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 مقدمة

ومـ  ،وصحبف وظذ آفف  ،شقدكو حمؿد ؛وافصالة وافسالم ظذ أذف ادرشؾغ ،احلؿد هلل رب افعودغ 

 .تبعفؿ بنحسون إػ يقم افديـ

 بعد6أمو 

بدروس مودة  أشوشو ، تتعؾؼ"فغي وحضورة إشالمقي ـ جذع مشسك ـ" كقيوـي افثّ افّس فطؾبي ؾفذه مذـرة مؼدمي 

ضؿـ افزكومٍ وهل ادودة ادؼرر دراشتفو ظذ ضؾبي هذا افّتخصص ذم افسداد افّرابع،  ، "افـظؿ اإلشالمقي"

 افبقداؽقجل ادحدد  دتطؾبوت كقؾ صفودة افؾقسوكس.

 مقزظي وؾؼو دو يع6 هذه ادذـرة وؿد جوءت دروس  

 كظوم اخلالؾي افدرس إول6 

 . كظوم افقزارة افدرس افثوين6 

 .كظوم افؼضوء افدرس افثوف6ٌ 

حصي ظذ فزوم تشؿر شقاظد اجلّد وآجتفود، ّكف ؿد شبؼ افّتـبقف ذم أول إػ أ اء وأفػً اكتبوه ضؾبتل إظزّ 

ظبوب ؛ ؾوفعؾؿ بحر "مطبقظي ادودة"ـ وظدم افّتعقيؾ ظذ مو يؼدمف إشتوذ ذم افّدرس، وآـتػوء بوفقريؼوت ادقشقمي ب

اهلدف  افقصقل إػ حتؼقؼ ٓ شوحؾ فف، واحلوذق ؾقؽؿ مـ اختذ فف مـ ادؽتبي شؽـو، وابتعد ظّّم صلكف اإلظوؿي ظـ حتصقؾ

 ادـشقد.

شـدا افتل يؿؽـ أن تؽقن فؽؿ  ،دـؿ بؿجؿقظي مـ ادصودر وادراجعوتزوي ،تّؿ إظالمؽؿ بؿػردات ادودةفؼد و

واتػؼً معؽؿ ظذ مـحؽؿ ـومؾ احلريي ذم افّرجقع إػ أّي مصدر رصغ أو مرجع ، ذم ؾفؿ ادودة وافّتعؿؼ ذم دراشتفو

ـؽؿ افػرق تالمقذ، وٓ خيػك ظذ ذوي افـّبوهي م ؿتسادػردات؛ ؾلكتؿ أن ضؾبي وفذم دراشي هذه  قشعأصقؾ، رجوء افتّ 

 بغ افّطوفى وافّتؾؿقذ ـ ؾتـّبفقا واكتبفقا وكبفقا ـ.

، ومؽؿؾي فؾدروس افّتل تّؿ تؼديؿفو ذم افقؿً ادزمٍ هلو ـ يرجك ؾؼط قجقف واإلرصودادذـرة فؾتّ هذه  جوءت
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ادظؾقمغ مـ بـل شوئر ـ ظوؾوكو اهلل وإّيوـؿ و "ـقروكو" ؛ وشبى إظدادهو  هذا افقبوء افذي أصوب افعوملو ـ آضالع ظؾقف

 دمووز إزمي بلؿّؾ فذا ـون فزامو إجيود بعض افبدائؾ ؿصد  ؾحول دون تقاصؾ افّطوفى بلشتوذه، ،ـ مـ ّذه وأذاه آدم

أحد أشبوب ختؾػ وترّدي افّتعؾقؿ  تعد أّن هذه ادطبقظوت 6مو زفً ظـد ؿـوظتلبليّن  أصورحؽؿ إرضار، فؽـّل

ممو أبدظتف افعؼقل وخّطتف إكومؾ ؾبي ظؾقفو ـؾقو ذم حتصقؾ افعؾؿ، وظدم افـّظر إػ ؽرهو اجلومعل ذم بؾدي، ٓظتّمد افطّ 

 افّتوريخ. ظز 

ـّ أن جيعؾ أظّمفـو أـثر مـ أؿقافـو، وأن جيعؾ أظّمفـو خوفص أترضع إػ اهلل   ي فقجفف افؽريؿ، وأشلفف أن يؿ

 وافؼبقل. ظؾقـو بوفرمحي وادغػرة

 (44شقرة هقد6 أيي ) چ  ی  ی  جئ  حئ    یىئ  ىئ  ىئ  ی ... چ
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 الخالفة. تعريفأوال/ 

 )أ( ـ لغة.
 )ب( ـ اصطالحا.

 )ج( ألقاب الخالفة.  
 ثانيا/ شروط الخالفة.

 األهلية.)أ( ـ شروط 
 )ب( ـ شروط الّتولية.

 ثالثا/ طرق تولية الخليفة.

 )أ( ـ االختيار من جماعة أهل العقد والحل.
 )ب( ـ العهد.

 )ج( ـ القهر والغلبة.  
 )د( ـ الّنص.  

 رابعا/ واجبات وحقوق الخليفة.

 خامسا/ أسباب زوال والية الخليفة
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 . تعريف اخلالفة أوال/

 غقي فؾخالؾي ؿبؾ حتديد ادعـك آصطالحل هلو. حيسـ بـو ذـر ادعـك افؾ

 . تعريف اخلالفة لغة )أ(ـ 

خلوء ا"، وهلذا افػعؾ ذم فغي افعرب ثالث معون، ذـرهو ابـ ؾورس ذم ؿقفف6 [خؾػ]اخلالؾي مصدر مـ افػعؾ 

ام،   .(1)"وافثوفٌ 6افتغُر وافالم وافػوء أصقل ثالثي6 أحدهو6 أن جيلء رء بعد رء يؼقم مؼومف، وافثوين6 خالف ؿدَّ

خؾػ "ؿول ابـ مـظقر6  ؛جملء رء بعد رء يؼقم مؼومف 6وافذي يعـقـو مـ هذه ادعوين افثالثي، ادعـك إول

 .(2)"ؾالن ؾالكو، إذا ـون خؾقػتف، يؼول6 خؾػف ذم ؿقمف خالؾي

 .(3)"خؾػتف أيضو إذا جئً بعدهو..."وؿول6  

 6خؾَّػً ؾالكو ُأخؾِّػف ختؾقػو، واشتخؾػتف أكو، جعؾتف خؾقػتل، واشتخؾػف جعؾف خؾقػي. واخلؾقػي ..."وؿول أيضو6 

واجلؿع6  ،هق افذي يستخؾػ ممـ ؿبؾف، واجلؿع6 خالئػ، جوؤوا بف ظذ إصؾ، مثؾ6 ـريؿي وـرائؿ، وهق اخلؾقػ

 .(4) "خؾػوء، وأمو شقبقيف ؾؼول6 خؾقػي وخؾػوء...

واخلؾقػي6 افسؾطون إظظؿ... ج6 خالئُػ وخؾػوء. وخؾػف خالؾي6 ـون خؾقػتف، "حقط6 وجوء ذم افؼومقس اد

 .(5)"وبؼل بعده

  .اخلؾقػي هق افذي يستخؾػ ممـ ؿبؾف مو يػقد أنّ  وؿد ورد ذم افؼرآن افؽريؿ ظذ فسون شقدكو مقشك 

                                                 
م، 9535، حتؼقؼ ظبد افسالم حمؿد هورون، دار افػؽر فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع، 6 معجؿ مؼويقس افؾغي، أبق احلسغ أمحد بـ ؾورس بـ زـريوابـ ؾورس - 1

 .292، ص2ج

 .9221ص، 2ج ،حتؼقؼ ظبد اهلل ظع افؽبر وآخران، دار ادعورف، افؼوهرة، حمؿد بـ مؽرم6 فسون افعرب، مـظقر ابـ - 2

 ابـ مـظقر6 ادؽون كػسف. - 3

 ابـ مـظقر6 ادؽون كػسف. - 4

بنذاف حمؿد كعقؿ افعرؿسقد، ممشسي ، حتؼقؼ مؽتى حتؼقؼ افساث ذم ممشسي افرشوفي افؼومقس ادحقط افػرزآبودي، جمد افديـ حمؿد بـ يعؼقب6 - 5

 .424م، ص2221، 4افرشوفي، بروت، فبـون، ط
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 .(6)چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ... چ  6ؿول اهلل 

ف خؾقػي ذم إرض، خيؾػ مـ شبؼف مـ إّكبقوء وإئؿي وافصوحلغ أكّ  وأخز ادقػ تبورك وتعوػ ّكبقف داود 

  .(7)ذم إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر

 .(8)چ...ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  چ  6ؿول 

خالئػ مجع خؾقػي ، ـؽرائؿ "6 (9)چمب  ىب  يب   جت  حت  چ وؿول افؼرضبل ذم تػسر ؿقفف تعوػ6 

 .(10)"وافؼرون افسوفػي مجع ـريؿي، وـؾ مـ جوء بعد مـ مه ؾفق خؾقػي، أي جعؾؽؿ خؾػو فألمؿ ادوضقي

ؾػف ذم افؼقوم بؿفومف ومجقع أمقره، خيبعد مـ مه، ووظؾقف ؾوخلؾقػي ذم افؾغي يطؾؼ ويراد بف6 ـؾ مـ  جيلء 

 فذي يؼقم بشمون وأظبوء اخلالؾي.واخلؾقػي هق ا

اخلالؾي ذم افؾغي تطؾؼ ويراد هبو ادـصى افذي يتقٓه اخلؾقػي، واصطؾح ظذ افػسة  وبذفؽ يؿؽــو افؼقل6 أنّ 

 بقة اشؿ اخلالؾي افراصدة، وظذ افصحوبي افذيـ تقّفقا مـصى اخلالؾي ؾقفو اشؿ اخلؾػوء افراصديـ.افتل أظؼبً زمـ افـّ 

يتقاؾؼ مع ادفؿي افـّبقؾي  ،ؽثر مـ افعؾّمء إظطوء تعريػ فؾخالؾيافحوول   :تعريف اخلالفة اصطالحا )ب(ـ 

 .افتل تتؽػؾ هبو، وحيؼؼ افغويي افسومقي ادـقضي هبو

ؾً بف ظـد ظؾّمء أهؾ افسـي، تعريػ ادووردي هلو بؼقفف6  اإلمومي مقضقظي خلالؾي افـبقة ذم "ومـ أصؿؾ مو ُظرِّ

 .(11)"ديـ وشقوشي افدكقوحراشي اف

                                                 
 .942شقرة إظراف6 أيي  - 6

، 9بروت، فبـون، ط ، حتؼقؼ ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ افسـل، ممشسي افرشوفي 6 اجلومع ٕحؽوم افؼرآن،بـ أيب بؽرأبق ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد  افؼرضبل، - 7

 .941، ص94ج م، 2222

 .22شقرة ص6 أيي  - 8

 .921شقرة إكعوم6 أيي  - 9

 .943، ص6 مصدر شوبؼافؼرضبل - 10

أبق احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حبقى6 إحؽوم افسؾطوكقي وافقٓيوت افديـقي، حتؼقؼ ظصوم ؾورس احلرشتوين وحمؿد إبراهقؿ افزؽع، ادؽتى  ،ادووردي - 11

 .92م ، ص9552هـ، 9429 ،9ط فبـون، اإلشالمل، بروت،
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ؾغوفبقتفؿ متػؼغ ظذ ادعـك ادتضؿـ  ؛افعؾّمء ذم بقوهنؿ دػفقم اخلالؾي افؽثر مـوهذا افتعريػ هق ادعتؿد ظـد 

ـالم شوئر ظؾّمء افعؼوئد "6 لنّ ب جزمحغ  ،، كّبف إػ ذفؽ افشقخ حمؿد رصقد رضو ذم ـتوب اخلالؾيفٓ حيقدون ظـؾقف، و

 .(12)"مجقع مذاهى أهؾ افسـّي ٓ خيرج ظـ هذا ادعـكوافػؼفوء مـ 

كذـر ؿقل وإموم احلرمغ اجلقيـل،  ،دعـك افذي ذـره اإلموم ادووردي ذم تعريػفا مع ػؼتومـ ـالم افعؾّمء اد 

 وافتػتوزاين، وابـ اجلقزي، وابـ خؾدون.

وافعومي ذم مفّمت افديـ وافدكقو،  ريوشي تومي، وزظومي ظومي، تتعؾؼ بوخلوصي"بؼقفف6 ؾفو اجلقيـل ظرّ حقٌ 

متضؿـفو حػظ احلقزة، ورظويي افرظقي، وإؿومي افدظقة بوحلجي وافسقػ، وـػ احلـػ واحلقػ، وآكتصوف 

 .(13)"فؾؿظؾقمغ مـ افظودغ، واشتقػوء احلؼقق مـ ادؿتـعغ وإيػوؤهو ظذ ادستحؼغ

 ."(14)واإلمومي ريوشي ظومي ذم أمر افديـ وافدكقو خالؾي ظـ افـّبل " ؾفو افتػتوزاين بؼقفف6وظرّ 

وتـػقذ أوامره وأحؽومف وؿد ـون يؼقم هبو إّكبقوء ثؿ  ذم ظبوده وبالده كقوبي اهلل "ؾفو ابـ اجلقزي بؼقفف6 وظرّ 

 .(15)"ؿوم بف اخلؾػوء

محؾ افؽوؾي ظذ مؼته افـظر افؼظل ذم مصوحلفؿ إخرويي وافدكققيي افراجعي "ابـ خؾدون بؼقفف6  ؾفووظرّ 

إفقفو، إذ أحقال افدكقو ترجع ـؾفو ظـد افشورع إػ اظتبورهو بؿصوفح أخرة، ؾفل ذم احلؼقؼي خالؾي ظـ صوحى افؼع 

 .(16)"ذم حراشي افديـ وشقوشي افدكقو بف

                                                 
 .93ص 6 اخلالؾي، افزهراء فإلظالم افعريب، مك، رصقد رضو حمؿد - 12

، حتؼقؼ مصطػك حؾؿل وؾماد ظبد ادـعؿ أمحد، دار افدظقة فؾطبع وافـؼ وافتقزيع، )افغقوثل( أبق ادعويل6 ؽقوث إمؿ ذم افتقوث افظؾؿ ،اجلقيـل  - 13

 .11، ص9535 مك، اإلشؽـدريي،

 .224ص ،1م، ج9554، 2افؽتى، بروت، فبـون، ط حتؼقؼ ظبد افرمحـ ظؿرة، دار ظومل ؼوصد،ادشعد افديـ6 ذح  ،افتػتوزاين - 14

ظـف فظـل  حيسـ افتلـد مـ هذا افتعريػ ظـد ابـ اجلقزي، فعدم حصقيل ظذ ادصدر إصع فف، وفؼد وؿػً ظؾقف ذم أحد ادراجع ادعوسة  افذي ؽػؾً - 15

ظبد افرمحون6 ادصبوح اديضء ذم خالؾي ادستيضء، حتؼقؼ كوجقي  ،ابـ اجلقزياحلصقل ظذ ممفػوت ابـ اجلقزي، وافذي سح ؾقف صوحبف بـؼؾف ظـ6 شفقفي 

 .52، ص9، ج9532 افعراق، ظبد اهلل، مطبعي إوؿوف، بغداد،

  .945م، ص2222هـ، 9422، 9ابـ خؾدون، دار افػؽر، بروت، فبـون، ط ظبد افرمحـ6 مؼدمي ،ابـ خؾدون - 16
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ـ إبداءهو إّزاء هذه افتعريػوت، وؽرهو ممو كّصً ظؾقف ـتى أهؾ افسـي ومصـػوهتؿ ادالحظي افتل يؿؽ إنّ 

ذم افؼقوم بقطقػتل حراشي  بخصقص تعريػ اخلالؾي، هل أهنو تكح ذم ظؿقمفو بلن اخلؾقػي كوئى ظـ افرشقل 

 افديـ وشقوشي افدكقو. 

ـشلن ابـ اجلقزي ذم تعريػف  ؛ذفؽافؼقوم بذم  يذهى بعض افعؾّمء إػ جعؾف كوئبو ظـ اهلل  افقؿً كػسف ذمو

 افسوبؼ.

ـفو تعريػف افتل ضؿّ  "صوحى افؼع"ظبورة   ٕنّ  ؛ف يعتزهو كقوبي ظـ اهلل ويتقهؿ مـ تعريػ ابـ خؾدون أكّ 

 فؾخالؾي تقحل بذفؽ.     

بقا حغ فؼّ  ،؛ يشفد فذفؽ ؾفؿ افصحوبي اخلؾقػي يتكف ذم مـصبف بوظتبوره خؾقػي فؾرشقل اجح أنّ وافرّ 

 .، ومل يؾؼبقه بخؾقػي اهلل بخؾقػي رشقل اهلل  اخلؾقػي إول أبو بؽر افصديؼ 

 ،أمو تسؿقتف خؾقػي"، حقٌ يؼقل 6وذـر ابـ خؾدون مو يميد صحي ذفؽ، ويـػل ـقن اخلؾقػي كوئبو ظـ اهلل 

 .(17)"؛ ؾقؼول6 خؾقػي بنضالق، وخؾقػي رشقل اهللذم أمتف ؾؾؽقكف خيؾػ افـّبل 

أهؾ افسـي ظذ كظوم احلؽؿ ذم اإلشالم ظدة مصطؾحوت، يليت ذم مؼدمتفو  ظؾّمء يطؾؼ: ألؼاب اخلالفة  )ج(ـ

، صطؾحغهذيـ ادٓ يػرق ذم ممفػف افشفى افالمعي بغ ـغره مـ افعؾّمء ابـ رضقان ؛ و6 اخلالؾي واإلموميومصطؾح

هذه ادسلفي، ومو يتعؾؼ هبو يستعؿؾ مصطؾح اخلالؾي، ثؿ حقٌ كجده أثـوء صقوؽتف فعـقان افبوب افذي يتحدث ؾقف ظـ 

افبوب إول6 ذم ؾضؾ اخلالؾي وحؽؿتفو، وثقاب مـ "يرجع ويستعؿؾ مصطؾح اإلموم بدٓ ظـ اخلؾقػي، حقٌ يؼقل6 

 .(18)"ؿوم هبو، ووجقب ضوظي اإلموم، وكصحف، وتعظقؿ حؼف، وذـر مو يؾزمف مـ أمقر إمي

ف ٓ يقجد ؾرق بغ افؾؼبغ مـ حقٌ إضالؿفّم ظذ متقيل هذا ادـصى، وبغ أصؾ أكّ  تؾؿقذه ابـ خؾدون وّسح 

تسؿك خالؾي وإمومي، وافؼوئؿ بف خؾقػي وإمومو، ؾلمو تسؿقتف إمومو ؾتشبقفو بنموم افصالة ذم إتبوظف "ل6 ؼومـفّم، ؾ فؼى ـؾ

؛ ؾقؼول6 خؾقػي بنضالق، ذم أمتف خيؾػ افـّبل  وأمو تسؿقتف خؾقػي ؾؾؽقكف .وهلذا يؼول6 اإلمومي افؽزى ،واإلؿتداء بف

                                                 
 .945ابـ خؾدون6 ادؼدمي، ص - 17

، 9ط ادغرب، شومل افـشور، افؼـي اجلديدة دار افثؼوؾي، افدار افبقضوء،ظع ابـ رضقان ادوفؼل، أبق افؼوشؿ6 افشفى افالمعي ذم افسقوشي افـوؾعي، حتؼقؼ  - 18

 .12ص  م، 9544هـ، 9424
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 .(19)"وخؾقػي رشقل اهلل

تؼدم مو يدل ظذ أن ادراد هبو "ل6 ؼوـد ابـ إزرق هذا ادعـك ذم معرض ـالمف ظـ حؼقؼي اخلالؾي، ؾوأ

و واحد ظـده، وهق ؛ ؾوخلالؾي واإلمومي معـومه(20)"وبوإلمومي راجع إػ افـقوبي ظـ افشورع ذم حػظ افديـ وشقوشي افدكقو

أحد افذيـ اشتػودوا مـ ـتوب افشفى افالمعي، حقٌ يعد أحد أهؿ ادصودر افتل اظتؿد ظؾقفو ذم تلفقػ ـتوبف بدائع 

 افسؾؽ ذم ضبوئع ادؾؽ.

