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 مقدمة

اغبمدي هلل، كالصالةي كالسالـي على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كصحبو كمن كااله، 
  كبعد:

 الصَّاغبًىاتً  كىعىًمليوا ًمنكيمٍ  آمىنيوا الًَّذينى  اللَّوي  كىعىدى } :اغبقُّ سبحانو فقد قاؿ
ا اٍْلىٍرضً  ًف  لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيم  الًَّذم ًدينػىهيمي  ؽبىيمٍ  كىلىييمىكِّنىنَّ  قػىٍبًلًهمٍ  ًمن الًَّذينى  اٍستىٍخلىفى  كىمى

لىنػَّهيم ؽبىيمٍ  اٍرتىضىى ٍوًفًهمٍ  بػىٍعدً  مِّن كىلىييبىدِّ ٍيئان  ًب  ييٍشرًكيوفى  الى  يػىٍعبيديكنىًٍت  أىٍمنان  خى  كىفىرى  كىمىن شى
)صلوات  ، كقاؿ الصادؽي اؼبصدكؽ[ٓٓ: النور] {اٍلفىاًسقيوفى  ىيمي  فىأيٍكلىًئكى  ذىًلكى  بػىٍعدى 

ا ًإذىا شىاءى ، ُثيَّ يػىٍرفػىعيهى اهلل أىٍف تىكيوفى تىكيوفي ًفيكيمي النُّبػيوَّةي مىا شىاءى »: اهلل كسالمو عليو(
ا اًج النُّبػيوَّةً ، ُثيَّ تىكيوفي ًخالىفى أىٍف يػىٍرفػىعىهى ، ُثيَّ وفي مىا شىاءى اهلل أىٍف تىكيوفى ُثيَّ تىكي ، ةه عىلىى ًمنػٍهى

ا عىاضِّايػىٍرفػىعيهى  ا، ُثيَّ تىكيوفي ميٍلكن ، ُثيَّ في مىا شىاءى اهلل أىٍف تىكيوفى ، فػىتىكيو ا ًإذىا شىاءى أىٍف يػىٍرفػىعىهى
ايػىٍرفػىعيهى  ًيَّةن ، ُثيَّ ا ًإذىا شىاءى أىٍف يػىٍرفػىعىهى ٍِ ْى ا  ، ُثيَّ ا شىاءى اهلل أىٍف تىكيوفى وفي مى ، فػىتىكي  تىكيوفي ميٍلكن
ايػىٍرفػىعيهى  اًج نػيبػيوَّةو ، ا ًإذىا شىاءى أىٍف يػىٍرفػىعىهى  .(ُ)ُثيَّ سىكىتى  «ُثيَّ تىكيوفى ًخالىفىةه عىلىى ًمنػٍهى

  ُثَّ أما بعد:
ود اػبالفةي  زالت أف بعدف ، كاإلماـ اػبالفة عن الزمافي  خالك  ،اإلسالميةي من الْو

بعد ىذه  كاؼبسلمُت؛ اإلسالـ حرب فكاؼبرتٌدكف بكل أصنافهم  ارالكفٌ  كغلى فيهاكأ
نَّ سبحانو كتعاىل على ىذه اْلمة اؼبرحومة خبالفةو على منهاج الٌنبوة مى اغبقبة اؼبظلمة 

، بعد تضحياتو عظيمة من ُّْٓأيعلنت ف رمضافى اؼبنصـر من العاـ اؽبجرم 
ُت، اإلماـ مخليفة للمسلأبناء اإلسالـ كمسَتةو ْهادية طويلة تكٌللت بنصب 

علنا فداه(  .إبراىيم القرشي )حفظو اهلل ْك
اليت منرُّ كلػٌما كاف لفقو اْلحكاـ السلطانية كالوىاليات الدينية ف ىذه اؼبرحلة 

ا باهلل استعنَّ ؛ ذا الفقو اؼبغٌيبأمهية بالغة؛ غباْة اؼبسلمُت عاٌمتهم كخاصتهم ؽبهبا 
                                 

 .أضبد اإلماـ ركاه (ُ)
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)اْلحكاـ السلطانية كالواليات الدينية( للعالمة تعاىل كقمنا باختصار كتاب 
دناه أْود ما كيتب ف ىذا الباب كاهلل أعلم اؼباكردم )رضبو اهلل( يسهل ، لً الذم ْك

 .على القرٌاء كيتيسر للطالب، كاهللى أسأؿ أف ينٌفع بو اؼبسلمُت
و بالشكر اعبزيل لإلخوة اْلفاضل ف ٌْ  كال يسعٍت ف ىذه اؼبقٌدمة إال أف أتو

مكتبة اؽبٌمة، الذين توٌلوا تنقيح كترتيب كإخراج ىذا اؼبختصر حبلةو صبيلة بعد 
عل ما قٌدموه ف  زبرجيهم ْلحاديث الكتاب بأمانةو علمية، فجزاىم اهلل خَتان ْك

 موازين حسناهتم.
 

 أحد ْنود الدكلة اإلسالمية
 ق ُّْٔـ ؿبرَّ    
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 اإلمامُ عقد يفلو:  الفصل األ
 

 المبحث األول: تعريف اإلمامة وحكمها

 ؼبن ، كعقدىاالدنيا كسياسة الدين حراسة ف النبوة ػبالفة موضوعة :اإلمامة
  كاْب باإلصباع. اْلمة ف هبا يقـو

وهبا؛ ف كاختيًلفى  بت ىل ْك  طائفة فقالت ؛ على قولُت:بالشرع أك بالعقل ْك
بت  كيفصل التظامل من دينعهم لزعيم التسليم من العقالء طباع ف مالً  بالعقل ْك
  .ضائعُت مهجان  فوضى لكانوا الوالة كلوال كالتخاصم، التنازع ف بينهم

بت بل: أخرل طائفة كقالت  بأمور يقـو اإلماـ ْلف العقل، دكف بالشرع ْك
ا يىا: }تعاىل قاؿ ،الدين ف كليو إىل اْلمورىذه  بتفويض الشرع ْاء، ك شرعية  أىيػُّهى
 كقاؿ، [ٗٓ: النساء] {ًمنكيمٍ  اْلىٍمرً  كىأيٍكًل  الرَّسيوؿى  كىأىًطيعيواٍ  الٌلوى  أىًطيعيواٍ  آمىنيواٍ  الًَّذينى 
ِه البار فيليكم ،كالة مبعد سيليكم»: كالسالـ( الصالة )عليو  الفاْر كيليكم ب

 أحسنوا فإف كراءىم كصلوا ،اغبق كافق ما كل ف كأطيعوا ؽبم فاظبعوا ،بفجوره
 .(ِ)«كعليهم فلكم أساءكا كإف كؽبم فلكم

وب ثبت فإذا  أىلها ىو نمى  هبا قاـ فإذا ،الكفاية على فرضهاإفَّ ف ؛اإلمامة ْك
 : فريقاف الناس من خرج أحد هبا يقم مل كإف ،الكفاية على فرضها سقط

، العدالة: )ىي كشركطهم ،لألمة إمامان  خيتاركا حىت االختيار أىل أحدمها
 (.كاغبكمة، كالرأم، كالعلم
: ىي ، كشركطهملإلمامة أحدىم ينتصب حىت اإلمامة أىل الثاينالفريق ك 

، كالنجدة كالشجاعة، كالرأم، اْلعضاء كسالمة، اغبواس كسالمة، كالعلم، العدالة)
 .(قريش من كالنسب

  .مأُث كال حرج اإلمامة تأخَت ف اْلمة من الفريقُت ىذين عدا من على كليس
                                 

و (ِ) ِم كابن حٌباف  ْرير ابن أخْر ِاين كالدارقطٌتالط  .كالط
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 اإلمامة تنعقد كيف  :الثاني المبحث
هُت من تنعقد اإلمامة  :ْك
و  : كالعقد اغبل أىل باختيار :اْلكؿ الْو
 يعقدىا أك عقدىا على جيتمعوف ،طبسة اإلمامة منهم بو تنعقد من كأقل
 خبمسة انعقدتاليت  (عنو اهلل رضي) بكر أب ببيعة استدالالن  اْلربعة؛ برضا أحدىم
 دقى عٍ يػي لً  ستة بُت الشورل مرأ جبعل استدالالن ك ، الناس تابعها ُث عليها اْتمعوا
 الفقهاء أكثر قوؿ كىذا، كما فعل عمر )رضي اهلل عنو(  اػبامس برضا ْلحدىم

 .البصرة أىل من كاؼبتكلمُت
 ؛االثنُت برضا أحدىم يتوالىا بثالثة تنعقد: الكوفة أىل من آخركف كقاؿ

 .كشاىدين حاكمان  ليكونوا
 اهلل )رضواف لعلي قاؿ العباس ْلف بواحد، تنعقد: أخرل طائفة كقالت
 كسلم( عليو اهلل )صلى اهلل رسوؿ عمُّ  الناس فيقوؿ أبايعك يدؾ أمددٍ  عليهما(:

 اثناف. عليك خيتلف فال عمو ابنى  بايع
 اإلمامة أىل أحواؿ حواتصفٌ  لالختيار كالعقد اغبل أىل اْتمع إذا: ُمسألة

ودة  يسرع كمن، شركطان  كأكملهم، فضالن  أكثرىم :فقدموا ،شركطها فيهم اؼبْو
 .بيعتو عن كال يتوقفوف طاعتو إىل الناس

 إىل عنو كعدؿ، عليها ِجيي  مل اإلمامة منالػميختاري لإلمامة  امتنع إف: ِمسألة
 .مستحقيها من سواه من

 كلو كاف، هماأسنُّ  اختياران  ؽبا ـدِّ قي  اثناف اإلمامة شركط ف تكافأ لو :ّمسألة
بو ف كعيري  أشجع كاآلخر أعلم أحدمها  .الوقت حكم االختيار ما يْو

 لألسبق بل، إمامتهما تنعقد مل بلدين ف إلمامُت اإلمامة عقدت إذا: ْمسألة
 عقدت كإف، بيعتو ف كالدخوؿ إليو اْلمر تسليم اؼبسبوؽ كعلى، كعقدان  بيعة منهما
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 ْلحدمها العقد كاستؤنف العقداف دسى فى  ؛أحدمها هبا يسبق مل كاحد حاؿ ف ؽبما
 . تعذر إف لغَتمها أك(، اْلكىل كىو)

و  : قبلو من اإلماـ بعهد: الثاين الْو
 :ْلمرين صحتو على االتفاؽ ككقع ْوازه على اإلصباع انعقد فبا فهو
 (.ماعنه اهلل رضي) عمر إىل هبا عهد بكر أبا أف.ُ
 .الشورل أىل إىل هبا عهد( عنو اهلل رضي) عمر أف.ِ

 كاْلقـو، هبا اْلحق ف رأيو جيهد أف فعليو هبا يعهد أف اإلماـ أراد إذا: ُمسألة
 .بشركطها

 بعقد ينفرد أف ْاز ،لإلماـ كال كالدان  كلدان  عليو اؼبعهود يكن مل فإف: ِمسألة
 ْواز ف اختلف فقد ،كالدان  أك كلدان  كاف إذا كإال ،إليو العهد كبتفويض ،لو البيعة

 :مذاىب ثالثة على انفراده
 .االختيار أىل يشاكر حىت ينفرد أف ال جيوز :اْلكؿ
 .اْلمة أمَت ْلنو ينفرد؛ أف جيوز :الثاين

 .لولده ينفرد أف كال جيوز، كأخيو لوالده ينفرد أف جيوز: الثالث
 .اإلماـ إليو عهد إذا، اػبالفة عليو اؼبعهود قبوؿ من بدَّ  ال :ّمسألة
ود من بدَّ  ال :ْمسألة ِة اإلمامة شركط ْك  كقت من عليو اؼبعهود ف اؼبعت

 اإلماـ موت عند عدالن  كبالغان  العهد كقت فاسقان  أك صغَتان  كاف فإف، العهد
 .بيعتو االختيار أىل يستأنف حىت خالفتو تصح مل، العاىد

 كإف، عهده يصح مل اغبياة ؾبهوؿ كىو غائب إىل اإلماـ عهد إذا :ٓمسألة
 على العهد ككل اؼبستخلف مات فإف ،قدكمو على موقوفان  ككاف ،اغبياة معلـو كاف
 ف النظر بتأخَت اؼبسلموف كاستضر بعدت فإف، االختيار أىل استقدمو غيبتو

 قدـ فإذا ،اػبالفة دكف بالنيابة يبايعونو عنو نائبان  االختيار أىل استناب أمورىم
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 كبعد ،ماضيان  اػبليفة قدـك قبل نظره ككاف النائب اؼبستخلف انعزؿ الغائب اػبليفة
 .مردكدان  قدكمو

 العهد كالية من إليو ما يرد أف اػبليفة موت قبل العهد كل أراد لو :ٔمسألة
 .اؼبستخلف موت بعد إال لو ال تستقر اػبالفة ْلف ،جيز مل؛ غَته إىل

 .عهده كل إىل انتقلت نفسو اػبليفة خلع إذا :ٕمسألة
 كاختار ْاز ،اآلخر على أحدمها يقدـ مل اثنُت إىل اػبليفة عهد لو :ٖمسألة

 .موتو بعد أحدمها االختيار أىل
 إف كاختاركا استأذنوه موتو بعد اْلمر انتشار كخافوا اػبليفة مرض إذا :ٗمسألة

 فهي رأيو عنو كغرب أمره عنو زاؿ فإف نظر إياس حاؿ إىل صار كإف، ؽبم أذف
 ؽبم يكن مل رأيو كصحة سبييزه على كاف كإف ،االختيار ْواز ف اؼبوت بعد كحالو

 .إذنو عن إال االختيار
: فقاؿ ،يهمف اػبالفة كرتب أكثر أك اثنُت إىل اإلماـ عهد لو :َُمسألة

 بعده فاػبليفة مات فإف ،فالف موتو بعد فاػبليفة مات فإف ،فالف بعدم اػبليفة
عفر زيد بُت مؤتة معركة ف (كسلم عليو اهلل صلى) النيب لفعل ،ْاز ؛فالف  ْك
 بن لعمر اؼبلك عبد بن سليماف فعل ككذا، )رضي اهلل عنهم( ركاحة بن اهلل كعبد
 اْلمُت) الثالثة وئْلبنا ىاركف فعل ككذا، اؼبلكعبد  بن ليزيد بعده كمن العزيز عبد

 .عصره ف العلماء فضالء مشاكرة عن (كاؼبؤسبن كاؼبأموف
 فمن، االثنُت غَت إىل هبا يعهد أف فأراد منهم اْلكؿ إىل اػبالفة أفضتٍ  فإف
 ،طوعان  مستحقها عنها زؿػيستن أف إال الًتتيب مقتضى على ضبالن  منعو من الفقهاء

 فاستنزؿ ،موسى بن ىلعيس بعده كمن لو السفاح عهد حينما اؼبنصور فعل كما
  .آنذاؾ متوافركف كالفقهاء للمهدم؛ فيو غبقو عفوان  ىعيس من اؼبنصور

 نعمٌ  يصرفها أف لو جيوز أنو الفقهاء صبهور عليو كما الشافعي من كالظاىر
 النيب حياة ف كانت بأهنا مؤتة معركة عن كقالوا، شاء من إىل معو مرتبان  كاف
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 ف كاف ْلنو ْلىلو فكتألٌ  سياسة بأنو اؼبنصور فعل كعن(، كسلم عليو اهلل صلى)
 .قريب كالعهد الدكلة صدر

 إفضاء بعد مات فإف، فالف إىل عهدتي  قد العاىد اػبليفة قاؿ لو :ُُمسألة
 .اغباؿ ف إليو يعهد مل ْلنو الثاين؛ خالفة تصح مل ،فالف بعده فاػبليفة إليو اػبالفة
 

 اإلمامة لوازم من: الثالث المبحث
 يعرفوا أف اْلمة كافة لـز ،اختيار أك بعهد إما دىاتقلٌ  ؼبن اػبالفة استقرت إذا
 أىل إال كاظبو بعينو يعرفوه أف يلـز كال، بصفاتو مستحقها إىل اػبالفة إفضاء

 تلـز القضاة معرفة أف كما، اػبالفة تنعقد كببيعتهم اغبجة هبم تقـو الذين االختيار
ة النوازؿ عند إال التفصيل دكف اعبملة على العامة بت كلو إليهم؛ احملْو  على ْك
بت معرفتها اْلمة  كلصار الناس من اْلكطاف خلو إىل تٍ كْلدٌ  إليو عليهم اؽبجرة لْو
ان  العرؼ من  .عائدان  كبالفساد خاْر

 كأما(، مطلقان  خليفة)ك(، اهلل رسوؿ خليفة) اإلماـ ىسمٌ يي  أف كيصح: مسألة
 .الفجور إىل قائلو كنسبوا اعبمهور كمنعو، بعضهم زهفجوٌ (، اهلل خليفة) تسميتو
 

 الخليفة اجبات: و الرابع المبحث
 .اْلمة سلف عليو أصبع كما اؼبستقرة أصولو على الدين حفظ.ُ
 .اؼبتخاصمُت بُت اْلحكاـ تنفيذ.ِ
 .اغبرمي عن كالذب البيضة ضباية.ّ
 .اغبدكد إقامة.ْ
 .الثغور ربصُت.ٓ
 .الدعوة بعد اإلسالـ عاند من ْهاد.ٔ
 .كالصدقات الفيء ْباية.ٕ
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 .اؼباؿ بيت ف يستحق كما العطايا تقدير.ٖ
 .النصحاء كتقليد اْلمناء استكفاء.ٗ
 كيغش اْلمُت خيوف فقد اْلحواؿ؛ كتصفح اْلمور مشارفة بنفسو يباشر أف.َُ

 .الناصح
 

 الخالفة من بو يخرج ما: الخامس المبحث
 :شيئاف اإلمامة عن بو فيخرج حالو بو يتغَت الذم

 :ضربُت على فهو ،الفسق كىو، عدالتو ف ْرح :أحدمها
 اؼبنكرات على كإقدامو احملظورات ارتكاب) الشهوة فيو تابع ما :اْلكؿ الضرب

 (.للهول كانقيادان  للشهوة ربكيمان 
 ؽبا فيتأكؿ تعًتض بشبهة اؼبتأكؿ االعتقاد) بشبهة فيو قتعلٌ  ما: الثاين الضرب

