس ػػفب ػػفأحم ػػدب ػػفخي ػػركف

البندادمُالمُرئُابفالبارلنح( )2

 -3محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق (ت494ىم)

هػػكأحػػدفُْػػا الشػػافديةَُُُّػػهَلػػىأبػػحإسػػحاؽالشػػيرازمُكسػػماالحػػديثمػػفأبػػحإسػػحاؽ

إبػ ػراهيـالبرمِّ ػػحُكالُال ػػحأب ػػحالطي ػػبالطب ػػرمُكأب ػػحالُاس ػػـالَّن ػػكخحُكأب ػػحطال ػػبب ػػفغ ػػيلفُ
ىأنػػهمػػاتببنػػداد يمسػػَّىْؿصػػُرُسػػنةأربػػاكَّسػػديف
كح ًِّ ػ ى
كالِػػكهرمُكغيػػرهـُكَِّّػػبالِّ يػػربخطػػهُ ي
كأرباماِةُكدفففحمُبرةالشكنيزمه( )3
ثالثا -مؤلفات اإلمام الماوردي :

لُدذِّرمفَّرِـلإلماـالماكردممؤلُاَّهُكهحمَّدددة()4مفأهمْامايأَّح :

 .1التفسير:

ػاتكانمػػا
 تفسممير الممماوردي والمسممم بممم (النكممت والعيممون):كلػػـيُسػػرفيػػهالمػػاكردمِّػػؿاآليػ  ِارَّصرَلىمايحَّاجإليهمفَُّسيرُكردِمافيهأركاؿالسلؼ()5ه

 .2الفقو:

 الحماوي الكبيممر:كصػُهابػػفخلِّػافبُكلػػهَِّّ":ػاب(الحػػاكم)الػذملػػـيطالدػهأحػػدإاكشػْدلػػهبالَّبحركالمدرفةالَّامةبالمذهب"( )6
ٌ

 اإلقنمماع لمممماوردي :حػػدثمحمػػدبػػفَبػػدالملػػؾالْمػػذانحُحػػد نحأبػػحرػػاؿ:سػػمدتالمػػاكردميُ ػػكؿ:بس ػػطتالُُ ػػهف ػػحأربد ػػةآاؼكرر ػػةُكاخَّصػػرَّهف ػػحأربد ػػيفُيري ػػدبالمبس ػػكط«َِّّ ػػاب

الحاكم»كبالمخَّصر«َِّّاباْلرناع»

()7

()1سيرأَلـالنبل هالذهبح()270/18ه 
()2المصدرالسابؽ()106/19ه 

()3طبُاتالُُْا الشافديةهابفالصلح(ُ)97/1طبُاتالشافديةالِّبرلهالسبِّح()102/4ه 
()4طبُاتالشافديةالِّبرلهالسبِّح(ُ)267/5كفياتاْلَيافهابفخلِّاف( )282/3
()5الماكردمدراسةفحفِّرَالنظرمكالدملحُمحمدَبدالكاحدص180ه 
()6كفياتاْلَيافهابفخلِّاف()282/3ه
()7مدِـاْلدبا هالحمكم()1956/5ه 
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 كتمماب فممي البيمموع:كهػػكمػػفالَِّّػػبالمُُػػكدةكلػػـيػػذِّرَالمؤرخػػكفبػػؿذِّػرَاْلمػػاـفػػحمدػػرضِّلمهَفنُسه(.)1

 .3السياسية والحكم:

 تسييل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الممكَ:اليفيهاْلماـالماكردمأمريفكهما:أصػكؿاْلخلؽُكسياسةالملؾكركاَدَه( )2

 اصحكمممممام السممممممطانية:كهػ ػػكالَِّّػ ػػابالػ ػػذماشػ ػػَّْربػ ػػهالمػ ػػاكردمبػ ػػيفالمػ ػػؤرخيفكالمح ػ ػػد يفكالمسَّشرريف؛ْلنهَّناكؿمكلكَاتمفاْلهميةبمِّافُمفحيثلركرةالخلفةكشركطْاُ
ةُكالُلػػا ُكالحػػدكدكالِزيػػة
كالكايػػاتالَّػػحيَّصػػرؼفيْػػاالخليُػػةُكالػػك ازرةكأنكاَْػػاُكاْلمػػار 

كالحسػػبة(ُ)3كهػػكمػػااََّمػػدتَليػػهفػػحالد ارسػػةالَّػػحَّناكلػػتآ ار اْلمػػاـالمػػاكردمفػػحالػػك ازرة
كاْلمارةه 

 ق موانين المموزارة:كهػػكفصػػكؿراِدػػةفػػحأدبالػػك ازرةكرسػػكمْاكأحِّامْػػاكمػػاللػػكزيركمػػاَليػػهُنحكسلطانهكبلدَكنُسهُمَّمشيةفحأسػلكبْاال ارِػاكمباح ْػاالِليػةكفػؽالخطػةالَّػحسػار

َليْافحَِّّابهالشْير(اْلحِّاـالسلطانية)()4ه

 .4اصدب واصخالق:

 أدب الدنيا والدين:كهكَِّّابِليؿيبحثفحاآلدابالَّحَِّدؿاْلنسافيَّمسؾبْافحدينهكدنياَُكاْلخلؽالَّحيحسفأفيَّصؼبْافحنُسهكمَِّمدهه

()5

 .5كتب أخري:

 أعالم النبوة لمماوردي:كهكيبحثفحاْلدلةُكالَِّّليؼُكفحإ باتالنبكةكمايَّلػمنهالُػرآفمفأنكاعاْلَِازه


()6

 اصمثال والحكم:كيلـ ل ماِػةحِّمػةُك ل ماِػةحػديثُك ل ماِػةبيػتمػفالشػدرُكرسػمتفحَشرةفصكؿه( )7



()1مُدمةأدبالُالحهصُ51

()2الماكردمدراسةفحفِّرَالنظرمكالدملحهمحمدَبدالكاحدص181ه
()3مُدمةأدبالُالحهالماكردمُص51ه
()4المصدرالسابؽُص53ه

()5المصدرالسابؽُص56ه 

()6الماكردمدراسةفحفِّرَالنظرمكالدملحهمحمدَبدالكاحدص180ه
()7انظر:اْلم اؿكالحِّـهالماكردمص49ه
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المطمب الثالث

فضائمو وثناء العمماء عميو

يدػػداْلمػػاـالمػػاكردم(رحمػػها﵀)َػػالـَصػػرَُكأحػػدنِػػكـالشػػافديةالبػػارزيف؛لمػػالػػهمػػفأ ػػر

كالػػحبػٌػيففػػحشػػَّىالمِػػااتالمَّدػػددةسػكا فػػحالُُػػهُكاْلصػػكؿُكالَُّسػػيرُكاْلدبُكاللنػػةكالحِّػػـ
كالُلا ُكهناأَّحدثَففلاِلهك نا الدلما َليهه 

أوالً -فضائمو :

يَػ ػرؼاْلم ػػاـالم ػػاكردمبأن ػػهكِ ػػهم ػػفكِ ػػكَالُُ ػػهالش ػػافدحُكه ػػكإم ػػاـف ػػحالُُ ػػهكالَُّس ػػير

كاْلصكؿُباْللافةإلىإلمامهباللنةالدربيةكاْلدبُكِّافمفرِاؿالسياسةالحِّما المدركفيففح

ظػؿالدكلػػةالدباسػػية(ُ)1كَاصػرا نػػيفمػػفأشػْرالخلُػػا الدباسػػييففػحهػػذَالَُّػرةكهمػا:الُػػادربػػا﵀ُ



كالُاِـبأمرا﵀()2ه 

لنُرفيػػاالشػػأفُلػػهاليػػدالباسػػطةُفػػحالمػػذهبُكالَُّػػنف
كندَّػػهالسػػبِّحبُكلػػهِّ":ػػافإمامػانِلػػي 

الَّاـفحساِرالدلكـ"()3ه 

لنَظػػيـالُػػدرُمَُّػػدمانَنػػدالسػػلطافأحػػداْلِمػػةلػػه
رػػاؿأبػػكالُلػػؿبػػفخيػػركف(ِّ":)4ػػافرِػ 

الَّصانيؼالحساففحِّؿففههه"()5ه 

كرػػاؿابػػفخلِّػػاف":كِّػػافحافظ ػانللمػػذهبكلػػهفيػػهَِّّػػاب"الحػػاكم"الػػذملػػـيطالدػػهأحػػدإا

بالَّبحركالمدرفةالَّامةبالمذهب"( )6
كشْدله ٌ

ر ػػاؿأب ػػكالحس ػػفالم ػػاكردم ":أري ػػترس ػػكؿا﵀ف ػػحالمن ػػاـذاتليل ػػةفُل ػػت:ي ػػارس ػػكؿا﵀

أكصنح:فُاؿ:اسَّحمفا﵀حؽالحيا ه ـراؿَّ:نيرالناسهرلت:كِّيؼذلؾيػارسػكؿا﵀؟

رػػاؿِّ:نػػتأنظػػرإلػػىالصػػبحفػػأرلمػػفكِْػػهالبشػػركالحيػػا ُكأنػػاأنظػػرإليػػهاليػػكـفػػلأرلذلػػؾفػػح
كِْػػهُ ػػـَِّّلػػـبدػػدذلػػؾبكصػػاياكَظػػاتَّصػػكرَّْاُكأذهلنػػحالس ػ ركرَػػفحُظْػػاككددتأنػػحلػػك

حُظَّْاُفلـيبدأبشح ربؿالكصيةبالحيا مفا﵀ُكِدؿماسلبهالصبحمفالبشركالحيػا 
سػػببالَّنيػػرالنػػاسُكخػػصالصػػبح؛ْلفمػػايأَّيػهبػػالطبامػفغيػػرَِّّلػػؼُفصػػلىا﵀كسػػلـَلػػىمػػف

()1طبُاتالشافديةالِّبرلهالسبِّح()303/3ه

()2مُدمةركانيفالك ازرةكسياسةالملؾهالماكردمهص8ه
()3طبُاتالشافديةالِّبرلهالسبِّح()303/3ه 

()4هكاْلماـالدالـالحافظالمسندالحِةُأبكالُلؿأحمدبفالحسفبفأحمدبػفخيػركفالبنػدادمالمُػرئابػفالبػارلنحُكلػد
سنةأرباكأرباماِةُحدثَنه:شيخه؛أبكبِّرالخطيبُكأبكَلحبفسِّرةُكأبػكَػامرالدبػدرمُكأبػكالُاسػـبػفالسػمررندمُ

ذِّرَأبكسددالسمدانحفُاؿُ :ةَُدؿُمَُّفُكاساالركايةَُِّّببخطهالِّ يرُكِّافلهمدرفةبالحديثُمات:فحرِبُسنة
مافك مانيفكأرباماِةُكلهأرباك مانكفسنةكشْرهانظر:سيرأَلـالنبل هالذهبح()107-106/19ه

()5المصدرالسابؽ()312/13ه

()6كفياتاْلَيافهابفخلِّاف()282/3ه
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ظػامػف
هدلأمَّهُكَّاباإنذارهاُكرطاأَذارهاُكأكصؿَّأديبْاُكحُظَّْذيبْاُكِدػؿلِّػؿَصػرح ن

زكاِرَُكنصيبانمفأكامرَهأَانناا﵀َلىربكلْابالدمؿُكَلىاسَّدامَّْابالَّكفيؽ"ه( )1

إنهلـيظْرشيِانمفَّصانيُهفححياَّهُكِمدْافحمكلاُفلمادنتكفاَّهراؿلمف
ي
كريؿ:

ي ؽبه:الَِّّبالَّحفحالمِّافالُلنػحِّلْػاَّصػنيُح ِكانمػالػـأظْرهػاْلنػحلػـأِػدنيػةخالصػةُفػإذا
َاينتالمكتككردتفحالنزعُفاِدؿيدؾفحيدمُفإفربلتَليْػاكَصػرَّْافػاَلـأنػهلػـيُبػؿ

منحشح منْافاَمدإلىالَِّّبكألُْافحدِلةُ ِكافبسطتيدمكلـأربضَلىيدؾفاَلـأنْارد
ربلتكأنحردظُرتبماِّنتأرِكَمفالنيةُ 

فُػػاؿذلػػؾالشػػخص:فلمػػارػػاربالمػػكتكلػػدتيػػدمفػػحيػػدَفبسػػطْاكلػػـيُػػبضَلػػىيػػدمُ

فدلمتأنْاَلمةالُبكؿفأظْرتَِّّبهبددَ()2ه 

كمماذِّػرفػحمِّانَّػهأنػهفػحسػنةَّسػاكَشػريفكأربدماِػةفػحشػْررملػافأمػرالخليُػةأف

ي ػزادفػػحألُػػابِػػلؿالدكلػػةابػػفبكيػػهشاهنشػػاَاْلَظػػـملػػؾالملػػكؾكخطػػبلػػهبػػذلؾفػػأفَّىبدػػض
الُُْا بالمناكأنهايُاؿملؾالملكؾإا﵀كَّبدْـالدكاـكرمكاالخطبػا بػاآلِرُكَِّّػبإلػىالُُْػا 

فحذلؾفَِّّبالصيمرمأفهذَاْلسما يدَّبرفيْاالُصدكالنيػةُكَِّّػبالُالػحأبػكالطيػبالطبػرم
بأفإطلؽملؾالملكؾِاِزكمدناَملؾملكؾاْلرضراؿ ِكاذاِازأفيُاؿرالػحالُلػاةِػازأف
يُاؿملؾالملكؾككافُهالَّميمحمفالحنابلةُلِّفالماكردمأفَّحبددـالِكازكشددفحذلؾكِّافمف

خكاصِلؿالدكلةفلماأفَّىبالمناانُطاَنهفطلبهِلؿالدكلةفملىإليهَلىكِؿشديدُفلما

دخؿراؿله:أناأَّحُؽأنؾلكحابيتأحدانلحابيَّنحلمابينحكبينػؾُكمػاحملػؾإاالػديفُفػزادبػذلؾ
محلؾَندم()3ه 

ثانياً -ثناء العمماء عميو:
أ نػىِّ يػهػرمػػفالدلمػػا َلػػىاْلمػػاـالمػاكردمال نػػا ُفكصػػُكامِّانَّػػهكمؤلُاَّػػهكِْػػدَالدلمػػحُ

لنمػػفرِػػاؿالسياسػػيةالبػػارزيفكأرلػػحرلػػاةالمرَّبػػةال انيػػةفػػحالدكلػػةفػػحالُلػػا بدػػد
فلُػػدِّػػافرِػ 
رالػحالُلػػاةُ ػػـبدػػدذلػػؾَّػػكلىمنصػػبرالػػحالُلػػاةُكبػػذؿأرصػػىِْػػدَْلصػػلحكاردػػهكأمػػكر
دكلَّػػهحريص ػانَلػػىمرِّػػزالخلفػػةرابطػػام ػابػػيفالدُػػؿكالنُػػؿُبدػػدماأصػػابالمسػػلميفمػػفلػػدؼ
كَّخاذؿكصراعَلىأهداؼفحالدكلةمابيفالدباسييف كبيفبنحبكيه()5()4ه 

()1أدبالديفكالدنياُالماكردمُص249ه 

()2انظر:سيرأَلـالنبل هالذهبح(ُ)66/18طبُاتالشافديةالِّبرلهالسبِّح()268/5ه  
()3طبُاتالشافديةالِّبرلهالسبِّح()271/5ه  

()4بنحبكية:البكيْيكفينَّسبكفإلىرِؿمفالديلـيُاؿلهبكيةُكِّنيَّهأبكشػِاعُِّػافلػهأكاد ل ػة"أبػكالحسػفَلػحكلُػبَمػادالد كلػة"
ك"أبكَلحالحسفكلُببرِّفالدكلػة"ك"أبػكالحسػيفأحمػدكلُػببمدػزالدكلػة"كِّػافال ل ػةرػك نادافػحِػيشابػفِّػالحصػاحبإرلػيـالػديلـفػح

هذاالكرتَندماخرجَلىالخلفةالدباسػية؛فاسػَّكلىَلػىَػدةأرػاليـِّأصػبْافُك َّأرِػافكشػيرازُكغيرهػافدظػـشػأفبنػحبكيػةحَّػىصػارت
لْـأمكرالديلـكماكااَمفاْلراليـانظرالِّامؿهابفاْل ير(ُ)105-90/8السلكؾلمدرفةدكؿالملكؾهَُّحالديفالمُريزم()28-25/1

()5الِّامؿفحالَّارياهابفاْل ير()160/7ه 
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ِّماكصُهياركتالحمكم()1بُكلهِّ":افذامنزلةمفملكؾبنػحبكيػهيرسػلكنهفػحالَّكسػطات

بينْـكبيفمفيناكِْـُكيرَّلكفبكساطَّهُكيُندكف"()2ه 

ِّماكامَّألتسيرةاْلماـباْلصلحكالَّدخؿللحُاظَلػىمرِّػزالخلفػةُحينمػااشػَّدالصػراع

بيفالخليُةكأميرااسَّيل ه 

فْذاابفاْل يػريػذِّرشػيِانممػاكردفػحشخصػيةاْلمػاـيُػكؿ":كأرسػؿالُػاِـبػأمرا﵀رالػح

الُلػػاةأبػػاالحسػػفالمػػاكردمإلػػىالملػػؾأبػػحِّاليِػػار()3ليأخػػذَليػػهالبيدػػةُكيخطػػبلػػهفػػحبػػلدَُ

انِّ يرة"()4ه 
فأِابكباياُكخطبلهفحبلدَُكأرسؿإليههداياِليلةكأمكا 

ِّانتالسمةالبارزةفحفُهاْلماـ(رحمػها﵀)نظرَّػهللكارػاكاهَّمامػهبػهِّ يػ انرلمػاشػْدَّهَّلػؾ

الَُّرةالَّحَاصرهاخلفانسياسيانحادانفحالنظاـالحاِّـللدكلةالدباسيةُكاشؾأفللبيِةَّػأ ي انرَلػى

ناصرللحؽمبينانأهلهُكأَظـدالةَلىذلؾأفالماكردمالُُيها
الُُيهُفدخؿاْلماـفيْامصلحان ان
يخَّلؼَفالماكردمالسياسح؛ليُْـمفذلؾَّلزـك َّرابطك يؽمابيفالُُهكالسياسةه 

كلدؿالناظرإلىفُهاْلمػاـ(رحمػها﵀)يِػدفيػهفُْيػانكارديػانَػاشهمػكـالنػاسكمشػِّلَّْـُ

كرػػدكصػػؼبدػػضالمداص ػريفاْلمػػاـبأنػػهأبالكارديػػةفػػحالسياسػػيةالُُْيػػةالَّػػحمػػفخللْػػاَّكِػػد

الحلكؿلنزاَاتالمرحلةه( )5

َكأدبػهُسػكا أِّانػت ُافػة
كلدؿالمسَُّرئلَِّّباْلماـ(رحمها﵀)يِدَردَّشباب ُافةَصػر 

غربي ػػةأـَربي ػػةُفم ػػفَّص ػػانيُه«الح ػػاكم»ُر ػػاؿاْلس ػػنكم(:)6كل ػػـيص ػ ٌػنؼم ل ػػهُكَِّّ ػػاب«اْلحِّ ػػاـ

ػديفُكلػدفػحبػلدالػركـُ
(َ)1بدا﵀ياركتبفَبدا﵀ُالركمحالِنسكالمكلدالحمكمالمكلىالبندادمالدارُالملُبشػْابال
ي
ابَّاَهببندادَّاِريدرؼبدسػِّربػفأبػحنصػرإبػراهيـالحمكيػكمفأشػْرمصػنُاَّهمدِػـالبلػدافُمدِػـ
كأيسرمفبلدَصني انرك
ي

اْلدبا ُالمشػَّرؾكلػدانكالمخَّلػؼصػُدانُالمَُّلػبفػحالنسػبُمدِػـالشػد ار ُانظػر:كفيػاتاْلَيػافهابػفخلِّػاف(-126/6

)139

()2مدِـاْلدبا هالحمكم()1956/5ه 

()3السلطافُصاحبالدراؽُأبكِّاليِارمرزبافبفسلطافالدكلةبفبْا الدكلةبفَلدالدكلةابفبكيهُانظر:سيرأَلـ
النبل هالذهبح()631/17ه

()4الِّامؿفحالَّارياهابفاْل ير()748/7ه

()5المػػاكردمالُُيػػهالدسػػَّكرماْلديػػبالدربػػحهمحمػػدأبػػكالكفػػاالم ارغػػحُمِلػػةالػ ػكَحااسػػلمحُسػػبَّمبر1966ـُالدػػدد18
ص68ه 

مُنكرالديفاْلسنكم:راضُشافدحُمفأهؿإسنا(بصديدمصر)كيُػاؿلػه(اْلسػناِح)
()6إبراهيـبفهبةا﵀بفَلحالحمير
ٌ
أيلػػاُنسػػبةإليْػػاهَّنُػػؿفػػحالُلػػا ُكَّػػكفحبالُػػاهرةمدػػزكاُلػػه(شػػرحالمنَّخػػب)فػػحأصػػكؿالُُػػهُك(ن ػػرألُيػػةابػػفمالػػؾ)فػػح

النحكُك(شرحْا)كاخَّصر(الكسيط)ك(الكِيز)فحالُُهَُّكفحسنة721هػُانظر:اْلَلـهالزرِّلح()78/1ه
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السػ ػػلطانية»كهػ ػػكَّصػ ػػنيؼَِيػ ػػبفػ ػػحمِلػ ػػدكاحػ ػػدُك«اْلرنػ ػػاع»مخَّصػ ػػرُيشػ ػػَّمؿَلػ ػػىغ ارِػ ػػبُ
الدنيا»ُكغيرذلؾ()1ه 
ك«الَُّسير» ل ةمِلداتُك«
أدبالديفك ٌ
ٌ

كرغػػـمػػالإلمػػاـمػػففلػػاِؿكممي ػزاتإاأنػػهلػػـيخػػؿاْلمػػاـمػػفالػػَّْـكاادَػػا اتالباطلػػةُ

فمنْـمفنسبهإلىااََّزاؿُحَّحراؿابفالصلح(":)2هذاالماكردمَُ-اا﵀َنه-يَّْـبااََّزاؿ
كردِّنتاأَّحُؽذلؾَليهكأَّأكؿلهكأََّذرَنهفحِّكنهيػكردفػحَُّسػيرَفػحاآليػاتالَّػحيخَّلػؼ

فيْاأهؿالَُّسيرَُّسيرأهؿالسنةكَُّسيرالمدَّزلةغيرمَّدرضلبيافماهكالحؽمنْا كلدؿرصػدَ

إيػرادِّػػؿمػػاريػػؿمػػفحػػؽأكباطػػؿكلْػػذايػػكردمػػفأرػكاؿالمشػػبْةأشػػيا م ػػؿهػػذااْليػرادحَّػػىكِدَّػػه
يخَّارفحبدضالمكالاركؿالمدَّزلةكمابنكََلىأصػكلْـالُاسػدةكمػفذلػؾمصػيرَفػحاْلَػراؼ

إلىأفا﵀ايشا َبادةاْلك افُكراؿفحركلهَّدالىًَ﴿:مَزَٰىِلَ جَعَيْنَب ىِنُوِّ َّجٍِِّ عَذًًُّا شََْبطِنيَ اىْئِّظِ ًَاىْجِِِّ﴾()3
كِْػػاففػػحِدلنػػاُأحػػدهمامدنػػاَحِّمنػػابػػأنْـأَػػدا كال ػػانحَّرِّن ػاهـَلػػىالدػػداكةفلػػـنمػػندْـمنْػػاُ
كَُّسػػيرََظػػيـاللػػرر؛لِّكنػػهمشػػحكنانبَّػػأكيلتأهػػؿالباطػػؿَّلبيس ػانكَّدسيسػانَلػػىكِػػهايُطػػفلػػه
غيرأهؿالدلـكالَّحُيؽمػاأنػهَّػأليؼرِػؿايَّظػاهرباانَّسػابإلػىالمدَّزلػةبػؿيَِّْػدفػحَِّّمػاف

مكافَُّْـفيماهكلْـفيهمكافؽ ـهكليسمدَّزليامطلُافإنهايكافُْـفحِمياأصكلْـم ػؿخلػؽ

الُػرآفِّمػػادؿَليػػهَُّسػػيرَفػػحركلػػهٍَ { :ذذب َّ ذإْتِْيٌِ ٍِّذذِ رِمْ ذشٍ ٍِّذذِ سَّثِّيِذذٌ ٍُّحْ ذذَ ٍ }كغيػػرذلػػؾُكيػكافُْـفػػح
الُدرُكهحالبليةالَّحغلبتَلىالبصرييفكَيبكابْارديما( )4

كر ػػدأحس ػػفاب ػػفالس ػػبِّح()5ف ػػحنُ ػػؿنم ػػاذجم ػػفَُّس ػػيرالم ػػاكردمالَّ ػػحيس ػػَّبيفبْ ػػااَّْام ػػه

بػػااََّزاؿُكيِّػػكفالحِّػػـَليػػهحِّم ػانبالبينػػةكالػػدليؿُكلػػكامػػاذِّ ػرَابػػفالسػػبِّحلِّػػافالحِّػػـبػػاََّزاؿ

ػاكردمحِّم ػانيحَّمػػؿالصػػحةأكالرِحػػافُكب ػالنظرفػػحرػػكؿابػػفالسػػبِّح(لػػيسمدَّزلي ػانمطلُ ػان)
المػ 
ػادالدِّبػرمالحنبلػحُأبػكالُػلح(المَّػكفى:
()1انظر:شذراتالذهبفحأخبارمفذهبهَبدالححبفأحمػدبػفمحمػدابػفالدم
ى

1089هػ)ه

()2اْلماـُالحاف ظُالدلمةُشػيااْلسػلـَُُّػحالػديفُأبػكَمػركَ مػافابػفالمَُّػحصػلحالػديفَبػدالرحمػافبػفَ مػافبػف
مكسىالِّردمُالشْرزكرمُالمكصلحُالشافدحُصاحب(َلكـالحديث)ُمكلػدَ:فػحسػنةسػباكسػبديفكخمػسماِػةُِّػافَُّػح

الديفأحدفلل َصرَفحالَُّسيركالحديثكالُُهُكلهمشارِّةفحَدةفنكفُكِّانتفَّاكيهمسددةَُّػكفحالشػياَُّػحالػديف-

رحمها﵀:-فحسنةالخكارزميةُفحسحريكـاْلربدا ُالخامسكالدشريفمفشْرربيااآلخرُسنة لثكأربديفكسػتماِػةه
انظػػرسػػير:سػػيرأَػػلـالنػػبل ُللػػذهبح(ُ)143/23طبُػػاتالشػػافديةهاْلسػػنكمُ)145-143/2(:طبُػػاتالحُػػاظللسػػيكطح:

(ص)500-499

([)3سكرةاْلنداـ:اآلية ]112

()4طبُاتالشافديةالِّبرلهالسبِّح()270/5ه 

ػحالػديف756-683(:هػػ)شػيااْلسػلـ
(َ)5لحبفَبدالِّافحبفَلحبفَّماـالسبِّحاْلنصارمالخزرِػحُأبػكالحسػفَُُّ ٌ
فحَصرَُكأحدالحُاظالمُسريفالمناظريفهكهككالدالَّاجالسبِّحصاحبالطبُاتُكلدفحسبؾ(مفأَماؿالمنكفيةبمصر)

كانَُّؿإلىالُاهرة ـإلىالشاـهككلحرلا الشاـسنة739هػكاََّؿفدادإلىالُاهرةُفَّكفحفيْاُمفَِّّبه"الػدرالنظػيـ"فػح

الَُّسيرلـيِّملهك"مخَّصرطبُاتالُُْا " ك"إحيا بالنُكسفحصندةإلُا الدركس"اْلَلـهالزرِّلح()302/4
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كألػػُناإليػػهحاد ػػةفَّيػػاالمػػاكردملػػدِػػلؿالدكلػػةُبػػفبكيػػهُكهػػكال ػرِيساْلَلػػىللدكلػػةإذذاؾُ
ان؛
كالصديؽالدزيػزَلػىالمػاكردمأمِّننػاأفنُػكؿ:إفمػارمػحبػهالمػاكردممػفااََّػزاؿلػيساََّػ از 

بػػؿهػػكنػػكعمػػفحريػػةالػرأمكااَِّْػػادفػػحالُْػػـُكلػػيسَُّليػػدانخالصػانللمدَّزلػػةُكرػػدَػػرؼالمػػاكردم

بااَِّْادكبنضالَُّليده( )1

كلْذاراؿالحافظابفحِرالدسُلنح":كاينبنحافيطلؽَليهاسـااََّزاؿ"()2ه 

ويرى الباحث:أفنسبةالماكردمإلىاْلََّزاؿَّرِاَلىاْلغلبإلىمااشَّْربهمفإيماف

بأهميةالدُؿُكدكرَفحأمكرالسماكالدُؿُبيػدأفالمػاكردملػـيِّػفَلػىالحُيُػةمدَّزليػان؛إذإنػهلػـ

ييدرؼَنهأنهراؿبأصكؿااََّزاؿالخمسةالمدركفةُكِّذلؾلـيردذِّرَفح(طبُاتالمدَّزلػة)الػذم
كلدهالشريؼالمرَّلىُكفحرأيحأفبدضَُّاسيرالماكردمالَّحََّّبنىااَِّاَالدُلنحينبنحأف

َّيُْػػـمػػفخػػلؿالنظػػرالػػىالمػػاكردممػػفحيػػثهػػكمَِّْػػديػػؤمفبالدُػػؿأساس ػانللشػػرعُكهػػذاالمُْػػكـ
لنَػفهػذاِّلػهفػإفالمػػاكردما
ينسػِـمػاكصػؼالمػاكردملنُسػػه"بأنػهمَِّْػدكلػيسمُلػدان"كفلػ 

يمِّفبحاؿأفيِّكفبمدزؿَفَّأ يرالحرِّةاْلََّزاليةالَّحنشطتفحَصرَ()3ه 

()1انظػػر:المػػاكردمالُُيػػهالدسػػَّكرماْلديػػبالدربػػحهالمراغنػػحُمِل ػةالػػكَحااسػػلمحُالِّكيػػتُسػػبَّمبر1966ـُالدػػدد18
ص68ه 

()2لسافالميزافهابفحِر()260/4ه

()3الماكردمدراسةفحفِّرَالنظرمكالدملحهمحمدَبدالكاحدص179-178
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املبحث الثاىي

َفيً مطلبان:

مفهوو الوالية وأقسامها

 المطلب األَل :مفٍُي الُاليت َمشزَعيخٍا َالحكمت مىٍا
 المطلب الثاوي :أقساي الُاليت
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المطمب اصول

مفيوم الوالية ومشروعيتيا وحكميا
مفيوم الوالية:
أ -في المغة:
َّرِااْلصكؿاللنكيةلِّلمػة"الكايػة"إلػىالُدػؿال ل ػح(كلػح)ُرػاؿابػففػارس(":كلػح)الػكاك

كاللـكاليا :أصؿصحيحيدؿَلىرربُمفذلؾالكلح:الُرب"()1ه 

َبرالنحكي كفكاللنكيػكفَػفالكايػةبَّدبيػ ارتمَّدػددةِػا تبمدنػحمَُّػاربفْػذاسػيبكيه
كرد ٌ



يُكؿ:الكايةُبالَُّحالمصدرُكالكايةُبالِّسرااسـم ؿاْلمػارةكالنُابػةُْلنػهاسػـلمػاَّكليَّػهكرمػت

بػػهُأمػػاالكايػػةبػػالَُّحفْػحالنسػػبكالنصػرةكالدَّػػؽُكالكايػػةبالِّسػػرفػػحاْلمػػارةكالػػكا فػػحالمدَّػػؽ(ُ)2
ررحُصكغيػرَ
كراؿبذلؾابفالسِّيت(:الكاية)بالِّسرالسلطافُك(الكاية)بالَُّحالنصرة(ُ)3كرد أ

﴿ٍَب ىَنٌُ ٍِِّ ًىَبَّتِيٌِ ٍِِّ شَِْءٍ﴾

()4

بالَُّحكالِّسركهكبمدنحالنصرة()5ه 

كِمابيفِّؿهذَالمدانحماصدرَػفمِمػااللنػةالدربيػةفػحالُػاهرةأف(:الكايػة)الُ اربػة

كالخطة-أممِمكَةمفالَّدابير-كاْلمارةكالسلطافكالبلدالَّحيَّسلطَليْاالكالح()6ه 

مماسبؽيَّبيفأفالكايةَّيطلؽَلىالمدانحالَّالية:الُرابةُكالَّدبيرُكاْلمارةُكالسلطافكالبلده 
ب -في االصطالح:
يرمفالمَّأخريفالكايةمفناحيةاصطلحيةُكيرِاذلؾإلىسببيف :
لـيَّناكؿِّ ه

بشِّؿَاـه
 -أوالً:رلةالَّصنيُاتالَّحَّحد تَفالكايةكالك ازرةكالسياسةالشرَية و

 ثانياً:أفالُُْا َندماَّناكلكاالكايةَّناكلكهامفالناحيةالُُْيةُأممفحيثَّرَّػباْلحِّػاـالشرَيةَلىالكايةفحالنُسكالماؿه 

ػِّؿَػػاـكَّرِّكهػػا
كلػػـيَّناكلكهػػابػػالمدنحالدػػاـ؛كذلػػؾربمػػاَزكفػانَػػفَّنػػاكؿأمػػكرالسياسػػةبشػ و

الحؿكالدُده 
ْلهؿ َّ

()1مُاييساللنةهابففارس()141/6ه 

()2انظر:لسافالدربهابفمنظكر( )407/15

()3انظر:مخَّارالصحاحهزيفالديفأبكَبدا﵀محمدبفأبحبِّربفَبدالُادرالحنُحالرازمصػ3454
([)4سكرةاْلنُاؿ:اآلية]72

()5انظر:لسافالدربهابفمنظكر( )407-406/15

()6انظر:المدِـالكسيطهمِمااللنةالدربيةبالُاهرة( )1058/2
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كمماكردمفَّدريُاتللُُْا فحمدنىالكايةمايأَّح :
" -1هحَّنُيذالُكؿَلىالنيرشا أكأبى"()1ه 
" -2هحَّنُيذالحِّـإلىالنيرشا أكأبى"()2ه 

َرفْابَّدريُاتمُاربةلماسبؽمنْا :
كبدضالمداصريف ٌ
" -1نُكذالَّصرؼَلىالنيرشا أكأبى"()3ه 

" -2الكايةحؽشرَحُينُذبمَُّلاَاْلمرَلىالنيرِ4ب انرَنه"( )5
َّ " -3نُيذالُكؿَلىالنيرهشا النيرأكأبى"()6
خالصة التعريفات:
كبالنظرفحالَّدريُاتالسابُةللكايةَندالُُْا الُدامىكالمداصريفمنْـنِدأنْا :
غيرَه 
سلطةمنحْاالشرعللكلحيَّمِّفمفخللْامفإنشا الَّصرفاتكَّنُيذهاِب انرَلى 
كبْػػذايبػػدككالػػحانالَّناسػػؽبػػيفالمدنػػحاللنػػكمكااصػػطلححفػػحمُْػػكـالكايػػةُفػػالكلحهػػك

صاحبالسلطةالذميمَّلؾاانشا الَّنُيذه 
مشروعية الوالية:

اشؾأفكِكدحاِّـَادؿيحُظَلىالناسحياَّْـكأمنْـكيكفرلْـمايحَّاِكفُكيسػْر
ػـيخلػؽالنػاس
َلىراحَّْـكيُصؿبينْـفحخصكماَّْـيددمطلبانمفمطالػبالشػريدةاْلسػلميةُفل ي

َب ػاندكفنظػػاـ كرػػانكفيػػنظٌـحيػػاَّْـكيسػ ٌػيرأمػػكرهـُكلػػذلؾَّل ػافرتالنصػػكصالشػػرَيةفػػحبيػػاف

مشركَيةالكايةكالُياـبْاُكرددؿَلىذلؾالُرآفكالسنةكاْلِماعكالمدُكؿ :




()1البحرالراِؽهابفنِيـ(ُ)117/3الَّدريُاتهالِرِانحص 254

()2أنيسالُُْا فحَّدريُاتاْللُاظالمَّداكلةبيفالُُْا هالركمحص52
()3شرحالُكاَدالُُْيةهالزرراص311ه 

4

قوله (علً الغٌر) أي علً من هم دونه الن الوالٌة هنا عامة.

()5فُهالسنةهالسيدسابؽ()125/2ه

()6الُامكسالُُْحهأبححبيبص390ه
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أوالً :من القرآن الكريم:
 -1قال تعال ًَ﴿ :إِرْ قَبهَ سَثُّلَ ىِيََْيَبئِنَخِ إِِِّّ جَبعِوٌ فِِ اىْإَسْضِ خَيِْفَخً﴾

()1

وجو الداللة:
إفا﵀ِد ػػؿم ػػفس ػػنَّهف ػػحأرل ػػهأفيِّ ػػكففيْ ػػاخليُ ػػةيس ػػكسالن ػػاسكي ػػديرش ػػؤكنْـ
كأحكالْـُينُػذفيْػاأكامػرا﵀؛كرػدذهػبالمُسػركفسػلُانكخلُػانإلػىأفآدـَ-ليػهالسػلـ–هػكخليُػة

لنفػحكِػكبنصػب
ا﵀فحإملا أحِّامهكأكامرَُكاََّبرهااْلماـالُرطبحفحَُّسيرَلْذَاآليػةأصػ 

ػهكيطػػاعلََِّّمػػاَليػػهِّلمػػةالمسػػلميفُكبػػهَّنُػػذاْلحِّػػاـُأمأنػػهاَُّػػاـالش ػريدةاا
ػاـيسػػمالػ ي
إمػ ي
بكِكدَحاِّـأكأميرأككلحينُذاْلحِّاـه( )2

 -2قال تعال ﴿ؤىٌَْ تَشَ إِىََ اىََْيَئِ ٍِِْ ثَنِِ إِعْشَائِْوَ ٍِِْ ثَعْذِ ٌٍُعََ إِرْ قَبىٌُا ىِنَجٍِِّ ىَيٌُُ اثْعَثْ ىَنَب ٍَيِنًب ُّقَبتِوْ فِِ عَجِْوِ اىيَّوِ﴾

()3

وجو الداللة:
لمػاِّػافالَُّػاؿفػحسػبيؿا﵀كسػيلةليدلػكابػهالحػؽكأهلػهُفُػددلػتاآليػةَلػىلػركرةكِػكد

حاِّـيُكدالِيشكيَّكلىأمرَُكيُسـغناِمهكيحِّـفحأسراَُفْذاايَّحُؽبأفرادمشػََّّيفُفِّػافا
بدمفنصبأميػريُػكدهـُلػذلؾطلػببنػكاإسػراِيؿأفيِّػكفَلػيْـسػلطانانيُػاَّلكفَّحػترايَّػهللػذكد
َفحياضالديفكحمايةاْلكطافكالمسَّلدُيفمفالرِاؿكالنسا ()4ه 

 -3قال تعال َّ ﴿ :ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ؤَطِْعٌُا اىيَّوَ ًَؤَطِْعٌُا اىشَّعٌُهَ ًَؤًُىِِ اىْإٍَْشِ ٍِننٌُ﴾

()5

وجو الداللة:
يػػأمرالحػػؽ-سػػبحانهكَّدػػالح-المػػؤمنيففػػحهػػذَاآليػػةبطاَػػةأكلػػحاْلمػػرُكِدػػؿطػػاََّْـ

مَُّرنػػةبطاََّػػه-سػػبحانهكَّدػػالح-كطاَػػةنبيػػهس ػكا أِّػػانكاَلمػػا أـأم ػ ار ُممػػايؤِّػػدلػػركرة

ااَِّماعَلىكلحيسكسالناسكيحِّـفيْـكَّلزـطاََّهه( )6



([)1سكرةالبُرة:اآلية ]30

()2انظر:الِاماْلحِّاـالُرافهالُرطبح(ُ)268-260/1
([)3سكرةالبُرة:اآلية ]246

()4انظر:نظاـاْلسلـالحِّـكالدكلةهمحمدالمبارؾصػ12
([)5سكرةالنسا :اآلية ]59

()6انظرَُّ:سيرالُرافالدظيـهابفِّ ير()530/1ه 
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 -4قال تعال ﴿ :فَئُِ تَنَبصَعْتٌُْ فِِ شَِْءٍ فَشُدًُّهُ إِىََ اىيَّوِ ًَاىشَّعٌُهِ إُِ مُنتٌُْ تُؤٍِْنٌَُُ ثِبىيَّوِ ًَاىًٌَِْْْ اىْأخِش ﴾

()1

وجو الداللة:
بػػيفا﵀فػػحهػػذَاآليػػةأفحػػدكثالن ػزاعبػػيفالنػػاسأمػػرطبيدػػحكلِّػػفاللػػابطفػػحهػػذَ
ػاـُكافاْلحِّػاـالُلػاِيةكالماليػةكالِناِيػةسػكا 
المنازَاتهكالدكدةلمافحشريدةاْلسلـمفأحِّ  ِ

ػكفرتسػػلطة
َلػػىصػػديداآلحػػادأكَلػػىصػػديدالِماَػػاتايمِّػػفإدارَّْػػا ِكالػزاـالنػػاسبْػػاإاإذاَّػ 

رادرةَلىَّطبيؽَّلؾاْلحِّاـُممايحَّـكِكدصاحبسلطةكركةللُياـبْذَالمْمة()2ه 
 -5قال تعال َّ ﴿ :ب دَاًًُدُ إَِّّب جَعَيْنَبكَ خَيِْفَخً فِِ اىْإَسْضِ فَبحْنٌُ ثََِْْ اىنَّبطِ ثِبىْحَقِّ ﴾

()3

وجو الداللة:
َّبيفاآليةأفالحِّـبيفالناسكالُلا فيمابينْـبحاِةإلىراِـبذلؾلهسلطةراليةكركة

نافذةبالحؽكالميزافِّحايبنحأحدَلىأحد()4ه 
ثانياً-السنة النبوية:

َّظافرتاْلحاديثالنبكيةالدالةَلىمشركَيةالكايةُمنْا :
ِ
ممول الم ِ
 -1عم ْمن أَِبممي س ِممع ٍ
ممؤ ِّم ُروا
يد ا ْل ُخمم ْد ِر ِّ
ممو  قَم َ
س َ
سممفَ ٍر َف ْم ُي َ
َ
مال« :إِ َذا َخ َممر َج ثََال ثَمم ٌة فممي َ
ي  أَن َر ُ
َ
()5
َح َد ُى ْم»
أَ
ِ ِ
مون ِبمأ َْر ِ
ض
ا﵀ُرى ى
ول ً
س َ
اؿَ ...« :وَال َي ِحل لِثََال ثَ ِمة َنفَ ٍمر َي ُكوُن َ
َ -2ع ْن َع ْبد ا﵀ ْب ِن َع ْم ٍرو  أَن َر ُ
()6
ٍ
َح َد ُى ْم...
فَ َالة إِال أَم ُروا َعمَ ْي ِي ْم أ َ

وجو الداللة :
إفرسػػكؿا﵀يحػػثَلػػىكِػػكبَّػػأميرأحػػد ل ػػةأشػػخاصَلػػيْـكهػػـفػػحسػػُر؛حَّػػىا
يخَّلُػكافيمػابيػنْـُفِّػافهػذااْلمػرفػحاْلَػدادالِّبيػرةالَّػحَّسػِّفالُػرمكيحَّػاِكفإلػحدفػاالَّظػػالـ
ؿأككزيػرمػػف
كفصػؿالَّخاصػـأكلػػىكأحػرلُحيػػثيػدؿدالػػةارَّلػا َلػىكِػػبنصػبحػػاِّـاككا و

ربؿالمسلميفه( )7

([)1سكرةالنسا :اآلية ]59

()2انظر:نظاـاْلسلـالحِّـكالدكلةُمحمدالمبارؾُص 13
([)3سكرةص:اآلية]26ه 

()4انظر:الِاماْلحِّاـالُرافهالُرطبح()188/15ه 

()5سنفأبحداكدهأبحداكدهَِّّابالِْادهبابفحالُكـيسافركفيؤمركفأحدهـه()36/3هح()2608هراؿشديباْلرنػؤكط
صحيحمرسؿه 

()6المدِـالِّبيرهالطبرانحه()57/13هح(ُ)139حسنهشديباْلرنؤكطه 
()7انظر:نيؿاْلكطارهالشكِّانح()294/8ه
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ماع ا﵀ ،وم ْمن عص ِ
مول ِ
ماني فَقَم ْمد
ماع ِني فَقَ ْمد أَ َ
مالَ " :مم ْمن أَ َ
ا﵀  قَ َ
س َ
ط َ
ط َ َ ََ َ َ
َ -3ع ْمن أَِبمي ُى َرْي َمرةَ أَن َر ُ
ِ ()1
ِ
ط ِ
ط َ ِ
صاني"
ص ا﵀ََ ،و َم ْن أَ َ
ير فَقَ ْد أَ َ َ
ير فَقَ ْد َع َ
اعنيَ ،و َم ْن َع َ
َع َ
ص ْاصَم َ
اع ْاصَم َ

وجو الداللة :

يأمرالنبح فػحهػذاالحػديثالمسػلميفبطاَػةأكلػحاْلمػرُكِدػؿطػاََّْـمػفطاََّػهُ

كحذرأيلامفمخالُةكلحاْلمػرفيمػايكافػؽشػرعا﵀ كاََّبػرَمخالُػةكلػحاْلمػرمدصػيةلػهُ
كلماِّافاْلمربطاَةكلحاْلمركاِبفإففحذلؾدالةكالحةَلىكِكبَّدييفكلحاْلمر

()2ه 

ثالثا :اإلجماع:
أِمػػاصػػحابةرسػػكؿا﵀كالَّػػابدكفكاْلِمػػةالدلمػػا كمػػفبدػػدهـَلػػىكِ ػ كبنصػػب

اْلماـُكنُؿذلؾاْلِماعِمامفالدلما ()3ه 
رابعا :من المعقول:

 إفمُصػػدالسػػلطةأكالحِّػػـهػػكإرامػػةالمصػػالحالدينيػػةكالدنيكيػػةُفاْلنسػػافمػػدنحبطبدػػهُايمِّػفالدػػيشبمُػػردَأكبمدػزؿَػػفالنػػاسُبػؿسػػنةا﵀فػػحخلُػةأفِدلنػػاشػػدكبانكرباِػػؿ

ارَّرنػػتمصػػالحنافيمػػابيننػػاُكهػػذَالمُاصػػدكالمصػػالحمشػػركَةفيِّػػكفالسػػبيؿإليْػػابإرامػػة
الكالحمشركَانه 

 كفػػحذلػػؾيُػػكؿشػػيااْلسػػلـابػػفَّيميػػةأكِػػبا﵀اْلمػػربػػالمدركؼكالنْػػحَػػفالمنِّػػرُكذلػػؾايػػَّـإابُػػكة ِكامػػارةهكِّػػذلؾسػػاِرمػػاأكِبػػهمػػفالِْػػادكالدػػدؿ ِكارامػػةالحػػيكالِمػػا
كاْلَيػػادكنصػػرالمظلػػكـه ِكارامػػةالحػػدكداَّػػَّـإابػػالُكةكاْلمػػارة؛كلْػػذاركم«:أفالسػػلطاف

ظؿا﵀فحاْلرض»كيُػاؿ"سػَّكفسػنةمػفإمػاـِػاِرأصػلحمػفليلػةكاحػدةبػلسػلطاف"ه
كالَِّربةَّبيفذلؾه( )4

 كراؿاْلماـأبكحامدالن ازلػح ":السػلطافلػركرمفػحنظػاـالػدنياُكنظػاـالػديفلػركرمفػحالُػػكزبسػػدادةاآلخ ػرةكهػػكمُصػػكداْلنبيػػا رطد ػانُفِّػػافكِػػكبنصػػباْلمػػاـمػػفلػػركريات
الشرعالذماسبيؿإلىَّرِّه"()5ه 

ىطيدػكاالرَّسػك ىؿكأيكلًػحاْلىم ًػر ً
ىطيدػكااللَّػه ً
ً
ً َّ ً
م ٍػن يِّ ٍـ ُ
كأ ي
ىكُأ ي
ٍ
ي ى
ىى
()1صحيحالبخارمهاامػاـالبخػارمَُِّّػاباْلحِّػاـُبػابرى ٍػكؿاللػهَّى ىدػالى ى
()61/9هح()7137ه 
ئفحشرحصحيحالبخارمهالدينح()221/24

(َ)2مدةالُار

()3اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ15الُصؿفحالملؿكاْلهكا كالنحؿهابفحزـالظاهرم(ُ)72/4انظر:غياثاْلمػـفػح
الَّياثالظلـهالِكينحصُ24-23انظر:أصكؿالنظاـااَِّماَحفحاْلسلـهابفَاشكرص212-207ه

()4السياسةالشرَيةهابفَّيميةص129ه 

()5اارَّصادفححِةااََُّادهأبكحامدالنزالحُصػ170ه 
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 كراؿالِّاسانح":ك بكتكايةالنظرللُادرَلىالداِزَفالنظرأمػرمدُػكؿمشػركع؛ْلنػهمفبػاباْلَانػةَلػىالبػرُكمػفبػاباْلحسػافُكمػفبػابإَانػةاللػديؼُ ِكاغا ػةاللُْػافُ

لنُكشػػرَان"(ُ)1فِّي ػػؼبكاي ػػةش ػػؤكفاْلمػػةكمص ػػالحْافإنْ ػػاب ػػذلؾأح ػػؽ
كِّػػؿذل ػػؾحس ػػفَُػ ػ 
كأكلىه 

الحكمة من الوالية:
َّظْرالحِّمةمفمشركَيةالكايةفحاْلسلـمفالمُاصدكاْلهداؼالَّحشرَتمفأِلْاُ
كهػػحَّمِّػػيفاْلنسػػافمػػفخلفػػةاْلرضَلػػىالكِػػهالػػذميرَّلػػيها﵀بإرامػػةالدػػدؿكرفػػاالظلػػـ

كحمايةاْلنسافه 

ؿمػػاِػػا تبػػهالشػريدةهػػكَّنظيمْػػاْلمػػكرالسياسػػةكالحِّػػـ
رػػاؿاْلمػػاـأبػػكزهػرة:إفمػػفأِػ ٌ
َُكالسلطةكَلرػةِّػؿمػف
كاْلدارةُكِّؿمايحُظكحدةالِماَةُفرسمتمدالـالحِّـكحدكد 

ال ارَػػحبالرَيػػةُكْلِػػؿذلػػؾشػػرَتالكايػػة؛حَّػػىَِّّػػكفالِّلمػػةكاحػػدةكاْلمػػةمَِّمدػػةَلػػى
صديداْلفرادكالِماَاتُكأيلانفحَّنظيـَلراتالػدكؿبدلػْابػبدضُفكِػكدرأسحػاِّـ
فحالدكلةيدطحلْاهيبَّْاكركَّْاأماـالدكؿ()2ه 


راؿشيااْلسلـابفَّيمية3رحمها﵀:يِبأفيدرؼأفكايةأمرالناسمفأَظـكاِبات

الديفبػؿاريػاـللػديفكاللػدنياإابْػاهفػإفبنػحآدـاَّػَّـمصػلحَّْـإابااَِّمػاعلحاِػة

بدلْـإلىبدضُكابدلْػـَنػدااَِّمػاعمػفرأسحَّػىرػاؿالنبػحصػلىا﵀َليػهكسػلـ:

«إذاخرج ل ةفحسُرفليؤمركاأحدهـ»4ه 




()1بداِاالصناِافحَّرَّيبالشراِاهالِّاسانح()152/5ه 

()2انظر:الدلراتالدكليةفحاْلسلـهأبكزهرةُص58-52

3

السٌاسة الشرعٌة فً اصال الراعً والرعٌة .ابن تٌمٌة .ص 921
4
سبق تخرٌجه.