هق مـ "6 ظـف جمؿقظي إفؼوب افتل تطؾؼ ظذ اخلؾقػي، وذـر مـفو فؼى اإلموم، وؿولإػ  افؼؾؼشـدي أصورو

ون ظؿـ يؼقم فؾخؾقػي، ذم أثـوء افدوفي افعبوشقي بوفعراق، وإصؾ ذم ذفؽ أن افشقعي ـوكقا يعزِّ  إفؼوب ادستجدة

بلمرهؿ بوإلموم، مـ حقٌ إن اإلموم ذم افؾغي هق افذي يؼتدى بف، وهؿ بلئؿتفؿ مؼتدون، وظـد أؿقاهلؿ وأؾعوهلؿ 

 .(21)"واؿػقن، ٓظتؼودهؿ ؾقفؿ افعصؿي

اخلالؾي واإلمومي افعظؿك " ؾؼول6 ػوق معـك هذيـ افؾؼبغ وإمورة ادممـغ،اتافشقخ حمؿد رصقد رضو وذـر 

؛ وهذه (22)"وإمورة ادممـغ ثالث ـؾّمت معـوهو واحد، وهق رئوشي احلؽقمي اإلشالمقي، اجلومعي دصوفح افديـ وافدكقو

 خلالؾي وادتحؿؾ ٕظبوئفو إفؼوب افثالثي هل إـثر تداوٓ ذم افـظوم افسقود اإلشالمل ظذ افؼوئؿ بلمقر ا

أمو فؼى اخلؾقػي ؾؼد ورد ذم افؼرآن افؽريؿ أـثر مـ مرة، وـؾ إضالؿوتف تدور حقل ادعـك افؾغقي فؾخالؾي، 

ل مـ فؼى وفؽـف مل يرد بودعـك آصطالحل فؾخالؾي افذي ـون متداوٓ ومعروؾو ذم افـظوم افسقود اإلشالمل، وأوّ 

 ، ؾؾّم ويل ظؿر بـ اخلطوب ، وهذا حغ تقػ مـصى اخلالؾي بعد وؾوة افرشقل  أبق بؽر افصديؼ؛ هبذا افؾؼى

(، فؽـ هذا افؾؼى ـون ممو يستثؼؾ ظذ ـون يؾؼى )خؾقػي خؾقػي رشقل اهلل  هذا ادـصى بعد وؾوة اخلؾقػي إول 

، ويذـر إفسـ وأذان، ؾدظً احلوجي إػ اشتعّمل فؼى )أمر ادممـغ(، ؾؾؼى بف اخلؾقػي افثوين ظؿر بـ اخلطوب 

 نّ ف يدل ظذ أف ؿد تردد ذم ؿبقل هذا افؾؼى دو ؾقف مـ افزهق واخلقالء، ثؿ ارتضوه وؿبؾف دو مل جيد أؾضؾ مـف، ـّم أكّ أكّ 

                                                 
 .945ابـ خؾدون6 ادؼدمي، ص - 19

، 9ـ تقكس، جإزرق، أبق ظبد اهلل حمؿد إكدفز6 بدائع افسؾؽ ذم ضبوئع ادؾؽ، دراشي وحتؼقؼ حمؿد بـ ظبد افؽريؿ، افدار افعربقي فؾؽتوب، فقبقو ابـ  - 20

 . 992ص

 .29-22، ص9ؾراج، ظومل افؽتى، بروت، فبـون، ج فؼؾؼشـدي6 مآثر اإلكوؾي ذم معومل اخلالؾي، حتؼقؼ ظبد افستور أمحدا - 21

 .93حمؿد رصقد رضو6 اخلالؾي، ص - 22
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قا إمرهتؿ ٕمر مـفؿ، وـون افعرب ؿبؾ اإلشالم يطؾؼقن فؼى ادسؾؿغ ؿد اشتػحؾ أمرهؿ، حتك أصبحقا ؿقة، ووفّ 

 .(23)أمر ظذ ؿوئد اجلقش، ؾؽون هذا افؾؼى ممو يردع ؽر ادسؾؿغ ويؿـعفؿ مـ آظتداء ظذ دار اإلشالم

ؿ يطؾؼقن هذا افؾؼى ظذ أئؿتفؿ مـ وفد ظع بـ أيب وأمو فؼى اإلموم ؾلـثر اشتعّمٓتف كجدهو ظـد افشقعي، ؾف

 .(24)ضوفى وؾوضؿي افزهراء ـ ريض اهلل ظـفّم ـ، ومل يستعؿؾ أهؾ افسـي هذا افؾؼى إٓ ؿؾقال ذم بودئ إمر

وفؽـ مع مرور افزمـ أصبحقا ٓ يػرؿقن ذم اشتعّمٓهتؿ بغ فؼبل اخلؾقػي واإلموم، خوصي ذم معرض ردودهؿ  

شقعي ذم اخلالؾي، ؾؽوكقا يردون ظؾقفؿ ذم مـوطراهتؿ بـػس ادصطؾحوت افتل ـوكقا يستعؿؾقهنو، ممو أدى إػ ظذ آراء اف

تضققؼ افػورق بغ افؾؼبغ، بؾ أصبح فؼى اإلموم أـثر اشتعّمٓ وتداوٓ ذم مصـػوت أهؾ افسـي، وؽرهؿ مـ بؼقي 

 افػرق اإلشالمقي إخرى.

أبحوث افػرق  إنّ "رّيس ذم معرض حديثف ظـ مسلفي اإلمومي ظـد افشقعي6 افدـتقر حمؿد ضقوء افديـ اف ؿول

و أجقبي ظذ إشئؾي افتل يضعفو افشقعي، أو مل تؽـ إٓ جمؿقظي مـ افردود ظذ ّم ـوكً حمصقرة ذم أهّن إخرى إكّ 

د مطوبؼو فؾدظقى افتل افدظووى افتل ـون افشقعي يبدؤون بنثورهتو، هبذا صوهبً صقغي اجلقاب صقغي افسمال، وجوء افر

 .(25)"أريد مـف أن يدؾعفو

هـوك شمال يـبغل أن جيوب ظـف، وهق دوذا صورت مبوحٌ هذا افعؾؿ تعرف بوشؿ  إٓ أنّ "ل أيضو6 ؿوو 

 ف اإلموم؟ مع)اإلمومي(؟ ودوذا صور ٓ يشور ـ ذم افغوفى ـ إػ صوحى هذه افقطقػي ذم جمول افبحٌ افـظري إٓ ظذ أكّ 

أن ـؾؿتل6 )خؾقػي( و)خالؾي( ـ وبدرجي أؿؾ6 )أمر( و)إمورة( ـ ـوكتو إـثر ذيقظو، وـوكتو أصبف بوٕفؼوب افرشؿقي. 

واجلقاب ظذ ذفؽ يمخذ مـ احلؼقؼي افتل ؿرركوهو مـ ؿبؾ، وهل أن افشقعي هؿ افذيـ بدؤوا افبحٌ ذم هذا افعؾؿ، ؾفؿ 

 قا بف زظّمءهؿ هق )اإلموم(، ؾننّ و ـون افؾؼى افذي اختوروه وخُص واضعقه وهؿ افذي اختوروا إذن مصطؾحوتف، ود

ادشؽؾي إوػ افتل بدؤوا يبحثقهنو وجيودفقن ؾقفو خصقمفؿ ـوكً هل )اإلمومي(، وصور هذا هق آشؿ افذي تعرف 

                                                 
. حمؿد ؾوروق افـبفون 6 كظوم احلؽؿ ذم 44 – 43، صم9525 فبـون، ظع حسـل اخلربقضع6 اإلشالم واخلالؾي، دار بروت فؾطبوظي وافـؼ، بروت، - 23

 .441 – 442، ص م9534 افؽقيً، اإلشالم، مطبقظوت جومعي افؽقيً،

 .44مرجع شوبؼ، ص ظع حسـل اخلربقضع6 - 24

 .52، ص9535، 3ط  مك، حمؿد ضقوء افديـ افريس6 افـظريوت افسقوشقي اإلشالمقي، مؽتبي دار افساث، افؼوهرة، - 25
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 .(26)"بف ادشؽؾي، واكطؾؼ خصقمفؿ جيودفقهنؿ بـػس افؾغي، ؾثبً افتؼؾقد ومل يؽـ هـوك داع فتغقره

أحؼ بنمومي افصالة مـ أيب بؽر  اشتعّمل افشقعي دصطؾح )اإلموم( ؾقف إصورة إػ أن ظع بـ أيب ضوفى  ثؿ إنّ 

، وذم هذا يؼقل ابـ خؾدون 6أبو بؽر فقصع هبؿ ذم مرض مقت افرشقل  م افصحوبي ، وذفؽ حغ ؿدّ افصديؼ 

افتل هل أخً اخلالؾي، وتعريضو بؿذهبفؿ ذم أكف أحؼ بنمومي ثؿ إن افشقعي خُصقا ظؾقو بوشؿ اإلموم، كعتو فف بوإلمومي "

 .(27)"، ؾخُصقه هبذا افؾؼى ودـ يسقؿقن إفقف مـصى اخلالؾي مـ بعدهوبدظتفؿ افصالة مـ أيب بؽر، دو هق مذهبفؿ

 وجوء ذم أصؾ ذفؽ روايتون،  6وأمو فؼى أمر ادممـغ؛ ؾلول مـ فؼى بف هق اخلؾقػي افثوين ظؿر بـ اخلطوب 

يسلفف ظـ ظؼقبي صوريب اخلؿر،  أرشؾ أبو وبرة إػ ظؿر بـ اخلطوب  إوػ تؼقل6 أّن خوفد بـ افقفقد 

ؾجوءه وؿول6 يو أمر ادممـغ، إن خوفدا بعثـل إفقؽ. ؿول6 ؾقؿ؟ ؿول فف6 إن افـّوس ؿد ختوُؾقا افعؼقبي، واهنؿؽقا ذم اخلؿر، 

 .(28)6 كرى يو أمر ادممـغ ثّمكغ جؾدة. ؾؼبؾ ظؿر ذفؽ؟  ؾؼول ظؿر دـ حقفف6 مو ترون؟ ؾؼول ظعؾّم ترى ذم ذفؽ

بعٌ إػ ظومؾف بوفعراق أن يبعٌ إفقف رجؾغ ظورؾغ بلمقر افعراق، يسلهلّم  ظؿر  أنّ "وافروايي افثوكقي تؼقل6 

ادسجد، ؾقجدا ظؿرو بـ افعوص، ؾؼوٓ فف6 ادديـي دخال ظّم يريد، ؾلكػذ إفقف فبقد بـ ربقعي وظدي بـ حوتؿ، ؾؾّم وصال 

. ثؿ دخؾ ظذ ظؿر ؾؼول6 افسالم ظؾقؽ يو أمر اشتلذن فـو ظذ أمر ادممـغ. ؾؼول هلّم ظؿرو6 أكتّم واهلل أصبتّم اشؿف

 .(29)"ادممـغ. ؾؼول6 مو بدا فؽ يو ابـ افعوص؟ فتخرجـ مـ هذا افؼقل. ؾؼص ظؾقف افؼصي، ؾلؿره ظذ ذفؽ

إؿوفقؿ اخلوضعي فسؾطون  أحدؾقّم بعد افؼوئؿ ظذ صمون  بف اختص ،ودمدر اإلصورة إػ أن فؼى أمر ادممـغ

 مي اإلشالمقي، يمققزا فف ظـ اخلؾقػي أو اإلموم ادؼف ظذ شقوشي ـوؾي إؿوفقؿ افتل تتلفػ مـفو دوفي ادسؾؿغ.إ

اإلشالم مـصى اخلالؾي مرتعو مبوحو فؽؾ مـ اصتفً كػسف آرتؼوء إػ مل يسك ؾؼفوء  ثالثا/ رشوط اخلالفة:

ؿقودة إمي، ؾلحوضقه بعـويي مرـزة حلّميتف مـ افدخالء افذيـ ٓ يصؾحقن فؾؼقوم بؿفوم اخلالؾي، ووضعقا فف ذوضو 

ه ادؽوكي افسومقي ذم إمي، وإن تؾقؼ بودؽوكي افتل يضطؾع اخلؾقػي هبو، ؾال حيؼ دـ ختؾػً ؾقف ـؾفو أو بعضفو أن يتبقأ هذ

 ـون افقاؿع افتورخيل يشفد بخالف ذفؽ، ؾال ريى أّن ذفؽ ـؾف خروج ظـ أحؽوم افؼع وؿقاظده.

                                                 
 .994حمؿد ضقوء افديـ افريس6 ادرجع كػسف، ص - 26

 .229، صادؼدميابـ خؾدون6  - 27

 .23-22، ص9شوبؼ، جفؼؾؼشـدي6 مصدر ا - 28

 .23، ص9ادصدر كػسف، ج افؼؾؼشـدي6 - 29
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فذفؽ يبؼك افقصقل إػ تقيل هذا ادـصى افرؾقع ظـد ادسؾؿغ مرتبطو بتقؾر جمؿقع افؼوط افالزمي ؾقف، وافتل 

ممهال فؾخالؾي، إػ جوكى مراظوة بعض افؼوط إخرى، ذات افصؾي  تؼيض بحقوزة افشخص حلد أدكك مـفو فقؽقن

 بنبرام افعؼد بقـف وبغ إمي؛ ويؿؽـ تؼسقؿ افؼوط افالزمي ذم متقيل مـصى اخلالؾي إػ ؿسؿغ6 

 أ ـ ذوط أهؾقي واشتحؼوق اخلالؾي.

 ب ـ  ذوط تقفقي اخلالؾي.

ادووردي ذوط إهؾقي دـصى اخلالؾي ذم شبع ذوط، حدد اإلموم  6ـ  رشوط أهؾقة واستحؼاق اخلالفة)أ(

وأمو أهؾ اإلمومي ؾوفؼوط ادعتزة ؾقفؿ شبعي6 أحدهو6 افعدافي ظذ ذوضفو اجلومعي، وافثوين6 افعؾؿ "ذـرهو ذم ؿقفف6 

مبوذة مو  ادمدي إػ آجتفود ذم افـقازل وإحؽوم، وافثوف6ٌ شالمي احلقاس مـ افسؿع وافبك وافؾسون فقصح معفو

يدرك هبو، وافرابع6 شالمي إظضوء مـ كؼص يؿـع مـ اشتقػوء احلرـي ورسظي افـفقض، واخلومس6 افرأي ادػيض إػ 

شقوشي افرظقي وتدبر ادصوفح، وافسودس6 افشجوظي وافـجدة ادمديي إػ محويي افبقضي وجفود افعدو، وافسوبع6 افـسى 

 .(30)"وهق أن يؽقن مـ ؿريش 

أن6 صؾ ذم إخر إػ تؼرير فق ،إموم احلرمغ اجلقيـل افؽالم ظـ صػوت اإلموم افذي يؼقد ادسؾؿغوؾّصؾ 

 . (31)"افصوفح فإلمومي هق6 افرجؾ، احلر، افؼرر، ادجتفد، افقرع، ذو افـجدة وافؽػويي"

فذـقرة تضؿـ معـك ات وفرجقفيافرجقفي واحلريي؛ ؾ 6آخريـ مهو وهل ذوط يمقزت ظـ شوبؼتفو بؼضغ

 .ذفؽافعبقد مـ وهذا مو يؼتيض مـع ادرأة وإضػول مـ مـصى اخلالؾي. واحلريي تؼتيض مـع وافبؾقغ، 

دو ـّ ؿول ـ ، افؼوط ادعتزة ذم مـصى اخلالؾي مخسي، أربعي متػؼ ظؾقفو وواحد خمتؾػ ؾقف ابـ خؾدون ظذ أنّ  أ

افعدافي، وافؽػويي، وشالمي احلقاس وإظضوء ممو يمثر ذم وأمو ذوط هذا ادـصى ؾفل أربعي6 افعؾؿ، و"رمحف اهلل ـ6 

 .(32)"افرأي وافعؿؾ. واختؾػ ذم ذط خومس وهق افـسى افؼرر

                                                 
 . 91ادووردي 6 إحؽوم افسؾطوكقي، ص - 30
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، وافتل تعـل وجقب أن يؽقن كسى اخلؾقػي مـ ؿريش وحرص ظذ تليقد افرأي افؼوئؾ بعدم اصساط افؼرصقي

وبذفؽ يؽقن افؼط  ؿقيي وؽوفبي، م مـ ؿقم ذوي ظصبقيأن يؽقن اإلمو مـ ذضفو هقادؼصقد  ادعـك وكّبف إػ أنّ 

بوفعصبقي  اخلومس ظـده هق6 أن يؽقن افؼوئؿ بلمقر ادسؾؿغ مـ ؿقم أويل ظصبقي ؿقيي ؽوفبي ظذ مـ معفو فعكهو، ٕنّ 

تؽقن احلّميي وادطوفبي ويرتػع اخلالف وافػرؿي، وؿد ـوكً ؿريش ذات ظصبقي وظزة وذف، وـون شوئر افعرب 

عسؾقن هلو بذفؽ ويستؽـقن فغؾبفؿ، إمر افذي أدى إػ بؼوء اخلالؾي بغ أيدهيؿ ؾسة ضقيؾي مـ افزمـ إػ أن زافً ي

 .(33)ظصبقتفؿ واضؿحؾً

و بؿختؾػ يدرك أهّن  الؾي،افؼوط افتل وضعفو افعؾّمء ٕهؾقي واشتحؼوق مـصى اخل ؿقائؿ ادتلمؾ ذمو

زة ظذ افؼدر افرضوري مـفو، تبعو فقجفي كظر ـؾ واحد مـفؿ ومو دظً صقوؽوهتو جوءت حمددة فؾحد إدكك ومرـ

 احلوجي إػ إبرازه مـ افؼوط.

ف مل تظفر احلوجي افؽثريـ مـفؿ مل يدرجقا ذط اإلشالم ضؿـ افؼوط ادعتزة ذم اخلؾقػي، حقٌ أكّ  فذفؽ ؾننّ 

إػ افؽالم ظـف ضؿـ هذه افؼوط، ؾؿجؿؾ همٓء افعؾّمء وضعقا ذوضفؿ ذم طروف يؿثؾ ؾقفو ادسؾؿقن  ادؾجئي

 اجلزء إـز مـ مقاضـل افدوفي اإلشالمقي، ؾال يعؼؾ أن يتـطع ذمل ذم طؾ هذه افظروف إػ مـصى اخلالؾي.

افغوفبي ظذ ادجتؿع اإلشالمل ذم ؿي افّس  ويقجد مـفؿ مـ مل يشسط افذـقرة ذم متقيل مـصى اخلالؾي، ٕنّ 

زموهنؿ يزز ؾقفو بقضقح شقطرة افذـقر ظذ ادـوصى افسقوشقي ذم افدوفي، وـون ادؽون افطبقعل فؾؿرأة ذم ؽوفى 

إحقون هق افبقً، ؾال خترج مـف إٓ فرضورة اخلروج، حقٌ تدرـفو ـوؾي حؼقؿفو ادؼوظي وهل موـثي ؾقف، ومـف تؼقم 

 و ادطؾقبي مـفو ذظو، ومل حيدث وأن اذأب ظـؼ امرأة إػ تقيل هذا ادـصى.بتلديي واجبوهت

مـ أمهؾف مـفؿ مل يؽـ ذم ظكه مو حيتؿ ظؾقف اصساضف بوفدرجي إوػ، وفعؾؿف  وبوفـسبي فؼط افبؾقغ ؾننّ 

افؽػوئقي، وهق ؽر مسمول ادسبؼ خروج ؽر افبوفغ مـ دائرة افتؽؾقػ، ؾال يؾزمف افؼقوم بوفقاجبوت افؼظقي افعقـقي و

 ظـ تكؾوتف، ؾال يؿؽـف افؼقوم بؿقجبوت مـصى اخلالؾي ومستؾزموتف. 

ادستؼرئ اددؿؼ ذم ذوط أهؾقي اخلالؾي واشتحؼوؿفو ظـد ظؾّمء ادسؾؿغ وخوصي أهؾ افسـي مـفؿ  وظؾقف ؾننّ 

جيقز افتغوؾؾ وافتـوزل ظـف، ؾؼد اتػؼقا ظذ جيد اتػوؿفؿ ظذ جمؿقظي مـفو، تعزِّ ظـ احلد إدكك مـ افؼوط افذي ٓ 
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، ؾقغ، وافعدافي، وافعؾؿ، وافذـقرةظدم إشـود مـصى اخلالؾي إٓ دـ تقاؾرت ؾقف ذوط6 اإلشالم، وافعؼؾ، وافب

 وشالمي احلقاس وإظضوء.

خرى ّم يمثؾ احلد إدكك ؾؼط، بحقٌ يؿؽـ إضوؾي بعض افؼوط إوهل ذوط فقسً ظذ شبقؾ احلك وإكّ 

إفقفو إذا دظً حوجي إمي ورضورهتو إػ ذفؽ، ؾفل ؿوبؾي فؾتعديؾ وافتغقر كحق إظذ بحسى إزمـي وإمؽـي، 

وظذ أهؾ احلؾ وافعؼد ذم افدوفي اإلشالمقي أن يضعقا مـ افؼوط مو يالئؿ أزمـتفؿ وأمؽـتفؿ، ومو اؿتضتف طروف 

 ء.ظكهؿ دون ادسوس بوحلد ادتػؼ ظؾقف بغ افعؾّم

مـ تقؾرت ؾقف ذوط إهؾقي وآشتحؼوق افسوبؼي ٓ يصر خؾقػي إٓ بقجقد  إنّ 6 رشوط تولقة اخلالفة ـ )ب(

 ،هل6 آختقور مـ ضرف مجوظي أهؾ احلؾ وافعؼد أخرى، تتعؾؼ بنبرام افعؼد بقـف وبغ إمي، ثالثي ذوط إضوؾقي

 ومبويعي إمي فف. ي،وؿبقفف تقيل مـصى اخلالؾ

ادقجقدة ؾقفؿ  فالختقور تصّػحقا أحقال أهؾ اإلمومي أهؾ افعؼد واحلؾ ؾنذا اجتؿع"ؿول اإلموم ادووردي6  

ؾنذا  بقعتف، يرسع افـّوس إػ ضوظتف وٓ يتقّؿػقن ظـ مـفؿ أـثرهؿ ؾضال وأـؿؾفؿ ذوضو، ومـ ؾؼّدمقا فؾبقعي ذوضفو

ظؾقفو واكعؼدت ببقعتفؿ  ختقوره ظرضقهو ظؾقف، ؾنن أجوب إفقفو بويعقهاجلّمظي مـ أّداهؿ آجتفود إػ ا تعّغ هلؿ مـ بغ

ومل جيى إفقفو مل جيز ظؾقفو ٕهّنو  وآكؼقود فطوظتف، وإن امتـع مـ اإلمومي ؾؾزم ـوّؾي إّمي افّدخقل ذم بقعتف ،فف اإلمومي

 .(34)"تحّؼقفومس وظدل ظـف إػ مـ شقاه مـ مراضوة واختقور ٓ يدخؾف إـراه وٓ إجبور، ظؼد

إمومتف ٓ تـعؼد إٓ  ذهى مجفقر افػؼفوء وادتؽؾؿغ إػ أنّ "وؿول ذم مسلفي تػرد صخص واحد بؼوط اإلمومي6  

 .(35)"بوفرضو وآختقور

ويؾزمفو آكؼقود فرأي مجوظي أهؾ احلؾ  ،وادتلمؾ ذم ـالم ادووردي يؾحظ ظدم اظتبوره برأي إمي ذم هذه ادسلفي

ذم ظدم إخذ برأي إمي  ذم ذفؽ كظر، ٕنّ  فؽـ يبدوا أنّ  ،وافعؼد ؾقفو، ؾفؿ ادخقفقن حؼ اختقور اخلؾقػي كقوبي ظـفو

 .شؾى فسؾطوهنو ذم اختقور افشخص افذي حيؽؿفو

إػ إدراك حؼقؼي افدور ادفؿ افذي يؼقدكو  ويمحقص افـظر ذم ضريؼي تقفقي ـؾ واحد مـ اخلؾػوء افراصديـ 
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أدتف إمي ذم تقفقي ـؾ واحد مـفؿ، ؾػل ـؾ مرة كجد اخلؾقػي ادختور مـ ؿبؾ مو اصطؾح ظؾقف ؾقّم بعد مجوظي أهؾ احلؾ 

  .وافعؼد يؼقم بنفؼوء خطبي داخؾ ادسجد، يعرض مـ خالهلو كػسف ظذ إمي فتبويعف ظذ اخلالؾي

رؾضً مبويعي أحدهؿ دو صور خؾقػي مـ دون رضوهو، ؾدور مجوظي أهؾ احلؾ وافعؼد إمي  ومـ ادمـد فق أنّ 

يـتفل ظـد اختقور افشخص افذي تؽومؾً ؾقف ذوط إهؾقي وآشتحؼوق، فقليت بعد ذفؽ دور إمي ؾتميد أو ترؾض 

سلفي بوفذات، فؽـ هذا ٓ اختقورهؿ، وفؼد جرت افعودة ذم مقاؾؼي إمي ظذ رأي مجوظي أهؾ احلؾ وافعؼد ذم هذه اد

 يعـل حرموهنو واحتؼورهو وشؾبفو شؾطوهنو ذم اختقور احلؽوم.