 اإلمامة انعقاد من دينع: قاؿ من منهم ،فيو العلماء اختلف فقد( اغبق خالؼ
 . دينع ال إنو: البصرة علماء من كثَت كقاؿ ،كاستدامتها
 :أقساـ ثالثة فينقسم، بدنو ف نقص :ثانيهما
 :أنواع ثالثة على كىو: اغبواس نقص :األول القسم
 :كىو ،اإلمامة من دينع ما :اْلكؿ النوع

 كقتو أكثر كاف إف فينظر، غَته دكف حُت ف زكالو أما، مطلقان  العقل زكاؿ .ُ
 انعقاد من فيمنع اإلفاقة كقتو أكثر كاف كإف، فيمنع العقل كزكاؿ اعبنوف
 .استدامتها ف كاختلف لو اإلمامة

 .الضعف دكف مطلقان  البصر ذىاب .ِ
 :كىو، اإلمامة من دينع ال ما :الثاين النوع

 .الركائح شم إدراؾ عدـ .ُ
 .الذكؽ فقد .ِ
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 هبما اػبركج ف كاختلف، االنعقاد من فيمنع، كالصمم اػبرس: الثالث النوع
 .اإلمامة من

 :أنواع أربعة على كىو، اْلعضاء نقص :الثاني القسم
 (.نثيُتكاْلي  الذكر قطع)االنعقاد كاالستدامة  من دينع ال ما :اْلكؿ النوع
 ذىاب أك اليدين ذىاب)االنعقاد كاالستدامة  من دينع ما :الثاين النوع

لُت  (.الْر
 ذىاب) استدامتها من منعو ف كاختلف، االنعقاد من دينع ما :الثالث النوع

لُت إحدل ذىاب أك اليدين إحدل  (.الْر
 اْلنف ْدع)االنعقاد  ف كاختلف، االستدامة من ما ال دينع :الرابع النوع

 (.العينُت إحدل كظبل
 :نوعُت على كىو ،نقص التصرؼ :الثالث القسم
 اْلمور بتنفيذ يستبد من أعوانو من عليو يستول أف كىو: اغبجر :اْلكؿ النوع

 صحة ف يقدح كال إمامتو من دينع فال، دبشاقة ؾباىرة كال، دبعصية تظاىر غَت من
 أحكاـ على ْارية كانت فإف: أموره على استوىل من أفعاؿ ف ينظر كلكن، كاليتو
 كانت كإف، ْلحكامها كإمضاءن  ؽبا تنفيذان  عليها إقراره ْاز ،العدؿ كمقتضى الدين
ة أفعالو  أف كلزمو ،عليها إقراره جيز مل ،العدؿ كمقتضى الدين حكم عن خاْر

 .تغلبو كيزيل يده يقبض من يستنصر
 على يقدر ال قاىر عدك يد ف مأسوران  يصَت أف كىو :القهر :الثاين النوع
 كإف، البغاة أك الكفار ف كاف سواء اإلمامة عقد عن ذلك فيمنع ،منو اػبالص

بتو ؼبا استنقاذه اْلمة كافة فعلى اإلمامة لو عقدت أف بعد سرأي   من اإلمامة أْك
 .كالفداء كاؼباؿ بالقتاؿ نصرتو

، اليأس بسبب اإلمامة من خرج، اؼبشركُت يد ف كىو منو اإلياس كقع كإف
 .غَته بيعة االختيار أىل كاستأنف
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 من اإلياس بعد كاف فإف، عهده ف نظر اؼبأسور اػبليفة عهد كإف: ُمسألة
 لبقاء عهده صحَّ  خالصو من اإلياس قبل عهد كإف ،باطالن  عهده كاف خالصو
 .إمامتو

 بعد كاف فإف ،خالصو ف نظر عهده بعد أسره من اإلماـ خلص لو :ِمسألة
 كيكوف إمامتو على فهو اإلياس قبل خلص كإف، إمامتو إىل يعد مل منو اإلياس
 .إمامان  يصر مل كإفٍ  ثابتان  العهد كل ف العهد

و كاف فإف ،اؼبسلمُت بغاة مع مأسوران اإلماـ  كاف كإفٍ   على فهو اػبالص مْر
 :أمرين أحد من البغاة حاؿ خيل مل خالصو يرج مل كإف، إمامتو
 كعلى، إمامتو على اؼبأسور فاإلماـ ،إمامان  ْلنفسهم نصبوا ال يكونوا أف إما .ُ

 .ستنابةاال على يقدر مل إف خيلفو ناظران  يستنيبوا أف االختيار أىل
 أيديهم ف اؼبأسور فاإلماـ ،إمامان  ْلنفسهم نصبوا قد البغي أىل كاف كإف .ِ
 اإلمامة يعقدكا أف االختيار أىل كعلى، خالصو من باإلياس اإلمامة من خارج

 .هَت لغ
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 الىزارَ  تقلًد يفثاني  الفصل ال
 

  :تنفيذ ككزارة تفويض كزارة: ضربُت على كالوزارة
 التفويض وزارة: األول المبحث

 :التفويض تعريف كزارة
الثقل؛  كىو زرالوي  من مأخوذ نٌوإ، فمنهم من قاؿ اشتقاقو ف ـبتلف: لغة الوزير

 قولو كمنو ،اؼبلجأ كىو رزى الوى ، كمنهم من قاؿ أنو من أثقالو اؼبلك عن حيمل ْلنو
 رأيو إىل يلجأ اؼبلك ْلف ،ملجأ ال أم، [ُُ: ]القيامة {كىزىرى  الى  كىالَّ }: تعاىل

 بوزيره يقول اؼبلك ْلف الظهر؛ كىو راْلزٍ  من مأخوذ، كالرأم الثالث أنو كمعونتو
 . [ُّ]طو:  {أىٍزرًم ًبوً  اٍشديدٍ }: تعاؿ قولو كمنو، بالظهر البدف كقوة
 اْلمور تدبَت إليو يفوض من اإلماـ يستوزر أف ىو: اصطالحا التفويض كزارةك 
 عليو) موسى لساف لىع تعاىل قولو ادليلهك ، اْتهاده على كإمضاءىا برأيو

عىل: (السالـ ٍْ اريكفى  *أىٍىًلي مِّنٍ  كىزًيران  لِّ  }كىا  ًف  كىأىٍشرًٍكوي  *أىٍزرًم ًبوً  اٍشديدٍ  *أىًخي ىى
 [.ُّ-ِٗأىٍمرًم{ ]طو: 

 :التفويض كزير شركط
 إىل فيها كحيتاج، كحده النسب إال اإلمامة شركط الوزارة ىذه تقليد ف يعتِ

 كاػبراج اغبرب أمر من إليو كلكي  فيما الكفاية أىل من يكوف أف كىو زائد شرط
ِة  .أخرل فيهما كمستنيب تارة ؽبما مباشر فإنو، بتفصيلهما كمعرفة هبما خ

 : التفويض صيغ من
: قاؿ كلو (،إل فيما استنبتك) أك (عٍت نيابة إل ما قلدتك: )اإلماـ يقوؿ أف

 أك تنفيذه ف أك تصفحو ف ينظر أف الحتمالو الوزارة؛ بو تنعقد مل( إل فيما انظر)
 .بو القياـ ف

 



  مختصر األحكام السلطانية والواليات الدينية

ُْ 

 :التفويض كزير ما جيب على
 يصَت لئال ،كتقليد كالية من كأنفذه، تدبَت من أمضاه ؼبا اإلماـ مطالعة
ما  منها ليقر اْلمور؛ كتدبَته الوزير أفعاؿ حتصفٌ  اإلماـ كعلى ،كاإلماـ باالستبداد

 اْتهاده كعلى موكوؿ إليو اْلمة تدبَت ما خالفو؛ ْلف كيستدرؾ ،كافق الصواب
 .ؿبموؿ

 :التفويض كزير صالحيات من
 .بنفسو حيكم أف جيوز .ُ
 .اغبكاـ يقلد أف جيوز .ِ
 .فيها كيستنيب اؼبظامل ف ينظر أف جيوز .ّ
 .يتواله من كيقلد، بنفسو اعبهاد يتوىل أف جيوز .ْ
 .تنفيذىا ف يستنيب كأف، اْلمور تنفيذ يباشر أف جيوز .ٓ

 :التفويض كزير من ما ال يصح
 :أشياء ثالثة إال الوزير من صحَّ  اإلماـ من صحَّ  ما كل
 .العهد كالية .ُ
 .للوزير ذلك كليس، اإلمامة من اْلمة يستعفي أف .ِ
 دهقلٌ  من يعزؿ أف للوزير كليس الوزير دهقلٌ  من يعزؿ أف ف اغبق لإلماـ .ّ

 .اإلماـ
 :كالوزير اإلماـ بُت التعارض كقع إذا
و على نفذ حكم ف كاف إف: أكالن   جيز مل، حقو ف كضع ماؿ ف أك، ْك

اع، حكم من باْتهاده نفذ ما نقض لإلماـ  .ماؿ من برأيو فرؽ ما كال اسًْت
 لإلماـ ْاز ،حرب كتدبَت ْيش ذبهيز أك كاؿو  تقليد ف كاف إف: ثانيان 
 .يرل حيث إىل باعبيش كالعدكؿ اؼبوىل بعزؿ معارضتو
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 ف نظر العمل ذلك على غَته الوزير كقلد، عمل على كاليان  اإلماـ قلد لو: ثالثان 
 تقليد من تقدـ دبا اإلماـ علم فإف أسبق الوزير تقليد كاف كإف، بالتقليد أسبقهما

 يعلم مل كإف، الثاين تقليد كاستئناؼ اْلكؿ عزؿ لغَته اإلماـ تقليده ف كاف الوزير
 .أثبت الوزير فتقليد، الوزير تقليد من تقدـ دبا اإلماـ

 
 التنفيذ وزارة: الثاني المبحث

 تعريف كزارة التنفيذ:
 أمر ما عنو يؤدم ،كالوالة الرعايا كبُت اإلماـ بُت الوسيط ىو: التنفيذ كزير

 كيعرض اعبيوش كذبهيز، الوالة بتقليد كخيِ حكم ما كديضي ذكر ما عنو ذكينفِّ 
 كليس اْلمور تنفيذ ف معُتَّ  فهو... ملم حدث من دى كذبدَّ  مهم من ما كرد عليو
 .ؽبا كال متقلدان  عليها بواؿو 

 :التنفيذ كزير شركط
 .ال خيوف حىت اْلمانة .ُ
 . بو يوثق حىت اللهجة صدؽ. ِ
 .ال يرتشي حىت الطمع قلة .ّ
  كشحناء عداكة من الناس كبُت بينو فيما يسلم أف .ْ
  .كعليو لو شاىد ْلنو كعنو؛ اػبليفة إىل يؤديو ؼبا وران كي ذى  يكوف أف. ٓ
 فتشتبو اْلمور عليو سلَّ دى ال تي  حىت كالفطنة الذكاء .ٔ
 .اْلىواء أىل من ال يكوف أف. ٕ
 اغبنكة كىو ثامن كصف إىل احتاج الرأم ف مشاركان  الوزير ىذا كاف كإف. ٖ

 .كالتجربة
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 :التنفيذ ككزير التفويض كزير بُت الفركؽ بعض
ِة اغبرية .ُ ِة كغَت التفويض كزارة ف معت  .التنفيذ كزارة ف معت
 كزارة ف معتِ كغَت، التفويض كزارة ف معتِ الشرعية باْلحكاـ العلم .ِ

 .التنفيذ
ِة كاػبراج اغبرب بأمرمٌ  اؼبعرفة .ّ  .التنفيذ دكف التفويض ف معت
 

 وانفرادا   اجتماعا   لوزيرين اإلمام تقليد: الثالث المبحث
 يقلد أف كال جيوز، كانفراد اْتماع على تنفيذ كزيرم يقلد أف للخليفة جيوز

 .كاليتهما لعمـو االْتماع على تفويض كزيرم
 التفويض كزير فيكوف، تنفيذ ككزير تفويض كزير ؛كزيرين يقلد أف للخليفة كجيوز

 .اػبليفة أكامر بو كردت ما تنفيذ على مقصوران  التنفيذ ككزير التصرؼ مطلق
 .الوالة من أحد بو ينعزؿ مل التنفيذ كزير اػبليفة عزؿ كإذا
 التفويض؛ عماؿ بو ينعزؿ كمل التنفيذ عماؿ بو انعزؿ التفويض كزير عزؿ كإذا

 .كالة التفويض كعماؿ نياب التنفيذ عماؿ ْلف
 أف التنفيذ لوزير كال جيوز، عنو نائبان  يستخلف أف التفويض لوزير كجيوز
 .عنو ينوب من يستخلف
 كإذا، يستخلف أف لو يكن مل االستخالؼ عن التفويض كزير اػبليفة هنى كإذا

 .لو ْاز االستخالؼ ف التنفيذ لوزير أذف
 عليها اؼبستولُت إىل فيها النظر كككل كالهتا إىل اْلقاليم تدبَت اػبليفة ضفوَّ  كإذا
 معو كزيره حكم ككاف، يستوزر أف إقليم كل ؼبالك ْاز ،زماننا عليو كالذم
 .النظرين كأحكاـ الوزارتُت اعتبار ف اػبليفة مع اػبليفة كزير كحكم
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 البالد علِ اإلمارَ تقلًد يفثالث  الفصل ال

 
 :كخاصة ضربُت عامة على اإلمارة تقليد

 العامة اإلمارة: األول المبحث
 :إىل اإلمارة ىذه تنقسم

 : االستكفاء إمارة: أكال
 .معهود كنظر ؿبدكد عمل على فتشتمل اإلماـ من باختيار تنعقد اليت كىي

 :اصيغته
 ف كالنظر أىلو صبيع على كالية إقليم أك بلد إمارة اػبليفة إليو يفوض أف
  .أعمالو سائر من اؼبعهود

 :اإلمارة ىذه كاْبات
 .كترتيبهم اعبيوش تدبَت ف النظر .ُ
 .كاغبكاـ القضاة كتقليد اْلحكاـ ف النظر .ِ
 .العماؿ كتقليد الصدقات كقبض اػبراج ْباية .ّ
 .اغبرمي عن كالذب الدين ضباية .ْ
 .اغبدكد إقامة .ٓ
 .كاعبماعات اعبمع ف اإلمامة .ٔ
 .أىلو غَت من سلكو كمن عملو من اغبجيج تسيَت .ٕ
 ثغران  اإلقليم ىذا كاف إف الغنائم كقسم اْلعداء من يليو من ْهاد .ٖ

 .هبا كاقًتف للعدك متاطبان 
 كإف، نقلو أك عزلو التفويض لوزير فليس قلده من ىو اػبليفة كاف إف: ُمسألة

كال  عزلو لو جيوز فال اػبليفة من بإذف كاف إف ؛فننظر قلده من التفويض كزير كاف
 .كنقلو عزلو فلو اػبليفة إذف غَت من كاف كإف، اػبليفة بإذف إال نقلو
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 إذف يأخذ مل كإف تنفيذ كزير لنفسو يستوزر أف اْلمَت ؽبذا جيوز: ِمسألة
 .اػبليفة إذف من بد فال التفويض كزير ف كأما، اػبليفة

فال  سبب غَت من كاف إف ؛فننظر اْلرزاؽ ف يزيد أف اْلمَت أراد إف :ّمسألة
ى يقتضيو السبب كاف إف ؛فننظر بسبب كاف كإف، لو جيوز  ف كالغالء زكالو كيْر

 .اػبليفة بإذف إال فال جيوز التأبيد على كاف كإف، لو فيجوز اْلسعار
 من كاف كإف، دبوتو فال ينعزؿ اػبليفة قبل من اْلمَت تقليد كاف إف :ْمسألة

 .الوزير دبوت انعزؿ الوزير قبل
 : االستيالء إمارة: ثانيا
 يقلده بالد على بالقوة اْلمَت يستول أف فهي اضطرار عن تعقد اليت كىي

 مستبدان  باستيالئو اْلمَت فيكوف ،كسياستها تدبَتىا إليو كيفوض إمارهتا اػبليفة
 إىل الفساد من ليخرج الدين؛ ْلحكاـ منفذان  بإذنو كاػبليفة، كالتدبَت بالسياسة

 .اإلباحة إىل اغبظر كمن الصحة
 :اْلمَت ىذا على جيب ما

 .النبوة خالفة ف اإلمامة منصب حفظ .ُ
 .الدينية الطاعة ظهور .ِ
 .كالتناصر اْللفة على الكلمة اْتماع .ّ
 .نافذة فيها كاْلقضية كاْلحكاـ ْائزة الدينية الواليات عقود تكوف أف .ْ
 .حبق الشرعية اْلمواؿ استيفاء يكوف أف .ٓ
 .حبق مستوفاة اغبدكد تكوف أف .ٔ
 .الدين حفظ ف كرعان  يكوف أف .ٕ

 :االستكفاء كاالستيالء إمارة بُت الفرؽ
 اختيار على مقصورة كاالستكفاء، اؼبتول ف متعينة االستيالء .ُ

 .اؼبستكفي
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 مقصورة كاالستكفاء ،عليها غلب اليت البالد على مشتملة االستيالء .ِ
 .اؼبكتفي عهد تضمنها اليت البالد على

 اؼبعهود ف كاالستكفاء ،كنادره النظر معهود على تشتمل االستيالء .ّ
 .فقط

 .االستكفاء ف كال تصح، االستيالء ف التفويض كزارة تصح .ْ
 

 :الخاصة اإلمارة: الثاني المبحث
 :على اإلمارة مقصور اْلمَت يكوف أف فهو

 .اعبيش تدبَت .ُ
 .الرعية سياسة .ِ
 .اغبرمي عن كالذب البيضة ضباية .ّ
 .كاْلحكاـ للقضاء التعرض لو ليس .ْ
 .كالصدقات اػبراج عبباية التعرض لو ليس .ٓ
 القذؼ كحد اآلدميُت حقوؽ من كاف إف ؛اغبدكد إقامة ف .ٔ

ِان  كاف كالقصاص  اغباكم عن كعدؿ منو طلب فإف ،الطالب حباؿ معت
 من اغبد كاف كإف. لو فال جيوز اغباكم إىل عنو عدؿ كإف، لو ْاز