24

المطمب الثاني

أقسممممممممممممممممممام الواليممممممممممممممة

مفخلؿََّّبدحلمكاطفذِّرالكايةَندالُُْا كالَّأمؿفيْانِدأفالكايةَّنُسـبشػِّؿَػاـ

إلىرسميفهما :

 -1والية قاصرة:كيسميْابدضالُُْا (كايةذاَّية)أكاْلصليةكهحردرةالُردَلىإدارةشؤكف
حياَّهالمَّدلُةبالنُسأكالماؿأكِّلهمامداُدكفاارَّباطبأحدُكيشَّرطلَّحُؽهذَالكاية

أايِّكفالُردمحِك انرَليهأكفاردانلألهلية()1ه 

ػدرةالُػردَلػىإدارة
 -2والية متعدية:كيسميْابدضالُُْػا (كايػةغيػرذاَّيػة)أكالنيابيػةكهػحر 
شػػؤكفاآلخ ػريفُكهػػحفػػرعَػػفالكايػػةالُاص ػرةفمػػف بَّػػتلػػهالكايػػةالُاص ػرةِػػازلػػه بػػكت
الكايةالمَّددية()2ه 

كالكايةالمَّددية(غيرالذاَّية)لْااََّباراتمخَّلُةفحَُّسيمْانبينْاحسبااَّح :
االعتبار اصول :عم حسب عموميا وخصوصيا:

 -1واليممة عامممة :كهػػح"اسػػَّحُاؽَّصػػرؼَػػاـَلػػىاْلنػػاـ"(ُ)3أم بػػكتحػػؽالَّصػػرؼفػػحأمػػر
الدامػػةبسػػببَُػػدَّػػـمػػفخللػػهالَُّػػكيضأكالبيدػػةُِّاْلمػػاـكالسػػلطافكالػػكزيركالُالػػحُ

كأميرالِند()4ه 

 -2والية خاصة :كهحَُدشرَحخاصيَّمِّفالكلحمفخللهرلا شؤكفاْلخريفُكهحإما
أفَّ ب ػػتب ػػنصم ػػفالش ػػارعالحِّ ػػيـِّكاي ػػةاْلبَل ػػىابنػ ػهأكبَّكِّي ػػؿم ػػفال ػػكلح(اْلم ػػاـ)

ِّالكصح( )5

راؿاْلماـابفالُيـ":إفَمكـالكايػاتكخصكصػْايَّلُػىمػفاْلَػراؼالسػاِدةُكلػيسلػذلؾ

حدفحالشرعُفِمكعهذَالكاياتأصلْاكاياتدينيةُكمناصبشرَية"()6ه 

()1انظر:اْلحكاؿالشخصيةهأبكزهرةص107ه
()2انظر:المرِاالسابؽص107ه

()3الدرالمخَّارشرحَّنكيراْلبصاركِاماالبحارهَل الديفالحصُِّحُصػ 75

()4انظر:الكاياتالخاصة_الكايةَلىالنُسكالماؿفحالشريدةاْلسلميةهنصرفريدكاصؿصػ 12-9
()5المرِاالسابؽصػ12-9

()6انظر:الطرؽالحِّميةفحالسياسةالشرَيةهابفالُيـُصػ202
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االعتبار الثاني :عم حسب موضوعيا:
 -1واليممة عم م الممنفس:هػػحالُيػػاـَلػػىرلػػا شػػؤكفالُاصػػرمػػفزكاجكَّدلػػيـكَّأديػػبكرَايػػة
كغيرها()1ه

 -2واليمممة عمممم الممممال :هػػحاْلش ػراؼَلػػىأم ػكاؿالُاصػػرمػػفحيػػثالحُػػظكالدُػػكدكااسػػَّ مار
كغيرها()2ه 

االعتبار الثالث :عم حسب مصدرىا:
 -1كايػػةإخَّياريػػة:كمصػػدرهاالشػػخصكهػػحَُّػػكيضالنيػػرللُيػػاـبالَّص ػرفاتنياب ػةنَنػػه()3م ػػؿ
الكِّالةه 

 -2كايةإِبارية:كمصدرهاالشرعُكهػحالُيػاـبشػؤكفالنيػرلدِػزََػفالُيػاـبػذلؾُُِّيػاـاْلب
َلىرلا شؤكفابنهالُاصر4أكالصنير()5م ؿالكايةكالكصايةه 











))1الدرالمخَّاركحاشيةابفَابديف(ردالمحَّار)()77/3ه 
)ِّ)2شؼاْلسرارشرحأصكؿالبزدكمهالبخارم()55/4ه 

))3مكاهبالِليؿفحشرحمخَّصرخليؿهالحطاب()181/5ه 

4

الوالٌة اإلجبارٌة وهً على القاصر كالصغٌر والصبً والممٌز وعلً فاقد األهلٌة كالمجنون والمعتوه واألول أهلٌته ناقصة بسبب السن
الثانً أهلٌته مفقودة بسب الجنون والعته وهو محجور علٌه لذاته وٌمنع من التصرفات القولٌة التً تحتمل الفسخ بأمر القاضً.

فحَّرَّيبالشراِاهالِّاسانح()152/5ه 
))5بداِاالصناِا 
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الفصل الثاىي
الوزارة عيد اإلماو املاوردي

َفيً ثالثت مباةأل:

 المبحأل األَل :مفٍُي الُسارة َمشزَعيخٍا َأقسامٍا
 المبحأل الثاوي :حعييه الُسراء َسلطاحٍم
 المبحأل الثالأل :أةكاي فقٍيت في َاليت الُسارة





املبحث األول

مفهوو الوزارة ومشروعيتها وأقسامها

َفيً ثالثت مطالب:

 المطلب األَل :مفٍُي الُسارة في اللغت َاالصطالح.
 المطلب الثاوي :مشزَعيت الُسارة.
 المطلب الثالأل :أقساي الُسارة.
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المطمب اصول

مفيوم الوزارة في المغة واالصطالح
أوالً :المفيوم المغوي:
لـََُّّؽِّلمةاللنكييفَلىااشَُّاؽاللنكملِّلمة"الك ازرة"ُلِّنْـمَُُّكفَلػىأنْػامػف ل ػة
أحرؼَُّدكرحكؿالَّبدةال ُيلةكالحمؿُكِّانتَّكِيْاَّْـاللنكيةفحأربدةأكِه :
 الوجممو اصول:أنْػػامشػػَُّةمػػفالػ ًػكزركهػػكال ُػػؿأكالحمػػؿُْلنػػهيحمػػؿَػػفالملػػؾأَباِػػه(ُ)1كهحمفركلهَّدالح﴿ًىَٰنِنَّب حَُِّيْنَب ؤًَْصَاسًا ٍِِّ صِّنَخِ اىْقًٌَِْ﴾(ُ)2أمحينماحمؿبنكإسراِيؿالحلحِّدارية
كلـيردكها()3ه 

ْلنزركهكالظْرُْلفالملؾيُكمبػكزيرَُِّػكةالبػدفبظْػرَ(ُ)4
 الوجو الثاني:أنْامشَُّةمفا كهػػحمػػفركلػػهَّدػػالحَلػػىلسػػافمكسػػحَليػػهالسػػلـحػػيفطلػػبمػػفربػػهﷻأفيِّػػكفمػػف

يدينهَلىالدَكة﴿ًَاجْعَو ىِِّ ًَصِّشًا ٍِِّْ ؤَىْيِِ ( )29ىَبسًَُُ ؤَخِِ ( )30اشْذُدْ ثِوِ ؤَصْسُِ ()5(﴾)31ه 

أنْامشَُّةمفالكزىرأمالملِأُكمنهركلهَّدالح﴿مَيَّذب ىَذب ًَصَسَ﴾(ُ)6أماملِػأ
 الوجو الثالث:ى
كاحصفُْلفالملؾيلِأإلىرأيهكنصيحَّه()7ه 

ْلنيكزارُكهػ ػػحاْلمَّدػ ػػةُْلفالػ ػػكزيرمَُّلػ ػػدبخ ػ ػزاِفالدكلػ ػػة
 الوجممممو الرابممممع:أنْػ ػػامشػ ػػَُّةمػ ػػفا كأمَّدَّْا()8ه 

إمػامػفالمػؤازرةكهػحالمداكنػةأكمػفال ًػكزركهػكال ٌُػؿ
يُكؿابفخلدكفٌ ":
فإفالك ازرةمػأخكذة ٌ

ِّأنهيحمؿمامُاَلهأك ازرَكأ ُالهكهكراِاإلىالمداكنةالمطلُة"( ُ)9
ٌ


()1انظر:ركانيفالك ازرةهالماكردمُصُ137انظر:سراجالملكؾهأبكبِّرالطرطكشحص70ه 
([)2سكرةطه:اآلية]87ه

()3انظر:مدالـالَّنزيؿهالبنكم()289/5ه

()4انظر:ااحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ24انظر:ركانيفالك ازرةهالماكردمص137ه
([)5سكرةطه:اآلية]31ُ30ُ29:ه 
([)6سكرةالُيامة:اآلية]11ه 

()7انظر:لسافالدربهابفمنظكر(ُ)282/5ركانيفالك ازرةهالماكردمصػ138-137ه 

()8انظر:لسافالدربهابفمنظكر(ُ)282/5صبحاْلَشىفحصناَةاْلنشاهالُلُشندمُ()421/5ه 
(َّ)9ارياابفخلدكفهابفخلدكفُ()294/1ه
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كرِ ػػحال ػػدَِّّكرالػ ػريسالمدن ػػحالُاِ ػػؿأفالمػ ػكازرةالَّ ػػحكردتهن ػػاَّرِ ػػاب ػػدكرهاإل ػػىالُ ػػكؿ

ْلنزرأمالظْر(ُ)1كهذاماأميؿإليهه 
بااشَُّاؽمفا 

مم ػػاس ػػبؽيَّب ػػيفأفال ػػك ازرةَّيطل ػػؽف ػػحاللن ػػةَل ػػىالمد ػػانحالَّالي ػػة:الملِ ػػأكالظْ ػػركالحم ػػؿ

كاْلَانةه 

ثانياً :المفيوم االصطالحي:
ػؼاصػػطلحيانكالػػحانللػػك ازرةَنػػدالُُْػػا الُػػدامىُكذلػػؾْلفَّشػػِّيلْاِّمؤسسػػة
لػػـيػػردَّدريػ ي

للدكلةأصبححدي انُ كدارتالَّدريُاتحكؿلُظالكزيركليسالك ازرة كمنْا :

َ -1رؼاْلماـابفالدربحالك ازرةبأنْاَ":بارةَفرِؿمك كؽبهفحدينهكَُلهيشاكرَالخليُة
فيمايدفلهمفاْلمكر"()2ه 

 -2بينمارألالِكينحبأفالكزيرايَُّصػردكرََلػىالمشػاكرة؛بػؿيُػكـاْلمػاـبَُّػكيضاْلمػكر
إليهفُاؿ":الػك ازرةأفيدػيفاْلمػاـناِبػانَنػهُيُػكضإليػهاْلمػكرُكيِّػكفاامػاـمطلدػانَلػى

أفدالهكمراربانلهُكيرِاالكزيرإلحااماـ"()3ه 

 -3راؿابفالطُطُح(":)4الكزيركسيطبيفالملؾكرَيَّه"(ُ)5كهكنُسماذهبإليػهالُلُشػندم:
"الكزيرهكالمَّحدثللملؾفحأمرمملَِّّه"( )6

ْلنْ ػػاَّ ػػدؿَل ػػىمطل ػػؽ
الرَّ ػػب
 -4كَن ػػداب ػػفخل ػػدكفال ػػك ازرةٌ ":
الملكِّي ػػة؛ ٌ
ٌ
الس ػ ٌ
أـالخط ػػط ٌ
ػلطانيةك ٌ
اْلَانة"()7ه 

 -5كأمػػااْلمػػاـالمػػاكردمفُػػدأكرداشػػَُّاؽِّلمػػةالػػك ازرةَ8نػػدمابػػيفالمْمػػةالَّػػحَُّػػكـبْػػاُكهػػح
إَانةالخليُةأكرِيسالدكلةَلىَّحمؿمْامهُإذيساَدالكزيربرأيهفحإدارةشػؤكفالدكلػة

ف ػػحالمِ ػػاؿال ػػذمأس ػػندإلي ػػه؛كذل ػػؾاَّس ػػاعررد ػػةالدكل ػػةاْلس ػػلميةكِّ ػػرةاحَّياِ ػػاتالن ػػاس
()1النظرياتالسياسةاْلسلميةهمحمدالريسُص 264
()3أحِّاـالُرافهابفالدربح()60/4ه 

()3انظر:غياثاْلمـفحالَّياثالظلـهالِكينحص149ه

ابفطباطباالدلكمهأبكِدُػرهالمدػركؼبػابفالطُطُػحُ(709-660هػػ)مػؤرخبحػاثنارػدهمػف
()5محمدبفَلحبفمحمد
ٌ
أهؿالمكصؿهخلؼأباَسنة672هػفحنُابةالدلكييفبالحلةكالنِؼكِّربل ُألؼَِّّابه(الُخرمفحاآلدابالسلطانيةكالدكؿ

اْلسلمية)كريؿانهَّكفحبالمكصؿُانظر:اْلَلـهالزرِّلح()283/6ه 


()6الُخرمفحاآلدابالسلطانيةكالدكؿاْلسلميةهابفالطُطُحُص149ه 
()6صبحاْلَشىفحصناَةاْلنشاهالُلُشندم()421/5ه
()7انظرَّ:ارياابفخلدكفهابفخلدكف()294/1ه
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كشػػؤكنْـُفيصػػدبَلػػحرِػػيسالدكلػػةبطبيدػػةالحػػاؿأفيػػنْضبْػػذاِّلػػهفِّانػػتاللػػركرة

راليةباَّخاذالكز ار ()1ه 


خالصة التعريفات:
كيَّلػػحمػػفِميػػامػػاذِّػػرمػػفَّدريُػػاتالُُْػػا الُػػدامىللػػك ازرةأنْػػالػػـَّيدػػرؼِّمؤسسػػةمػػف

مؤسساتالدكلةَلىمانحفَليهفحالكرتالحالر؛ ِكانمػاهػحارَّصػرتَلػىبيػافشػخصالػكزير

كمْامهسكا بالَّشاكرمدهأحيانانُأكبَُّكيضأمكرالدكلةإليهأحياناأخرله 

كيمِّ ػػفالُ ػػكؿإفال ػػك ازرة:مؤسس ػػةحِّكمي ػػةَُّ ػػكـَل ػػىإَان ػػةالح ػػاِّـف ػػحإدارةش ػػؤكفالدكل ػػة

المخَّلُةُكيِّكفَلىرأسْاالكزيرالمِّلٌؼبمْاـمحددةه 



()1انظر:السياسةالشرَيةهِامدةالمدينةالدالميةص713ه
31

المطمب الثاني

مشمممممممممممروعية الممممممممممممممموزارة

يرالمِّلػػؼُدؿَلػػىمشػػركَيَّْاالُ ػرآف
الػػك ازرةبمُْكمْػػاالسػػابؽكالمْػػاـالَّػػحيُػػكـبْػػاالػػكز ي

الِّريـكالسنةالنبكيةكااِماعكاْل ر :
أوالً :القرآن الكريم:

 -1قال تعاليًَ﴿:اجْعَو ىِِّ ًَصِّشًا ٍِِّْ ؤَىْيِِ﴾(.)1
وجو الداللة:
كردفحهذَاآليةلُظالكزيرَلىلسػافمكسػحَ-ليػهالسػلـ-بسػؤالهربػهأفيؤيػدَبأخيػه

هاركفكزيراُمديناكظْيراُكالكزيرمفيكازرؾكيدينؾكيَّحمؿَنؾبدض ُؿَملؾ()2ه 

راؿالماكردم":إذاِازمنصبالك ازرةفحالنبكةِّاففحاْلمامةأِكز؛ْلفاْلماـيدِزَف

َّػػدبيرشػػؤكفاْلمػػةمباشػرةُفِّػػافابػػدمػػفنيابػػةالػػكزيرالمشػػارؾلػػهفػػحالَّػػدبيركذلػػؾأسػػلـفػػحَّنُيػػذ

اْلمكرمفَُّردَبْاُليِّكفأبددمفالزلؿكأمنامفالخلؿ"()3ه 

راؿالسمدانحًَ{":اجعَو يل ًصّشا ٍِ ؤَىيِِ} اٍل ىكزيرمفيؤازرؾَلىالشح ُأىم:يدينػؾُكيَّحمػؿ

نهيبدض ىما ىَلى ٍي ًه"()4ه 
ىَ ٍنؾبدض ُلهُككزير ٍاْل ًىميرمفيَّى ىح َّمؿ ىَ 

فلكِّافالسلطافيسَّننحَفالكز ار لِّافأحؽالناسبذلؾِّليـا﵀مكسىبػفَمػرافَ-ليػه

السػلـ-؛كذلػؾللدالػةَلػىأفمكلػاالػكزيرأفيشػدركاَػدالدكلػةُكأفيُلػحإليػهالسػلطافبدِػز
كنحكَإذااسَِّّملتفيهالخصاؿالمحمكدة()5ه 





([)1سكرةطه:اآليةُ]29

()2انظر:مدالـالَّنزيؿهالبنكم( )271/5
()3اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمُص22
(َُّ)4سيرالُرآفهالسمدانحه()328/3

اجالملكؾهالطرطكشحص 69

()5انظر:سر
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 -2قال تعاليًَ﴿ :تَعَبًٌَُّا عَيََ اىْجِشِّ ًاىتقٌٍ﴾

()1

وجو الداللة:
أمرا﵀َبادَفحهذَاآليةباْلَانةَلىِّؿماهكخيركصلحلألمػةُرػاؿابػفخػكيز
منػػداد:الَّدػػاكفَلػػىالبػػركالَُّػػكليِّػػكفبكِػػكَُفكاِػػبَلػػىالدػػالـأفيدػػيفالنػػاسبدلمػػهفػػيدلمْـُ

كيديػػنْـالننػػحبمالػػهُكالشػػِاعبشػػِاََّهفػػحسػػبيؿا﵀ُكأفيِّػػكفالمسػػلمكفمَّظػػاهريفِّاليػػدالكاحػػدة
ممع ِبم ِممذم ِت ِي ْم
ممون تَتَ َكافَمممأُ ِد َمم ُ
ِّمػػاركلَلػػحبػػفأبػػحطالػػبأفالنبػػحرػػاؿ":ا ْل ُم ْؤ ِم ُنم َ
مماؤ ُى ْمَ ،وَي ْ
سم َ
اى ْم"(،)2كيِػػباْلَػراضَػػفالمَّدػػدمكَّػػرؾالنصػرةلػػهكردََمػػاهػػك
ماى ْمَ ،و ُىم ْمم َيم ٌمد َعمَم َمم ْمن ِسم َمو ُ
أ َْد َنم ُ
َليهُكيُْـمنْااْلَانةأفيديفالكزيرالحاِّـأكاْلماـَلىالخيركالحؽكالبركالَُّكله( )3
راؿالطاهربفَاشكر:المُصكد ٌأنهيِبأفيص ٌػدبدلػِّـبدلػانَػفظلػـرػكـل يِّػـنح ىػكهـ

شنآفُكايمِّفصدالظلـإاإذاِّانتهناؾركةكسلطةَّديفالحاِّـكَّبيفلهالحؽ()4ه 
 -3قال تعاليًَ﴿ :شَبًِسْىٌُْ فِِ اىْإٍَْشِ﴾

()5

وجو الداللة
الخاصػػةُصػػنيراْلمػػركِّبي ػرَ
الدامػػةك
ٌ
مْماَّػػه ٌ
ِّػػافالنبػػحيشػػاكرأصػػحابهكيُاكلػػْـفػػح ٌ

الدكؿكأحكالْػافػحِّسػرل
ٌ
فيمايخصأمكردنياَُ
كيخصبذلؾأبابِّرُحٌَّىِّافالدربالٌذيفَرفكا ٌ

يسمكفأبابِّركزيػرَكلػـيدػرؼلُػظالػكزيربػيفالمسػلميفلَّلشػحرَّبػةالملػؾأمػاـ
ٌ
الن
كريصرك ٌ
ِاشح ٌ

ػحكَ مػػافمػػاَمػػر(ُ)6فػػالكزيرمناصػػرللخليُػػةُكصػػاحب
رَّبػػةاْلسػػلـكِّػػذاَمػػرمػػاأبػػحبِّػػركَلػ ٌ
مشكرَّهبؿهكأكؿالناسفحذلؾُراؿابفَّيميةرحمها﵀":اغنحلكمَفالمشاكرة"7ه 




([)1سكرةالماِدة:اآليةُ ]2

()2مسندأحمدهاْلماـأحمدهمسندَلحبفأبحطالبه()268/2ح()959هراؿشديب:إسنادَصحيحَلىشرطالشيخيف
()3انظر:أحِّاـالُرافهالُرطبح()47/6

()4انظر:الَّحريركالَّنكيرهابفَاشكر()87/6
([)5سكرةآؿَمراف:اآلية ]159

()6انظرَّ:ارياابفخلدكفهابفخلدكف()259/1
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ثانياً -السنة النبوية:
مال رسممو ُل ِ
 -1عم ْمن أَِبممي سم ِمع ٍ
مو َو ِزيم َمر ِ
َىم ِمل
يد ال ُخم ْمد ِر ِّ
ي  ،قَم َ
ان ِمم ْمن أ ْ
ا﵀ َ : ممما ِمم ْمن َن ِبممي إِال لَم ُ
َ
مال :قَم َ َ ُ
َ
َىم ِمل السممم ِ
السممم ِ
َىم ِمل اص َْر ِ
اء َو َو ِزيم َمر ِ
اء فَ ِج ْب ِري م ُل َو ِمي َك ِائي م ُلَ ،وأَممما
اي ِمم ْمن أ ْ
ان ِمم ْمن أ ْ
ض ،فَأَممما َو ِزيم َمر َ
َ
َ
()1
َى ِل اص َْر ِ
ض فَأ َُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُر» .
اي ِم ْن أ ْ
ير َ
َو ِز َ
وجو الداللة:
الح ػػديثفي ػػهدال ػػةصػ ػريحةَل ػػىأفالنب ػػحاَّخ ػػذل ػػهكز ار ُكه ػػذام ػػفأكل ػػحاْلدل ػػةَل ػػى

مشركَيةالك ازرةُفإفاْلماـإذاأصابهأمرشاكرهماِّماأفالملؾإذاأ يشِّؿأمرَشاكركزيرَ (.)2

رػػاؿسػػديدبػػفالمسػػيبِّ":ػػافأبػػكبِّػػرالصػػديؽرلػػىاللَّػػهَّبػػارؾكَّدػػالىَنػػهمػػفالنبػػح

مِّافالكزيرُفِّافيشاكرَفحِمياأمكرَُكِّاف انيةفحاْلسلـُكِّاف انيةفػحالنػارُكِّػاف انيػة
فحالدريشيكـبدرُكِّاف انيةفحالُبرُكلـيِّفرسكؿاللَّه يُدـأحداإاهكهذا"()3ه 
ت رس َ ِ
ت عِميما  ،يقُمو ُلِ :
مالِ :
ِ ِ
س
َ
سمم ْع ُ َ
مول الممو َ يقُمو ُل« :لَ ْمي َ
سمم ْع ُ َ ُ
َ
َ -2ع ْن َع ْبد المو ْب ِن ُممَ ْي ٍمل ،قَ َ َ
ان قَ ْبمِي إِال قَ ْد أ ْ ِ
يمر
ش َمر َو ِز ًا
يمت أ َْرَب َعم َة َع َ
ُع ِط ُ
ِم ْن َن ِبي َك َ
ماء َ ،نوِا ِّنمي أ ْ
اء ُن َج َب َ
ماء ُو َزَر َ
س ْب َع َة ُنقَ َب َ
ُعط َي َ
ِ
س ْب َع ًة ِم َن ا ْلم َي ِ
س ْب َع ًة ِم ْن قَُرْي ٍ
ين» (.)4
اج ِر َ
يبا َن ِج ً
َنق ً
شَ ،و َ
يباَ ،
ُ
وجو الداللة:

ب ػػيفرس ػػكؿا﵀ف ػػحه ػػذاالح ػػديثأفالرس ػػؿكاْلنبي ػػا ايمِّ ػػنْـااس ػػَّننا َم ػػفيدي ػػنْـ
كيسػاَدهـُكيشػػاكرهـفػػحاْلمػػرُكلمػػاِّػػافذلػػؾمَّحُُػانفػػحمُػػاـالنبػػكةُفػػإفذلػػؾأحػػكجأفيِّػػكفمػػا

الحاِّـفْكبحاِةإلىمفيدينهكيشكرَليهكينصحلهَُّأمرَبالمدركؼكَّنْػاََػفالمنِّػرمصػداران

لُكلهَّدالح﴿ًَىْتَنُِ ٍِّننٌُْ ؤٍَُّخٌ َّذْعٌَُُ إِىََ اىْخَْْشِ ًَّإٍُْشًَُُ ثِبىََْعْشًُفِ ًَّنْيٌََُْ عَِِ اىَُْننَشِ ًَؤًُىَٰئِلَ ىٌُُ اىَُْفْيِحٌَُُ﴾()5ه 


()1سنفالَّرمذمهاْلماـالَّرمذمهَِّّابالمناربهبابفحمناربأبحبِّركَمره()57/6هح()3680كراؿ:هػذاحػديثحسػف
غريبه

()2انظرَّ:حُةاْلحكذمهالمبارُِّكرم()114/10ه 
()3المسَّدرؾَلىالصحيحيفهالحاِّـه()66/3

()4مسندأحمدهابفحنبؿهمسندَلحبفأبىطالب()91/2ح()665هصححهشديباْلرنؤكطه
([)5سكرةآؿَمراف:اآلية ]104
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ع ْن ا ْلقَ ِ
ِ
اد
ت َعم ِتي
تَقُمو ُل :قَ َ
اسِم ْب ِن ُم َحم ٍد قَ َ
مي ِمم ْن ُك ْم َع َم ًمال فَمأ ََر َ
س ِم ْع ُ
َ
مال َر ُ
الَ :
سمو ُل َ « :م ْمن َول َ
()1
ِ
ير ِ
ِ
َعا َن ُو»
صال ًحا ،إِ ْن َنس َي َذك َرهُ َ ،نوِا ْن َذ َك َر أ َ
الم ُو ِبو َخ ْي ًار َج َع َل لَ ُو َو ِز ًا َ

وجو الداللة:

ب ػػيفالنب ػػحف ػػحه ػػذاالح ػػديثأهمي ػػةكِ ػػكدكزي ػػرص ػػالحللح ػػاِّـي ػػذِّرَكيدين ػػهُفْ ػػكبي ػػاف

مشركَيةاَّخاذ ً
ػَّبدب أريػهُ
اْلماـالكزير؛ليسَّديفبه ىَلىىمْماتاْلمامة؛ْلنهاينبنػحلإلمػاـأفيس ٌ
ٌ

َيَّػػه؛ْلفذلػػؾيلػ ٌػياحُكرنػػاِّ ي ػرةُبػػؿَليػػهأفيسػػَّديفبػػالكز ار الػػذيفي ػػؽ
كينُػػردبسياسػػةأمػػكرر ٌ
نبيػهأفيشػاكرالصػحابة-رلػحا﵀َّدػالىَػنْـً-فػحأمػكرَ()2
بدينْـُكأمػانَّْـُفػإفا﵀أمػر ٌ
فُاؿَّدالى﴿ ىك ىش ًاكٍريهٍـ ًفح ٍاْل ٍىمر﴾3ه 
ثالثاً :اآلثار عن الصحابة:

 -1كردلُظالكزيرمفخيرصػحابةرسػكؿا﵀أبػكبِّػرالصػديؽيػكـاَِّمػااْلنصػارفػح
ػادةى ًفػح
ارإًلىػى ىس ٍػدًد ٍب ً
ص ي
مفحصحيحه":اَِّى ىم ىد ً
سُيُةبنحساَدةفيماركمالبخار
ػف يَ ىب ى
ٍ
تاْل ٍىن ى
ػرك ًمػ ٍػن يِّـأ ً
ً ً
ً
ً ً ً
الخطَّػ ً
ػابُ
ػر ٍبػ ي
بإًلىػ ٍػي ًٍْـأيىبػػك ىب ٍِّػ وػرُ ىك يَ ىمػ ي
ىميػهػرُفىػ ىذ ىه ى
ػف ى
ىسػػُيُى ة ىبنػػح ىسػػاَ ىدةىُفىُىػػاليكا:مَّنػػاأىميػه ى ٍ
بَم  َّ
ت
ؿ :ىكاللَّ ًػه ىمػػاأ ىىرٍد ي
ػر ىيُيػك ي
ػاف يَ ىم ي
ىسػ ىَِّّىهيأيىبػك ىب ٍِّ وػرُ ىك ىِّ ى
ىكأيىبػك يَ ىب ٍي ىػدةى ٍب ي
الِ َّػر ً
ػف ى
ػر ىيػَّى ىِّليـفىأ ٍ
احُفىػ ىذ ىه ى ي ى ي
ػرفىػَّى ىِّلَّىـ
اى ىيٍبلي ىن هيأيىبك ىب ٍِّ ورُ ي َّػـَّى ىِّلَّ ىػـأيىبػك ىب ٍِّ و
ىف 
يتأ ٍ
ىَ ىِ ىبنًحُ ىخ ًش ي
اأٍّىنحرىٍد ىهَّيأ ي
ؾإً َّ
بً ىذًل ى
ٍت ىِّلى نمارىٍدأ ٍ
النػ ً
أٍىبلىػ ى َّ
اى
اى ىكاللَّػ ًػه 
الم ٍنػ ًػذ ًر :
ػاب ٍبػ ي
ػاؿ يح ىبػ ي
ػر ي ىكأ ٍىنػػَّييـالػ يػكىزىار يُفىُىػ ى
ػفاْل ىيمػ ىا
ػاؿ ًفػػح ىِّلى ًمػ ًػه :ىن ٍحػ ي
ػاسُفىُىػ ى
ػف ي
ىميرُك ًم ٍن يِّـأ ً
ً ً
ب
الد ىػر ً
ػر يُ ىكأ ٍىنػَّييـال يػكىزىار يُ يه ٍػـأ ٍىك ىسػ 
اؿأيىبك ىب ٍِّ ور:اىُ ىكلى ًَِّّنااْل ىيم ىا
ىم هيرُرى ى
طي ى
ىن ٍُ ىد يؿُمَّناأ ه ى ٍ

ػتُ
ػؿين ىبايً يدػ ى
ػر:ىبػ ٍ
ػاؿ يَ ىمػ ي
احُفىُىػ ى
ىكأ ىىبػػا يَ ىب ٍيػ ىػدةى ٍبػ ى
ػاباُفىىبػػايً يدكا يَ ىمػ ىػرُأ ٍ
الِػ َّػر ً
ػؾأ ٍىنػ ى
ىَػ ىػريبْي ٍـأ ٍ
ىد ناراُ ىكأ ٍ
ػف ى
ىح ىسػ ن
ىخىذ يَ ىم يربًىيًدًَفىىب ىاي ىدهيُ ىكىب ىاي ىد هي َّ
اس"( )4
ىحب ىناإًلىى ىر يس ً
فىأ ٍىن ى
كؿاللَّ ًهُفىأ ى
ت ىسي ي
ٍّد ىناُ ىك ىخ ٍي يرىناُ ىكأ ى
الن ي
 -2كتبببَمػػربػػفاٍلخطػابإًلىػػىاهػؿاٍل يِّكفىػػة:بد ػػتإًلىػ ٍػي يِّـبًد َّمػاربػػفياسػ و ً
اكَبػػدا﵀بػػف
ى
ػرأىميػر ى
و
ػدرفارَّػػدكابْمػػا
ىصػ ىػحابمحمػ ػدمػػفأهػػؿبػ و
ىم ٍسػ يػدكدمدلمػػاككزي ػ انرُكهمػػامػػفالنِبػػا مػػفأ ٍ
كاسمدكامفرىكلْماكردآ رَِّّـبًد ٍبدا﵀بفمسدكدَلى ىن ً
ُسح( )5
ى ٍي
ى
ٍ ى ى

()1السنفالِّبرلهاْلماـالنساِحَُِّّػابالبيدػةهبػابكزيػراْلمػاـه(ُ)191/7ح()7779هكصػححهالحػافظابػفحِػرفػحفػَّح
البارمه 

ػكبحالكلَّػ ًػكمهَِّّ ػػابالبيد ػػةهب ػػابكزي ػػراْلم ػػاـه
()2ذخيػ ػرةالدُب ػػحف ػػحش ػػرحالمَِّب ػػىُمحم ػػدب ػػفَل ػػحب ػػفآدـب ػػفمكس ػػىاْل ي ػ
ى
()324/32ه 

3
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ابرى ٍك ًؿ َّ
يل»ُ()6/5ح( )3668
اخلً ن
()4صحيحالبخارمهاْلماـالبخار
م َّ ًخ نذ ى
النبً ٍّح«:لى ٍك يِّ ٍن ي
مَُِّّابالمناربُب ي
ى
ت ي
()5اْلحادكالم انحهابفأبحَاصـالشيبانحه()190/1
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 -3ركمَفَلحأنهراؿللناسبددرَّؿَ مافحيفاِمدكاَلىبيدَّهخليُةللمسلميفُ
دَكنحكالَّمسكاغيرمفأنالِّـكزي ارخيرمنحلِّـأمي اركراؿلْـاَّرِّكنحفأناِّأحػدِّـبػؿأنػا
أسمدِّـكأطكَِّـلمفكليَّمكَأمرِّـ( )1

وجو الداللة من اصثار:
َّػػدؿاْل ػػاربمِمكَْػػاص ػراحةَلػػىِ ػكازاَّخػػاذالػػكزيرفيْػػاُفْػػاهػػكَمػػريػػأمرالنػػاس

بطاَػػةَبػػدا﵀بػػفمسػػدكدبصػػَُّهكزي ػ انرُكيدػػيفَمػػاربػػفياسػػرأمي ػ انرُفػػيُْـمنػػهص ػراحة

مشركَيةَّدييفالكزيركلزكـالطاَةلهه 
رابعاً :المعقول:

 -1إذاِّػػافَلمػػا اْلمػػةرػػدأكلىػٍػكاأهميػػةبالنػػةلدُػػداْلمامػػةُفلػػيسمدنػػحذلػػؾَػػدـالحاِػػةإلػػى
الػػك ازرةكاْلمػػارةكغيرهػػامػػفالكايػػاتُبػػؿإفاهَّمػػاـالُُْػػا كالدلمػػا باْلمامػػةلَِّّػػكفكاسػػطة
كسلطةْلنشا َُكدِّ يرة()2ه 

 -2اْلمامػػةكايػػةَامػػةفػػحِميػػااْلَمػػاؿدينيػػةأكدنيكيػػةُإذأنػػهايَّصػػكرأفيباشػػراْلمػػاـ
َّصرفاتالدكلةبنُسهُفلبدلهمفأَكافكَماؿيدْدإليْـبكظاِؼمَّدددة()3ه 

 -3يُػػكؿالمػػاكردمْ ":لفمػػاكِّػػؿإلػػىاْلمػػاـمػػفَّػػدبيراْلمػػةايُػػدرَلػػىمباش ػرةِميدػػهإا
باسَّنابةُكنيابةالكزيرالمشارؾلهفحالَّدبيرأصحفحَّنُيذاْلمكرمفَُّػردَبْػا؛ليسػَّظْر

بهَلىنُسهُكبْايِّكفأبددمفالزلؿكأمنامفالخلؿ"()4ه 

 -4فحالكرتالحالركِػكدالػكزيركالػك ازرةأصػبحمػفلػركراتالدكلػةاْلسػلميةالَّػحايمِّػف
ااسَّننا َنْاُحَّىاَّسامُْكمْابحيثأصبحدكرالػكزيرايَُّصػرَلػىمِػردالمداكنػة

للحاِّـُبؿدكرفاَػؿفػحإدارةالػبلدُكيَّػدخؿفػحِميػاالنػكاححالمْمػةفػحالدكلػةِّمسػاِؿ

السياسةكالحربكاارَّصادكأسرارالدكلةكنحكذلؾُكهذامايسمحبرِاسةالكز ار ه( )5



()1شرحنْيالبلغةهابفحديد()161/1ه 

()2النظرياتالسياسيةفحاْلسلـُمحمدالريسهص255ه
()3النظرياتالسياسيةفحاْلسلـُمحمدالريسهص255ه
()4اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمُص22ه 

()5السياسةالشرَيةهِامدةالمدينةص714ه 
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المطمب الثالث

أقسمممممممممممممممممام الممممممممممممممممممموزارة

مفخلؿاطلَحَلىالَِّّبفحَّراثالُُْا المَُّدميفالَّحَّحد تَفالدكلةفحاْلسلـ

كأشػػِّالْاُكِػػدتأنْػػـميػػزكابػػيفنػػكَيفمػػفاْلنابػػةَػػفاْلمػػاـأكالخليُػػةُاْلكلػػحإنابػػة(الَُّػػكيض)ُ
كاْلخرلإنابة(الَّنُيذ)(ُ)1كذلؾشِّ هؿمفأشِّاؿإدارةالدكلةُكفػحظنػحأفذلػؾالَُّسػيـِّػافاَِّْػادان

منْـكليسَّكريُان؛ذلؾْلفاْلمكراْلداريةََّّنيرحسبالزمافكالمِّافه 

كردرسـالماكردمكمفكافُهمفالدلما هذَاْلنابة(الك ازرة)إلىرسميفبيفمفخللْامْاـ

ِّؿك ازرةككظاُِْا(ُ)2كبيانْماِّااَّح :
أوالً -وزارة التفويض:

كزيرالَُّكيض:هكمففكلهاْلماـلَّدبيراْلمكر ِكاملاِْاَفرأمكاَِّْاده( )3
فػػكزيرالَُّػػكيضيسػػَُّؿبالكايػػاتالدامػػةمػػفَُّليػػدالُلػػاةُكالحِّػػاـُكالػػكاةُكَِّنيػػداْلِنػػادُ
كصػػرؼاْلمػكاؿُكبدػػثالِيػػكشُكسػػاِراْلمػػكرالسػػلطانيةُ ػػـيطػػالااْلمػػاـأكالسػػلطافبمػػاأملػػاَ
كدبر؛لينظرفيْابرأيهكاَِّْادَُفيُرمايصكبهكيسَّدرؾمايردَ"()4ه 

كبػػذلؾيَّبػػيفأفك ازرةالَُّػػكيضَّشػػبهمنصػػبرِػػيسمِلػػسالػػكز ار فػػحالدصػػرالحػػديث(ُ)5

فك ازرةالَُّكيض هكأفيدْدالخليُةأكاْلماـإلػىرِػؿمػفأهػؿالخبػرةكالُِّػا ةبػأفيَّػكلىنيابػةَنػه
َّص ػريؼش ػؤكفالدكلػػةفػػحمِػػاؿَّظْػػرُِّا َّػػهكخبرَّػػهفيْػػاُفسػػلطةكزيػػرالَُّػػكيضَّشػػبهالكِّالػػة

ِّاملفيماَْدبهإليهدكفأفيرِافيهإلىالخليُة()6ه 
الدامة؛ْلنهمُكضَُّكيلان ن

()1انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالمػاكردمصُ22اْلحِّػاـالسػلطانيةهللُػ ار صُ29الػنْيالمسػلكؾفػحسياسػةالملػكؾهِػلؿ
الديفالشيزرمصَُّ202حريراْلحِّاـفحَّدبيرأهؿاْلسلـهبدرالديفبفِماَةص77ه

()2انظراْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ22اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار صَُّ29ارياابفخلدكفهابفخلدكف()297/1ه 

()3انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمُصُ22اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ُصُ29النْيالمسلكؾفحسياسةالملػكؾهِػلؿ
الديفالشيزرمُص202ه

(َّ)4حريراْلحِّاـفحَّدبيرأهؿاْلسلـهبدرالديفبفِماَةص77ه
()5اْلسلـكالدسَّكرهَّكفيؽبفَبدالدزيزالسديرمُص157ه 
()6السياسةالشرَيةهِامدةالمدينةُص 715
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ثانياً -وزارة التنفيذ:
ك ازرةالَّنُي ػػذه ػػحالن ػػكعال ػػانحم ػػفال ػػك ازرةَن ػػدفُْ ػػا المس ػػلميفُكه ػػحأر ػػؿش ػػأنام ػػفك ازرة

الَُّكيض؛إذايَّمَّافيْاالكزيربااسَُّلؿالػذاَّحُ ِكانمػاهػكمِّلػؼبَّنُيػذاْلمػكرفُػطِّمػاأملػاها
الخليُةُكينُؿإليهأخبارالكاةكالرَيةُِّماينُؿَّدليماَّهللكاةكاْلم ار كالُلاةكساِرالرَية()1ه 

فكزيرالَّنُيذ:هككسيطبيفاْلماـكبيفالرَاياكالكاةلَّبلي اْلكامركنُؿاْلخبار()2ه 
كر ػػدَرفْ ػػا(ك ازرةالَّنُي ػػذ)اْلم ػػاـالم ػػاكردمبُكل ػػه":حِّمْ ػػاأل ػػدؼم ػػفك ازرةالَُّ ػػكيض؛ْلف
مْمةمَّكليْامَُّصرةَلىرأماْلماـكَّدبيرَُفْكمديففحَّنُيذاْلمكرُكليسبكاؿَليْاكامَُّل وػد

لْػػاُفػػإفشػػكرؾفػػحال ػرأمِّػػافباسػػـالػػك ازرةأخػػصُ ِكافلػػـيشػػارؾفيػػهِّػػافباسػػـالكاسػػطةكالسػػُارة
أشبه"(ُ)3كبذلؾراؿأبكيدلحالُ ار (ُ)4كِلؿالديفالددكم( )5

كمػػفخػػلؿمػػاسػػبؽنػػرلأفالػػك ازراتفػػحالدصػػرالحػػديثلػػـيِّػػفلْػػاشػػبيهفػػحنظػػاـالدكلػػة

اْلسلميةالمَُّدـإاااسـُكرديِّكفمنصبرِيسالكز ار حال انركمكِكدانفحك ازرةالَُّكيضُكهػك

مػػايم لػػهرِػػيسالحِّكمػػةُأمػػاالػػكز ار بالشػػِّؿالمداصػػرالػػذميحمػػؿِّػػؿمػػنْـملُ ػانمػػفملُػػاتإدارة

الدكلةفلـيَّخذاْلِمةكالخلُا رديمانم ؿهذااْلمرُكلدؿذلؾراِاإلىسْكلةاْلمكركَػدـَّدُيػدها
فػػحَّل ػػؾالدص ػػكرُكدلي ػػؿذل ػػؾأفه ػػذَاْلم ػػكرح ػػد تف ػػحَْ ػػدَم ػػرب ػػيفالخط ػػابحي ػػثأنش ػػأ
ال ػػدكاكيفكرَّ ػػبالِن ػػد ػػـَّط ػػكرتإدارةالدكل ػػةبد ػػدَُِّم ػػاأفه ػػذَاْلم ػػكراَِّْادي ػػةكليس ػػتَّكريُي ػػةُ
َّخلاللَّنييرفحِّؿَصركزمفبمايساهـفحإدارةالدكلةه 

()1السياسةالشرَيةهِامدةالمدينةص721ه 

()2انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ26-25اْلحِّاـالسلطانيةهللُػ ار ُصُ31المػنْيالمسػلكؾفػحسياسػةالملػكؾه
الشيزرمص206ه 

()3اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص26-25ه 
()4اْلحِّاـالسلطانيةهأبكيدلحهص31ه

()5المنْيالمسلكؾفحسياسةالملكؾهِلؿالديفالددكلالشيرزلهص206ه 
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املبحث الثاىي

تعيني الوزراء وسلطاتهه

َفيً خمست مطالب:

 المطلب األَل :الشزَط الُاجب حُافزٌا في الُسراء.
 المطلب الثاوي :الصيغ الخي يخعيه بٍا الُسراء.
 المطلب الثالأل :سلطاث الُسيز.
 المطلب الزابع :الفزق بيه َسارة الخفُيض ََسارة الخىفيذ.
 المطلب الخامس :عشل الُسيز.
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المطمب اصول

الشروط الواجب توافرىا في الوزراء

مفأمكرالمسلميفُحرصامنْـأايَّكاها
َّكساالُُْا فحشركطْـاخَّيارمفيَّكلىأم انر
ن

ِاهؿأكظالـأكمَّطُؿُفيِباََّبارهذَالشػركطكالَّحُػؽمنْػاإذاِّانػتاْلمػةفػححالػةاخَّيػارُ