ؿ وأهّن  ،احلؽؿ بعده شقؽقن بقد خؾػوء أنّ  ؾقفو مو يميد هذا افرأي ويدظؿف، ؾؼد أخز  شـي افـّبل  ثؿ إنّ 

إرسائقؾ تسقشفؿ  ))ـوكً بـق 6شقؽثرون، وأمر أؾراد إمي افقؾوء ببقعتفؿ فؽؾ واحد مـ همٓء اخلؾػوء، ؿول

وشتؽقن خؾػوء ؾتؽثر، ؿوفقا ؾّم تلمركو؟ ؿول6 ُؾقا ببقعي إول  ف ٓ ّكبل بعدي،إّكبقوء، ـؾّم هؾؽ ّكبل خؾػف ّكبل، وإكّ 

 .(36)  اشسظوهؿ((اهلل شوئؾفؿ ظّّم  وأظطقهؿ حؼفؿ، ؾننّ  ؾوٕول،

  6وأن مقت ادسؾؿ ظذ ؽر بقعي ٕحد يعد مقتي جوهؾقي، ؿول  ،إػ خطقرة اخلروج ظـ ضوظي اخلؾقػي وكّبف 

 .(37)ومـ موت وفقس ذم ظـؼف بقعي موت مقتي جوهؾقي(( ،يقم افؼقومي ٓ حجي فف ))مـ خؾع يدًا مـ ضوظي فؼل اهلل

))مـ بويع إمومًو  6 أؾراد إمي إػ افتزام ضوظي اإلموم افذي أظطقه صػؼي أيدهيؿ وثؿرة ؿؾقهبؿ، ؾؼول ف ووّج  

 .(38)ؾلظطوه صػؼي يده، وثؿرة ؿؾبف، ؾؾقطعف إن اشتطوع، ؾنن جوء آخر يـوزظف ؾورضبقا ظـؼ أخر((

مقجف إػ ظومي أؾراد  ي افـّبل اخلطوب ذم هذه إحوديٌ وؽرهو ممو هق مرتبط هبذه ادسلفي ذم شـّ  ؾودمـد أنّ 

د معقـغ بذواهتؿ، واخلطوب ذم ذع اهلل يقجف إػ ظؿقم ادؽؾػغ، ؾدل وٓ إػ أؾرا ،وفقس إػ ؾئي خوصي مـفو ،إمي

ذفؽ ظذ ارتبوط آرتؼوء إػ مـصى اخلالؾي برضو إمي أشوشو دون شقاهو ممـ يؼتك دورهؿ ظذ إطفور مـ تقؾرت 

                                                 
بوب مو ذـر ظـ بـل إرسائقؾ، ـتوب أحوديٌ إّكبقوء،  م، 2222 ،9ط  شقريو، ،دمشؼافبخوري، حمؿد بـ إشّمظقؾ6 صحقح افبخوري، دار ابـ ـثر،  - 36

 .412، ص2411رؿؿ

، بروت، فبـون، يافعربقؽتى ، أبق احلسغ مسؾؿ بـ احلجوج افؼشري افـقسوبقري6 صحقح مسؾؿ، حتؼقؼ حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل، دار إحقوء افمسؾؿمسؾؿ6  -  37

 .9434، ص2ـتوب اإلمورة، بوب وجقب مالزمي مجوظي ادسؾؿغ...، جم، 9559، 9ط

 .9432، ص2، ج9444ـتوب اإلمورة، بوب وجقب افقؾوء ببقعي اخلؾػوء إول ؾوٕول، رؿؿكػسف،  صدرادمسؾؿ6  -  38
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أو مجوظي أهؾ احلؾ وافعؼد،  ؾقف ذوط إهؾقي دبويعتف مـ ؿبؾ إمي بعد ذفؽ، وظودة مو يؼقم هبذا افدور اخلؾقػي احلويل

 وظذ افؼوئؿ بذفؽ مراظوة أحؽوم افؼع ذم اختقوره، ؾال جيقز فف أن حيويب هبذا ادـصى أحدا دقدة أو ؿرابي أو صؾي بقـفّم.

آختقور مـ ضرف مجوظي أهؾ احلؾ وافعؼد، ورضو افشخص ادختور تقيل هذه افؼوط افثالثي ـ وظؾقف ؾنّن 

ومبويعي إمي هلذا افشخص ادختور ـ رضوريي فتقيل مـصى اخلالؾي، ؾال بد مـ إخذ هبو حتك تسفؾ ، يمـصى اخلالؾ

ؾتعّؿ افػقىض  ؛ويتؿؽـ اخلؾقػي مـ افؼقوم بوفقاجبوت واشتقػوء احلؼقق، وحتك  ٓ تؼع افػتـ ،افطوظي ظذ ادحؽقمغ

 ذم إمي. وٓ يتحؼؼ ادؼصد افؼظل مـ إجيود هذا ادـصى ،بالد ادسؾؿغ

 .صرق اكعؼاد اخلالفة  ثالثا/ـ 

ؾلهؾ  ؛اختؾػ ادسؾؿقن ممّـ ؿوفقا بقجقب اخلالؾي بؿختؾػ مذاهبفؿ وتقجفوهتؿ ذم افطريؼ افذي تـعؼد بف

 آخرونإمومي ادتغؾى اضطرار، وصّذ  وجّقز بعضفؿ ،افسـي متػؼقن ظذ جقاز ظؼدهو بلحد ضريؼغ مهو6 افبقعي وافعفد

ذم   ص فعع بـ أيب ضوفىو أهؾ افشقعي ؾقذهبقن إػ اكعؼودهو بوفـّ وأمّ  ،ص ٕيب بؽر افصديؼ ـّ ؾؼوفقا بقجقد اف

 .(39)بودئ إمر وذم ذريتف مـ بعده ظذ اختالف بقـفؿ ذم ذفؽ

 فؾؿسؾؿغ مـ يؼقم بلمر افدوفي اإلشالمقي بعد وؾوتف، مل يعغِّ  رشقل اهلل  أنّ "ظـد أهؾ افسـي6 وافثوبً يؼقـو 

ّم أوضح فؾؿسؾؿغ افؼقاظد افعومي افتل جيى أن يراظقفو احلوـؿ مل حيدد افطريؼي افتل تتبع ذم اختقور احلوـؿ بعده، وإكّ بؾ 

ادثؾ افعؾقو افتل جيى افتؿسؽ هبو وادحوؾظي ظؾقفو مـ جوكى احلوـؿ ـ بسرتف وأؿقافف ـ ، وبغ ذم ادسؾؿغ ذم شرتف

ـّم مل تتضؿـ كصقص افؼرآن افؽريؿ ، ي افرشقل ـ ذفؽ اجلوكى مـ شـّ وادحؽقمغ ظذ افسقاء، دون أن يتضؿ

 .(40)"إذ اـتػك ذم هذا افصدد بوفؼقاظد افعومي ؾحسى ؛تػصقال فـظوم احلؽؿ افذي جيى أن يطبؼ ذم افدوفي اإلشالمقي

 .وؾقّم يع ذـر أهؿ افطرق ادعتزة ظـد أهؾ افسـي ذم ظؼد اخلالؾي 

 .العؼد واحلل من مجاعة أهلاالختقار   ـ (أ)

و افعفد أمّ ، ويؼصد بوٓختقور إؿبول مجوظي أهؾ احلؾ وافعؼد ظذ ظؼد اخلالؾي دـ يؼقم بلظبوئفو ذم ادسؾؿغ

ضبعو مع مراظوة تقؾر ذوط هذا ادـصى  ؛ؾؿعـوه ؿقوم اخلؾقػي احلويل ظذ افعفد بؿـصى اخلالؾي دـ يؽقن خؾقػي بعده

                                                 
 .23-22م، ص2224هـ، 9421، 9صودق صويػ كعّمن6 اخلالؾي اإلشالمقي وؿضقي احلؽؿ بّم أكزل اهلل، دار افسالم، افؼوهرة، مك، ط -  39

 .22صم، 9545، 9ط دار افؼوق، افؼوهرة، مك،  ،قياإلشالم فؾدوفيقود افـظوم افسذم افعّقا6 حمؿد شؾقؿ  -  40
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 مجوظي أهؾ احلؾ وافعؼد أو ذم ادعفقد فف مـ ضرف اخلؾقػي احلويل.شقاء ذم افشخص ادختور مـ ؿبؾ 

واإلمومي تـعؼد مـ وجفغ6 أحدمهو بوختقور أهؾ افعؼد واحلؾ، وافثوين6 بعفد اإلموم مـ "ؿول اإلموم ادووردي6 

 .(41)"ؿبؾ

ظذ اكعؼودهو بعؼد و ،اكعؼود اخلالؾي بوٓشتخالف ؿول افـقوي وؽره6 أمجعقا ظذ"وؿول ابـ حجر افعسؼالين6 

حمصقر  وظذ جقاز جعؾ اخلؾقػي إمر صقرى بغ ظدد ،ٓ يؽقن هـوك اشتخالف ؽره أهؾ احلؾ وافعؼد إلكسون حقٌ

 .(42)"أو ؽره

خؾقػي  ذم اختقورهؿ ٕيب بؽر  ظـد أهؾ افسـي مـ تكؾوت افصحوبي تف مؼوظق هذا افطريؼ واشتؿد

دـصى  واتػؼقا ظذ اختقور افصديؼ  (43)ذم شؼقػي بـل شوظدة ، حغ اجتؿع بعض ـبور افصحوبي فرشقل اهلل 

 اخلالؾي.

ـوكً ؿريبي مـ افطريؼي افتل اظتذ هبو أبق بؽر افصديؼ  وحتك ضريؼي تعقغ اخلؾقػي افرابع ظع بـ أيب ضوفى 

 ػون؛ ؾبعد مؼتؾ اخلؾقػي ظثّمن بـ ظمـصى اخلالؾي أو مموثؾي هلو أؿبؾ أصحوب رشقل اهلل ،  ظذ مبويعتف  شدا

 فبوب افػتـي افتل يؿؽـ أن تؼع.

بـ احلـػقي، ؿول6 ــً مع أيب  ظـ حمؿد"ل6 وؾؼ ظذ اخلالؾي، روى افطزي واؿعي مبويعي ظع بـ أيب ضوفى 

، ؾؼوفقا6 إن هذا افرجؾ ؿد ؿتؾ، وٓ بد فؾـّوس مـ ، ؾؼوم ؾدخؾ مـزفف، ؾلتوه أصحوب رشقل اهلل حغ ؿتؾ ظثّمن 

. ؾؼول6 ٓ تػعؾقا ؾنين إموم، وٓ كجد أحدا افققم أحدا أحؼ هبذا إمر مـؽ؛ ٓ أؿدم شوبؼي، وٓ أؿرب مـ رشقل اهلل 

ن بقعتل ٓ بػوظؾغ حتك كبويعؽ. ؿول6 ؾػل ادسجد؛ ؾنأـقن وزيرا خر مـ أن أـقن أمرا. ؾؼوفقا6 ٓ، واهلل مو كحـ 

 .(44)"تؽقن خػقو، وٓ تؽقن إٓ ظـ رضو ادسؾؿغ

دو كزل بليب "، ؾؼد ذـر افطزي ذم تورخيف أكف تكف افصديؼ إػ  ترجع مؼوظقي هذا افّطريؼ  )ب(ـ العفد:

                                                 
 . 92ادووردي 6 إحؽوم افسؾطوكقي، ص - 41

، 92، جهـ، 9235ابـ حجر افعسؼالين، أمحد بـ ظع6 ؾتح افبوري، حتؼقؼ حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل وحمى افديـ اخلطقى، دار ادعرؾي، بروت، فبـون،  - 42

 .224ص

 . 243 - 241، ص1ي،  جـي وافـفويـ. و ابـ ـثر 6 افبداي 244 - 249، 2ي ظـد 6 افطزي 6 توريخ إمؿ وادؾقك، جـع افسؼقػـع وؿوئـتراج - 43

 .252، ص2ج إمؿ وادؾقك، توريخ 6افطزي - 44
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بؽر رمحف اهلل افقؾوة دظو ظبد افرمحـ بـ ظقف، ؾؼول6 أخزين ظـ ظؿر، ؾؼول6 يو خؾقػي رشقل اهلل، هق واهلل أؾضؾ مـ 

رأيؽ ؾقف مـ رجؾ، وفؽـ ؾقف ؽؾظي. ؾؼول أبق بؽر6 ذفؽ ٕكف يراين رؿقؼو، وفق أؾيض إمر إفقف فسك ـثرا ممو هق ظؾقف 

بً ظذ افرجؾ ذم افقء أراين افرضو ظـف، وإذا فـً فف أراين افشدة ظؾقف، ٓ تذـر ويو أبو حمؿد ؿد رمؼتف، ؾرأيتـل إذا ؽض

يو أبو حمؿد ممو ؿؾً فؽ صقئو، ؿول6 كعؿ. ثؿ دظو ظثّمن بـ ظػون، ؿول6 يو أبو ظبد اهلل، أخزين ظـ ظؿر، ؿول6 أكً أخز 

يرتف خر مـ ظالكقتف، وأن فقس ؾقـو مثؾف، ؿول أبق بف، ؾؼول أبق بؽر6 ظع ذاك يو أبو ظبد اهلل، ؿول6 افؾفؿ ظؾؿل بف أن رس

بؽر رمحف اهلل6 رمحؽ اهلل يو أبو ظبد اهلل، ٓ تذـر ممو ذـرت فؽ صقئو، ؿول6 أؾعؾ، ؾؼول فف أبق بؽر6 فق ترـتف مو ظدوتؽ، 

ـً ؾقؿـ مه ومو أدري فعؾف تورـف، واخلرة فف أٓ يع مـ أمقرـؿ صقئو، وفقددت أين ــً خؾقا مـ أمقرـؿ، وأين ـ

 .(45)"مـ شؾػؽؿ، يو أبو ظبد اهلل، ٓ تذـرن ممو ؿؾً فؽ مـ أمر ظؿر، وٓ ممو دظقتؽ فف صقئو

مل يؽـ كتقجي تؼصر صودر ظـ اخلؾقػي إول أو حموبوة أو مقدة أو ؿرابي  وافعفد بوخلالؾي فعؿر بـ اخلطوب 

وس ؿوئال6 ذم افـّ  اختقور اخلؾقػي، يمـد ذفؽ خطوب افصديؼ بقـفّم، ـّم أكف مل يتجووز إرادة إمي ومل يغؿطفو حؼفو ذم 

 واهلل مو آفقت مـ جفد افرأي، وٓ وفقً ذا ؿرابي، وإين ؿد اشتخؾػً ظؿر بـ أترضقن بؿـ أشتخؾػ ظؾقؽؿ؟ ؾنيّن "

 .(46)"اخلطوب، ؾوشؿعقا فف وأضقعقا، ؾؼوفقا6 شؿعـو وأضعـو

؛ و ، دو جعؾ أمر اخلالؾي صقرى ذم شتي مـ خرة صحوبي افرشقل ـذفؽ تكف ظؿر بـ اخلطوب 

ظبقد ظثّمن بـ ظػون، ظع بـ أيب ضوفى، وظبد افرمحـ بـ ظقف، وشعد بـ أيب وؿوص، وافزبر بـ افعّقام، وضؾحي بـ 

 .(47)اهلل

ظذ وحدة افصػ وظدم حدوث افشؼوق بغ أؾراد إمي، أصدر تقجقفوتف افصورمي ذم  مـ صدة حرصف و 

وس إين كظرت ؾقجدتؽؿ رؤشوء افـّ "6 ئالؿووجقب ادسورظي ذم آختقور، واجتـوب آختالف ادمدي إػ وؿقع افػتـ؛ 

وس ظؾقؽؿ إن  أخوف افـّ إين ٓ ؛هق ظـؽؿ راضو وؿد ؿبض رشقل اهلل  ،وٓ يؽقن هذا إمر إٓ ؾقؽؿ ،وؿودهتؿ

                                                 
 .212، ص2ج ،ادصدر كػسف 6افطزي - 45

 .212-219، ص2ج ادصدر كػسف، افطزي6 - 46

 .142، ص2ج ادصدر كػسف،  افطزي6  - 47
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ؾتشووروا  ،ؾوهنضقا إػ حجرة ظوئشي بنذن مـفو ؛وسؾقختؾػ افـّ  ،وفؽـل أخوف ظؾقؽؿ اختالؾؽؿ ؾقّم بقـؽؿ ،اشتؼؿتؿ

 .(48)"ووضع رأشف وؿد كزؾف افدم .ٓ تدخؾقا حجرة ظوئشي وفؽـ ـقكقا ؿريبو 6ثؿ ؿول ؛واختوروا رجال مـؽؿ

، وتؾؼل إمي هلو بوفرضو وافؼبقل، يػفؿ مـ كشقء هذه افتكؾوت ظـ اخلؾػوء افراصديـ  تـبقه:*** 

مؼوظقي آختقور وافعفد ذم افقصقل إػ مـصى احلؽؿ ظـد ادسؾؿغ؛ وهذا مذهى أهؾ افسـي واجلّمظي، حقٌ 

افقاؿع ؾقفّم بعد ؾسة افراصديـ شبؼً اإلصورة إػ اظتدادهؿ هبذيـ افطريؼغ إػ اخلالؾي، وذفؽ بغض افـظر ظـ اخلؾؾ 

. 

أجوز افػؼفوء هذا افطريؼ ادقصؾ إػ مـصى اخلالؾي اضطرارا؛ حػوطو ظذ : صريق الؼفر واالستقالء )ج( ـ 

وحدة إمي، وحؼـو فدموئفو، وصقكو دصوحلفو، رؽؿ خموفػتف فألصقل ادتػؼ ظؾقفو ظـدهؿ ذم هذا افبوب، ٕن ادستقيل مل 

  فف، ورضو إمي ظـف. اختقور أهؾ احلؾ وافعؼد مـصى اخلالؾي ذضو6يراع ذم بؾقؽف 

ؾال حيؾ ٕحد يممـ بوهلل  ؛وشؿل أمر ادممـغ ،ومـ ؽؾى ظؾقفؿ بوفسقػ حتك صور خؾقػي"ؿول اإلموم أمحد6 

 .(49)"وافققم أخر أن يبقً وٓ يراه إمومًو، برًا ـون أو ؾوجراً 

موم افذي خيرج ظؾقف مـ يطؾى ادؾؽ؛ ؾتؽقن معف مجوظي مـ افـّوس ومع وؿول ذم روايي أخرى، متحدثو ظـ اإل

  .(50)"مع مـ ؽؾىتؽقن اجلؿعي "أخر مجوظي أخرى6 

ف و ةاحتٍ اإلموم أمحد فرأيِّ  كحـ"، حغ صذ بلهؾ ادديـي، وؿول6 (51)بتكف ابـ ظؿر ـ ريض اهلل ظـفّم ـ أّيوم احلَرَّ

 .(52)"مع مـ ؽؾى

إّن رضورة ظؼد اخلالؾي فؾؿتغؾى مذهى مجفقر أهؾ افسـي، وؿد خوفػ ذم ذفؽ بعض افعؾّمء، خوصي افشوؾعقي 

                                                 
 .242، ص2ج ،ادصدر كػسف 6افطزي - 48

 .22، صإحؽوم افّسؾطوكقيافػّراء6  - 49

 .22مصدر شوبؼ، صافػّراء6  - 50

ة6 أرض بظوهر ادديـي هبو حجورة شقد ـثرة،  - 51 افثوئريـ وؿعً ؾقفو معرـي بغ جقش يزيد بـ معوويي بؼقودة مسؾؿ بـ ظؼبي ادري مـ جفي ومجقع احلرَّ

ابـ إثر6 أشد افغوبي ذم معرؾي افصحوبي، حتؼقؼ ظودل أمحد  . ، بسبى مو بؾغفؿ مو يتعؿده مـ ؾسودهـ22اخلورجغ ظذ حؽؿ يزيد مـ جفي ثوكقي، شـي 

ح جومع افسمذي، دار ادبورـػقري، حمؿد بـ ظبد افرمحـ6 حتػي إحقذي بؼ . 229، ص2، ج9552، 9افرؾوظل، دار إحقوء افساث افعريب، بروت، ط

 .219، ص4ابـ حجر6 مصدر شوبؼ، ج . 232، ص92ج فبـون، افؽتى افعؾؿقي، بروت،

 .22افػّراء6 مصدر شوبؼ، ص - 52
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مـفؿ، حقٌ يرون ظدم صحي ذفؽ إٓ ذم حول صغقر ادـصى وخؾقه مـ مستحؼ فف؛ ؾال تـعؼد اإلمومي فؾؿتغؾى ظذ 

 تجّمع ادتغؾى فؼوط اخلالؾي حتك تـعؼد فف. اإلموم احلل افذي رضتف إمي دـصى اخلالؾي، ويزيد بعضفؿ وجقب اش

مـ  ذائطفو ؾنذا موت اإلموم وتصدى فإلمومي مـ يستجؿع ؛اإلمومي بوفؼفر وآشتقالء وتـعؼد"ؿول افتػتوزاين6 

 .(53)"افـوس بشقـتف، اكعؼدت اخلالؾي فف وؿفر ؽر بقعي أو اشتخالف

افبقعي افؼفريي؛ ؾفق ؿفر صوحى افشقـي، ؾنذا ـ  اإلمومي ـ افطريؼ افثوفٌ افذي تـعؼد بف وأم"6 وؿول ابـ مجوظي

دت ـالف، اكعؼـشتخاي أو ـوس بشقـتف وجـقده بغر بقعـ إموم ؾتصدى هلو مـ هق أهؾفو، وؿفر افـّ ظخال افقؿً 

 .(54)"ً ضوظتف، فقـتظؿ صؿؾ ادسؾؿغ ودمتؿع ـؾؿتفؿـف، وفزمـبقعت

خص متغؾى ظذ اإلمومي جومع فؾؼوط ادعتزة ذم اإلمومي ظذ وافطريؼ افثوفٌ بوشتقالء ص"ؿول افؼبقـل6 و

 . (55)"ادؾؽ بؼفر وؽؾبي بعد مقت اإلموم فقـظؿ صؿؾ ادسؾؿغ

وافظوهر أّن اجلؿقع متػؼ ظذ ظؼد فإلمومي فؾؿتغؾى ظذ اإلموم ادستقيل ظذ مـصى اخلالؾي بوفؼفر وافغؾبي؛ 

ومصؾحي ادسؾؿغ تؼتيض افعؼد فؾؿتغؾى ظؾقف، خوصي إذا ـون هذا حقٌ إّن وصقفف فؾحؽؿ مل يؽـ بطريؼي ذظقي، 

 إخر مستجؿعو فؾؼوط وأخر ؾوؿدا هلو. 