 .اغباكم من باستيفائو أحق فاْلمَت الزنا كحد احملضة تعاىل اهلل حقوؽ
 القضاة كأمضاه اْلحكاـ فيو نفذت إف اؼبظامل ف النظر لو جيوز .ٕ

 .كاغبكاـ
 .اغبجيج تسيَت لو جيوز .ٖ
 الشافعية كقاؿ، هبا أكىل ىو اْلحناؼ قاؿ، كاْلعياد اعبمع إمامة .ٗ

 .هبا أكىل القضاة
 .فال الدفع ْهاد كف اػبليفة من لإلذف حيتاج الطلب ْهاد ف .َُ



  مختصر األحكام السلطانية والواليات الدينية

َِ 

ِة الشركط اإلمارة ىذه ف يعتِ: ُمسألة  شرطُت كزيادة التنفيذ كزارة ف اؼبعت
 (.كاغبرية اإلسالـ)

 كىو كاحد بشرط العامة اإلمارة عن تقصر اػباصة اإلمارة شركط: ِمسألة
 (.العلم)

 على عملو ف أمضاه دبا اػبليفة مطالعة اْلمَتين ىذين على ليس: ّمسألة
و على إال معهودان  كاف إذا إمارتو مقتضى  مطالعة ينتظراف النوازؿ كف، االختيار ْك
 .اػبرؽ اتساع خيافا ما مل  اػبليفة
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 اجلهاد  علِ اإلمارَ تقلًد يفرابع  الفصل ال

 
 :ضربُت على كىي، اؼبشركُت بقتاؿ ـبتصرة اعبهاد على كاإلمارة
 فيعتِ ،اغبرب كتدبَت اعبيش سياسة على مقصورة تكوف أف: اْلكؿ الضرب

 .اػباصة اإلمارة شركط فيها
 الغنائم قسم من أحكامها صبيع فيها اْلمَت إىل يفوض أف: الثاين الضرب

 :أقساـ ستة أحكاـ هبا كيتعلق، العامة اإلمارة شركط فيها فيعتِ، الصلح كعقد
 :حقوؽ سبعة التسيَت ف كعليو :اعبيش تسيَت: األول القسم

(: كسلم عليو اهلل صلى) النيب لقوؿ السَت؛ ف هبم الرفق: اْلكؿ اغبق
 .(ّ)«الرفقة أمَت اؼبضعف»

 ديتطوهنا؛ اليت كظهورىم عليها جياىدكف اليت خيلهم ديتفقٌ  أف :الثاين اغبق
 .(ْ)«كارتبطوا اػبيل كامسحوا بنواصيها كأعجازىا»: (كسلم عليو اهلل صلى) لقولو

 :صنفاف كىم ،لةاؼبقاتً  من معو من يراعي أف: الثالث اغبق
 .كاعبهاد الفيء أىل من الديواف أصحاب فهم، اؼبسًتزقة: اْلكؿ الصنف
وف فهم ،عةاؼبتطوِّ : الثاين الصنف  من النفَت أىل من الديواف عن اػباْر

 دكف الصدقات من يعطوف فهؤالء، كاْلمصار القرل كسكاف كاْلعراب البوادم
 (.كسلم عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ سهم من الفيء

 الصالة عليو فعل كالنقباء؛ فقد العرفاء الفريقُت على يعرؼ أف: الرابع اغبق
 .مغازيو ف ذلك كالسالـ

 .متميزين ليصَتكا بو يتداعوف شعاران  طائفة لكل جيعل أف :اػبامس اغبق

                                 
و اػبطيب البغدادم ف التاريخ مرسالن من طريق شبيب بن شيبةمل  (ّ) دناه بلفظ: )الضعيف أمَت الركب(، أخْر  .نعثر عليو هبذا اللفظ، كإمنا ْك
دناه بلفظ: ) (ْ) و اٍرتىًبطيوا اػٍبىٍيلى كىاٍمسىحيوا بًنػىوىاًصيهىا كىأىٍعجىازًىىامل نعثر عليو هبذا اللفظ، كإمنا ْك  داككد.أضبد كأبو (، أخْر
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 زبذيل فيو كاف من منهم فيو؛ ليخرج كمن اعبيش حيتصفٌ  أف :السادس اغبق
اؼ  بأي  (كسلم عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ رد فقد للمشركُت؛ عليهم عينان  أك كإْر

 .مغازيو بعض ف سلوؿ بن
 ف باينو من على كمذىبو رأيو كافق أك ناسبو من أف ال ديالئ :السابع اغبق

 كىتىٍذىىبى  فػىتػىٍفشىليواٍ  تػىنىازىعيواٍ  كىالى }: تعاىل لقولو كمذىب؛ رأم ف خالفو أك نسب
يكاٍ  رحييكيمٍ   [.ْٔ: اْلنفاؿ] {الصَّاًبرًينى  مىعى  الٌلوى  ًإفَّ  كىاٍصًِ

 :صنفاف اغبرب دار ف كاؼبشركوف :اغبرب تدبَت :الثاني القسم
 ف ـبٌَت  اغبرب فأمَت ،منها فامتنعوا اإلسالـ دعوة بلغتهم من: اْلكؿ الصنف

 بالقتاؿ هناران  أك ليالن  يبايتهم أف إما :كىو ،منهما اْلصلح كخيتار ،أمرين بُت قتاؽبم
 .بالقتاؿ كيصافهم باغبرب ينذرىم أف كإما، كالتحريق

 من اهلل أظهر قد مالً  اليـو يكونوا أف كقلَّ ، الدعوة تبلغهم مل :الثاين الصنف
 .اْلكؿ كالصنف فحاؽبم امتنعوا فإف أكالن  وفعى دٍ يي ػفى ، دينو

ِاز إىل جييب أف كجيوز: مسألة  رسوؿى  خلف بن أب دعا فقد إليو؛ دعي إذا ال
ِز أحد يـو (كسلم عليو اهلل صلى)اهلل   ضبزة برز بدر يـو ف ككذا ،فقتلو إليو ف

 .دعوا حينما( عنهم اهلل رضي)اهلل  كعبيد كعلي
ِاز يدعو أف اؼبقاتل أراد كإذا الشافعي  كأْازه، حنيفة أبو منعو فقد، مبتدئان  لل

 اهلل رضي)دْانة  أبو فأخذىا «حبقو السيف ىذا يأخذ من» حبديث استدالالن -
 :بشرطُت كلكن -(ٓ)(عنو

 عن يعجز لن أنو نفسو من يعلم كشجاعة قبدة ذا يكوف أف :اْلكؿ الشرط
 .عدكه مقاكمة

 .فيهم فقده يؤثر للجيش زعيمان  يكوف أف ال :الثاين الشرط

                                 
 ركاه مسلم كأضبد كاغباكم. (ٓ)
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 :سياستهم ف اعبيش أمَت يلـز ما :الثالث القسم
 .منهم العدك هبا يظفر غرة من حراستهم .ُ
 .عدكىم حملاربة نزكؽبم موضع ؽبم يتخَت أف .ِ
 .كعلوفة زاد من إليو اعبيش ما حيتاج إعداد .ّ
 . عدكه أخبار يعرؼ أف .ْ
 .اغبرب مصاؼ ف اعبيش ترتيب .ٓ
 أسباب من إليهم كخييل الظفر من يشعرىم دبا نفوسهم يقوم أف .ٔ

 .النصر
 .كالنفل باعبزاء الدنيا كأىل اهلل بثواب منهم كالبالء الصِ أىل يعد أف .ٕ
ع أعضل فيما الرأم ذكم يشاكر أف .ٖ  .أشكل فيما اغبـز أىل إىل كيْر
بو ْيشو يأخذ أف .ٗ ، حدكده من بو كأمر، حقوقو من تعاىل اهلل دبا أْك

 بُت كالفصل أحكامو بالتزاـ الناس أحق كاف الدين عن ْاىد من فإف
 .     كحرامو حاللو

 .زراعة أك بتجارة يتشاغل أف ْيشو من أحدان  نال ديكٌ  أف  .َُ
 :ضرباف كىو، اعبهاد حقوؽ من معو اجملاىدين يلـز ما :الرابع القسم
 :أشياء أربعة، تعاىل اهلل حق ف يلزمهم ما :اْلكؿ الضرب
 .اعبمعُت التقاء عند العدك مصابرة :اْلكؿ الشيء
 من ما خالفو كإبطاؿ تعاىل اهلل دين نصرة بقتالو يقصد أف: الثاين الشيء

 .اْلدياف
 .الغنائم من ما حازه اْلمانة يؤدم أف: الثالث الشيء
 ذا اهلل دين نصرة ف كال حياب قرىب ذا اؼبشركُت من ال ديايل أف: الرابع الشيء

 .مودة
 :أشياء أربعة، اْلمَت حق ف يلزمهم ما: الثاين الضرب
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 .كاليتو ف كالدخوؿ طاعتو التزاـ :اْلكؿ الشيء
 .تدبَته كيكلوه رأيو إىل اْلمر يفوضوا أف :الثاين الشيء
ره هنيو عنو كالوقوؼ اْلمر امتثاؿ إىل يسارعوا أف :الثالث الشيء  .كْز
 .للغنائم تقسيمو ف أف ال ينازعوه :الرابع الشيء
 .اؼبدة بو تطاكلت كإف صابر ما العدك قتاؿ اْلمَت مصابرة: الخامس القسم
 ينصب أف اغبصار ف لو كجيوز، كقتالو العدك نزاؿ ف السَتة: السادس القسم

 .كالتقطيع، كالتخريب، قيكالتحر ، اؼبنجنيقات عليهم
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 املصاحل حروب علِ الىاليُ يفاس:  الفصل اخل
 

 أىل قتاؿ: أقساـ القتاؿ إىل ثالثة ينقسم قتاؿ؛ من اؼبشركُت ْهاد عدا كما
 . احملاربُت كقتاؿ البغي، أىل كقتاؿ الردة،

 
 المبحث األول: في قتال أىل الرّدة:

 فطرة على كلدكا سواء بإسالمهم مى كً حي  قـو يرتد أف فهو الردة أىل قتاؿ فأما
 دينو ؿبدٌ  من»: كالسالـ الصالة عليو قاؿ ،كفر عن أسلموا أك اإلسالـ
 .(ٔ)«فاقتلوه

 :قسمُت على كفكاؼبرتدَّ 
  :عليهم مقدكر: األول القسم

، اإلسالـ كأحكاـ اؼبسلمُت قدرة ربت اإلسالـ دار ف فيكونو  اٌلذين كىم
ِاىُت باْلدلة ردهتم سبب عن يكشف بل ،قتاؽبم إىل لنا حاْة ال فهؤالء  فإما، كال

 .ديتنعوا أك يتوبوا أف
اال تلواامتنعوا قي  كإفأخلي سبيلهم  تابوا فإف حنيفة ال  أبو كقاؿ، كنساءن  ْر

ِكا ف عليهم يصلى كمل يغسلوا كمل، ةأاؼبر  قتلتي  ، كال اؼبشركُت اؼبسلمُت مقابر كمل ييق
 حنيفة  يورث أب كعند، اؼبسلمُت ماؿ لبيت فيئان   الشافعي عند يكوف كماؿ اؼبرتد

 .مطلقا يورث :أبو يوسف كقاؿ، فء الردة بعد كما، الردة قبل ما اكتسبو عنو
 :اؼبسلمُت قدرة عن اؼبمتنعوف :الثاني القسم
 . دالئلو كإيضاح اإلسالـ على مناظرهتم بعد الردة على قتاؽبم فيجب

 : قولُت على كماؿ دـ من اغبرب نائرة ف أتلفوه كما

                                 
 ركاه البخارم. (ٔ)
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 بكر أب فعل ىذا كعلى، ال يضموف: الثاين القوؿك  ،يضمنوف: اْلكؿ القوؿ
 (.عنهم اهلل رضي) كعمر

 :اغبرب كدار اإلسالـ كدار الردة دار بُت الفرؽ
وه من كاغبرب الردة دار بُت الفرؽ: أكال  :ْك
 .اغبرب أىل مع كذبوز مهادنتهم ال ذبوز .ُ
 .اغبرب أىل مع كذبوز ماؿ على مصاغبتهم ال ذبوز .ِ
 .اغبرب أىل مع كجيوز نسائهم كال سيب اسًتقاقهم ال جيوز .ّ
ع من بل أمواؽبم الغامنوف ال ديلك الشافعي عند .ْ ع لإلسالـ ْر  مالو ْر

 كيسبوف حرب دار بالردة ديارىم حنيفة أب كعند ،فء فهو قتل كإف
 .العرب من اْلكثاف كعبدة هعند كىم فيئان  أرضهم كتكوف كيغنموف

 .اإلسالـ كدار الردة دار بُت الفرؽ :ثانيا
وب .ُ  .كاؼبشركُت كمدبرين مقبلُت مقاتلتهم ْك
 .كفبتنعُت أسرل دمائهم إباحة .ِ
 .اؼبسلمُت لكافة فيئان  أمواؽبم تصَت .ّ
: حنيفة أبو كقاؿ. الردة على اتفقوا كإف العدة دبضي مناكحتهم بطالف .ْ

ُت أحد مناكحتهم بارتداد تبطل  .معا بارتدادمها كال تبطل، الزْك
 قامت كلو، ديينو بغَت مقبوالن  قولو كاف فأنكرىا الردة عليو ادعيت من: مسألة

 .بالشهادتُت يتلفظ حىت باإلنكار مسلمان  يصر مل بالردة البينة عليو
 

 :البغي أىل قتال في: الثاني المبحث
، ابتدعوه دبذىب كانفردكا اعبماعة رأم كخالفوا اؼبسلمُت من طائفة بغت إذا

وا مل فإف  عليهم كأْريت يقاتلوا كمل ركواتي  بدار يعتزلوا كمل اإلماـ طاعة عن خيْر
 كبطالف اعتقدكا ما فساد اإلماـ ؽبم كأكضح ،كعليهم مؽب جيب فيما العدؿ أحكاـ



  مختصر األحكام السلطانية والواليات الدينية

ِٕ 

عوا عنو ابتدعوا ما از، لَْت ران  أدبان  بالفساد تظاىر من منهم ريعزٌ  أف لإلماـ ْك  كْز
 .كال حد قتل إىل يتجاكزه كمل

وا كمل بدار زتكربيٌ  العدؿ أىل الطائفة ىذه اعتزلت كإف  اإلماـ طاعة عن خيْر
 .اغبقوؽ كتأدية الطاعة على أقاموا ما حياربوا مل

 باْتباء دكاكتفرٌ  اغبقوؽ من ما عليهم كمنعوا اإلماـ طاعة عن امتنعوا كإف
 كاف ،زعيمان  عليهم مواكال قدٌ  إمامان  ْلنفسهم بواينصٌ  كمل، اْلحكاـ كتنفيذ اْلمواؿ

ِأ ال غصبان  اْلمواؿ من ما اْتبوه ال  مردكدان  اْلحكاـ من نفذكه كما، ذمة منو ت
 اْلمواؿ بقولو اْتبوا إمامان  ْلنفسهم نصبوا كقد ذلك فعلوا كإف، حق بو يثبت

 لينزعوا اغبالُت كال ف حوربوا كلكن، ْلحكامهم يتعرض مل اْلحكاـ بأمره كنفذكا
 اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنُتى  ًمنى  طىائًفىتىافً  كىًإف}: تعاىل لقولو الطاعة؛ إىل كيفيئوا اؼبباينة عن

ا فىأىٍصًلحيوا نػىهيمى امهيىا بػىغىتٍ  فىًإف بػىيػٍ  ًإىلى  ءى تىًفي حىىتَّ  تػىٍبًغي الَّيًت  فػىقىاتًليوا اٍْليٍخرىل عىلىى ًإٍحدى
ا فىأىٍصًلحيوا فىاءتٍ  فىًإف اللَّوً  أىٍمرً  نػىهيمى بُّ  اللَّوى  ًإفَّ  كىأىٍقًسطيوا بًاٍلعىٍدؿً  بػىيػٍ  {اٍلميٍقًسًطُتى  حيًي

 [.ٗ]اغبجرات: 
و شبانية من كاؼبرتدين اؼبشركُت قتاؿ قتاؽبم كخيالف  :أْك
 مع العكس كعلى ،قتاؽبم بو كال يتعمد ردعهم بالقتاؿ يقصد أف .ُ

 .كاؼبرتدين اؼبشركُت
اؼبشركُت  مع العكس على، مدبرين عنهم كيكف، مقبلُت يقاتلهم أف .ِ

 .كاؼبرتدين
 .كاؼبرتدين اؼبشركُت مع العكس كعلى ،ْرحيهم على ال جيهز أف .ّ
 .كاؼبرتدين اؼبشركُت مع العكس كعلى ،أسراىم يقتل ال أف .ْ
 اؼبشركُت مع العكس ، كعلىذراريهم كال يسيب أمواؽبم ال يغنم أف .ٓ

 .كاؼبرتدين
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، ماؿ على كال يوادعهم، يلزمو مل ىادهنم كإف ،مدة إىل ال يهادهنم أف .ٔ
 أك فيئهم من كاف إفف ؛اؼباؿ ف كنظر اؼبوادعة بطلت فإف كادعهم

ب أمواؽبم خالص من كاف كإف، عليهم يرده مل صدقاهتم من  رده ْك
 .إليهم

 كال يقطع مساكنهم عليهم حيرؽكال ، ٕالعرادات عليهم ينصب أف .ٕ
 .الشجر

 كىي عليهم ردت أمواؿ ؽبم العدؿ أىل كمع اغبرب اقبلت إذا: ُمسألة
 أىل على أتلفوه كما، النفس ككذا ،اغبرب نائرة ف مضمونة غَت كىي، مضمونة

 .قوالف ففيو اغبرب نائرة كف مضمونة اغبرب نائرة غَت ف العدؿ
 عليهم الصالة حنيفة أبو كمنع، عليهم كيصلى قتالىم كيغسل: ِمسألة

 كيصلى يغسلوف أعلم كاهلل كالراْح: قوالف ففيها العدؿ أىل قتلى كأما ،عقوبة
 .عليهم

 ثأكرِّ  :حنيفةأبو  كقاؿ، باغي من كال عادؿ عادؿ من باغ ال يرث :ّمسألة
 .يتوارثاف: أبو يوسف كقاؿ، العادؿ من الباغي كال أكرث، الباغي من العادؿ
 