ارُكاِّػراَ ِكاِبػػارُفيِػػكزلْػػاأفَّنػػضالطػػرؼَػػفبدػػضهػػذَ
أمػػاإفِّانػػتاْلمػػةفػػححالػػةالػػطر  ِ
الشػػركطدر انللَُّنػػةكحُاظػانَلػػىالكحػػدة؛ْلفهػػذَالشػػركطاَِّْاديػػةمسػػَّنبطةمػػفالنصػػكصالدامػػة

للشريدةه( )1

َّ ً
اسممتَ ْع َم َل
ََّب و
ػاؿ:رى ى
ػاسرى ى
َ:ػ ًػف ٍ
اب ًػف ى
كيؤِّػدهػذاحػديثرسػكؿا﵀ ى
ر يسػػك يؿاللػهَ «:م ِمن ْ
ػاؿ ى
رجم ًمال ِمم ْمن ِعصمماب ٍة وِفممي ِت ْمم َ ِ
مان
مان المم َ
ض م لِمم ِمو ِم ْنم ُ
سممولَ ُو وخم َ
مو وخم َ
مو فَقَم ْمد َخم َ
ماب ِة َمم ْمن ُىم َمو أ َْر َ
صم َ
َُ
مان َر ُ
مك ا ْلع َ
َ َ َ
()2
ين» ه 
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
كركؿَمربفالخطاب":مفاسَّدمؿرِػلنلم و
ػكدةأكلُ اربػةايسػَّدملهإالػذلؾفُػدخػاف
ا﵀كرسكلهكالمؤمنيف"()3ه 

وفي الفروع اصتية نتحدث عن شروط من يتول كال من وزارتي التفويض والتنفيذ.
الفرع اصول :شروط من يتول وزارة التفويض:
إفالُُْا لـيَّحد كاَفشركطخاصةبالك ازرةأكالكزيرُبؿاََّبرهامدظمْػـلػمفشػركط
اْلمامةُكخاصةاْلماـالماكردم؛فْكيددشركطَُّليدالك ازرةهحنُسشركطَُّليػداْلمامػةإاشػرط

النسبُكيحَّاجفيْاإلىشرطزاِدَلىشركطاْلمامةُكهكأفيِّكفمفأهػؿالُِّايػةفيمػاكِّػؿإليػه
مفأمرالحربكالخراجكخبرةبْماكبَُّصيلْما()4ه 

كمػػفهػػؤا الُُْػػا مػػفَػ َّػدهػػذَالشػػركطأربدػػةِّالبنػػدادمكابػػفخلػػدكفُكمػػنْـَػ ًّػدهاسػػبدة

ػاكردمُكَػػدهاالن ازلػػحَش ػرةُكبدػػدَّأمػػؿأرػ ػكالْـيَّبػػيفأفااخػػَّلؼشػػِّلحكهػػـمَُُّػػكفَلػػى

ِّالمػ

أِّ رها(ُ)5كمفهذَالشركط :

()1انظر:فُهالخلفةهالسنْكرمُص313-305ه

()2المسَّدرؾَلىالصحيحيفهللحاِّـَُِّّاباْلحِّاـُ(ُ)104/4ح(ُ)7023صححهالحاِّـه 
()3مسندالُاركؽهابفِّ ير()537/2ه 

()4اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص22ه 

()5النظرياتالسياسيةاْلسلميةهمحمدالريسص287ه 
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الشرط اصول -العدالة:
اشػػَّرطالُُْػػا كمػػنْـاْلمػػاـالمػػاكردمالددالػػةفػػحالػػكزيرُفػػلبػػدأفيِّػػكفمَّػػكلحالػػك ازرةفػػح

اْلسلـَدانه 

رػػاؿالمػػاكردم":كهػػحمدَّب ػرةفػػحِّػػؿكايػػةُكالددالػػةأفيِّػػكفصػػادؽاللِْػػةظػػاهراْلمانػػةُ

َُيُانَفالمحارـُمَّكرياالمآ ـُبديدانمفالريبُمأمكنانفػحالرلػاكالنلػبُمسػَّدملنلمػرك ةم لػه
فحدينهكدنياَُفإذاَِّّاملتفيهُفْحالددالةالَّحَِّكزبْاشْادَّهُكَّصحمدْػاكايَّػه"()1فػيُْـمػف

ينألبنُسهَفِّؿمايشكبْام ً
نزهانلْاَفِّؿشبْةأكنزكةه 
هذاِّلهأنه
ي

ػحينظػرفػحسػاِرالمناصػبالٌَّػحهػحشػرط
أمػاالددال
ٌ
راؿابفخلػدكف":ك ٌ
ػةفألنػهمنصػبدين ٌ

فيْافِّافأكلىباشَّراطْافيه"()2ه 

كرػػدأسػػماهاالن ازل ػػحبػػالكرعككص ػػُْابأنْػػاأَ ػػزالصػػُاتكأِلْ ػػاكَػ ٌػرؼال ػػكرعبُكلػػه":كهػ ػك

كصؼذاَّحايمِّفاسَّدارَّهُكاالكصؿإلىَّحصيلهمفِْةالنير" ػـأَُػبذلػؾبُكلػه"كالػكرع
هكاْلساسكاْلصؿكَليهيدكراْلمػرِّلػهُكايننػحفيػهكرعالنيػركهػكرأسالمػاؿُكمصػدرِملػة

الخصاؿُكلكاخَّؿهذا-كالدياذبا﵀-لـيبؽمدَّصـفحَّحُيؽاْلمامة"()3ه 
الشرط الثاني :العمم المؤدي إل االجتياد في النوازل واصحكام:

كرداشَّرطهالماكردمكغيرَمفالُُْا فحاْلمامةكالػك ازرةُحيػثيُػكؿاْلمػاـالِػكينح":مػف

شراِطاْلماـأفيِّكفمفأهؿااَِّْادُبحيثايحَّػاجإلػىاسػََُّّا غيػرَفػحالحػكادثُكهػذامَُّػؽ

َليه"()4ه 

الشرط الثالث -سالمة الحواس من السمع والبصر والمسان ،واصعضاء من النقص :
اسُكاْلَلػػا م ػػفالػ ٌػنُصكالدطل ػػةُِّػػالِنكفُكالدم ػػى
رػػاؿابػػفخل ػ
ػدكف":أمػػاس ػػلمةالح ػك ٌ
ٌ

الصػػمـكالخػػرسُكمػػايػػؤٌرفُػػدَمػػفاْلَلػػا فػػحالدمػػؿُُِّػػداليػػديفكالػ ٌػرِليفكاْلن يػػيفُفَّشػػَّرط
ك ٌ

ػافإنمػايشػيففػحالمنظػر
السلمةمنْػاِّلٌْػا؛لَّػأ يرذلػؾفػحَّمػاـَملػهكريامػهبمػاِدػؿإليػهُ ِكافِّ ٌ
ٌ

فشرطالسلمةمنهشرطِّماؿ"()5ه 
فُطُُِّدأحدهذَاْلَلا
ٌ

()1اْلحِّاـالسلطانيةهللماكردمص66ه 

(َّ)2ارياابفخلدكفهابفخلدكف()241/1ه

()3فلاِحالباطنيةهأبكحامدالنزالحص187ه 

()4اْلرشادإلىركاطااْلدلةفحأصكؿااََُّادهاْلماـالِكينحص327ه
(َّ)5ارياابفخلدكفهابفخلدكفُ()242/1ه
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الشرط الرابع :الرأي المفضي إل سياسة الرعية وتدبير المصالح (الفطنة).
كرػػدبػػيفالبنػػدادمهػػذاال ػرأمبُكلػػه":ااهَّػػدا الػػىكِػػكَالسياسػػةكحسػػفالَّػػدبيرُبػػأفيدػػرؼ

مراَّبالناسفيحُظْـَليْاُكايسَّديفَلىاْلَمػاؿالِّبػاربالدمػاؿالصػنارُكيِّػكفَارفػانبَّػدبير

الحركب"()1ه 

كرػػدكلػػحأهميػػةهػػذاالشػػرطفػػحإدارةالدكلػػةاْليِػػححيػػثرػػاؿ":أهػػـمُاصػػداْلمامػػةحُػػظ

الدُاِػػدكفصػػؿالحِّكمػػاتكرفػػاالمخاصػػماتكلػػفيػػَّـذلػؾدكفهػػذاالشػػرط-أفيِّػػكفالػػكزير-ذكرأم
كبصارةبَّدبيرالحربكالسلـ"()2ه 

الشرط السادس:الشجاعة والنجدة المؤدية إل حماية البيضة وجياد العدوه 
مفالشركطأيلانالَّحاشَّرطْاالُُْا فحاْلماـكالكزيرأفََّّكفرفيهالشِاَةكالنِدة()3ه 
الشرط السابع :أن يكون من أىل الكفاية فيما وكل إليو:
كرػػدزاداامػػاـالمػػاكردمهػػذاالشػػرطَػػفشػػركطاْلمامػػةكَلػػؿذلػػؾبُكلػػه":إفالػػكزيريِّػػكف

مباش انرلْذَاْلَماؿُأكيكِّلْاإلىغيرَُفلبدأفيكِّلْاإلىصاحبُِّا ةكدرايةكخبرةُكايمِّػف
أفيسَّنيبالُِّاةإاأفيِّكفمنْـُكَلىهذاالشرطمدارالك ازرةكبهَّنَّظـالسياسة"()4ه 

راؿابفخلدكف":أماالُِّايةفْكأفيِّكفِريِاَلىإرامةالحدكدُكارَّحاـالحركبُبصػي انر
ٌ

ػحلػػه
ركيػػاَلػػىمدانػ
بْػػاُُِّػػي 
لنيحمػ ٌ
ػاةالسياسػػة؛ليصػ ٌ
ػبيةكأحػكاؿالػ ٌػدها ٌ
ػؿالنػػاسَليْػػاَُارفػانبالدصػ ٌ
ٌ
يفُكِْادالددك ِكارامةاْلحِّاـُكَّدبيرالمصالح"(.)5
بذلؾماِدؿإليهمفحمايةالد
ٌ
ٌ
كَبػػرَنػػهإمػػاـالحػػرميفبُكلػػه":أفيِّػػكفاْلمػػاـمَّصػػديانإلػػىمصػػالحاْلمػػكركلػػبطْاُذا

نِػػدةفػػحَِّْيػػزالِيػػكشكسػػدال نػػكرُكذارأمحصػػيؼفػػحالنظػػرللمسػػلميفُاَّزَػػهه ػكادةنُس ػه
كخكرطبيدةَفلربالررابكالَّنِّيؿبمسَّكِبحالحدكد"( )6

خالصة الشروط:
ػةكالَّػحَّشػػَّرطفػػح
مػػفخػػلؿَّػػأملحفػػحالشػػركطالَّػػحاشػػَّرطْاالُُْػػا لَّػػكلحمنصػػباْلمامػ 

ك ازرةالَُّػػكيض أريػػتأفالُُْػػا –رحمْػػـا﵀ِّ-ػػانكاحريصػػيفأشػػدالحػػرصَلػػىانَُّػػا الػػكز ار كذلػػؾ
()1أصكؿالديفهالبندادمص277ه
()2المكارؼاْليِح()586/3ه

()3ركانيفالك ازرةهالماكردمص145ه

()4انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص22ه
(َّ)5ارياابفخلدكفهابفخلدكف()242/1ه

()6اْلرشادإلىركاطااْلدلةفحأصكؿااََُّادهالِكينحص328-327ه
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حُاظانَلىمصالحالرَيةُفػلَُّػاالػدنيافػحرلػكبْـُكايصػؿإلػىهػذاالمنصػبفاسػؽُأكحػريص
َلػػىالػػدنياُكخكف ػانمػػفأفيُػػاالػػكز ار فػػحالظلػػـُكَػػدـاْلنصػػاؼُكِّػػذلؾالشػػكرلالَّػػحَّمنػػامػػف
ااس ػػَّبدادب ػػالرأمُكَّ ػػكفرالدل ػػـل ػػدلال ػػكزيركش ػػِاََّهكُِّايَّ ػػهف ػػحإدارةالح ػػربُكال ػػدفاعَ ػػفب ػػلد

المسلميفه 

ِّمػػاكيِػػباََّبػػارالشػػركطمنػػذالبدايػػةمػػاااسػػَّدامةط ػكاؿفَّ ػرةالكايػػةُفػػإذالػػـََّّػػكفرهػػذَ
لنُكِّػػذلؾإذااخَّػػؿشػػرطمػػفالشػػركطفإنػػهيحِّػػـَلػػىالكايػػة
الشػػركطمنػػذالبدايػػةأصػػبحالدُػػدبػػاط 
بالبطلف()1ه 

الفرع الثاني -شروط وزارة التنفيذ:
كزيرالَّنُيذرِؿلهكزنهفحالدكلةُفِّافابػدمػفاََّبػارالشػركطالدامػةفيػهلَُّليػدَالػك ازرة

كهحالبلكغكالدُؿكالرشدكالددالػةكاْلسػلـكالُِّايػةفيمػاي يِّلػؼبػهُكايشػَّرطفيػهأفيِّػكفمَِّْػدان-

طيخاصػةمَّدلُػػةبدملػػه
ػهمنُػيذْلكامػرالخليُػػةِّ-مػاايشػػَّرطأفيِّػػكفَالمػان(ُ)2كيشػػَّرطفيػهشػػرك 
ْلن ي
الذميؤديهَفالخليُةكبيانْاِّااَّح:

الشرط اصول -اصمانة والصدق:
ألأفيِّكفكزيرالَّنُيػذأمينػانفيمػايشػرؼَليػهمػفأَمػاؿُكايخػكفمػااؤَّمػفَليػهأكمػا

اسَّيشػػيرفيػػهأكاسَّينصػػحبػػهُكأفيِّػػكفص ػريحانفػػحركلػػه؛حَّػػىيِّػػكف ُػػةفػػحإخبػػارَلألخبػػارُكأف
يكافؽركلهالدمؿ()3ه 

الشرط الثاني-العفة والقناعة:

أفيِّكفراندابحالهُحَّىايَّساهؿفحَّنُيذاْلَماؿمُابؿرشكةأكَطية()4ه 

الشرط الثالث -المسالمة وعدم معاداة الناس:

ْلففحمداداةالناسمايمنامفإَطا الحؽْلهلهكَّمناأيلانمفالَّداطؼبينْـ()5ه 

الشرط الرابع -أن يكون ذا ذاكرة قوية:

أفيِّكفىذ ىِّكرالمايؤديهمف ِكالىالخليُة؛ْلنهشاهدلهكَليه()6ه 

()1النظرياتالسياسيةاْلسلميةهمحمدالريسص287
()2انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص 26
()3المرِاالسابؽكالصُحةه 
()4المرِاالسابؽكالصُحةه 
()5المرِاالسابؽكالصُحةه 
()6المرِاالسابؽكالصُحةه 
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الشرط الخامس :الفطنة والذكاء:

أفيِّكفذانباهةكحرص؛حَّىاَّدلسَليهاْلَماؿكَّشَّبهَليهاْلمكر()1ه 

الشرط السادس :أال يكون من أىل اصىواء والنزوات:

صرؼَفالصكاب()2ه 
ْلفالْكلمخرجمفالحؽإلىالباطؿُ
كفيهمخادَةللدُكؿكم ٌ
ي

الشرط السابع :اختيار البطانة الحسنة:
يَّكِباخَّيارالبطانةالحسنةالصالحةحَّىَّديفَلىالحؽكَّدفامدهفحالحؽه 
الشرط الثامن :الحنكة والتجربة
إذاِّافالكزيرمشارِّافحالرامفيشػَّرطفيػهافيِّػكفذاخبػرةكَِّربػةكحنِّػةالَّػحَّػؤدمإلػحصػحة
الَُّديركافلـيشارؾفحالرأمايشَّرطهذَالكصؼه 



()1انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمهص 26
()2انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمهص 26
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المطمب الثاني

أوالً-وزارة التفويض:

الصيغ التي يتعين بيا الوزراء

بدػػدأفَرفنػػاخطػػرالػػك ازرةكأهميَّْػػافػػحالدكلػػةُكمػػايُػػاَلػػىَػػاَّؽالػػكزيرمػػفمسػػؤكليات

ككاِب ػػاتكأَم ػػاؿُكبد ػػدَّػ ػكافرالش ػػركطالكاِب ػػةف ػػحال ػػكز ار كمدرف ػػةأحػ ػكالْـُإاأفَُّلي ػػدهـل ػػك ازرة

الَُّػكيضايصػػحإابلُػظالحػػاِّـنُسػهُأمالحػػاِّـكحػدَهػػكالمخػكؿفػػحَّديػيفالػػكز ار ُكهػذادليػػؿ
َلػػىحػػرصالُُْػػا (رحمْػػـا﵀)َلػػىأفيِّػػكفالَُّليػػدكفػػؽأصػػكؿكل ػكابطُلمػػايَّرَّػػبَليػػهمػػف

أفداؿُفلَّندُدباْلذففُط؛ْلنْاكايةََُُّّػرإلػىَُػدُكالدُػكداَّصػحبلُػظااحَّمػاؿحَّػحيصػله
م ػػاينُ ػػحَن ػػهااحَّم ػػاؿُكل ػػذلؾر ػػاؿالم ػػاكردم":اَّندُ ػػدال ػػك ازرةإاب ػػالُكؿالصػ ػريحالمش ػػَّمؿَل ػػى

شرطيفُكهما :

 اْلكؿَ:مكـالنظر:أمللكزيرأفينظرفحِّؿمايَّكاَالخليُةمفمْاـككاِباته  -ال انح:النيابة()1أمينكبَفالخليُةفحِّؿشح إافح ل ةأمكر()2ه 

فدُدَُّليدالك ازرةيِّكفبصريحاللُظمفالخليُةُأمبدمػكـالنظػركالنيابػةُفػإفارَّصػرَلػى
َمكـالنظردكفالنيابةفْككلحَْداكزيرُ ِكافارَّصرَلىالنيابةفُدأبْـالَّنُيذكالَُّكيضفل

َّندُد()3ه 

راؿال دالبح":كاْلظْرأنْاإنماَّندُدباللُظ؛بُكؿالخليُةاْلماـأكالملػؾُلمػفيندبػهلػذلؾ:

النيابةَنحفحِمياماإلىمفكايةالرَيةُفيُكؿ-المَّيُلد:-ربلتكَُّلدت"( )4
رلدَّؾك ازرَّحك
َّ

كرػػداسػػَّطرداْلمػػاـالمػػاكردم(رحمػػها﵀)فػػحَػػرضالصػػي الَّػػحَّندُػػدبْػػاالػػك ازرةكنَُِّّػػح
بالكركؼَليْاكبيافمفكافُهفحذلؾكهكيُسمْاإلى ل ةأرساـ :
القسم اصول -الصيغ التي تنعقد بيا الوزارة:
أ– (قد استنبتك فيما إلي):يِكزاندُادالك ازرةبْذَالصينة؛لكركدهابصينةالدُده 

()1انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص23

()2رػػاؿالمػػاكردمِّ":ػػؿمػػاصػػحمػػفاْلمػػاـصػػحمػػفالػػكزيرإا ل ػػةأشػػيا أحػػدها:كايػػةالدْػػدُال ػػانح:أفلإلمػػاـأفيسػػَّدُح
اْلمةمفاْلمامةكليسذلؾللكزيرُكال الث:أفلإلمػاـأفيدػزؿمػفرلػدَالػكزيركلػيسللػكزيرأفيدػزؿمػفرلػدَاْلمػاـ"اْلحِّػاـ

السلطانيةهالماكردمهص25

()3انظر:المصدرالسابؽص 23
(َّ)4حُةالكز ار هال دالبحصػ53
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ػهَػػدؿَػػفمِػػرداْلذفإلػػىألُػػاظالدُػػكد"(ُ)1كبػػذلؾ
رػػاؿالمػػاكردم":اندُػػدتبػػهالػػك ازرة؛ْلنػ ى

صرحأبكيدلحالُ ار ()2ه 

ب– (قد استوزرتك تعويال عم نيابتك) :اشػَّملتهػذَالصػينةَلػىشػرطحاندُػادالػك ازرةكهمػاَمػكـ
النظرُكالنيابةُفصحاندُادالك ازرةبْاه 
راؿالماكردمَّ:ندُدلههذَالك ازرة؛ْلنهِمابيفَمكـالنظربُكله":اسَّكزرَّؾ"لدمكـنظػر

لنَلىنيابَّؾ"ُفانَُّلتمفك ازرةالَّنُيذإلػىك ازرةالَُّػكيض(ُ)3كبػذلؾ
الك ازرةُكبيفالنيابةبُكلهَّ":دكي 
راؿأبكيدلحالُ ار ( )4

ج– (قد فوضنا إليك الوزارة)َّ:دػدهػذَالصػينةمػفأفلػؿصػي اندُػادالػك ازرةكأكِزهػا؛ْلنْػاِمدػت
فيْابيفالمسَّكزركشرطحالك ازرةُكمفَُّلدالك ازرةه 
راؿالماكردم:إفكاةاْلمكريِّنكفأنُسْـبلُظالِماُكيدظمكنْاَفإلافةالشػح إلػيْـ

فيرسلكنهُفيُكـركله":ردفكلناإليؾ"مُاـركله":فكلػتإليػؾ"ُكركلػه":الػك ازرة"مُػاـركلػه"ك ازرَّػح"ُ

كهذاأفخـركؿَُدتبهك ازرةالَُّكيضكأكِزَ()5ه 

ر ػػاؿاب ػػفبش ػػير(":)6الصػ ػراِحأربد ػػةُكليَّ ػػؾُكرل ػػدَّؾُكاس ػػَّخلَُّؾُكاس ػػَّنبَّؾُكِّناي ػػةس ػػبدة:

اََّمػػدتَليػػؾُكَكلػػتَليػػؾُكرددتإليػػؾُكِدلػػتُكفكلػػتإليػػؾُككِّلػػتإليػػؾُكأسػػندتإليػػؾُ

فَّحَّاجهذَلماينُحَنْاااحَّماؿ"()7ه 

القسم الثاني :الصيغ التي يتطرق إلييا االحتمال:
أ( -نمممب عنمممي فيمممما إلمممي)َّ:حَّم ػػؿه ػػذَالص ػػينةاندُ ػػادال ػػك ازرة؛ْلفاللُ ػػظِم ػػاب ػػيفَم ػػكـالنظ ػػر
كااسَّنابةُكَّحَّمؿَدـااندُاد؛ْلنْاِّاْلذفكََُُّّرإلىالدُده 
راؿالماكردم":كاْلذففحأحِّاـالدُكداَّصحبهالدُكد"(ُ)8كبذلؾراؿأبكيدلحالُ ار ()9ه 
()1ااحِّاـالسلطانيةهالماكردمص23ه
()2اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص29ه

()3انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص24ه
()4انظراْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص29ه

()5انظراْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص24ه

ماْلندلسحراضمفأهؿباِةُكلػحالُلػا بُرطبػةفػحأيػاـالحِّػـبػفهشػاـه
و
()6محمدبفسديدبفبشيربفشراحيؿالمدافر
كِّافصلبانفحالُلا ُكلربالم ؿبددلهَُّكفحبُرطبة(198هػ):اْلَلـهالزرِّلحُ()138/6ه

()7الذخيرةهالُرافح()30/10ه 

()8اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص23ه 
()9اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص29ه
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ب– (قد فوضت إليك وزارتي)َّ:حَّمؿهذَالصينةاندُادالك ازرة؛ْلفذِّرالَُّكيضفيْايخرِْاَػف
ك ازرةالَّنُيذإلىك ازرةالَُّكيضه 
ر ػػاؿالم ػػاكردم:كيحَّم ػػؿأاَّندُ ػػد؛ْلفالَُّ ػػكيضم ػػفأحِّ ػػاـه ػػذَال ػػك ازرةُفػ ػافَُّرإل ػػىَُ ػػد

يَُّدمه()1ه 

راؿالماكردم":كاْلكؿمفااحَّماليفأشبهبالصكاب"()2كبذلؾراؿأبكيدلحالُ ار ( )3
القسم الثالث -الصيغ التي ال تنعقد بيا الوزارة:
أ– (انظر فيما إلي):ايمِّفأفَّندُدالك ازرةبْذااللُػظُاحَّمػاؿأفينحصػرالنظػرفػحالَّصػُحأك
الَّنُيذأماخَّؿَمكـالنظرهناُكايكِدماينُحهذاااحَّماؿه 
راؿالماكردم":كالدُدايبرـبلُظمحَّمؿحَّىيصػلهبمػاينُػحَنػهااحَّمػاؿُكلػيسي ارَػح

فيمايباشرَالخلُا كملكؾاْلمـمفالدُكدالدامػةمػاي ارَػىفػحالخاصػةمػفالشػركط"(ِ ُ)4كاليػهذهػب

أبكيدلحالُ ار ()5ه 

ب– (قمدتك وزارتي أو قمدناك الوزارة):إفَُّليدالك ازرةبْذااللُظاَّندُدبهُحَّىيبينهبمايُيػدأنْػا
ك ازرةَُّكيضُذلؾْلفالك ازرةليسفيْااسَّبدادباْلمكره 
راؿالماكردم:اَّصحالك ازرةبْذااللُظكاَّندُػدُحَّػىينيبػهبمػايسػَّحؽبػهالَُّػكيض؛ْلف
ا﵀يُكؿحِّايةَفنبيهمكسحَ-ليهالسػلـًَ﴿-اجْعَو ىِِّ ًَصِّشًا ٍِِّْ ؤَىْيِِ ( )29ىَبسًَُُ ؤَخِِ ( )30اشْذُدْ ثِوِ
ؤَصْسُِ(ًَ )31ؤَشْذشِمْوُ فِذذِ ؤٍَْذشُِ﴾()6فلػػـيَُّصػػرَلػػىمِػػردالػػك ازرةُبػػؿررنْػػابشػػدَأزرَ ِكاشػراِّهفػػحأمػرَ(ُ)7
كبذلؾراؿأبكيدلحالُ ار ()8ه 

()1اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص24
()2المصدرالسابؽص24

()3اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص29

()4اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص23
()5اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص29
([)6سكرةطه:اآلية ]31ُ30ُ29

()7انظراْلحِّاـالسلطانيةالماكردمص 24
()8اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص30
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كرػػاؿال دػػالبح:إفَُّليػػدالػػك ازرةبلُػػظرلػػدَّؾك ازرَّػػحايدػػدَُّكيل ػان؛ْلنػػهمُيػػدبُيػػكدكشػػركط

كهحبذلؾَّسمحك ازرةُكلإلماـأفيسَّدرؾَلىالكزيربدضمافػكضإليػهمػفَّػدبيرُفيِّػكفحِّمػه

حِّـالداـالذمدخلهَّخصيصُكهذاايصحماشرطحالك ازرةكهماَمكـالنظركالنيابة()1ه 
ثانيا -وزارة التنفيذ:

صينةَُّليدالك ازرةلكزيرالَّنُيذليستبحاِةإلىَُدأكإلىصػينةخاصػةُبػؿيُِّيػهمِػرد

اْلذف؛ْلفهػػذاالػػكزيركسػػيطبػػيفالػػكاةكالرَيػػةُينُػػذأكام ػرَُكيملػػحمػػاحِّػػـكيخبػػربَُّليػػدالػػكاة
كَِّْيػػزالِيػػكشُكيدػػرضَلػػىالحػػاِّـمػػاكردمػػفالرَيػػةُفمْمػػةَّنُيػػذَمَُّصػرةَلػػىَّنُيػػذاْلمػػكر

فُطُدكفأفَِّّكفلهسلطةمسَُّلة؛فالرأمكااَِّْادللحاِّـ()2ه 

كبػػذلؾَّظْػػرالُػػركؽبػػيفك ازرةالَُّػػكيض-كالَّػػحَّحظػػىبسػػلطاتِّبي ػرةفػػحالدكلػػةكبػػيفك ازرة
الَّنُيػػذالَّػػحََُّّصػػرَلػػىالكسػػاطةكَّنُيػػذاْلكامػػرُفػػحصػػينةالَّكليػػةأكَِّّػػابالَّديػػيفُلػػذلؾاهػػَّـ
الُُْػػا فػػحالصػػينةالَّػػحَّندُػػدبْػػاك ازرةالَُّػػكيض؛لمػػايَّرَّػبَليْػػامػػفمسػػؤكلياتِسػػاـَلػػىهػػذا

الكزيرُبمايحُؽمصالحالدبادُكبمايحُظَليْـدينْـكأمكالْـكأَرالْـه 



()1انظرَّ:حُةالكز ار هال دالبحص54-53

()2انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ26ااحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص31
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المطمب الثالث

سمطات الوزراء ومياميم

إفمنصػػبالػػك ازرة-اسػػيماك ازرةالَُّػػكيض-اَُّػػؿأهميػػةَػػفمنصػػبالخلفػػةكاْلمامػػةُفػػإذا

ِّانػػتاْلمامػػةراِمػػةلحُػػظالػػديفكسياسػػةالػػدنياُكالَّصػػرؼَلػػىالرَيػػةبمػػافيػػهالمصػػلحةلألمػػةمػػف
حُظاْلنُسكاْلَػراضكاْلمػكاؿُفػكزيرالَُّػكيضناِػبَػفاْلمػاـفػحِميػاهػذَاْلمػكرُكلػهنُػس

ص ػػلحياَّهإابدلػ ػانمنْ ػػاُكف ػػحذل ػػؾيُ ػػكؿاْلم ػػاـالم ػػاكردم ِّ":ػػؿم ػػاص ػػحم ػػفالخليُ ػػةص ػػحم ػػف

الػكزير"(ُ)1حيػثنَّبػيففػػحهػذاالمطلػبسػلطاتِّػػؿمػفكزيػرالَُّػكيضُكالَّنُيػػذكمْامػهَلػىالنحػػك
ااَّح :
أوالً -وزير التفويض:
اصعمال والسمطات الجائزة لوزير التفويض:
ذِّػػراْلمػػاـالمػػاكردممػػايِػػكزأفيَّػػكاَالػػكزيرمػػفأَمػػاؿكمػػاايِػػكزُكهػػحَلػػىالنحػػك

اآلَّح :

 -1للػكزيرأفيحِّػـبنُسػػهكأفيُلػدالحِّػػاـبنُسػهُِّمػػايِػكزذلػػؾلإلمػاـ؛ْلفشػػركطالحِّػـفيػػه
مدَّبرةه 

 -2للكزيرأفينظرفحالمظالـُكيسَّنيبفيْا؛ْلفشركطالمظالـفيهمدَّبرةه 
 -3أفيَّكلىالِْادبنُسهُأكيُلدمفيَّكاَ؛ْلفشركطالِْادفيهمدَّبرةه 

 -4أفيباشػػرَّنُيػػذاْلمػػكرالَّػػحدبرهػػاُكأفيسػػَّنيبفػػحَّنُيػػذها؛ْلفشػػركطال ػرأمكالَّػػدبيرفيػػه
مدَّبرةه
هذَاْلمكرالَّحيحؽللكزيرأفيُكـبْاَّبػيفأنػهناِػبَػفاْلمػاـفػححمايػةالػديفكسياسػة
اْلمة؛ْلنْاكاياتيَّصرؼفيْاالكزيرِّمايَّصرؼفيْااْلماـُكَّددَّصرفاَّهفيْانافذةه 

()1اْلحِّػاـالسػػلطانيةهالمػاكردمهصُ25مػػفالمؤِّػدذِّػرَفػحهػػذَالنُطػةُأفلِّػػؿراَػداسػػَّ نا ِّمػاأسػػلُناذلػؾسػػابُاُرػػاؿ
المػػاكردمِّ":ػػؿمػػاصػػحمػػفاْلمػػاـصػػحمػػفالػػكزيرإا ل ػػةأشػػيا أحػػدهاكايػػةالدْػػدُال ػػانحأفلإلمػػاـأفيسػػَّدُحاْلمػػةمػػف

اْلمامةكليسذلؾللكزيرُكال الثأفلإلماـأفيدزؿمػفرلػدَالػكزيركلػيسللػكزيرأفيدػزؿمػفرلػدَاْلمػاـ"اْلحِّػاـالسػلطانيةه

الماكردمهص 25
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الثاني :اصعمال التي ال تجوز لوزير التفويض:
بددماذِّراْلماـالماكردممايِكزأفيَّكاَالكزيربدأفػحَّدػدادمػاايحػؽلػهأفيَّصػرؼ

فيْاُحيثهذامخَّصباْلماـدكفغيرَُكذِّر ل ةأمكركهح :

 -1والية العيد :اْلماـلهأفيدْدلمفيراَمناسبانُأماالكزيرفليحؽلهذلؾه
 -2االستعفاء:لإلماـأفيسَّدُىاْلمةمفاْلمامةُكليسذلؾللكزيره

 -3العزل :لإلماـأفيدزؿمفرلدَالكزيرُأماالكزيرفليدزؿمفرلدَاْلماـه
هػػذَاْلمػػكرال ل ػػةيسػػَّبدبْػػااْلمػػاـَػػفالػػكزير؛إذلػػكِّانػػتمػػفحُػػكؽالػػكزيرلمػػااخَّلُػػت

مْمَّهَفاْلماـُكلِّافمنازَانلإلماـفحسلطانهه 

ر ػػاؿالِ ػػكينح":هههإذمرَّب ػػةال ػػكزير ِكافَل ػػتُفإنْ ػػاليس ػػترَّب ػػةالمس ػػَُّليفُ ِكانم ػػاالمس ػػَُّؿ

اْلمػػاـَلػػىأفاْلظْػػراشػػَّراطِّػػكفالػػكزيرالػػذمإليػػهَّنُيػػذاْلمػػكرإمامػانفػػحالػػديفُفػػإفمػػايَّداطػػاَ
َظيـالخطركالنررُكيدسرَليهمراِدةاْلماـفحَُّاصيؿالكراِاُ ِكانمايطالااْلماـفحاْلصكؿ

كالمِػػاماُفػػإذالػػـيِّػػفإمامػػافػػحالػػديفلػػـيػػؤمفزلل ػػهفػػحأمػػكرللمسػػلميفُيَّدػػذرَّلفيْػػاُِّالػػدما 
كالُركجُكمافحمدانيْا"()1ه 

ثانياً :وزير التنفيذ:
إفاْلَماؿأكالسلطاتالَّحيُكـبْاكزيرالَّنُيذ(ََّّ)2لخصفحاآلَّح :
الِْاتالمرسلةإليْـهػذَ
َّنُيذاْلَماؿالمِّلؼبْامفربؿاْلماـأككزيرالَُّكيضُكَّبلي
-1
ي
ي
الحِّػاـيػؤدمَنػهمػاأمػربػهاْلمػاـ
اْلكامركاْلَماؿُفْككسيطبيفاْلمػاـكالرَايػاكالػكاةك ي
كينُذَنهماذِّرُكيخبربَُّليدالكاةُكَِّْيزالِيكشه 

 -2ىينُؿإلىاْلماـِّؿمايردإليهمفأخباركمدلكماتُأمأنػهبمُْكمنػاالمداصػرمػديرمَِّّػب
الرِيسأكاْلماـه 

 -3المشارِّةفحالرأمَفطلبمنهاْلماـُفإفطلبمنهاْلماـالمشكرةإبدا الرأمأَانهَلػى
ذلؾه 

()1انظر:غياثاْلمـفحالَّياثالظلـهالِكينحص135

()2انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص()27-26هااحِّاـالسلطانيةهأبكيدلحهص31
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المطمب الرابع

الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ

َرفناف يماملػىأفالػك ازرةفػحالدكلػةاْلسػلميةَلػىنػكَيف:كهػحك ازرةالَُّػكيضُكهػحمػا

َّشػػبههػػذَاْليػػاـمنصػػبرِػػيسمِلػػسالػػكز ار ُأكرِػػيسالحِّكمػػةُكك ازرةالَّنُيػػذُكهػػحمػػاَّشػػبهبُيػػة

ال ػػك ازراتف ػػحالحِّكم ػػةِّ ػػك ازرةاْلكر ػػاؼكالمالي ػػةكالخارِي ػػةكغيره ػػاُ كنَّد ػػرؼاآلفإل ػػىالُ ػػركؽب ػػيف
الػ ػػك ازرَّيفُخصكص ػ ػانأفمْػ ػػاـِّػ ػػؿكزيػ ػػرمنْمػ ػػاَّخَّلػ ػػؼَػ ػػفاآلخػ ػػرُبمػ ػػاََّّلػ ػػمنهمػ ػػفمسػ ػػؤكليات
كصلحياتيمنحْااْلماـأكالخليُة؛ كيمِّفبيافالُركؽكفؽَدةاََّباراتحسبااَّح :

االعتبار اصول -الشروط الالزمة في تولي الوزارتين
 -1يشَّرطفحك ازرةالَُّكيضاْلسلـُأماك ازرةالَّنُيذفْحمحؿخػلؼبػيفالُُْػا ُ كلػـيشػَّرط
الماكردم()1كأبكيدلى()2اْلسلـُكاشَّرطالِكينح()3اْلسلـه 

 -2يشَّرطفحك ازرةالَُّكيضالدلـباْلحِّاـالشرَيةِّماأسلُناسابُاُأماك ازرةالَّنُيذفػليشػَّرط
فيْاالدلـباْلحِّاـالشرَية()4ه 

 -3يشَّرطفحك ازرةالَُّكيضالخبرةبأمكرالحػربكالخػراج؛ْلنػهرػديَُّلػدهابنُسػهأكيػكلىَليْػا
غيرَُأماك ازرةالَّنُيذفليشَّرطفيْاالمدرفةكالخبرةبأمكرالحربكالخراج()5ه 

 -4كذِّػػرالمػػاكردمشػػرطالحريػػةإاأنػػهغيػػرمدَّبػػرفػػحزماننػػافُػػاؿ:يشػػَّرطفػػحك ازرةالَُّػػكيض
الحرية–أمأنهليسَبدان-؛ْلفالكزيرلهَمكـالنظركنيابةاْلماـكيُلحباَِّْادَكرأيهُ
أمافحك ازرةالَّنُيذفلَّشَّرطالحرية؛ْلفالكزيرفيْاكسيطبيفاْلماـكالرَيةفُطفليَُّلػد
كايةكاينُردبْا()6ه 

()1انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص27
()2انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص32

()3انظر:غياثاْلمـفحالَّياثالظلـهالِكينحص 156-155

()4انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ27اْلحِّاـالسلطانيةهللُ ار ص 32
()5انظراْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ27اْلحِّاـالسلطانيةهللُ ار ص 32

()6انظ ػػر:اْلحِّ ػػاـالس ػػلطانيةهالم ػػاكرمصُ27اْلحِّ ػػاـالس ػػلطانيةهالُػ ػ ار صُ32غي ػػاثاْلم ػػـف ػػحالَّي ػػاثالظل ػػـهالِ ػػكينح
ص 155
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االعتبار الثاني -الصالحيات المخولة لكل منيم:
 -1كزيػػرالَُّػػكيضمػػفصػػلحياَّهمباش ػرةاْلحِّػػاـكَّنُيػػذهاكالنظػػرفػػحالمظػػالـُبخػػلؼكزيػػر
الَّنُيذُفْكمديففحَّنُيذاْلمكركيشاكرفحالرأم()1ه 

 -2كزيػػرالَُّػػكيضمػػفصػػلحياَّهأفيسػػَّبدبَُّليػػدالػػكاةأمينُػػردكحػػدَبالَُّليػػدُبخػػلؼكزيػػر
الَّنُيذفْكايملؾالَُّليد()2ه 

 -3كزيرالَُّكيضمفصلحياَّهَّسييرالِيكشكَّدبيرالحركبكالَُّاؿكالسػلـكالننػاِـبنُسػهأك
يُلدأحدانَليْاُأماكزيرالَّنُيذفليملؾذلؾ()3ه 

 -4كزيرالَُّكيضمفصلحياَّهإدارةبيتالماؿكَّدييفِْاتصرؼاْلمكاؿكفػرضاللػراِب
كالرسكـكَُّديراْلِكرُأماكزيرالَّنُيذفليملؾذلؾ()4ه 

االعتبار الثالث -صيغة التعيين:
فػػحك ازرةالَُّػػكيضابػػدمػػفصػػينةكالػػحةلَّدي ػيفالػػكزيربشػػرطأفَّشػػَّمؿالصػػينةَلػػى

َمكـالنظركالنيابةِّمافصلناسابُان(ُ)5أماك ازرةالَّنُيذفليشَّرطفيْاصينةمحددة()6ه 
االعتبار الرابع -عدد الوزراء:

يِػػكزللخليُػػةأفيُلػػدكزيػػرمَّنُيػػذَلػػىاَِّمػػاعأكانُ ػرادُكايِػػكزأفيُلػػدكزيػػرمَُّػػكيض

َلىااَِّماع–أمفحالكرتنُسه-؛لدمكـكايَّْما()7ه 
االعتبار الخامس -التوقيع عن الخميفة:

راؿالماكردم":كليسلكزيرالَّنُيذأفيكراَفنُسهكاَفالخليُةإابإذنهُكيِكزلكزير

الَُّكيضأفيكراَفنُسهإلىَمالهكَماؿالخليُػةكيلػزمْـربػكؿَّكريداَّػهُكايِػكزأفيكرػاَػف

الخليُةإابأمرَفحَمكـأكخصكص"()8ه 

()1انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ27-26اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص32
انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ27اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص 32

()2
()3انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ27اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص 32
()4انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ27اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار صػ32
()5انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص24

()6انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ26ااحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص31
()7انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص 27
()8اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص 29-28
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االعتبار السادس :االستنابة:
راؿالماكرم"يِكزلكزيرالَُّكيضأفيسَّخلؼناِبانَنهُكايِكزلكزيرالَّنُيذأفيسَّخلؼ

مفينكبَنه؛ْلفااسَّخلؼَُّليدفصحمفكزيرالَُّكيضكلـيصحمفكزيرالَّنُيذ"()1ه 

إذانْحالخليُةكزيرالَُّكيضَفااسَّخلؼلـيِّفلهأفيسَّخلؼُ ِكاذاأذفلكزيرالَّنُيػذ
ى

ِازلهأفيسَّخلؼ؛ْلفِّؿكاحدمفالكزيريفمَّصرؼبأمرالخليُةكنْيهه 






()1اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمصُ29اْلحِّاـالسلطانيةهالُ ار ص 33
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المطمب الخامس
عزل الوزير

ِػػا تالش ػريدةاْلسػػلميةْلرامػػةالدػػدؿكاْلنصػػاؼبػػيفالنػػاسكنشػػرالرحمػػةكالمػػكدةُكمنػػا

الظلـكالَّدسؼفحاسَّدماؿالحؽُكِّذلؾلمافحيػاةِّريمػةللمػكاطنيففػحالدكلػةاْلسػلميةُكلػذلؾ

لػػـََّّػػرؾالػػكز ار كاْلم ػ ار دكفريػػكدأكررابػػةُفح ػ ٌذرتمػػفالَّدػػدمَلػػىحُػػكؽالنػػاسكأِّػػؿأم ػكالْـ
كحرمػانْـمػػفحُػػكرْـالمشػػركَةُكأمػػرتالػػكاةكاْلمػ ار كالػػكز ار بالُسػػطُكَُّػػكلا﵀فػػحالَّدامػػؿمػػا
الرَيةُلذلؾِّػافمػفسػلطاتالخليُػةأكاْلمػاـحػؽَػزؿالػكزيرإذارألأنػهخػالؼشػرعا﵀أكظلػـ

الناسكأِّؿأمكالْـُكرػدِّػافالسػلؼالصػالح–رلػكافا﵀َلػيْـ-يَّكرَػكفَػفالمناصػبمػفأِػؿ

اْلمانةالَّحََّّرَّبَلىذلؾالمنصبه 

وقد قسم اإلمام الماوردي حاالت عزل الوزير إل حالتين

()1

وىما:

ػةكَػدهاَب ػان؛كذلػؾلدػدـ
 الحالة اصول :ماِّػافمػفغيػرسػببُكرػدذـالمػاكردمهػذَالحال ػكدداعلدزلػػهُكربمػػاَّرَّػػبَلػػىذلػػؾظلػػـأكَّدسػػؼفػػحاسػػَّدماؿالحػػؽكَّدطيػػؿمصػػالح
كِػ
و
الناسُبمايشيرإلىاسَّطالةاْلماـأكالخليُةكَُّردَفحاَّخاذالُ ارراته 

ػببللدػزؿُكهػذاهػكاْلصػؿفػحذلػؾُحيػثاَّخلػكالدكلػة
 الحالة الثانيمة:أفيِّػكفهنػاؾس يمػػفمؤسسػػاتررابيػػةأكرسػػؿَّسػػَُّبؿشػػِّاكلالنػػاسكَّنظػػرفػػحمػػدلصػػحةالشػػِّكلالمُدمػػة
كََّّحرلَفالكزيركممَّلِّاَّهكسيرَّهفحالناسُكيمِّفحصرهذَاْلسبابفح مانيةأكِه :
الوجو اصول -الخيانة:
إذاظْرتمفالػكزيرخيانػةفمػفحػؽالخليُػةأفيدزلػهُكلػهالحػؽفػحمداربػةالػكزيرشػريطة

أاَِّّكفظنانأكبَّْانان(ُ)2حيثيشَّرطالماكردمالَّ بتكالَّركممفمدلصحةالمدلكماته 
الوجو الثاني -العجز والقصور:

إذالػـيسػَّطاالػكزيرالُيػاـبالمْػػاـالمكِّلػةإليػهفػليِػكزإرػ اررََلػىَِػزَُ ِكافِّػافالدِػػز

ل ُؿالدمؿالمكِّؿإليهِازأفيُلدماهكأسْؿمنه()3؛فمفاْلِحاؼأفيبُىأم اؿهذاالداِزأك

المُصرفحمنصبهُمماييلياحُكؽالناسكََّّدطؿمصالحْـه 
الوجو الثالث -الظمم في العمل:
ةهالماكردمص196-195

()1انظر:ركانيفالك ازر
()2انظر:المرِاالسابؽص 196

()3انظر:ركانيفالك ازرةهالماكردمهص 196
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أفيِّكفسبباخَّلؿالدمؿمفظلمهأكِْلهبالدمؿُفْػذاالدمػؿ ازِػدَلػىالُِّايػةكخػارج

َفالسياسيةُكالكزيرالمُلدبيفحالَّيفإماأفيدزله-اْلماـ-بنيرَُ ِكاماأفيُِّهَفظلمهكِْلهه 
الوجو الرابع -إفتقاره لمييبة:
إففُدافالكزيرلْيبَّهكلينهفحالُكؿكالدمؿمكهفللسياسةُكالكزيرفيهبيفأمريف( )1
لهبمفهكأركلكأهيب 

 -أكلْما:إماأفيدز

 كاآلخر:أفيلـإليهمفََِّّّامؿبهالُكةكالْيبةُكبذلؾايبُىالكزيربِميامْامهماهذاػايدػرؼاآلفبكِّيػؿالػك ازرةُالػذميَّحمػؿأَبػا الػك ازرةكيُػكـبِّػؿالمسػؤكليات
المديفُكهػكم ي
المطلكب ػػةُكيبُػ ػػىالػػػكزيرْلَمػ ػػاؿأخػ ػػرلُِّالمَّابد ػػةمػػػامِل ػػسال ػػكز ار كَّكريػػػاالمحالػ ػػر
كالُ ارراتكاللُا باْلماـأكالخليُةه 
الوجو الخامس -الحاجة إليو في عمل آخر:
أفيِّكفسببهفلؿُِّايَّهُكظْ ػرتالحاِػةإليػهفيمػاهػكأِّ ػرمػفَملػهُفْػذاأِمػؿكِػكَ

الدػزؿكلػػيسبدػػزؿفػػحالحُيُػةُ ِكانمػػاهػػكنُػػؿمػػفَمػؿإلػػىَمػػؿأَلػػىمنػهُفصػػاربْػػذاالدػػزؿ ازِػػد

الرَّبة()2ه 

الوجو السادس -وجود اصكفأ:
أفيدزؿالكزيرلكِكدمفهكأُِّأمنهفيراَححاؿاْلُِّا ُفػإفِّػاففلػؿُِّايَّػهمػؤ رافػح
زيادةالدمؿبهِّافمفلكازـالسياسةُ ِكافلـيؤ رفحزيادةَملهِّافَزؿالناظرمفطريؽاْلكلى