و آشتقالء ظذ احلل ؾػقف أمران6 ؾنذا ـون هذا اخلؾقػي احلل متغؾبو اكعؼدت إمومي ادتغؾى أمّ "ؿول افؼبقـل6 

 .(56)"مل تـعؼد إمومي ادتغؾى ظؾقفظؾقف، وإن ـون إمومو ببقعي أو بعفد مـ اإلموم افسوبؼ 

اكعؼدت اإلمومي بوفشقـي وافغؾبي فقاحد ثؿ ؿوم آخر ؾؼفر إول بشقـتف وجـقده، اكعزل  إذا"مجوظي6 وؿول ابـ  

 .(57)"إول وصور افثوين إمومو، دو ؿدمـوه مـ مصؾحي ادسؾؿغ ومجع ـؾؿتفؿ

جيى افتـّبقف إػ أّن إجوزة افػؼفوء ظؼد اخلالؾي فؾؿتغؾى ٓ تعـل مؼوظقي هذا افطريؼ ذم افقصقل إػ احلؽؿ؛ و

ؾال جيقز ّٕي ـون إهدار حؼ إمي ذم آختقور وافرضو، وٓ حيؼ فف اؽتصوب شؾطوهنو ذم ذفؽ، وافقاجى ظؾقفو 

                                                 
 .222ص ،1افتػتوزاين6 مصدر شوبؼ، ج - 53

 .11هـ، ص9541، 9افؼظقي، ؿطر، ط حوـؿابـ مجوظي، بدر افديـ6 حترير إحؽوم ذم تدبر أهؾ اإلشالم، حتؼقؼ ؾماد ظبد ادـعؿ أمحد، رئوشي اد - 54

هـ، 9494، 9إػ معرؾي أفػوظ ادـفوج، حتؼقؼ حمؿد خؾقؾ ظقتوين، دار ادعرؾي، بروت، ط مغـل ادحتوج افؼبقـل، صؿس افديـ حمؿد بـ اخلطقى6 - 55

 .939ص، 4م، ج9553

 افؼبقـل6 ادؽون كػسف. - 56

 .12-11ابـ مجوظي6 مصدر شوبؼ، ص - 57
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ترتضقف مـ احلؽوم، ذيطي احلػوظ ظذ مصؾحي اجلّمظي دائّم، آجتفود  ذم إزافي افظؾؿ افقاؿع، وتعقيض ادتغؾى بؿـ 

 ّٕن افعؼد فف تؿ بؿقجى افرضورة، وافرضورة ذم ديــو تؼدر بؼدرهو.

ظـد افرضورة تـػذ بوفؼفر وتؽقن أدكك  ،شؾطي افتغؾى ـلـؾ ادقتي وحلؿ اخلـزير"ؿول افشقخ حمؿد رصقد رضو6 

ائّم إلزافتفو ظـد اإلمؽون، وٓ جيقز أن تقضـ إكػس ظذ دوامفو، وٓ أن ف جيى افسعل د..ومؼتضوه أكّ ، .مـ افػقىض

دمعؾ ـوفؽرة بغ ادتغؾبغ يتؼوذؾقهنو ويتؾؼقهنو، ـّم ؾعؾً إمؿ افتل ـوكً مظؾقمي وراضقي بوفظؾؿ جلفؾفو بؼقهتو 

قا إلشؼوط جتّمظل مـفو ـقػ هبّ افؽومـي ؾقفو، وـقن ؿقة مؾقـفو وأمرائفو مـفو، أمل تر إػ مـ اشتـوروا بوفعؾؿ آ

  .(58)"؟حؽقموهتو اجلوئرة ومؾقـفو ادستبديـ

 افصديؼ بعض أهؾ افسـّي بوكعؼود خالؾي أيب بؽر  ؾؼول  ت بعض ؾرق وّضقائػ ادسؾؿغصذّ  )د( ـ الـّص:

ص فعع بـ افشقعي إػ اكعؼودهو بوفـّ  وذهى أهؾ افّشقعي ، متلوفغ ذم ذفؽ مجؾي افـّصقص افثوبتي ذم ؾضوئؾف ،بوفـّص

 .(59)ذم بودئ إمر وذم ذريتف مـ بعده ظذ اختالف بقـفؿ ذم ذفؽ  أيب ضوفى

 رابعا/ واجبات وحؼوق اخلؾقػة.

ؾوخلؾقػي يعؿؾ جوهدا ظذ افؼقوم  ؛اخلالؾي ظؼد مراضوة بغ اخلؾقػي وإمي، يؾتزم ـؾ مـفّم بؿقجبوتف معؾقم أنّ 

 بجؿقع افقاجبوت ادتعؾؼي بف، وافتل ٕجؾفو أبرم هذا افعؼد، وإمي مـ جوكبفو تمدي إفقف مجقع احلؼقق ادؽػقفي فف.

حتك يتؿؽـ ـؾ ضرف ؾقف مـ  ،افتؿققز بقـفويمدي إػ  عؼدهذا اف فتعريػ بوفقاجبوت واحلؼقق ادستبي ظـوا

 اجبوت ومو فف مـ حؼقق، ؾقحرص ظذ أداء افقاجبوت، ويسعك إػ حتصقؾ احلؼقق. معرؾي مو ظؾقف مـ و

 ةيعذ افػراء ؿوئؿي رسديي فقاجبوت اخلؾقػي، تتضؿـ ظؼ بقضع ادووردي وافؼويض أو: واجبات اخلؾقػة ـ)أ(

 يؾتزم هبو اخلؾقػي ادموه رظقتف6 (60)واجبوت

ظؾقف شؾػ إمي، ؾنن كجؿ مبتدع أو زاغ ذو صبفي ظـف أحدهو6 حػظ افديـ ظذ أصقفف ادستؼرة ومو أمجع 

أوضح فف احلجي وبغ فف افصقاب وأخذه بّم يؾزمف مـ احلؼقق واحلدود، فقؽقن افديـ حمروشو مـ اخلؾؾ، وإمي 

 ممـقظي مـ افزفؾ.
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طومل وٓ  افثوين6 تـػقذ إحؽوم بغ ادتشوجريـ وؿطع اخلصوم بغ ادتـوزظغ حتك تعؿ افـصػي، ؾال يتعدى 

 يضعػ مظؾقم .

افثوف6ٌ محويي افبقضي وافذب ظـ احلريؿ فقتكف افـوس ذم ادعويش ويـتؼوا ذم إشػور آمـغ مـ تغرير بـػس 

 أو مول.

 وافرابع6 إؿومي احلدود فتصون حمورم اهلل تعوػ ظـ آكتفوك وحتػظ حؼقق ظبوده مـ إتالف واشتفالك.

وكعي وافؼقة افداؾعي حتك ٓ تظػر إظداء بغرة يـتفؽقن ؾقفو حمرمو أو واخلومس6 حتصغ افثغقر بوفعدة اد

 يسػؽقن ؾقفو دسؾؿ أو معوهد دمو.

وافسودس6 جفود مـ ظوكد اإلشالم بعد افدظقة حتك يسؾؿ أو يدخؾ ذم افذمي، فقؼوم بحؼ اهلل تعوػ ذم إطفوره 

 ظذ افديـ ـؾف.

 افؼع كصو واجتفودا مـ ؽر خقف وٓ ظسػ. وافسوبع6 جبويي افػلء وافصدؿوت ظذ مو أوجبف

وافثومـ6 تؼدير افعطويو ومو يستحؼ ذم بقً ادول مـ ؽر رسف وٓ تؼتر ودؾعف ذم وؿً ٓ تؼديؿ ؾقف وٓ 

 تلخر.

افتوشع6 اشتؽػوء إمـوء وتؼؾقد افـصحوء ؾقّم يػقض إفقفؿ مـ إظّمل ويؽؾف إفقفؿ مـ إمقال، فتؽقن 

 مضبقضي وإمقال بوٕمـوء حمػقطي. إظّمل بوفؽػوءة

افعوذ6 أن يبوذ بـػسف مشورؾي إمقر وتصػح إحقال، فقـفض بسقوشي إمي وحراشي ادؾي، وٓ يعقل ظذ 

 افتػقيض تشوؽال بؾذة أو ظبودة، ؾؼد خيقن إمغ ويغش افـوصح.

فدكقو، وظذ هذا افـفٍ بسط إموم جمؿؾ هذه افقاجبوت تتعؾؼ بقاجبغ ظظقؿغ مهو6 حراشي افديـ وشقوشي او

احلرمغ اجلقيـل افؽالم ظـفو ذم ـتوبف افغقوثل، حقٌ جعؾفو حتً بوب6 تػصقؾ مو إػ إئؿي وافقٓة، وؿوم بتؼسقؿفو إػ 

 .(61)وطوئػ تتعؾؼ بوفديـ، وأخرى تتعؾؼ بوفدكقو

واجبوت اخلؾقػي متعؾؼي بخطتغ ظظقؿتغ مهو6 اخلطط افديـقي افؼظقي واخلطط  أنّ  أيضو يرى وابـ خؾدون

كقوبي ظـ صوحى افؼع ذم حػظ افديـ "6 ولهّن ب افتل ظّز ظـفوافسؾطوكقي، وـؾ ذفؽ مستؿد ظـده مـ حؼقؼي اخلالؾي، 
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ظقي افتل هق ملمقر بتبؾقغفو وشقوشي افدكقو، ؾصوحى افؼع متكف ذم إمريـ6 أمو ذم افديـ ؾبؿؼته افتؽوفقػ افؼ

  .(62)"ومحؾ افـوس ظؾقفو، وأمو شقوشي افدكقو ؾبؿؼته رظويتف دصوحلفؿ ذم افعؿران افبؼي

اظتز ؼظقي، وافديـقي افطط اخل ضؿـ ـال مـ افصالة وافػتقو وافؼضوء واجلفود واحلسبي واشتـودا إػ ذفؽ أدرج

ذم افػصؾ افذي خّصف دراتى ادؾؽ  ذـرو افدكققيي، سؾطوكقيفاطط ضؿـ اخلإلمورة وافقزارة واحلرب واخلراج ا

مـصى اخلالؾي حمتؿؾ فؾديـ  و مـدرجي حتً اخلالؾي، ٕنّ أهن وافسؾطون وأفؼوهبّم ظـ افقطوئػ افسؾطوكقي بوظتبور

 .(63)وافدكقو

بغ افقاجبوت ػقا ذم افػؽر افسقود اإلشالمل ظذ هذه افـظرة افتل يمقز واظتؿد بعض ادعوسيـ افذيـ صـّ 

افديـقي وافسقوشقي فؾخؾقػي، حقٌ كجد إشتوذ ظبد افرزاق افسـفقري يؼسؿ واجبوت اإلموم ظـد ادووردي إػ واجبوت 

، وجعؾ ديـقي، وأخرى شقوشقي، حقٌ جعؾ افقاجبوت افديـقي متؿثؾي ذم محويي افعؼقدة، واجلفود ذم شبقؾ اهلل 

بغ افـوس، وإمـ وافدؾوع ظـ احلدود وافشمون ادوفقي، وتعقغ افقٓة  افقاجبوت افسقوشقي متعؾؼي بنؿومي افعدل

 .(64)وافعّمل، وصمون إؾراد. ومـ ثؿ ّ ؾفق يؼرر أن اخلؾقػي هق ادسمول ظـ افسؾطي افتـػقذيي وافؼضوئقي ذم افدوفي

وطوئػ رئقسي ختتص هبو دمف حمؿد ادبورك كحق تؼسقؿ وتقزيع واجبوت اإلموم ظـد أيب يعذ افػراء ظذ شً او

افدوفي اإلشالمقي، يّمرشفو رئقس افدوفي مبوذة بـػسف حقـو وبقاشطي وزرائف وظّمفف وؿضوتف وؽرهؿ ممـ يعفد إفقفؿ 

هبذه آختصوصوت ـؾ ذم دائرة ختصصف مـ حقٌ ادؽون أو مـ حقٌ كقع افعؿؾ، وتتؿثؾ هذه افقطوئػ ذم6 افقطقػي 

وافقطقػي ادوفقي وآؿتصوديي، وافقطقػي افعؼوئديي وإخالؿقي، ووطقػي محويي افدظقة إمـقي، وافقطقػي افؼضوئقي، 

 .(65)وافـظوم، ووطقػي تقفقي افؼوئؿغ بوفدوفي وإظدادهؿ

ـد افدـتقر شؾقّمن حمؿد افطّموي ظذ أن افدوفي اإلشالمقي ٓ تعرف هذا افتؿققز احلديٌ بغ صمون افديـ أو

كف مـ مصؾحي افتصـقػ افعؾؿل افتؿققز بغ افقطقػي افديـقي وؽر افديـقي ـ افسقوشقي ـ فؾخؾقػي وأمقر افدكقو، فؽـف يرى أ
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، ؾوفقطقػي افديـقي تـحك ذم افسفر ظذ محويي افؼيعي وإؿومي صعوئر افديـ، وأمو افقطقػي افسقوشقي ؾنهنو تتعؾؼ بتدبر 

ف بوختالف افعصقر وحوجوت اجلّمظي اإلشالمقي، أمقر افدكقو، ومـ أهؿ خصوئصفو أهنو تتصػ بوفتطقر وآختال

بعد أن أـؿؾ  ظؽس افقطقػي افديـقي افتل تتسؿ بطوبع اجلؿقد، كظرا ٕن صعوئر افديـ ؿد اشتؼرت ذم حقوة افرشقل 

 .(66)ادقػ تبورك وتعوػ افديـ فعبوده ادممـغ

ـقي وأخرى شقوشقي، يسفؾ ظؿؾقي افـفقض افتؿققز بغ واجبوت اخلؾقػي وتؼسقؿفو إػ واجبوت دي واحلؼقؼي إنّ 

ف مـ افصعى أن يؼقم اخلؾقػي فقحده هبذه هبو ظذ أحسـ افسبؾ افؼظقي، وافرؿوبي ظذ تكؾوت افؼوئؿغ هبو، ٕكّ 

، بؾ مـ افرضوري أن تؼسؿ هذه افقاجبوت ظذ هقئوت أخرى إمي بؿقجى ظؼد اخلالؾيف هبو تافقاجبوت افتل أفزم

 ئي مفؿي افؼقوم ببعض هذه افقاجبوت حتً إذاف افسؾطي افعومي فؾخؾقػي.بحقٌ تتقػ ـؾ هق

اشتحسون افتؿققز بغ افقاجبوت افديـقي وافسقوشقي فؾخؾقػي ٓ يعـل افتسؾقؿ بّم ادظتف افعؾّمكقي افغربقي،  ـّم أنّ 

ي حؼ تـظقؿ وتسقر ودظقهتو إػ ؾصؾ افديـ ظـ افدوفي، وحكه ذم مؽون خمصقص ٓ جيى أن يتعداه، ومـح افسقوش

مجقع مراؾؼ افدوفي دون آفتػوت إػ أحؽوم افديـ ومبودئف، بوظتبوره ادرجعقي افعؾقو ؾقفو، بؾ إن افغويي افعظؿك مـ 

افغويي افسومقي مـ اخلالؾي هل  افقاجبوت افسقوشقي هل احلػوظ وافؼقوم بوفقاجبوت افديـقي، فذفؽ أـد ظؾّمؤكو ظذ أنّ 

 افدكقو، ؾوفسقوشي ذم خدمي افديـ وافديـ ذم خدمي افسقوشي وتقجقففو.حراشي افديـ وشقوشي 

ؿقوم اخلؾقػي بقاجبوتف يؼتيض حتصقؾ ـوؾي حؼقؿف ادتعؾؼي بؿـصى اخلالؾي وافتل  إنّ  6 حؼوق اخلؾقػة ـ )ب(

هلو دورا مفّم  ـػؾتفو افؼيعي اإلشالمقي فؾؼوئؿ بلظبوئفو، ؾال جيقز فؾؿحؽقمغ افتؼصر ذم افقؾوء هبذه احلؼقق، ٕنّ 

 ٕجؾفو ذظً اخلالؾي. وؾوظال ذم إظوكي اخلؾقػي ظذ أداء افقاجبوت وحتؼقؼ ادؼوصد افؼظقي افتل 

ن، ذم حول ؿقومف بؿجؿقع افقاجبوت افتل اؿتضوهو مـصى وفؾخؾقػي ظذ افرظقي حؼّ  ؾؼد ذـر اإلموم ادووردي أنّ 

إذا ؿوم اإلموم بحؼقق "يعذ افػّراء بؼقفف6  ق، وواؾؼف ذم ذفؽ افؼويض أب(67)اخلالؾي، هذان احلؼون مهو6 افطوظي وافـكة

 .(68)"ون افطوظي وافـكة مو مل يقجد مـ جفتف مو خيرج بف ظـ اإلموميإمي وجى فف ظؾقفؿ حؼ
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افـظوم افسقود اإلشالمل أوجى ادقػ تبورك وتعوػ ظذ افرظقي ضوظي  ذم وكظرا ٕمهقي افطوظي: حق الطاعة ـ1

وضوظي افرشقل  وٓة إمقر، ومـحفو درجي ظوفقي ذم ذيعي اإلشالم، بلن جعؾفو ذم ادرتبي افثوفثي بعد وجقب ضوظتف 

.  

افؽريؿي شـدا هذه أيي تعد  .(69)چ...یی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ ...  چ  6 اهلل ؿول

ووٓة إمقر افذيـ تقؾرت ؾقفؿ افؼوط افؼظقي فؾقٓيي، واكعدمً ؾقفؿ  ،ؿقيو ذم افدٓفي ظذ وجقب ضوظي اخلؾقػي

 مزرات وأشبوب زواهلو.

وافطوظي تؼتيض افتزام افرظقي إوامر وافـقاهل افصودرة ظـ اخلؾقػي وادتقاؾؼي مع افسقوشي افؼظقي افتل ـؾػ 

ذفؽ  وخموفػي إحؽوم وادبودئ افعومي فؾؼيعي اإلشالمقي، ٕنّ  أن يسقس إمي هبو، ؾال جيقز فف إمر بؿعصقي اهلل 

ؿول  6قود فف، ؾعـ ظبد اهلل بـ ظؿر ـ ريض اهلل ظـفّم ـ ظـ افـّبل يػؼده حؼ افطوظي ويقجى ظذ افرظقي ظدم آكؼ

 .(70) بؿعصقي ؾال شؿع وٓ ضوظي(( وافّطوظي ظذ ادرء ادسؾؿ ؾقّم أحّى وـره مو مل يممر بؿعصقي، ؾنذا أمر ))افّسؿع

ظذ افسؿع وافطوظي ذم  أن بويعـو ؾؼول ؾقّم أخذ ظؾقـو .ؾبويعـوه افـّبل  دظوكو"ؿقفف  6وظـ ظبودة بـ افصومً 

ظـدـؿ مـ اهلل ؾقف  بقاحو إٓ أن تروا ـػرا ،وأثرة ظؾقـو وأن ٓ كـوزع إمر أهؾف وظرسكو ويرسكو مـشطـو ومؽرهـو

 .(71)"برهون

ادعروف وحده مـ دمى ؾقف افطوظي، وٓ ضوظي دـ دمووز حدوده ومل حيسـ تؼدير إمقر وتدبرهو بّم  فذفؽ ؾننّ 

فعومي فؾؼيعي، وحيػظفو مـ أن يطرأ ظؾقفو اخلؾؾ ادمدي إػ إحلوق افرضر بعومي أؾراد افرظقي، ؾتعجز حيؼؼ ادؼوصد ا

 .شقوشتف ظـ بؾقغ اهلدف ذم حػظ ادصوفح افعومي فألمي

 ظـف ؿول 6 ظع مو يدل ظذ  فزوم افطوظي ذم ادعروف واكتػوئفو ذم ؽره، ؾعـ وؿد ثبً ذم شـي افرشقل  

وأمرهؿ أن يطقعقه، ؾغضى ظؾقفؿ، وؿول6 أفقس ؿد أمر افـّبل  إكصور، رسيي، وأّمر ظؾقفؿ رجال مـ بعٌ افـّبل "

 6ورا ثؿ دخؾتؿ ؾقفو. ؾجؿعقا حطبو، ؿد ظزمً ظؾقؽؿ دو مجعتؿ حطبو وأوؿدتؿ ك أن تطقعقين؟ ؿوفقا6 بذ. ؿول

ؾرارا مـ افـّور،  ّم تبعـو افـّبل يـظر بعضفؿ إػ بعض، ؿول بعضفؿ6 إكّ  قاؾلوؿدوا كورا، ؾؾّم مّهقا بوفدخقل ؾؼوم
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 .9344، ص3212و3211ن بعدي أمقرا تـؽروهنو((، رؿؿو6 ))شس، ـتوب افػتـ، بوب ؿقل افـّبل كػسف صدرادافبخوري6  - 71

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8


 

26 

 

ّم ؾؼول6 ))فق دخؾقهو مو خرجقا مـفو أبدا، إكّ  أؾـدخؾفو؟! ؾبقـّم هؿ ـذفؽ إذ مخدت افـّور وشؽـ ؽضبف، ؾذـر فؾـّبل 

 .(72)"ي ذم ادعروف((افطوظ

و افـكة ؾؿـ أشؿك معوكقفو مقآة اخلؾقػي وافدؾوع ظـف وحمبتف وتؼديؿ واجى افـصح فف وأمّ : حق الـرصة ـ2

 6، ؿول ظذ افصحوبي مـ ادفوجريـ وإكصور افذيـ شومهقا ذم ككة افرشقل  وافدظوء فف، ؾؼد أثـك اهلل 

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ   ەئ    ۈچ

  .(73)چەئ

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ... چ 6وؿول 

(74)چ. 