 الطرق وقطاع المحاربين من امتنع من قتال في: الثالث المبحث
 كأخذ الطريق كقطع السالح شهر على الفساد أىل من طائفة اْتمعت كإذا
 ًإمنَّىا}: فيهم تعاىل اهلل قاؿ الذين احملاربوف فهم السابلة كمنع النفوس كقتل اْلمواؿ

زىاء  أىكٍ  ييصىلَّبيواٍ  أىكٍ  يػيقىتػَّليواٍ  أىف فىسىادان  اْلىٍرضً  ًف  كىيىٍسعىٍوفى  كىرىسيولىوي  الٌلوى  حييىارًبيوفى  الًَّذينى  ْى
ْيليهيم أىٍيًديًهمٍ  تػيقىطَّعى  نٍػيىا ًف  ًخٍزمه  ؽبىيمٍ  ذىًلكى  اْلىٍرضً  ًمنى  يينفىٍواٍ  أىكٍ  ًخالؼو  مِّنٍ  كىأىٍر  الدُّ
 .[ّّ: اؼبائدة] {عىًظيمه  عىذىابه  اآلًخرىةً  ًف  كىؽبىيمٍ 

                                 
ًنيقً  من أىصغري  صبع عىرَّادىةي، كىي ٍشيءه : بالتشديد العىرَّادىات (ٕ) ٍنجى

ى
 شىًبيهيوي ]لساف العرب كتاج العركس[. اؼب
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 :مذاىب ثالثة على اآلية ىذه حكم ف الفقهاء اختلفكقد 
 القتل أك الصلب دكف بالقتل، باػبيار استنابو كمن اإلماـ: اْلكؿ اؼبذىب

 كؾباىد اؼبسيب بن سعيد قوؿ كىو ،نفيهم كبُت خالؼ من القطع كبُت كالصلب
 .كالنخعي كعطاء

 قوؿ كىو أفعاؽبم ال باختالؼ صفاهتم باختالؼ بةمرتٌ  إهنا :الثاين اؼبذىب
 .مالك

 قتل فمن، صفاهتم ال باختالؼ أفعاؽبم باختالؼ بةمرتٌ  إهنا :الثالث كاؼبذىب
 اؼباؿ أخذ كمن، يصلب كمل قتل اؼباؿ يأخذ كمل قتل كمن، كصلب قتل اؼباؿ خذأك 

لو يده قطعت يقتل كمل  اؼباؿ يأخذ كمل يقتل كمل كىيب كثر كمن، خالؼ من كْر
 .كالشافعي حنيفة كأب كالسدم كقتادة كاغبسن عباس ابن قوؿ كىو،  عزر

 أربعة مذاىب: (اْلرض من ينفوا أك)كف النفي 
 مالك قوؿ كىو، الشرؾ بالد إىل اإلسالـ بالد من إبعادىم: اْلكؿ اؼبذىب

 .كالزىرم كقتادة كاغبسن
 عبد العزيز بن عمر قوؿ كىو، أخرل إىل مدينة من إخراْهم :الثاين اؼبذىب

 .ْبَت بن كسعيد
 .كمالك حنيفة أب قوؿ كىو اغببس إنو: الثالث اؼبذىب
 ابن قوؿ كىو ،فيبعدكا عليهم اغبدكد إلقامة يطلبوا أف كىو :الرابع اؼبذىب

 .كالشافعي عباس
 أىف قػىٍبلً  ًمن تىابيواٍ  الًَّذينى  ًإالَّ } :قولو سبحانوف - كف تفسَت التوبة قبل القدرة

 :مذاىب ٌتةس -{رًَّحيمه  غىفيوره  الٌلوى  أىفَّ  فىاٍعلىميواٍ  عىلىٍيًهمٍ  تػىٍقًدريكاٍ 
فال  اؼبسلموف كأما، تابوا إذا الكفر أىل من احملاربُتأهنا ف  :اْلكؿ اؼبذىب

 .كقتادة كؾباىد كاغبسن عباس ابن قوؿ كىو، حقان  كال حدان  عنهم تسقط
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 القدرة قبل اإلماـ بأماف تابوا إذا احملاربُت من اؼبسلمُت ف: الثاين اؼبذىب
 بن علي قوؿ كىو، حق كال حد سقوط ف توبتو فال تؤثر أماف بغَت كأما، عليهم

 .كالشافعي طالب أب
 قبل عاد ُث اغبرب بدار غبوقو بعد اؼبسلمُت من تاب من ف: الثالث اؼبذىب

 .الزبَت بن عركة قوؿ كىو، القدرة
 عليو القدرة قبل كتاب منعة ف اإلسالـ دار ف كاف من ف :الرابع اؼبذىب

 كاغبكم كربيعة عمر ابن قوؿ كىو ،تسقط مل منعة ف يكن مل كإف، عقوبتو طتقس
 .عيينة بن

 عنو تضع منعة ف يكن مل كإف عليو القدرة قبل توبتو أف :اػبامس اؼبذىب
 .الشافعي قوؿ كىو ،اآلدميُت حقوؽ عنو كال تسقط، سبحانو اهلل حدكد صبيع

 كاغبقوؽ اغبدكد صبيع عنو تضع عليو القدرة قبل توبتو أف :السادس اؼبذىب
 .مالك قوؿ كىو ،الدماء إال

و طبسة ف البغي أىل قتاؿ خيالف كقتاؽبم  :أْك
 .كمدبرين مقبلُت قتاؽبم جيوز .ُ
 .اغبرب ف كاعمديي  أف جيوز .ِ
 .اغبرب ف كماؿ دـ من استهلكوه دبا يؤاخذكف أهنم .ّ
ِاء منهم أسر من حبس جيوز .ْ  .حالو الست
 ،هنبان  غصبان  كاؼبأخوذ فهو صدقات من كأخذكه خراج من اْتبوه ما .ٓ

 .كالصدقات اػبراج أىل عن ال يسقط
 اؼبظامل دكف اؼبآُث عنهم سقطت عليهم القدرة بعد ْرائمهم عن تابوا فإف
 .كاغبقوؽ باغبدكد كأخذكا
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 تسقط كمل، سبحانو اهلل حدكد اؼبآُث مع عنهم سقطت القدرة قبل تابوا كإف
 يسقط السرقة كف، عفوان  أك قصاصان  اؼبقتوؿ لول اػبيار فبالقتل، اآلدميُت حقوؽ
 . اػبيار كلصاحبو اؼباؿ ضماف كال يسقط، القطع
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مختصر األحكام السلطانية والواليات الدينية

ِّ 

 القضاء  واليُ يفسادس  الفصل ال

 
 القضاء شروط: األول المبحث

الن  يكوف أف.ُ  . ْر
 . بالغان  يكوف أف.ِ
 . عاقالن  يكوف أف.ّ
 . حران  يكوف أف.ْ
 . مسلمان  يكوف أف.ٓ
 . عدالن  يكوف أف.ٔ
 . كالبصر السمع سامل يكوف أف.ٕ
 (.كفرعها أصوؽبا) الشرعية باْلحكاـ عاؼبان  يكوف أف.ٖ
 

 الشرع في األحكام أصول: الثاني المبحث
، كخصوصو كعمومو، كمتشاهبو كؿبكمو، كمنسوخو ناسخو) بالكتاب العلم.ُ
 (.كمفسره كؾبملو
 (.كالضعيف كاغبسن كالصحيح كاآلحاد اؼبتواتر) بالسنة العلم.ِ
 .اختلفوا يمافك  اْتمعوا فيما السلف بتأكيل العلم.ّ
 من اغبق كسبييز النوازؿ بأحكاـ العلم إىل طريقان  جيد حىت بالقياس العلم.ْ
 .الباطل

  .ْائزة غَت اآلحاد خبِ ال يقوؿ من كالية: مسألة
 : فضرباف القياس نفاة كأما

 فيو يرد مل فيما سلفهم بأقاكيل كأخذكا النص ظاىر كاتبعوا نفوه: اْلكؿ الضرب
 .القضاء تقليدىم فال جيوز، كاالستنباط الفكر عن لواكعداالْتهاد  كطرحوا نص
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 الكالـ بفحول تعلقان  اْلحكاـ ف كاْتهدكا القياس نفوا: الثاين الضرب
هُت على تقليدىم ف فأختلف، الظاىر كأىل اػبطاب كمفهـو  .ْك
 

 يالمول   أو القاضي مذىب خالف على القضاء: الثالث المبحث
 أب مذىب اعتقد من القضاءى  دى يقلٌ  أف الشافعي مذىب اعتقد ؼبن كجيوز

 النوازؿ ف يقلد أف كال يلزمو قضائو ف برأيو جيتهد أف للقاضي ْلف حنيفة؛
 حنيفة أب بقوؿ اْلخذ إىل هاْتهادي  اهأدٌ  فإف ،مذىبو إىل اعتزل من كاْلحكاـ

 .بو كأخذ عليو عمل
 ال حيكم أف القضاء كاله من على -شافعي أك حنفي كىو- اؼبول طى رى شى  فلو

 :ضربُت على فهذا الشافعي أك حنيفة أب دبذىب إال
، باطل شرط فهذا، اْلحكاـ صبيع ف عمومان  ذلك يشًتط أف: اْلكؿ الضرب

و فيها شرطان  جيعلو مل فإف الوالية صحة كأما : كقاؿ، النهي أك اْلمر ـبرج كأخْر
 .فاسد كالشرط صحيحة الوالية كانت ؛...( دبذىب فاحكم القضاء قلدتك)

 على القضاء قلدتك قد: )فقاؿ، الوالية عقد ف الشرط ـبرج ذلك أخرج كإف
 .باطلة الوالية كانت(...دبذىب إال فيو ال ربكم أف

 من الشرط فال خيلو ،بعينو حكمو  ف خاصان  الشرط يكوف أف: الثاين الضرب
 .هنيا أك أمران  يكوف أف

 الشرط كاف( بالكافر كاؼبسلم باغبر العبد من أقدلو مثال :  فقال) أمران  كاف فإف
 .الوالية عقد ف شرطان  جيعلو ما مل صحيحة كالوالية باطالن 

 :ضربُت علىف هنيان  كاف كإف
 فيو كال يقضي، بالعبد كاغبر بالكافر اؼبسلم قتل ف اغبكم عن ينهاه أف: اْلكؿ

وب  .ْائز فهذا كال بإسقاطو قود بْو
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 ف اختلفوا فقد ،القصاص ف القضاء عن كينهاه اغبكم عن ال ينهاه أف: الثاين
ب ىل النهي ىذا هُت على فيو النظر عن صرفو يْو   :ْك

ان  فيو اغبكم عن صرفان  يكوف أف أحدمها  بإثبات فيو حيكم فال كاليتو عن كخاْر
 . بإسقاطو كال قود

 صحة كيثبت بو اْلمر حكم عليو كجيرم عنو الصرؼ يقتضي ال أنو كالثاين
 .إليو اْتهاده يؤديو دبا فيو كحيكم التقليد ف شرطان  جيعلو مل إف النظر

 
 القضاء والية تنعقد فيما: الرابع المبحث

 :نوعُت على، باؼبشافهة اغبضور مع: أكال
 (.كاستنبتك، كاستخلفتك، كليتك، قلدتك) صريح اْلكؿ النوع
علت، إليك كرددت، عليك كعولت، عليك اعتمدت) كناية الثاين النوع  ْك

 مثل معها قرينة من كالبد ،(إليك كاسندت، إليك كككلت، إليك كفوضت، إليك
 سبامها ُث(، عليك فيو اعتمدت فيما كاحكم، إليك ككلتو فيما فانظر: )قولو

 .باللفظ فوران  اؼبوىل قبوؿ على موقوؼ
 يدؿ ما اغباؿ شواىد من هبا يقًتف أف من كالبد، اؼبكاتبة أك باؼبراسلة: ثانيا

 .الًتاخي على جيوز كقبولو، عملو كأىل اؼبوىل عند عليها
 

 التقليد شروط: الخامس المبحث
 .معها يوىل أف جيوز اليت الصفة على بأنو للموىل اؼبول معرفة.ُ
 .الوالية تلك استحقاؽ من اؼبوىل عليو دبا اؼبول معرفة.ِ
 .اػبراج ْباية أك البالد إمارة أك القضاء كالية من التقليد تضمنو ما ذكر.ّ
 .عليو الوالية عقدت الذم البلد تقليد ذكر.ْ
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 غَت، نفسو عزؿ للمول جيوز ككذا، شاء مىت عنها عزلو للمول كجيوز: مسألة
 .عذر من إال اؼبوىل ال يعتزؿ كأف، بعذر إال ال يعزلو أف باؼبول اْلكىل أف

 
 القاضي واجبات: السادس المبحث
 .اؼبنازعات فصل .ُ
 .هبا مطل فبن اغبقوؽ استيفاء .ِ
 .عليو احملجور على الوالية ثبوت .ّ
 .فركعها كتنمية أصوؽبا اْلكقات حبفظ ف النظر .ْ
 .الشرع أباحو فيما اؼبوصي شركط على الوصايا تنفيذ .ٓ
 .باْلكفاء اْليامى تزكيج .ٔ
 .مستحقيها على اغبدكد إقامة .ٕ
 .كاْلفنية الطرقات ف التعدم عن الكف من عملو مصاحل ف النظر .ٖ
 .خلفائو من عنو النائبُت كاختيار كأمنائو شهوده تصفح .ٗ
 اؼبشركؼ بُت كالعدؿ كالضعيف القوم بُت اغبكم ف التسوية .َُ

 .كالشريف
 

 القاضي صالحيات: السابع المبحث
 صبيع ف النظر فيقلد، العمل خاص النظر عاـ القاضي يكوف أف جيوز
 الذم اعبانب ف أحكامو صبيع فينفذ، منو ؿبلة ف أك البلد ْانيب أحد ف اْلحكاـ

 .إليو الطارئُت كبُت ساكنيو بُت كينظر، لو عينت اليت كاحمللة قلده
 حيكم أف جيز كمل، صح مسجده ف أك داره ف إليو كرد فيمن اغبكم قلد كلو

 .مسجده غَت ف كال داره غَت ف
 :أقساـ ثالثة من تقليدمها حاؿ خيل مل بلد على قاضياف قلد كإذا
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 .البلد من موضعان  منهما كاحد كل إىل يرد أف.ُ
 .اْلحكاـ من نوعان  منهما كاحد كل إىل يرد أف.ِ
 ف فاختلف. كلو البلد ف اْلحكاـ صبيع منهما كاحد كل إىل يرد أف.ّ
 .ْوازه على كاْلكثركف، ْوازه

 ،فقط معينة حكومة على مقصورة القاضي كالية تكوف أف كجيوز: ُمسألة
 .كاليتو زالت حكم فإذا

 .قضاتو تنعزؿ مل اإلماـ مات كلو، خلفاؤه انعزؿ القاضي مات إذا: ِمسألة
، قاضيان  عليهم يقلدكا أف على قاضو  من خال قد بلدو  أىل اتفق لو: ّمسألة

ودان  الوقت إماـ كاف فإف  كنفذت التقليد صح مفقودان  كاف كإف، التقليد بطل مْو
 ما ينقض كمل بإذنو إال النظر يستدـ مل إماـ نظره بعد ذبدد فإف، عليهم أحكامو

 . حكمو من تقدـ
 

 القضاء طلب في: الثامن المبحث
 أىل من كاف كإف، ؾبركح كىو ؿبظور فطلبو القضاء غَت أىل من كاف فإف
 :أحواؿ ثالثة طلبو ف فلو القضاء
 .سائغ الطلب فهذا، عبوره أك علمو لقلة أىلو؛ غَت عند القضاء يكوف أف.ُ
 نفعان  بالقضاء ليجر أك بينهما لعداكة كلكن، مستحقو عند القضاء يكوف أف.ِ

 .ؾبركح كىو ؿبظور الطلب فهذا، لنفسو
 فإف :حالو فَتاعى، عليو كاؿو  من خاؿو  كىو ناظر القضاء ف ال يكوف أف.ّ

، مباحان  طلبو كاف اؼباؿ بيت من اؼبستحق القضاء رزؽ إىل غباْتو كاف
 طلبو كاف مستحقو غَت لو يتعرض أف كخوفو اغبق إقامة ف رغبة كاف كإف

 فمنهم: فيو فاختلف، كاؼبباىاة اؼبنزلة قصده كاف كإف، كمندكبان  مستحبان 
 دبكركه ليس لو أبيح فيما الطلب بأف استدالالن  يكره مل كمنهم، كرىو من
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عىٍلًٍت  قىاؿى }(: عليو السالـ) يوسف لساف عن تعاىل كقولو ٍْ  خىزىآًئنً  عىلىى ا
ًفيظه  ًإينِّ  اْلىٍرضً   [.ٓٓ]يوسف:  {عىًليمه  حى

 
 القضاة ىدايا: التاسع المبحث

 .(ٖ)«غلوؿ اْلمراء ىدايا»: (كالسالـ الصالة عليو) النيب قاؿ
 أىل من أحد من كال، اػبصمُت أحد من ىدية يقبل أف القاضي على ليس

 كاف كإال، ملكها عليها اؼبكافأة كاستعجل قبلها فإف خصمان  يكن مل كإف عملو
 .هبا أحق اؼباؿ بيت

 
 القاضي على ال يجوز فيما: العاشر المبحث

 .االسًتاحة أكقات ف إال نفسو حيجب أف لو ال جيوز .ُ
 .أكالده من كال كالديو من ْلحد حيكم أف لو ال جيوز .ِ
 .عذر من إال إليو تنازعوا إذا اػبصـو يؤخر أف ال جيوز .ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
ِاين (ٖ)  .ركاه البيهقي كالط
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 املظامل واليُ يفسابع  الفصل ال
 

 وشروطها تعريفها: األول المبحث
ر بالرىبة التناصف إىل اؼبتظاؼبُت قود ىو :تعريفها  التجاحد عن اؼبتنازعُت كْز

 .باؽبيبة
 : شركطها

 . القدر ْليل يكوف أف. ُ
 . اْلمر نافذ.ِ
 . القدر عظيم.ّ
 . اؽبيبة عظيم.ْ
 . العفة ظاىر.ٓ
 . الطمع قليل.ٔ
 .الورع كثَت.ٕ

 فيها النظر حيتج مل كاْلمراء كالوزراء العامة اْلمور ديلك فبن كاف إف: مسألة
 .التفويض إىل أحتاج كإال، فيها النظر كاليتو بعمـو لو ككاف، تقليد إىل