فحَُّديـاْلُِّا ()3ه 

كهذاممايراَىفيهمصالحالناسُفحاخَّيارالػكز ار ُفكِػكداْلُِّػأفػحمنصػبهيػكفرالِْػد
كالمػػاؿُكذلػػؾيشػػيرإلػػىأهميػػةم ارَػػاةالَّخصػػصَنػػدالَّديػػيفُبمػػايَّناسػػبمػػاِّػػؿك ازرةُِّاشػػَّراط

الطػبفػػحك ازرةالصػحةُكاشػػَّراطالدلػـالشػػرَحفػحك ازرةاْلكرػػاؼُكاشػَّراطد ارسػػةاارَّصػادفػػحك ازرة
الماليةُكغيرهاه 


()1انظر:ركانيفالك ازرةهالماكردمهص196
()2انظر:ص197

()3ركانيفهالمرِاالسابؽص197
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الوجو السابع -زيادة تكميف المعاونين في العمل:
أفيِّػػكفسػػببهأفيطلػػبَملػػهمػػفالُِّػػاةمػػفيبػػذؿزيػػادةفيػػهُفػػليِػػكزَزلػػهببػػذؿالزيػػادة

حَّىيِّشؼَفسببْاُفربمايخرِهبْاالمداكفرغبةفحالدمؿأكلدداكةفحالدامؿهفػإفلػـيظْػر
لهبددالِّشؼمكِبلـيِزفحالسياسةَزلهبْذاالبذؿالِّاذبكِّافالباذؿِدي انرباْلبدػادابَّداِػه
باْلفداؿ(ُ)1فإفظْرمكِبالزيادةلـيخؿمف ل ةأرساـ( )2

ػارف:إمػاأفيُلػدالبػاذؿأك
 اْلكؿ:أفيِّكفلَُّصيرالناظرفيِبَزلهُ كللكزيرفحَزلهخي ايُلدغيرَمفالُِّاةه 

 ال انح:أفيِّكفمكِبْافلؿُِّايةالباذؿُفيِبَزلهبالباذؿدكفغيرَه  ال الػػث:أفيِّػػكفسػػببْاَسػػؼالبػػاذؿكخررػػهُفػػليِػػكزفػػحالسياسػػةَػػزؿالنػػاظركاَُّريػػبالبػاذؿ؛فربمػامػاؿإلػىالزيػػادةمػفَّداصػحَػفالدػزؿفدػػزؿُكرلػدالدػازؿفصػارهػكالداسػػؼ
المِازؼه 

الوجو الثامن -الفساد المالي واإلداري:
أفيِّكفسػببهأفالمدػاكفمػؤَّمففيطلػبَملػهلػامفُفَّلػميفاْلَمػاؿخػارجَػفرػكانيف

السياسةالدادلة؛ْلفالمؤَّمفَليْاإذاِّافِّافياناسَّكفحماكِبُكِّؼَمالـيِػبهكاللػامفإف
لمنْابم ؿارَُّاَْالـيؤ رُ ِكافلمنْابأِّ رمنهَّحِّـفحَملهكِّافبيفَسؼأكهػرب؛ْلنػه

لػػمفلينػػنـالينػػرـ()3؛كذلػػؾَّحػػذيرمػػفاسػػَّنلؿمنصػػبالػػك ازرةلَّحصػػيؿالمصػػالحكِّسػػبالمػػاؿ

كالَِّارةُكربمارىبًؿالرشاكللَّسْيؿمصالحَليةالُكـُفْذامفأسػبابَػزؿالػكزيرُكرػدكردحػديث
صحيحبْذاالمدنى:فُحصحيحالبخارمَفأىبًححم ٍيودالس ً
ر يسػك يؿاللَّ ًػه ىريِ نػل
َّػاًَدمٍُّرى ى
ىٍ
ػاؿ ٍ
:اسػَّى ٍد ىم ىؿ ى
يى
ً
ات ً
ً
و
ر يسػك يؿ
اهًدَّيػةههفىُى ى
اس ىػبهيُرى ى
ُي ٍد ىَ ٍ
ك ىهػ ىذ ى
ػاؿ ى
ػاِػا ى ى
ىاب ىفاللٍَّبًيَّةُ ىفلى َّم ى
حسلى ٍيـ ي
ىص ىدرى ى
ح ى
بن ي
ىَلى ى
ػاؿ ى
:هػ ىذ ى
امػالي يِّ ٍـ ى
َّ ً
ص ِادقًا»()4ه 
يك َوأ ِّ
ت ِفي َب ْي ِت أَِب َ
ُم َكَ ،حت تَأ ِْت َي َك َى ِديتُ َك إِ ْن ُك ْن َ
سَ
الله«:فَ َيال َجمَ ْ
ت َ




()1ركانيفالك ازرةهالماكردمهص198-197
()2ركانيفالك ازرةهالماكردمهص 198
()3ركانيفالك ازرةهالماكردمهص198

()4صحيحالبخارمهَِّّابالحيؿهباباحَّياؿالدامؿيْدللهه()28/9هح()6979ه 
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املبحث الثالث

أحكــاو واليـــــة الـــــوزارة

َفيً ثالثت مطالب:

 المطلب األَل :ةكم حعذد الُسراء.
 المطلب الثاوي :ةكم حُليت المزأة الُسارة على المسلميه.
 المطلثثثب الثالثثثأل :ةكثثثم حُليثثثت الكثثثافز أَ الثثثذمي الثثثُسارة علثثثى
المسلميه.
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المطمب اصول

حكم تعدد الوزراء

اخلؼبيفالُُْػا فػحِػكازَّديػيفالػكز ار ْلَانػةاْلمػاـفػحإدارةالدكلػةكَّسػييرشػؤكنْاُ

يرلاْلماـالماكردمُأفذلؾيخَّلؼحسبنكعالك ازرةُفُحك ازرةالَُّكيضا
كفحَّدددهؤا الكز ار 
يِكزَّدددالكز ار ُأمافحك ازرةالَّنُيذفيِػكزكِػكدأِّ ػرمػفكزيػر()1هكاسػَّدلكاَلػىذلػؾبػدليؿمػف

الُرآفكدليؿمفالدُؿكبيانْاِّاآلَّح :
 -1من القرآن:
 راؿَّدالى ﴿:ىٌَْ مَبَُ فِْيََِب آىِيَخٌ إِىَّب اىيَّوُ ىَفَغَذَتَب﴾()2ه وجو الداللة من اآلية:
إفا﵀ بيفأفالسماكاتكاْلرضلكِّافلْماإلهمػدبرغيػرا﵀لمػااسػَُّاماكلُسػدَّاُ

ْلفِّػػؿإلػػهيريػػدأفيس ػػيرهماِّمػػايػػرلُك﵀الم ػػؿاْلَلػػىفػػإفالدكلػػةإذاِّ ػػافلْ ػاحاِّمػػافي ػػأمراف
كينْيػػافلَّدارلػػتأكامرهمػػاكنكاهيْمػػاكَُّليػػدهماكَزلْمػػاُكبالَّػػالحيحصػػؿالخػػلؼكالُسػػادُككزيػػر

الَُّكيضَبارةَفناِبَفاْلماـفلكِّافمَّدددانلحصؿالخلؼُفِّافمناالَّدددكاِباناسػَُّامة

اْلمره 

 -2الدليل العقمي:
إفكايةكزيرالَُّكيضَامةُِّكايةاْلماـُ ِكانهمفالمَُّؽَليػهأنػهايِػكزَُّليػدإمػاميفُ
َّ ً
ً
ً
ػالً ىخلًيُىَّى ٍػي ًف
حس ًد ويداٍل يخ ٍػد ًر ٍّ
ػاؿ:رى ى
مرى ى
كذلؾانطلرانمفحديثالنبح ىَ ٍفأىبً ى
ػاؿ ى
:ر يسػك يؿاللػه« إ ىذايبكي ى
ااآل ىخػػر ً
م ٍنْي ىمػػا»(ُ)3فُػػحهػػذاالحػػديثيُْػػـأفالمسػػلميفكِػػبأفَِّّػػكفِّلمػػَّْـمَِّمدػػةَلػػى
فىػػا ٍرَّيليك ٍ ى
حاِّـكاحدُكمفنازَهفحالحِّـمفأِؿالْكلكالسلطةفيمنامفذلؾكافالطراْلمرلَُّالهه 
ِّمػػاأفاْلَمػػاؿالَّػػحيُػػكـبْػػاكزيػػرالَُّػػكيضفػػحالدكلػػةهػػحمػػفبػػابالكايػػةُكبػػذلؾيُػػا
الَّدارضبيفصلحياتكز ار الَُّكيضإذاَّدددكاُأماكز ار الَّنُيذفأَمػالْـمػفبػابالنيابػةبدِّػس

كز ار الَُّكيضُلذلؾِّافاْلصؿفحك ازرةالَّنُيذهكالَّددد()4؛إذِّؿمنْـينكبَفاْلماـبمْمةه 


))1انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمهص27هاْلحِّاـالسلطانيةهأبحيدلىهص 32
([)2سكرةاْلنبيا :اآلية]22ه 

ابكيً ىالً ىخلًيُىَّىٍي ًفه()1480/3هح()1853ه 
ابإً ىذ ي
ةهب ي
()3صحيحمسلـهاْلماـمسلـهَِّّاباْلمار ى
))4انظر:السياسةالشرَيةهِامدةالمدينةص728ه 
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كيرلالماكردمأفاْلماـإذارلدكزيرمَُّكيضلـيخؿحاؿَُّليدَلْمامف ل ةأرساـ( :)1
 أحدها:أفيُكضإلىِّؿكاحدمنْماَمكـالنظرفليصػحُكينظػرفػحَُّليػدهماُفػإفِّػاففػػحكرػػتكاحػػدبطػػؿَُّليػػدهمامد ػانُ ِكافسػػبؽأحػػدهمااآلخػػرصػػحَُّليػػدالسػػابؽكبطػػؿَُّليػػد
المسبكؽه 

 ال ػانح:أفيشػرؾبينْمػافػحالنظػػرَلػىاَِّماَْمػافيػهُكايِدػػؿإلػىكاحػدمنْمػاأفينُػػردبػػهُفْػػذايصػػحُكَِّّػػكفالػػك ازرةبينْمػػاافػػحكاحػػدمنْمػػاُكلْمػػاَّنُيػػذمػػااَُّػػؽرأيْمػػاَليػػهُ

كل ػػيسلْم ػػاَّنُي ػػذم ػػااخَّلُ ػػافي ػػهُكيِّ ػػكفمكركفػ ػانَل ػػىرأمالخليُ ػػةكخارِػ ػانَ ػػفأم ػػره ػػذيف

الكزيريفه 

 ال الث:أايشرؾبينْمافحالنظرُكيُردِّؿكاحدمنْمابماليسفيهلآلخرنظرُ كهذايِّكفَلىأحدكِْيف :
 -1إماأفيخػصِّػؿكاحػدمنْمػابدمػؿيِّػكففيػهَػاـالنظػرخػاصالدمػؿُِّػأفيَّػكلىأحػدهما
الك ازرةفحالمشرؽكاْلخرفحالمنربه 

ِ -2كاماأفيخصِّػؿكاحػدمنْمػابنظػريِّػكففيػهَػاـالدمػؿخػاصالنظػرُِّػأفيػكلحأحػدهما
َلىالحربكاْلخرَلىالخراجه 

فيصحالَُّليػدَلػىِّػلالػكِْيفُغيػرأنْمػاايِّكنػافكزيػرمَُّػكيض؛ْلفمػفشػركطك ازرة

الَُّكيضأفيِّكفالكزيرفيهمطلؽالنظرُفيِّكنافكالييفَلىَمليفمخَّلُيفه 

ػد؛كانم ػػا
كف ػػحال ػػدكؿالمداصػ ػرةايس ػػَّطياالح ػػاِّـأكالػ ػرِيسالُي ػػاـب ػػإدارةالدكل ػػةب ػػكزيركاح ػ  ِ

يَِّػػاكزاْلمػػرمرحلػػةالِ ػكازالػػىالكِػػكب؛حَّػػىايشػػؽَلػػىالمسػػلميفكََّّدطػػؿمصػػالحْـكَّلػػيا

حُ ػػكرْـهفيِ ػػبَل ػػىالح ػػاِّـأكأمي ػػرالم ػػؤمنيفأفيَّخ ػػذَ ػػدةكز ار َّنُي ػػذييفللُي ػػاـَل ػػىمص ػػالح
المسػػلميفَلػػىأاََّّدػػارضأَمػػاؿالػػكز ار كسػػلطاَّْـُفيِّػػكفِّػػؿكزيػػرفػػحَمػػؿمدػػيفهكهػػذاهػػك

المدمكؿبهفحاْلنظمةالحدي ةفحالدكؿالمداصرةه 



()1انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص28ه
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المطمب الثاني

حكم تولية المرأة الوزارة عم المسممين

لـيَّناكؿالُُْا مسألةَّكليػةالمػرأةالػك ازرةبشػِّؿمباشػرُ ِكانمػاَّحػد كاَػفكايػةالمػرأةبشػِّؿ

َػػاـكمنْػػاالحسػػبة؛كهػػح:اْلمػػربػػالمدركؼُكالنْػػحَػػفالمنِّػػرُكالُلػػا ُكغيرهػػاُلػػذلؾسػػنَّناكؿ
المسألةفحكايةالمرأةللكاياتالدامةبشِّؿَاـُكَّكليَّْاالك ازرةهحإحدلصػكرَّلػؾالكايػةُكذلػؾ
َلىالنحكااَّح :
اَُّػػؽفُْػػا المػػذاهبالُُْيػػةاْلربدػػة(َ)1لػػىشػػرطالػػذِّكرةفػػحمنصػػباْلمامػػةالدظمػػىُكأف
المػرأةايِػػكزلْػػاأفََّّػػكلىهػػذاالمنصػػبُكاخَّلُػكابدػػدذلػػؾفػػحكايػػةالمػرأةلمػػادكنْػػاكمنْػػاالػػك ازرة
َلىمذهبيف :

 الممممذىب اصول :ال يجممموز لمممممرأة أن تتمممول الممموزارة وىمممو ممممذىب المالكيمممة فمممي المعتممممدوالشافعية

()3

والحنابمة

()4

نواليو ذىب الماوردي 5وأبو يعم .6

 الممذىب الثمماني :يجموز لمممرأة أن تتممول الموزارة وىممو مممذىب الحنفيمةنواليو ذىب بعض المعاصرين (.)9

()7

وبعممض المالكيممة

()2

()8

سبب الخالف:
يرِػػاسػػبباخػػَّلفْـإلػػىاخػػَّلفْـفػػحَّكليػػةالم ػرأةالُلػػا ؛فمػػفأِػػازَّػػكلىالم ػرأةللُلػػا 
لنمنْمػػاكايػػةدكفاْلمامػةالدظمػػىُكمػػف
يِػكزَنػػدََّكليَّْػاللػػك ازرة؛ْلنْػػاَُّػاسَليْػػابِػػاماأفِّػ 

منارلا المرأةمناَّكليْاالك ازرة()10ه 

()1المنَُّىهأبكالكليدالباِح(ُ)182/5الذخيرةهالُرافح()16/10هالمننحهابفردامةه( ُ)13/14
))2انظر:بدايةالمَِّْدكنْايةالمَُّصدهابفرشد(ُ)243/4الذخيرةهالُرافح()21/10ه 
))3انظر:الحاكمالِّبيرهالماكردم(ُ)156/16بحرالمذهبهالركيانح()157/11ه 

))4انظر:الِّافحفحفُهاْلماـأحمدهابفردامة(ُ)222/4المبدعفحشرحالمُناهابفمُلح()153/8ه 
()5اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمهص27ه
()6اْلحِّاـالسلطانيةهأبكيدلحهص31ه

))7انظر:البحرالراِؽشرحِّنزالدراِؽهابفنِيـ(ُ)5/7ااخَّيارلَّدليؿالمخَّارهالمكصلح()84/2ه 

))8نُلهابفحِرفحفَّحالبارم()128/8هابفردامةفحالمننح()36/10هابفرشدفحبدايةالمَِّْد()243/4ه 

))9انظػر:المػرأةبػيفالُُػهكالُػانكفهالسػباَحه(ُ)37-33المػرأةبػيفطنيػافالنظػاـالنربػحكلطػاِؼالَّشػرياالربػانحُالبػػكطحه
ص()70-55ه 

))10انظر:بدايةالمَِّْدكنْايةالمَُّصدهابفرشد()243/4ه 
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اصدلة:

أدلة المذىب اصول:

استدل جميور الفقياء الممانعون ممن تمول الممرأة الموزارة بأدلمة ممن القمرآن والسمنة والقيماس

والمعقول:

أوال :من القرآن الكريم:
 -1قال ا﵀ تعال  ﴿:اىشِّجَبهُ قٌََّاٌٍَُُ عَيََ اىنِّغَبءِ ثََِب فَعَّوَ اىيَّوُ ثَعْعَيٌُْ عَيََ ثَعْطٍ ًَثََِب ؤَّْفَقٌُا ٍِِْ ؤٌٍََْاىِيٌِْ ﴾(.)1
وجو الداللة:
دلتاآليةبمُْكمْاَلىمافلؿا﵀-ﷻ-بهالرِاؿَلىالنسػا ُكمػامػنحْـإيػاَمػفرػكة

فػػحالِسػػـكالدُػػؿكالُػػدرةَلػػىالدمػػؿكالنُُػػةَلػػىالبيػػتُكمػػفذلػػؾأيل ػانأنػػهيِّػػكفمػػنْـالحِّػػاـ
كاْلم ار كالكاةكالكز ار فحالدكلةه 

ر ػػاؿاْلم ػػاـالُرطب ػػح":أميُكم ػػكفبالنُُ ػػةَل ػػيْفكال ػػذبَ ػػنْفُكأيلػ ػانف ػػإفف ػػيْـالحِّ ػػاـ

اْلمر كمفينزكُكليسذلؾفحالنسا "(ِ ُ)2كالىهذاذهبِمْكرالمُسريف()3ه 
ك ا

 -2ركلهَّدالى ﴿:فَذ ِئ ُْ ىَذ ٌْ َّ ُنٌَّذب َس ُجيَذ ْْ ِِ َف َشجُذ ٌو ًَا ٍْ َش َؤتَذب ُِ ٍََِّذ ِْ َت ْشظَذ ٌْ َُ ٍِذ َِ اىشُّذ َيذَا ِء َؤ ُْ َتعِذ َّو ِإحْذذَا ُىََب َفتُذ َزمِّشَ إِحْذذَاىََُب
اىْإُخْشٍَ﴾( )4
وجو الداللة:
إفا﵀-ﷻِ-دؿشْادةالرِؿالكاحدَّددؿشْادةامػرأَّيفكَلػؿذلػؾبِّ ػرةنسػيانْاكغلطْػاُ

الداطُةالَّحِبًلتَليْاايصػحأفََُّّلػدالكايػات
فُددلتاْليةبمُْكمْاَلىأفالمرأةبطبيدَّْاك
ي
الدامػػةُكمنْػػاالػػك ازرةحيػػثيكِػػدمنْػػاالسػػْككالنسػػيافكهػػكمػػاايِػػبأفيِّػػكففػػيمفيَّػػكلىهػػذَ

الكاياتمفأمكرالمسلميفه 



([)1سكرةالنسا :اآلية]34ه

()2الِاماْلحِّاـالُرآفهالُرطبح()168/5

()3انظػػرَّ:يسػػيرالِّ ػريـالػػرحمففػػحَُّسػػيرِّػػلـالمنػػافهالسػػددل(َُُّ)177/1سػػيرالُ ػرآفهالسػػمدانح(ُ)423/1الِّشػػاؼَػػف
حُاِؽغكامضالَّنزيؿهالزمخشرم()505/1ه

([)4سكرةالبُرة:اآلية]282ه 
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ثانيا :من السنة.
ارس قَ ْد مم ُكوا عمَ ْي ِيم ِب ْن َ ِ
ال:
س َرى قَ َ
س َ
َ -1ع ْن أَِبي َب ْك َرةَ قَ َ
ول الم ِو  أَن أ ْ
تكْ
َى َل فَ ِ َ
ال :لَما َبمَغَ َر ُ
َ ْ
َ
ِ
ام َأرَةً»(.)1
«لَ ْن ُي ْفم َح قَ ْوٌم َول ْوا أ َْم َرُى ُم ْ
وجو الداللة:
إفالرسكؿ أنِّرَلىأهػؿفػارسَّػكليَّْـبنػتِّسػرمللحِّػـُكنسػبْـإلػىَػدـالُػلحمػف

ِ ار هذااْلمرممايدؿَلىَدـِكازَّكليػةالمػرأةشػيِامػفاْلحِّػاـالدامػةبػيفالمسػلميف ِكافِّػاف

الشػػارعرػػدأ بػػتلْػػاأنْػػاراَيػػةفػػحبيػػتزكِْػػاُفْػػذَكايػػةخاصػػةمحػػدكدةمرَّبطػػةبالَّربيػػةكحسػػف

الدشرة()2ه 

مال رسممو ُل ِ
ماؤ ُك ْم ُب َخالَ َء ُكم ْمم،
َ -2عم ْمن أَِبممي ُى َرْيم َمرةَ ،قَم َ
اؤ ُك ْم ِشم َمرَارُك ْم َوأَ ْا ِن َيم ُ
ُمم َمر ُ
ا﵀ « :إِ َذا َكم َ
مال :قَم َ َ ُ
مان أ َ
ِ
س ِائ ُك ْم فَ َب ْط ُن اص َْر ِ
ظ ْي ِرَىا»(.)3
ض َخ ْيٌر لَ ُك ْم ِم ْن َ
ورُك ْم إِلَ ن َ
ُم ُ
َوأ ُ
وجو الداللة:
إفالرسكؿ يندىَلىالناسأفينُلبحالْـكيصبحاْلميرشػرالنػاسُكأفَّصػبحأمػكر
المسلميفبأيدمالنسا َّحِّمْـكَّأمركَّنْحَليْـُفإفِّافالحػاؿِّػذلؾفاْلفلػؿلْػـأفايِّكنػكا

أحيا يركاذلؾبأـأَينْـه 

اقص ِ
ِ
ال :قال رسمو ُل الم ِمو « :مما أر َْي ُ ِ
 -3ع ْن أَِبي س ِع ٍ
مات َع ْق ٍمل َوِد ٍ
مب
يد ال ُخ ْد ِر ِّ
ي ،قَ َ
يمن أَذ َ
ْى َ
َ
مت م ْمن َن َ
َ ُ
َ
َ َ
()4
الح ِ
ازِم ِم ْن إِ ْح َدا ُكن»
لِمُ ِّ
ب الر ُج ِل َ
وجو الداللة:
دؿالحديثدالةلمنيةَلىَدـأهليةالمرأةللكاياتالدامةُْلفهذَالكايػاتبحاِػةإلػى
َُؿ ِكادراؾكحِّمةكركةُكردبيفالحديثأفالمرأةَندهاأَذاراَّسَّطيامدْاالُياـبمْمػةالكايػة

الدامةُاسيماِّ رةالنسيافكرلةالحِّمةه 

كيب ػػيفالس ػػيكطحفيُ ػػكؿ":فإن ػػه-أمال ػػنُص-ن ػػكعم ػػفالمش ػػُةإذالنُ ػػكسمِبكل ػػةَل ػػىح ػػب

الِّماؿُفناسبهالَّخُيؼفحالَِّّليُاتفمػفذلػؾَ:ػدـَِّّليػؼالصػبحُكالمِنػكفُكَػدـَِّّليػؼالنسػا 
بِّ يرممايِبَلىالرِاؿِّ:الِماَةُكالِمدةُكالِْادكالِزيةُكَّحمؿالدُؿ"()5ه 

()1صحيحالبخارمهالبخارمهَِّّابالمنازمهبابَِّّابالنبحإلىِّسرمكريصر()8/6هح()4425ه 
))2انظر:سبؿالسلـهالصندانح()575/2ه 

()3سنفالَّرمذمهالَّرمذمهَِّّابالَُّفه()99/4هح()2266هراؿالَّرمذم:هذاحديثغريبه
()4صحيحالبخارمهالبخارمهَِّّابالحيضهبابَّرؾالحاِضالصكـه()68/1هح( )304
()5اْلشباَكالنظاِرهالسيكطحهص80ه
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يق لِ ِّمنس ِ
ال ،والت ِ
ال« :التس ِب ِ
اء»(.)1
َ -4ع ْن أَِبي ُى َرْي َرةَ َ ،ع ِن الن ِب ِّي  قَ َ
ْ ُ
يح ل ِّمر َج ِ َ ْ
صف ُ َ
وجو الداللة:
يدؿالحديثَلىمناَّكلحالمرأةللكاياتالدامة كمنْاالك ازرة؛حيثإنهيدَّبرصكَّْاَػكرةُ

فإذاِّاففحالصلةكهحرِّفمفأرِّافالديفايِكزأفَّرفاصكَّْاْلصلحشػأنْاإذاكرػاخلػؿ
مفاْلماـُفِّيؼلْاأفََّّكلحأمرالمسلميفكهكيحَّاجإلىرفاالصكتكالزِركخلفهه 
ثالثاً :من القياس.

اسَّدؿماندكالمرأةمفَّكلىالك ازرةبالُياس :

 -1اندُػػداْلِمػػاعَلػػىَػػدـِػكازاندُػػاداْلمامػػةللمػرأةُكبنػػا َليػػهَّمنػػامػػفالكايػػاتاْلخػػرل
ِّالك ازرةكاْلمارةكالحسبةكغيرها()2ه 

 -2إفمفايصحرلاؤَفحالحدكدايصحفحاْلمكاؿِّالصبحكالمػرأةُفِّمػاايصػحللمػرأة
أفَِّّكفحِّماَُّلحبيفالدامةُايصحلْاأفََّّكلحالػك ازرة؛لمػافيْػامػفالحِّػـكالُصػؿ
بيفالناس()3ه 

رابعا :من المعقول:
 -1إفمنصػػبالػػك ازرةلػػهمِّانػػةفػػحالدكلػػةُكيَّطلػػبرػػكةكحِّمػػةمػػفصػػاحبْاُكهػػذاممػػااَُّػػدر
َليهالمرأةه 

 -2إففحالك ازرةمفطلبالرأمُك بػاتالدػزـمػاَّلػدؼَنػهالنسػا ُكمػفالظْػكرفػحمباشػرة
اْلمكرماهكَليْفمحظكر()4ه 

ِّ -3اففحَصرالنبح كأصحابهمِلسشكرلُكلـيِّفمفبيػنْـامػرأةكاحػدة(ُ)5فلػكِّػاف
يِكزذلؾلُدلهالنبحخاصةكأنهيكِدأمْاتالمؤمنيفه 

 -4إنػػهلمػػامندْػػانُػػصاْلنك ػػةمػػفإمامػػةالصػػلكاتمػػاِ ػكازإمامػػةالُاسػػؽُِّػػافالمنػػامػػف
الُلا الذمايصحمفالُاسؽأكلى(ُ)6كيُاسَلىذلؾالك ازرةه 

 -5إفالُالحيحلرَالرِاؿُكيحَّاجفيهإلىِّماؿرأمُكَّماـَُؿُكفطنةُكالمرأةاَّحلر
محافؿالرِاؿ(ُ)7كالك ازرةِّالُلا مفحيثَمكـالكايةه 

))1صحيحالبخارمهالبخارمَُِّّابأبكابالدمؿفحالصلةُبابالَّصُيؽللنسا ُ(ُ)63/2ح()1203ه 
))2انظر:الذخيرةهالُرافح()21/10ه 

))3انظر:بحرالمذهبهالركيانح()157/11ه 
()4اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمهص27ه

))5مكسكَةالُُهاْلسلمحهالَّكيِرم()294/5ه 
))6الحاكمالِّبيرهالماكردم()156/16ه 

))7شرحالزرِّشحَلىمخَّصرالخررحهالزرِّشح()243/7ه 
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أدلة المذىب الثاني:
اسممتدل الحنفيممة ومممن معيممم المجيممزون لتممول الممرأة المموزارة بأدلممة مممن القمرآن والسممنة واصثممر

والمعقول.

أوال :من القرآن الكريم.
 -1قال ا﵀ تعاليًَ ﴿:اىَُْؤٍِْنٌَُُ ًَاىَُْؤٍِْنَبدُ ثَعْعُيٌُْ ؤًَْىَِْبءُ ثَعْطٍ َّإٍُْشًَُُ ثِبىََْعْشًُفِ ًَّنْيٌََُْ عَِِ اىَُْننَش ﴾

()1

وجو الداللة من وجيين:
 -1أ بػػتا﵀ﷻفػػحهػػذَاآليػػةالكايػػةالمطلُػػةللمػػؤمنيفكالمؤمنػػاتُكيػػدخؿفيْػػاكايػػةاْلخػػكة
كالمكدةُكالمساندةااَِّماَيةكاارَّصاديةكالسياسيةُكالنصرةفحردرالمسَّطاعلْا()2ه 

 -2بيفا﵀ﷻصُةمفصُاتالمؤمنيفكالمؤمناتكهحاْلمػربػالمدركؼكالنْػحَػفالمنِّػرُ
كهكيشمؿماِّػافبػالُكؿُكمػاِّػافبالُدػؿكمػابالَِّّابػةُِّانَُّػادالحِّػاـكمػادكنػهمػفسػلطة

فحالدكلة( )3كِّؿمفالَّكِيْيفالسابُيفلألمةيشمؿالمرأةكيدخؿفيػهَّػكلىالػك ازرةبمُْكمْػا

الحالحه 

ثانياً :من السنة النبوية:
الر َج ِ
ش َة-رضي ا﵀ عنيا-قالت :قال رسول ا﵀ « إِن َما ِّ
ال»
ق ِّ
اء َ
َ -1ع ْن َع ِائ َ
شقَ ِائ ُ
س ُ
الن َ
ِ
ول ِ
ا﵀ ،أَي الن ِ
ا﵀َ َوأَي
َحمب إِلَم
س َ
اء إِلَ الن ِب ِّي  فَقَ َ
ماس أ َ
الَ :يا َر ُ
َ -2ع ِن ْاب ِن ُع َم َر أَن َر ُج ًال َج َ
ِ
ِ
ِ
َعمم ِ
ا﵀ تَ َعممالَ أَ ْنفَ ُع ُيم ْمم ِلمنم ِ
َحممب النم ِ
ماس،
ماس إِلَ م
َحممب إِلَ م
ا﵀َ فَقَم َ
سممو ُل ا﵀ « :أ َ
مال أ َ
مال َر ُ
ْاص ْ َ
ف ع ْن ُو ُكرب ًة ،أَو تَ ْق ِ
ِ
ِ
ا﵀ تَعالَ سرور تُ ْد ِخمُ ُو عمَ م ٍِ
َعم ِ
ضي َع ْن ُو
ال إِلَ
َوأ َ
سمم ،أ َْو تَ َكش ُ َ ْ َ ْ
َ ُْ
َ
ُُ ٌ
َحب ْاص ْ َ
َخي ِفي ح ٍ
َن أَم ِشي مع أ ِ
مف ِفمي َىم َذا
َعتَ ِك َ
َحب إِلَي ِم ْمن أ ْ
َن أ ْ
اجة أ َ
َ َ
َد ْي ًنا ،أ َْو تَ ْط ُرُد َع ْن ُو ُج ً
وعاَ ،وَص ْ ْ َ َ َ
ِ
ا ْلمسم ِ ِ
سم ِ
موَ ،و َمم ْمن َكظَم َمم
مج َد ا ْل َم ِدي َنم ِمة َ
سممتََر ا﵀ُ َع ْو َرتَم ُ
شم ْمي ًار َ -و َمم َ
من َكممف َا َ
مجد َ -ي ْعنممي َم ْ
َ ْ
ضم َمب ُو َ
َخ ِ
ش مع أ ِ
ضاه م ََلَ ا﵀ َق ْمب ُو رجاء يوم ا ْل ِقي ِ
ِ
يو ِفمي
َا ْيظَ ُوَ ،ولَ ْو َ
اء أ ْ
امةَ ،و َم ْن َم َ َ َ
ش َ
ُ َ َ َ ً َْ َ َ َ
َن ُي ْمض َي ُو أ َْم َ ُ َ
ت ا﵀ُ قَ َد َم ُو َي ْوَم تَُزو ُل ْاصَق َْد ِام»(.)5
اج ٍة َحت َيتَ َييأَ لَ ُو أَثْ َب َ
َح َ
()4

(])1سكرةالَّكبةهاآلية[71

()2انظر:حُكؽالنسا فحاْلسلـهمحمدرشيدرلاص()12-11ه 
()3المرِاالسابؽص13

()4سنفأبىداكدهأبحداكدهَِّّابالطْارةهبابالرِؿيِدالبًلَّػةفػحمنامػهه()171/1هح()236رػاؿشػديباْلرنػؤكطحسػف
لنيرَ

()5المدِـالِّبيرهالطبرانحه()453/12هح(ُ)13646راؿالنساِح":لديؼ"(اللدُا كالمَّركِّ كفص)24ه
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وجو الداللة من ىذين الحديثين:
فحهذاالْدمالنبكمالِّريـدالةكالحةَلىمساكاةالرِؿبالمرأةُحيثِا هػذَالخطػاب

شػػاملللػػذِّكركلإلنػػاثكافِػػا بصػػينةالَّػػذِّيرفْػػكللَّنلػػبُفَّػػدخؿفػػحهػػذاالخطػػابُفِّمػػايصػػح
للرِؿأفيَّكلىاْلَماؿالكظيُيةفِّذلؾالمرأةُِّيؼاكفدؿالخيركالسيرفحإصلححػكاِيالنػاس

مػػفأفلػػؿاْلَمػػاؿكالُربػػاتالمخاطػػببْػػاالرِػػاؿكالنسػػا َلػػىس ػكا (ُ)1كمػػفذلػػؾالمسػػاكاةبػػيف
الرِاؿكالنسا فحَّكلىالمناصبالدامةكمنهالك ازرةه 

ت َن ِي ٍ
مت قَ ْمد أ َْد َرَك ِمت الن ِبمي :
سمَ ْيٍم ،قَ َ
يكَ ،و َكا َن ْ
اء ِب ْن َ
الَ :أر َْي ُ
س ْم َر َ
ت َ
َ -3ع ْن أَِبي َب ْم ٍج َي ْح َي ْب ِن أَِبي ُ
«عمَ ْييا ِدرعٌ َامِيظٌ ،و ِخمار َامِيظٌِ ،بي ِد َىا سموطٌ تُ َمؤدِّب النماس ،وتَمأْمر ِبما ْلمعر ِ
وفَ ،وتَ ْن َيم َع ِمن
ُ
َ
َْ
َ َ ْ
َ ُْ
َ َ ُُ
َ ٌَ
ا ْل ُم ْن َك ِر»

()2

وجو الداللة :
يػػدؿالحػػديثدالػػةكالػػحةَلػػىِ ػكازَّػػكلحالم ػرأةكايػػةالحسػػبةفػػحاْلسػػلـهحيػػثشػػْد

النبح فدؿسم ار كلـينِّرَليْاُكلـينْْاَفذلؾهكالحسػبةمػفالكايػاتالدامػةفيِّػكفهػذادلػيلن
َلىِكازكايةالمرأةللك ازرة؛ْلنْامفالكاياتالدامة 

ثالثاً :من اصثر

ِ
مان يقمدميا ِفمي
سممَ ْي َمان ْبمن أبمي حمثم أنمو َك َ
ما روي عن عمر بن الخطاب معالشمفاء أم ُ
()3
ش ْي ًئا من أمر السوق
الرأي ويرضاىا ويفضميا ،وربما والىا َ
وجو الداللة:
دؿاْل ػػػرال ػ ػكاردَػ ػػفأميػ ػػرالمػ ػػؤمنيفَمػ ػػرَلػػػىِ ػ ػكازَّكليػ ػػةالم ػ ػرأةكاي ػػةمػػػفكايػ ػػات

المسلميفُكهاهككأرلاَيكلحالشُا كايةالحسبةكلػـينِّػرَليػهأحػدمػفالصػحابةُفِّػافهػذا
لنِكازَلىَّكليةالمرأةللك ازرةه 
الُدؿدلي 
رابعاً :من المعقول:
 -1إفالنرضمػفاْلحِّػاـَّنُيػذالُالػحلْػاُكسػماعالبينػةَليْػاُكالُصػؿبػيفالخصػكـفيْػاُ
كذلؾيمِّفمفالمرأةُِّإمِّانهمفالرِؿ"(ُ)4كِّماأمِّػفذلػؾللمػرأةفػحالُلػا ِػازلْػاأف

َِّّكففحمنصبالك ازرةه 
()1انظر:الحُكؽالسياسيةللمرأةهَبدالحميدالشكاربحهص94

()2المدِـالِّبيرهالطبرانحه(َّرِمةسم ار بنتنْيؾ)(ُ)311/24راؿالْي محفحالزكاِد()413/10رِاله ُاته 
()3ااسَّيدابفحمدرفةاْلصحابهابفَبدالبره()1869/4ه 
()4أحِّاـالُرآفهابفالدربحه()483/3ه
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لنللُلػا (ُ)1فطالمػاِػازتشػْادةالمػرأةفػحالُلػا 
 -2إنْاأهؿللشْادةفحغيرهمافِّانتأهػ 
ماَظـالشْادةكخطرهافػحإ بػاتالحُػكؽكنُيْػاُفإنػهيِػكزلْػاأفََّّػكلحالُلػا كيُػاس

َليْاالك ازرةأيلاه 
المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب اصول:
 -1يناقش استدالليم بقولو تعالي ﴿:اىشِّجَبهُ قٌََّاٌٍَُُ عَيََ اىنِّغَبءِ ثََِب فَعَّوَ اىيَّوُ ثَعْعَذيٌُْ عَيَذَ ثَعْذطٍ ًَثََِذب ؤَّْفَقُذٌا ٍِذِْ
ؤٌٍََْاىِيٌِْ ﴾(.)2
إفاآلي ػػةَام ػػة ف ػػحركام ػػةالرِ ػػؿَل ػػىالمػ ػرأةُكايمن ػػاذل ػػؾأفََّّ ػػكلىالحس ػػبةأكالُل ػػا ُ

كالُكامػةالػكاردةفػحاآليػةهػحفػحاْلنُػاؽكُِّايػةالمؤكنػةِّمػايُػكؿالمُسػركف(ُ)3كيُػاسَليْػابػػارح
الكاياتمنْاالك ازرةه 
 -2ينماقش اسممتدالليم بقولمو تعممال  ﴿:فَذئُِْ ىَذٌْ َّنٌَُّذب سَجُيَذِِْْ فَشَجُذوٌ ًَاٍْشَؤَتَذذبُِ ٍََِّذِْ تَشْظَذٌَُْ ٍِذَِ اىشُّذيَذَاءِ ؤَُْ تَعِذوَّ
إِحْذَاىََُب فَتُزَمِّشَ إِحْذَاىََُب اىْإُخْشٍَ ﴾( )4
انسلـلِّـاسَّدالِّـبْػذَاْليػةفػحمحػؿالنػزاعُكذلػؾْلفاآليػةكاردةفػححػؽالشػْادةفػح

اْلمكاؿُكلـيمناذلؾأفََّّكافرلدلالنسا مفَُؿكحِّمةمايلاهحَشراتالرِاؿُكهذاكالح
فحَّكصيةالنبح بأفيأخذالصحابةالَُّكلمفَاِشةأـالمؤمنيف-رلحا﵀َنْاُ-فلدليؿفيػه
َلىمناَّكلحالمرأةمنصبالك ازرةأكغيرهاه 

يناقش استدالليم بالسنة النبوية:
إفاْلحاديػػثالَّػػحاسػػَّدؿبْػػاالمػػاندكفكاردةفػػححػػؽاْلمامػػةالدظمػػحكهػػحالخلفػػةكليسػػت
كاردةفحكايةالك ازرةأكالُلا ُفْحخارجمحؿالنزاعه

))1البحرالراِؽشرحِّنزالدراِؽهابفنِيـ()5/7ه 
([)2سكرةالنسا :اآلية]34ه

))3انظرَُّ:سيرالطبرمهالطبرم()290/8ه 
([)4سكرةالبُرة:اآلية]282ه
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مناقشة أدلة المذىب الثاني:
 -1يناقش استدالليم بقولمو تعماليًَ ﴿ :اىَُْؤٍِْنُذٌَُ ًَاىَُْؤٍِْنَذبدُ ثَعْعُذيٌُْ ؤًَْىَِْذبءُ ثَعْذطٍ َّذإٍُْشُ ًَُ ثِذبىََْعْشًُفِ ًَّنْيَذٌَُْ عَذِِ
اىَُْننَش﴾

()1

بأفاآليةخػارجمحػؿالنػزاع؛ْلنْػافػحكايػةالمػؤمنيفكالمؤمنػاتبدلػْـلػبدضكلػيسكايػة

النسا َلىالرِاؿه 

 -2يناقش استدالىم بالسنة 
أفاْلحاديػػثكاردةفػػحمسػػاكاةالم ػرأةبالرِػػؿفيمػػالْػػـمػػفحُ ػ كؽككاِبػػاتكأمػػكرالمديش ػػة
كالحياةُكليسفحبابالكاياته 
-3يناقش استدالليم باصثر:
بأنػػهاخػػلؼبػػيفالدلمػػا فػػحأفالم ػرادبالَّػػأخيرهنػػاَّػػأخيرمُامْػػافػػحالصػػلةَػػفمُػػاـ
الرِػػؿُكِّلمػػة:حيػػثَُبػػارةَػػفالمِّػػافُكامِّػػافيِػػبَّػػأخيرهففيػػهإامِّػػافالصػػلةُفػػلدالػػة
فيْاَلىمندْامفَّكلىالكظاِؼالدامةكمنْاالك ازرةه 
-4يناقش استدالليم بالمعقول بأمرين
 أفالُػػرؽبػػأفالشػػْادةأخُػػضرَّبػػةمػػفالُلػػا ْلنْػػاَّصػػحشػػْادَّْادكفاْلمامػػةالدظمػػىُكالددؿيصحمنهاْلمرافكلذلؾلـيسمافحَصرمفالدصػكرأفامػرأةكليػتالُلػا ْلنػه

غيرسبيؿالمؤمنيفُكِّذلؾأيلاَّكليْامنصبالك ازرةه 

 أنْايمِّنْالبطماَّحَّاجفحالصلةماأنْااَِّّكفإمامانفيْا(ُ)2ألََّّكفرفيْػاشػركطصحةالصلةكَّصحالصلةمنْاماخلكهامفاَذاراهاكمااَّصحأفَِّّكفإماماه 

سمَ ْي َمان ْبن أبي حثم أنو
 -3يناقش استدالليمبما روي عن عمر بن الخطاب مع الشفاء أم ُ
()3
ش ْي ًئا من أمر السوق
ان يقدميا ِفي الرأي ويرضاىا ويفضميا ،وربما والىا َ
َك َ
بػػأفأـسػػليمافحينمػػارلػػدهاَمػػرَلػػىالسػػكؽفػػذلؾْلمػػرِػػرلمػػفالحسػػبةَلػػىرػػكـ

مخصكصيففليلحؽبهالُلا كاالك ازرة()4ه 

([)1سكرةالَّكبةهاآلية ]71

))2الذخيرةهالُرافح()22/10ه 

()3ااسَّيدابفحمدرفةاْلصحابهابفَبدالبره()1869/4ه
))4الذخيرةهالُرافح()22/10ه 
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التممرجيح:بدػػداسػػَّدراضمػػذاهبالُُْػػا كاْلدلػػةكالمنارشػػاتال ػكاردةَليْػػاُيَّبػػيفللباحػػثرِحػػافمػػا
ذهبإليهالحنُيةكبدضالمداصريفبِكازَّكلٌحالمرأةالك ازرة؛كذلؾللَّح :
 -1ااسَّداؿالذمكردفحِّؿمفالمذهبيفبػالُرآفالِّػريـهػكآيػاتَامػةكلػيسنصػافػحمحػؿ
النزاعه 

 -2اْلحاديثالَّحاسَّدؿبْاالماندكفخارِةَفمحؿالنزاع؛بدلْايخصالكايةالدامةكهح
اْلمامةالدظمىكالبدضيخصمِّافالمرأةفحالصلةه 

 -3لـيسَّدؿأممفالُريُيفبدليؿخاصفحمسألةكايةالمرأةللك ازرةه 

 -4هنػػاؾأدل ػػةَّشػػيرإل ػػىَّ ػػكلحالم ػرأةالحس ػػبةفػػحَْ ػػدَم ػػرُكهػػكمم ػػايمِّػػفأفنبن ػػحَليْ ػػا
َّرِيحناه 

 -5ايكِدفحالشريدةمايمناأفََّّكلىالمرأةكظيُةفحالدكلةأكمنصبانمفالمناصبُفيبُح
اْلمرَلىأصلهالمباححَّىيردالمانابنصصريحُكا﵀أَلـه 
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المطمب الثالث

تولية الكافر أو الذمي( )1الوزارة عم المسممين

اَُّؽالُُْا َلىأفاْلسػلـشػرطفػحك ازرةالَُّػكيضُكذلػؾْلفشػركطكزيػرالَُّػكيضهػح

شركطالخليُةنُسْاُكحيثإفك ازرةالَُّكيضَّددمفبػابالكايػةالدامػةَلػىالمسػلميففػإفالُُْػا 
شددكافحاشَّراطاْلسلـكلـيِيزكاأفيَّكاهاذمحمفأهؿالَِّّابفحالدكلةاْلسلمية؛لمايمَّلِّػه

كزيرالَُّكيضمفصلحياتكاسدةككايةَامةَليْـه 
كردنُؿاْلِماعَلىأفالِّافراَّندُدلهكايةالخلفةه 
ي
رػػاؿابػػفالمنػػذر":أِمػػاِّػػؿمػػفيحُػػظَنػػهمػػفأهػػؿالدلػػـأفالِّػػافراكايػػةلػػهَلػػىمسػػلـ

بحاؿ"()2ه 

راؿالُالحَياض":اخػلؼبػيفالمسػلميفأنػهاَّندُػداْلمامػةللِّػافرُكاَّسػَّديـلػهإذا

طرأَليهُكِّذلؾإذاَّرؾإرامةالصلكاتكالدَا إليْا"()3ه 

يُػػكؿمحمػػدالمبػػارؾفػػحذلػػؾ":فالدكلػػةالَّػػحرسػػمْااْلسػػلـللنػػاسُكطلػػبمػػنْـأفيسػػدكا
ِاهديفلَّطبيُْاهحدكلةَُاِديةملَّزمةُفيِبأفيِّكفرِيسْامفأَمػؽالنػاسدينػا ِكايمانػاُكذك

َزـفحدينهَلىَّحُيؽاْلهداؼالمنشكدةمفإرامةالدكلة"()4ه 

كك ازرةالَُّكيض(رِاسةالكز ار )فحهذاالزمافمػفيَّكاهػايحمػؿصػلحياتالخليُػةحَّػىإف
ِّ ي انرمفالدكؿيدَّبػررِػيسالػكز ار -ك ازرةالَُّػكيض-هػكرِػيسالدكلػةكاسػلطةأَلػىمنػهلػذلؾيمنػا
أفيَّكاهاغيرمسلـَلحالمسلميفه 

اخَّلؼبددذلؾفحَّكلحغيرالمسلـك ازرةالَّنُيذَلىمذهبيفكبيانْماِّااَّح :
كي

( )1أهػػؿالذمػػة:المداهػػدكفمػػفأهػػؿالَِّّػػابُكمػػفِػػرلمِ ػراهـُالػػذمح:هػػكالمداهػػدالػػذمأَطػػحَْػػدايػػأمفبػػهَلػػىمالػػهُ
كَرلهُكدينههانظرالُامكسالُُْحهأبححبيبص138:هكالذمح:هكالِّافرالذميُيـفحدكلةاْلسلـبدُديصػيربػهمػف

مكاطنيْاهانظرمدِـلنةالُُْا هركاسرلدِح()191

()2أحِّاـأهؿالذمةهابفالُيـُ( )787/2

()3إِّماؿالمدلـبُكاِدمسلـهالُالحَياضه(ُ)246/6شرحالنككمَلىصحيحمسلـهالنككمُ( )229/12
()4نظاـاْلسلـالحِّـكالدكلةهمحمدالمبارؾُص 65
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 الممممذىب اصول :ال يجممموز لممممذمي أن يتمممول وزارة التنفيمممذ ،وىمممو ممممذىب الحنفيمممة والمالكيمممةوجميور الشافعية ورواية عن الحنابمة