ؿ ـوكقا دائّم فقفؿ، بؾ افثوبً يؼقـو أهّن إذم وؿً احلوجي  ختؾػقا ظـ ككة افـّبل  افصحوبي  ؾؾؿ يثبً أنّ 

، وهذا مـ أظظؿ ؿ بويعقه يقم احلديبقي ظذ ادقت ذم شبقؾ اهلل وادسوظدة، مـ ذفؽ أهّن بجقاره يؼدمقن فف يد افعقن 

يقم  ظذ أي رء بويعتؿ افـّبل "شئؾ  6شؾؿي بـ إـقع  ورد ذم صحقح افبخوري أنّ  ؛صقر افـكة افقاجبي

 .(75)"احلديبقي؟ ؿول6 ظذ ادقت

، ؾبذفؽ وجبً ككتف فتعؾؼفو دكقو كقوبي ظـ افرشقل ومعؾقم أن اخلؾقػي يتقػ حراشي افديـ وشقوشي اف

 .بـكة صوحى افؼع 

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  6وافـكة مؼررة ذم افؼع بؼقفف 

 ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

 .(76)چ
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صقحي ذم ديـ حغ حتدث ظـ مؽوكي افـّ  ،إػ صقرة مفؿي مـ صقر ككة اخلؾقػيأمتف  افرشقل  درصوأ

افـصقحي((.  يـؿول6 ))افدِّ  افـّبل  أنّ " 6ؾعـ يمقؿ افداري  ؛أئؿي ادسؾؿغ ؿبؾ ظومتفؿ هبذا احلؼ اإلشالم، واختّص 

 .(77)"ؿول6 ))هلل وفؽتوبف وفرشقفف وٕئؿي ادسؾؿغ وظومتفؿ(( ؟ؿؾـو6 دـ

مـ جفي افرظقي، ؾفؿ مطوفبقن بوفقؾوء هبو صلهنؿ صون اخلؾقػي ذم  ؾال جيقز افتؼصر ذم افؼقوم هبذه افقاجبوت 

اإلخالل بوفقاجبوت يمدي بوفرضورة إػ إدخول اخلؾؾ ظذ احلؼقق، فسابطفو وتعؾؼ بعضفو  افؼقوم بقاجبوتف، ٕنّ 

 ؼ تمديف افرظقي فف، وافعؽس يصح. بوفبعض أخر، ؾؽؾ واجى يؾتزم بف اخلؾقػي يؼوبؾف ح

اخلؾقػي يستؿد شؾطوكف مـ إمي  كدرك جقدا أنّ : األسباب ادؤدية إىل زوال والية اخلؾقػة عذ األمة خامسا/

ـّ  ؾتف مفؿي افؼقوم بشمون اخلالؾي، وظؼد افقـوفي صلكف صلن بؼقي افعؼقد صوحبي احلؼ ذم اختقور مـ حيؽؿفو، ؾفل افتل و

قـؾ وهق اد دور افتل يمثؾ ؛ي يؽقن اإلجيوب مـ إميإخرى، حيتوج إػ إجيوب وؿبقل مـ ضرؾقف، وذم هذه احلوف

احلؼ ذم ظزل اخلؾقػي متك  وؾ، فذفؽ ـون هلقافطرف إصقؾ ذم افعؼد، ويؽقن افؼبقل مـ اخلؾقػي افذي خيتص بدور افقـ

 ؾوتف.اختصوص افتعقغ ذم مؽوكف حول و أيضو د مدة وٓيتف ظؾقفو، وهلويحتد صالحقيوهلو  افالزمي،زرات ادتقؾرت 

إشبوب افؼظقي ادمديي إػ زوال وٓيي اخلؾقػي ظذ إمي تؽؿـ ذم6 ظزفف مـ مـصبف ظـد تقؾر  وظؾقف ؾننّ 

 مزرات افعزل، واكتفوء ؾسة وٓيتف ادحددة فف مـ ضرف إمي، ومقتف.

دتف ظذ احلول احلسـي افتل ؿؾّ تؾتزم إمي بطوظي اخلؾقػي وككتف مودام مؾتزمو بقاجبوتف، ثوبتو  : عزل اخلؾقػة )أ(ـ 

تغر حوفف بػؼد وـتف مـ بؾقغ مـصى افقٓيي افعومي، مـصى اخلالؾي ؾقفو، حقٌ يبؼك حموؾظو ظذ افؼوط افتل مؽّ 

 .فعزفف مـ مـصبف ـوؾقو بعض هذه افؼوط أو ـؾفو يعتز مزرا

مي ؾؼد أدى حؼ اهلل تعوػ ؾقّم هلؿ إذا ؿوم اإلموم بّم ذـركوه مـ حؼقق إ"ادووردي بؼقفف6  إػ ذفؽ أصور

وظؾقفؿ، ووجى فف ظؾقفؿ حؼون افطوظي وافـكة مو مل يتغر حوفف، وافذي يتغر بف حوفف ؾقخرج بف ظـ اإلمومي صقئون6 

 .(78)"أحدمهو جرح ذم ظدافتف، وافثوين كؼص ذم بدكف

اخلؾقػي، ؾال جيقز تؼؾقد مـصى اخلالؾي افعدافي ذط معتز ذم تقفقي : تهاجلرح يف عدال بسبب عزل اخلؾقػة ـ 1

تـووهلو ظؾّمء إصقل ذم معرض حديثفؿ ظـ افؼوط افقاجى تقؾرهو ذم افراوي حتك تؼبؾ روايتف أو  ؛مـ اؾتؼدهو
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هقئي راشخي ذم افـػس "ازي هلو بؼقفف6متعددة، أبرزهو تعريػ اإلموم افرّ  وتؾقهو بتعريػافشوهد حتك تؼبؾ صفودتف، ؾعرّ 

مالزمي افتؼقى وادروءة مجقعو حتك حتصؾ ثؼي افـػس بصدؿف ويعتز ؾقفو آجتـوب ظـ افؽبوئر وظـ بعض حتؿؾ ظذ 

 .(79)"افصغوئر...

افتؿسؽ بآداب افؼع، ؾؿـ يمسؽ هبو ؾعال وترـو ؾفق افعدل ادريُض، ومـ "و6 ؾفو اإلموم افشقـوين بلهّن وظرّ 

بقء مـفو ؾنن ـون اإلخالل بذفؽ افقء يؼدح ذم ديـ ؾوظؾف أو تورـف ـػعؾ احلرام وترك افقاجى ؾؾقس بعدل.  أخّؾ 

وس ادختؾػي بوختالف إصخوص وإزمـي وإمؽـي وإحقال ؾال مدخؾ فذفؽ وأمو اظتبور افعودات اجلوريي بغ افـّ 

ن وجرسان ـبران، ومهو افروايي وافشفودة؛ كعؿ مـ ؾعؾ مو ذم هذا إمر افديـل، افذي تـبـل ظؾقف ؿـطرتون ظظقؿتو

 .(80)"وٓ يستؾزم ذفؽ ذهوب مروءتف افؼظقي ،وس مروءة ظرؾو ٓ ذظو ؾفق تورك فؾؿروءة افعرؾقيخيوفػ مو يعده افـّ 

دحوؾظي ٓ بد ذم افعدل مـ أربع ذائط6 ا"ذوط افعدافي ظـد ابـ افسؿعوين ذم ؿقفف6 وأصور ـ رمحف اهلل ـ إػ  

ظذ ؾعؾ افطوظي واجتـوب ادعصقي، وأن ٓ يرتؽى مـ افصغوئر مو يؼدح ذم ديـ أو ظرض، وأن ٓ يػعؾ مـ ادبوحوت 

 .(81)"مو يسؼط افؼدر ويؽسى افـدم، وأن ٓ يعتؼد مـ ادذاهى مو يرده أصقل افؼع

أظظؿ صلكو وأجؾ ؿدرا يؽقن ذم حراشي افديـ وشقوشي افدكقو،  بؿقجى مـصى افـقوبي ظـ افرشقل  واخلؾقػي

 مـ افراوي أو افشوهد، فذفؽ يـبغل أن تؽقن ظدافتف أظذ وأشؿك مـ ظدافتفّم أو ظذ إؿؾ مسوويي هلو، بوظتبور أنّ 

 مـصى اخلالؾي أرؾع ادـوصى ؿدرا ذم دوفي اإلشالم. 

فتعؾؼ بوفشبفوت، كستشػ واجلرح ذم ظدافي اخلؾقػي يؼتيض ؾسؼف بػعؾ ادـؽرات أو اإلظراض ظـ افطوظوت أو ا

...ؾلّمو اجلرح ذم ظدافتف "6 ، حقٌ يؼقلذفؽ مـ خالل ـالم ادووردي ادبغ دعـك افػسؼ افذي يطعـ ذم ظدافي اخلؾقػي

 .(82)"وهق افػسؼ ؾفق ظذ رضبغ6 أحدمهو6 مو توبع ؾقف افّشفقة. وافّثوين6 مو تعّؾؼ ؾقف بشبفي

ؾلّمو إّول مـفّم6 ؾؿتعّؾؼ ..."ـ رمحف اهلل ـ ادؼصقد بؽؾ رضب مـفّم، وذـر اخلالف احلوصؾ ؾقفّم، ؾؼول6   وبّغ 
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حتؽقّم فؾّشفقة واكؼقودا فؾفقى، ؾفذا ؾسؼ يؿـع مـ  ؛بلؾعول اجلقارح، وهق ارتؽوبف فؾؿحظقرات وإؿدامف ظذ ادـؽرات

ّٓ  اكعؼود اإلمومي ومـ اشتدامتفو، ؾنذا ضرأ ظذ مـ اكعؼدت إمومتف خرج مـفو، ؾؾق ظود إػ افعدافي مل يعد إػ اإلمومي إ

بعؼد جديد، وؿول بعض ادتؽّؾؿغ6 يعقد إػ اإلمومي بعقده إػ افعدافي مـ ؽر أن يستلكػ فف ظؼد وٓ بقعي؛ فعؿقم 

تلّول بشبفي تعسض، ؾقتلّول هلو خالف وٓيتف وحلقق ادشّؼي ذم اشتئـوف بقعتف. وأّمو افّثوين مـفّم6 ؾؿتعّؾؼ بوٓظتؼود اد

 ،ؾذهى ؾريؼ مـفؿ إػ أهّنو يمـع مـ اكعؼود اإلمومي ومـ اشتدامتفو وخيرج بحدوثف مـفو ؛احلّؼ، ؾؼد اختؾػ افعؾّمء ؾقفو

ّٕكف دّو اشتقى حؽؿ افؽػر بتلويؾ وؽر تلويؾ وجى أن يستقي حول افػسؼ بتلويؾ وؽر تلويؾ. وؿول ـثر مـ ظؾّمء 

 .(83)"فبكة6 إّكف ٓ يؿـع مـ اكعؼود اإلمومي وٓ خيرج بف مـفو ـّم ٓ يؿـع مـ وٓيي افؼضوء وجقاز افّشفودةا

أؾعول اجلقارح ادتعؾؼي بورتؽوب ادحظقرات واؿساف أثوم وادـؽرات تعد شببو ـوؾقو فؾطعـ ذم  وظؾقف ؾننّ 

ذط افعدافي ظـف، وهق أحد افؼوط ادفؿي ذم تقفقتف، وإذا ـون ظدافي اخلؾقػي، وبوفتويل زوال وٓيتف ظذ إمي بسؼقط 

افػوشؼ ٓ يؿؽـف افؼقوم بقطقػي  شؼقط هذا افؼط يؿـع مـ اشتدامي اخلالؾي ؾؿـ بوب أوػ اكعؼودهو ذم افبدايي، ٕنّ 

 افقطوئػ إخرى. حراشي افديـ ومو يتعؾؼ هبو، وهل أشؿك وطوئػ اخلالؾي، وإمهوهلو يمدي إػ إدخول اخلؾؾ ظذ بؼقي

ادووردي مل يذـر مـفو شقى تؾؽ ادتعؾؼي بوفتلويؾ ادبـل ظذ صبفي تعسض  و إؾعول ادتعؾؼي بوٓظتؼود ؾننّ وأمّ 

ف يؿقؾ إػ اخلؾقػي، مو يمدي إػ ؾسؼف وشؼقط ذط افعدافي ظـف، وأصور إػ اخلالف ادقجقد ؾقفو، وطوهر ـالمف أكّ 

افؽثر مـ ظؾّمء  اشتدامتفو دـ جرحً ظدافتف بؿثؾ هذه افػعول، مـ خالل تلـقده ظذ أنّ جقاز اكعؼود اخلالؾي وـذا 

 مقضـف افبكة جيقزون ذفؽ، وؿقوشفؿ هلذه ادسلفي ظذ افشفودة وافؼضوء ظـدهؿ.

اإلشالم ذط  وهذا إمر خالف افؽػر وافردة ؾؽالمهو يؿـع مـ ظؼد اخلالؾي واشتدامتفو بوتػوق ادسؾؿغ، ٕنّ 

ؾال دمقز افغػؾي ظـف ذم تقفقي اخلؾقػي، وافـصقص افؼظقي تمـد ظذ وجقب مراظوتف ؛ أهؾقي واشتحؼوق دـصى اخلالؾي

  ۈئ چ إمقر، وأـد ظذ ـقهنؿ مـ ادسؾؿغ، مـ خالل ؿقفف تبورك وتعوػ6 ةبطوظي وٓ وآظتداد بف، ؾؼد أمر اهلل 

 .(84)چ... ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ

، (85)چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ...چ تبورك وتعوػ6 بؼقفف ،ومـَع وٓيي افؽوؾر ظذ ادسؾؿ
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31 

 

وٓيي اخلالؾي،  وذم مؼدمتفوذفؽ مو يؼتيض مـعف مـ مجقع افقٓيوت افتل دمعؾ فف ظؾق يد ظذ ظبود اهلل ادممـغ، 

 بوظتبورهو أؿقى افسبؾ وأيرسهو ذم افتؿؽـ مـ رؿوهبؿ وافتحؽؿ ؾقفو. 

بدن اخلؾقػي ممّو يمثر ظذ افؼقوم بوفقاجبوت وأداء  ظذ ـؼصافضروء  إنّ : هالـؼص يف بدكعزل اخلؾقػة بسبب ـ 2

ظؾقفو، ويبقح هلو وٕهؾ احلؾ وافعؼد كقوبي ػتف شقوشي صموهنو يؼتيض ؾؼد إهؾقي فقٓيي اخلالؾي حؼقق إمي افتل ـؾّ 

 ظـفو حؼ ظزفف.

ؿد شبؼً اإلصورة ضؿـ ذوط إهؾقي فؾخالؾي إػ وجقب شالمي حقاس وأظضوء اخلؾقػي ممّو يمثر ذم افرأي و

وافعؿؾ، ورسظي افـفقض واحلرـي، وحسـ افتكف وافتؼدير، واظتبور ؽقوب هذا افؼط موكعو مـ مقاكع إهؾقي هلو، 

 فؽ ـون اإلخالل بف شببو ـوؾقو ذم ادـع مـ اشتدامتفو، ٓشتحوفي افؼقوم بلظبوئفو. فذ

 6 (86)أؿسوم ثالثيوافـؼص افطورئ ظذ بدن اخلؾقػي يـؼسؿ إػ   

  .احلقاس كؼص أحدهو6

  .وافثوين6 كؼص إظضوء

  افتكف. كؼص وافثوف6ٌ

مـ ذفؽ مو ٓ يمثر ذم ؿقوم اخلؾقػي بقاجبوتف افؼظقي افتل حيتؿفو  وفقس ـؾ كؼص يعسيف يؿـع مـ اخلالؾي، ٕنّ 

 ظؾقف مـصى اخلالؾي.

زوال افعؼؾ ادالزم فف  6وافذي يؿـع مـ اخلالؾي ويزيؾ وٓيي اخلؾقػي ظذ إمي مـ هذه إؿسوم افثالثي مو يع

مـ افزوال أـثر مـ زمـ افصحي. وؾؼد افبك بوفـسبي فـؼص احلقاس، وأؿؾ مو يؿـع مـ زوال افعؼؾ أن يؽقن ز

ؾؼدمهو يمثر ذم افعؿؾ وافـفقض ويمدي إػ افعجز ظـ  وبوفـسبي فـؼص إظضوء يؿـع مـفو6 ؾؼُد افقديـ أو افرجؾغ ٕنّ 

ٓ  ؿوهر ظدو يد ذم يصر اخلؾقػي ملشقراً  بلن افقؾوء بحؼقق إمي ومتطؾبوهتو. وأمو كؼص افتكف ؾقؿـع مـف6 افؼفر

 .(87)مـف. ومو ظدا ذفؽ ؾفق إمو خمتؾػ ؾقف أو معػق ظـف فعدم إخالفف بؿصوفح إمي وافؼقوم هبو اخلالص ظذ يؼدر

حتديد ؾسة وٓيي اخلؾقػي ظذ إمي بؿدة زمـقي معؾقمي ذم افعؼد ادزم بقـف  إنّ : اكتفاء فرتة والية اخلؾقػة )ب(ـ 

بحقٌ ٓ يؿؽـف افبؼوء ذم مـصبف مدى احلقوة أو يؼقم بتقريثف  وبغ إمي يؼتيض افتداول افسؾؿل ظذ مـصى اخلالؾي، 

                                                 
 .22، صإحؽوم افسؾطوكقيادووردي6  - 86
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 .ٕيٍّ ـون مـ أؿوربف أو افعفد بف فذي حظقة ظـده

ذفؽ مو خيػػ مـ حدة افكاع ظذ ادـصى، ويؿـع مـ دخقل افشؼوق وافـزاع بغ ادسؾؿغ، وحيػظ فألمي و

 شؾطوهنو ذم تعقغ وٓة أمقرهو.

إلشالمقي افتورخيقي هذا افـقع مـ إشبوب ادمديي إػ زوال وٓيي اخلؾقػي ظذ مل تعرف افتجربي افسقوشقي او

 ادعروف ادتداول ظـد ادسؾؿغ يؼتيض بؼوء اخلؾقػي ذم مـصبف إػ حغ مقتف، وذفؽ مـذ وؾوة افرشقل  حقٌ أنّ إمي، 

إػ ؽويي شؼقط اخلالؾي اإلشالمقي بسؼقط اخلالؾي افعثّمكقي ذم بدايوت افؼرن افعؼيـ، ومل حيدث أن حددت إمي 

 فؾخؾقػي مدة زمـقي معقـي تـتفل بوكتفوئفو وٓيتف ظؾقفو. 

وظدم افتحديد ٓ يعـل ظدم اجلقاز، ٕن ظؼد اخلالؾي ظؼد وـوفي بغ إمي وصخص اخلؾقػي، يتقػ بؿقجبف 

 افؼقوم بؿفؿي حراشي افديـ وشقوشي افدكقو، ؾال يقجد موكع مـ اصساط حتديد ؾسة احلؽؿ ذم افعؼد ادزم بقـفّم، ضودو أنّ 

 هذا افؼط ٓ يتعورض مع إحؽوم وادبودئ افعومي فؼيعي اإلشالم.

  .(88)چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  ادقت ؿدر اهلل وشـتف ظذ بـل آدم؛ ؿول: موت اخلؾقػة )ج(

تـؼيض واخلؾقػي صلكف صلن مجقع بـل آدم مع ادقت، ؾؽون ذفؽ شببو مػضقو إػ زوال وٓيتف ظذ إمي، حقٌ 

مقر افبدهيقي افتل تـؼيض مـ إ"ف ٓ وٓيي فؾؿقً ظذ إحقوء، وهذا افسبى ٕكّ  ؛بؿقتف ومػورؿي روحف جلسدهتف وٓي

 .(89)"هبو اخلالؾي

يسورظقن  ،اخلؾػوء افراصديـ ـؾ واحد مـ مقت  ظذ صحي ذفؽ، حقٌ ـوكقا ظـد  افصحوبيوؿد أمجع 

مـ افضقوع؛ ؾؽون ذفؽ دفقال ـوؾقو  كصى افشخص ادمهؾ فقؽقن خؾقػي فؾؿقً، حرصو مـفؿ ظذ مصوفح ادسؾؿغإػ 

 ظذ اظتبور ادقت شببو فرؾع وٓيي اخلؾقػي ظذ إمي.