ال  الذم العدؿ كقوانُت اؼبلك قواعد من ذلك يركف الفرس ملوؾ كاف: فائدة
 عليو اهلل صلى) النيب كقاؿ، اشرتوبدب إال التناصف كال يتم دبراعاتو إال الصالح يعم

 دعيت لو ما، الفضوؿ حلف ْدعاف بن عبد اهلل دار ف شهدت لقد»(: كسلم
 .(ٗ)«النعم ضبر بو ل أف أحب كما ،ْلْبت إليو

 
 

                                 
 أيسىامىة. أب كاغبميدم كاٍبن ركاه ابن إسحاؽ كاٍلبػىيػٍهىًقي (ٗ)



  مختصر األحكام السلطانية والواليات الدينية

ّٗ 

 المظالم إدارة في: الثاني المبحث
 من كاف إف ىذا، اؼبتظاؼبوف فيو يقصده معركفان  يومان  لو ظاملاؼب ف الناظر جيعل

 مندكبان  فيكوف ؽبا اؼبنفردين اؼبظامل عماؿ من كاف لو أما، العامة الواليات ذكم
 .اْلصحاب نزه اغبجاب سهل كليكن، اْلياـ صبيع ف للنظر

 إال نظره كال ينتظم عنهم كال يستغٍت، أصناؼ طبسة حبضور ؾبلسو كيستكمل
 :هبم

 .اعبرمء كتقومي القوم عبذب كاْلعواف؛ اغبماة .ُ
 ف ما جيرم كمعرفة اغبقوؽ من عندىم يثبت ما الستعالـ كاغبكاـ؛ القضاة .ِ

 .اػبصـو بُت ؾبالسهم
ع الفقهاء؛ .ّ  .اغباْة عند إليهم لَْت
بو ما على ليشهدىم الشهود؛ .ْ  .حكم من كأمضاه حق من أْك

 
 المظالم في الناظر واجبات: الثالث المبحث

 .الرعية على الوالة تعدم ف النظر .ُ
 .اْلمواؿ من جيبونو فيما العماؿ ْور ف النظر .ِ
 .الدكاكين كتاب ف النظر .ّ
 .اؼبسًتزقة تظلم ف النظر .ْ
 (.القوية اْليدم ذكم غصوب أك سلطانية غصوب) اؼبغصوب رد .ٓ
 .الوقوؼ مشارفة .ٔ
 كعجزىم إنفاذىا عن لضعفهم أحكامها من القضاة ما كقف تنفيذ .ٕ

 .عليو احملكـو عن
 .اغبسبة من الناظركف عنو عجز فيما النظر .ٖ
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َْ 

 تقصَت من كاعبهاد كاغبج كاْلعياد كاعبمع الظاىرة العبادات مراعاة .ٗ
 .كبشركطها فيها

 .اؼبتنازعُت بُت كاغبكم اؼبتشاْرين بُت النظر .َُ
 

 القضاة ونظر المظالم نظر بين الفرق: الرابع المبحث
 .للقضاة ما ليس اليد كقوة اؽبيبة فضل من اؼبظامل ناظرلً  إف .ُ
وب ضيق من خيرج .ِ  .كمقاال ؾباالن  أكسع فهو ،اعبواز سعة إىل الْو
 الدالة ماراتباْل اْلسباب ككشف اإلرىاب فضل من يستعمل .ّ

 .اغبكاـ على ما يضيق اْلحواؿ كشواىد
 .بالتأديب ظلمو ظهر من يقابل .ْ
، الكشف ف ليمعن أمورىم اشتباه عند اػبصـو تردد ف التأين من لو .ٓ

 أف لو يسوغ فال اغبكم فصل اػبصمُت أحد سأؽبم إذا للقضاة ما ليس
 .يؤخره

 صلحان  بينهم التنازع ليفصلوا اْلمناء؛ كساطة أعضلوا إذا اػبصـو رد لو .ٔ
 .الطرفُت برضى إال للقاضي كليس، بالًتاضي

 .التجاحد أمارات كضحت إذا اػبصمُت مالزمة ف يفسح .ٕ
 شهادة ف القضاة عرؼ عن خيرج ما اؼبستورين شهادات من يسمع .ٖ

 .اؼبعدلُت
 .عددىم من كيستكثر هبم ارتيابو عند الشهود إحالؼ لو جيوز .ٗ
 تنازع ف عندىم عما كيسأؽبم الشهود باستدعاء يبتدئ أف جيوز .َُ

 .اػبصـو
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ُْ 

 المظالم أىل حال: الخامس المبحث
 ىذه مثل ففي، حضور لوفمعدَّ  شهود فيو كتاب معها يظهر أف .ُ

 الشهود باستدعاء فيها الناظر يبتدئ: أحدمها: شيئاف الدعول
 كشواىد حالو حبسب اعباحد على اإلنكار :ثانيهما، للشهادة

 .أحوالو
 ىو من اؼبعدلُت الشهود من فيو كتاب هبا يقًتف أف الدعول قوة ف .ِ

 :أشياء أربعة الدعول ىذه مثل ففي، غائب
 بقوة إقراره من تعجل فردبا ،عليو اؼبدعى إرىاب :اْلكؿ الشيء

 .البينة ظباع عن اؽبيبة ما يغٍت
 .مكاهنم عرؼ إذا الشهود بإحضار ـالتقدٌ  :الثاين الشيء
 ف رأيو كجيهد ثالثان  عليو اؼبدعى دبالزمة اْلمر :الثالث الشيء
 .عليها الزيادة
 مةذال ف ماالن  كانت فإف الدعول ف ينظر أف :الرابع الشيء
 حجر كالعقار قائمان  عينان  كانت كإف، كفيل إقامة كلفو
 .عليها

 لكنهم حضور شهود هبا اؼبقًتف الكتاب ف يكوف أف الدعول قوة ف .ّ
 .اغباكم عند معدلُت غَت

 موتى شهود شهادة هبا اؼبقًتف الكتاب ف يكوف أف الدعول قوة ف .ْ
 .بصحتو موثوؽ كالكتاب معدلُت

 تضمنتو دبا عليو اؼبدعى خط اؼبدعي مع يكوف أف الدعول قوة ف .ٓ
 .الدعول

 ف يكوف كىذا الدعول تضمنت دبا اغبساب إظهار الدعول قوة ف .ٔ
 .اؼبعامالت
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ِْ 

 :حاالت كىي ،يضعفها ما بالدعول يقًتف كما
ب دبا يشهدكف معدلوف حضور شهوده بكتاب الدعول يقابل أف أكالن:  يْو

و أربعة من كذلك الدعول بطالف  :أْك
 

 .ادعاه ما ببيع عليو يشهدكا أف .ُ
 .لو الحق بأف إقراره أف يشهدكا على .ِ
 .عنو اؼبلك انتقاؿ ذكر الذم أبيو إقرار على يشهدكا أف .ّ
 .عليو ادعاه ؼبا مالك بأنو عليو للمدعى يشهدكا أف .ْ

 على فهذا غائبُت عدكال للدعول اؼبقابل الكتاب شهود يكوف أفثانيان: 
  :ضربُت
  .بالسبب اعًتافان  إنكاره يتضمن أف .ُ
 .بالسبب اعًتافان  إنكاره أف ال يتضمن .ِ

 .معدلُت غَت حضور الدعول ؽبذه اؼبقابل الكتاب شهود أفثالثان: 
 ف إال حكم بو يتعلق فليس معدلُت موتى الكتاب شهود يكوف أفرابعان: 

 .اجملرد اإلرىاب
ب دبا اؼبدعي خبط عليو اؼبدعى يقابل أفخامسان:   .الدعول ف إكذابو يْو
 .الدعول بطالف يقتضي حساب الدعول ف يظهر أفسادسان: 

، الظن غالب مراعاة فيقتضي، كالضعف القوة أسباب عن الدعول دتذبرٌ  كإذا
 :من فيو كال خيلو

 .اؼبدعي ْنبة ف الظن غلبة تكوف أف .ُ
 .عليو اؼبدعى ْنبة ف تكوف أف .ِ
 .فيو يتعادال أف .ّ
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ّْ 

 األنصاب ذوٍ علِ الهقابُ واليُ يفسن  ثاالفصل ال
 

 تصح وممن تعريفها: األول المبحث
 عن الشريفة اْلنساب ذكم صيانة على موضوعةاْلنساب  ذكم على النقابة

 كأمره أحىب عليهم ليكوف الشرؼ؛ ف كال يساكيهم النسب ف ال يكافئهم من كالية
 .أمضى فيهم

 :ْهات ثالث من كتصح
 .اػبليفة من: اْلكىل اعبهة
 .اْلقليم كأمَت التفويض كوزير اْلمور تدبَت إليو اػبليفة فوض فبن: الثانية اعبهة
 .الوالية خاص نقيبان  استخلف الوالية عاـ نقيب من: الثالثة اعبهة
 فضالن  كأكثرىم بيتان  همأْلَّ  منهم خيَت نقيبان  يول أف اؼبوىل أراد فإذا: فائدة

 .كالسياسة الرياسة شركط فيو لتجتمع عليهم ؛ فيولكأْزؽبم رأيان 
 

 النقابة بر  ض  أ  : لثانيا المبحث
 غَت من النقابة ؾبرد على بنظرهالنقيب  يقتصر أف كىي: خاصة: اْلكؿ الضرب

 .شركطها ف العلم يكوف فال، حد كإقامة حكم إىل ؽبا ذباكز
 :حقوقهاك 

 . أنساهبم حفظ .ُ
 .أنساهبم كمعرفة هنمو بط سبييز .ِ
 .فيثبتو أنثى أك ذكر من منهم كلد من معرفة .ّ
 .أنساهبم شرؼ يضاىي دبا اآلدب من يأخذىم أف .ْ
 .الدنيئة اؼبكاسب عن ينزىهم أف .ٓ
 .اؼبآُث ارتكاب عن يكفهم أف .ٔ
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 .لشرفهم العامة على التسلط من دينعهم أف .ٕ
 .اغبقوؽ استيفاء ف ؽبم عونا يكوف أف .ٖ
 .العامة حبقوقهم اؼبطالبة ف عنهم ينوب أف .ٗ
ن أف أيامهم دينع أف .َُ  .اْلكفاء من إال يتزْك
 .اغبدكد سول فيما منهم اؽبفوات ذكم يقـو أف .ُُ
 .فركعها كتنمية أصوؽبا حبفظ كقوفهم مراعاة .ُِ
 :العامة النقابة: الثاين الضرب

 :حقوقهاك 
 .فيو تنازعوا فيما بينهم اغبكم .ُ
 .ملكوه فيما أيتامهم على الوالية .ِ
 .ارتكبوه فيما عليهم اغبدكد إقامة .ّ
 .فعضلوىن تعينوا أك أكلياؤىن ال يتعُت الاليت اْليامى تزكيج .ْ
 .سفو أك منهم عتو من على اغبجر إيقاع .ٓ

 كينفذ حكمو ليصح االْتهاد أىل من النقيب ىذا يكوف أف البد: فائدة
 .حكمو نفذ كتنازعهم تشاْرىم ف القاضي أك ىو حكم كإذا ،قضاؤه
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 الصلىات إمامُ علِ الىاليات يف  التاسع الفصل
 

 الخمس الصلوات: األول المبحث
 : ضرباف كىي، الصلوات فيها تقاـ اليت اؼبساْد حباؿ معتِ فيها اإلماـ فنصب

 من أىلو ككثر عظم كما كاؼبشاىد كاعبوامع اؼبساْد ىيك : السلطانية اؼبساْد
 ندبو من إال فيها لإلمامة ينتدب أف جيوز فال، دبراعاهتا السلطاف يقـو اليت اؼبساْد
 .فيها اإلمامة دهكقلٌ  ؽبا السلطاف
 منهما كاحد كل خيص أف فيجوز إمامُت اؼبسجد ؽبذا السلطاف قلد كإذا

 السلطانية اؼبساْد ف يقاـ أف كال جيوز، بيـو كاحد كل أك الصلوات ببعض
 .كاحدة صالة ف صباعتاف

ِة الصفات  :اإلماـ ىذا ف اؼبعت
الن  يكوف أف   .لثغ أك نقص من اللفظ سليم فقيهان  قارئان  عادالن  ْر

 .الوالية دكف إمامتو صحت فاسقان  أك عبدان  أك صبيان  كاف كإف
 إذا القارئ من أكىل فالفقيو، بفقيو ليس كقارئ، بقارئ ليس فقيو كإذا اْتمع

  .الفاربة يفهم كاف
 .اؼباؿ بيت من رزقان  كمؤذنو اإلماـ ىذا يأخذ أف كجيوز

 ،كقبائلهم شوارعهم ف كالقبائل الشوارع أىل يبنيها اليت كىي: العامة اؼبساْد
 .ؽبم فيختار اختلفوا إذا إال مساْدىم أئمة ف عليهم للسلطاف اعًتاض فال

 
 الجمعة صالة: الثاني المبحث

وب ف الفقهاء ختلفا  :تقليدىا ْك
 إال كال تصح، الواْبات الواليات من أهنا إىل العراؽ كأىل أبو حنفية ذىبف

 .يستنيبو من أك السلطاف حبضور
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 حضور كأف، ندب فيها التقليد أف إىل اغبجاز كفقهاء الشافعي كذىب
 .فيها بشرط ليس السلطاف
ـى  السلطافي  أمر كإذا الن  أربعُتى  من بأقل ال يصلي أف اعبمعة ف اإلما  يكن مل ْر

ال  كىو أربعُت من بأقل يصلي أف أمره فإك ، مذىبان  يراه كاف كإف يصليها أف لو
هاف كاليتو ففي ؛يراه  .منهم يراه من عليها كيستخلف كصحيحة، باطلة :ْك

 
 المسنونة الصلوات: الثالث المبحث
 صباعة عبوازىا ندب اإلمامة كتقليد، كاالستسقاء كاػبسوفُت كالعيدين

 الصلوات إمامة دى لِّ قػي  ؼبن كليس ،الكفاية فركض من بأهنا قاؿ من كىناؾ، كفرادل
 ف فتدخل الصلوات صبيع يقلد أف إال إقامتها ف حق اعبمعة إمامة أك اػبمس
 .غَتىا
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 احلج علِ الىاليُ يف  العاشر الفصل
 

 اغبج. إقامة على اغبجيج كالوالية تسيَت على : الواليةضربُت على كىي
 الحجيج يرتسيّ  على الوالية: األول المبحث

 .كتدبَت كزعامة سياسية كالية كىي
  :شركطها

 .كىداية كىيبة كشجاعة رأم ذا مطاعان  يكوف أف
 :حقوقها
 .ال يتفرقوا حىت كنزكؽبم مسَتىم ف الناس صبع .ُ
 .كالنزكؿ اؼبسَت ف ترتيبهم .ِ
 .السَت ف هبم يرفق .ّ
 .كأخصبها الطرؽ أكضح هبم يسلك أف .ْ
 .قلت إذا كاؼبراعي انقطعت إذا اؼبياه ؽبم يرتاد أف .ٓ
 .رحلوا إذا كحيوطهم نزلوا إذا حيرسهم أف .ٔ
 عن حيصرىم من عنهم كيدفع اؼبسَت عن يصدىم من عنهم دينع أف .ٕ

 .إليو اغبجيج أْاب إف ماؿ يبذؿ أك عليو قدر إف بقتاؿ اغبج
 أف إال إْباران  بينهم للحكم كال يتعرض اؼبتشاْرين بُت يصلح أف .ٖ

 البلد كغباكم ،لو ْاز حاكم فيو بلدان  دخلوا فإف، إليو اغبكم يفوض
 .بينهم اغبكم

 من كاف إذا إال اغبد إىل كال يتجاكز، خائنهم كيؤدب زائغهم ـيقوٌ  أف .ٗ
 .حاكم فيو بلدان  دخل إذا أك االْتهاد أىل

 إىل ضيقو كال يلجئهم الفوات يؤمن حىت الوقت اتساع يراعي أف .َُ
 .السَت ف اغبث
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 الحج إقامة على الوالية في: الثاني المبحث
 .الصلوات إقامة ف ةاإلمام دبنزلة ىيك 

 اغبج دبناسك عاؼبان  يكوف كأف ،الصلوات ف اإلمامة شركط ىي: شركطها
 .كأيامو دبواقيتو عارفان ، كأحكامو

 ذم من السابع اليـو ف الظهر صالة من أكؽبا أياـ بسبعة مقدرة كاليتو كمدة 
 .اغبجة ذم من عشر الثالث اليـو ف الثاين النفر كىو اغبالؽ يـو كآخرىا اغبجة

 : حقوقها
 كبأفعالو متبعُت ليكونوا مشاعرىم إىل كاػبركج إحرامهم بوقت الناس إشعار .ُ

 .مقتدين
 .للمناسك ترتيبهم .ِ
 .عنها كمسَته فيها دبقامو اؼبواقف تقدير .ّ
 .هبا أدعيتو على كالتأمُت فيها اؼبشركعة اْلركاف ف اتباعو .ْ
 اغبجيج كصبع اغبج خطب شرعت اليت اْلياـ ف الصلوات ف إمامتهم .ٓ

 :أربع كىن عليها
 هبم يصليف ،إحرامو تقدـ بعد مسنوناتو كمندكباتو ف شركعو أكؿ . أ

 مفتتحان  اْلكىل كىي بعدىا كخيطب السابع اليـو ف دبكة الظهر
 .حالالن  كاف إف كبالتكبَت ؿبرمان  كاف إف بالتلبية

 .عرفة بوادم كاعبمعة الصالة قبل الثانية اػبطبة هبم خيطب . ب
 .بعدىا خيطب ُث بالناس يصلي مٌت ف . ت
 .خيطب الظهر صالة بعد النفر يـو . ث

 :أشياء ثالثة فيو كاؼبختلف .ٔ
 كإال، تعزيره فلو باغبج يتعلق فبا كاف فإف ـبالفان  أمران  اغبجيج فعل إف .ُ

هاف اغبد إقامة كف، ذلك لو فليس  .ْك
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 باغبج اؼبتعلقة غَت اؼبنازعات ف اغبجيج بُت حيكم أف ال جيوز .ِ
 .كأحكامو

ب يأمر أف لو .ّ بت من على الفدية إخراج على كيْو  .عليو ْك
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 الصدقات واليُ يف  عصر احلادي الفصل
 