()1

 المممذىب الثمماني :يجمموز لمممذمي أن يتممول وزارة التنفيممذ ،وىممو مممذىب الممماوردي مممن الشممافعيةورواية عن الحنابمة ومال إليو بعض المعاصرين(.)2

أدلة المذىب اصول:
استدل أصحاب المذىب اصول القائمون بالمنع ،بالقرآن والسنة واصثر.
أوالً -القرآن الكريم:
 -1قولو تعال َّ{ :ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ىَب تَتَّخِزًُا ثِطَبَّخً ٍِِْ دًُِّنٌُْ ىَب َّإْىٌَُّنٌُْ خَجَبىًب}

()3

وجمو الداللمة :دلػتاآليػػة بمنطكرْػاَلػىنْػحا﵀-ﷻَ-بػػادَالمػؤمنيفالصػادريفمػفاَّخػػاذ
صاحبسرمفغيردينْـكملَّْـه 
رػػاؿالِصػػاص{":ال ّذذإىٌّنٌ خجذذبال}يدنػػح:ايُصػػركففيمػػايِػػدكفالسػػبيؿإليػػهمػػفإفسػػاد
أمػػكرِّـ؛ْلفالخبػػاؿهػػكالُسػػاد"(ُ)4كَلػػؿهػػذاالَّكِيػػهلأليػػةايِػػكزأفيَّػػكلىغيػػرالمسػػلـأمكايػػة
َلىمسلـكمنْاك ازرةالَّنُيذحيثاافسادمنهأرربمفالصلحه 
 -2قولو تعال َّ ﴿:ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ىَب تَتَّ خِزًُا اىَْْيٌُدَ ًَاىنَّصَبسٍَ ؤًَْىَِْبءَ ﴾

()5

وجو الداللة :
دلتاْليةبمنطكرْاالصريحَلىنْػحالمػؤمنيفَػفمػكااةالمشػرِّيفمػفاليْػكدكالنصػارلُ

لمػػايلػػمركنهمػػفَػػداكةكبنلػػا للمسػػلميفُكمػػافػػحَُيػػدَّْـمػػفَّحريػػؼكفسػػادممػػايِدلْػػـغيػػر
صالحيفللكايةَلىمفصحتَُيدَّْـكسلمتمفالَّحريؼالَّلليؿه 

()1البحرالراِؽشرحِّنزالدراِؽهابفنِيـالمصرم(ُ)248/2النكادركالزياداتَلىمػافػحالمدكنػةمػفغيرهػامػفاْلمْػاته
ابػفأبػػحزيػدالُيركانػػح(ُ)30/8غيػػاثاْلمػـفػػحالَّيػػاثالظلػـهالِػػكينحهصُ72الميػدعفػػحشػػرحالمُنػاهابػػفمُلػػح(ُ)306/3
اْلنصاؼفحمدرفةالػراِحمػفالخػلؼهالمػرداكم(ُ)143/4الُػركعكَّصػحيحالُػركعهابػفمُلػح(ُِّ)248/10شػاؼالُنػاعَػف

مَّفاْلرناعهالبْكَّى()139/3ه  

()2اْلحِّػاـالسػلطانيةهالمػاكردمصُ27اْلنصػػاؼفػحمدرفػةالػراِحمػػفالخػلؼهالمػرداكم(ُ)143/4المكارػؼالسياسػػيةه
محمدرناشصُ60أحِّاـالذمييفكالمسَّأمنيفُزيدافصُ70أ ارالحربهالزحيلحص727-709ه

([)3سكرةآؿَمراف:اآلية ]118

()4انظر:أحِّاـالُرآفهالِصاص(ُ)46/2انظرِ:اماالبياففحَّأكيؿالُرآفهالطبرم()138/7ه 
([)5سكرةالماِدة:اآلية]51ه
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ثانيا :من السنة النبوية.
 -1قال النبي « :أََنا ب ِريء ِم ْن ُك ِّمل م ٍِ ِ
مول الم ِمو،
الم ْ
س َ
ش ِمرِك َ
ُْ
ين» .قَمالُواَ :يما َر ُ
َ ٌ
ميم َب ْمي َن أَ ْظ ُي ِمر ُ
سممم ُيق ُ
()2( )1
اى َما » .
َولِ َمَ قَ َ
اءى َن َار ُ
الَ« :ال تََر َ
وجو الداللة :
دؿالحػ ػػديثبمدنػ ػػاََلػ ػػىحرمػ ػػةاْلرامػ ػػةفػ ػػحبػ ػػلدالمش ػ ػرِّيفُأكفػ ػػحبػ ػػلديِّػ ػػكفسػ ػػلطانْا
ػلد
للمش ػرِّيفكذلػػؾلمػػافيػػهمػػفخػػكؼكفَّنػػةَلػػىالػػديفكالػػنُسُكلمػػاِّػػافالنْػػحَػػفاْلرامػػةفػػحبػ ً
سلطانْاِّافرفمفبابأكلحأايديفصاحبسلطةغيرمسلـفحدكلةإسلمية()3ه 
ي

ال رسو ُل الم ِو َ« :ال تَستَ ِ
َ -2ع ْن أََن ِ
يئوا ِب َن ِ
شموا َعمَم
مار ا ْل ُم ْ
س ْب ِن َمالِ ٍك قَ َ
ينَ ،وَال تَ ْنقُ ُ
ضُ
ش ِمرِك َ
ْ
ال :قَ َ َ ُ
()4
َخو ِات ِ
يم ُك ْم َع َرِبيا»
َ

وجو الداللة:
دؿالحػػديثبمدنػػاََلػػىنْػػحالمػػؤمنيفمػػفااسَّلػػا ةبنػػارالمش ػرِّيفُكهػػذاَّدبيػػرمِػػازم

فسػرَالحسػػففُػاؿ":أمػػاركلػهاَّنُشػكافػحخػكاَّيمِّـَربيػامحمػػد كأمػاركلػػه:اَّسَّلػيِكابنػػار
المشرِّيفيُكؿ:اَّسَّشيركاالمشرِّيففحأمػكرِّـ ػـرػاؿالحسػف(رحمػها﵀)َّصػديؽذلػؾفػحَِّّػاب
ا﵀َّ ﴿ ب َؤ ُّّيَب اىَّذ ِزّ َِ آ ٍَنُذٌا ىَذب َت َّتخِذزًُا ِث َطبَّذ ًخ ٍِّذِ ُدً ِّنُذ ٌْ﴾(ِ ُ")5كاذاِّػافاْلمػرِّػذلؾفاَّخػاذهـفػحمنصػبك ازرة
الَّنُيذهكأشدنْيان()6ه 

()1أماركله(:اَّ ار لناراهما)فُيهركاف:أماأحػدهما:فيُػكؿ:ايحػؿلمسػلـأفيسػِّفبػلدالمشػرِّيفُفيِّػكفمػنْـبُػدرمػا
يرلِّؿكاحدمنْـنارصاحبهُفيِدؿالرؤيةفحهذاالحديثفحالنارُكارؤيةللنارُ ِكانمامدناَأفَّدنكهذَمػفهػذَُك
ِّافالِّساِحيُكؿ:الدربَُّكؿ:دارمَّنظرإلىدارفلفكدكرناَّناظرُكيُكؿ:إذاأخذتفحطريؽِّذاكِّػذاُفنظػرإليػؾ

الِبؿ:فخذَفيمينهأكيسػارَُهِّػذاِّػلـالدػربهرػاؿا﵀ كذِّػراْلصػناـفُػاؿًَ﴿:اىَّذزَِِّ تَذذْعٌَُُ ٍِذِْ دًُِّذوِ ال َّغْذتَطِْعٌَُُ َّصْذشَمٌُْ ًَال

ؤَّْفُغَيٌُْ َّنْصُشًَُُ ًَ .إُِْ تَذْعٌُىٌُْ إِىََ اىْيُذٍَ ال َّغََْعٌُا ًَتَشَاىٌُْ َّنْظُشًَُُ إِىَْْلَ ًَىٌُْ ال ُّجْصِشًَُُ﴾[اْلَراؼُ]198-197/فْذاكِهُكأماالكِهاآلخرفيُاؿ:
أرادبُكلػػه(:اَّػ ار لناراهمػػا)يريػػدنػػارالحػػربُرػػاؿا﵀َّدػػالى﴿:مُيَََّذذب ؤًَْقَ ذذًُا َّذذبساً ىِيْحَ ذشْةِ ؤَطْفَإَىَذذب اىيَّ ذوُ﴾[الماِػػدةُ]64/فيُػػكؿ:ناراهمػػا
مخَّلَُّافُهذََّدَكإلىا﵀َّبارؾكَّدالىُكهذََّدَكإلىالشػيطافُفِّيػؼََُُّّػاف؟كِّيػؼيسػاِّفالمسػلـالمشػرِّيففػحبلدهػـُ

كهذَحاؿهؤا كهؤا هانظر:غريبالحديثهابفاْل ير( )89-88/2

))2سنفالَّرمذمهالَّرمذم()155/4هح(ُ)1605سنفالنساِحهالنساِح()36/8هح(ُ)4780كصححهابفحِره 
()3انظر:النْايةفحَّخرييالنريبكاْل رهابفاْل يره()447/2ه

()4مسندأحمدهابفحنبؿهح(ُ)11954كراؿشديب:إسنادَلديؼه 
(])5سكرةآؿَمراف:اآلية[118

()6انظر:اْلحاديثالمخَّارةهليا المُدسح( )379/4
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 -3ع ْن ُخب ْي ِب ْب ِن يس ٍ
يمد َا ْمزًوا لَ َنما َو َر ُجم ٌل ِم ْمن قَ ْمو ِمي َولَ ْمم
س َ
ماف قَ َ
مول الم ِمو َ و ُى َمو ُي ِر ُ
مال« :أَتَ ْي ُ
َ
َ
مت َر ُ
ََ
ُن ِ
َسمَ ْمتُ َماَ " ُق ْم َنماَ :ال.
ش َي ًدا َال َن ْ
ش َي َد قَ ْو ُم َنا َم ْ
َن َي ْ
ش َي ُدهُ َم َع ُي ْم قَ َ
ستَ ِحي أ ْ
ال " :أ ََوأ ْ
سم ْم فَ ُق ْم َنا :إِنا َن ْ
ْ
مت َر ُج ًمال
ين َعمَم ا ْل ُم ْ
ين ِبا ْل ُم ْ
ين " .قَ َ
قَ َ
َسممَ ْم َنا َو َ
مو فَقَتَ ْم ُ
شم ِي ْد َنا َم َع ُ
ش ِمرِك َ
ش ِرِك َ
ستَِع ُ
مال :فَأ ْ
ال " :إِنا َال َن ْ
ماح
مح َك َىم َذا ا ْل ِو َ
ت ِب ْاب َن ِت ِو َب ْع َد َذلِ َك ،فَ َكا َن ْ
مت تَقُمو ُلَ :ال َع ِمد ْم َ
ض ْرَب ًة فَتََزو ْج ُ
ض َرَب ِني َ
َو َ
ش َ
ت َر ُج ًمال َوش َ
فَأَقُو ُلَ :ال ع ِدم ِت رج ًال عج َل أَب ِ
اك إِلَ الن ِ
ار»(.)1
َ
َ ْ َُ َ

وجو الداللة:
فػػحهػػذاالحػػديثأِّبػػردالػػةَلػػىأنػػهايِػػكزااسػػَّدانةبالمش ػرِّيفُكرػػدرفػػضالنبػػح

ااسَّدانةبْـفحكرتأحكجماَِّّػكفااسػَّدانةبْػـمطلكبػةكمرِػكةُفػرفضالنبػح أفيُػاَّلكامدػه

كركلػػه":إنػػاانسػػَّديفبمشػػرؾ"كالػػحكصػريحُلمػػافػػيْـمػػفالحُػػدَلػػىالمػػؤمنيفككِػػكدالنػػدرفػػح
ِػػانبْـُفػػإذاِّػػافالنْػػحَػػفااسػػَّدانةبْػػـرػػدكردفػػحرَّػػاؿالمشػرِّيففيِّػػكفأشػػدفػػحااسػػَّدانةبْػػـ
َلىالمسلميفبَّكلحالكظاِؼالدامةكمنْاكزرةالَّنُيذه 
ا

ثالثاً :من اصثر:
ِ
ِ
ِ
ِ
مي ا﵀ُ َع ْن ُي َمما،-
اض ْاصَ ْ
 -1روي ِع َي ٌ
ش َع ِري ،أَن أ ََبا ُم َ
وس َ  ،وفَ َمد إلَم ُع َم َمر ْبمن ا ْل َخطماب َ -رض َ
الُ " :ق ْل لِ َك ِات ِب َك َي ْق َأْ
مر لَ َنما ِكتَ ًابما
ب ُع َم َر َ ما َأرَى ِم ْن ِح ْف ِظ ِو  ،فَقَ َ
ص َرِاني  ،فَأ ْ
َع َج َ
َو َم َع ُو َكاتَ ٌ
ب َن ْ
ال :إِن ُو َن ِ
سِ
موى ْم إِ ْذ
مج َد  ،فَما ْنتَ َي َرهُ ُع َم ُمر َ ،و َىمم ِب ِموَ ،وقَ َ
" ،قَ َ
مال"َ :ال تُ ْك ِرُم ُ
ص َران ٌّي َ ،ال َي ْمد ُخ ُل ا ْل َم ْ
ْ
وى ْم إِ ْذ َخوَن ُي ُم ا﵀ُ .)2("
اى ُم ا﵀َُ ،وَال تَأْتَ ِم ُن ُ
ْص ُ
َىا َن ُي ُم ا﵀َُ ،وَال تُ ْد ُن ُ
أَ
وى ْم إِ ْذ أَق َ
ماب :إِن َىي َنما ُا َالمما ِم ْمن أ ْ ِ ِ
ِّىقَا َن ِة ،قَ َ ِ
يل لِ ُعمر ْب ِمن ا ْل َخط ِ
يمرِة ،لَ ْمم ُي َمر قَمط
َ -2ع ْن أَِبي الد ْ
ُ
َىمل ا ْلح َ
ال :ق َ َ َ
ً
أْ ِ
شم ِي َد َك،
اجم ُة َ
َن تَت ِخ َذهُ َك ِات ًبا َب ْي َن َي َد ْي َك ،إِ َذا َكا َن ْت لَ َ
ت أْ
ب ِم ْن ُو ،فَِإ ْن َأر َْي ُ
مك ا ْل َح َ
َحفَظُ م ْن ُوَ ،وَال أَ ْكتَ ُ
ْت إِ َذ ْن ِبطَا َن ًة ِم ْن ُد ِ
ين»(.)3
ال :فَقَ َ
قَ َ
ال ُع َم ُر« :قَِد ات َخذ ُ
ون ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
وجو الداللة من اصثار:
دلػػتهػػذَاآل ػػارَلػػىنْػػحالصػػحابة-رلػػحا﵀َػػنْـَ-ػػفالرِّػػكفإلػػىالُِّػػارُكالمنػػامػػف

اَِّمانْـُكاطلَْـَلىاْلسراركأفأهؿالذمةايِكزاسَّدمالْـفحالَِّّابةالَّحفيْااسَّطالةَلى

()1مِماالزكاِدهالْي محه()303/5ح()9570هكصححهالحاِّـه 

)) 2السػ ػػنفالِّبػ ػػرلللبيُْػ ػػحَِّّ:ػ ػػابآدابالُالػ ػػحُبػ ػػاباينبنػ ػػحللُالػ ػػحكالل ػ ػكالحأفيَّخػ ػػذِّاَّبػ ػػاذميػ ػػاُح(ُ)20409
()10/216هصححهاالبانحفحاركا النليؿ()8/255بررـ( )2630
()3مصنؼابفأبحشيبةهابفأبحشيبةه( )259/5
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ػلميفكاط ػػلعَل ػػىدكاخ ػػؿأم ػػكرهـُفِّي ػػؼبْ ػػذَالكاي ػػةالدام ػػةالَّ ػػحيطلدػ ػ كففيْ ػػاَل ػػىأسػ ػرار

المس ػ

المسلميفِّاملة(ُ)1كَّنُيذأمكرهـالدامةه 
أدلة المذىب الثاني:

استدل أصحاب المذىب الثاني القائمون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة والمعقول.
أوال -من القرآن الكريم.
 -1قال تعال َّ ﴿:ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ىَب تَتَّخِزًُا ثِطَبَّخً ٍِِّ دًُِّنٌُْ ىَب َّإْىٌَُّنٌُْ خَجَبىًب ًَدًُّا ٍَب عَنِتٌُّْ قَذْ ثَذَدِ اىْجَغْعَبءُ ٍِِْ ؤَفٌَْاىِيٌِْ
ًٍََب تُخْفِِ صُذًُسُىٌُْ ؤَمْجَشُ قَذْ ثََّْنَّب ىَنٌُُ اىْأَّبدِ إُِ مُنتٌُْ تَعْقِيٌُُ﴾

()2

وجو الداللة:
إفالنْحَػفاَّخػاذالُِّػارمسَّشػاريفكمسػاَديفأكفػحالكظػاِؼالدامػةفػحهػذَاآليػةمُيػد
بُيكدأربدة :
لنه 
ان ِكافسادانْلمرِّـمااسَّطاَكاإلىذلؾسبي 
 اْلكؿ:ايألكفخبا  ال انح:يَّمنكفكركَِّـفحاللررالشديدكالمشُةه  ال الث:ردبدتالبنلا مفأفكاهْـ  -الرابا:ماَّخُحصدكرهـأِّبره 

ػىكاف
فمػػفَّػػكفرتفػػيْـهػػذَالصػػُاتأككاحػػدةمنْػػاايِػػكزَّػػكليَّْـكااَّخػػاذهـبطانػػةحَّػ  ِ

ِّػػافمسػػلمانُفاآليػػاتِػػا تمُيػػدةبُيػػكدمػػفَنػػدا﵀ﷻُْلنػػهأَلػػـبػػأحكاؿاْلمػػـُكأهػػؿالملػػؿمػػف
الَّنييرفحالمكااةكالمداداةُِّحاؿيْكدبنحالنليرالذيفحاكلكارَّؿالنبحأ نا اَِّمانهإليْـ(ُ)3
فإفكِدتهػذَالُيػكدايِػكزُ ِكافَػدمتيِػكزااسػَّدانةبْػـكاَّخػاذهـفػحالكايػاتالدامػةكمنْػا

ك ازرةالَّنُيذه 

راؿزيداف":كمدنىهػذاِػكازإسػنادالكظػاِؼالدامػةإلػيْـالَّػحهػحدكفالبطانػةفػحالمرِّػز

كاْلهمية"()4ه 


))1انظر:غياثاْلمـفحالَّياثالظلـللِكينح(ص)156:ه 
([)2سكرةآؿَمراف:اآلية]118ه 

()3انظرَُّ:سيرالُرآفالحِّيـ(َُّسيرالمنار)همحمدرشيدبفَلحرلا()69-674-4ه 
()4أحِّاـالذمييفكالمسَّأمنيففحداراْلسلـهَبدالِّريـزيدافهص79ه 
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راؿالزحيلح":كاآليةَّنطبؽَلىالمسلـكغيرَُفليِكزاَّخاذمسلـأكغيرَبطانػةإذاِّػاف

ػلميةُكه ػػذاأم ػػرأس ػػاسف ػػحسياس ػػةال ػػدكؿُفإنْ ػػااَّمِّ ػػفأح ػػدانم ػػف

يل ػػمرالد ػػدا للِماَ ػػةاْلس ػ

ؿ ُػةكَدالػػةُكهػػذَأحػداْلسػػبابالَّػػحمندػتسػػيدناَمػػر
المحافظػةَلػػىأسػرارهاإاإذاِّػػافمحػ ٌ
مفاَّخاذِّاَّبمفأهؿالحيرة"()1ه 

ػػـر ػػاؿ":كب ػػذلؾيظْ ػػرأن ػػهايمن ػػااَّخ ػػاذالبطان ػػةإامم ػػفظْ ػػرتَ ػػدكاَّْـكبنل ػػاؤهـ
للمسلميفُكرػدِدػؿَمػربػفالخطػابرِػاؿدكا كينػهمػفالػركـُكِػرلالخليَُّػافاآلخػرافكملػكؾ

بنحأميةَلىذلؾ"()2ه 
ثانيا -السنة النبوية.

ِ
َ -1عم ِمن ْابم ِمن َعبم ٍ
سممو ُل
ماس ،قَم َ
ماس ِمم َ
مالَ « :كم َ
من ْاص ْ
اء ،فَ َج َعم َمل َر ُ
َسم َمرى َيم ْموَم َبم ْمد ٍر لَم ْمم َي ُكم ْمن لَ ُيم ْمم فم َمد ٌ
مان َنم ٌ
()3
ِ
ِ
صِ
ار ا ْل ِكتَ َاب َة»
اء ُى ْم أ ْ
َن ُي َعمِّ ُموا أ َْوَال َد ْاصَ ْن َ
المو ،ف َد َ
وجو الداللة:
فْذااْل ريُيدأفالنبحاسَّخدـغيرالمسلميففحشأفمفشؤكفالدكلةاْلسػلميةُكهػك

َّدليـبدضالمكاطنيفالمسلميفالَِّّابة()4ه 

()5
مو الَ َيم ْمد ُخ ُل
 -2أن النبممي  اسممتعان بصممفوان بممن أميممة وىممو مشممرك فممي حنممين  ،وقولممو « إِنم ُ
ِّين ِبالر ُج ِل الفَ ِ
اج ِر»(.)6
سمِ َم ٌة َ ،نوِان الم َو لَ ُي َؤِّي ُد َى َذا الد َ
َ
س ُم ْ
الجن َة إِال َن ْف ٌ

وجو الداللة:
إففحاسَّدانةالنبحبصُكافدالةكالحةَلىِكازاسَّدماؿالمشرِّيفه 
كيدُػػبزيػػدافبدػػدهػػذَاْلدلػػةبُكلػػه":فالَِّّػػابكالسػػنةإذفيػػدافَلػػىِػكازإسػػنادالكظػػاِؼ

ُةُِّؤان"()7ه 

الدامةإلىالذمحماداـ


()1أ ارالحربهالزحيلحص 726
()2المرِاالسابؽكالصُحةه

()3مسندأحمدهابفحنبؿهح()2216حسنهشديباْلرنؤكطه 

()4أحِّاـالذمييفكالمسَّأمنيففحداراْلسلـهَبدالِّريـزيدافهص80ه
()5مشِّؿاْل ارهالطحاكم( )410/6

()6صحيحالبخارمهالبخارمهَِّّابالِْادكالسيرهبابإفا﵀يؤيدالديفبالرِؿالُاِره()72/4هح()3062ه 
()7أحِّاـالذمييفكالمسَّأمنيففحداراْلسلـهَبدالِّريـزيدافهص80ه
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ثالثا -المعقول.
نقل الماوردي وأبو يعمي

()1

كثيرً من الفموارق بمين وزارتمي التفمويض والتنفيمذ وجعميما بمثابمة
ا

أدلة من المعقول عم جواز تولية الذمي الوزارة منيا:

 -1إنهيِكزلكزيرالَُّكيضمباشرةالحِّـكالنظرفحالمظالـُكليسذلؾلكزيرالَّنُيذه 
 -2إنهيِكزلكزيرالَُّكيضأفيسَّبدبَُّليدالكاةُكليسذلؾلكزيرالَّنُيذه 

 -3إنهيِكزلكزيرالَُّكيضأفينُردبَّسييرالِيكشكَّدبيرالحركبُكليسذلؾلكزيرالَّنُيذه 

 -4إنػهيِػػكزلػػكزيرالَُّػػكيضأفيَّصػػرؼفػػحأمػكاؿبيػتالمػػاؿبُػػبضمػػايسػػَّحؽلػػهُكبػػدفامػػا
يِبفيهُكليسذلؾلكزيرالَّنُيذ()2ه 

رػاؿالمػاكردممدٍُّبػان":كلػيسفيمػػاَػداهػذَاْلربدػةمػايمنػػاأهػؿالذمػةمنْػاُإاأفيسػػَّطيلكا

فيِّكنكاممنكَيفمفااسَّطالة"()3ه 

كنُؿأبػكيدلػى(َ)4ػفالخررػحمػايػدؿَلػىأنػهيِػكزأفيِّػكفكزيػرالَّنُيػذمػفأهػؿالذمػةُ

ْلنهراؿ"كايدطىمفالصدرةلِّافركاَبد"إاأفيِّكنكامفالدامليففيدطكابحؽماَملكا"ه 
مناقشة اصدلة:
مناقشة أدلة المذىب اصول:

 -1يناقش إستداللكم بقولو تعاليَّ﴿:ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ىَب تَتَّخِزًُا ثِطَبَّخً ٍِِْ دًُِّنٌُْ ىَب َّإْىٌَُّنٌُْ خَجَبىًب﴾( ،)5بأفاْلية
الَّحاسَّدللَّـبْامُيدةبأربدةريكدُفمفَّكافرتفيهايِكزاَّخاذَُكمفخلمنْافيِكزه 

 -2يناقش استداللكم بقولو تعاليَّ﴿:ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنُ ٌا ىَب تَتَّخِزًُا اىَْْيٌُدَ ًَاىنَّصَبسٍَ ؤًَْىَِْبءَ﴾( ،)6بػأفهػذَاْليػة
َّنْحَفاَّخاذالكايةالدُديةالَّحيَّرَّبَليْاالحبكالبنلا ه
 -3يناقش استداللكم بقول النبي « أََنا ب ِريء ِم ْن ُك ِّل م ٍِ ِ
ين» .قَمالُوا:
الم ْ
ش ِرِك َ
ُْ
َ ٌ
يم َب ْي َن أَ ْظ ُي ِر ُ
سمم ُيق ُ
()7
اى َما» .
ول الم ِوَ ،ولِ َمَ قَ َ
س َ
اءى َن َار ُ
الَ« :ال تََر َ
َيا َر ُ
)نُؿأبكيدلىالُر أدلةالِكازدكفأفيَّبنىهذاالرأمُ ِكانمانُلهبصينةالَّمريضه 
ٌا
)1
))2انظر:اْلحِّاـالسلطانيةللماكردم(صُ)27:اْلحِّاـالسلطانيةْلبحيدلىالُ ار (ص)32:ه 
))3اْلحِّاـالسلطانيةللماكردم(ص)27:ه 

))4اْلحِّاـالسلطانيةْلبحيدلىالُ ار (ص)32:ه 
([)5سكرةآؿَمراف:اآلية ]118
([)6سكرةالماِدة:اآلية]51ه 

()7سنفالَّرمذمهالَّرمذم()155/4هح(ُ)1605سنفالنساِحهالنساِح()36/8هح(ُ)4780كنُؿابفحِػرَػفالبخػارم
كغيرََّصحيحارسالهالىريسبفأبححازـه 
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رالمشرِّيفأمفحدار
إفلَُّسيرلْذاالحديثكِْانأخرُكهكأفالمُصكدمفركلهأظْي ي

الحرب(ُ)1فليِكزللمسلـأفيُيـفحدارالحربه 

شموا عمَم َخمو ِات ِ
 -4يناقش استداللكم بقمول النبمي َ« ال تَستَ ِ
ميئوا ِب َن ِ
يم ُك ْم
مار ا ْل ُم ْ
ض ُ
ش ِمرِك َ
ينَ ،وَال تَ ْنقُ ُ َ
ْ
َ
()2
َع َرِبيا»
بأفَّدييفكزيرالَّنُيذليسفيهاسَّشارةكاَمؿباْل ار ُبؿهكمِردكسيطكمبل ه 
 -5يناقش استداللكم بما روي عمن النبمي  ع ْمن ُخب ْي ِمب ْب ِمن يس ٍ
مول الم ِمو 
س َ
ماف قَ َ
مال« :أَتَ ْي ُ
َ
َ
مت َر ُ
ََ
يد َا ْزوا لَ َنا ورج ٌل ِم ْن قَو ِمي ولَمم ُن ِ
مي ًدا َال
مي َد قَ ْو ُم َنما َم ْ
َن َي ْ
سمتَ ِحي أ ْ
ََُ
سمم ْم فَ ُق ْم َنما :إِنما َن ْ
َ ْ ْ
ْ
شَ
شَ
َو ُى َو ُي ِر ُ ً
ين
ين َعمَم ا ْل ُم ْ
ين ِبا ْل ُم ْ
َن ْ
َسمَ ْمتُ َماَ " ُق ْم َناَ :ال .قَ َ
ش َي ُدهُ َم َع ُي ْم قَ َ
شم ِرِك َ
ش ِمرِك َ
سمتَِع ُ
ال " :إِنما َال َن ْ
ال " :أ ََوأ ْ
مت
" .قَ َ
مت ِب ْاب َن ِت ِمو َب ْع َمد َذِل َ
َسمَ ْم َنا َو َ
مك ،فَ َكا َن ْ
ض ْمرَب ًة فَتََزو ْج ُ
ش ِي ْد َنا َم َع ُو فَقَتَ ْم ُ
ض َمرَب ِني َ
ت َر ُج ًمال َو َ
ال :فَأ ْ
()3
شاح فَأَقُو ُلَ :ال ع ِدم ِت رج ًال عج َل أَب ِ
اك إِلَ الن ِ
ار»
تَقُو ُلَ :ال َع ِد ْم َ
َ
َ ْ َُ َ
ت َر ُج ًال َوش َح َك َى َذا ا ْل ِو َ َ
بػػأفالنبػػحرػػاؿلْػػـذلػػؾليحػ ْـَلػػىاْلسػػلـكيسػػَّدِلْـفػػحالػػدخكؿإليػػه؛ْلفالمصػػلحة

فحإسلمْـكأفيُاَّلكاكهـمسلمكفأفلؿكأكلىمفأفيُاَّلكامدهكهـمشرِّكفه 

 -6يناقش استدالليم باآلثار
ِ ِ
ِ
ِ
مي ا﵀ُ َع ْن ُي َممما ،
ماض ْاصَ ْ
 -1روي ِع َيم ٌ
شم َمع ِري ،أَن أ ََبمما ُم َ
وس م َ  ،وفَم َمد إلَم ُع َمم َمر ْبممن ا ْل َخطمماب َرضم َ
الُ " :ق ْل لِ َك ِات ِب َك َي ْق َأْ
مر لَ َنما ِكتَ ًابما
ب ُع َم َر َ ما َأرَى ِم ْن ِح ْف ِظ ِو  ،فَقَ َ
ص َرِاني  ،فَأ ْ
َع َج َ
َو َم َع ُو َكاتَ ٌ
ب َن ْ
ال :إِن ُو َن ِ
سِ
موى ْم إِ ْذ
مج َد  ،فَما ْنتَ َي َرهُ ُع َم ُمر َ ،و َىمم ِب ِموَ ،وقَ َ
" ،قَ َ
مال"َ :ال تُ ْك ِرُم ُ
ص َران ٌّي َ ،ال َي ْمد ُخ ُل ا ْل َم ْ
ْ
()4
وى ْم إِ ْذ َخوَن ُي ُم ا﵀ُ "
اى ُم ا﵀َُ ،وَال تَأْتَ ِم ُن ُ
ْص ُ
َىا َن ُي ُم ا﵀َُ ،وَال تُ ْد ُن ُ
أَ
وى ْم إِ ْذ أَق َ
 -2روي عن ابن أبي حاتم :قيل لعمر بمن الخطماب  :إن ىاىنما االمما ممن أىمل الحيمرة حمافظ
كاتب ،فمو اتخذتو كاتبا ،فقال :قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين"

()5

بأفَمرِّػاففػحَْػدالُػكةكالَُّكحػاتُحَّػىأنػهأكرػؼسػْـالمؤلُػةرلػكبْـُفِّػافنْيػه
هذاكِّلمهبأخذالدزيمةكالحزـالَّحليسفيْاإهانةللمسلميفُهذاماِّ رةالداخليففحاْلسلـمػف

الدِـالذيفيدرفكفالُ ار ةكالَِّّابةالذمفيْـغنيةَفغيرهـه 

()1انظر:شرحمشِّؿاْل ارهالطحاكمه()274/8ه

()2مسندأحمدهابفحنبؿهح(ُ)11954كراؿشديب:إسنادَلديؼه 
()3مِماالزكاِدهالْي محه()303/5ح()9570هكصححهالحاِّـه 

( )4السػ ػػنفالِّبػ ػػرلللبيُْػ ػػحَِّّ:ػ ػػابآدابالُالػ ػػحُبػ ػػاباينبنػ ػػحللُالػ ػػحكالل ػ ػكالحافيَّخػ ػػذِّاَّبػ ػػاذميػ ػػاُح(ُ)20409
()10/216هصححهاالبانحفحاركا النليؿ()8/255بررـ( )2630
(َُّ)5سيرالُرافالدظيـهابفِّ ير( )92/2
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مناقشة ادلة المذىب الثاني:
 -1يناقش استداللكم بقولو تعال َّ ﴿:ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ىَب تَتَّخِزًُا ثِطَبَّخً ٍِِّ دًُِّنٌُْ ىَب َّإْىٌَُّنٌُْ خَجَبىًب ًَدًُّا ٍَب عَنِتٌُّْ قَذذْ
ثَذَدِ اىْجَغْعَبءُ ٍِِْ ؤَفٌَْاىِيٌِْ ًٍََب تُخْفِِ صُذًُسُىٌُْ ؤَمْجَشُ قَذْ ثََّْنَّب ىَنٌُُ اىْأَّبدِ إُِ مُنتٌُْ تَعْقِيٌَُُ ﴾( ،)1من وجيين:
 اصول:اس ػػَّداؿفي ػػهمنالطػػػةكنُ ػػص؛ف ػػإفرػػػكلِّـإفالنْ ػػحخ ػػاصف ػػيمفظْ ػػرتَػػػداكَّْـللمسلميففُطُلْكيِيػزَّكليػةمػفلػـَّظْػرَدكاَّػهُكاَّخػاذهـبطانػةكاطلَْػـَلػىأسػرار

الدكلػةُرػاؿالمػػاكردم":كهػذاالػػكزير-أمالَّنُيػذ-كسػػطبينػهكبػيفالرَايػػاكالػكاةيػػؤدمَنػهمػػا
أمركينُذَنهماذِّركيملحماحِّـُكيخبربَُّليدالكاةُكَِّْيزالِيكش"()2ه 

وىذا يرد عميو انتقادات:
 -1هؿمْمةالِاسكسإانُؿاْلخباركمدرفةأسرارالمسلميف؟ 

 -2هؿمْمةالِاسكسأيلانإانشرالخكؼكزَزَةاْلمفكسطالمسلميف؟ 

 -3إذاِّافايِكزللكاةكاْلم ار أفيَّزكِكامػفالَِّّابيػاتلْػذَاْلغػراضالسػابُةُاسػَّنادانإلػى
ػربػػف
ػديدبػػفِبيػػرُرػػاؿ:بدػػثَمػ ٍ
نْػػحَمػػربػػفالخطػػاب"فيمػػاركاَالطب ارنػػحَػػفسػ ٍ
الخطابإلىحذيُةبددماكاَالمداِفكِّ رالمسلمات:إنهبلننحأنؾَّزكِتامرأةمػفأهػؿ

المداِفمفأهؿالَِّّابفطلُْافَِّّبإليػه:اأفدػؿحَّػىَّخبرنػح:أحػلؿأـحػراـُكمػاأردت
بذلؾ!فَِّّبإليه:ابؿحلؿُكلِّففحنسا اْلَاِـخلبةُفإفأربلَّـَليْفغلبنِّـَلػى

نساِِّـفُاؿ:اآلفُفطلُْا"(ُ)3فِّيؼنسػندإلػيْـهػذَالمْمػةالِػاهزةلمدرفػةأخبػارالمسػلميف

كااطلعَلىمكاطفالُكةكاللدؼكأماِّفكِكداْلسلحةه 

كاشؾأففحمناَمرحمايةلمصلحةالمَِّمااْلسػلمحُكمنػاكرػكعفػَّفكفسػادفػحبنيػة
الدكلةاْلسلميةُكهذَالمصلحةهحماََّّحراهاالػدكؿالمداصػرةاليػكـمػفمنػابدػضمكاطنيْػاممػف

اجمفغيرمكاطناَّْـْلسبابَّمسمصلحةالدكلةه 

انخرطكافحالدمؿالدبلكماسحمفالزك

كرػػديُػػكؿراِػػؿ:ايَّرَّػػبلػػررمػػفهػػذاالػػزكاج؛فيػػردَليػػهأفاحَّمػػاؿاللػػرررػػاِـُكهػػذا

ااحَّماؿكحدَيُِّحللمناالمطلؽُكرد بتبالَِّاربأفسدبابااحَّمػاؿأفلػؿبِّ يػرمػفمَّابدػة

الميكؿالُردية()4ه 

([)1سكرةآؿَمراف:اآلية ]118

()2اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمهص25
(َّ)3ارياالطبرمهالطبرمه()588/3

()4انظر:منْيَمربفالخطابفحالَّشريااْلسلمحهمحمدالبلَّاِحهص 306-304
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 الثمماني:رػػكؿالزحيلػػح:أفَمػػربػػفالخطػػابِدػػؿرِػػاؿدكاكينػػهمػػفالػػركـُكِّػػذلؾِػػرمَمؿالخليَُّيفمفبددَُاسَّداؿليسَليهدليؿصحيحُفإفال ابتَفَمرأنهامَّنا
َفاَّخاذِّاَّبنصرانحه 

ِ
 -2يناقش استداللكم ما روي َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َس َرى َي ْوَم َب ْد ٍر لَ ْم َي ُك ْن لَ ُي ْم
اس ،قَ َ
الَ « :ك َ
اس م َن ْاص ْ
ان َن ٌ
ِ
ِ
ِ
صِ
ار ا ْل ِكتَ َاب َة»(.)1
اء ُى ْم أ ْ
َن ُي َعمِّ ُموا أ َْوَال َد ْاصَ ْن َ
سو ُل المو  ،ف َد َ
اء ،فَ َج َع َل َر ُ
ف َد ٌ
إفَّدلػ ػػيـأسػ ػػرمالمش ػ ػرِّيفْلكادالمسػ ػػلميفهػ ػػكمُابػ ػػؿفػ ػػداِْـُكفِّػ ػػاؾْلسػ ػػرهـُكهػ ػػذَمػ ػػف

اللركراتالَّحلِأإليْاالنبحبداؿفداِْـبالماؿه 

ػػـإفَّدلػػيـالَِّّابػػةلػػيسفيػػهِّشػػؼأسػراركغيػرَُكلدػػؿفػػحاسػػَّدالِّـمػػايِيػػزللح ػربييفأف
َّكِّؿإليْـمْاـككظاِؼفحالدكلةاْلسلميةُكهذاممانْتَنهأصكؿالشريدةكركاَدهاه 
 -3يناقش استداللكم أن النبمي  اسمتعان بصمفوان بمن أميمة وىمو مشمرك فمي حنمين ،وقولمو 
()2
ِّين ِبالر ُج ِل الفَ ِ
اج ِر»
سمِ َم ٌة َ ،نوِان الم َو لَ ُي َؤِّي ُد َى َذا الد َ
«إِن ُو الَ َي ْد ُخ ُل َ
س ُم ْ
الجن َة إِال َن ْف ٌ
كهذايردَليهأفالنبح لـيسَّدفبهُكلِّنػهلحػؽبػالنبح ؛ْلفِّػافيَّػألؼرلبػهكيدطيػه

مػػفالصػػدراتُحيػػثِّػػافيحػػباْلسػػلـكلػػـيسػػلـبدػػدُ ػػـأسػػلـكحسػػفاسػػلمهُكرػػدأخػػرجالطحػػاكم
اؿلًرس ً ً
بسندََفَاِشةأ َّ
":ا
ر يسػك يؿ ً
ا﵀ ى
ػؾهفىُى ى
م ىد ى
ب ٍد نرا:أ ٍ
ي ًر ي
يد ى
كؿا﵀ ىك يه ىك ي
ريِ نلرى ى ى ي
ػاؿ ى
ىف ى
ىخ يػريج ى
س:أىلى ٍيس ٍ ً
ً
شػْ و
ب ًفأ ىىن و
ثأ َّ
ػار
ب ى
يفبً يم ٍش ًروؾ"هرى ى
ي ىح ٍّػد ي
اف ٍ
تلً ىمالً ًؾ ٍ
اؿ:بً ٍشهر:فى يٍُل ي
اب ي
صػ ٍُ ىك ى
ىن ٍسَّىد ي
يمَّيػةى ى
ىف ى
ى
س ى
اب يػف ى
ػفأ ى
ػاؿ:بلىػػىُكلى ًِّػػفسػػارمػػارسػ ً ً
ً
ػارسػ ً
ٍم ٍرَي
ػكؿ ً
ػاكالطَّػػاًِ ى
ػكؿا﵀ ىكلىػ ٍػـ ى
ك يهػ ىػك ىِّػػافهر؟رىػ ى ى
ا﵀ فى ىش ػ ًْ ىد ي
ى ٍ ى ى ى ىىي
ىمػ ى ى ي
ي ػأ ي
ؼى
ح ىن ٍيننػ ى
رسك يؿ ً
ا﵀ بً ىذلً ىؾ"( )3
ىي
 -4كأماركؿالزحيلح":كَلىِّؿفػإفاشػَّراؾالػذمييففػحالكظػاِؼالدامػةينبنػحَُّييػدَفػحلػك 
السياسػػةالشػػرَيةُكَُّػػديرالمصػػلحةبحسػػبمػػايػػرمكلػػحاْلمػػردكفأفيِّػػكفهنػػاؾإغُػػاؿ
لخطكرةبدضهذَالكظاِؼالَّحَّمنحصاحبْاحؽالَّشريا" 

يػػردَليػػهبػػالُكؿ:إنػػهايمِّػػفَُّػػديـالدمػػؿبالسياسػػةالشػػرَيةطالمػػاهنػػاؾنصػػكصككرػػاِا

كالحةُفالدمؿبأصكؿالشريدةاْلسلميةكنصكصْاأكِبكأفرضهذامفِْةُكمػفِْػةأخػرم

فػػإفالسياسػػةالشػػرَيةََُّّلػػح-اسػػيمافػػحَصػرناَ-ػػدـاَّخػػاذأهػػؿالذمػػةكز ار َّنُيػػذُأكمناصػػب
َليافحالدكلةُْلففحذلؾإطلعَلىأسرارالدكلةه 

()1سبؽَّخريِه 
()2سبؽَّخريِه 

()3شرحمشِّؿاْل ارُالطحاكم( )410/6
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الترجيح:
بدػػدَػػرضالمػػذاهبكأدلػػةِّػػؿمػػذهبكمنارشػػةاْلدلػػةُأميػػؿإلػػىأفمػػاذهػػبإليػػهأصػػحاب

المػػذهباْلكؿبدػػدـِ ػكازَّػػكلحغيػػرالمسػػلـمنصػػبالػػك ازرةفػػحالدكلػػةاْلسػػلميةهػػكال ػرأمال ػراِح
كالذميِبالدمؿبه؛كذلؾلمايلح :
 -1اَّنْضأدلةالُاِليفبالِكازإلىمدارلةادلةالُاِليفبددـالِكازه 
َ -2مكـأدلةالُاِليفبالِكازكليستفحمكلكعَّكلحالك ازرةه 

 -3الكارػػاالمداصػػرللمسػػلميفَّنيػػرمػػفحيػػثالدػػداكةالظػػاهرةلليْػػكدكالنصػػارلكالمشػرِّيفَِّػػاَ
الديفكالدُيدةه 

 -4مػػفيَّػػكلىأممنصػػبيِّػػكفَلػػىاطػػلعبأس ػرارالدكلػػةاْلسػػلميةُكيخشػػىأفَّنَُّػػؿَّلػػؾ
اْلسرارَفطريؽَيكفالمشرِّيفُكا﵀أَلـه 
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الفصل الثالث
اإلمارة عيد اإلماو املاوردي

َفيً ثالثت مباةأل:

 المبحأل األَل :مفٍُمٍا َأقسامٍا َمشزَعيخٍا.
 المبحأل الثاوي :شزَط حعييه األميز َسلطاحً.
 المبحأل الثالأل :أةكاي فقٍيت في َاليت المارة.