اخلالؾي ظؼد وـوفي وأّي ضرف ذم ظؼدهو يؿؽـف ظزل كػسف دون رضر أو فقم ظذ ظؼد  )د(ـ استؼالة اخلؾقػة:

افّطرف أخر ، وإػ هذا افرأي ذهى اجلقيـل وافؼرضبل وؽرمهو؛ ؾوٓشتؼوفي حؼ يتقح فؾحوـؿ ظزل كػسف شقاء 

 .(90)بعقض أو دون ظقض
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 6(91)وجيقز  مجفقر افؼدامك وادعوسيـ آشتؼوفي بؼضغ 

 ظققب تمثر ذم ذوط إهؾقي. ـ ضروء

 وؿقع افػتـي جّراء ؾراغ مـصى اخلالؾي.مـ ـ إمـ 
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 أوال/ تعريف الوزارة.

 )أ(ـ لغة.

 )ب(ـ اصطالحا.

 مرشوعقة الوزارة يف اإلسالم.أدلة ثاكقا/ 

 ـ ادرشوعقة من الؼرآن الؽريم. (أ)

 الـبوية .ـ ادرشوعقة من السـة  (ب)

 )ج( ـ ادرشوعقة من ترصفات اخلؾػاء الراشدين.

 ثالثا/ أصـاف الوزراء.

 )أ(ـ وزير التػوض.  

 )ب(ـ وزير التـػقذ.  

 رابعا/ الرشوط ادعتربة يف الوزراء.

 خامسا/ تؼؾقد الوزراء وعزهلم.
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اخلؾقػي إفقفو ذم افؼقوم بقاجبوتف افقزارة أهؿ ممشسي بعد اخلالؾي ذم افـظوم افسقود اإلشالمل، يستـد تعتز 

افديـقي وافدكققيي، فذفؽ أوٓهو ظؾّمء افسقوشي افؼظقي أمهقي ـبرة، ؾؼد جوءت ممفػوهتؿ مـبفي ظذ رؾعي هذا ادـصى، 

ـتوب  وفقزارة ظـد ادسؾؿغ،غ ادمفػوت افتل أصودت بومـقهي بػضوئؾف افؽثرة ذم اشتؼومي أمقر اخلالؾي، ومـ ب

افسؾطوكقي فؾّموردي، حقٌ خصص افبوب افثوين مـف فؾحديٌ ظـ هذه ادمشسي ومو يتعؾؼ هبو، وـتوبف أخر إحؽوم 

ـذا مؼدمي ابـ خؾدون وؽرهو ممو دون ذم هذا ادسؿك أدب افقزير، وهق ادعروف بؼقاكغ افقزارة وشقوشي ادؾؽ، و

 افشلن. 

افقزارة وأمهقتفو ذم افـظوم افسقود اإلشالمل، وؿبؾ ابـ رضقان أحد همٓء افعؾّمء افذيـ تؽؾؿقا ظـ ـون و

بسط افؽالم ظـ افقزارة ظـد ابـ رضقان، ارتليً أكف يـبغل افتعريػ هبو ظـد ظؾّمء افؾغي وآصطالح، وبقون 

 مؼوظقتفو ظـد ادسؾؿغ، حتك تؽتؿؾ صقرة هذه ادمشسي ذم افذهـ.

 .تعريف الوزارة أوال/

 ذم احلديٌ ظـ معوين ادصطؾحوت؛ ذـرهؿ ادعـك أو ادعوين افؾغقيي أوٓ، ٕن جرت ظودة افعؾّمء وافبوحثغ

فذفؽ يـبغل تعريػ افقزارة ذم فغي  ؛معرؾتفو تسفؿ بؼدر ـبر ذم إيضوح ادعـك آصطالحل، وترشقخف ذم افذهـ

 افعرب ؿبؾ افتعريػ هبو ظـد ظؾّمء آصطالح. 

ظذ أن معـك افقزارة مشتؼ مـ افػعؾ ]وزر[، وهق يدل ظذ أحد  ذهى ظؾّمء افؾغي6 تعريف الوزارة لغة )أ(ـ

 معـقغ، أحدمهو6 ادؾجل وادعؼؾ، وثوكقفّم6 احلؿؾ افثؼقؾ.

ۋ  ۋ   چ  ، ومـف ؿقفف تعوػ6(92)"افَقَزر6 ادؾجل، وأصؾ افقزر اجلبؾ ادـقع، وـؾ معؼؾ وزر"ؿول ابـ مـظقر6 

 .(94)أي ٓ رء يؾجل إفقف ويعتصؿ ؾقف مـ أمر اهلل ،(93)چۅ

وأوزار احلرب وؽرهو6 إثؼول  افقزر6 افذكى فثؼؾف، ومجعفّم أوزار،و افِقْزر6 احلؿؾ افثؼقؾ،"وؿول أيضو6 

 .(95)"وأٓت

                                                 
 .4422، ص2ابـ مـظقر6 مصدر شوبؼ، ج - 92
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ڍ   ڌ  ڌ       ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڍ  چ  ومـ ذفؽ ؿقفف تبورك وتعوػ6 

 .(96)چ...گ  گ  گ    گڳ  

، أي ٓ يماخذ أحد بذكى ؽره، ؾؽؾ واحد يتحؿؾ أظبوء (97)چ...ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ... چ  6وؿقفف 

 وأثؼول ذكقبف دون أن يشورـف ذم ذفؽ أحد مـ افـوس.

 .(98)"وافراء أصالن صحقحون6 أحدمهو ادؾجل، وأخر افثؼؾ ذم افقء يوزر، افقاو وافزا"وؿول ابـ ؾورس6 

ؾبوظتبور أن افقزارة مشتؼي مـ افَقَزر، يؽقن معـك افقزير ذم افؾغي افشخص افذي يعتؿد اخلؾقػي ظذ رأيف، ويؾجل 

اخلؾقػي أثؼول مو أشـد إفقف وبوظتبور أهنو مشتؼي مـ افِقْزر، يؽقن معـك افقزير افشخص افذي حيؿؾ ظـ ه. إفقف ذم أمقر

 .(99)مـ تدبر أمر اخلالؾي

وذـر اإلموم ادووردي ذم ـتوبف أدب افقزير أكف يقجد مـ يرى أن افقزارة مشتؼي مـ إزر، افذي مـ معوكقف 

فؿ ، فؽـل مل أؿػ ذم معوجؿ افؾغي افتل بغ يدي مـ ذـر ذفؽ، ؾؽؾ(100)ٕن ادؾؽ يؼقى بقزيره ـؼقة افبدن بظفرهافظفر، 

يدرجقن افؽالم ظـ افقزارة ذم مودة ]وزر[، ومل يتطرؿقا إػ احلديٌ ظـفو ذم مودة ]أزر[، وظذ ـؾ حول ؾنن هذا ادعـك 

 يؿؽـ آظتداد بف، وآظتّمد ظؾقف ٕكف يتالءم وادؼصقد مـ افقزارة.

افؾغقي، ؾفق ٓ خيرج ظـ إن ادعـك آصطالحل فؾقزارة مستؿد مـ معـوهو ا: تعريف الوزارة اصطالح )ب(ـ 

 .أحد ادعوين ادؼررة شوبؼو

... افقزارة، ؾوشؿفو مشتؼ مـ معـوهو، واختؾػ ؾقف ظذ ثالثي أوجف6 أحدهو6 أكف مـ "ؿول اإلموم ادووردي6  

ره ـؼقة افِقزِر وهق افثؼؾ، ٕكف حيؿؾ ظـ ادؾؽ أثؼوفف، وافثوين6 أكف مشتؼ مـ إََزِر وهق افظفر، ٕن ادؾؽ يؼقى بقزي

أي ٓ مؾجل، ٕن ادؾؽ يؾجل  ،چۋ  ۋ   ۅ چ افبدن بظفره، وافثوف6ٌ أكف مشتؼ مـ افَقَزِر وهق ادؾجل ومـف ؿقفف تعوػ6 

                                                 
 .4شقرة حمؿد6 أيي  - 96

 .91شقرة اإلرساء6 أيي  - 97

 .924ص، 2ج مصدر شوبؼ، ابـ ؾورس6  - 98

 .4424، ص2مـظقر6 مصدر شوبؼ، جابـ  - 99
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إفقف ذم رأيف ومعقكتف، ٕن ظؾقف مدار افسقوشي وإفقف تػقض إمقال، وؿد ؿول بعض مؾقك افػرس6 افقزراء شوشي 

 .(101)"إظّمل وحوزة إمقال

مـ تدبر إمي ٓ يؼدر ظذ مبوذتف مجقعف إٓ بوشتـوبي، وكقوبي افقزير ادشورك فف  مو ُوـؾ إػ اإلموم"أيضو6 وؿول 

 .(102)"فقستظفر بف ظذ كػسف، وهبو يؽقن أبعد مـ افزفؾ، وأمـع مـ اخلؾؾ ذم افتدبر أصح ذم تـػقذ إمقر مـ تػرده هبو،

رتى ادؾقـقي، ٕن اشؿفو يدل ظذ مطؾؼ اإلظوكي، ؾنن افقزارة6 ُأُم اخلطط افسؾطوكقي واف"وؿول ابـ خؾدون6 

افقزارة ملخقذة إمو مـ ادمازرة وهل ادعووكي، أو مـ افقزر وهق افثؼؾ، ـلكف حيؿؾ مع مػوظؾف أوزاره وأثؼوفف، وهق 

 .(103)"راجع إػ ادعووكي ادطؾؼي

رؾقعي افشلن وادستقى ذم افـظوم إن ادػفقم افذي ؿّرره ادووردي وابـ خؾدون فؾقزارة، جيعؾ مـفو ممشسي 

افسقود ظـد ادسؾؿغ، ؾفل تشورك اخلالؾي ذم أداء افقاجبوت افتل أكقطً هبو بؿقجى هذا ادـصى، واشتػوء احلؼقق 

مـ ؽر ظسػ وٓ تؼصر، وإيصوهلو إػ أصحوهبو مـ دون أدكك تلخر، ؾوفقزارة ؿريـي اخلالؾي ذم افؼقوم بشمون افديـ 

 وافدكقو.

ؽ يؿؽـ تعريػ افقزارة بلهنو6 ممشسي توبعي فؾخالؾي، يؾجل اخلؾقػي إفقفو إلظوكتف ذم افؼقوم بشمون اخلالؾي، وبذف

 ويستعغ هبو ذم ختػقػ أظبوئفو ظـف.

يبغ فـو هذا افتعريػ مدى صؾي افقزارة بوخلالؾي، ومدى رضورهتو ذم افعؿؾ افسقود فؾخؾقػي، ٕن تـقع 

 وجقد وزراء إػ جـى اخلؾقػي، يسوظدوكف ذم افعؿؾ وافتدبر، ويشورـقكف ذم حتؿؾ افشمون افسقوشقي فالمي يؼتيض

 ادسموفقوت افتل اؿتضتفو مصؾحي إمي.

 :يف اإلسالم مرشوعقة الوزارةأدلة  ثاكقا/

 .بوفؽتوب وافسـي وتكؾوت اخلؾػوء افراصديـ  يافقزارة مؼوظ

ثبً ذم افؼرآن افؽريؿ مو يدل دٓفي سحيي ظذ مؼوظقي اختوذ : مرشوعقة الوزارة من الؼرآن الؽريم )أ(:

                                                 
 . 5، صادووردي6 أدب افقزير - 101

 .25ي6 إحؽوم افسؾطوكقي، صادوورد - 102

 .225، صادؼدميابـ خؾدون6  - 103



 

37 

 

افقزراء ذم افـظوم افسقود ظـد ادسؾؿغ، كظرا حلوجي افؼوئؿ ظذ صمون إمي فالشتعوكي هبؿ ذم حتؿؾ إظبوء معف، ؾؼد 

ف ذم افؼقوم جعؾ أخقف هورون وزيرا فف، يشد بف أزره، ويتؼقى ب ضؾى مـف  أن شقدكو مقشك  أخزكو اهلل 

  .بوفقاجبوت

  ۆئ  ۆئ  ۈئ    وئ   ۇئ     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     چ  6حؽويي ظذ فسون شقدكو مقشك  ؿول اهلل 

 .(104)چ ېئ  ېئ  ېئ  

، ومـح أخوه هورون مـصى افقزارة، فقسوظده ذم افؼقوم بّم اشتجوب ادقػ تبورك وتعوػ فطؾى مقشك  ؿدو

ؾ فف مـ أمر افـبقة ِـّ   .و

 .(105)چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  6ؿول 

مسددان  افـّبلمـ مـزفي اخلالؾي، ؾوفرشقل و ومعؾقم أن مـزفي افرشوفي وافـبقة أظذ وأظظؿ صلكو ظـد اهلل 

، أمو اخلؾقػي ؾقتكف بؿقجى أحؽوم وتعوفقؿ افؼع، وفقس فف مو حيػظف مـ ومقجفون ذم تكؾوهتّم بقحل اهلل 

افقؿقع ذم افزفؾ، ٕكف بؼ يعسيف افضعػ وافـؼص ـبؼقي بـل جـسف، وجقاز اختوذ إكبقوء فؾقزارء، جيعؾـو كجزم بجقاز 

 .(106)"ذم افـبقة ـون ذم اإلمومي أجقزؾنذا جوز ذفؽ "ذفؽ دـ هؿ دوهنؿ مرتبي مـ اخلؾػوء واحلؽوم، ؿول اإلموم ادووردي6 

إن أول مو يستدل بف ظذ مؼوظقي افقزارة مـ افسـي : ة الرشيػةيوسـة الـّبالمرشوعقة الوزارة من  )ب(ـ 

6 ))مو مـ كبل إٓ فف وزيران مـ أهؾ افسّمء، ووزيران مـ أهؾ إرض، ؾلمو  افـّبلافـبقيي افؼيػي، ؿقل 

 .(107)ؾجزيؾ ومقؽوئقؾ، وأمو وزيراي مـ أهؾ إرض ؾلبق بؽر وظؿر((وزيراي مـ أهؾ افسّمء 

اشتعوكتف بليب بؽر وظؿر  ـ ريض اهلل ظـفّم ـ ذم تسقر صمون ادسؾؿغ وشقوشي  وأثبتً افسـي افػعؾقي فؾرشقل 

، ويؼقمون بوٕظّمل ادقـؾي هلّم جفدا ذم شبقؾ ختػقػ إظبوء ظـف  يلفقان خران وشعو وٓأمقرهؿ، حقٌ ـوكو ٓ يدّ 

ظذ أـؿؾ افقجقه وأحسـ افصقر، ؾؽون ذم ذفؽ دٓفي ظذ جقاز اشتعوكي احلؽوم بؿـ يؼدم هلؿ ادعقكي، وحيؿؾ ظـفؿ 

                                                 
 .22-25شقرة ضف6 أيوت  - 104

 .21شقرة افػرؿون6 أيي  - 105

 . 25،  صكقيادووردي6 إحؽوم افسؾطو - 106
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 بعض أوزار افسقوشي. 

ـّ ويعضد ذفؽ ؿقفف  راد ره، وإن ذـر أظوكف، وإذا أ6 )) إذا أراد اهلل بوٕمر خرا جعؾ فف وزير صدق، إن كز ذ

 .(108)اهلل بف ؽر ذفؽ جعؾ فف وزير شقء، إن كز مل يذـره، وإن ذـر مل يعـف ((

لثره ظذ جقاز اختوذ احلؽوم فؾقزراء، أضػ إػ ذفؽ بقون خطقرة هذا ادـصى ومدى ت دفقؾؾػل هذا احلديٌ 

ظـف مـ أمقر احلؽؿ، ووزير ؾقزير افصدق يسعك إػ تـبقف احلوـؿ وتذـره بّم كز وخػل  ؛ذم ؿرارات احلوـؿ وتكؾوتف

 افسقء يتجوهؾ ذفؽ ـؾف، ويتعؿد جره إػ ادفوفؽ.

إكصور يقم مـح  بؽر افصديؼ و أبثبً أن : مرشوعقة الوزارة من ترصفات اخلؾػاء الراشدين  )ج(ـ 

... كحـ " 6ؿولمـصى افقزارة، ووظدهؿ احسام مشقرهتؿ وظدم جمووزهتؿ ذم افسقوشي افعومي فؾدوفي؛ افسؼقػي 

  .(109)"إمراء وأكتؿ افقزراء، ؾال تػتوتقن بؿشقرة وٓ تؼه دوكؽؿ إمقر

مؼوظقي هذا  ظذ مـفؿ ، ؾؽون ذفؽ إمجوظوهذا افتكف افصودر ظـفأحد مـ افصحوبي ظذ  يعورضتثبً م ومل

 .ادـصى ذم اإلشالم

فق ظؾؿ ظدم مؼوظقي افقزارة دو مـحفؿ إّيوهو، ودو أفزم كػسف وؽره مـ اخلؾػوء اشتشورهتؿ وآشتعوكي هبؿ ذم و

، وتربك ظذ امتثول أوامر افؼيعي ؿضوء أمقر افسقوشي وحقائجفو، وهق افذي كشل وترظرع بغ يدي افرشقل 

 واجتـوب كقاهقفو.

يستعغ بؽبور افصحوبي مـ ادفوجريـ وإكصور ذم تكيػ صمون وثبً ذم ؾسة خالؾتف أكف ـثرا مو ـون 

اخلالؾي، ؾال يتجووزهؿ ذم أمر مـ إمقر، وٓ ذم ؿضقي مـ افؼضويو افتل حيتوج ؾقفو إػ رأهيؿ ومعقكتفؿ، وإمثؾي ظذ 

 .ذفؽ ـثرة خالل ؾسة حؽؿف 

جل إػ أؾوضؾ افصحوبي وـزائفؿ ذم أمر ، ؾؽؾ واحد مـفؿ ـون يؾوشور ظذ هنجف بؼقي اخلؾػوء افراصديـ 

اخلالؾي ومو يتعؾؼ بوفسقوشي افؼظقي هلو، ومل يعسض ظذ تكؾفؿ هذا معسض، ؾؽون ذفؽ دفقؾ يػيض إػ جقاز تؼؾقد 

وهؿ ذم افػضؾ أظذ وأشؿك مـ ؽرهؿ مـ اخلؾػوء  افقزراء ذم دوفي اإلشالم، وإذا جوز هذا افتكف  فؾراصديـ 
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 ؾقك، ؾجقاز ذفؽ دـ هؿ دوهنؿ مـزفي وأؿؾ صلكو أوػ ذم آظتبور. واحلؽوم واد

 .أصـاف الوزراء ثالثا/

 ، وفؽؾ مـفّم مفوم وأظّمل يؼقم هبو 6(110)يكح ظؾّمء اإلشالم أن افقزراء صـػون 6 وزير تػقيض ووزير تـػقذ 

، (111)اإلموم، ويػقض إفقف تدبر ـوؾي إمقر برأيف واجتفوده هق افشخص افذي يستقزره وزير التػويض: -)أ( 

ومـ ثّؿ ؾفق ؽر مؾزم بوفرجقع إػ اإلموم ذم مجقع تكؾوتف دو فف مـ شؾطي مطؾؼي وصالحقوت ؽر حمددة جعؾفو اإلموم 

 ذم يده .

ذ جمول حمدد، وحيؼ فقزير افتػقيض أن يتكف ذم صمون افدوفي ـّم يتكف اإلموم ؾقفو، مـ ؽر اؿتصور ظ

ؾؽؾ تكف يصدر ظـ اإلموم صحقحو يؽقن صدوره ظـ وزير افتػقيض صحقحو أيضو، موظدا ثالثي أصقوء 6 أحدهو 6 

وٓيي افعفد، ؾال حيؼ فقزير افتػقيض أن يعؼد هذا افعؼد وجيقز ذفؽ فإلموم، وافثوين 6 فإلموم أن يستعػل إمي مـ 

فإلموم أن يعزل مـ ؿؾده افقزير وٓ حيؼ فؾقزير أن يعزل مـ ؿؾده اإلموم،  اإلمومي وفقس ذفؽ فؾقزير، وافثوفٌ 6 حيؼ

وختتؾػ وزارة افتـػقذ ظـ اإلمومي مـ حقٌ أكف 6 جيى ظذ افقزير أن يطؾع اإلموم ظذ ـوؾي تكؾوتف افتل ؿوم هبو، ـّم 

 .(112)قاب ويستدرك مو خوفػفجيى ظذ اإلموم أن يراؿى مجقع افتكؾوت افصودرة ظـ وزيره فقؼر مـفو مو واؾؼ افص

ويؿؽـ اظتبور مـصى كوئى افرئقس أو رئقس افقزراء ذم افدوفي ادعوسة مسوويو دـصى وزير افتػقيض افذي 

 ظرؾتف اخلالؾي اإلشالمقي، إٓ أن صالحقوت ـؾ مـفّم أـثر تؼققدا ممو هل ظؾقف ظـد وزير افتػقيض .

موم، بجعؾف وشقطو بقـف وبغ افرظقي وافقٓة، ومفؿتف هق افشخص افذي يستقزره اإل وزير التـػقذ: -)ب(

 مؼتكة ظذ تـػقذ إمقر افتل حيددهو فف اإلموم .

                                                 
 . 25ادووردي 6 إحؽوم افسؾطوكقي وافقٓيوت افديـقي، ص - 110
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وأمو وزارة افتـػقذ ؾحؽؿفو أضعػ وذوضفو أؿؾ، ٕن افرأي ؾقفو مؼصقر  "وذم هذا يؼقل اإلموم ادووردي 6 

افقٓة، يمدي ظـف مو أمر، ويـػذ ظـف مو ذـر، ويؿيض مو ظذ رأي اإلموم وتدبره، وهذا افقزير وشط بقـف وبغ افرظويو و

حؽؿ، وخيز بتؼؾقد افقٓة ودمفقز اجلققش، ويعرض ظؾقف مو ورد مـ مفؿ ودمدد مـ حدث مؾؿ، فقعؿؾ ؾقفو بّم يممر 

 .(113)"بف، ؾفق معغ ذم تـػقذ إمقر وفقس بقال ظؾقفو وٓ متؼؾدا هلو 

... وزارة تـػقذ "كػسف، حقٌ وصػ هذا افصـػ مـ افقزارة بؼقفف6  وذهى ابـ خؾدون إػ تؼرير هذا ادعـك

، يؼصد بذفؽ أن اإلموم هق افذي يدبر إمقر ويرظك صمون إمي بّم (114)"وهل حول مو يؽقن افسؾطون ؿوئّم ظذ كػسف 

وزير افتـػقذ  يقاؾؼ ذيعي اإلشالم، وإذا ـون هذا هق حول اإلموم أو رئقس افدوفي حسى ادػفقم ادعوس ؾنن دور

 حمصقر ذم تطبقؼ أوامر اإلموم وتـػقذ ضؾبوتف ادقجفي خلدمي مصوفح ادقاضـغ .