 هرةطي  فيها بالعمل أك بأنفسها إما للنماء اؼبرصدة اْلمواؿ ف ذبب الزكاة
 .السهماف ْلىل كمعونة ْلىلها

 :ضرباف اؼبزٌكاة كاْلمواؿ
 كالثمار كالزركع إخفاؤه ما ال ديكن: الظاىرة اْلمواؿ: اْلكؿ الضرب

 .كاؼبواشي
 كعركض كالفضة الذىب من إخفاؤه أمكن ما: الباطنة اْلمواؿ: الثاين الضرب

 .التجارة
 طوعان  أرباهبا يبذؽباأف  إال منو زكاتو بإخراج أحق الباطنة اْلمواؿ كأرباب

 .منهم فيقبلها
 :قوالف فيها عادالن  اؼباؿ رب كاف كإذا، الظاىرة اْلمواؿ ف ـبتص العامل كنظر

 إف كال ذبزئهم بإخراْها دالتفرٌ  ؽبم كليس اإلجياب على ؿبموؿ نوأ: أحدمها
وىا  .أخْر

 بإخراْها دكاتفرٌ  كإفٍ ، للطاعة إظهاران  االستحباب على ؿبموؿ: ثانيهما
 .أْزأهتم
 الصديق قاتل كما دفعها من امتنعوا إذا عليها يقاتلهم أف معان  القولُت على كلو

 (.عنو اهلل رضي)
ِة الشركط  :الوالية ىذه ف اؼبعت

 . حران  يكوف أف.ُ
 . مسلمان .ِ
 . عادالن .ّ
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 عينو قد منفذان  كاف كإف ،التفويض عماؿ من كاف إف الزكاة بأحكاـ عاؼبان .ْ
 .العلم أىل من ال يكوف أف ْاز يأخذه قدر على اإلماـ

 :التقليد أحواؿ
 .كقسمها أخذىا يقلد أف .ُ
 .قسمتها عن كينهى أخذىا يقلد أف .ِ
 من اْلمرين ف عمومو على ؿبموالن  فيكوف، عليها تقليده يطلق أف .ّ

 .كقسمها أخذىا
وب بعد اْلمواؿ أرباب عن العامل رتأخٌ  كإذا ان  تأخران  زكاهتم ْك  عن خاْر

وىا العرؼ  .بأنفسهم أخْر
 من ؽبم كسبييزان  اؼبسارعة ف ؽبم ترغيبان  الدفع عند ْلىلها يدعو أف العامل كعلى

قىةن  أىٍموىاؽبًًمٍ  ًمنٍ  خيذٍ }: تعاىل كلقولو الذمة؛ أىل  كىصىلِّ  هًبىا كىتػيزىكِّيًهم تيطىهِّريىيمٍ  صىدى
يعه  كىالٌلوي  ؽبَّيمٍ  سىكىنه  صىالىتىكى  ًإفَّ  عىلىٍيًهمٍ   [.َُّ]التوبة:  {عىًليمه  ظبًى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مختصر األحكام السلطانية والواليات الدينية

ِٓ 

 والغهًمُ الفٌء قصم يف  عصر الثاني الفصل
 

 الفيء: األول المبحث
 ،كال ركاب خيل كال إجياؼ قتاؿ غَت من عفوان  اؼبشركُت من كصل ماؿ كل

 .اػبراج كماؿ أك متاْرىم كأعشار كاعبزية اؽبدنة كماؿ فهو
 عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ كفاة بعد الفيء ف ال طبس :أبو حنيفة قاؿ

 . (كسلم
 :أسهم طبسة إىل ينقسم كطبس الفيء

 ،دبوتو سقط :حنيفة أبو قاؿ(: كسلم عليو اهلل صلى)الرسوؿ  سهم .ُ
 .مثالن  اعبيش كأرزاؽ اؼبسلمُت مصاحل ف مصركفان  يكوف الشافعي كقاؿ

 الشافعي كعند ، اليـو حقهم سقط :حنيفة أبو قاؿ: القرىب ذكم سهم .ِ
 .ثابت

 .يبلغ كمل لو كالد ال من كىو ،منهم اغباْات لذكم: اليتامى سهم .ّ
 . الفيء أىل من ال جيدكف ما يكفيهم الذين كىم: اؼبساكُت سهم .ْ
 .الفيء أىل من اؼبسافركف كىم: السبيل ابن سهم .ٓ
 :قوالف ففيو أطباسو أربعة كأما

 .خاصة للجيش ونأ: اْلكؿ القوؿ
 غٌت ال كما اعبيش أرزاؽ منها اليت اؼبصاحل ف مصركؼ نوأ: الثاين القوؿ
 .عنو للمسلمُت
 كمنع ،أيضا الصدقات أىل ف الفيء ماؿ صرؼ جيوز: أبو حنيفة قاؿ: مسألة

 كاؼبانعوف البيضة عن الذابوف اؽبجرة كذك  ىم الفيء أىل :فقاؿ الشافعي ذلك من
 . للعدك كاجملاىدكف اغبرمي عن
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 ف كالسالـ الصالة عليو فعل كما قلوهبم للمؤلفة منو يعطي أف لإلماـ كجيوز
 .حنُت

 
 الغنيمة: الثاني المبحث
 :أقساـ على كتشتمل
 بأسرىم اؼبسلموف ظفر إذا الكفار من اؼبقاتلوف فهم: اْلسرل: اْلكؿ القسم

 .كاؼبن كالفداء كاالسًتقاؽ القتل بُت فيهم اإلماـ خٌَت فيي ، أحياء
 أىل كانوا إذا يقتلوا أف فال جيوز كاْلطفاؿ النساء كىم: السيب: الثاين القسم

 من كامتنعن اْلكثاف كعبدة كالدىرية الكتاب أىل غَت من كاف كإف، كتاب
 .قتلنيي  الشافعي كعند، يسًتققن حنيفة أب فعند اإلسالـ
 اؼبسلمُت من أسرل عن هبم يفادم أف كذا ،ْاز ماؿ على بالسيب فادل كإذا
 .اؼبصاحل سهم من عنهم الغامنوف كعوض

 بطل: الشافعي كقاؿ، النكاح على فهن أزكاْهن مع سبُت إف: أبو حنيفة قاؿ
 . بالسيب النكاح

 باطل كنكاحها حرة فهي السيب ف حصوؽبا قبل زكج ذات منهن أسلمت كإف
 .العدة بانقضاء

 .اغبمل فبوضع حامل كانت كإف، حيضة السبية كعدة
 إال للبالغُت إسالمان  كال يكوف أكالدمها لصغار إسالمان  كاف اْلبواف أسلم كإذا

 .ؾبنونان  يكوف أف
 :أقساـ ثالثة فتقسم اؼبسلموف عليها استوىل إذا: اْلرضوف: الثالث القسم
 ففيو، ْالء أك أسرو  أك بقتلو  فارقوىا حىت كقهران  عنوة ملكت ما .ُ

 : خالؼ



  مختصر األحكام السلطانية والواليات الدينية

ْٓ 

 فتكوف الغامنُت بُت يقسمها أف بُت ـبَت اإلماـ: أبو حنيفة فقاؿ    
 أىل اؼبشركوف كيكوف ،راْيةخى  فتكوف اؼبشركُت إىل يعيدىا أك عشرية

 .اؼبسلمُت ديار الديار كىذه ذمة
 . الغامنُت بُت كال تقسم اؼبسلمُت على كقفان  تصَت: مالك كقاؿ    
 فتوقف بًتكها نفسان  يطيبوا أف إال الغامنُت بُت تقسم: الشافعي كقاؿ    

 .اؼبسلمُت على
 عليها باالستيالء فتصَت، خوفان  عنها القبالئهم عفوان  منهم ملك ما .ِ

 .كقفان 
 على فهذا، خبراج أيديهم ف تقر أف على صلحان  عليها يستول أف .ّ

 : ضربُت
 كقفان  الصلح هبذا فتصَت لنا اْلرض ملك أف على يصاغبهم أف أحدمها    

ال  أْرة اػبراج كيكوف ،كال رىنها اهبيع كال جيوز، اإلسالـ دار من
 بذلوا فإف ،عهد أىل الصلح هبذا صاركا كقد ،اسلموا إذا عنهم تسقط
 كال جياكزكف أشهر أربعة يقركف كإال التأبيد على عليها يقركف اعبزية
 . السنة

 كىو خراج عليها كيضرب ؽبم اْلرضُت أف على يصاغبوا أف كثانيهما    
 إسالـ دار أرضهم كال تصَت، عنهم سقط أسلموا كمىت اعبزية حكم ف

 . كرىنها بيعها كؽبم عهد دار كتكوف
 أىل بو كصاركا إسالـ دار بالصلح دارىم صارت قد: حنيفة أبو كقاؿ   

 .رقاهبم ْزية تؤخذ ذمة
 أبو فقاؿ: فيهم اختلف فقد معهم استقراره بعد الصلح نقضوا كإذا   

 بلد اغبرب دار كبُت بينهم أك مسلم دارىم ف كاف إف: حنيفة
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 يكن مل كإف ،البغاة حكم أىلها على جيرم إسالـ دار فهي للمسلمُت
  .حرب دار فهي

 . اْلمرين ف حرب دار صارت قد :كؿبمد يوسف أبو كقاؿ    
 مل كإف حكمها على فهي عليهم أرضهم ملكت إف: الشافعي كقاؿ    

 .حرب دار صارت سبلك
( كسلم عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ كاف كقد: اؼبنقولة اْلمواؿ: الرابع القسم

لَّ  عزَّ  اهلل ْعلها بدر يـو كاْلنصار اؼبهاْركف تنازع كؼبا، رأيو على يقسمها  ْك
 اْلىنفىاؿً  عىنً  يىٍسأىليونىكى } يشاء حيث يضعها (كسلم عليو اهلل صلى) هلل لرسوؿ ملكان 

 ًإف كىرىسيولىوي  الٌلوى  كىأىًطيعيواٍ  بًٍيًنكيمٍ  ذىاتى  كىأىٍصًلحيواٍ  الٌلوى  فىاتػَّقيواٍ  كىالرَّسيوؿً  لًٌلوً  اْلىنفىاؿي  قيلً 
 [. ُ]اْلنفاؿ:  {مٍُّؤًمًنُتى  كينتيم

 كاف كإال استحقوه اإلماـ ؽبم طى رى شى  إف: كمالك حنيفة أبو فقاؿ: السلب كأما
 .يشرط مل أك اإلماـ شرط سلبو لو قاتل كل: الشافعية كقاؿ ،غنيمة

 :حنيفة أبو قاؿ، كأحرزكه اؼبسلمُت أمواؿ من اؼبشركوف عليو غلب كما: مسألة
  .مالكو من بو أكىل فهم اؼبسلموف غنمو كإذا، أمة كانت كلو حىت اؼبشركوف ملكو

 كاف بعدىا أدركو كإف بو أحق كاف القسمة قبل مالكو أدركو إف: لكام كقاؿ
 .بعينو أحق كغامنو بثمنو أحق مالكو

 غنموه فإف، اؼبسلمُت من أربابو ملك على باقيان  ككاف ديلكوه مل: الشافعي كقاؿ
 .عوض بغَت مالكو على رد

 أكالد شراء كجيوز سبيهم جيوز كما منهم اغبرب أىل أكالد شراء كجيوز: مسألة
 .سبيهم جيوز كال منهم العهد أىل
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 والصدقات والغنيمة الفيء بين المقارنة: الثالث المبحث
 :ػب الصدقات عن كالغنيمة الفيء خيتلف: أكال

 .الكفار من كاآلخراف ؽبم َتان هتط اؼبسلمُت من مأخوذة الصدقات أف .ُ
 .خبالفهما فيو االْتهاد لألئمة ليس عليو منصوص الصدقات مصرؼ .ِ
 البد كالغنيمة الفيء كف دبفردىم يصرفوىا أف ديكن الصدقات أرباب .ّ

 .الوالة من
 .بينا كما مصارفهما عن الصدقات مصارؼ تلفزب.ْ

 :بػ يتفقاف كالغنيمة الفيء: ثانيا
 .الكفار ماؿ من كالمها .ُ
 .كاحد طبسهما مصرؼ .ِ

 :بػ الغنيمة عن الفيء خيتلف: ثالثا
 .قهران  كالغنيمة عفوان  مأخوذ الفيء ماؿ .ُ
 . الغنيمة أطباس أربعة ؼبصرؼ ـبالف الفيء أطباس أربعة مصرؼ .ِ
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 واخلراج اجلسيُ وضع: عصر الثالث الفصل
 

 الجزية: األول المبحث
لَّ  عزَّ  اهلل أكصل حقه اعبزية   قىاتًليواٍ }: تعاىل فقاؿ، اؼبشركُت من إليو اؼبسلمُت ْك

 يىًدينيوفى  كىالى  كىرىسيوليوي  الٌلوي  حىرَّـى  مىا حييىرِّميوفى  كىالى  اآلًخرً  بًاٍليػىٍوـً  كىالى  بًالٌلوً  يػيٍؤًمنيوفى  الى  الًَّذينى 
 {صىاًغريكفى  كىىيمٍ  يىدو  عىن اعبًٍٍزيىةى  يػيٍعطيواٍ  حىىتَّ  اٍلًكتىابى  أيكتيواٍ  الًَّذينى  ًمنى  اغبٍىقِّ  ًدينى 

 [.ِٗ]التوبة: 
 :على اعبزية ذبب ؛للاؼبً  حيث من :ُ اؼبسألة
 كالنصارل اليهود من الكتاب أىل . 
 فيحرماف كالذبائح النكاح ف إال ؾبراىم اجملوس كجيرم.  
 أصل ف كالنصارل اليهود كافقوا إذا كالسامرة الصابئة من كتؤخذ 

  .معتقدىم
 تبديلهما قبل كالنصرانية اليهودية دخل نفب كتؤخذ. 

 ذبيحتو تؤكل كمل ْزيتو خذتٍ أي  حالو هلتْي  كمن. 
 ذلك. حنيفة أبو كمنع، منهم تؤخذ الشافعي فعند العرب كأما  
 حنيفة من أبو كأخذىا، اْلكثاف كعبدة كالدىرية اؼبرتد من كال تؤخذ 

 .عجمان  كانوا إف اْلكثاف عبدة
 :على اعبزية ذبب ؛اْلعياف حيث كمن :ِ اؼبسألة
 اؿ   .العقالء اْلحرار الْر

 كالعبد كاجملنوف كالصيب ةأاؼبر  على كال ذبب.  

 ل أنو تبٌُت  فإف و،إشكال يزكؿ حىت مشكل خنثي من كال تؤخذ  ْر
 .كماضيو أمره مستقبل ف منو خذتأي 
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 :اعبزية ردى قى  حيث كمن :ّ اؼبسألة
 :افيه تهدجيي  ال ةر قدٌ مي اعبزية  حنيفة أب فعند

 .درمهان  كأربعوف شبانية منهم تؤخذ غنياءاْل
 .درمهان  كعشركف أربعة منهم يؤخذ كساطاْل
 .درمهان  اثنا عشر منهم يؤخذ فقراءال

 .الوالة الْتهاد موكلة ىي بل ال يقدر أقلها كال أكثرىا مالك كعند
ع ،مقدرة غَت اْلكثر كف ،بدينار رة اْلقلالشافعي مقدٌ  كعند  إىل فيو يْر

 .الوالة اْتهاد
 :العقد شركط حيث كمن :ْ اؼبسألة

  :اؼبستحقةالشركط : أكال
 ، كىي:لعهدىم نقضان  الشرط بعد كيكوف ارتكاهبا

لَّ  عزَّ  اهلل كتاب يذكركا ال أف .ُ  .فيو بطعن ْك
 .لو بتكذيب( كسلم عليو اهلل صلى)اهلل  رسوؿ ال يذكركا أف .ِ
 .فيو كال قدح لو بذـ اإلسالـ دين ال يذكركا أف .ّ
 .زنا كال بنكاح مسلمة ال يصيبوا أف .ْ
 .كال دينو ؼبالو كال يتعرضوا دينو عن مسلمان  يفتنواال  أف .ٓ
 .كال يودكا أغنياءىم اغبرب أىل ال يعينوا أف .ٔ

  :اؼبستحبةكالشركط  :ثانيا
ران  عليها يؤدبوف كلكن نقضان  كال يكوف ارتكاهبا  يشًتط مل إف كال يؤدبوف، ْز

 ، كىي:ذلك
 .ارالزنٌ  كشد الغبار بلبس ىيئاهتم تغيَت .ُ
 .باؼبساكاة كال بأس، اْلبنية ف اؼبسلمُت على ال يعلوا أف .ِ
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 اؼبسيح ف كال قوؽبم كتبهم كال تالكة نواقيسهم أصوات ال يسمعوىم أف .ّ
 .كعزير

 .كخنازيرىم صلباهنم كال بإظهار اػبمر بشرب ال جياىركف أف .ْ
 .كال نياحة بندب جياىركاكال  موتاىم دفن خيفوا أف .ٓ
 .كاغبمَت البغاؿ من كال دينعوا ،كىجمانا عناقان  اػبيل ركوب من دينعوا أف .ٔ
 .كاحدة مرة إال( اؽبجرية) السنة ف عليهم اعبزية ال ذبب: ُفائدة
 اؼبيت الشافعي كعند، اعبزية أبو حنيفة عنو أسقط أسلم أك مات من: ِفائدة

 .ذمتو ف تكوف أسلم كمن، تركتو ف تكوف
 ترافعوا فإف، منو دينعوا مل حاكمهم إىل كترافعوا بينهم فيما تنازعوا إذا: ّفائدة

 .اإلسالمية بالشريعة بينهم حكم حاكمنا إىل فيو
 ،كأمواؽبم نفوسهمف  اْلماففلهم  اإلسالـ دار دخلوا إذا العهد أىل :ْفائدة

 بُت كفيما ،جبزية إال سنة يقيموفكال ، ْزية بغَت أشهر أربعة فيها يقيموا أف كؽبم
 أىل خبالؼ عنهم الدفع كال يلـز، الذمة كأىل عنهم الكف كيلـز، خالؼ الزمنُت
 .الذمة

ل أمن كإذا: ٓفائدة  كأماف، اؼبسلمُت كافة لـز حربيان ( بالغ عاقل) ةأمر ا أك ْر
 .مطلقان  الشافعي عند كيصح، مأذكنان  يكوف أف إال حنيفة أب عند ال يصح العبد