املبحث األول

مفهوو اإلمارة ومشروعيتها وأقسامها

َفيً ثالثت مطالب:

 المطلب األَل :مفٍُي المارة.
 المطلب الثاوي :مشزَعيت المارة.
 المطلب الثالأل :أقساي المارة.
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المطمب اصول

أوالً -في المغة:

مفيممممممممممممموم اإلمممممممممممارة

ػاف:
َّيرِػػاالمدػػاِـالدربيػػةِّلمػػة(إمػػارة)إلػػىالُدػػؿال ل ػػح(أمػػر)كهػػكيشػػيرإلػػىخمسػػةمدػ و

اْلمرمفاْلمكرُكاْلمرلدالنْحُكاْلمرالنما كالبرِّةبَُّحالميـُكالمدلـُكالدِب()1ه 

رتفلنػانُأم:
كمفهذاالباباْلمػرةكاْلمػارةُكصػاحبْاأميػركمػؤمرهرػاؿابػفاْلَ اربػح:أى َّمػ ي

ِدلَّهأمي انرُأمرفلفَلىركمه:إذاصارأمي انر()2ه 

كصاحباْلمػارةأميػرُكالِمػاأمػ ار ُكاْلميػر:الملػؾلنُػاذأمػرَبػيفاْلمػارةكاْلمػارةُكالِمػا

أم ار ()3ه 

ثانياً -في االصطالح:
لػـيَّدػ ٌػرضالُُْػػا للمدنػػىااصػػطلححلمُْػػكـاْلمػػارة؛كذلػػؾْلنػػهلػػـيِّػػفالَّنظػػيـالسياسػػح

للدكل ػػةاْلس ػػلميةِّم ػػاف ػػحالكر ػػتالمداص ػػرُكي ػػدكرمدن ػػىاْلم ػػارةف ػػحاْلس ػػلـح ػػكؿمدن ػػىَّ ػػكلٌى
المسؤكليةَلىبلدمفالبلدافُفْحِز مفالكايةه 

كاْلمػػارةَنػػداْلمػػاـالمػػاكردمهػػح:أفيُلػػدالخليُػػةأمي ػ انرَلػػىإرلػػيـأكبلػػدَلػػىِميػػاأهلػػه

كينظرفحأَمالْـ4ه 

ػدَرفْػػاأبػػكيدلػػىبُكلػػه":هػػكأفيُػػكضالخليُػػةإلػػىأميػػرإمػػارةبلػػدأكإرلػػيـُكايػػةَلػػى
كرػ ٌ

ِمياأهلهُكنظ انرفحالمدْكدمفساِرأَماله"()5ه 

))1مُاييساللنةهابففارس()137/1ه 

))2انظر:مُاييساللنةهابففارس(ُ)137/1مخَّارالصحاحللِكهرمصُ22الصحاحَّاجاللنةكصحاحالدربيةهالُارابح
()581/2ه 

))3انظر:غريبالحديثهإبراهيـالحربح(ُ)93/1لسافالدربهابفمنظكر()31/4ه 

4انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمهص30

))5اْلحِّاـالسلطانيةهأبحيدلىالُ ار هص34ه 
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المطمب الثاني

مشروعية اإلمارة

مػػانشػػأةدكلػػةاْلسػػلـظْػػرتالحاِػػةإلػػىاَّخػػاذاْلم ػ ار ؛كب ػذلؾِّػػافالنبػػحيػػؤمرَلػػى

الِيشكَلىالمدينةالمنكرةمفيرَحشؤكنْاحاؿغيابهه 

وقد دل عم مشروعية اإلمارة القرآن والسنة النبوية.
أوالً -من القرآن الكريم:
 -1قولو تعال  ﴿:قَبهَ اجْعَيْنِِ عَيََٰ خَضَائِِِ اىْإَسْضِ إِِِّّ حَفِْظٌ عَيٌٌِْ ﴾(.)1
وجو الداللة:
ؾيَّصػػؼبصػػُاتالُاِػػدُكأفلديػػهَلم ػانكأمانػػةأرادأف
إفيكسػػؼَ-ليػػهالسػػلـ-لمػػارآَالمل ػ ي

يؤمرََلىشح فحملِّهُفاخَّاريكسؼَ-ليهالسلـ-اْلمارةَلىخزاِفاْلرضه 
ثانياً :من السنة النبوية:

ً
َّ ً
ػؾرى ىرىابػةن
ب ىد ىنًػحإًلى
ػاي ًزي يػدُإً َّفلى ى
اؿ:رى ى
افُرى ى
ي ًز ى
يد ٍ
:ي ى
ػىالشػاـ ى
ػيف ى
اؿأيىب ى
 -1ىَ ٍف ى
ػكب ٍِّ وػرُح ى
حس ٍُ ىي ى
ب ًفأىبً ي
كؿ ً
اْلمارًة ً
ً
تأ ٍ ً ً ً
اؿَ ":م ْن َوِل َي ِم ْمن
ا﵀ُرى ى
ر يس ى
ىخ ي
ماأ ى
ىَ ىس ٍي ى
اؼ ى
َلى ٍي ىؾُفىإ َّف ى
ُكىذل ىؾأى ٍِّ ىب ير ى
ىفَّي ٍؤ ىريه ٍـب ٍ ى ى ى
ِ
ِ
ِ
ص ْرفًا َوال َع ْدًال
ين َ
سمِ ِم َ
ش ْي ًئا فَأَم َر َعمَ ْي ِي ْم أ َ
أ َْم ِر ا ْل ُم ْ
َح ًدا ُم َح َاباةً فَ َعمَ ْيو لَ ْع َن ُة ا﵀َ ،ال َي ْق َب ُل ا﵀ُ م ْن ُو َ
َحت ُي ْد ِخمَ ُو َج َين َم"()2ه 
ِ
مأ َّ
َح َد ُى ْم"()3ه
كؿ ً
حس ًد ويداٍل يخ ٍد ًر ٍّ
ا﵀ُرى ى
ىف ىر يس ى
سفَ ٍر َف ْم ُي َؤ ِّم ُروا أ َ
 -2ى
اؿ":إِ َذا َخ َر َج ثََال ثَ ٌة م ْن َ
كَ ٍفأىبً ى
وجو الداللة:
يحثالنبحَ لىاْلمارةفحالدددالُليؿفحالسػُر؛ْلنػهأدَػحاَِّمػاعِّلمػةالُػكـكَػدـ

اخَّلفْـ؛ْلنْـفححالػةالسػُربحاِػةإلػىِمػاالِّلمػةككحػدةالصػؼُكهػذايؤِّػدأهميػةاْلمػارةفػح
اْلسلـلمِمكَةمف ل ةنُرُفمفبابأكلىمشركَيَّْاَلىالِّ يره 
ِِ
َُ ًف َّ
ص ا﵀َ،
اع ِني فَقَ ْد أَ َ
اؿَ «:م ْن أَ َ
النبً ٍّحرى ى
ط َ
 -3ىَ ٍفأىبً ي
ط َ
حه ىرٍي ىرةى ى
اع ا﵀ََ ،و َم ْن َي ْعصني فَقَ ْد َع َ
طاع ِني ،وم ْن يع ِ ِ
ِ
ِ
ص ِاني»()4ه 
ير فَقَ ْد أَ َ َ
َ َ َْ
ير فَقَ ْد َع َ
ص ْاصَم َ
َو َم ْن ُيط ِع ْاصَم َ
([)1سكرةيكسؼ:اآلية]55ه 

))2مسندأحمدهاْلماـأحمدهمسندالخلُا الراشديفهمسندأبحبِّرالصديؽه(ُ)202/1ح()21هلدُهشديباْلرنؤكطه 
))3سبؽَّخريِهص12ه 

))4صحيحمسلـهمسلـَُِّّاباْلمارةُبابكِكبطاَةاْلم ار فحغيرمدصيةُ(ُ)1466/3بررـ()1835ه 
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وجو الداللة:
إفالنبػػح يػػبففػػحهػػذاالحػػديثافطاَػػةاْلميػػرمرَّبطػػةبطاََّػػهُكالَّػػحَّرِػػاإلػػىطاَػػة

ا﵀-ﷻ-حيػثأفاْلمػةسػكا ِّانػتفػحِيكشػْاأكمَِّمداَّْػػاَّحَّػاجإلػىمػفيُكدهػاكيرَّػبأمكرهػػا
فِّافابدمفأميريطاعفحمكاطفااَِّْاد؛حَّىَّبُحالِّلمةمَِّمدةُكالُلكبمؤَّلُةُحيثرػاؿ

ا﵀َّدالح﴿ًَىَب تَنَبصَعٌُا فَتَفْشَيٌُا ًَتَزْىَتَ سِحيُنٌُْ﴾(ُ)1كفحذلؾأكلحدالةَلىمشركَيةاْلمارةه 

بؿذهبابفَّيميػةإلػىأفالكايػةمػفالكاِبػاتحيػثيُػكؿ(رحمػها﵀)":يِػبأفيدػرؼأف
كايػػةأمػػرالنػػاسمػػفأَظػػـكاِبػػاتالػػديف؛بػػؿاريػػاـللػػديفكاللػػدنياإابْػػاُفػػإفبنػػحآدـاَّػػَّـ

مصلحَّْـإابااَِّماعلحاِةبدلْـإلىبدض"()2ه 

كاشؾأف خطرالكايةَظيـكخطبْاِسيـُكايسلـالػكالحإابمخالطػةالدلمػا كالصػلحا 

كفلل الديفُليدلمكَطريؽالددؿُكيسْلكاَليهخطرهذااْلمر(.)3



([)1سكرةاْلنُاؿ:اآلية ]64

))2السياسةالشرَيةفحإصلحالراَحكالرَيةهابفَّيميةهص 129
))3انظر:مدالـالُربةفحطلبالحسبةهابفاْلخكةهص218ه 
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المطمب الثالث
أقسام اإلمارة

ةفحالدكلةاْلسلميةإلىرسميف:إمارةَامةُ ِكامارةخاصةه 
َّنُسـاْلمار
ٌ
أوالً -اإلمارة العامةَّ :شمؿسياسةالرَيةفحِّؿأمكرالبلده
كالم ػرادبْػػاأفيػػكلحالخليُػػةأمي ػ انرَلػػىكايػػةمدينػػةلإلش ػراؼَلػػىالمصػػالحالمَّرَّبػػةَلػػى

كايَّػػهُِّػػأمكرالحػػربكالسياسػػيةكاارَّصػػادكالُلػػا ُ ِكارامػػةالحػػدكدالشػػرَيةُكحُػػظالػػديفُكمَّابدػػة

مامةالمسلميففحالِماكاْلَياده 
أمكرالحِييُ ِكا
ي

ةالدامةإلىنكَيفُإمااخَّياراأكالطرنارا :
كَّنُسـاْلمار
ن

ػرَلػػىكايػػة
 -1أممما اختيمما ار فتسمممي إمممارة اسممتكفاء:كهػػحالَّػػحَّػػَّـبدُػػدمػػفالخليُػػةبَّكليػػةأميػ و
باخَّيارَدكفالطرار()1ه 

 -2وأممما اضممط ار ارً فتسمممي إمممارة اسممتيالء:كهػػحأفيسػػَّكلحشػػخصَلػػىكايػػةبػػالُكةُ ػػـيدُػػد
الخليُةلهاْلمارةالط ار انر؛لَّدبيرمصالحْاكسياسةأمكرها()2ه 

ثانياً -اإلمارة الخاصة:
كهحأفيَُّصرنظراْلميرَلحَّدبيرأمكرالِيشُكسياسةالرَيةُكحمايةالبيلةُكالذب

َفالحريـ()3ه 

أمافحالدصرالحديثفُدَّـاسَّحداثمنصبرِيسالدكلةبدانمػفمنصػباْلمػاـُكِّػذلؾ

منصبالكز ار يُكـِّؿمنْـبمْمةمفمْماتاْلميرُكفػحبدػضأشػِّاؿالػدكؿالمداصػرةيكِػدمػا
يشػػبهاْلميػػرُِّمػػاهػػكالحػػاؿفػػحنظػػاـبدػػضالػػدكؿالدربيػػةكلػػهأسػػما مخَّلُػػةفمنصػػب(اْلميػػر)

ك(الحػػاِّـ)مدمػػكؿبػػهفػػحبػػلدالخلػػييالدربػػحكذلػػؾلِّػػؿمدينػػةُك(المحػػافظ)فػػحبػػلدالشػػاـكمصػػرُ
ِّيةُكذلؾلهِذكرفحالَّارياالد مانحه 
كيسمى(الكالح)فحالدكلةالَّر ٌ
ي



()1انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص30ه
()2انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص30ه
))3اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص32ه 
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َفيً مطلبيه:

شروط تعيني األمري وسلطاته

 المطلب األَل :حعيه األميز َشزَطً.
 المطلب الثاوي :سلطاث األميز.
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تعين اصمير وشروطو
أوال -تعيين اصمير:
يرِاهذاالحؽإلىاْلماـفػحَّديػيفاْلمػ ار َلػىالػبلدكَُّػكيضأمػرالِْػادإليػهُكايػكلٌى

َلىبلدأِّ رمفأميرُكيِكزلكزيرالَُّكيضَّدييفاْلم ار َلىالبلد؛ْلفسلطاَّهكاسدة()1ه 

أم ػػاف ػػحالدص ػػرالح ػػديثف ػػإفرِ ػػيسالدكل ػػةيِّل ػػؼرِ ػػيسال ػػكز ار بَّش ػػِّيؿالحِّكم ػػةكاخَّي ػػار

الػػكز ار ُكيُػػكـباخَّيػػاركز ارِػػهبنػػا َلػػىُِّػػا اَّْـكخب ػراَّْـكرػػدراَّْـُكيُػػكـرِػػيسالحِّكمػػةبَّشػػِّيؿ
مِلػػسْلدارةالػػبلديَِّّػػكفمػػفأمػ ار المنػػاطؽُكيُػػكـبَّدييػػنْـَلػػىِّػؿمدينػػةكيَّكلػػكفمسػػؤكليةَّلػػؾ
المدينػػةُيَّخػػذكفمسػػمياتمخَّلُػػةحسػػبرػكانيفِّػػؿدكلػػةم ػػؿ:الحػػاِّـُكاْلميػػرُكالػكالحُكالمحػػافظُ

كَّلؾالمناصببم ابةاْلميررديمانه 
ثانياً -شروط اصمراء:
الفرع اصول :شروط اإلمارة العامة:
يشػػَّرطفػػحاْلميػػرمػػايشػػَّرطفػػحكزيػػرالَُّػػكيضكهػػحنُػػسشػػركطاْلمامػػةمػػاَػػداالنسػػبُ

كهناؾشرطزاِدَليْاكهكالُِّايةفيماأيكِّؿإلىالكزيرمفأمرالحربم لنأكالِبايةكغيرهاه 

راؿالماكردم":كَّدَّبرفحهػذَاْلمػارةالشػركطالمدَّبػرةفػحك ازرةالَُّػكيض؛ْلفالُػرؽبينْمػا

خصكصالكايةفحاْلمارةكَمكمْافحالك ازرة"()2ه
فَّصبحالشركطَلىالنحكالَّالح :
 -1الددالةَلىشركطْاالِامدةه 

 -2الدلـالمؤدمإلىااَِّْادفحالنكازؿكاْلحِّاـه 
 -3سلمةالحكاسمفالسماكالبصركاللساف؛ليصحمدْامباشرةمايدرؾبْاه 
 -4سلمةاْلَلا مفنُصيمناَفاسَّيُا الحرِّةكسرَةالنْكضه 
 -5الرأمالمُلحإلىسياسةالرَيةكَّدبيرالمصالحه 

 -6الشِاَةكالنِدةالمؤديةإلىحمايةالبيلةكِْادالددكه 
 -7الُِّايةفيماأكِّؿإليهمفمْاـه 
()1انظر:اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمهص 30
))2اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص30ه 
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ثالثاً -شروط اإلمارة الخاصة


اْلم ػػارةالخاص ػػةيدَّب ػػرفيْ ػػاالش ػػركطالمدَّبػ ػرةف ػػحك ازرةالَّنُي ػػذكزي ػػادةش ػػرطيفَليْ ػػاهم ػػا:

اْلسلـُكالحرية؛لماَّلػمنَّْامػفالكايػةَلػىأمػكردينيػةاَّصػحمػاالُِّػركالػرؽُكايدَّبػرفيْػا
الدلـكالُُهُ ِكافِّاففزيادةفلؿ()1ه 

أمػػافػػحالُ ػكانيفالحدي ػػةفػػإفاْلنظمػػةكالل ػكاِحهػػحالَّػػحَّحػػددَّلػػؾالصػػُاتبمػػايَّناسػػبمػػا

المْػػاـكالُِّػػا ةكَّػػكفرالشػػركطالمناسػػبةِّالسػػفكالشػػْادةالدلميػػةكالخب ػراتُكهػػحَّخَّلػػؼِّ ي ػ انرَػػف

الشػػركطالَّػػحكردترػػديمانُحيػػثيَّبػػاذلػػؾغالب ػانباْلنظمػػةالحاِّمػػةس ػكا ِّػػافِمْكري ػانأكملِّي ػانأك

رِاسيانه 



))1اْلحِّاـالسلطانيةللماكردمص33ه 
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المطمب الثاني

الفرع اصول -سمطات اصمير العام:

سمطممممممممممممممات اصمير

ايةاْلميرَامةفإنهيُكضإليهإمارةبلدأككايةكيشمؿاْلمكرالَّالية( :)1
إذاِّانتك
َّ
 -1النظػػرفػػحَّػػدبيرالِيػػكشكَّ ػرَّيبْـفػػحالن ػكاححكَُّػػديرأرزارْػػـُإاأفيِّػػكفالخليُػػةرػػدرها
فيذرهـَليْاه 

 -2النظرفحاْلحِّاـكَُّليدالُلاةكالحِّاـه 

ِ -3بايةالخراجكربضالصدراتكَُّليدالدماؿفيْماكَُّريؽمااسَّحؽمنْاه 
 -4حمايةالديفكالذبَفالحريـكمراَاةالديفمفَّنييرأكَّبديؿه 
 -5إرامةالحدكدفححؽا﵀كحُكؽاآلدمييفه 

 -6اْلمامةفحالِماكالِماَاتُفإفِّافمشنكاناسَّخلؼَليْاه 
َّ -7سييرالحِييكرَايةشؤكنْـكَّنظيـأمكرهـه 

ِْ -8ادمفيليهمفاْلَدا كرسـغناِمْـفحالمُاَّلةكأخذخمسْاْلهؿالخمس()2ه 
كيِكزلْذااْلميرأفيَّخذلنُسػهكزيػرَّنُيػذبػأمرالخليُػةكبنيػرأمػرَُكايِػكزأفيسػَّكزر

كزيرَُّكيضإاَفإذفالخليُةكأمرَ()3ه 

ِكاذاأرادهػػذااْلميػػرأفيزيػػدفػػحأرزاؽِيشػػهلنيػػرسػػببلػػـيِػػز؛لمػػافيػػهمػػفاسػػَّْلؾمػػاؿ

ادهـلحدكثسببيَُّليهيرِافحذلؾإلىالخليُةْلملاِهأكإبطاله()4ه 
فحغيرحؽُ ِكافز
ي
الفرع الثاني :سمطات اصمير الخاص:

أمػػافػػحاْلمػػارةالخاصػػةفْػػكأفيِّػػكفاْلميػػرمُصػػكراْلمػػارةَلػػىَّػػدبيرالِػػيشكسياسػػة
الرَيػػةكحمايػػةالبيلػػةكالػػذبَػػفالحػ ػريـكَّس ػػييرالحِػػيي ِكارامػػةالصػػلكاتُكلػػيسلػػهأفيَّد ػػرض
للُلا كاْلحِّاـكلِبايةالخراجكالصدراتُكِّذلؾايَّدرضْلرامةالحدكد()5ه 

أمػػافػػحالدصػػرالحػػديثفػػإفاْلميػػرفػػحالُػكانيفالمداصػرةاَّكِّػػؿإليػػهَّلػػؾالمْػػاـ؛ْلنػػهَّػػـ
اسَّحداثمنصبالكز ار كالدكاِرالحِّكميةالَّػحَُّػكـبَّنُيػذَّلػؾالمْػاـ؛فػك ازرةالػدفاعَُّػكـَلػىأمػر
()1اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمه(ص )33-32
))2اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص32ه 
))3المصدرالسابؽُص31ه 
))4المصدرالسابؽكالصُحةه 

))5اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمص32ه 
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ػايدػػرؼفػػحالدص ػػر
َّػػدبيرالِيػػكشُكك ازرةالماليػػةَُّ ػػكـبالِبايػػةكَُّسػػيـاْلرزاؽكالمداشػػاتكه ػػكمػ ي
الحػديثبػػ(الركاَّب)ُكك ازرةالدػػدؿَُّػػكـبػػأمكرَُّليػػدالُلػػاةكالنظػػرفػػحاْلحِّػػاـُكك ازرةاْلكرػػاؼَّدنػػى

بَّنظيـاْلمامةكَّسييرالحِييكغيرهاه 
كيِّاديَُّصرمنصباْلميرفحالدصرالحديثَلىَّنظيـاْلمكرالمدنيةكالشرطيةكالبلديػة

كالخدماَّيةه
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أحكاو فكهية يف والية اإلمارة.

َفيً ثالثت مطالب:

 المطلب األَل :إقامت الصلُاث في الجمع َاألعياد
 المطلب الثاوي :إقامت الحذَد
 المطلب الثالأل :ةكم إمامت المخغلِّب
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إقامة الصموات في الجمع واصعياد

ػر؛اسػيمااْلمػارةالدامػة؛لمػافػحذلػؾمػف
ِّافشأفاْلمارةَلىالػبلدَظيمػانُكأمرهػاخطيان

المْػػاـالِسػػاـك ُػػؿاْلمانػػةالَّػػحَلػػىاْلميػػرُحيػػثَّيسػػندإليػػهإدارةشػػؤكفالبلػػدفػػحَّسػػييرالِيػػكشُ
كَُّليػدالُلػاةُكِبايػػةاْلمػكاؿُ ِكارامػةالحػػدكدُكحمايػةالػػديفكالبيلػةُكَّسػييرالحِػػييُكالِْػادفػػح

سبيؿا﵀ه 

حكم إمامة الصموات:
مفالمْاـالَّػحَّكِّػؿإلػىاْلميػرفػحاْلمػارةالدامػةإرامػةالصػلكاتفػحالِمػاكاْلَيػادُرػاؿ

اْلماـالماكردم":أفيُكضإليػهالخليُػةإمػارةبلػدأكإرلػيـكايػةَلػىِميػاأهلػهُكنظػ انرفػحالمدْػكد

مفساِرأَمالهُفيصيرَاـالنظرفيماِّافمحدكدانمفَمؿكمدْكدانمػفنظػرُفيشػَّمؿنظػرَفيػه

َلىاْلمامةفحالِماكالِماَاتحَّىيؤـبْاأكيسَّخلؼَليْا"()1ه 

أمػػافػػحاْلمػػارةالخاصػػةفْػػح–ِّمػػاأكلػػحْاالمػػاكردم":-أفيِّػػكفاْلميػػرمُصػػكراْلمػػارة
َلىَّدبيرالِيشُكسياسةالرَيةُكحمايةالبيلةُكالذبَفالحريـُكلػيسلػهأفيَّدػرضللُلػا 

كاْلحِّاـكلِبايةالخراجكالصدرات"()2ه 

كيظْػػرمػػفِّلمػػهأفإمامػػةالصػػلكاتليسػػتمػػفمْػػاـذلػػؾاْلميػػر؛لػػذلؾاخَّلػػؼالُُْػػا فػػح

إمامةالصلكاتهؿيخَّصبْاهذااْلميرأكالُلاة؟كبيافذلؾَلىالنحكااَّح :

مذاىب العمماء:
اخَّلػػؼالدلمػػا فػػحإرامػػةالصػػلكاتكالِمػػاكاْلَيػػادهػػؿهػػحمْمػػةاْلميػػرالخػػاصُأكيُػػكـ
فيْاالُلاةُكذلؾَلىمذهبيف :
 الممممذىب اصول :يشمممترط إلقاممممة الجممممع واصعيممماد وجمممود السممممطان أو اصميمممر وىمممو ممممذىبالحنفية(.)3

))1اْلحِّاـالسلطانيةللماكردمهص30ه 
))2المصدرالسابؽُص32ه 

))3الدنايةشرحالْدايةهالبابرَّح()54/2ه 
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 المذىب الثاني :ال يشمترط إلقاممة الجممع واصعيماد اصميمر وتصمح خممف كمل إممام صمالىا ممنأمير ومأمور ومتغمب ،واير أمير ،وىو مذىب المالكية

()1

والشافعية

()2

والحنابمة(.)3

أدلة المذاىب:
أدلة المذىب اصول:
استدل الحنفية عم أن الجمعة ال تصح دون سمطان أو أمير بالسنة النبوية واصثر والمعقول:
أوالً -السنة النبوية:
ػاؿ«:فَ َمم ْمن تََرَك َيمما ِفممي
ػار يسػػك يؿاللَّػ ًػه فىُىػ ى
َ ٍبػ ًػداللَّػ ًػه-رلػػحا﵀َػػنْـ-رىػ ى
ػاؿ ى
ِػػابً ًر ٍ
بػ ًػف ى
 ىَػ ٍػف ى:خطى ىب ىنػ ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مو لَم ُو
مع الم ُ
اس ِمت ْخفَافًا ِب َيما ،أ َْو ُج ُح ً
مودا لَ َيما ،فَ َمال َج َم َ
ام َعاد ٌل أ َْو َجمائٌرْ ،
َح َياتي أ َْو َب ْعديَ ،ولَ ُو إ َم ٌ
ش ْممَ ُو»()4ه 
َ

وجو الداللة:
ألحؽرسكؿا﵀ الكَيدالشديدبَّرؾالِمدػةاسػَّخُافانبْػاأكِحػكدانلْػابشػرطأفيِّػكفلػه

إماـُكالمرادبهالسلطاف؛ْلنهكصُهبالددؿأكالِكرُكذلؾإنمايَّحُؽمفالسلطاف()5ه 
ثانياً :اصثر:

طً
اء"()6ه 
اؿ":أ ٍىرىب ىدةهإًلىىالسٍل ى
 -1ىَ ًفاٍل ىح ىس ًفُرى ى
اف:الزَكاةَُ ،والص َالةَُ ،وا ْل ُح ُد ُ
ودَ ،وا ْلقَ َ
ض ُ
ودَ ،والزَكاةَُ ،وا ْلفَي ُء ،إِلَ الس ْمطَ ِ
م ىح ٍي ًر و
ان»()7ه 
يزُرى ى
اؿ«:ا ْل ُج ُم َع ُةَ ،وا ْل ُح ُد ُ
 -2ىَ ًف ٍ
اب ًف ي
ْ
و
اؿ«:إِلَ الس ْمطَ ِ
ود»()8ه 
اسانً ٍّحُرى ى
ان :الزَكاةَُ ،وا ْل ُج ُم َع ُةَ ،وا ْل ُح ُد ُ
 -3ىَ ٍف ى
َطىا اٍل يخ ىر ى
وجو الداللة:
َّدؿاآل اربأفإرامةالِمدةمخَّصبْاالسلطافُكأنْااَّيُاـإابحلكرَأكإذنه()9ه 
))1الشرحالِّبيرللشياالدرديركحاشيةالدسكرحهبفَرفةالدسكرح()377/1ه 
))2المِمكعشرحالمْذبهالنككم()509/4ه 

))3زادالمسَُّنافحاخَّصارالمُناهالحِاكمهص235ه 

))4سػػنفابػػفماِػػههابػػفماِػػههَِّّػػابإرامػػةالصػػلةهبػػابفػػحفػػرضالِمدػػةه()343/1هح(ُ)1081لػػدُهالبيُْػػحُالسػػنف
الِّبرلللبيُْح()244/3ه 

))5المحيطالبرهانحفحالُُهالندمانحهبفمازَ()69/2ه 

))6مصنؼابفأبحشيبةهابفأبحشيبةهَِّّابالحدكدهبابمفراؿالحدكدإلىاْلماـه()506/5هبررـ()28438ه 
))7المصدرالسابؽالِز كالصُحةه 
))8المصدرالسابؽالِز كالصُحةه 

))9المحيطالبرهانحفحالُُهالندمانحهابفمازة()69/2ه 
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ثالثاً :المعقول :
 -1إفإرامةالِمدةَُّاـبِماَظيـُكردَُّاالمنازَةفحالَُّدـكالَُّػديـُكرػدَُّػافػحغيػرَفػل
بدمنهََّّميماْلمرَ()1ه 

 -2إفإرامػػةالِمدػػةمُػػاـالظْػػرَػػرؼشػػرَانبخػػلؼالُيػػاسفي ارَػػىِميػػامػػاكردبػػهالػػنص
كالنصكردبإرامَّْامفالسلطاف؛كْلفالناسيَّرِّكفالِماَةهذااليكـْلرامةالِمدة()2ه 

 -3إنهلكلـيشَّرطفحإرامةالِمدةالسلطافْلدلذلؾإلىالَُّنةْلنػهيسػبؽبدػضالنػاسإلػى
الِاماُفيُيمكنْالُرضلْـكَُّكتَلىغيرهـكفيػهمػفالَُّنػةمػاايخُػىُفيِدػؿمُكلػان
إلىاْلماـالذمفكضإليهأحكاؿالناسكالددؿبينْـ؛حيثأرربإلىَّسِّيفالَُّنة()3ه 

 -4رػاؿابػػفنِػيـ":كالحاصػػؿأفحػػؽالَُّػدـفػػحإمامػػةالِمدػةحػػؽالخليُػػةإاأنػهايُػػدرَلػػى
إرامةهذاالحؽبنُسػهفػحِّػؿاْلمصػارفيُيمْػاغيػرَبنيابَّػهفالسػابؽفػحهػذَالنيابػةفػحِّػؿ
بلدةاْلميرالذمكلحَلىَّلؾالبلدة ـالشرطح ـالُالح ـالذمكاَرالحالُلاة"()4ه 

أدلة المذىب الثاني:
استدل المالكية والشافعية والحنابمة بصحة الجمعة خمف أي إمام بالسنة النبوية واصثار والمعقول:
أوالً :السنة النبوية :
صموا َعمَ ُك ِّل َبر َوفَ ِ
ف ُك ِّل َبر َوفَ ِ
حه ىرٍي ىرةىأ َّ
اج ٍر،
كؿاللَّ ًهرى ى
ر يس ى
صموا َخ ْم َ
 -1ىَ ٍفأىبً ي
اج ٍرَ ،و َ
اؿَ «:
ىف ى
وج ِ
اى ُدوا م َع ُك ِّل َبر َوفَ ِ
اج ٍر»()5ه 
ََ
َ
وجو الداللة:
ب ػػيفالنب ػػح أفالص ػػلةِ ػػاِزةخل ػػؼِّ ػػؿأمي ػػركم ػػأمكرمَّنل ػػبكغيػ ػرَ؛كذل ػػؾحُاظػ ػانَل ػػى

اَِّماعالِّلمة()6ه 

))1الْدايةفحشرحبدايةالمبَّدمهالمرغينانح()82/1ه 

))2المحيطالبرهانحفحالُُهالندمانحهابفمازة()69/2ه 

))3المحيطالبرهانحفحالُُهالندمانحهابفمازة(ُ)69/2بداِاالصناِافحَّرَّيبالشراِاهالِّاسانح()261/1ه 
))4البحرالراِؽشرحِّنزالدراِؽهابفنِيـ()156/2ه 

))5سنفالداررطنحهالداررطنحهَِّّابالديديفهبابصُةمفَِّكزالصلةمدهكالصلةَليهه(ُ)404/2ح(ُ)1768السػنف
الِّبرلللبيُْحهَِّّابالِناِزهبابالصلةَلىمفرَّؿنُسهغيػرمسػَّحؿه(ُ)29/4ح()6832كهػكحػديثمنُطػاِّمػارػاؿ

النككمهخلصةاْلحِّاـ()992/2ه 

))6الحاكمالِّبيرهالماكردم()446/2ه 
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ثانياً -من اصثار:
ي ْب ِن ِخ َي ٍ
ان
 -1روي البخاري في صحيحو َع ْن ُع َب ْي ِد الم ِو ْب ِن َع ِد ِّ
ان ْب ِن َعف َ
ار ،أَن ُو َد َخ َل َعمَ ُعثْ َم َ
ٍ
ِ
مك ممما َنممرىَ ،وُي َ ِّ
مال :إِنم َ ِ
مام ِفتْ َنم ٍمة،
مور -فَقَم َ
َ - ،و ُىم َمو َم ْح ُ
مام َعامممةَ ،وَنم َمز َل ِبم َ َ َ
صم ٌ
ص ممي لَ َنمما إ َمم ُ
مك إ َمم ُ
َح ِسم ْمن َم َع ُيم ْمم َ ،نوِا َذا
َوَنتَ َحممر ُجَ فَقَم َ
سم َ
سم ُ
ماس ،فَأ ْ
ماس ،فَمِإ َذا أ ْ
مال« :الصمالَةُ أ ْ
من النم ُ
َح َ
من َممما َي ْع َمم ُل النم ُ
َح َ
أَساءوا فَ ْ ِ
اءتَ ُي ْم» (.)1
س َ
اجتَن ْب إِ َ
َ ُ
وجو الداللة:
أفالصلةخلؼمفَّيِّرَالصلةخلُهأكلىمفَّدطيؿالِماَة()2ه 

يبيفاْل ر

شم ِي ْد ُ ِ
مع ُع َمم َمر ،
 -2روى مالممك فممي موطئ مو َعم ْمن أَِبممي ُع َب ْيم ٍمد َمم ْمولَ ْابم ِمن أ َْزَىم َمر قَم َ
مالَ " :
ت ا ْلعيم َمد َمم َ
ور"(.)3
َو َ
ت ا ْل ِع َ
ش ِي ْد ُ
يد َم َع َعمِيَ ،و ُعثْ َم ُ
ان َم ْح ُ
ص ٌ
وجو الداللة:
إفالديػػدإذاِّػػافيِػػكزأفَُّػػاـالصػػلةفيػػهدكفإمػػاـكااَِّمػػاعفيػػهِّبيػػرُفالِمدػػةأحػػرل

بذلؾ؛ْلفصلةالِمدةكصلةالديدممايُيمهالسلطافللدامة()4ه 
ثالثاً -من المعقول:

 -1إفصلةالِمدةفرضَلىِّؿمسلـُفلََُُّّرإرامَّْاْلذفالسلطافِّساِرالصلكات()5ه 
 -2إفم ػػفش ػػركطإرام ػػةالِمد ػػةااس ػػَّيطافُف ػػإفاس ػػَّكطنتالِماَ ػػةكبلن ػػتالد ػػددالمطلػ ػكب
خلؼألمنْـ()6ه 
للِمدةفُدكِبتالصلةُفَّصلى
ٌ

))1صحيحالبخارمهاْلماـالبخارمهَِّّاباْلذافهبابالمَُّكفكالمبَّدعه()141/1هح()695ه 
)َ)2مدةالُارمشرحصحيحالبخارمهالدينح()232/5ه 

))3مكطػػأمالػػؾهاْلمػػاـمالػػؾهَِّّػػابالديػػديفهبػػاباْلمػػربالصػػلةربػػؿالخطبػػةفػػحالديػػديفه()178/1هح(ُ)5السػػنفالِّبػػرل
للبيُْػحهَِّّػابِػاماأبػكابصػلةاْلمػاـهبػػابالصػلةبنيػرأمػرالػكالحه()176/3هح()5310هصػححهاْللبػانحهالَّدليُػػات

الحسافَلىصحيحابفحباف()394/5ه 

))4ااسَّذِّارهابفَبدالبر()388/2هالحاكمالِّبيرهالماكردم()446/2ه 
))5بحرالمذهبهالركيانح()407/2ه 

))6الُكاِّهالدكانحَلىرسالةابفأبحزيدالُيركانحهﺍلنُﺮﺍﻭﻱ()260/1ه 
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المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب اصول:
أوالً :الجواب عن دليل السنة:
إفإرامَّه الِمدةبنُسهفذلؾبيافْلفدالْا؛ْلفالبيافإذاكرابالُدؿلـَّدَّبرفيػهصػُات

الُاَؿُكلكاََّبرِّكنهسلطانااََّبرِّكنهنبيان()1ه 
ثانياً :الجواب عن أدلة اصثار:

إفاْل ارمدارلةبأحاديثمرفكَةإلىالنبح كالمرفكعأكلػىمػفالمكرػكؼَلػحالصػحابح

كالمُطكعَلىالَّابدحفمادكنهه 
مناقشة أدلة المذىب الثاني:

أوالً :الجواب عن أثر عثمان بن عفان:
إفااحَِّاجبأ رَ مافايصح؛ْلنهيحَّمؿأنهفدؿذلػؾبػإذفَ مػافُفػليصػح
ااحَِّػػاجبػػهمػػاااحَّمػػاؿُأكإن ػهفدػػؿبنيػػرإذنػػهُ ِكانمػػافدػػؿْلفالنػػاساَِّمد ػكاَلي ػهُكَنػػدذلػػؾ
يِكزلماَّبيفإفشا ا﵀َّدالى()2ه 

كيػػردَلػػىهػػذاااحَِّػػاجبأنػػهسػػارط؛ْلنػػهيحَّمػػؿأفَبيػػدا﵀فدػػؿذلػػؾبػػأمرَُأكِّػػافلػػـ
يَّكصؿإلىإذفَ مافُكنحفأيلاننُكؿ:إذالـيَّكصؿإلػىإذفاْلمػاـفللنػاسأفيَِّمدػكاكيُػدمكا

مفيصلحبْـُفمفأيفَلـأفَليانفدؿذلؾبلإذفَ مافُبحيثيَّكصؿإلىإذنه؟()3ه
ثانياً-الجواب عن دليل المعقول:

إفركلِّـ:أفهذَصلةمَِّّكبةِّسػاِرالصػلكاتُصػحيحمػفحيػثالُرلػيةُأمػامػفحيػث

الشػػركطكاْلرِّػػاففػػل؛ْلنػػهيشػػَّرطلْػػامػػفالش ػراِطمػػاايشػػَّرطلسػػاِرالصػػلكاتُبػػؿهػػحصػػلة
مذِّكرةبالنصفَّدرؼشراِطْامفالنص()4ه 



))1الحاكمالِّبيرهالماكردم()446/2ه 

))2المحيطالبرهانحفحالُُهالندمانحهابفمازة()69/2ه 
)َ)3مدةالُارمشرحصحيحالبخارمهالدينح()191/6ه 

))4المحيطالبرهانحفحالُُهالندمانحهابفمازة()69/2ه 
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الترجيح:
بدػػداسػػَّدراضمػػذاهبالُُْػػا كأدلػػَّْـالَّػػحاسػػَّدلكابْػػاكمػػاكردَليْػػامػػفمنارشػػاتُيَّبػػيف

للباحػػثأفالػراِحمػػاذهػػبإليػػهالِمْػػكرمػػفالُُْػػا ُكهػػكالُػػكؿبصػػحةإرامػػةالِمػػاكاْلَيػػاددكف
اْلميرُكأنهيِكزأفيصليْااْلماـأكناِبهأكالُالحأكالخطيب؛كذلؾلألسبابالَّالية :
 -1لـيَّدرضالُُْا إلىمسألةاْلكلكيةفحإمامةالصلةبُدرماَّحد كاَفصحةالصلةه 

 -2إنهيَّدذرَلىاْلماـأكالسلطافإمامةالِماكاْلَيادلِّ رةانشنااَّهكأَمالهُكذلؾَّدطيؿ
لمصالحالمسلميفُفالصكابإيِّاؿهذَالمْمةلألِمةكالخطبا ه 

 -3الُكؿبشرطكِكداْلميػرلصػحةالِمػاكاْلَيػادفيػهَّدطيػؿلشػديرةَّدبديػةكاَِّمػاعأسػبكَح
للمسلميفُكا﵀أَلـه 
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المطمب الثاني
إقامة الحدود( )1من ِقبل اصمير

مػػفَظػػيـصػػناا﵀َّدػػالىلدبػػادَأفشػػرعالحػػدكدلَّيصػػافمحػػارـا﵀َّدػػالىُكَّيحُػػظدمػػا 

المسلميفكأَرالْـكأمكالْـمفاانَّْاؾُكيرَّػدعالِنػاةَػفِػراِمْـُلػذلؾِّػافمػفكاِبػاتخليُػة

المسلميفإرامةالحدكدفحالدكلةاْلسلميةُكَدـَّدطيلْاُكردشدداْلسػلـفػحإرامػةالحػدكدُحيػث
ِ
َّ ً
الصػ ً
ود المم ِمو ِفممي ا ْلقَ ِريم ِمب َوا ْل َب ِعيم ِمدَ ،وَال
بػ يػف َّ
ػاؿ:رىػ ى
ػامترىػ ى
يم موا ُحم ُمد َ
ركلَ ىبػ ى
ػادةي ٍ
ي
ػاؿ ى
ر يسػػك يؿاللػ ػه«:أَق ُ
ِ ٍ ()2
تَأْ ُخ ْذ ُك ْم ِفي الم ِو لَ ْو َم ُة َال ئم» ه 

ػدركتَاًِ ىشػ ػ ةي-رل ػػحا﵀َنْ ػػا:-أ َّ
ىف
كب ػ ٌػيفالنب ػػحخط ػػكرةىالَّْ ػػاكفف ػػحإرام ػػةالح ػػدكدفُ ػ
ى
ِ
النبًػ َّ ً
ػام ةى ىِّلَّػ ىػـ َّ
الحممد َعمَم
ػحامػ ىأ
ػروىةُفىُىػ ى
ػاؿ«:إِن َممما َىمَم َ
يمم َ
مك َمم ْمن َكم َ
مون َ
أى
ػح فػ ٍ
مان قَم ْمبمَ ُك ْم ،أَن ُيم ْمم َكمما ُنوا ُيق ُ
يسػ ى
يف ،وال ِمذي َن ْف ِسمي ِبي ِمد ِه ،لَمو أَن فَ ِ
الو ِ
مت َي َمد َىا»(ُ)3كذِّػرت
ض ِ
مك لَقَ َ
مت َذلِ َ
اط َمم َة فَ َعمَ ْ
ط ْع ُ
يع َوَيتُْرُك َ
َ
ْ
مون الش ِمر َ َ
َ
ر يسػك يؿاللَّ ًػهَ «:ح ٌّمد ُي ْع َمم ُل ِب ِمو
اؿ:رى ى
حه ىرٍي ىرةىرى ى
اْلحاديثفلؿإرامةالحدكدفحالمَِّمافد ٍفأىبً ي
ى
اؿ ى
()4
َى ِل ْاص َْر ِ
ِفي ْاص َْر ِ
احا» هكاخػلؼبػيفالُُْػا فػحأفمػف
ضَ ،خ ْيٌر ِص ْ
ض ِم ْن أ ْ
َن ُي ْمطَ ُروا أ َْرَب ِع َ
ص َمب ً
مين َ
كاِباتاْلماـإرامةالحدكدُكلِّفهؿيُيـاْلميرالحدكد؟ 

رسـاْلماـالمػاكردماْلمػارةإلػىرسػميفَامػةُكخاصػةُفػاْلميرإذاِّانػتإمارَّػهَامػةِّػاف
ٌ

ناِبأكمُكضمفاْلماـه 
مفمْامهإرامةالحدكد؛كذلؾْلنه
َّ

أمػاإذاِّانػػتإمارَّػهخاصػػةفلػـَّخَّلػػؼِّلمػةالُُْػػا فػحأفلألميػػرإرامػةالحػػدكد؛ْلنػهناِػػب

َفاْلماـكمُكضمنه()5ه 
َّ

رػػاؿالشػػكِّانح":اشػػؾأنػػه–أماْلمػػاـ-اْلكلػػىبػػذلؾمػػفغيػرَلدمػػكـكايَّػػهكلمػػاِّػػافَليػػه

َإرامَّْافنيرمسلـ"()6ه 
ي
اْلمرفحأياـالنبكةكأياـالخلُا الراشديفكأماِّكنْاإليهكحدَايِكزلنير

))1الحػػد:هػػكَُكبػػةمُػػدرةْلِػػؿحػػؽا﵀َّدػػالىأكِبْػػاَّدػػالىَلػػىمرَِّّبػػحالِػراِـالَّػػحََُّّالػػاهاالطبػػاِاُكلػػيسَليْػػاكازع
طبيدحزكاِرللنُكسكَُكبةكنِّاانهاْلحِّاـشرحأصكؿاْلحِّاـهابفراسـ()298/4ه 

))2سنفابفماِههابفماِههَِّّابالحدكدهبابإرامةالحػدكده(ُ)849/2ح()2540هكفػحالزكاِػدهػذاإسػنادصػحيحَلػى
شرطابفحباف 

))3صحيحالبخارمهاْلماـالبخارمهَِّّابالحدكدهبابإرامةالحدكدَلىالشريؼكالكلياه()160/8هح()6787ه 

))4سنفابػفماِػههابػفماِػههَِّّػابالحػدكدهبػابإرامػةالحػدكد(ُ)848/2ح()2538هركممرفكَػانكمكركفػانَػفأبػحهريػرة
كسديدبفالمسيبُكفحإسنادَِريربفيزيدبفِريربفَبدا﵀البِلحكهكلديؼمنِّرالحديثُفَّحالنُارالِاماْلحِّاـ

سنةنبيناالمخَّارهالصندانح()1654/3هكالصكابأنهمكركؼَلىأبحهريرةالسنفالِّبرلهالنساِح()19/7ه 

))5مخَّصراخَّلؼالدلما هالطحاكم()308/3ه 

))6السيؿالِرارالمَّدفؽَلىحداِؽاْلزهارهالشكِّانح(ص)944:ه 
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لُددؿالَِّّابكالسنةَلىكِكبإرامةالحدكدمفاْلماـأكمفينكبَنهكبيانهِّاآلَّح :
أوالً :اصدلة من القرآن الكريم:
 -1قال تعال { :اىضَّاَِّْخُ ًَاىضَّاِِّ فَبجْيِذًُا مُوَّ ًَاحِذٍ ٍِنْيََُب ٍِبئَخَ جَيْذذَحٍ}( ،)1وقمال تعمال ًَ{ :اىغَّذبسُُِ ًَاىغَّذبسِقَخُ
فَبقْطَعٌُا ؤَّْذَِّيََُب}( ،)2وقال تعال { :إَََِّّب جَضَاءُ اىَّزَِِّ ُّحَبسِثٌَُُ اىيَّوَ ًَسَعٌُىَوُ ًَّغْعٌََُْ فِِ اىْإَسْضِ فَغَبداً ؤَُْ ُّقَتَّيٌُا ؤًَْ
ُّصَيَّجٌُا ؤًَْ تُقَطَّعَ ؤَّْذِّيٌِْ ًَؤَسْجُيُيٌُْ ٍِِْ خِالفٍ}(.)3
وجو الداللة من اآليات:
َّشيراآلياتالِّريمةإلىأنهيِبإرامةالحدكدَلىاْلماـكمفينكبَنػه؛ْلفا﵀سػبحانه
ردأمرَبادَبإرامةالحدكدكالَِّّليؼفحهذامخَّصباْلِمةأكمفينكبَنْـُغيرأنهمفلػهرػدرة
َلىَّنُيذحدكدا﵀ماَدـكِكداْلماـيدخلكففحهذاالَِّّليؼدخػكانأكليػانكيَّكِػهإلػيْـالخطػاب؛
ْلفلهسلطةيسَّطيامفخللْاِماالِّلمةكرماالخلؼه 

رػاؿالشػػكِّانح":كأمػاِّكنػػهيِػبإرامػػةالحػدكدَلػػىاْلمػاـككاليػػهفكِْػهكالػػحظػػاهر؛ْلف

ا﵀سبحانهردأمرَبادَبإرامةالحدكدُكالَِّّليؼفحهذا ِكافِّافمَّكِْػانإلػىِميػاالمسػلميفكلِّػف
اْلِمػػةمػػفيلػػحمػػفِْػػَّْـكمػػفلػػهرػػدرةَلػػىَّنُيػػذحػػدكدا﵀مػػاَػػدـكِػػكداْلمػػاـيػػدخلكففػػحهػػذا

لن"()4ه 
الَِّّليؼدخكاأكلياُكيَّكِهإليْـالخطابَّكِْانِّام 
ثانياً :من السنة النبوية:

ِ
اىاَ ،ف ْم َي ْجمِ ْمد َىا
َ -1ع ْن أَِبي ُى َرْي َرةَ  قَ َ
َح ِد ُك ْم ،فَتََبي َن ِزَن َ
س ِم ْع ُ
َم ُة أ َ
الَ :
ت الن ِبي َ ،يقُو ُل« :إ َذا َزَن ْت أ َ
الحدَ ،والَ ُيثَِّر ْب َعمَ ْي َيا» (.)5
َ
وجو الداللة:

يدؿالحديثَلىِكازإرامةالحدممفيأذفلهاْلماـُحيثإفالحػديثمحمػكؿَلػىكِػكد

اْلذفمفاْلماـ()6ه 

([)1سكرةالنكر:اآلية]2

([)2سكرةالماِدة:اآلية]38

([)3سكرةالماِدة:اآلية ]33

))4السيؿالِرارالمَّدفؽَلىحداِؽاْلزهارهالشكِّانح(ص)837:ه 

))5صحيحالبخارمهاْلماـالبخارمهَِّّابالبيكعهباببياالمدبره(ُ)83/3ح()2234ه 
))6انظر:مرراةالمُاَّيحشرحمشِّاةالمصابيحهالملَلحالُارم()2338/6ه 
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 -2ع ْن َزْي ِد ْب ِن َخالِ ٍد ،وأَِبي ُىرْيرةَ-ر ِ
س إِلَم
مي  قَ َ
ض َي الم ُو َع ْن ُي َماَ ،-ع ِمن الن ِب ِّ
َ
مالَ « :وا ْا ُمد َيما أَُن ْمي ُ
َ
َ َ َ
اعتََرفَ ْت فَ ْار ُج ْم َيا»(.)1
ام َأر َِة َى َذا ،فَِإ ِن ْ
ْ
وجو الداللة:
فيهِكازاسَّنابةاْلماـمفيُػيـالحػدهرػاؿالدلمػا :ايسػَّكفحالحػدإااْلمػاـأكمػففػكض

ذلؾإليه()2ه 

الُ :ك ْن ُ ِ
 -3ع ْن ع ْب ِد ِ
ض ا ْلقَ ْوِم :اق َأْ
ْت َعمَ ْمي ِي ْم
ْر َعمَ ْي َنما ،فَقَ َأ
ص ،فَقَ َ
ا﵀ بن مسعود ،قَ َ
مر ُ
ال لِي َب ْع ُ
َ َ
ت ِبح ْم َ
مك ،و ِ
من ا ْلقَموِم :و ِ
ِ
ا﵀ لَقَ ْمد
مت ،قَ َ
ال :فَقَ َ
ف ،قَ َ
وس َ
ا﵀ َمما َى َكم َذا أُْن ِزلَ ْ
مالُ :ق ْم ُ
متَ :وْي َح َ َ
ال َر ُجم ٌل م َ ْ َ
ورةَ ُي ُ
ُ
س َ
ت» ،فَب ْي َنما أََنا أُ َكمِّم ُو إِ ْذ وج ْد ُ ِ
ول ِ
س ِ
يمح ا ْل َخ ْم ِمر،
ا﵀  ،فَقَ َ
س ْن َ
ال لِي« :أ ْ
ت م ْن ُو ِر َ
ََ
َح َ
قَ َأْرتُ َيا َعمَ َر ُ
ُ
َ َ
ب ِبا ْل ِكتَ ِ
ال :فَ َجمَ ْدتُ ُو ا ْل َحد (.)3
ت :أَتَ ْ
َجِم َد َك ،قَ َ
قَ َ
ال :فَ ُق ْم ُ
ابَ َال تَ ْب َر ُح َحت أ ْ
ب ا ْل َخ ْم َرَ ،وتُ َك ِّذ ُ
ش َر ُ
وجو الداللة:
يدؿالحديثَلىأنهيِكزلإلماـكالحاِّـكمفصلحأفيُيـالحدكدِّاْلم ار كالُلاة()4ه 
ممػػاسػػبؽيَّبػػيفأفإرامػػةالحػػدكدمػػفسػػلطاتاْلمػػاـأكمػػفينػػكبَنػػهمػػفاْلمػ ار كالُلػػاةُ