يعد هذان افصـػون مـ افقزراء افـؿقذج افتطبقؼل فـظوم افقزارة افذي ظرؾتف دوفي اخلالؾي اإلشالمقي ظز 

افقزراء تؾبقي دتطؾبوت ظكهؿ وشدا مراحؾ تورخيفو ادجقد، وحيؼ ٕهؾ احلؾ وافعؼد أن يستحدثقا أصـوؾو أخرى مـ 

 حلوجقوتف . 

ختتؾػ افؼوط ادعتزة ذم متقيل مـصى افقزارة بوختالف ادـصى ادتقػ ،  رابعا/ الرشوط ادعتربة يف الوزراء:

 ؾوفؼوط ادطؾقبي ذم وزير افتػقيض فقسً هل كػسفو افؼوط ادطؾقبي ذم وزير افتـػقذ .

إن افؼوط افقاجى تقؾرهو ذم متقيل مـصى وزارة افتػقيض ٓ  زير التػويض:الرشوط ادعتربة يف و -)أ(

ختتؾػ ظـ افؼوط ادطؾقبي ذم متقيل مـصى اإلمومي بوشتثـوء ذط افـسى افؼرر ؾنكف ٓ يشسط ذم وزير افتػقيض 

ئدا ٓ يشسط ذم اإلموم، ويشسط ذم اإلموم أن يؽقن ؿرصقو ظـد ـثر مـ افعؾّمء، ـّم يشسط ذم وزير افتػقيض ذضو زا

 وهق أن يؽقن ـػما ؾقّم وـؾ إفقف مـ أمر احلرب واخلراج .

ويعتز ذم تؼؾقد هذه افقزارة ـ وزارة افتػقيض ـ ذوط اإلمومي إٓ افـسى وحده  "وذم هذا يؼقل ادووردي 6 

فو إػ ذط زائد ظذ ذوط ٕكف مميض أراء، ومـػذ آجتفود، ؾوؿته أن يؽقن ظذ صػوت ادجتفديـ، وحيتوج ؾق

اإلمومي، وهق أن يؽقن مـ أهؾ افؽػويي ؾقّم وـؾ إفقف مـ أمر احلرب واخلراج خزة هبّم ومعرؾي بتػصقؾفّم، ؾنكف مبوذ 
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 .(115)"هلّم تورة ومستـقى ؾقفّم أخرى 

أحدهو 6 إموكي حتك ٓ خيقن ؾقّم ؿد اؤيمـ  "يشسط ؾقف ظدة ذوط 6  الرشوط ادعتربة يف وزير التـػقذ: -)ب( 

ظؾقف وٓ يغش ؾقّم ؿد اشتـصح ؾقف، وافثوين 6 صدق افؾفجي حتك يقثؼ بخزه ؾقّم يمديف ويعؿؾ ظذ ؿقفف ؾقّم يـفقف، 

بقـف وبغ افـوس مـ ظداوة  وافثوفٌ 6 ؿؾي افطؿع حتك ٓ يرتق ؾقّم يع وٓ يـخدع ؾقتسوهؾ، وافرابع 6 أن يسؾؿ ؾقّم

وصحـوء، ؾنن افعداوة تصد ظـ افتـوصػ ويمـع مـ افتعوضػ، واخلومس 6 أن يؽقن ذـقرا دو يمديف إػ اخلؾقػي وظـف 

ٕكف صوهد فف وظؾقف، وافسودس 6 افذـوء وافػطـي حتك ٓ تدفس ظؾقف إمقر ؾتشتبف، وٓ يمقه ظؾقف ؾتؾتبس، ... وافسوبع 

أهؾ إهقاء ؾقخرجف اهلقى مـ احلؼ إػ افبوضؾ ويتدفس ظؾقف ادحؼ مـ ادبطؾ ؾنن اهلقى خودع  6 أن ٓ يؽقن مـ

إفبوب وصورف فف ظـ افصقاب، ... ؾنن ـون مشورـو ذم افرأي احتوج إػ وصػ ثومـ وهق احلـؽي وافتجربي افتل 

 .(116)"تمديف إػ صحي افرأي وصقاب افتدبر ... 

ذ أن يؽقن مسؾّم، ؾقجقز إشـود هذا ادـصى إػ رجؾ مـ أهؾ افذمي بخالف وزير وٓ يشسط ذم وزير افتـػق

 .(117)افتػقيض افذي جيى أن يؽقن مسؾّم

هذه جمؿقظي مـ افؼوط افتل يستقجى ثبقهتو ذم متقيل مـصى افقزارة، حقٌ اكػردت ـؾ وزارة بؼوضفو 

تك يتسـك فألمي أن تضع مـ افؼوط مو يالئؿ ـقوهنو اخلوصي هبو، وتتسؿ هذه افؼوط بوفؼوبؾقي فؾتغقر وافتعديؾ، ح

افسقود ظز افعصقر، ٕن افؼوط افسوبؼي وضعفو افعؾّمء إؾوضؾ ذم ؾسة خمصقصي مـ حقوة إمي اإلشالمقي، وٓ 

ذم يؿؽـ تعؿقؿ افعؿؾ هبو ذم مجقع افػسات، ؾعذ أهؾ احلؾ وافعؼد ذم افدوفي أن يضعقا مـ افؼوط مو يروكف رضوري 

حؼ متقيل مـصى افقزارة، خوصي ذم هذا افزمـ افذي تؼذمً ؾقف دوفي اخلالؾي اإلشالمقي إػ جمؿقظي مـ افدويالت، 

 فؽؾ مـفو صخصقتفو افسقوشقي اخلوصي هبو .

إن ضريؼي تعقغ افقزير ذم مـصبف أو ظزفف مـف، ترتبط بـقع ادـصى ادسـد إفقف،  خامسا/ تؼؾقد الوزراء وعزهلم:

 تعقغ وزير افتػقيض أو ظزفف مـ ادـصى ختتؾػ ظـ ضريؼي تعقغ أو ظزل وزير افتـػقذ . ؾطريؼي

                                                 
 . 25ادووردي 6 إحؽوم افسؾطوكقي وافقٓيوت افديـقي، ص - 115

 . 42  - 44ادصدر كػسف 6 ص - 116

 . 42ادصدر كػسف 6 ص - 117
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يؼؾد هذا ادـصى بـوء ظذ ظؼد يعؼده اإلموم فشخص مـ أصخوص افدوفي اإلشالمقي،  وزير التػويض : -)أ( 

ـوؾي صمون افدوفي، وافـقوبي ظـ  تتقؾر ؾقف افؼوط ادطؾقبي، ويعتز ذم صحي تؼؾقده أن يؽقن معؼقدا فف بعؿقم افـظر ذم

ؾنذا ـؿؾً ذوط هذه  "اإلموم ذم إدارة هذه افشمون، ؿول ادووردي ذم معرض ـالمف ظـ هذا افصـػ مـ افقزراء 6 

افقزارة ؾقؿـ هق أهؾ هلو ؾصحي افتؼؾقد ؾقفو معتزة بؾػظ اخلؾقػي ادستقزر ٕهنو وٓيي تػتؼر إػ ظؼد وافعؼقد ٓ تصح 

، ؾنن وؿع فف بوفـظر وأذن فف مل يتؿ افتؼؾقد حؽّم و إن أمضوه ظرؾو حتك يعؼد فف افقزارة بؾػظ (118)افكيحإٓ بوفؼقل 

 .(119)"يشتؿؾ ظذ ذضغ 6 أحدمهو6 ظؿقم افـظر ، وافثوين 6 افـقوبي 

ؼي افتل ؾقػسخ افعؼد افذي ظؼده معف، ويعزل بوفطري "أمو ظزفف مـ ادـصى ؾقتؿ بـوء ظذ إرادة اإلموم ذم ذفؽ، 

، ويستى ظـ هذا افعزل اكعزال مجقع ظّمل افتـػقذ، دون (120)"ظغ هبو )وهذا يشبف مو دمري ظؾقف كظؿ احلؽؿ افققم( 

وإذا ظزل وزير افتػقيض اكعزل بف ظّمل افتـػقذ ومل يـعزل بف ظّمل  "ؽرهؿ مـ ظّمل افتػقيض، ؿول ادووردي 6 

 .(121)"يض وٓة افتػقيض ٕن ظّمل افتـػقذ كقوب وظّمل افتػق

، ؾبؿجرد (122)يتؿ تعققـف بـوء ظذ إذن اإلموم، ٕن هذا افصـػ مـ افقزراء ٓ حيتوج إػ تؼؾقد وزير التـػقذ : -ب 

 اإلذن يتؿ تعققـف ذم ادـصى، ويؾزمف بذفؽ تـػقذ إمقر ادقـؾي إفقف .

وإذا  "افقٓة، هذا مو دل ظؾقف ؿقل ادووردي 6  ويؽقن ظزفف بـوء ظذ إرادة اإلموم أيضو، وٓ يمثر هذا افعزل ظذ أحد مـ

  .(123)"ظزل اخلؾقػي وزير افتـػقذ مل يـعزل بف أحد مـ افقٓة 

                                                 
ي حقٌ يؼقم اخلؾقػ يعتز تعقغ افقزراء بوفؾػظ ضريؼي بدائقي شودت ذم أول أمر اخلالؾي، فؽـفو تطقرت ذم ظفد اخلالؾي افعبوشقي ؾلصبح افتعقغ يتؿ ـتوبي، - 118

كظوم احلؽؿ ( دار  –د افعزيز ظزت اخلقوط6 افـظوم افسقود ذم اإلشالم ) افـظريي افسقوشقي ـظببنرشول مرشقم إػ افقزير يتضؿـ تؽؾقػف بوفقزارة . يراجع  

 . 224، صم 9555هـ، 9422، 9افسالم، افؼوهرة، مك، ط 

 . 42ادووردي 6 إحؽوم افسؾطوكقي وافقٓيوت افديـقي، ص - 119

 . 224ظبد افعزيز ظزت اخلقوط 6 مرجع شوبؼ، ص  - 120

 . 45ادووردي 6 إحؽوم افسؾطوكقي وافقٓيوت افديـقي، ص - 121

 . 44ادصدر كػسف 6 ص - 122

 . 45ادصدر كػسف 6 ص - 123
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 الؼضاء. تعريفأوال/

 .)أ( ـ فغي

 .)ب( ـ اصطالحو

 ثاكقا/ مرشوعقة الؼضاء يف اإلسالم. 

 )أ(ـ ادؼوظقي مـ افؼرآن افؽريؿ.  

 )ب(ـ ادؼوظقي مـ افسـي افـبقيي.  

 )ج(ـ ادؼوظقي مـ تكؾوت اخلؾػوء افراصديـ.  

 ./ أهل الؼضاء يف اإلسالمثالثا

 .)أ( ـ اإلمام ووزيره لؾتػويض ووالة االستؽػاء 

 )ب( ـ الؼضاة. 

 .ـ افؼويض ذو افقٓيي افعومي 9   

 .ـ افؼويض ذو افقٓيي اخلوصي 2   

 .افـظر افعوم وافعؿؾ اخلوص ـ افؼويض ذو 2   

 .ـ افؼويض ذو افقٓيي ظذ حؽؿ حمدد 4   

 .)ج( ـ الوالة ذوو االختصاصات ادتصؾة بالؼضاء 

 .ـ وايل ادظومل 9   

 .ـ وايل احلسبي 2   

 .وايل افؼضي – 2   
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 تعريف الؼضاء.أوال/ 

بؿعـك ادقت وآكؼطوع  ورد  ذم افؼرآن افؽريؿ، ؿد "ؿه"افؼضوء ذم افؾغي مشتؼ مـ افػعؾ لغة:  الؼضاء )أ( ـ

، ؾؾّم ؿه زيد مـفو وضرا زوجـوـفو، وبؿعـك اـتػك ؾؿـفؿ مـ ؿه كحبف ومـفؿ مـ يـتظرذم ؿقفف تعوػ6 

  ؾوؿض مو أكً ؿوض...وبؿعـك احلؽؿ 

 فؾتداظل افػصؾ بغ افـوس ذم اخلصقموت حسّم مـصى”ظرف ابـ خؾدون افؼضوء بلكف6 )ب( ـ اصطالحا:

، أي أن وطقػي افؼضوء هل افػصؾ بغ افـوس (124)”وؿطعو فؾتـوزع؛ إٓ أكف بوٕحؽوم افؼظقي ادتؾؼوة مـ افؽتوب وافسـي

 ذم اخلصقموت ٕجؾ حسؿ افتداظل وؿطع افتـوزع، ويتؿ ذفؽ اظتّمدا ظذ أحؽوم افؼع ادستؿدة مـ افؽتوب وافسـي.

، أو هق (125)ؿقوم افدوفي بوفػصؾ ؾقّم يـشل بغ إؾراد مـ خصقموت  وذم افقؿً احلويل يؿؽـ تعريػف بلكف6

 .(126)ادـصى افذي يتعؾؼ بنؿومي افعدل وذفؽ مـ خالل إكصوف ادظؾقم ومـع آظتداء وافظؾؿ ومعوؿبي اجلـوة

، حقٌ وؿد كزل افؼرآن افؽريؿ ممـدا ظذ أمهقي افؼضوء ذم افدوفي، مع إشـوده هلذه افقطقػي إػ كبل افرمحي 

، وحتك ظـ افشخص افذي حيتؽؿ إػ يـػل اإليّمن ظـ افشخص افذي ٓ حيتؽؿ ذم مـوزظوتف إػ افرشقل  كجد ادقػ 

َؾاَل   6، ؿول اهلل وفؽـف جيد حرجو ذم كػسف كودمو ظـ ظدم آؿتـوع أو افتسؾقؿ بوحلؽؿ افذي ؿه بف  افرشقل 

 ًَ َٓ جَيُِدوا ذِم َأكُػِسِفؿ َحَرًجو مِمَّو َؿَضق ُؿقَك ؾِقَّم َصَجَر َبقـَُفؿ ُثؿَّ  َٓ ُيمِمـُقَن َحتَّك حُيَؽِّ َوُيَسؾُِّؿقا َتسؾِقًّم َوَربَِّؽ 
، ـّم بغ (127)

نَّا َأنَزلَنا ِإَليَك الِكَتاَب ِباحَلقِّ إِ 6 ٕجؾ احلؽؿ بغ افـوس بوحلؼ، ؾؼول  اهلل تبورك وتعوػ أكف أكزل افؽتوب ظذ افرشقل 

 .(128) ِلَتحُكَم َبنَي النَّاِس ِبَما َأَراَك اللَُّه َوَلا َتُكن ِللَخاِئِننَي َخِصيًما

 رؿعي اتسعً دو”وحده بقطقػي افؼضوء مل يؽـ ظذ شبقؾ اإلضالق ضقال مدة بعثتف، حقٌ أكف وؿقوم افرشقل 

أذن فبعض أصحوبف بوفؼضوء ذم حرضتف وذم افبالد افبعقدة ظـ ادديـي  بل افـ مسموفقوت وـثرت اإلشالمقي افدوفي

                                                 
 .291ابـ خؾدون6 مؼدمي ابـ خؾدون، ص - 124

 .294ثروت بدوي6 افـظؿ افسقوشقي، ص  - 125

 .43)احلؽؿ وافدوفي(، صحمؿد ادبورك6 كظوم اإلشالم - 126

 .21شقرة افـسوء6 أيي  - 127

 .921شقرة افـسوء6 أيي  - 128
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 .(129)"إؿرارا دبدأ تقفقي افؼضوء وتشجقعو فؾصحوبي ظذ آجتفود ذم افؼضوء

6 أؿيض بؽتوب دو أراد أن يبعٌ معوذا إػ افقؿـ ؿول6 ـقػ تؼيض إذا ظرض فؽ ؿضوء ؟ ؿول“ؾوفثوبً أكف 

وٓ ذم ـتوب اهلل ؟ ؿول  ؟ ؿول6 ؾنن مل دمد ذم شـي رشقل  اهلل، ؿول6 ؾنن مل دمد ذم ـتوب اهلل؟ ؿول6 ؾبسـي رشقل اهلل 

صدره، وؿول6 احلؿد هلل افذي وؾؼ رشقل رشقل اهلل دو يريض رشقل  أجتفد رأيل وٓ آفق ؟ ؾرضب رشقل اهلل 

 .(130)”اهلل

إػ افقؿـ ؿوضقو، ؾؼؾ6ً يو رشقل اهلل ترشؾـل  بعثـل رشقل اهلل ”أكف ؿول 6فى وروي ظـ ظع بـ أيب ضو

وأكو حديٌ افسـ وٓ ظؾؿ يل بوفؼضوء؟ ؾؼول6 إن اهلل شقفدي ؿؾبؽ ويثبً فسوكؽ، ؾنذا جؾس بغ يديؽ اخلصّمن ؾال 

ؾّم زفً ؿوضقو أو مو تؼضغ حتك تسؿع مـ أخر ـّم شؿعً مـ إول، ؾنكف أحرى أن يتبغ فؽ افؼضوء، ؿول6 

 .  (131)”صؽؽً ذم ؿضوء بعد

 وؿطع ادتشوجريـ، بغ إحؽوم تـػقذ”وؿد خص ادووردي هذه افقطقػي بقاجبغ مـ واجبوت اإلموم6 أحدمهو6

 حمورم فتصون احلدود إؿومي”، وثوكقفّم6(132)"مظؾقم يضعػ وٓ طومل يتعدى ؾال افـصػي، تعؿ حتك ادتـوزظغ بغ اخلصوم

 .(133)”إتالف واشتفالك مـ ظبوده حؼقق وحتػظ آكتفوك ظـ تعوػ اهلل

ؾوفغويي افعظؿك مـ وطقػي افؼضوء هل إؿومي افعدل ذم افدوفي واحلػوظ ظذ حؼقق إؾراد ؾقفو، وٓ يؽقن ذفؽ إٓ 

بتحؽقؿ افؼع اإلشالمل ذم ـوؾي افؼضويو ادطروحي أموم افؼضوء، ؾقتقػ افؼضوء مفؿي تـػقذ إحؽوم بغ ادتشوجريـ، 

 وادعتديـ ظذ حؼقق ظبوده. ذ مـتفؽل حرموت اهلل وؿطع اخلصوم بغ ادتـوزظغ، وإؿومي احلدود ظ

 . ثاكقا/ أدلة مرشوعقة الؼضاء

 وتكؾوت اخلؾػوء افراصديـ. ثبتً مؼوظقي افؼضوء ذم اإلشالم بوفؼرآن افؽريؿ وشـي افـّبل 

                                                 
 .293ص، م9534 افؽقيً، حمؿد ؾوروق افـبفون 6 كظوم احلؽؿ ذم اإلشالم، مطبقظوت جومعي افؽقيً، - 129

 .222، ص2، ج2152أبق داود6 شــ أيب داود، ـتوب إؿضقي، بوب اجتفود افرأي ذم افؼضوء، رؿؿ - 130

 .229، ص2، ج2142ادصدر كػسف6 ـتوب إؿضقي، بوب ـقػ افؼضوء، رؿؿ - 131

 .25ادووردي6 إحؽوم افسؾطوكقي وافقٓيوت افديـقي، ص - 132

 .25ادووردي6 إحؽوم افسؾطوكقي وافقٓيوت افديـقي، ص - 133
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ي مـ إن مؼوظقي افؼضوء ذم افؼرآن افؽريؿ ثوبتي مـ خالل جمؿقظ)أ(ـ مرشوعقة الؼضاء من الؼرآن الؽريم: 

بتقيل وطقػي احلؽؿ بغ افـوس، وتؾزمف مراظوة احلؼ ذم  أيوت افؽريؿي، تليت ذم مؼدمتفو أيوت افتل تلمر افرشقل 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  6ؿول اهلل ، أحؽومف

(134)چ. 

ڑ  ڑ  ک    ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژچ  6وؿول 

 .(135)چ...ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  چ  6وؿول 

 .(136)چ...

ؾػ افرشقل  ـُ  هبو. ؾؾق مل تؽـ هذه افقطقػي مؼوظي دو 

ېئ  ېئ     چ  6ؼول ؾأن يتقػ مفؿي احلؽؿ بغ افـوس، وافؼضوء بقـفؿ بوحلؼ،  كبقف داود  ؿد أمر اهلل و

ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  

  .(137)چ  جث  مث  ىث  يث  حج  

مورس هذه افقطقػي  داود كبل اهلل وثبً ذم افؼرآن افؽريؿ أن، ظذ مؼوظقي افؼضوء دفقؾ سيح أييهذه 

  .تورة أخرى شؾقّمن  افـّبلبؿػرده تورة، وبرؾؼي ابـف 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    چ  6ؿول 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ     

ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ ۓ  ﮲  ﮳     ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

                                                 
 .921شقرة افـسوء6 أيي  - 134

 .44شقرة ادوئدة6 أيي  - 135

 .45ادوئدة6 أيي  شقرة - 136

 .22شقرة ص6 أيي  - 137
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 .(138)چ...﮺  ﮻  ﮼    ﮽  ﮾﮿  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  6وؿول 

(139)چ. 
 جمؿقظي مـ إؿقال وإؾعول ذم شـي افرشقل  تردوة الرشيػة: يوالـّبسـة المرشوعقة الؼضاء من  )ب(ـ 

 تدل ظذ مؼوظقي اختوذ افؼضوة، وكصبفؿ فؾحؽؿ بغ افـوس، وؾض افـزاظوت افـوصئي بقـفؿ. افتل

رجؾ ؿه بغر احلؼ، ؾعؾؿ ذاك، ؾذاك ذم افـور،  ؛6 ))افؼضوة ثالثي6 ؿوضقون ذم افـور، وؿوض ذم اجلـيؿول 

 . (140) ي((وؿوض ؿه بوحلؼ، ؾذفؽ ذم اجلـ وؿوض ٓ يعؾؿ، ؾلهؾؽ حؼقق افـوس، ؾفق ذم افـور،

 .(141)((وإذا حؽؿ ؾلخطل ؾؾف أجر واحد ،إذا حؽؿ احلوـؿ ؾوجتفد ؾلصوب ؾؾف أجران6 ))وؿول 

ذم وجقب اجلـي فؾؼويض افذي ؿه بوحلؼ، ومضوظػي إجر فؾؿجتفد ادصقى، ومؽوؾلة ادجتفد ادخطئ،  إن

 دفقؾ ظذ مؼوظقي هذا ادـصى، وترؽقى فؾؼضوة ذم افتزام مبودئ احلؼ وافعدل ذم أحؽومفؿ افؼضوئقي. 