 أحدثوىا فإف ،كال كنيسة بيعة اإلسالـ دار ف حيدثوا أف كال جيوز :ٔفائدة
 .العتيقة ككنائسهم بيعهم من استهدـ ما يبنوا أف كجيوز، ىدمت
 

ـ: الثاني المبحث  راجالـخ 
 أىـٍ }: تعاىل قاؿ ،عنها تؤدل حقوؽ من اْلرض رقاب على ضعكي  مااػبراج 

ان  تىٍسأىؽبييمٍ  يػٍره  رىبِّكى  فىخىرىاجي  خىرٍْ يػٍري  كىىيوى  خى  [. ِٕ]اؼبؤمنوف:  {الرَّازًًقُتى  خى
 :إىل تنقسم كلها اْلرضوف: ُ اؼبسألة
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 عليها يوضع أف ال جيوز عشر أرض فهو إحياءه اؼبسلموف استأنف ما.ُ
 .خراج

 جيعلها أف بُت ـبَت اإلماـ حنيفة أب فعند، بو أحق فهم أربابو عليو أسلم ما.ِ
 .خراج عليها كال يوضع عشر أرض: الشافعي كعند، عشرا أك خراْان 
 جيعلها أف بُت ـبَت اإلماـ حنيفة أب فعند ،كقهران  عنوة اؼبشركُت من ملك ما.ّ
 الشافعي كعند، عليها يوضع خبراج للمسلمُت كقف مالك كعند ،كقف أك غنيمة
 .عشر أرض كتكوف للغامنُت تقسم غنيمة
 :ضربُت على كىي: اػبراج عليها يوضع اْلرض من اؼبشركوف عليو صوحل ما.ْ

 اؼبسلمُت ؼبصاحل كقفان  فتصَت قتاؿ بغَت أىلها عنها خال ما: اْلكؿ الضرب
 .اػبراج عليها كيوضع

 يضرب خبراج أيديهم ف إقراره على كصوغبوا أىلو فيو أقاـ ما :الثاين الضرب
 :ضربُت على اكىذ عليهم

 على كقفان  اْلرض ىذه فتصَت صلحنا عند لنا ملكها عن ينزلوا أف :اْلكؿ
 .أىلو عنو اقبلى كالذم اؼبسلمُت

 خبراج عنها كيصاغبوا رقاهبا عن ينزلوا كال أمالكهم على يستبقوىا أف: الثاين
 ىذه بيع ؽبم كجيوز، بإسالمهم عنهم تسقط ْزية اػبراج فهذا، عليها يوضع

 .الذمة أىل من أك اؼبسلمُت من أك منهم كاؤ شا من على اْلرض
 .ربتملو ما أرض كل ف يراعي أف اػبراج كاضع على جيب: فائدة

 :إىل ينقسم كاْلشجار الزرع شرب: ِ اؼبسألة
 . كاْلهنار العيوف من كالسيوح آلة بغَت اآلدميوف سقاه ما .ُ
 .بآلة اْلدميوف سقاه ما .ِ
 . ثلج أك دبطر السماء سقتو ما .ّ
 .بندكاهتا اْلرض سقتو ما .ْ
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 يكوف كأف كالكفاية كاْلمانة اغبرية :كاليتو صحة ف يعتِ اػبراج عامل :فائدة
 .االْتهاد أىل من

 
 والخراج الجزية بين المقارنة: الثالث المبحث

و: أكال  :االْتماع أْك
 .اؼبشرؾ من مأخوذ كليهما إف .ُ
 .فء ماؿ إهنما .ِ
 .اغبوؿ حبلوؿ جيباف إهنما .ّ

و :ثانيا  :االفًتاؽ أْك
 .اْتهاد كاػبراج، نص اعبزية .ُ
 كاػبراج، سبق ما على الفقهاء بُت خالؼ على كأكثرىا اعبزية أقل .ِ

 .باالْتهاد مقدر كأكثره أقلو
 بالكفر يؤخذ كاػبراج ،باإلسالـ كتسقط الكفر بقاء مع تؤخذ اعبزية .ّ

 . كاإلسالـ
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 البالد مو أحكامه ختتلف فًما: عصر الرابع الفصل
 

 :عدامها كما، كحجاز، حـر: أقساـ ثالثة على تنقسم اإلسالـ بالد
 الحرم بالد: األول المبحث

ا نيصيبً  من هبا طاؼ كما مكة كىي  كىفَّ  الًَّذم كىىيوى }: تعاىل لقولو ؛حىرىًمهى
 دبىا اللَّوي  كىكىافى  عىلىٍيًهمٍ  أىٍظفىرىكيمٍ  أىفٍ  بػىٍعدً  ًمن مىكَّةى  بًبىٍطنً  عىنػٍهيم كىأىٍيًديىكيمٍ  عىنكيمٍ  أىٍيًديػىهيمٍ 
 [.ِْ]الفتح:  {بىًصَتان  تػىٍعمىليوفى 

 العراؽ طريق كمن، أمياؿ ثالثة التنعيم دكف اؼبدينة طريق من: مكة حـر كحد
 طريق كمن، أمياؿ تسعة على اعبعرانة طريق كمن، أمياؿ سبعة على ْبل ثنية على

 العشائر منقطع ْدة طريق كمن، أمياؿ سبعة على منرة بطن من عرفة على الطائف
 .أمياؿ عشرة على

 كأْاز بيعها من حنيفة أبو فمنع، كإْارهتا مكة دكر بيع ف الفقهاء كاختلف
 مكة»(: كسلم عليو اهلل صلى) لقولو اغبج أياـ ف كمنع اغبج أياـ غَت ف إْارهتا

 .(َُ)«بيوهتا أْور كال رباعها بيع حيل ال حراـ
 عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ ْلف كإْارهتا؛ بيعها ْواز إىل الشافعي كذىب

 (.عنهما اهلل رضي) كعثماف عمر لفعل كاستنادا، اإلسالـ بعد عليها أقرىم( كسلم
 عليو) إبراىيم بسؤاؿ آمنا حرمان  صارت ىل حوؽبا كما مكة ف الناس كاختلف

 .قولُت على كذلك قبلو كانت أك (السالـ
 :أحكاـ طبسة البالد سائر هبا تباين كاليت مكة حبـر اػباصة اْلحكاـ كمن
 يتحلل بعمرة أك حبج إما لدخولو حيـر حىت إليو ـى دً قى  لؿبيً  يدخلو ال اغبـر .ُ

 .عمرة أك حجان  يرد مل إذا دخوؽبا جيوز حنيفة أبو كقاؿ، إحرامو من هبا

                                 
ارىقيٍطًٍتٌ  (َُ)  شيبىة. أب كاٍبن كىاغبٍىاًكم ركاه الدَّ
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 .قتاؽبم (كسلم عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ لتحرمي أىلها؛ حيارب ال أف .ِ
 .إليو طرأ كمن اغبـر أىل من كاحمللُت احملرمُت على صيده ربرمي .ّ
 .اآلدميوف غرسو ما قطع حيـر كال، تعاىل اهلل أنبتو الذم شجره قطع حيـر .ْ
 اغبـر يدخل أف معاىد أك ذمي من اإلسالـ دين خالف من عبميع ليس .ٓ

وٌ ، الشافعي عند كىذا ،بو ان مارٌ  كال فيو مقيمان  ال  دخوؽبم حنيفة أبو زْك
 .يستوطنوه مل إذا إليو

 
 الحجاز: الثاني المبحث
 سائر من ـبصوص منو اغبـر لسو  كما، كهتامة قبد بُت ما حجز ْلنو اغبجاز؛

 :أحكاـ بأربعة البالد
وزه، معاىد كال ذمي من مشرؾ يستوطنو ال أف .ُ  .حنيفة أبو ْك
 .غَته إىل فيو دفنوا إف كينقلوا أمواهتم تدفن ال أف .ِ
 ما- ؿبظوران  حرمان  باغبجاز (كسلم عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ ؼبدينة إف .ّ

 .مكة كحـر شجره كعضد صيده تنفَت من دينع -البتيها بُت
: ويٍ حبقٌ  أخذىا اليت( كسلم عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ صدقات فَّ فيهاإ .ْ

 ْفو ي مل فبا الفيء أطباس أربعة، ك كالغنائم الفيء من اػبمس طبس)
 (.ركاب كال خبيل عليو

 :ىي الصدقات كىذه   
ب كصية(كسلم عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ ملكها رضأ.ُ  ، دبْو

 هبا فوصى حوائط سبعة لو ككانت أسلم الذم اليهودم، ـبَتيق
 كسلم(. عليو اهلل )صلى اهلل لرسوؿ

 . باؼبدينة النضَت بٍت من وأرض.ِ
 . خيِ من حصوف ثالثة. ّ
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 . فدؾأرض  من النصف. ْ
 . القرل كادم أرض من الثلث. ٓ
 .باؼبدينة سوؽ موضع. ٔ

 
 البالد سائر من والحجاز الحرم عدا ما: الثالث المبحث

 .عشران  فيكوف أىلو عليو أسلم قسم .ُ
 .معشوران  فيكوف اؼبسلموف أحياه قسم .ِ
 .معشران  فيكوف عنوة الغامنوف أحرزه قسم .ّ
 إىل كينقسم، اػبراج عليو يوضع فيئان  فيكوف أىلو صوحل قسم .ْ

 :قسمُت
 كيكوف، بيعو جيوز فال عنو ملكهم زكاؿ على صوغبوا ما :قسم

 كأىل اؼبسلم من ؤخذفتي  أىلو بإسالـ تسقط ال أْرة اػبراج
 .الذمة

 بيعو فيجوز ،عليو ملكهم بقاء على صوغبوا ما: آخر قسمك 
 كال الذمة أىل من كيؤخذ بإسالمهم تسقط ْزية اػبراج كيكوف
 .اؼبسلمُت من يؤخذ

 
 
 
 
 
 
 
 



  مختصر األحكام السلطانية والواليات الدينية

ٔٓ 

 املًاه واشتخراج املىات إحًاء يف  عصر اخلاس: الفصل
 

ـ إحياء في: األول المبحث  واتالـم 
  :تعريفو
 . اؼباء يبلغو كمل العامر نى مً  دى عي بػى  ما: حنيفة أب عند اؼبوات
 مناد العامر من أدناىا على كقف إذا أرض كل اؼبوات: يوسف أب كعند

 .العامر ف إليها الناس أقرب يسمع مل صوتو بأعلى
 كاف كإف موات فهو لعامر كال حرديان  عامران يكن  ما مل كل: الشافعي كعند

 .بعامر متصالن 
 .اْلباعد من بإحيائو أحق العامر أىل من َْتانو: مالك قاؿ

 صلى) النيب لقوؿ اإلماـ؛ بإذف إال إحياءه جيوز ال: حنيفة أب عند :حكمو
 .(ُُ)«إمامو نفس بو طابت ما إال للمرء ليس »(: كسلم عليو اهلل

 من»(: كسلم عليو اهلل صلى) لقولو إذنو؛ كبغَت بإذنو جيوز: الشافعي كعند
 .(ُِ)«لو فهي ميتة أرضان  أحيا

 :اإلحياء كيفية
 .كالتسقيف بالبناء إحياؤه كاف ،للسكٌت اؼبوات إحياء: أكالن 
 : بشركط كالغرس للزرع إحياءىا: ثانيان 

 .حاْزان  يصَت حىت هبا احمليط الًتاب صبع .ُ
 كانت إف عنها كحبسو يبسان  كانت إف إليها اؼباء ؽي وٍ سى  .ِ

 .بطائح
 .حرثها .ّ

                                 
ِاين ف الكبَت كاْلكسط (ُُ)  .دمشق تاريخ ف عساكر كابن ركاه الط
و (ُِ)  حباف. كابن كالًتمذم أضبد أخْر
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از، للعمارة مالكان  كاؼبثَت، لألرض مالكان  احمليي يكوف: ُفائدة  اْلرض ؼبالك ْك
 إف: حنيفة أبو فقاؿ، ْوازه ف اختلف فقد بيعها العمارة مالك أراد كإف، بيعها
 اْلحواؿ على العمارة بيع لو جيوز: مالك كقاؿ، فال كإال بيعها لو ْاز إثارة لو كاف
 بيع لو جيوز ال: الشافعي كقاؿ ،بعمارتو اْلرض ف شريكان  (ُّ)اْلكار كجيعل كلها

 بيع لو فيجوز زرع أك كشجر قائمة أعياف فيها لو يكوف أف إال حباؿ العمارة
 .غَته من بإحيائو أحق كاف موات على ربجر كإذا، اإلثارة دكف اْلعياف

 كانت العشر ماء أحياه ما إىل ساؽ إف: يوسف كأبو حنيفة أبو قاؿ: ِفائدة
 ما :الشافعي عند، ك خراج أرض كانت اػبراج ماء إليها ساؽ كإف، عشر أرض
 أك العشر دباء قيسي  سواء خراج عليو يضرب أف جيوز ال معشور اؼبوات من أحيي

 .اػبراج دباء
 بعد ما حنيفة أب عند فهو زرع أك لسكٌت اؼبوات من أحياه ما كحرمي: ّفائدة

 من اؼبنادم صوت إليو انتهى ما حرديها: يوسفأبو  كقاؿ، ماؤىا يبلغو كمل منها
 كفنائها طريقها من اْلرض تلك عنو تستغٍت ال دبا معتِ: الشافعي كعند، حدكدىا
 .كمغيضها مائها كؾبارم
 

 المياه استخراج: الثاني المبحث
 :أقساـ ثالثة

 :إىل كتنقسم: اْلهنار مياه: اْلكؿ القسم
 كدْلة اآلدميوف حيتفرىا ال اليت اْلهنار كبار من تعاىل اهلل أْراه .ُ

 .كالفرات
 .اْلهنار صغار من تعاىل اهلل أْره ما .ِ

                                 
 كالزَّرٌاعي كالفاٌلح ]تاج العركس كالصحاح ف اللغة[. اغبىرٌاث اْلٌكار: (ُّ)
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 النهر فيكوف اْلرضُت من أحيوه ؼبا اْلدميوف احتفره ما اْلهنار من .ّ
 .مشًتكان  ملكان  بينهم

 : أحواؿ ثالثة كغبافرىا، اآلبار مياه: الثاين القسم
 .كأحدىم فيو كحافرىا مشًتكان  ماؤىا فيكوف ،لسابلة حيفرىا أف .ُ
 فيها كحفركا أرضان  انتجعوا إذا كالبادية ،دبائها الرتفاقو حيتفرىا أف .ِ

 .كمواشيهم لشرهبم بئران 
 مل مائها استنباط إىل اغبفر يبلغ مل فما ،ملكان  لنفسو حيتفرىا أف .ّ

 .عليها ملكو يستقر
 

 العيون مياه: الثالث المبحث
 ،اآلدميوف يستنبطو كمل ماءىا تعاىل اهلل أنبع فبا يكوف أف .ُ

 .اْلهنار من تعاىل اهلل أْراه ما حكم فحكمها
 .حرديها مع استنبطها ؼبن ملكان  فتكوف اآلدميوف يستنبطها أف .ِ
ل يستنبطها أف .ّ ، أرضو لشرب دبائها أحق فيكوف ملكو ف الْر

 . الزرع دكف اؼبواشي ْلرباب بذلو كفايتو عن فضل كإف
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 رفاقواأل ِاحِلَم يف  عصر السادس الفصل
 

 الحمى في: األول المبحث
 الكأل لنبت اإلباحة مستبقى ليكوف إمالكان  إحيائو من اؼبنع ىو واتالػمى  ضبى

  اؼبواشي. كرعي
 كأشار ضبام ىذا»: كقاؿ باؼبدينة( كسلم عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ ضبى قدك 
ضبىىاهي ػًبىٍيًل اٍلميٍسًلًمُتى ًمٍن اٍْلىٍنصىاًر ، قىاؿى أىبيو عيبػىٍيدو: ىيوى النًَّقيعي  ؛(ُْ)«القاع إىل بيده

رًينى. ًْ ا  كىاٍلميهى
 ضبوا إف (:كسلم عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ بعد اْلئمة ضبى حكم: ُ اؼبسألة

 :قوالف ْوازه ففي كاؼبساكُت للفقراء أك اؼبسلمُت لكافة
 ؛(كسلم عليو اهلل صلى)اهلل لرسوؿ خاصان  اغبمى كيكوف جيوز ال: اْلكؿ القوؿ

 .(ُٓ)«كىًلرىسيولًوً  لًلَّوً  ًإالَّ  ضًبىى الى »: غبديث
 عن كقالوا(، عنهما اهلل رضي) كعمر بكر أب لفعل جيوز؛: الثاين القوؿ

 كؼبصاحل كاؼبساكُت للفقراء كرسولو اهلل ضباه ما مثل على إال ضبى ال معناه: اغبديث
 .اعباىلية ف كاف ما على ال، اؼبسلمُت كافة

 :كنقضو اغبمى إحياء: ِ اؼبسألة
 كاإلحياء ثابتان  اغبمى كاف( كسلم عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ ضباه فبا كاف فإف

وران  مردكدان  إلحيائو كاؼبتعرض، باطالن   إقرار ففي بعده اْلئمة ضبى من كاف كإف، مْز
 .قوالف وئإحيا

                                 
دناثر عليو مل نع (ُْ)  .(النقيع للخيلاهلل صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ضبى رسوؿ: )ركايةن عند أضبد بنص هبذا اللفظ، كإمنا ْك

 ركاه البخارم.( ُٓ)
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 مراعي عن عوضان  اؼبواشي أرباب من يأخذ أف الوالة من ْلحد جيوز ال: تنبيو
 ف شركاء اؼبسلموف»(: كسلم عليو اهلل صلى) اهلل رسوؿ لقوؿ ضبى؛ أك موات
 .(ُٔ)«كالكأل كالنار اؼباء ف: ثالث

 
 اإلرفاق في: الثاني المبحث

 كمنازؿ اْلمصار كحرمي الشوراع كأفنية اْلسواؽ دبقاعد الناس إرفاؽ ىو
 :إىل كينقسم، اْلسفار

 كحلوؿ اْلسفار كمنازؿ، كالفلوات بالصحارل اختص ما كىو: اْلكؿ القسم
 :ضرباف كذلك اؼبياه