كأنهايَّرؾأمرَّنُيذهاإلىَكاـالناس؛حَّىايُاالظلـفحاسَّيُاِْاه 

رػػاؿابػػفراسػػـ":فػػدؿَلػػىالَّرغيػػبفػػحإرامػػةالحػػدكدككِػػكبَّنُيػػذهاُكاَِّػػبإرامَّْػػا:إا

َلػىبػال َارػػؿملَّػزـأحِّػاـالمسػػلميفَػالـبػػالَّحريـُكايُيمْػاإااْلمػاـأكناِبػػه؛ليػؤمفااسػػَّيُا 

مفالحيؼ"()5ه 

كذلػػؾْلفالحػػدحػػؽا﵀َّدػػالىكمشػػركعلصػػالحالِماَػػةفكِػػبَُّكيلػػهإلػػىناِػػبالِماَػػة

كهػكاْلمػػاـ؛كْلفالحػديَُُّػػرإلػػىااَِّْػادُفكِػػبَّرِّػػهلػكلحاْلمػػريُيمػػهإفشػا بنُسػػهأكبكاسػػطة
ناِبه()6ه 

))1صحيحالبخارمهاْلماـالبخارمهَِّّابالكِّالةهبابالكِّالةفحالحدكده(ُ)102/3ح()2314ه 
))2شرحالنككمَلىمسلـهالنككم()193/11ه 

))3صحيحمسلـهاْلماـمسلـهَِّّابصلةالمسافريفهبابفلؿاسَّماعالُرآفه(ُ)551/1ح()801ه 
))4انظر:نيؿاْلكطارهالشكِّانح()177/7ه 

))5اْلحِّاـشرحأصكؿاْلحِّاـهابفراسـ()299/4ه 

))6انظر:الَّشرياالِناِحاْلسلمحمُارنانبالُانكفالكلدحهَبدالُادرَكدة()755/1ه 
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المطمب الثالث

حكم إمارة المتغمِّب

()1

رأينػافيمػاملػىأفالُُْػػا اَُُّػكاَلػىأفمػػفطػرؽَّكليػةاْلمػػاـأكالخليُػةالبيدػةالدامػػةأك

اخَّيارأهؿالحؿكالدُدُكرػديطػرأَلػىالدكلػةاْلسػلميةمػفيأخػذالسػلطةبالسػلحكالرِػاؿُفيَّنلٌػب
َلىالحِّـبالُكةُفْؿَّصحإمامَّهكينُذحِّمهَلىالمسلميف؟ 
حكم إمامة المتغمب:

اَُّؽالُُْا اْلربدػة(َ)2لػىِػكازاندُػاداْلمامػةباخَّيػارأهػؿالحػؿكالدُػدكبدْػداْلمػاـمػف

خَّلُكاباندُادهابالُْركالنلبةَلىمذهبيف :
ربؿُكا 
 -المذىب اصول :ذىب اصئمة اصربعة

()3

إل جواز انعقاد اإلماممة بمالقير والغمبمة ،وأنمو يصمير

خمو الزمان من إمام أو تغمّب عم متغمب.
إماماً لممسممين وذلك في حال ّ
 المذىب الثاني :يرى الخوارج والمعتزلمة أن اإلماممة ال تنعقمد إال لممن جماء عمن طريمق البيعمةجبر أو ٍ
الخالية عن أي ٍ
قير (.)4

اصدلة:

ٍ
بأدلمة ممن
 أدلة المذىب اص ول :استدل اصئمة اصربعة القائمون بانعقاد اإلمامة بالقير والغمبمةالسنة النبوية والمعقول:

أوال -من السنة النبوية:

َّاس ً
ل َّ
ػاَُ ًػف َّ
ػاؿَ «:م ْمن َأرَى
 -1ركمالبخار
النبً ٍّ
ػحُرى ى
ٍ
ػحالل ػهي ىَ ٍنْي ىم ى
مفحصحيحهَفاب ًف ى
َب و ى
ُر ى
ِمم ْمن أ ِ
مات ِميتَم ًة
َميم ِمرِه َ
مات ،إِال َمم َ
اع م َة ِشم ْمب ًار فَ َمم َ
مار َ
ص م ِب ْر َعمَ ْيم ِمو فَِإنم ُ
شم ْمي ًئا َي ْك َرُىم ُ
الج َم َ
ق َ
مو َف ْم َي ْ
مو َمم ْمن فَم َ
ج ِ
اىمِي ًة»()5ه 
َ

)المَّنلبَ:رفهالماكردمبُكله":هحأفيسَّكلحاْلميربالُكةَلىبلديُلدَالخليُةإمارَّْاُكيُكضإليهَّدبيرهاكسياسَّْا"ه
)1
ٌ
اْلحِّاـالسلطانيةهالماكردمهص33ه 

ملحظػػة:نسػػبتالمكسػػكَةالِّكيَّيػػةإلػػىاْلمػػاـالمػػاكردمأنػػهنُػػؿالخػػلؼفػػحإمامػػةالمَّنلػػبكهػػذامِانػػبللصػكابُحيػػثِّػػاف

يَِّّلـالماكردمَفَّكفرشكرطاْلمامةفحكاحده 

))2انظػػر:اْلحِّػػاـالسػػلطانيةهالمػػاكردم(صُ)21:اْلحِّػػاـالسػػلطانيةهأبػػحيدلػػىالُػ ار (صُ)23:غيػػاثاْلمػػـفػػحالَّيػػاث
الظلـهالِكينح(ص)57:ه 

))3انظػػر:البنايػػةشػػرحالْدايػػةهالدينػػح(ُ)311/7أحِّػػاـالُ ػرآفابػػفالدربػػح(ُ)154/4البيػػاففػػحمػػذهباْلمػػاـالشػػافدحه
الدمرانح(ُ)10/12فَّحالبارمهابػفحِػر(ُ)7/13غيػاثاْلمػـفػحالَّيػاثالظلػـللِػكينح(صُ)320:المننػحابػفردامػة

( )526/8

)السياسةالشرَيةهِامدةالمدينةهصُ552:ملحكظة:لـأِدمرِدانللخكارجأكالمدَّزلةاأطلاَلىأدلَّْـكآراِْـه 

)4

))5صحيحالبخارمهاْلماـالبخارمهَِّّابالَُّفهبابركؿالنبح«:سَّركفبددمأمكراَّنِّركنْا»ُ(ُ)47/9ح()7054ه 
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وجو الداللة:
دؿه ػػذاالح ػػديثَل ػػىالَّح ػػذيرالش ػػديدم ػػفالخ ػػركجَل ػػىإم ػػاـالمس ػػلميفُكِّكن ػػهِّبيػ ػرةم ػػف

الِّباِرُسكا أِّافالسلطافمَّكليانُأـمَّنلبانُكذلؾحُنانلدما المسلميف()1ه 

مادةَ ْب ِمن الص ِ
مالَ :د َعا َنما الن ِبمي 
مي  قَ َ
مام ِت  ،عمن الن ِب ِّ
 -2روى البخاري في صمحيحو عمن ُع َب َ
شم ِ
فَبايع َنمماه ،فَقَم َ ِ
مط َنا َو َم ْك َرِى َنمما،
يممما أ َ
اعم ِمةِ ،فممي َم ْن َ
َخ م َذ َعمَ ْي َنمما« :أ ْ
َ َْ ُ
َن َب َاي َع َنمما َعمَ م السم ْمم ِع َوالط َ
مال ف َ
َن الَ ُن َن ِ
من الم ِمو
ع اص َْم َر أ ْ
َىمَ ُو ،إِال أ ْ
س ِرَنا َوأَثََرةً َعمَ ْي َناَ ،وأ ْ
از َ
احاِ ،ع ْن َد ُك ْم ِم َ
َن تََر ْوا ُك ْف ًار َب َو ً
س ِرَنا َوُي ْ
َو ُع ْ
ِف ِ
ان» (.)2
يو ُب ْرَى ٌ
مول
سم َ
ضم ْمي ٍر :أَن َر ُجم ًمال أَتَم الن ِبممي  ،فَقَم َ
ُسم ْمي ِد ْبم ِمن ُح َ
مالَ :يمما َر ُ
 -3روي البخمماري فممي صممحيحو َعم ْمن أ َ
ِ
ِ
اصممم ِب ُروا َحتممم
سمممتَ ْع ِم ْم ِنيَ قَم َ
اسمممتَ ْع َم ْم َ
سمممتََر ْو َن َب ْعمممدي أَثَم َممرةً ،فَ ْ
ت فُالَ ًنممما َولَم ْممم تَ ْ
المممموْ ،
ممال« :إِن ُكم ْممم َ
تَ ْمقَ ْوِني»(.)3

وجو الداللة:
يبيفالحدي افأنهايِكزالخػركجَلػىأِمػةالِػكرُحَّػىكلػكِّػانكامَّنلبػيفككِػكبالسػما
كالطاَػةلْػػـمػػاأرػامكاالصػػلةكأمػػركابػالمدركؼكنْػكاَػػفالمنِّػرُكشػػرطذلػػؾأايصػدرمػػنْـُِّػػر

بكاحظاهرايحَّاجإلىَّأكيؿه 

ِ
 -4روي البخاري في صحيحو عن أََن ِ
مع َولَ ْمو
س ْب ٍن َمالِ ٍك  ،قَ َ
اس َمم ْع َوأَط ْ
مال الن ِبمي  أَِبمي َذرْ « :
ِ ِ
يب ٌة»(.)4
ْس ُو َزِب َ
ل َح َبشي َكأَن َأر َ
وجو الداللة:
يػػدؿالحػػديثَلػػىأفطاَػػةالمَّنلػػبكاِبػػة؛ْلنػػهلمػػارػػاؿ:حبشػػىُكرػػدرػػاؿ":الخلفػػةفػػح

رريش"ُدؿأفالحبشىإنمايِّ كفمَّنلبان()5ه 

))1انظر:منارالُارمشرحمخَّصرصحيحالبخارمهحمزةراسـ()360/5ه 

))2صحيحالبخارمهاْلماـالبخارمهَِّّابالَُّفهبابركؿالنبح«:سَّركفبددمأمكراَّنِّركنْا»ه()47/9هح()7056ه 
))3صحيحالبخارمهاْلماـالبخارمهَِّّابالَُّفهبابركؿالنبح«:سَّركفبددمأمكراَّنِّركنْا»()47/9هح()7057ه 
))4صحيحالبخارمهاْلماـالبخارمهبابإمامةالمَُّكفكالمبَّدعه()141/1هح()696ه 
))5شرحصحيحالبخارمهابفبطاؿ()327/2ه 
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ثانياً-المعقول:
 -1إفطاَةالمَّنلبخيرمفالخركجَليه؛لمافحذلؾمفَّسِّيفالدهما كحُفالدما ()1ه 

 -2إفف ػػحالخ ػػركجَل ػػىم ػػف بَّ ػػتإمامَّ ػػهب ػػالُْرش ػػؽلدص ػػاالمس ػػلميف ِكا ارر ػػةدم ػػاِْـ ِكاذه ػػاب
أمكالْـ()2ه 

 أدلة المذىب الثاني :استدل الخوارج والمعتزلة عم عدم ثبوت إمامة المتغمب بالكتاب:قال تعال  ﴿ :قَبهَ ىَب َّنَبهُ عَيْذُِ اىظَّبىَِِنيَ﴾()3ه
وجو الداللة:
مفذريةإبراهيـَ-ليهالسلـ-اينالهاسَّخلؼا﵀كَْدَ
َّدؿاآليةَلىأفمفِّافظالمان
ٌ

ظالـايسَّحؽالخلفة()4ه 
إليهباْلمامةُ ِكانمايناؿمفِّافَادانبريِانمفالظلـُكالمَّنلب ي

المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب اصول:
ُيناقش استدالليم بالسنة النبوية:
ب ػػأفغاي ػػةَّل ػػؾاْلحادي ػػثه ػػكالُ ػػكؿبكِ ػػكبطاَ ػػةاْلم ػػاـص ػػاحبالبيد ػػةالش ػػرَيةكَّحػ ػريـ

الخػركجَليػهحُاظػانَلػىدمػػا المسػلميفُكايكِػدنػصصػريحفػػحصػحةإمامػةالمَّنلػبالػذمأخػػذ
الحِّـبالُكةكالنلبةكالُْره 
ُيناقش استدالليم بالمعقول:
انسلـبْذاالَّدليؿ؛ْلفالمَّنلبرديِّكففاسُانظالمانُفيسُؾالدما كيسػلباْلمػكاؿكيظلػـ

الرَيةُكبذلؾبطؿماَّحَِّكفبهه 

))1شرحصحيحالبخارمهابفبطاؿ()328/2ه 
))2شرحمنَّْىاْلراداتهالبْكَّح()388/3ه 
([)3سكرةالبُرة:اآلية ]124

))4الِّشاؼَفحُاِؽغكامضالَّنزيؿهالزمخشرم()184/1ه 
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مناقشة أدلة المذىب الثاني:
يناقش استدالليم بالكتاب:
 -1إفالُُْػا اشػػَّرطكالصػػحةإمامػػةالمَّنلػػبأفيِّػكفَػػادانكيُػػيـالِمػػاكالِماَػػات ِكانصػػاؼ
المظلػػكميفُكبػػذلؾايدػػارضرأيْػػـَّلػػؾاآليػػةُبػػؿيُكلػػكفبمَُّلػػاهافػػليُػػركفظالمػانَلػػى

َّدسؼكأرادالمنصبلِاَكسلطافكحبللدنياه 
ٌ

ُلـيحرمكانصبهُكالرلابهُكااخَّيارله()1ه 
ٍّ
 -2إنهلكِّافالِاِرَندهـإمامانحُيُيان
الترجيح:
بعد اسمتعراض أدلمة الفمريقين يتبمين لمباحمث تمرجيح مما ذىمب إليمو اصئممة اصربعمة ممن ثبموت

اإلمامة بطريق الغمبة والقير وذلك في حالتين :اصول  :خممو الزممان ممن اإلممام ،والثانيمة :أن يتغممب
ٍ
إمام حي لو بيعة فال تثبت إمامتو ،وذلك لَلمور التالية:
عم متغمب ،أما إذا تغمب عم
 -1ركةأدلةالِمْكرككلكحدالَّْاَلىالمذهبه 
َّ -2نليبمصلحةالمسلميفالدامةكالحُاظَلىالدما كاْلمكاؿكاْلَراضه 
 -3كِكبطاَةاْلماـبنصاْلحاديثالنبكيةه 

 -4أفَّىالُُْا بِكازصلةالِمدةخلؼالمَّنلبكالخارجَلىاْلماـ؛كذلؾحُاظانَلىكحػدة
المسلميف()2ه 

 -5لػػـيسػػَّ نكامػػفذلػػؾإاإذاكرػػامػػفالسػػلطافالُِّػػرالص ػريحفػػلَِّػػكزطاََّػػهفػػحذلػػؾُبػػؿ
َِّبمِاهدَّهلمفردرَليْا()3ه 

 -6ه ػػذاالن ػػكعم ػػفاْلمام ػػةيد ػػرؼبإمام ػػةالمَّنل ػػبأكإمام ػػةالل ػػركرة؛ْلنْ ػػاَُّب ػػؿَّح ػػتَّ ػػأ ير
اللركرةخشيةالَُّنةكنَّيِةلَّنلبشخصذمَصبيةَلىالحِّـ()4ه

 -7أماإذاَّدذركِكدصاحبالُِّا ةمفالمسلميفللُياـبْذَالمْمةفيباحفحهػذاالمُػاـَّكليػة
الػذمحللػك ازرةَلػػححسػبشػركطكلػكابطكركاَػديػػنصَليْػااْلمػاـللػػبطَّصػرفاَّهبمػػاا

ينافحأحِّاـالشريدةاْلسلميةه

))1الدكاصـكالُكاصـفحالذبَفسنةأبحالُاسـهابفالكزير()170/8ه 
))2انظر:مخَّصراخَّلؼالدلما هالطحاكم()346/1ه 
))3فَّحالبارمهابفحِر()7/13ه 

))4اْلسلـكأكلاَناالسياسيةهَبدالُادرَكدةهص169ه 
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كل ذلك في حالة عدم وجمود إممام حمي لمو بيعمة شمرعية ،أمما إذا كمان ىنماك إممام شمرعي فمال

طاعة لذلك المتغمب وال تثبت إمامتو.

راؿالمسدكدم()1فح"اْلبانة":فإفِّانتإمامةاْلكؿ بَّتباسَّخلؼإماـربلهُأكبدُدأهؿ

الحؿكالدُدُلـيندزؿاْلكؿُ ِكاف بَّتإمامةاْلكؿبنلبةالسػيؼُاندػزؿاْلكؿُك بَّػتإمامػةال ػانح؛
ْلفإمامةاْلكؿ بَّتبالنلبةُكردزالتغلبَّه()2ه 

راؿالشربينح":أماااسػَّيل َلػىالحػحفػإفِّػافالحػحمَّنلبػاناندُػدتإمامػةالمَّنلػبَليػهُ

ِكافِّافإماماببيدةأكَْدلـَّندُدإمامةالمَّنلبَليه"()3ه 

كبذلؾيَّبيفأفاْلِمةاْلربدةلـيطلُكاالُكؿبصحةإمامةالمَّنلبدكفلكابطكشركطُبؿ

الِماَاتكانصاؼالمظلكـه 
اشَّرطكاالددالةفحاْلماـ ِكارامةالِماك
ِ

رػػاؿاب ػػفبط ػػاؿ":كالُُْ ػػا مِمد ػػكفَل ػػىأفطاَ ػػةالمَّنل ػػبكاِب ػػةم ػػاأر ػػاـَل ػػىالِمد ػػات

كاْلَيادكالِْادكأنصؼالمظلكـفحاْلغلبُفإفطاََّهخيرمفالخركجَليه"()4ه 

مدنىهذاأنْـايُركفبيدةاْلماـالِاِركالُاسؽكيرلكفبالظلـُكرػدأنصػؼابػفالػكزير
ػذمايَّأمػػؿ
الُُْػػا اْلربدػػةبُكلػػه":إفالُُْػػا رػػدأطلُ ػكاالُػػكؿباندُػػادإمامػػةالمَّنلٍّػػبلللػػركرةُكالػ
َّ
َلظنهأفمػرادهـأنػهإمػاـَلػىالحُيُػةُ ِكانمػاأرادكامػاذِّرن ً
ِّلمْـينِّر ٍّ
ػام ٍػفِػكازأخػذالكايػةمػنْـ
ي
ه
لَّنُيذاْلحِّاـالمَّدلُةبالمصالحالدامة؛الطرارالمسلميفإلىذلؾ"()5ه 
كَّلؾالَُّكلالَّحأفَّىبْااْلماـمالؾبفأنس؛حيثأفَّىبِكازنُػضبيدػةالمنصػكرحػيف

راؿْلهؿالمدينة":إنما بايعتم مكرىين وليس عم مكره يمين"()6ه 

))1أبكالحسفَلحبفالحسيفبفَلحُمفذريةابػفمسػدكدُكلػدفػحبنػدادكأخػذالدلػـفيْػاكفػحغيرهػامػفاْلمصػارهكرحػؿ
فحاآلفاؽإلىأفحطٌػترحالػهفػحمصػرُفأرػاـفيْػاإلػىأفمػاتُكِّػافأخباريػانُصػاحب"مػركجالػذهب"ك"أخبػارالزمػافكمػف

أبػادَالحػػد اف"ُصػاحبملػػحكغ ارِػػبكَِاِػبكفنػػكفُكِّػافمدَّزليػانُمػػاتفػحِمػػادلاآلخػرةسػػنةخمػػسكأربدػيفك ػػلثماِػػةه

انظر:سيرأَلـالنبل للذهبح(ُ)121/12شذراتالذهبفحأخبارمفذهبهابفالدماد()33/1ه 

))2البياففحمذهباْلماـالشافدحهالدمرانح()14/12ه 

))3مننحالمحَّاجإلىمدرفةمدانحألُاظالمنْاجهالشربينح()423/5ه 
))4شرحصحيحالبخارمهابفبطاؿ()328/2ه 

))5الدكاصـكالُكاصـفحالذبَفسنةأبحالُاسـهابفالكزير()170/8ه 
)َُّ)6سيرالماَّريدل=َّأكيلتأهؿالسنة()23/1ه 
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خاتمة البحث

الحمد﵀الذمبندمَّهََّّـالصالحاتأمابددُ 

فُدرأيتأنهردِرتالدادةَندالباح يفأنْـيخَّمػكفرسػاِلْـالدلميػةبمِمكَػةمػفالنَّػاِي

كالَّكصياتَّش ٌِّؿخلصةالرسالةكالبحثالدلمحُكردِا تَلىالنحكالَّالح :

أوال -النتائج:

1ه رلةالمؤلُاتكالَِّّاباتفحَلكـالسياسةلدلالُُْػا المسػلميفمُارنػةبمؤلُػاتالدُيػدةكالُُػه
كالحديثه

2ه لػػـيكاِّػػبالمسػػلمكفالَّطػػكرالػػذمِػػرلفػػحالنظػػاـالحِّػػكمحكاْلدارمللػػدكؿالمداص ػرة ِكانمػػا
حاكلكاَُّليدَه

ػحللػػك ازرةَنػػدالُُْػػا الُػػدامىُكذلػػؾْلفَّشػػِّيلْاِّمؤسسػػة
ػطلححكالػ ي
ي
ؼاصػ
3ه لػػـيػػردَّدري ػ ي
للدكلةأصبححدي انُكدارتالَّدريُاتحكؿمدنحالكزيركليسالك ازرةه 

4ه َّدريؼالك ازرة:هحمؤسسةحِّكميػةَُّػكـَلػىإَانػةالحػاِّـفػحإدارةشػؤكفالدكلػةالمخَّلُػةُ
كيِّكفَلىرأسْاالكزيرالمِّلٌؼبمْاـمحددةه 

5ه ك ازرةالَُّكيضَّشبهمنصبرِيسمِلسالكز ار فحالدصرالحديثه 
6ه َُّسيـأنكاعالك ازرةاَِّْادممنْـكلػيسَّكريُػان؛ذلػؾْلفاْلمػكراْلداريػةكالُنيػةََّّنيػرحسػب
الزمافكالمِّافكالظركؼالَّحَّحدثفحِّؿَصركأكافه 

7ه إفالك ازراتفحالدصرالحديثلـيِّفلْاشبيهفحنظاـالدكلةاْلسلميةالمَُّدـإاااسـه 

8ه الُُْػػا لػػـيَّحػػد كاَػػفشػػركطخاصػػةبػػالك ازرةأكالػػكزيرُبػػؿَػػدهامدظمْػػـلػػمفشػػركط
اْلمامةه 

9ه يِكزللحاِّـأكأميرالمؤمنيفأفيَّخذَدةكز ار َّنُيذييفللُياـَلىمصالحالمسلميفَلى
أاََّّدارضأَماؿالكز ار كسلطاَّْـه 

10ه لـيَّناكؿالُُْا مسألةَّكليةالمرأةالك ازرةبشِّؿمباشرُ ِكانماَّحد كاَفكايةالمرأةللحسبةه 
11ه ايِكزأفََّّكلٌحالمرأةالك ازرةكهكماذهبإليهالحنُيةكبدضالمداصريفه 
12ه ايِكزَّكلحغيرالمسلـمنصبالك ازرةفحالدكلةاْلسلميةه 

لـيَّدرضالُُْػا للمدنػىااصػطلححلمُْػكـاْلمػارة؛كذلػؾْلنػهلػـيِّػفرػدَّطػكرالمُْػكـ
13ه
ٌ
السياسحللدكلةاْلسلميةِّمافحالكرتالمداصره 

14ه يِّاديَُّصرمنصباْلميرفحالدصرالحػديثَلػىَّنظػيـاْلمػكرالمدنيػةكالشػرطيةكالبلديػة
كالخدماَّيةه
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15ه يصحإرامةالِماكاْلَياددكفاْلميرُكأنهيِكزأفيصػليْااْلمػاـأكناِبػهأكالُالػحأك
الخطيبه 

16ه بكتاْلمامةبطريؽالنلبةكالُْركذلؾفححالَّيف:اْلكلى:خلكالزمافمفاْلمػاـُكال انيػة:
و
أفيَّنلبَلىمَّنلبُأماإذاَّنلبَلىإماـححلهبيدةفلَّ بتإمامَّهه 

ثانياً :التوصيات:

 -1يكص ػػحالباح ػػثبإَ ػػادةرػ ػ ار ةالمؤلُ ػػاتالَّ ػػحاهَّم ػػتب ػػالدلكـالسياس ػػية ِكاَػ ػادةَِّّابَّْ ػػابلن ػػة
الدصره 

 -2يكصحالباحثبإَدادمكسكَةإسلميةسياسيةَّدنىبالدلكـالسياسيةه 
ً
ةمفربؿمخَّصيففحهذاالمِاؿه 
 -3يكصحالباحثبدراسةالنظـالمداصرةللدكؿالحدي
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القرآن الكريم.

المصادر والمراجع

أوالً-التفسير وعموم القرآن:

1ه أحكام القرآن:أحمدبفَلحأبكبِّرالػرازمالِصػاصالحنُػح(المَّػكفى370:ه ػ)ُالمحُػؽ:
محمدصادؽالُمحاكمَ-لػكلِنػةمراِدػةالمصػاحؼبػاْلزهرالشػريؼُدارإحيػا الَّػراث
الدربح–بيركتُ1405هػه

2ه أحكممام القممرآن:الُالػػحمحمػػدبػػفَبػػدا﵀أبػػكبِّػػربػػفالدربػػحالمدػػافرمااشػػبيلحالمػػالِّح
(المَّػػكفى543:ه ػػ)ُ ارِػػاأصػػكلهكخػػرجأحادي ػػهكَلَّػػؽَليػػه:محمػػدَبػػدالُػػادرَطػػاُدار
الَِّّبالدلميةُبيركت–لبنافُالطبدةال ال ةُ1424هػ2003-ـه

3ه التحرير والتنوير «تحرير المعنم السمديد وتنموير العقمل الجديمد ممن تفسمير الكتماب المجيمد»:
محمػػدالطػػاهربػػفمحمػػدبػػفمحمػػدالطػػاهربػػفَاشػػكرالَّكنسػػح(المَّػػكفى1393:هػػ)ُالػػدار

الَّكنسيةللنشر–َّكنسُ1984هػ.

4ه تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنمار)،محمػدرشػيدبػفَلػحرلػابػفمحمػدشػمسالػديفبػف
محمدبْا الديفبفمنلَلحخليُةالُلمكنحالحسينح(المَّكفى1354:هػ)ُالْيِةالمصرية

الدامةللَِّّابُ1990ـه 

5ه تفسممير الق مرآن العظمميم:أبػػكالُػػدا إسػػماَيؿبػػفِّ يػػرالُرشػػح(المَّػػكفى774:ه ػػ)ُالمحُػػؽ:
سامحبفمحمدسلمةُدارطيبةللنشركالَّكزياُالطبدةال انية1420هػ1999/ـه

6ه تفسير القمرآن:أبػكالمظُػرُمنصػكربػفمحمػدبػفَبػدالِبػارابػفأحمػدالمػركزلالسػمدانح
الَّميمحالحنُح ـالشافدح(المَّكفى489:هػ)ُالمحُؽ:ياسربفإبراهيـكغنيـبفَباسبف
غنيـُدارالكطفُالرياض–السدكديةُالطبدةاْلكلىُ1418هػ1997-ـه

7ه تيسمير الكمريم المرحمن فمي تفسمير كممالم المنمانَ:بػدالػرحمفبػفناصػربػفَبػدا﵀السػػددم
(المَّكفى1376:هػ)ُالمحُؽَ:بدالرحمفبفمدلاللكيحؽُمؤسسةالرسالةُالطبدةاْلكلى
1420هػ2000-ـه

8ه جامع البيان في تأويل القرآن،محمدبفِريربفيزيدبفِّ يربفغالباآلملػحُأبػكِدُػر
الطبػػرم(المَّػػكفى310:ه ػػ)ُالمحُػػؽ:أحمػػدمحمػػدشػػاِّرُمؤسسػػةالرسػػالةُالطبدػػةاْلكلػػىُ
1420هػ2000/ـه 

9ه الجمممامع صحكمممام القمممرآن:أبػػكَبػػدا﵀الُرطبػػح(المَّػػكفى671:ه ػػ)َُّحُيػػؽ:أحمػػدالبردكنػػح
ِكابراهيـأطُيشُدارالَِّّبالمصرية–الُاهرةُالطبدةال انيةُ1384هػ1964/ـه 
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10ه الكشاف عن حقائق اوامض التنزيل:أبكالُاسـمحمكدبفَمركبفأحمدُالزمخشرمِػار
ا﵀(المَّكفى538:هػ)ُدارالَِّّابالدربح–بيركتُالطبدةال ال ة1407-هػه

11ه معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي:محيحالسنةُأبكمحمدالحسيفبفمسدكد
بػػفمحمػػدبػػفالُ ػ ار البنػػكمالشػػافدح(المَّػػكفى510:ه ػػ)ُالمحُػػؽَ:بػػدالػػرزاؽالمْػػدمُدار
إحيا الَّراثالدربح–بيركتُالطبدة:اْلكلىُ1420هػه

ثانياً-العقيدة:

1ه اإلرشمماد إلمم قواطممع اصدلممة فممي أصممول االعتقممادَ:بػػدالملػػؾبػػفَبػػدا﵀بػػفيكسػػؼُإمػػاـ
الحػػرميفالِػػكينحه(المَّػػكفح478:ق)ُالمحُػػؽ:أحمػػدَبػػدالػػرحيـالسػػايحَُّكفيػػؽَلػػحكهبػػةُ
الناشر:مَِّّبةال ُافةالدينية-الُاهرة-الطبدةاْلكلح1430ق2009-ـه

2ه االقتصاد في حجة االعتقاد:أبكحامدمحمدبفمحمدالن ازلػحالطكسػح(المَّػكفى505:هػػ)ُ
المحُؽ:إنصاؼرملافُداررَّيبةُالطبدةاْلكلحُ1423ق2003-ـه

3ه الفصممل فممي الممممل واصى مواء والنحممل:أبػػكمحمػػدَلػػحبػػفأحمػػدبػػفسػػديدبػػفحػػزـاْلندلسػػح
الُرطبحالظاهرم(المَّكفى456:هػ)ُمَِّّبةالخانِح–الُاهرةه

4ه فضممائح الباطنيممة:أبػػكحامػػدمحمػػدبػػفمحمػػدالن ازلػػحالطكسػػح(المَّػػكفى505:هػػ)ُالمحُػػؽ:
َبدالرحمفبدكمُمؤسسةدارالَِّّبال ُافية–الِّكيته

5ه كتاب أصول الدينِ:ماؿالديفأحمدبفمحمدبفسديدالنزنكمالحنُح(المَّكفى593:هػ)ُ
المحُؽ:الدَِّّكرَمركفيؽالػداَكؽُالناشػر:دارالبشػاِراْلسػلمية-بيػركت–لبنػافُالطبدػة

اْلكلىُ1998–1419ـه

6ه المواقفَ :لدالديفَبدالرحمفبفأحمداْليِحُالمحُؽ:دهَبدالرحمفَميػرةُالناشػر:
دارالِيؿ–بيركتُالطبدةاْلكلىُ1997ـ 

ثالثا -كتب الحديث:

أ-متون الحديث:

1ه اآلحاد والمثاني:أبكبِّربفأبحَاصـكهكأحمدبفَمركبفاللحاؾبػفمخلػدالشػيبانح
(المَّػػكفى287:ه ػػ)ُالمحُػػؽ:دهباسػػـفيصػػؿأحمػػدالِ ػكابرةُدارال اريػػة–الريػػاضُالطبدػػة
اْلكلىُ1991–1411ـه 

2ه اصحاديث المختارة أو المستخرج ممن اصحاديمث المختمارة ممما لمم يخرجمو البخماري ومسممم فمي

صممحيحييما:لػػيا الػػديفأبػػكَبػػدا﵀محمػػدبػػفَبػػدالكاحػػدالمُدسػػح(المَّػػكفى643:ه ػػ)ُ

دراسةكَّحُيؽ:مدالحاْلسَّاذالدَِّّكرَبدالملؾبفَبػدا﵀بػفدهػيشُدارخلػرللطباَػة
كالنشركالَّكزياُبيركت–لبنافُالطبدةال ال ةُ1420هػ2000-ـه
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3ه سمممنن ابمممن ماجمممو:ابػػفماِػػةأبػػكَبػػدا﵀محمػػدبػػفيزيػػدالُزكينػػحُكماِػػةاسػػـأبيػػهيزي ػػد
(المَّكفى273:هػ)َُّحُيؽ:محمدفؤادَبػدالبػارحُدارإحيػا الَِّّػبالدربيػة-فيصػؿَيسػى

البابحالحلبحه

4ه سنن أبي داود:أبكداكدسليمافبفاْلشدثبفإسحاؽبفبشيربػفشػدادبػفَمػركاْلزدم
الس ً
ٍِّ ٍسػػَّانح(المَّػػكفى275:هػػ)ُالمحُػػؽ:محمػػدمحيػػحالػػديفَبػػدالحميػػدُالمَِّّبػػةالدصػريةُ
صيدا–بيركته 

فسػ ٍػكرةبػػفمكسػػىبػػفاللػػحاؾُالَّرمػػذمُأبػػكَيسػػى
5ه سمممنن الترممممذي:محمػػدبػػفَيسػػىب ػ ى
(المَّكفى279:هػ)َُّحُيؽكَّدليؽ:أحمدمحمدشاِّر كمحمػدفػؤادَبػدالبػارح ِكابػراهيـَطػكة
َكضالمػدرسفػحاْلزهػرالشػريؼُشػرِّةمَِّّبػةكمطبدػةمصػطُىالبػابحالحلبػح–مصػرُ

الطبدةال انيةُ1395هػ1975/ـه 

6ه سممنن الممدارقطني:أبػػكالحسػػفَلػػحبػػفَمػػربػػفأحمػػدبػػفمْػػدمبػػفمسػػدكدبػػفالندمػػافبػػف
دينػ ػػارالبنػ ػػدادمالػ ػػداررطنح(المَّػ ػػكفى385:ه ػ ػػ)ُحُُػ ػػهكلػ ػػبطنصػ ػػهكَلػ ػػؽَليػ ػػه:شػ ػػديب

اْلرنػػؤكطُحسػػفَبػػدالمػػندـشػػلبحَُبػػداللطيػػؼحػػرزا﵀ُأحمػػدبرهػػكـُمؤسسػػةالرسػػالةُ
بيركت–لبنافُالطبدةاْلكلىُ1424هػ2004/ـه 

7ه السمممنن الكبمممرى:أبػػكَبػػدالػػرحمفأحمػػدبػػفشػػديببػػفَلػػحالخ ارسػػانحُالنسػػاِح(المَّػػكفى:
303هػ)ُحُُهكخػرجأحادي ػه:حسػفَبػدالمػندـشػلبحُأشػرؼَليػه:شػديباْلرنػاؤكطُرػدـ
لهَ:بدا﵀بفَبدالمحسفالَّرِّحُمؤسسةالرسػالة–بيػركتُالطبدػةاْلكلػىُ1421هػػ/

2001ـه 

ػىالخ ٍسػ ىػرٍك ًِردمالخ ارسػػانحُأبػػكبِّػػر
8ه السمممنن الكبمممرى:أحمػػدبػػفالحسػػيفبػػفَلػػحبػػفمكسػ
ي
البيُْػػح(المَّػػكفى458:هػػ)ُالمحُػػؽ:محمػػدَبػػدالُػػادرَطػػاُدارالَِّّػػبالدلميػػةُبيػػركت–

لبناتُالطبدةال ال ةُ1424هػ2003/ـه

9ه شممرح مشممكل اآلثممار:أبػػكِدُػػرأحمػػدبػػفمحمػػدبػػفسػػلمةبػػفَبػػدالملػػؾبػػفسػػلمةاْلزدم
الحِرمالمصرمالمدركؼبالطحػاكم(المَّػكفى321:هػػ)َُّحُيػؽ:شػديباْلرنػؤكطُمؤسسػة

الرسالةُالطبدةاْلكلى1415-هػُ1494ـه

10ه صممحيح ابممن خزيمممة:أبػػكبِّػػرمحمػػدبػػفإسػػحاؽبػػفخزيمػػةبػػفالمني ػرةبػػفصػػالحبػػفبِّػػر
السػ ػػلمحالنيسػ ػػابكرم(المَّػ ػػكفى311:ه ػ ػػ)ُالمحُػ ػػؽ:دهمحم ػ ػدمص ػػطُىاْلَظمػ ػػحُالمَِّّػ ػػب
اْلسلمح–بيركته

11ه صحيح البخاري:محمػدبػفإسػماَيؿأبػكَبػدا﵀البخػارمالِدُػحُالمحُػؽ:محمػدزهيػربػف
ناص ػػرالناص ػػرُدارط ػػكؽالنِ ػػاة(مص ػػكرةَ ػػفالس ػػلطانيةبإل ػػافةَّػ ػرريـمحم ػػدفػ ػؤادَب ػػد
البارح)ُالطبدةاْلكلىُ1422هػه 
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12ه صحيح مسمم:مسلـبفالحِاجأبكالحسفالُشيرمالنيسابكرم(المَّكفى261:هػػ)ُالمحُػؽ:
محمدفؤادَبدالبارحُدارإحيا الَّراثالدربح–بيركته

13ه الكتاب المصنف في اصحاديث واآلثمار:أبػكبِّػربػفأبػحشػيبةَُبػدا﵀بػفمحمػدبػفإبػراهيـ
بػػفَ مػػافبػػفخكاسػػَّحالدبسػػح(المَّػػكفى235:ه ػػ)ُالمحُػػؽِّ:مػػاؿيكسػػؼالحػػكتُمَِّّبػػة
الرشد–الرياضُالطبدةاْلكلىُ1409قه

14ه المجتب من السمنن = السمنن الصمغرى لمنسمائي:أبػكَبػدالػرحمفأحمػدبػفشػديببػفَلػح
الخ ارس ػػانحُالنس ػػاِح(المَّ ػػكفى303:هػ ػػ)َُّحُي ػػؽَ:ب ػػدالَُّ ػػاحأب ػػكغ ػػدةُمَِّّ ػػبالمطبكَ ػػات

اْلسلمية–حلبُالطبدةال انيةُ1986–1406ـه

15ه المستدرك عم الصحيحين:أبػكَبػدا﵀الحػاِّـمحمػدبػفَبػدا﵀بػفمحمػدبػفحمدكيػهبػف
ينديـبفالحِّـاللبحالطْمانحالنيسابكرمالمدركؼبابفالبيػا(المَّػكفى405:هػػ)َُّحُيػؽ:

مصطُىَبدالُادرَطاُدارالَِّّبالدلمية–بيركتُالطبدةاْلكلىُ1990–1411ـه 

16ه مسند اإلمام أحمد بن حنبل:أبكَبدا﵀أحمدبفمحمدبفحنبؿبفهلؿبفأسػدالشػيبانح
(المَّكفى241:هػ)ُالمحُؽ:شديباْلرنؤكطَ-ادؿمرشدُكآخػركفُإشػراؼ:دَبػدا﵀بػف
َبدالمحسفالَّرِّحُمؤسسةالرسالةُالطبدةاْلكلىُ1421هػ2001/ـه 

17ه مسند أمير المؤمنين أبي حفص عممر بمن الخطماب  وأقوالمو عمم أبمواب العممم:أبػكالُػدا 
إسػػماَيؿبػػفَمػػربػػفِّ يػػرالُرشػػحالبصػػرم ػػـالدمشػػُح(المَّػػكفى774:هػػ)ُالمحُػػؽَ:بػػد
المدطحرلدِحُدارالنشر:دارالكفا –المنصكرةُالطبدةاْلكلىُ1411هػ1991-ـه

18ه المصمممنف:أب ػػكبِّ ػػرَب ػػدال ػػرزاؽب ػػفهم ػػاـب ػػفن ػػافاالحمي ػػرماليم ػػانحالص ػػندانح(المَّ ػػكفى:
211ه ػػ)ُالمحُػػؽ:حبيػػبالػػرحمفاْلَظمػػحُالمِلػػسالدلمػػح-الْنػػدُالمَِّّػػباْلسػػلمح–
بيركتُالطبدةال انيةُ1403قه

19ه المعجممم الكبيممر:سػػليمافبػػفأحمػػدبػػفأيػػكببػػفمطيػػراللخمػػحالشػػامحُأبػػكالُاسػػـالطب ارن ػح
(المَّػػكفى360:ه ػػ)ُالمحُػػؽ:حمػػدمبػػفَب ػػدالمِيػػدالسػػلُحُمَِّّبػػةابػػفَّيميػػة–الُ ػػاهرةُ
الطبدةال انيةه

20ه موطأ اإلمام مالمك:مالػؾبػفأنػسبػفمالػؾبػفَػامراْلصػبححالمػدنح(المَّػكفى179:هػػ)ُ
صػححهكررمػػهكخػرجأحادي ػػهكَلػؽَليػػه:محمػدفػؤادَبػدالبػػارحُدارإحيػا الَّػراثالدربػحُ
بيركت–لبنافُ1406هػ1985/ـه 

ب-شروح الحديث:

1ه إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري:أحمدبفمحمدبػفأبػىبِّػربػفَبػدالملػؾالُسػطلنح
الَُّيبػػحالمصػػرمُأبػػكالدبػػاسُشػػْابالػػديف(المَّػػكفى923:ه ػػ)ُالمطبدػػةالِّبػػرلاْلميريػػةُ
مصرُالطبدةالسابدةُ1323هػه
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2ه االسممتذكار:أبػػكَمػػريكسػػؼبػػفَبػػدا﵀بػػفمحمػػدبػػفَبػػدالبػػربػػفَاصػػـالنمػػرمالُرطبػػح
(المَّػػكفى463:ه ػػ)َُّحُيػػؽ:سػػالـمحمػػدَطػػاُمحمػػدَلػػحمدػػكضُدارالَِّّػػبالدلميػػة–
بيركتُالطبدةاْلكلىُ2000–1421ـه 

3ه إكمممال المعمممم بفوائممد مسممممُالمؤلػػؼَ:يػػاضبػػفمكسػػىبػػفَيػػاضبػػفَمػػركفاليحصػػبح
المحُؽ:الدَِّّكريحيىإًسم ً
اَيؿُالناشػر:دارالكفػا 
السبَّحُأبكالُلؿ(المَّكفى544:هػ)ُ
ٍى ٍى
للطباَةكالنشركالَّكزياُمصرُالطبدة:اْلكلىُ1419هػ1998-ـ
4ه تحفة اصحوذي بشرح جامع الترمذي:أبكالدلمحمدَبدالرحمفبفَبدالرحيـالمبارُِّكرل
(المَّكفى1353:هػ)ُدارالَِّّبالدلمية–بيركته

5ه تحفة اصحوذي بشرح جامع الترمذي:أبكالدلمحمدَبدالرحمفبفَبدالرحيـالمبارُِّكرل
(المَّكفى1353:هػ)ُدارالَِّّبالدلمية–بيركته

6ه سبل السالم:محمدبفإسماَيؿبػفصػلحبػفمحمػدالحسػنحُالِّحلنػح ػـالصػندانحُأبػك
إب ػراهيـَُػػزالػػديفُالمدػػركؼِّأسػػلفهبػػاْلمير(المَّػػكفى1182:ه ػػ)ُدارالحػػديثُالطبدػػة
بدكفطبدةكبدكفَّارياه 

7ه السيل الجرار المتدفق عمم حمدائق اصزىمار:محمػدبػفَلػحبػفمحمػدبػفَبػدا﵀الشػكِّانح
اليمنح(المَّكفى1250:هػ)ُدارابفحزـُالطبدةاْلكلىه 

8ه شمممرح صمممحيح البخمممارى البمممن بطمممالُابػػفبطػػاؿأبػػكالحسػػفَلػػحبػػفخلػػؼبػػفَبػػدالملػػؾ
(المَّػػكفى449:ه ػػ)َُّحُيػػؽ:أبػػكَّمػػيـياسػػربػػفإب ػراهيـُمَِّّبػػةالرشػػد-السػػدكديةُالريػػاضُ
الطبدةال انيةُ1423هػ2003-ـه

9ه عمدة القاري شرح صحيح البخاري:أبكمحمدمحمكدبفأحمدبفمكسىبفأحمدبفحسيف
النيَّابىالحنُىبدرالديفالدينى(المَّكفى855:هػ)ُدارإحيا الَّراثالدربح–بيركته 

10ه فتح الباري شمرح صمحيح البخماري:أحمػدبػفَلػحبػفحِػرأبػكالُلػؿالدسػُلنحالشػافدحُ
دارالمدرف ػػة-بي ػػركتُ1379قُرر ػػـَِّّب ػػهكأبكاب ػػهكأحادي ػػه:محم ػػدفػ ػؤادَب ػػدالب ػػارحُر ػػاـ
بإخ ارِػػهكصػػححهكأشػػرؼَلػػىطبدػػه:محػػبالػػديفالخطيػػبَُليػػهَّدليُػػاتالدلمػػةَ:بػػد

الدزيزبفَبدا﵀بفبازه

11ه فممتح البمماري شممرح صممحيح البخمماري:زيػػفالػػديفَبػػدالػػرحمفبػػفأحمػػدبػػفرِػػببػػفالحسػػفُ
السػػلمحُالبنػػدادمُ ػػـالدمشػػُحُالحنبلػػح(المَّػػكفى795:ه ػػ)َُّحُيػػؽ:مِمكَػػةمػػفطلبػػة
ى

الدلـُمَِّّبػةالنربػا اْل ريػة-المدينػةالنبكيػةُالحُػكؽ:مَِّّػبَّحُيػؽدارالحػرميف–الُػاهرةُ
الطبدةاْلكلىُ1417هػ1996-ـه 
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12ه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحَ:لحبف(سلطاف)محمدُأبكالحسفنكرالػديفالمػل
الْركمالُارم(المَّكفى1014:هػ)ُدارالُِّرُبيركت–لبنػافُالطبدػةاْلكلػىُ1422هػػ-

2002ـ 

13ه من مار القمماري شممرح مختصممر صممحيح البخمماري:حم ػزةمحمػػدراسػػـُراِدػػه:الشػػياَبػػدالُػػادر
اْلرناؤكطَُنحبَّصحيحهكنشػرَ:بشػيرمحمػدَيػكفُمَِّّبػةدارالبيػافُدمشػؽ-الِمْكريػة
الدربيةالسكريةُمَِّّبةالمؤيدُالطػاِؼ-المملِّػةالدربيػةالسػدكديةَُػاـالنشػر1410:هػػ-

1990ـه

14ه المنتقممم شمممرح الموطمممأ:أبػػكالكليػػدسػػليمافبػػفخلػػؼبػػفسػػددبػػفأيػػكببػػفكارثالَِّيبػػح
الُرطبحالباِحاْلندلسح(المَّكفى474:هػ)ُمطبدةالسدادة-بِكارمحافظةمصرُالطبدة

اْلكلىُ1332هػُ( ـصكرَّْادارالَِّّاباْلسلمحُالُاهرة-الطبدةال انيةُبدكفَّاريا)ه

15ه المنيمماج شممرح صممحيح مسمممم بممن الحجمماج:أبػػكزِّريػػامحيػػحالػػديفيحيػػىبػػفشػػرؼالنػػككم
(المَّكفى676:هػ)ُدارإحيا الَّراثالدربح–بيركتُالطبدةال انيةُ1392قه

16ه نيممل اصوطممار:محمػػدبػػفَلػػحبػػفمحمػػدبػػفَبػػدا﵀الشػػكِّانحاليمنػػح(المَّػػكفى1250:هػػ)ُ
َّحُيؽَ:صاـالديفالصبابطحُدارالحديثُمصرُالطبدةاْلكلىُ1413هػ1993/ـه 

ج-عموم الحديث:

1ه التعميقات الحسان عم صمحيح ابمن حبمان وتمييمز سمقيمو ممن صمحيحو ،وشماذه ممن محفوظمو،

ػفم ٍدبػ ىػدُالَّميمػػحُأبػػكحػػاَّـُ
مؤلمممف اصصمممل:محمػػدبػػفحبػػافبػػفأحمػػدبػػفحبػػافبػػفمدػػاذبػ ى