 فيو للسلطاف نظر فال ،فيو اؼبسافرين كاسًتاحة السابلة الْتياز يكوف أف.ُ
 كحفظ عورتو إصالح ذلك من لو السلطاف خيتص كالذم، السابلة كضركرة لبعده
 مينىاخي  ًمٌت»: كسلم عليو اهلل صلى لقولو ؛...نزكلو كبُت الناس بُت كالتخلية مياىو

 .(ُٕ)«سىبىقى  مىنٍ 
 نزكؽبا ف فللسلطاف، ؽبا كاالستيطاف فيها اإلقامة اْلرض بنزكؿ يقصدكا أف.ِ

 .فال كإال منع بالسابلة مضران  كاف فإف ،اْلصلح فيو يراعي نظر هبا
 بأرباهبا مضران  كاف فإف، كاْلمالؾ الدكر بأفنية خيتص ما كىو: الثاين القسم

 مضر غَت كاف كإف فيمكنوا عليهم الضرر بدخوؿ يأذنوا أف إال منها اؼبرتفقوف منع
 .قوالف إذهنم غَت من بو رتفاقهما إباحة ففي هبم

 نظر على موقوؼ فهو كالطرؽ الشوارع بأفنية اختص ما كىو: الثالث القسم
 .السلطاف

                                 
 أضبد. اإلماـ ركاه (ُٔ)
 .ركاه الًتمذم كابن ماْة كاغباكم( ُٕ)
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 للتدريس كالتصدم كاؼبساْد اعبوامع ف كالفقهاء العلماء ْلوس: مسألة
 :كالفتيا

 فيضل بأىل لو ليس ؼبا يتصدل ال أك نفسو من زاْر منهم كاحد كل فعلى
 على أْرؤكم الفتيا على أْرؤكم": كقد قيل، اؼبسًتشد بو كيزؿ اؼبستهدم بو

بو ما النظر من فيهم كللسلطاف ،"ْهنم ْراثيم  .إنكاره أك إقراره من االختيار يْو
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مختصر األحكام السلطانية والواليات الدينية

ُٕ 

 اإلقطاع أحكام يف  عصر السابع الفصل
 

 .مستحقو كيتميز مالكو يتعُت مل فيما ْائز السلطاف إقطاع
 

 التمليك إقطاع: األول المبحث
 :أقساـ ثالثة إىل اؼبقطعة اْلرض فيو كتنقسم
 :ضربُت فعلى: اؼبوات: اْلكؿ القسم

 .يقطعو أف للسلطاف فيجوز ،الدىر قدمي على مواتان  يزؿ مل مااْلكؿ: 
 :ضرباف كذلك، عاطالن  مواتان  فصار فخرب عامران  كاف ماالثاين: 
 .إقطاعو كجيوز، كشبود عاد كأرض ْاىليان  كاف ما.ُ
 مواتان  صار حىت خرب ُث اؼبسلمُت ملك عليو ْرل إسالميان  كاف ما .ِ 

 :أقواؿ ثالثة على إحيائو حكم ف الفقهاء اختلف فقد عاطالن 
 ملك يعرفوا مل كإف ،باإلحياء ديلك مل أربابو عرؼ إف :حنيفة أبو قاؿ

 .باإلحياء
 .يعرفوا مل أك أربابو عرؼ سواء باإلحياء ديلك :مالك قاؿ
 .يعرفوا مل أك أربابو عرؼ سواء باإلحياء ديلك ال :الشافعي قاؿ

 اختلف فقد فأحياه متغلب اؼبستقطع اؼبوات ىذا على بتغلٌ  لو: مسألة
 :حكمو ف العلماء

 كإف، للمقطع ملكان  كاف سنُت ثالث قبل أحياه إف: حنيفة أبو قاؿ
 .للمحيي ملكان  كاف بعدىا أحياه

 أحياه كإف ،للمقطع مالكا كاف باإلقطاع عاؼبان  أحياه إف: مالك قاؿ
 ،عمارة نفقة احمليي كإعطاء أخذه بُت اؼبقطع خَت باإلقطاع عامل غَت
وع للمحيي تركو كبُت  .إحيائو قبل اؼبوات بقيمة عليو كالْر
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 .مستقطعو من بو أحق ؿبييو :الشافعي قاؿ
 :فضرباف: العامر: الثاين القسم
 اْلرض بتلك يتعلق ما إال فيو للسلطاف نظر فال مالكو تعُت ما :اْلكؿ
 ؼبسلم كانت سواء اإلسالـ دار ف كانت إذا اؼباؿ بيت حقوؽ من
 يد عليها للمسلمُت يثبت ال اليت اغبرب دار ف كانت فإف ،ذمي أك

 .ْاز هبا الظفر عند اؼبقطع ليملكها يقطعها أف اإلماـ فأراد
 :أقساـ ثالثة على كىو، مستحقوه يتميز كمل مالكوه يتعُت مل ما :الثاين
 اػبمس حبق إما ،البالد فتوح من اؼباؿ لبيت اإلماـ اصطفاه ما .ُ
 .الغامنُت نفوس باستطابة أك

 .سبليكان  رقاهبم إقطاع جيوز فال اػبراج أرض .ِ
 فينتقل تعصيب كال بفرض كارثو يستحقو كمل أربابو عنو مات ما .ّ
 .مصاغبهم ف مصركفان  اؼبسلمُت لكافة مَتاثان  اؼباؿ بيت إىل
 ْواىر تعاىل اهلل أكدعها اليت البقاع كىي: اؼبعادف إقطاع :الثالث القسم

 :ضرباف فهي اْلرض
 الكحل كمعادف بارزان  فيها اؼبستودع ْوىرىا كاف ما: الظاىرة: اْلكؿ

 فيو كالناس إقطاعو جيوز ال الذم كاؼباء كىو ،كالنفط كالقار كاؼبلح
 .سواء

 بالعمل إال إليو يوصل ال فيها ان مستكنٌ  ْوىرىا كاف ما: الباطنة :الثاين
 إقطاعها ْواز كف... كاغبديد كالصفر كالفضة الذىب كمعادف

 :قوالف
 .كالظاىرة جيوز ال .ُ
 . جيوز .ِ
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 االستغالل إقطاع: الثاني المبحث
 :ضربُت على كىو

 .ْلصناؼ زكاة ْلنو إقطاعو؛ جيوز ال: العشر :اْلكؿ الضرب
 كلو، مقطعو حاؿ باختالؼ إقطاعو حكم فيختلف: اػبراج :الثاين الضرب

 :أحواؿ ثالثة
 ْلف اػبراج ماؿ يقطع أف جيوز فال الصدقات أىل من يكوف أف .ُ

 .فء اػبراج
 أف يصح فال ،مفركض رزؽ لو ليس فبن اؼبصاحل أىل من يكوف أف .ِ

 .اإلطالؽ على يقطعو
 كىو اعبيش أىل كىم الديواف كفرضية الفيء أىل مرتزقة من يكوف أف .ّ

 .اإلقطاع جبواز الناس أخص
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 وأحكامه الديىاى وضع يف  عصر الثاسن الفصل
 

 فيو والتفضيل تعريفو: األول المبحث
 كاْلمواؿ اْلعماؿ من السلطنة حبقوؽ يتعلق ما غبفظ موضع الديواف :تعريفو

 .كالعماؿ اعبيوش من هبا يقـو كمن
 ف التسوية يركف (عنهما اهلل رضي) كعلي بكر أبو كاف :العطاء ف التفضيل

 .كالشافعي مالك أخذ كبذلك، العطاء
 أخذ كبذلك، العطاء ف التفضيل يركف (عنهما اهلل رضي) كعثماف عمر ككاف

 .العراؽ كفقهاء حنيفة أبو
 

 الديوان عليو يشتمل ما: الثاني المبحث
 الديواف ف إثباهتم ْواز كشرط ،كعطاء إثبات من خيتص ما .ُ

 إقداـ فيو يكوف أف، اآلفات من السالمة، اإلسالـ، اغبرية، البلوغ: ىو
 ثالثة من بالكفاية فمعتِ العطاء كتقدير، بالقتاؿ كمعرفة اغبركب على
و  اػبيل من يرتبط ما عدد، كاؼبماليك الذرارم من يعولو من عدد: أْك

 .كالرخص الغالء ف حيلو الذم اؼبوضع، كالظهر
 .كحقوؽ رسـو من باْلعماؿ خيتص ما .ِ
 .كعزؿ تقليد من بالعماؿ خيتص ما .ّ
 .كخراج دخل من اؼباؿ ببيت خيتص ما .ْ

 
 الديوان كاتب: الثالث المبحث

 :شرطاف كاليتو صحة ف اؼبعتِ
 .كالرعية اؼباؿ بيت حق على مؤسبن فألنو: العدالة .ُ
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 مستقبالن  القياـ ف يكوف أف يقتضي لعمل مباشر فألنو: الكفاية .ِ
 .اؼبباشرين بكفاية

 :أشياء ستة لو ندب فالذم تقليده صحَّ  فإذا
 .القوانُت حفظ .ُ
 .اغبقوؽ استيفاء .ِ
 .الرفوع إثبات .ّ
 .العماؿ ؿباسبات .ْ
 .اْلحواؿ إخراج .ٓ
 .الظالمات تصفح .ٔ
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 اجلرائم أحكام يف  عصر التاسع الفصل
 

 :اعبرائمتعريف 
ر شرعية ؿبظوراتاعبرائم   التهمة عند كؽبا، تعزير أك حبد عنها تعاىل اهلل ْز

ِاء حاؿ بو استيفاء حاؿ كصحتها ثبوهتا عند كؽبا، الدينية السياسة تقتضيو است  تْو
  : ضرباف فالزكاْر .الشرعية اْلحكاـ

 :إىل كينقسم:  اغبدكد: اْلكؿ الضرب
 :إىل كينقسم :اهلل حقوؽ من كاف ما .ُ

ب ما . أ  .مفركض ترؾ ف ْك
ب ما . ب  .ؿبظور ارتكاب ف ْك

 .اآلدميُت حقوؽ من كاف ما .ِ
 كشرب كعقلها اعبنايات قود كف كالسرقة كاللعاف كالقذؼ الزنا: ىي كاغبدكد

 .كاحملاربة اػبمر
 ىذا أصل كالتعازير اغبدكد ىذه تفاصيل يراْع: تنبيو .التعازير: الثاين الضرب

 .الفقو ككتب، الكتاب
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 احلصبُ أحكام يف  العصرلون الفصل
 

 المحتسب بين والفرق وشروطها الحسبة تعريف: األول المبحث
 والمتطوع

 لقولو فعلو؛ ظهر إذا اؼبنكر عن كهني، تركو ظهر إذا باؼبعركؼ أمر ىي :تعريفها
ٍعريكؼً  كىيىٍأميريكفى  اػٍبىٍَتً  ًإىلى  يىٍدعيوفى  أيمَّةه  مِّنكيمٍ  كىٍلتىكين}: تعاىل  اٍلمينكىرً  عىنً  كىيػىنػٍهىٍوفى  بًاٍلمى

 [.َُْعمراف:  ]آؿ {اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  كىأيٍكلىًئكى 
 يكوف احملتسب: أف :شركطها

 . حران .ُ
 . عدالن .ِ
 . رأم ذا.ّ
 . الدين ف كخشونة صرامة ذا. ْ
 . الظاىرة باؼبنكرات علم ذا. ٓ

، مذىبو إىل يقودىم كال كاْتهاده رأيو على الناس حيمل أف لو ليس: تنبيو
 .فيو اختلف كفيما للكافة االْتهاد لتسويغ

 :كاؼبتطوع احملتسب بُت الفرؽ
 .اؼبتطوع على ككفائي، احملتسب على عيٍت فرض إنو .ُ
 على، عنو التشاغل جيوز كال احملتسب تصرؼ حقوؽ من بو القياـ .ِ

 .اؼبتطوع خالؼ
 .للمتطوع كليس، إنكاره جيب فيما إليو لالستعداء منصوب انو .ّ
 .إْابتو اؼبتطوع على كليس استدعاه من إْابة احملتسب على .ْ
 .البحث اؼبتطوع على كليس ،الظاىرة اؼبنكرات عن البحث عليو .ٓ
 .للمتطوع كليس، أعوانان  عملو على يتخذ أف لو .ٔ
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 .للمتطوع كليس، الظاىرة اؼبنكرات ف يعزر أف لو .ٕ
 .للمتطوع كليس ،اؼباؿ بيت من حسبتو على يرتزؽ أف لو .ٖ
 ،اْلسواؽ ف كاؼبقاعد الشرع دكف بالعرؼ تعلق فيما رأيو اْتهاد لو .ٗ

 .للمتطوع كليس
 

 والقضاء الحسبة بين واالختالف التوافق أوجو: الثاني المبحث
 :التوافق: أكال
 كذلك، اآلدميُت حقوؽ ف اؼبستدعي دعول كظباعو إليو االستدعاء ْواز .ُ

 :ف
 .كاؼبيزاف الكيل تطفيف ف . أ

 .كاْلشباف البيع ف كتدليس بغش يتعلق ما . ب
 .الدين دبطل يتعلق ام . ت

 لو جيوز اليت اغبقوؽ ف، عليو الذم اغبق من للخركج عليو اؼبدعى إلزاـ لو .ِ
 .فيها النظر

 :القضاء عن قصورىا ف: ثانيا
ة الدعاكل عمـو ظباع عن قصورىا .ُ  من اؼبنكرات ظواىر عن اػباْر

 .كاؼبعامالت العقود ف الدعاكل
 فال كالتناكر التجاحد يتداخلو ما كأما، هبا ؼاؼبعًت  اغبقوؽ على مقصورة .ِ

 .لو جيوز
 :القضاء أحكاـ على زيادهتا: ثالثا
 عنو كينهى اؼبعركؼ من بو يأمر ما لتصفح يتعرض أف فيها للناظر جيوز .ُ

 حبضور إال للقاضي كليس، مستعد خصم حيضره مل كإف اؼبنكر من
 .اػبصم
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 باؼبنكرات تعلق فيما اغبماة كاستطالة السلطنة سالطة من للمحتسب .ِ
 .للقاضي ليس ما

 
 والمظالم الحسبة بين واالختالف التوافق أوجو: الثالث المبحث

 :التوافق: أكالن 
 .الصرامة كقوة السلطنة بسالطة اؼبختصة الرىبة على مستقر موضوعهما .ُ
 العدكاف إنكار إىل كالتطلع اؼبصاحل ْلسباب فيهما التعرض ْواز .ِ

 .الظاىر
 :االختالؼ :ثانيان 
 رفو ؼبا موضوع كاغبسبة، القضاة عنو عجز ؼبا موضوع اؼبظامل ف النظر .ُ

 .القضاء من أخفض كاغبسبة أعلى فاؼبظامل ،القضاة عنو
 .حيكم أف اغبسبة لوال كجيوز حيكم أف اؼبظامل لوال جيوز .ِ

 
 بالحسبة يتعلق ما: الرابع المبحث

 :إىل كينقسم: باؼبعركؼ اْلمر: أكالن 
 :فضرباف، تعاىل اهلل حبقوؽ يتعلق ما .ُ

 كطن ف اعبمعة كًتؾ االنفراد دكف اعبماعة ف بو اْلمر يلـز . أ
 .مسكوف

 حىت الصالة فكتأخَت كأفرادىم الناس آحاد بو يأمر ما كأما . ب
 .كقتها عن خيرج

 :فضرباف، اآلدميُت حبقوؽ يتعلق ما .ِ
 بنو يطرقو كاف أك سوره استهدـ أك شربو تعطل إذا فكالبلد :عاـ . أ

  .السبيل
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 .أخرت إذا كالديوف مطلت إذا فكاغبقوؽ: خاص . ب
 إذا أكفائهن اْليامى بنكاح اْلكلياء فكأخذ: بينهما مشًتكان  ما يكوف .ّ

 .فورقن إذا العدد أحكاـ النساء كإلزاـ طلنب
 :إىل كينقسم: اؼبنكرات عن النهي: ثانيان 

 :تعاىل اهلل حقوؽ من كافما   .ُ
 .بالعبادات ما تعلق . أ

 .باحملظورات ما تعلق . ب
 .باؼبعامالت ما تعلق . ت

ل يتعدل أف فمثل، اآلدميُت حقوؽ من ما كاف .ِ  أك عباره حد ف ْر
 .داره حرمي ف
 .الناس منازؿ على اإلشراؼ من فكاؼبنع، اؼبشًتكة اغبقوؽ من ما كاف .ّ
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 الفهرس
 الصفحة وعػػػػػػػوضالػػػػػمػػػػػػػػػ

 ّ اؼبقدمة:................................................
 ٓ ............................د اإلمامةالفصل اْلكؿ: ف عق

 ُّ .............................الفصل الثاين: ف تقليد الوزارة
 ُٕ .................البالدالفصل الثالث: ف تقليد اإلمارة على 

 ُِ ..................ارة على اعبهادمالفصل الرابع: ف تقليد اال
 ِٓ .............الفصل اػبامس: ف الوالية على حركب اؼبصاحل

 ِّ ..........................الفصل السادس: ف كالية القضاء
 ّٖ ............................الفصل السابع: ف كالية اؼبظامل

 ّْ ..........النقابة على ذكم االنساب الفصل الثامن: ف كالية
 ْٓ ............مامة الصلواتإالفصل التاسع: ف الواليات على 

 ْٕ .......................الفصل العاشر: ف الوالية على اغبج
 َٓ ...................الفصل اغبادم عشر: ف كالية الصدقات

 ِٓ .................الفصل الثاين عشر: ف قسم الفيء كالغنيمة
 ٕٓ ...................الفصل الثالث عشر: كضع اعبزية كاػبراج

 ِٔ ..........حكامو من البالدأالفصل الرابع عشر: فيما زبتلف 
 ٓٔ .......حياء اؼبوات كاستخراج اؼبياهإالفصل اػبامس عشر: ف 

 ٖٔ ......رفاؽ.............الفصل السادس عشر: ف اػبمر كاْل
 ُٕ .....قطاع..............الفصل السابع عشر: ف أحكاـ اْل

 ْٕ .....حكامو........أالفصل الثامن عشر: ف كضع الديواف ك 
 ٕٔ ......الفصل التاسع عشر: ف أحكاـ اعبرائم...............

 ٕٕ .....العشركف: ف أحكاـ اغبسبة...................الفصل 
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