الدارمحُالبسَّح(المَّكفى354:هػ)َُّرَّيب:اْلميرأبكالحسفَلحبفبلبافبفَبدا﵀َُػل 
ي
الػػديفالُارسػػحالحنُػػح(المَّػػكفى739:ه ػػ)ُمؤلػػؼالَّدليُػػاتالحسػػاف:أبػػكَبػػدالػػرحمفمحمػػد
ناصرالديفُبفالحاجنكحبفنِاَّحبفآدـُاْلشػُكدرماْللبػانح(المَّػكفى1420:هػػ)ُداربػا

كزيرللنشركالَّكزياُِدة-المملِّةالدربيةالسدكديةُالطبدةاْلكلىُ1424هػ2003-ـه 
2ه َم ْج َممممعُ الزَو ِائم ِممد َو َم ْن َبمممعُ الفَ َو ِائم ِممد:أبػػكالحسػػفنػػكرالػػديفَلػػحبػػفأبػػحبِّػػربػػفسػػليمافالْي مػػح
(المَّكفى807:هػ)ُحَُُّىهك ىخ َّرجأ ً
اثه
ٍمكفلًلَّ ىر ً
ٌ
ىحادي ىهي
ى يى ى ى
المأ ي
:حسيفسليـأسدالدارانحُ ىد يار ى
رابعاً-المغة العربية والمعاجم :
1ه أنيس الفقياء فمي تعريفمات اصلفماظ المتداولمة بمين الفقيماء:راسػـبػفَبػدا﵀بػفأميػرَلػح
الُكنػػكمالركمػػحالحنُػػح(المَّػػكفى978:هػػ)ُالمحُػػؽ:يحيػػىحسػػفمػرادُدارالَِّّػػبالدلميػػةُ
2004ـ1424-هػه

2ه تيذيب اصسماء والمغات:أبػكزِّريػامحيػحالػديفيحيػىبػفشػرؼالنػككم(المَّػكفى676:هػػ)ُ
َنيػػتبنشػرَكَّصػػحيحهكالَّدليػػؽَليػػهكمُابلػػةأصػػكله:شػرِّةالدلمػػا بمسػػاَدةإدارةالطباَػػة

المنيريةُيطلبمف:دارالَِّّبالدلميةُبيركت–لبنافه
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3ه تيذيب المغة ،محمد بن أحمد بن اصزىري اليروي،أبكمنصكر(المَّكفى370:هػػ)ُالمحُػؽ:
محمدَكضمرَبُدارإحيا الَّراثالدربح–بيركتُالطبدةاْلكلىُ2001ـه 

4ه شممرح نيممج البالاممة،المؤلػػؼ:ابػػفابػػحالحديػػدُالمحُػػؽ:محمػػدإب ػراهيـُالناشػػر:دارالَِّّػػاب
الدربح-دارااميرةللطباَةكالنشركالَّكزياُالطبدة:ااكلى2007

5ه صممبح اصعشم فممي صممناعة اإلنشمماء:أحمػػدبػػفَلػػحبػػفأحمػػدالُػزارمالُلُشػػندم ػػـالُػػاهرم
(المَّكفى821:هػ)ُدارالَِّّبالدلميةُبيركته

6ه الصحاح تاج المغة وصحاح العربية:أبكنصرإسماَيؿبفحمادالِكهرمالُارابح(المَّكفى:
393هػ ػػ)َُّحُي ػػؽ:أحم ػػدَب ػػدالنُ ػػكرَط ػػارُدارالدل ػػـللملي ػػيف–بي ػػركتُالطبد ػػةالرابد ػػة

1407هػ1987-ـه

7ه اريممب الحممديث:إبػراهيـبػػفإسػػحاؽالحربػػحأبػػكإسػػحاؽ[ُ]285-198المحُػػؽ:دهسػػليماف
إبراهيـمحمدالدايدُِامدةأـالُرل-مِّةالمِّرمةُالطبدةاْلكلىُ1405قه 

8ه القمماموس الفقيممي لغممة واصممطالحا:الػػدَِّّكرسػػددمأبػػكحبيػػبُدارالُِّػػرهدمشػػؽ–سػػكريةُ
الطبدةال انية1408هػ=1988ـه

9ه كتممماب التعريفممماتَ،ل ػػحب ػػفمحم ػػدب ػػفَل ػػحالػ ػزيفالشػ ػريؼالِرِ ػػانح(المَّ ػػكفى816:هػ ػػ)ُ
المحُؽ:لػبطهكصػححهِماَػةمػفالدلمػا بإشػراؼالناشػرُدارالَِّّػبالدلميػةُبيػركت–
لبنافُالطبدةاْلكلى1403هػ1983-ـه 

10ه لسمممان العمممرب:محمػػدبػػفمِّػػرـبػػفَلػػىُأبػػكالُلػػؿُِمػػاؿالػػديفابػػفمنظػػكراْلنصػػارم
الركيُدىاْلفريُى(المَّكفى711:هػ)ُدارصادر–بيركتُالطبدةال ال ة1414-هػه

11ه مختممار الصممحاح:زيػػفالػػديفأبػػكَبػػدا﵀محمػػدبػػفأبػػحبِّػػربػػفَبػػدالُػػادرالحنُػػحال ػرازم
(المَّكفى666:هػ)ُالمحُؽ:يكسؼالشيامحمدُالمَِّّبةالدصرية-الدارالنمكذِيةُبيركت
–صيداُالطبدةالخامسةُ1420هػ1999/ـه

12ه المصباح المنير في اريب الشرح الكبيمر:أحمػدبػفمحمػدبػفَلػحالُيػكمح ػـالحمػكمُأبػك
الدباس(المَّكفى:نحك770هػ)ُالمَِّّبةالدلمية–بيركتُبدكفطبدةكسنةنشره 

13ه المعجم الوسميط:مِمػااللنػةالدربيػةبالُػاهرةُ(إبػراهيـمصػطُى/أحمػدالزيػات/حامػدَبػد
الُادر/محمدالنِار)ُدارالدَكةه

14ه معجمم لغمة الفقيماء:محمػدركاسرلدِػػح-حامػدصػادؽرنيبػحُدارالنُػاِسللطباَػةكالنشػػر
كالَّكزياُالطبدةال انيةُ1408هػ1988/ـه

15ه معجمممم مقممماييس المغمممة:أحمػػدبػػففػػارسبػػفزِّريػػاالُزكينػػحال ػرازمُأبػػكالحسػػيف(المَّػػكفى:
395هػ)ُالمحُؽَ:بدالسلـمحمدهاركفُدارالُِّرُ1399هػ1979/ـه
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16ه المغممرب فممي ترتيممب المعممرب:ناصػػربػػفَبػػدالسػػيدأبػػىالمِّػػارـابػػفَلػػىُأبػػكالُػػَّحُبرهػػاف
ل(المَّكفى610:هػ)ُدارالَِّّابالدربحُبدكفطبدةكبدكفَّارياه
الديفالخك
ارزمحالم ى
طٍّرًز ٌ
ي

17ه النياية في اريب الحمديث واصثمر:مِػدالػديفأبػكالسػداداتالمبػارؾبػفمحمػدبػفمحمػدبػف
محمػػدابػػفَبػػدالِّػريـالشػػيبانحالِػػزرمابػػفاْل يػػر(المَّػػكفى606:هػػ)َُّحُيػػؽ:طػػاهرأحمػػد
الزاكل-محمكدمحمدالطناححُالمَِّّبةالدلمية-بيركتُ1399هػ1979-ـه 

خامساً-كتب أصول الفقو:

1ه اإلحكممام شممرح أصممول اصحكممامَ:بػػدالػػرحمفبػػفمحمػػدبػػفراسػػـالداصػػمحالُحطػػانحالحنبلػػح
النِدم(المَّكفى1392:هػ)ُالطبدةال انيةُ1406هػه

2ه شممرح القواعممد الفقييممة:أحمػػدبػػفالشػػيامحمػػدالزررػػا[1285ه ػػ1357-ه ػػ]ُصػػححهكَلػػؽ
َليه:مصطُىأحمدالزرراُدارالُلـ-دمشؽ/سكرياُالطبدةال انيةُ1409هػ1989-ـه

3ه قواعممد اصحكممام فممي مصممالح اصنممام:أبػػكمحمػػدَػػزالػػديفَبػػدالدزيػػزبػػفَبػػدالسػػلـبػػفأبػػح
الُاسـبفالحسفالسلمحالدمشُحُالملُببسػلطافالدلمػا (المَّػكفى660:هػػ)ُراِدػهكَلػؽ

َليػػه:طػػهَبػػدال ػػرؤكؼسػػددُمَِّّبػػةالِّليػػاتاْلزهري ػػة–الُػػاهرةُطبدػػةِ:ديػػدةمل ػػبكطة

منُحةُ1414هػ1991-ـه

4ه كشممف اصس مرار شممرح أصممول البممزدويَ:بػػدالدزيػػزبػػفأحمػػدبػػفمحمػػدَُػػل الػػديفالبخػػارم
الحنُح(المَّكفى730:هػ)ُدارالَِّّاباْلسلمحُبدكفطبدةكبدكفَّارياه

سادساً-كتب الفقو:

أ .المذىب الحنفي:

1ه االختيممار لتعميممل المختممارَ:بػػدا﵀بػػفمحمػػكدبػػفمػػكدكدالمكصػػلحالبلػػدححُمِػػدالػػديفأبػػك
الُلؿالحنُح(المَّكفى683:هػ)ُمطبدةالحلبح-الُاهرةُ1356هػ1937/ـه

2ه البحمممر الرائمممق شمممرح كنمممز المممدقائق:زيػػفالػػديفبػػفإب ػراهيـبػػفمحمػػدُالمدػػركؼبػػابفنِػػيـ
المص ػػرم(المَّ ػػكفى970:هػ ػػ)ُكف ػػحآخػ ػرََِّّ:مل ػػةالبح ػػرال ارِ ػػؽلمحم ػػدب ػػفحس ػػيفب ػػفَل ػػح
الط ػػكرمالحنُ ػػحالُ ػػادرم(تبد ػػد1138هػ ػػ)ُكبالحاش ػػية:منح ػػةالخ ػػالؽاب ػػفَاب ػػديفُدار

الَِّّاباْلسلمحُالطبدةال انية-بدكفَّارياه

3ه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعَ:ل الديفُأبكبِّربفمسدكدبفأحمدالِّاسانحالحنُح
(المَّكفى587:هػ)ُدارالَِّّبالدلميةُالطبدةال انيةُ1406هػ1986/ـه 

4ه رد المحتممار عم م الممدر المختممار:ابػػفَابػػديفُمحمػػدأمػػيفبػػفَمػػربػػفَبػػدالدزيػػزَابػػديف
الدمشػ ػػُحالحنُػ ػػح(المَّػ ػػكفى1252:ه ػ ػػ)ُدارالُِّػ ػػر-بيػ ػػركتُالطبدػ ػػةال انيػ ػػةُ1412ه ػ ػػ-
1992ـه 
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5ه العناية شرح اليداية:محمدبفمحمدبػفمحمػكدُأِّمػؿالػديفأبػكَبػدا﵀ابػفالشػياشػمس
الػػديفابػػفالشػػياِمػػاؿالػػديفالركمػػحالبػػابرَّح(المَّػػكفى786:ه ػػ)ُدارالُِّػػرُبػػدكفطبدػػة
كبدكفَّارياه 

6ه المحمميط البرىمماني فممي الفقممو النعممماني فقممو اإلمممام أبممي حنيفممة :أبػػكالمدػػالحبرهػػافالػػديف
ػازةىالبخ ػػارمالحنُ ػػح(المَّ ػػكفى616:هػ ػػ)ُ
ػفم ػ ى
محم ػػكدب ػػفأحم ػػدب ػػفَب ػػدالدزي ػػزب ػػفَم ػػرب ػ ى

المحُػػؽَ:بػػدالِّػ ػريـسػػامحالِن ػػدمُدارالَِّّػػبالدلمي ػػةُبيػػركت–لبن ػػافُالطبدػػةاْلكل ػػىُ
1424هػ2004-ـه

7ه اليداية في شرح بداية المبتديَ:لػحبػفأبػحبِّػربػفَبػدالِليػؿالُرغػانحالمرغينػانحُأبػك
الحسفبرهػافالػديف(المَّػكفى593:هػػ)ُالمحُػؽ:طػلؿيكسػؼُداراحيػا الَّػراثالدربػح-
بيركت–لبنافه 

ب .المذىب المالكي:

1ه بدايمممة المجتيمممد ونيايمممة المقتصمممد:أبػػكالكليػػدمحمػػدبػػفأحمػػدبػػفمحمػػدبػػفأحمػػدبػػفرشػػد
الُرطبػػحالشػػْيربػػابفرشػػدالحُيػػد(المَّػػكفى595:ه ػػ)ُدارالحػػديث–الُػػاهرةُبػػدكفطبدػػةُ

1425هػ2004/ـه 

2ه حاشمية الدسمموقي عمم الشممرح الكبيممرُمحمػػدبػفأحمػػدبػفَرفػػةالدسػكرحالمػػالِّح(المَّػػكفى:
1230هػ)ُدارالُِّرُبدكفطبدةكبدكفَّارياه 

3ه الممذخيرة:أبػػكالدبػاسشػػْابالػػديفأحمػػدبػػفإدريػػسبػفَبػػدالػػرحمفالمػػالِّحالشػػْيربػػالُرافح
(المَّػ ػػكفى684:ه ػ ػػ)ُالمحُػ ػػؽ:محمػ ػػدحِػ ػػحُسػ ػػديدأَ ػ ػراب كمحمػ ػػدبػ ػػكخب ػ ػزةُدارالنػ ػػرب
اْلسلمح-بيركتُالطبدةاْلكلىُ1994ـه 

4ه الفواكو الدواني عمم رسمالة ابمن أبمي زيمد القيروانمي:أحمػدبػفغػانـ(أكغنػيـ)بػفسػالـابػف
مْنػػاُشػػْابالػػديفالنُػراكماْلزهػػرمالمػػالِّح(المَّػػكفى1126:هػػ)ُدارالُِّػػرُبػػدكفطبدػػةُ
1415هػ1995/ـه

5ه المدونة:مالؾبفأنسبفمالػؾبػفَػامراْلصػبححالمػدنح(المَّػكفى179:هػػ)ُدارالَِّّػب
الدلميةُالطبدةاْلكلىُ1415هػ1994/ـه 

6ه مواىممب الجميممل فممي شممرح مختصممر خميممل:شػػمسالػػديفأبػػكَبػػدا﵀محمػػدبػػفمحمػػدبػػفَبػػد
الػػرحمفالطرابلسػػحالمنربػػحُالمدػػركؼبالحطػػابالرَينػػحالمػػالِّح(المَّػػكفى954:ه ػػ)ُدار

الُِّرُالطبدةال ال ةُ1412هػ1992/ـه 

المدونمة ممن ايرىما ممن اصُ ِ
7ه النوادر و ِّ
ميمات:أبػكمحمػدَبػدا﵀بػف(أبػح
الزيادات عم َما فمي َ
زي ػػد)َب ػػدال ػػرحمفالنُ ػػزمُالُيركان ػػحُالم ػػالِّح(المَّ ػػكفى386:هػ ػػ)َُّحُي ػػؽ:مِمكَ ػػةم ػػف
المحُُيفُدارالنرباْلسلمحُبيركتُالطبدةاْلكلىُ1999ـه
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ج .المذىب الشافعي:

1ه اصم:الشافدحأبكَبدا﵀محمدبفإدريػسبػفالدبػاسبػفَ مػافبػفشػافابػفَبػدالمطلػب
ب ػػفَب ػػدمن ػػاؼالمطلب ػػحالُرش ػػحالمِّ ػػح(المَّ ػػكفى204:هػ ػػ)ُدارالمدرف ػػة–بي ػػركتُب ػػدكف

طبدةُ1410هػ1990/ـه

2ه بحر المذىب في فروع المذىب الشافعي:الركيانحُأبكالمحاسفَبدالكاحدبفإسماَيؿ(ت
502هػ)ُالمحُؽ:طارؽفَّححالسيدُدارالَِّّبالدلميةُالطبدةاْلكلىُ2009ـه

3ه الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي وىو شرح مختصر المزني:أبكالحسفَلحبف
محمدبفمحمدبفحبيبالبصرمالبندادمُالشْيربالماكردم(المَّػكفى450:هػػ)ُالمحُػؽ:

الشياَلحمحمػدمدػكض-الشػياَػادؿأحمػدَبػدالمكِػكدُدارالَِّّػبالدلميػةُبيػركت–
لبنافُالطبدةاْلكلىُ1419هػ1999-ـه 

4ه المجموع شرح الميذب (مع تكممة السبكي والمطيعي):أبكزِّريامحيحالديفيحيىبفشرؼ
النككم(المَّكفى676:هػ)ُدارالُِّره 

د .المذىب الحنبمي:

1ه اإلنصاف في معرفة المراجح ممن الخمالفَ:ػل الػديفأبػكالحسػفَلػحبػفسػليمافالمػرداكم
الدمشػػُحالصػػالححالحنبلػػح(المَّػػكفى885:ه ػػ)ُدارإحيػػا الَّ ػراثالدربػػحُالطبدػػةال انيػػة-
بدكفَّارياه 

2ه دقممائق أولممي النيم لشممرح المنتيم المعممروف بشممرح منتيم اإلرادات:منصػػكربػػفيػػكنسبػػف
صلحالديفابفحسفبفإدريسالبْكَّىالحنبلى(المَّكفى1051:هػ)َُالـالَِّّبُالطبدػة
اْلكلىُ1414هػ1993/ـه 

3ه زاد المسمتقنع فممي اختصمار المقنممع:مكسػػىبػفأحمػدبػػفمكسػىبػػفسػالـبػفَيسػػىبػفسػػالـ
الحِػػاكمالمُدسػػحُ ػػـالصػػالححُشػػرؼالػػديفُأبػػكالنِػػا(المَّػػكفى968:هػػ)ُالمحُػػؽَ:بػػد

الرحمفبفَلحبفمحمدالدسِّرُدارالكطفللنشر–الرياضه 
ٌ

4ه شممممرح الزركشممممي:ش ػػمسالػػػديفمحمػػػدبػػػفَب ػػدا﵀الزرِّشػػػحالمصػ ػػرمالحنبلػػػح(المَّػػػكفى:
772هػ)ُدارالدبيِّافُالطبدةاْلكلىُ1413هػ1993/ـه 

5ه الكممافي فممي فقممو اإلمممام أحمممد:أبػػكمحمػػدمكفػػؽالػػديفَبػػدا﵀بػػفأحمػػدبػػفمحمػػدبػػفردامػػة
الِمػػاَيلحالمُدسػػح ػػـالدمشػػُحالحنبلػػحُالشػػْيربػػابفردامػػةالمُدسػػح(المَّػػكفى620:ه ػػ)ُ
دارالَِّّبالدلميةُالطبدةاْلكلىُ1414هػ1994/ـه 

6ه كتاب الفروع ومعو تصحيح الفروع لعالء المدين عممي بمن سمميمان الممرداويُمحمػدبػفمُلػح
ب ػػفمحم ػػدب ػػفمُ ػػرجُأب ػػكَب ػػدا﵀ُش ػػمسال ػػديفالمُدس ػػحالرامين ػػى ػػـالص ػػالححالحنبل ػػح
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(المَّ ػػكفى763:هػ ػػ)ُالمحُ ػػؽَ:ب ػػدا﵀ب ػػفَب ػػدالمحس ػػفالَّرِّ ػػحُمؤسس ػػةالرس ػػالةُالطبد ػػة

اْلكلى1424هػ2003-ـه

7ه كشمماف القنمماع عممن مممتن اإلقنمماع:منصػػكربػػفيػػكنسبػػفصػػلحالػػديفابػػفحسػػفبػػفإدريػػس
البْكَّىالحنبلى(المَّكفى1051:هػ)ُدارالَِّّبالدلميةُبدكفطبدةكَّارياه

8ه المبدع في شرح المقنع:إبراهيـبفمحمدبفَبدا﵀بفمحمدابفمُلحُأبكإسحاؽُبرهاف
الػػديف(المَّػػكفى884:هػػ)ُدارالَِّّػػبالدلميػػةُبيػػركت–لبنػػافُالطبدػػةاْلكلػػىُ1418هػػ/
1997ـه 

9ه المغني:أبكمحمدمكفؽالػديفَبػدا﵀بػفأحمػدبػفمحمػدبػفردامػةالِمػاَيلحالمُدسػح ػـ
الدمش ػػُحالحنبل ػػحُالش ػػْيرب ػػابفردام ػػةالمُدس ػػح(المَّ ػػكفى620:هػ ػػ)ُمَِّّب ػػةالُ ػػاهرةُب ػػدكف

طبدةُ1388هػ1968/ـه

سابعاً-فقو عام:

1ه أحكمممام أىمممل الذممممة:محمػػدب ػػفأب ػػحبِّػػرب ػػفأي ػػكببػػفس ػػددش ػػمسالػػديفاب ػػفر ػػيـالِكزي ػػة
(المَّػػكفى751:هػػ)ُالمحُػػؽ:يكسػػؼبػػفأحمػػدالبِّػػرم-شػػاِّربػػفَّكفيػػؽالدػػاركرمُرمػػادل

للنشر–الدماـُالطبدةاْلكلىُ1997–1418ـه

2ه اصحوال الشخصية:محمدأبكزهرةُدارالُِّرالدربح-الُاهرة-

3ه فقممو السممنة:سػػيدسػػابؽ(المَّػػكفى1420:ه ػػ)ُدارالَِّّػػابالدربػػحُبيػػركت–لبنػػافُالطبدػػة
ال ال ةُ1397هػ1977-ـه

4ه مختصممر اخممتالف العمممماء:أبػػكِدُػػرأحمػػدبػػفمحمػػدبػػفسػػلمةبػػفَبػػدالملػػؾبػػفسػػلمة
اْلزدمالحِػرمالمصػرمالمدػركؼبالطحػاكم(المَّػكفى321:هػػ)ُالمحُػؽ:دهَبػدا﵀نػذير

أحمدُدارالبشاِراْلسلمية–بيركتُالطبدةال انيةُ1417قه

5ه موسمموعة الفقمممو اإلسممالمي:محمػػدبػػفإب ػراهيـبػػفَبػػدا﵀الَّػػكيِرمُبيػػتاْلفِّػػارالدكليػػةُ
الطبدةاْلكلىُ1430هػ2009-ـه

ثامناً-السياسة الشرعية:

1ه اصحكام السمطانية:أبكالحسفَلحبفمحمدبفمحمدبفحبيبالبصػرمالبنػدادمُالشػْير
بالماكردم(المَّكفى450:هػ)ُدار الحديث – القاىرة.

2ه اصحكممام السمممطانية:الُالػػحأبػػكيدلػػىُمحمػػدبػػفالحسػػيفبػػفمحمػػدبػػفخلػػؼابػػفالُ ػ ار 
(المَّكفى458:هػ)ُصححهكَلؽَليػه:محمػدحامػدالُُػحُدارالَِّّػبالدلميػة-بيػركت

ُلبنافُالطبدةال انيةُ1421هػ2000-ـه

3ه اإلسممالم والدسممتورَّ:كفيػػؽبػػفَبػػدالدزيػػزالسػػديرمُكِّالػػةالمطبكَػػاتكالبحػػثالدلمػػحك ازرة
الشِكفاْلسلميةكاْلكراؼكالدَكةكاْلرشادُالطبدةاْلكلىُ1425هػه
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4ه اإلسمممالم وأوضمممماعنا السياسممممية َ:ب ػػدالُ ػػادرَ ػػكدة(المَّ ػػكفى1373:هػ ػػ)ُمؤسس ػػةالرس ػػالة
للطباَةكالنشركالَّكزياُبيركت–لبنافَُاـالنشر1401:هػ1981-ـه

5ه بسممتان اصحبممار مختصممر نيممل اصوطممار:فيصػػؿبػػفَبػػدالدزيػػزبػػففيصػػؿابػػفحمػػدالمبػػارؾ
الحريملحالنِدم(المَّكفى1376:هػػ)ُدارإشػبيلياللنشػركالَّكزيػاُالريػاضُالطبدػةاْلكلػىُ
1419هػ1998-ـه 

6ه تحرير اصحكام في تدبير أىل اإلسالم:أبكَبدا﵀ُمحمدبفإبراهيـبػفسػددا﵀بػفِماَػة
الِّنانحالحمكمالشافدحُبدرالديف(المَّػكفى733:هػػ)ُالمحُػؽ:رػدـلػه:الشػياَبػدا﵀بػف
زيػػدآؿمحمػػكدَُّحُيػػؽكد ارسػػةكَّدليػػؽ:دهف ػؤادَبػػدالمػػندـأحمػػدُدارال ُافػػةبَُّػػكيضمػػف

رِاسةالمحاِّـالشرَيةبُطر-رطر/الدكحةُالطبدةال ال ةُ1408هػ1988-ـه

7ه تسييل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الممك:أبكالحسفَلحبفمحمدبفمحمدبفحبيب
البص ػػرمالبن ػػدادمُالش ػػْيربالم ػػاكردم(المَّ ػػكفى450:هػ ػػ)ُالمحُ ػػؽ:مح ػػحه ػػلؿالس ػػرحاف
كحسفالساَاَّحُدارالنْلةالدربية–بيركته

8ه التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضمعيَ:بػدالُػادرَػكدةُدارالِّاَّػبالدربػحُ
بيركته

9ه سممراج المممموك:أبػػكبِّػػرمحمػػدبػػفمحمػػدابػػفالكليػػدالُْػػرمالطرطكشػػحالمػػالِّح(المَّػػكفى:
520هػ)ُمفأكاِؿالمطبكَاتالدربية–مصرَُّارياالنشر1289:هػُ1872ـه

10ه السياسة الشرعيةَُّ:حالديفأبكالدباسأحمدبفَبدالحليـبفَبػدالسػلـبػفَبػدا﵀بػف
أبػػحالُاسػػـبػػفمحمػػدابػػفَّيميػػةالح ارنػػحالحنبلػػحالدمشػػُح(المَّػػكفى728:ه ػػ)ُك ازرةالشػػِكف

اْلسلميةكاْلكراؼكالدَكةكاْلرشاد-المملِّةالدربيةالسدكديةُالطبدةاْلكلىُ1418هػه

11ه السياسة الشرعية:ماِسَّيرُمناهيِامدةالمدينةالدالميةُِامدةالمدينةالدالمية 

12ه الطرق الحكمية:محمدبفأبحبِّربفأيكببفسددشمسالديفابفريـالِكزية(المَّػكفى:
751هػ)ُمَِّّبةدارالبيافُالطبدةبدكفطبدةكبدكفَّارياه

13ه الغياثي اياث اصمم في التياث الظمممَ:بػدالملػؾبػفَبػدا﵀بػفيكسػؼبػفمحمػدالِػكينحُ
أبػػكالمدػػالحُرِّػػفالػػديفُالملُػػببإمػػاـالحػػرميف(المَّػػكفى478:ه ػػ)ُالمحُػػؽَ:بػػدالدظػػيـ

الديبُمَِّّبةإماـالحرميفُالطبدةال انيةُ1401هػه

14ه الفخمري فمي اآلداب السمممطانية والمدول اإلسممالمية:محمػدبػفَلػحبػػفطباطبػاالمدػركؼبػػابف
الطُطُػػح(المَّ ػكفى709:ه ػػ)ُالمحُػػؽَ:بػػدالُػػادرمحمػػدمػػايكُدارالُلػػـالدربػػحُبيػػركتُ
الطبدةاْلكلىُ1418هػ1997-ـه

15ه معمالم القربممة فممي طممب الحسممبة:محمػدبػػفمحمػدبػػفأحمػدبػفأبػػحزيػدبػػفاْلخػكةُالُرشػػحُ
ليا الديف(المَّكفى729:هػ)ُدارالُنكف«ِّمبردج»ه
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16ه المنيج المسموك في سياسة المموكَ:بدالػرحمفبػفنصػربػفَبػدا﵀ُأبػكالنِيػبُِػلؿ
الػػديفالدػػدكمالشػػيزرمالشػػافدح(المَّػػكفى:نحػػك590ه ػػ)ُالمحُػػؽَ:لػػحَبػػدا﵀المكسػػىُ

مَِّّبةالمنار–الزررا ه

تاسعاً-كتب اصعالم والتراجم:

1ه االسممتيعاب فممي معرفممة اصصممحاب،أبػػكَمػػريكسػػؼبػػفَبػػدا﵀بػػفمحمػػدبػػفَبػػدالبػػربػػف
َاصػ ػػـالنمػ ػػرمالُرطبػ ػػح(المَّػ ػػكفى463:ه ػ ػػ)ُالمحُػ ػػؽَ:لػ ػػحمحمػ ػػدالبِػ ػػاكمُدارالِيػ ػػؿُ

بيركتُالطبدةاْلكلىُ1412هػ1992/ـه 

2ه اصعممالم:خيػػرالػػديفبػػفمحمػػكدبػػفمحمػػدبػػفَلػػحبػػففػػارسُالزرِّلػػحالدمشػػُح(المَّػػكفى:
1396هػ)ُدارالدلـللملييفُالطبدةالخامسةَشر-أيار/مايك2002ـه

3ه اصعممالم،خيػػرالػػديفبػػفمحمػػكدبػػفمحمػػدبػػفَلػػحبػػففػػارسُالزرِّلػػحالدمشػػُح(المَّػػكفى:
1396هػ)ُدارالدلـللملييفُالطبدةالخامسةَشر-أيار/مايك2002ـه 

4ه اصنسابَ:بػدالِّػريـبػفمحمػدبػفمنصػكرالَّميمػحالسػمدانحالمػركزمُأبػكسػدد(المَّػكفى:
562هػ ػػ)ُالمحُ ػػؽَ:ب ػػدال ػػرحمفب ػػفيحي ػػىالمدلم ػػحاليم ػػانحكغيػ ػرَُمِل ػػسداِػ ػرةالمد ػػارؼ

الد مانيةُحيدرآبادُالطبدةاْلكلىُ1382هػ1962-ـه

5ه السممموك لمعرفممة دول المممموك:أحمػػدبػػفَلػػحبػػفَبػػدالُػػادرُأبػػكالدبػػاسالحسػػينحالدبيػػدمُ
َُّحالديفالمُريػزم(المَّػكفى845:هػػ)ُالمحُػؽ:محمػدَبػدالُػادرَطػاُدارالَِّّػبالدلميػة
-لبناف/بيركتُالطبدةاْلكلىُ1418هػ1997-ـه

6ه سممير أعممالم النممبالء:شػػمسالػػديفأبػػكَبػػدا﵀محمػػدبػػفأحمػػدبػػفَ مػػافبػػفرى ٍايمػػازالػػذهبح
(المَّكفى748:هػ)ُدارالحديث-الُاهرةُالطبدة1427هػ2006-ـه 

َبدالححبفأحمدبفمحمدابفالدمادالدِّرمالحنبلػحُ
7ه شذرات الذىب في أخبار من ذىب:
ى
أبػ ػػكالُػ ػػلح(المَّػ ػػكفى1089:ه ػ ػػ)ُحُُػ ػػه:محمػ ػػكداْلرنػ ػػاؤكطُخػ ػػرجأحادي ػ ػػهَ:بػ ػػدالُػ ػػادر

اْلرناؤكطُدارابفِّ يرُدمشؽ–بيركتُالطبدةاْلكلىُ1406هػ1986-ـه

8ه طبقممات الحفمماظَ:بػػدالػػرحمفبػػفأبػػحبِّػػرُِػػلؿالػػديفالسػػي كطح(المَّػػكفى911:ه ػػ)ُدار
الَِّّبالدلمية–بيركتُالطبدةاْلكلىُ1403قه

9ه طبقممات الحفمماظَُبػػدالػػرحمفبػػفأبػػحبِّػػرُِػػلؿالػػديفالسػػيكطح(المَّػػكفى911:ه ػػ)ُدار
الَِّّبالدلمية–بيركتُالطبدةاْلكلىُ1403قه 

10ه طبقممات الشممافعية الكبممرىَّ:ػاجالػػديفَبػػدالكهػاببػػفَُّػػحالػديفالسػػبِّح(المَّػػكفى771:هػػ)ُ
المحُػ ػػؽ:دهمحمػ ػػكدمحمػ ػػدالطنػ ػػاححدهَبػ ػػدالَُّػ ػػاحمحمػ ػػدالحلػ ػػكُهِػ ػػرللطباَػ ػػةكالنشػ ػػر
كالَّكزياُالطبدةال انيةُ1413هػه
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11ه طبقممات الشممافعية الكبممرىَّ:ػاجالػػديفَبػػدالكهػاببػػفَُّػػحالػديفالسػػبِّح(المَّػػكفى771:هػػ)ُ
المحُػ ػػؽ:دهمحمػ ػػكدمحمػ ػػدالطنػ ػػاححدهَبػ ػػدالَُّػ ػػاحمحمػ ػػدالحلػ ػػكُهِػ ػػرللطباَػ ػػةكالنشػ ػػر
كالَّكزياُالطبدةال انيةُ1413هػه

12ه طبقمممات الشمممافعيين:أب ػػكالُ ػػدا إس ػػماَيؿب ػػفَم ػػرب ػػفِّ ي ػػرالُرش ػػحالبص ػػرم ػػـالدمش ػػُح
(المَّػػكفى774:ه ػػ)َُّحُيػػؽ:دأحمػػدَمػػرهاشػػـُدمحمػػدزيػػنْـمحمػػدَػػزبُمَِّّبػػةال ُافػػة

الدينيةَُّارياالنشر1413:هػ1993-ـه

13ه طبقممات الفقيمماء الشممافعية َ:مػػافبػػفَبػػدالػػرحمفُأبػػكَمػػركَُُّػػحالػػديفالمدػػركؼبػػابف
الصػػلح(المَّػػكفى643:ه ػػ)ُالمحُػػؽ:محيػػحالػػديفَلػػحنِيػػبُدارالبشػػاِراْلسػػلمية–
بيركتُالطبدةاْلكلىُ1992ـه

14ه طبقممات الفقيمماء:أبػػكاسػػحاؽإبػراهيـبػفَلػػحالشػػيرازم(المَّػكفى476:هػػ)ُهذبػػهي:محمػػدبػػف
مِّػػرـابػػفمنظػػكر(المَّػػكفى711:هػػ)ُالمحُػػؽ:إحسػػافَبػػاسُدارال ارِػػدالدربػػحُبيػػركت–

لبنافُالطبدةاْلكلىُ1970ـه

15ه لسان الميزان:أبػكالُلػؿأحمػدبػفَلػحبػفمحمػدبػفأحمػدبػفحِػرالدسػُلنح(المَّػكفى:
852ه ػػ)ُالمحُػػؽ:داِ ػرةالمدػػرؼالنظاميػػة–الْنػػدُمؤسسػػةاْلَلمػػحللمطبكَػػاتبيػػركت–

لبنافُالطبدةال انيةُ1390هػ1971/ـه

16ه معجم اصدباء = إرشاد اصريب إل معرفة اصديب:شْابالديفأبكَبدا﵀ياركتبفَبدا﵀
الركمحالحمكم(المَّػكفى626:هػػ)ُالمحُػؽ:إحسػافَبػاسُدارالنػرباْلسػلمحُبيػركتُ

الطبدةاْلكلىُ1414هػ1993-ـه

17ه معجمممم البممممدان:ش ػػْابال ػػديفأب ػػكَب ػػدا﵀ي ػػاركتب ػػفَب ػػدا﵀الركم ػػحالحم ػػكم(المَّ ػػكفى:
626هػ)ُدارصادرُبيركتُالطبدةال انيةُ1995ـه

18ه وفيات اصعيان وأنبماء أبنماء الزممان:أبػكالدبػاسشػمسالػديفأحمػدبػفمحمػدبػفإبػراهيـبػف
أبحبِّرابفخلِّافالبرمِّحاْلربلح(المَّكفى681:هػ)ُالمحُؽ:إحسػافَبػاسُدارصػادر
–بيركته 

عاش ارً -كتب التاريخ:

1ه تاريخ الطبمري = تماريخ الرسمل والممموك ،وصممة تماريخ الطبمري:محمػدبػفِريػربػفيزيػدبػف
ِّ يربفغالباآلملحُأبكِدُرالطبرم(المَّكفى310:هػ)ُ(صلةَّارياالطبرملدريببػف

سددالُرطبحُالمَّكفى369:هػ)ُدارالَّراث–بيركتُالطبدةال انية1387-هػه 

2ه تاريخ بغداد:أبكبِّرأحمدبفَلحبف ابتبفأحمدبفمْدمالخطيبالبندادم(المَّكفى:
463هػ ػػ)ُالمحُ ػػؽ:ال ػػدَِّّكربش ػػارَػ ػكادمد ػػركؼُدارالن ػػرباْلس ػػلمح–بي ػػركتُالطبد ػػة
اْلكلىُ1422هػ2002-ـه
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3ه ديموان المبتمدأ والخبمر فمي تماريخ العمرب والبربممر وممن عاصمرىم ممن ذوي الشمأن اصكبمرَ:بػػد
الػرحمفبػػفمحمػػدبػفمحمػػدُابػػفخلػػدكفأبػكزيػػدُكلػػحالػديفالحلػػرمحاْلشػػبيلح(المَّػػكفى:

808هػ)ُالمحُؽ:خليؿشحادةُدارالُِّرُبيركتُالطبدةال انيةُ1408هػ1988-ـه

4ه السمميرة النبويممةَ:بػػدالملػػؾبػػفهشػػاـبػػفأيػػكبالحميػػرمالمدػػافرمُأبػػكمحمػػدُِمػػاؿالػػديف
(المَّػػكفى213:ه ػػ)َُّحُيػػؽ:مصػػطُىالسػػُا ِكاب ػراهيـاْلبيػػارمكَبػػدالحُػػيظالشػػلبحُش ػرِّة
مَِّّبةكمطبدةمصطُىالبابحالحلبحكأكادَبمصرُالطبدةال انيةُ1375هػ1955-ـه

5ه الكامممل فممي التمماريخ:أبػػكالحسػػفَلػحبػػفأبػػحالِّػػرـمحمػدبػػفمحمػػدبػػفَبػدالِّػريـبػػفَبػػد
الكاحدالشيبانحالِزرمَُزالػديفابػفاْل يػر(المَّػكفى630:هػػ)َُّحُيػؽَ:مػرَبػدالسػلـ
َّدمرمُدارالَِّّابالدربحُبيركت–لبنافُالطبدةاْلكلىُ1417هػ1997/ـه

6ه المنممتظم فممي تمماريخ اصمممم والمممموكِ:مػػاؿالػػديفأبػػكالُػػرجَبػػدالػػرحمفبػػفَلػػحبػػفمحمػػد
الِكزم(المَّكفى597:هػ)ُالمحُؽ:محمدَبدالُادرَطاُمصػطُىَبػدالُػادرَطػاُدار
الَِّّبالدلميةُبيركتُالطبدةاْلكلىُ1412هػ1992-ـه

حادي عشر-كتب أخرى:

1ه أدب الدنيا والدين:أبكالحسفَلحبفمحمدبفمحمػدبػفحبيػبالبصػرمالبنػدادمُالشػْير
بالماكردم(المَّكفى450:هػ)ُدارمَِّّبةالحياةُالطبدةبدكفطبدةَُّارياالنشر1986:ـه 

2ه أدب القاضي .المؤلف:أبػكالحسػفَلػحبػفمحمػدبػفحبيػبالمػاكردمهالمحُػؽ:محيػحهػل
سرحافهالناشر:رِاسةديكافاْلكراؼالدرارية-إحيا الَّراثاْلسلمحه1392ق1972-ـه 

3ه اإلسمممالم والدسمممتور.المؤل ػػؼَّ:كفي ػػؽبػػفَب ػػدالدزي ػػزالسػػديرمهالناش ػػر:كِّال ػػةالمطبكَ ػػات
ػلميةكاْلكر ػ ػػاؼكال ػ ػػدَكةكاْلرش ػ ػػادهالطبد ػ ػػة:اْلكل ػ ػػىُ

كالبح ػ ػػثالدلم ػ ػػحك ازرةالش ػ ػػِكفاْلس ػ ػ

1425هػ2004-ـه 

4ه اإلسالم والمرأةالمؤلؼ:سديداْلفنانحالناشر:دارالُِّرهسنةالنشر1970-1389:ه 

5ه أصول النظمام االجتمماعي فمي اإلسمالم.المؤلػؼ:محمػدالطػاهرابػفَاشػكرهالناشػر:الشػرِّة
الَّكنسيةللنشركالَّكزياهالطبدةال انيةه 

6ه تحفة الوزراء.المؤلؼ:أبحمنصكرَبدالملؾبفمحمدبفإسماَيؿال دالبح(ت429ق)ه
المحُػػؽ:حبيػػبَلػػحالػػركامكدهابَّسػػاـمرهػػكفالصػػُارهالناشػػر:الػػدارالدربيػػةللمكسػػداته

بيركت–لبنافه1427ق2006-ـه 

7ه الحقوق السياسية لممرأة في اإلسالم مع المقارنمة باصنظممة الدسمتورية الحديثمةَ.بػدالحميػد
الشكاربحهالناشر:اْلسِّندريةهمصر:منشأةالمدارؼه 

8ه حقوق النساء في اإلسالم وحظين من اإلصالح المحمدي العام.المؤلؼ:محمػدرشػيدرلػاه
المحُؽ:محمدناصرالديفاْللبانحهالناشر:المَِّّباْلسلمح1984–1404ه 
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9ه عنوان الكتاب:العالقات الدولية في اإلسالم .المؤلف:محمدأبكزهرةه1995–1415ه 

10ه قراءة تربوية في فكر أبي الحسن البصري الماوردي من خالل كتاب أدب الدنيا والمدينَُلػى
خليؿمصطُىه 

11ه ق موانين المموزارة وسياسممة الممممك .المؤلممف:أبػػكالحسػػفَلػػحبػػفمحمػػدبػػفحبيػػبالمػػاكردمه
المحُ ػػؽ:دهرلػ ػكافالس ػػيدهالناش ػػر:دارالطليد ػػةللنش ػػركالَّكزي ػػا-بي ػػركتهالطبد ػػةاْلكل ػػح
1979ـه 

12ه الممرأة بممين الفقممو والقممانونالمؤلػؼ:مصػػطُىالسػباَحالناشػػر:دارالػكراؽللنشػػركالَّكزيػػا–
بيركتهسنةالنشر1420:ق1999-ـه 

13ه الم مرأة بممين طغيممان النظممام الغربممي ولطممائف التشممريع الربمماني.المؤلػػؼ:محمػػدسػػديدرملػػاف
البكطحهالناشر:دارالُِّرهالُاهرةه 2006ه 

14ه الممممنيج المسمممموك فمممي سياسمممة الممممموك.المؤلػػؼَ:بػػدالػػرحمفبػػفنصػػربػػفَبػػدا﵀ُأبػػك
النِيػػبُِػػلؿالػػديفالدػػدكمالشػػيزرمالشػػافدح(المَّػػكفى:نحػػك590هػػ)هالمحُػػؽَ:لػػحَبػػد

ا﵀المكسىهالناشر:مَِّّبةالمنار–الزررا ه 

15ه منيج عمر بن الخطاب في التشريع اإلسالميهمحمدالبلَّاِحهدارالُِّرالدربحهالُاهرةه 
16ه نظمممام اإلسمممالم الحكمممم والدولمممة.محم ػػدالمب ػػارؾهدارالُِّ ػػرالد ػػربهالُ ػػاهرةهالطبد ػػةالرابد ػػةه
1401ق1981-ـه 

17ه النظريات السياسة اإلسالمية.المؤلؼ:محمدليا الديفالريسهالناشر:مَِّّبػةدارالَّػراثه
الُاهرةهالطبدةالسابدة1979ـه 

18ه الواليممات الخاصممة الواليممة عم م الممنفس والمممال فممي الشممريعة اإلسممالميةهالمؤلػػؼ:نصػػرفريػػد
كاصؿهالناشر:دارالشركؽ-الُاهرةهالطبدةاْلكلح2002ـه 

الرسائل والمجالت:

1ه الماكردمدراسةفحفِّرَالنظرمكالدملػحهمحمػدَبػدالكاحػدُرسمالة ماجسمتيرُِّليػةاآلدابُ
الِامدةاْلردنيةه

2ه الماكردمالُُيهالدسػَّكرماْلديػبالدربػحهمحمػدأبػكالكفػاالم ارغػحُمجممة الموعي االسمالميُ


سبَّمبر1966ـُالددد18ه 
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الفيارس العامة

م
1ه

اآلية

أوالً :فيرس اآليات القرآنية

﴿إَِّّذذب ؤَّضَىْنَذذب إِىَْْذلَ اىْنِتَذذبةَ ثِذبىْحَقِّ ىِذتَحْنٌَُ ثَذَِْْ اىنَّذذبطِ ثََِذذب ؤَسَاكَ اىيَّذوُ ًىَذذب تَنُذذِ ىِّيْخَذبئِنِنيَ

اسم السورة

رقم الصفحة

سكرةالنسا  105

أ

خَصًَِْب﴾
سكرةالمؤمنكف 51

1

2ه

﴿ًَإَُِّ ىَذٰزِهِ ؤٍَُّتُنٌُْ ؤٍَُّخً ًاحِذَحً ًَؤَّبْ سَثُّنٌُْ فَتتَّقٌُُِ﴾

سكرةآؿَمراف 103

1

3ه

﴿ًَاعْتَصٌَُِا ثِحَجْوِ اىيَّوِ جََِْعًب ًَىَب تَفَشَّقٌُا﴾

16

4ه

﴿ًَمَزَٰىِلَ جَعَيْنَب ىِنُوِّ َّجٍِِّ عَذًًُّا شََْبطِنيَ اىْئِّظِ ًَاىْجِِِّ﴾

سكرةاْلنداـ 112

5ه

﴿ٍَب ىَنٌُ ٍِِّ ًىَبَّتِيٌِ ٍِِّ شَِْءٍ﴾

سكرةاْلنُاؿ 72

19

6ه

﴿ًَإِرْ قَبهَ سَثُّلَ ىِيََْيَبئِنَخِ إِِِّّ جَبعِوٌ فِِ اىْإَسْضِ خَيِْفَخً﴾

سكرةالبُرة 30

20

7ه

﴿ؤىٌَْ تَشَ إِىََ اىََْيَئِ ٍِِْ ثَنِِ إِعْشَائِْوَ ٍِِْ ثَعْذِ ٌٍُعََ إِرْ قَبىٌُا ىِنَجِذٍِّ ىَيُذٌُ اثْعَذثْ ىَنَذب ٍَيِنًذب ُّقَبتِذوْ

سكرةالبُرة 246

21

فِِ عَجِْوِ اىيَّوِ﴾
8ه

﴿َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ؤَطِْعٌُا اىيَّوَ ًَؤَطِْعٌُا اىشَّعٌُهَ ًَؤًُىِِ اىْإٍَْشِ ٍِننٌُ﴾

سكرةالنسا  59

21

9ه

﴿فَئُِ تَنَبصَعْتٌُْ فِِ شَِْءٍ فَشُدًُّهُ إِىََ اىيَّوِ ًَاىشَّعٌُهِ إُِ مُنتٌُْ تُؤٍِْنٌَُُ ثِبىيَّوِ ًَاىًٌَِْْْ اىْأخِش﴾

سكرةالنسا  59

21

10ه

﴿َّب دَاًًُدُ إَِّّب جَعَيْنَبكَ خَيِْفَخً فِِ اىْإَسْضِ فَبحْنٌُ ثََِْْ اىنَّبطِ ثِبىْحَقِّ﴾

سكرةص 26

22

11ه

﴿ًىَٰنِنَّب حَُِّيْنَب ؤًَْصَاسًا ٍِِّ صِّنَخِ اىْقًٌَِْ﴾ 

سكرةطه 87

 29

12ه

﴿ًَاجْعَو ىِِّ ًَصِّشًا ٍِِّْ ؤَىْيِِ ( )29ىَبسًَُُ ؤَخِِ ( )30اشْذُدْ ثِوِ ؤَصْسُِ ( ﴾)31

سكرةطه 31ُ30ُ29

 29

13ه

﴿ًَتَعَبًٌَُّا عَيََ اىْجِشِّ ًاىتقٌٍ﴾ 

سكرةالماِدة 2

 32

14ه

﴿ًَشَبًِسْىٌُْ فِِ اىْإٍَْشِ﴾ 

سكرةآؿَمراف 159

 33

15ه
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