ذم احلؽؿ بغ افـوس بوحلؼ، وتؼؾده افؼضوء بقـفؿ  ٕوامر اهلل  امتثول افرشقل  ةمـدم افسـي افػعؾقيجوءت و

دو اتسعً "فذوي افعؾؿ وافػفؿ مـ صحوبتف افؽرام، حقٌ أكف  افـبقؾي افسومقي هذه ادفؿي وأوـؾذم ـثر مـ ادرات، 

ـ ، أذن فبعض أصحوبف بوفؼضوء ذم حرضتف، وذم افبالد افبعقدة ظ افـّبلرؿعي افدوفي اإلشالمقي، وـثرت مسموفقوت 

 .(142)"ادديـي، إؿرارا دبدأ تقفقي افؼضوء، وتشجقعو فؾصحوبي ظذ آجتفود ذم افؼضوء

دو أراد أن يبعٌ " ف ؾوفثوبً أكّ  ؛قػقي حؽؿف ذم افؼضوءإػ افقؿـ، وأؿره ظذ ـ  معوذ بـ جبؾ لرشؾ ؾ

ؿول6 ))ؾنن مل دمد ذم ـتوب معوذا إػ افقؿـ، ؿول6 ))ـقػ تؼيض إذا ظرض فؽ ؿضوء؟((. ؿول6 أؿيض بؽتوب اهلل. 

وٓ ذم ـتوب اهلل؟((. ؿول أجتفد رأيل وٓ آفق؟  .  ؿول6 ))ؾنن مل دمد ذم شـي رشقل اهلل؟((. ؿول6 ؾبسـي رشقل اهلل 
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 .(143)"صدره، وؿول6 ))احلؿد هلل افذي وؾؼ رشقل رشقل اهلل دو يريض رشقل اهلل(( ؾرضب رشقل اهلل 

إػ افقؿـ ؿوضقو، ؾؼؾ6ً يو رشقل اهلل ترشؾـل  بعثـل رشقل اهلل "ف ؿول6 أك وروي ظـ ظع بـ أيب ضوفى 

وأكو حديٌ افسـ وٓ ظؾؿ يل بوفؼضوء؟ ؾؼول6 ))إن اهلل شقفدي ؿؾبؽ، ويثبً فسوكؽ، ؾنذا جؾس بغ يديؽ اخلصّمن 

ّم زفً ؿوضقو أو مو ؾال تؼضغ حتك تسؿع مـ أخر ـّم شؿعً مـ إول، ؾنكف أحرى أن يتبغ فؽ افؼضوء((. ؿول6 ؾ

 .   (144)"صؽؽً ذم ؿضوء بعد

مؼوظقي افؼضوء ذم ظفد اخلؾػوء افراصديـ  إنّ :  الراشدينمرشوعقة الؼضاء من ترصفات اخلؾػاء  )ج(ـ 

، وافتزامو بسـتف  افـّبلهذه افقٓيي، وؿقومفؿ هبو ظذ أـؿؾ صقرة مؼوظي، اؿتداء هبدي  ذم مستؿدة مـ تكؾوهتؿ

  .وتعوفقؿف 

 ظؾقف، تعرض افتل وادـوزظوت اخلصقموت بـظر يؼقم ـون ،بؽر افصديؼ  وؾؿـ ادعؾقم أن اخلؾقػي إول أب

 اخلالؾي. مـصى بؿقجى اـتسبفو ،ادسؾؿغ ظذ ظومي وٓيي مـ فف بّم ذ،ـػواف واجبي ؿضوئقي، أحؽومو بشلهنو ويصدر

دو ويل أبق بؽر ؿول فف أبق ظبقدة6 أكو أـػقؽ " ؼول6ؾ ،قٓيي ظؿر بـ اخلطوب هذه اف دؿؾّ   فأكّ  إثر ابـ ذـرو 

فف وزيد بـ يلتقف رجالن. وـون ظع بـ أيب ضوفى يؽتى  ادول. وؿول فف ظؿر6 أكو أـػقؽ افؼضوء. ؾؿؽٌ ظؿر شـي ٓ

 .(145) "...ثوبً وظثّمن بـ ظػون

دفقال ـوؾقو ظذ تؼؾقده  إػ أيب مقشك إصعري  ويعد افؽتوب افذي أرشؾف اخلؾقػي افثوين ظؿر بـ اخلطوب 

أمو بعد6 ؾنن افؼضوء ؾريضي حمؽؿي  "، واشتعوكتف هبؿ ذم افؼضوء، وافذي جوء ؾقف 6هذه افقٓيي بعض أؾراد افصحوبي 

ؽّؾؿ بحؼ ٓ كػوذ فف، وآس بغ افـوس ذم وجفؽ وجمؾسؽ وظدفؽ، وشـي متبعي، ؾوؾفؿ إذا ُأدِّي إفقؽ، ؾنكف ٓ يـػع ت

حتك ٓ يطؿع ذيػ ذم حقػؽ، وٓ يقلس ضعقػ مـ ظدفؽ. افبقـي ظذ مـ اّدظك وافقؿغ ظذ مـ أكؽر. وافصؾح 

جوئز بغ ادسؾؿغ إٓ صؾحو أحّؾ حرامو أو حّرم حالٓ. وٓ يؿـعؽ ؿضوء ؿضقتف أمس، ؾراجعً افققم ؾقف ظؼؾؽ، 

وهديً ؾقف فرصدك، أن ترجع إػ احلؼ، ؾنن احلؼ ؿديؿ، ومراجعي احلّؼ خر مـ افتّمدي ذم افبوضؾ. افػفؿ افػفؿ، ؾقّم 

تؾجؾٍ ذم صدرك، ممو فقس ذم ـتوب وٓ شـي، ثؿ اظرف إمثول وإصبوه، وؿس إمقر بـظوئرهو، واجعؾ دـ اّدظك 
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قـي أخذت فف بحؼف، وإٓ اشتحؾؾً افؼضقي ظؾقف، ؾنن ذفؽ أكػك فؾشؽ حؼو ؽوئبو أو بقـي أمدا يـتفل إفقف، ؾنن أحرض ب

بًو ظؾقف صفودة زور، أو َطـِقـًو ذم كسى أو  ، أو جمرَّ وأجذ فؾعؿك. ادسؾؿقن ظدول بعضفؿ ظذ بعض، إٓ جمؾقدا ذم حدٍّ

بوخلصقم، ؾنن اشتؼرار احلؼ ذم  وٓء، ؾنن اهلل شبحوكف ظػو ظـ إيّمن، ودرأ بوفبقـوت. وإيوك وافؼؾؼ وافّضجر، وافتلؾػ

 .(146)"مقاضـ احلؼ يعظؿ اهلل بف إجر، وحيسـ بف افذـر

وٓ  ،ٓ أؿيض بغ اثـغ 6ؾؼول ؛اؿض بغ افـوس 6ؿول فعبد اهلل بـ ظؿر ظثّمن  أنّ "وذـر ابـ شعد ذم افطبؼوت6

ورجؾ  ،رجؾ ؿه بجفؾ ؾفق ذم افـور 6ثالثيوفؽـف بؾغـل أن افؼضوة ، ٓ 6ؿول ؟أتؼضقـل 6ؾؼول ظثّمن 6ؿول .أؤم اثـغ

أبوك ـون  ؾننّ  6ؾؼول ؛ورجؾ اجتفد ؾلصوب ؾفق ـػوف ٓ أجر فف وٓ وزر ظؾقف ،حوف ومول بف اهلقاء ؾفق ذم افـور

وإين ٓ أجد  ،شلل جزائقؾ افـّبلوإذا أصؽؾ ظذ ،  افـّبلؾنذا أصؽؾ ظؾقف رء شلل  ؛أيب ـون يؼيض إنّ  6ؾؼول .يؼيض

 .(147)"؟شللؾؿـ أ

  ؾعؾ ـّم افرظقي، بغ افعدل بسط إػ ويسعك افؼضوة يقيل افراصديـ، اخلػوء رابع  ضوفى أيب بـ ظع وـون

 ؾؿّّم  مسؾؿ، ؽر خصؿف ـون وفق افؼضوء، أموم افقؿقف ذم بلشو يرى وٓ ، وظثّمن وظؿر بؽر أبق اخلؾػوء، مـ شوبؼقه

 اجلدار، إػ طفره أشـد ثؿ جقرك، أول هذا ؾؼول6 فف، ؾؼوم ذيح افؼويض إػ ذمل فف خصؿ مع دخؾ" فأكّ  ظـف يروى

 .(148)"بجـبف جلؾسً مسؾّم ـون فق خصؿل إنّ  أمو وؿول6

يؼصد هبؿ ـوؾي إصخوص افذيـ هلؿ صالحقي افؼقوم بوفقطقػي افؼضوئقي داخؾ  ثاكقا/ أهل الؼضاء يف اإلسالم:

 دار اإلشالم.

دار اإلشالم إػ6 اإلموم ووزيره فؾتػقيض ووٓة آشتؽػوء، وافؼضوة، وافقٓة ذوي  وتسـد وطقػي افؼضوء ذم

 آختصوصوت ادتصؾي بوفؼضوء.

 ـ اإلمام ووزيره لؾتػويض ووالة االستؽػاء: (أ)

هق افشخص افذي يتقػ مـصى اخلالؾي ذم افدوفي اإلشالمقي، ؾقؾزمف بذفؽ افؼقوم بحراشي افديـ اإلمام: 
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 .(149)وشقوشي افدكقو

، ومـ (150)هق افشخص افذي يستقزره اإلموم، ويػقض إفقف تدبر ـوؾي إمقر برأيف واجتفودهوزير التػويض: 

ثّؿ ؾفق ؽر مؾزم بوفرجقع إػ اإلموم ذم مجقع تكؾوتف دو فف مـ شؾطي مطؾؼي وصالحقوت ؽر حمددة جعؾفو اإلموم ذم 

 يده

ف اخلؾقػي إمورة بؾد أو إؿؾقؿ معغ، بحقٌ تؽقن وٓيتف هق افشخص ادسؾؿ افذي يػقض إفقوايل االستؽػاء: 

 .(151)صومؾي جلؿقع أمقر احلؽؿ داخؾ افبؾد أو اإلؿؾقؿ ادؼطقع فف

فإلموم صالحقي ممورشي افقطقػي افؼضوئقي، وذفؽ بسبى مو تضؿـف مـصى اإلمومي مـ تدبر فشمون افدوفي ظذ   

ؼ فقزير افتػقيض ووٓة آشتؽػوء أن يتقفقا وٓيي افؼضوء، بـوء ظذ كحق مو حيؼؼ حراشي افديـ وشقوشي افدكقو، ـّم حي

 مو تضؿـف مـصى وٓيتفؿ مـ ظؿقم ذم افـظر، مع تقؾر ذوط افؼضوء ؾقفؿ.

 بوفتػقيض وفؾقزير بـػسف، افعدافي إدارة اخلؾقػي يستطقع”وذم هذا كجد افدـتقر ظبد افرزاق افسـفقري يؼقل6

 .(152)"ٓجتفودا فدرجي بوفؼيعي افعؾؿ ؾقفؿ يشسط ٕكف احلؼ، هذا آشتؽػوء ووٓة

 مؼومف م يؼق مـ أو اخلؾقػي ؿبؾ مـ افؼضوء وٓيي فف اكعؼدت افذي افشخص هق افؼويض” )ب( ـ الؼضاة:

ؼ ادتـوزظقن وادتحوـؿقن اتػ وفق ؿوضقو يؽقن ٓ افؼضوء وٓيي فف تـعؼد مل ؾنذا افعدل، وزير أو افؼضوة ـؼويض

 .(153)”ظؾقف

وؾقّم يع بقون ٕصـوف افؼضوة، وافؼوط ادعتزة ؾقفؿ، وـقػقي تؼؾقدهؿ وٓيي افؼضوء وأشبوب زوال وٓيتفؿ 

 ظـفو.
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يؼسؿ ادووردي افؼضوة إػ أربع أصـوف، فؽؾ مـفؿ اختصوصوتف افتل يؽؾػ بوفؼقوم هبو6 أصـاف الؼضاة:  ـ1

افقٓيي اخلوصي، وثوفثفو6 افؼويض ذو افـظر افعوم وافعؿؾ أحدهو6 افؼويض ذو افقٓيي افعومي، وثوكقفو6 افؼويض ذو 

 .(154)اخلوص، ورابعفو6 افؼويض ذو افقٓيي ظذ حؽؿ حمدد

، ؾفذا (155)”تضؿـتف مو مجقع ذم افتكف مطؾؼي ظومي وٓيتف”هق افذي تؽقن ـ الؼايض ذو الوالية العامة: 

معقـي ؾؼط، أو ظذ إؿؾقؿ أو مؽون أو يقم حمدد، بؾ فف افصـػ مـ افؼضوة ٓ تؽقن وٓيتف ؿوسة ظذ افػصؾ ذم أحؽوم 

 ـوؾي افصالحقوت ذم افبً ذم مجقع افؼضويو ادطروحي ظؾقف.

 وجمؿؾ اختصوصوت حؽؿف ذم افػؼف افؼضوئل اإلشالمل تؽؿـ ذم ظؼة أحؽوم6

را إجبو أو اجلقاز، ؾقف ويراظك تراض ظـ صؾحو إمو واخلصقموت، افتشوجر وؿطع ادـوزظوت ذم ؾصؾ6 أحدهو“

 بحؽؿ بوت يعتز ؾقف افقجقب.

وافثوين6 اشتقػوء احلؼقق ممـ مطؾ هبو وإيصوهلو إػ مستحؼقفو بعد ثبقت اشتحؼوؿفو مـ أحد وجفغ6 إؿرار أو 

 بقـي،...

وافثوف6ٌ ثبقت افقٓيي ظذ مـ ـون ممـقع افتكف بجـقن أو صغر، واحلجر ظذ مـ يرى احلجر ظؾقف فسػف أو 

 ألمقال ظذ مستحؼقفو وتصحقحو ٕحؽوم افعؼقد ؾقفو.َؾَؾٍس حػظو ف

وافرابع6 افـظر ذم إوؿوف بحػظ أصقهلو وتـؿقي ؾروظفو وافؼبض ظؾقفو وسؾفو ذم شبقؾفو، ؾنن ـون ظؾقفو 

مستحؼ فؾـظر ؾقفو راظوه وإن مل يؽـ تقٓه، ٕكف ٓ يتعغ فؾخوص ؾقفو إن ظؿً، وجيقز أن يػيض إػ افعؿقم وإن 

 خصً.

 ومس6 تـػقذ افقصويو ظذ ذوط ادق ي ؾقّم أبوحف افؼع ومل حيظره،...واخل

ـَ إوفقوء وُدظغ إػ افـؽوح،...  وافسودس6 تزويٍ إيومك بوٕـػوء إذا َظِدم

وافسوبع6 إؿومي احلدود ظذ مستحؼقفو، ؾنن ـون مـ حؼقق اهلل تعوػ تػرد بوشتقػوئف مـ ؽر ضوفى إذا ثبً 
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 وإن ـون مـ حؼقق أدمقـغ ـون مقؿقؾو ظذ ضؾى مستحؼف،... بنؿرار أو بقـي، 

وافثومـ6 افـظر ذم مصوفح ظؿؾف مـ افؽػ ظـ افتعدي ذم افطرؿوت وإؾـقي وإخراج مو ٓ يستحؼ مـ إجـحي 

 وإبـقي،... 

طفقر افسالمي  وافتوشع6 تصػح صفقده و أمـوئف واختقور افـوئبغ ظـف مـ خؾػوئف ذم إؿرارهؿ وافتعقيؾ ظؾقفؿ مع

وآشتؼومي، وسؾفؿ وآشتبدال هبؿ مع طفقر اجلرح واخلقوكي، ومـ ضعػ مـفؿ ظّم يعوكقف ـون مقفقف بوخلقور ذم 

 أصؾح إمريـ6 إمو أن يستبدل بف مـ هق أؿقى مـف وأـػك، وإمو أن يضؿ إفقف مـ يؽقن اجتّمظف ظؾقف أكؼذ وأمه.

وافضعقػ، وافعدل ذم افؼضوء بغ ادؼوف وافؼيػ، وٓ يتبع هقاه ذم وافعوذ6 افتسقيي ذم احلؽؿ بغ افؼقي 

 .(156)”تؼصر حمؼٍّ أو مموٕة مبطؾ

هق افذي تؽقن وٓيتف مؼصقرة افـظر ظذ مو تضؿـتف ـؿـ ؿؾد احلؽؿ ذم بعض  ـ الؼايض ذو الوالية اخلاصة:

إحؽوم افسوبؼي افتل هل مـ اختصوص افؼويض ذو افـظر افعوم، أو ذم احلؽؿ بنؿرار دون بقـي، أو ذم افديقن دون 

ذم جوكى  ، ؾفذا افصـػ مـ افؼضوة فف اختصوص مقضقظل، حقٌ يؽؾػ بوفػصؾ(157)ادـوـح، أو ذم مؼدر بـصوب

 معغ مـ إحؽوم افؼضوئقي، وٓ حيؼ فف أن يتعداهو إػ ؽرهو مـ اجلقاكى.

وهق إمر ادعؿقل بف ذم حموـؿ افدوفي ادعوسة، بحقٌ يتخصص افؼضوة ـؾ ذم جوكى معغ مـ افدظووى، 

اددكقي  ؾؼوض فشمون إرسة وافزواج وافطالق، وؿوض آخر فشمون افعؼقبوت واجلرائؿ، وثوفٌ ذم افشمون

 ، وؽر ذفؽ مـ افؼضوة افذيـ تسـد إفقفؿ وطقػي افؼضوء ذم افدوفي.(158)وادعومالت وإمقال

خيتص هذا افؼويض بوفـظر ذم مجقع إحؽوم ادتعؾؼي بلحد مـوضؼ  ـ الؼايض ذو الـظر العام والعؿل اخلاص:

دتؼوضغ وحمدود افعؿؾ ظذ مؽون حمدد، ـّم يؿؽـ افدوفي أو أحد إؿوفقؿ افتوبعي هلو، ؾفق ظوم افـظر ذم إحؽوم بغ ا

أن تؽقن وٓيتف مؼصقرة ظذ مـ ورد إفقف ذم داره، أو دخؾ ظؾقف مسجده، ؾال جيقز فف احلؽؿ ذم ؽر داره وٓ ذم ؽر 
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 .(159)مسجده

ؾفذا افصـػ مـ افؼضوة يؿؽـ وصػف بلكف ممهؾ فؾـظر ذم مجقع افؼضويو ادطروحي ظؾقف، مع اختصوص ظؿؾف 

 بؿؽون حمدد.

هق افذي تؽقن وٓيتف مؼصقرة ظذ احلؽؿ ذم ؿضقي معقـي بغ خصؿغ  ـ الؼايض ذو الوالية عذ حؽم حمدد:

معقـغ، أو أن تؽقن وٓيتف مؼصقرة ظذ يقم حمدد، ؾؿـ ـوكً وٓيتف متعؾؼي بػض افـزاع بغ خصؿغ معقـغ ذم ؿضقي 

ـ افؼضويو، وفق ـوكً هذه افؼضويو متصؾي بشخص اخلصؿغ ادعغ فؾبً حمددة،مل جيز فف أن يتعداهو فؾػصؾ ذم ؽرهو م

 .(160)ذم افـزاع بقـفّم، ومـ ـوكً وٓيتف مؼصقرة ظذ يقم معغ ـققم افسبً مثال تزول وٓيتف بغروب صؿس ذفؽ افققم

هل6 افذـقرة، ذهى ادووردي إػ اصساط تؽومؾ شبع ذوط ذم متقيل افؼضوء و الرشوط ادعتربة يف الؼضاة: ـ 2

 .(161)وافعؼؾ، واحلريي، واإلشالم، وافعدافي، وافسالمي ذم افسؿع وافبك، وافعؾؿ بوٕحؽوم افؼظقي

ؽر أكف جيقز ظـد احلـػقي تقفقي ادرأة فؾؼضوء ؾقّم ظدا احلدود وافؼصوص، ٕكف ٓ صفودة هلو ذم ذفؽ وأهؾقي 

ن تتقػ افؼضوء ذم مجقع افؼضويو افتل يؿؽـفو افشفودة ؾقفو، ، ؾقجقز هلو أ(162)افؼضوء تدور مع أهؾقي افشفودة ظـدهؿ

 ـلحؽوم ادعومالت ادوفقي، وأمقر افـسوء افتل ٓ يطؾع ظؾقفو افرجول.

أهؾ فؾؼضوء،  وافػوشؼ”ـّم جيقز ظـد احلـػقي أيضو تقفقي افػوشؼ، جوء ذم ـتوب اهلدايي ذح افبدايي مو كصف6

حتك فق ؿؾد يصح إٓ أكف ٓ يـبغل أن يؼؾد ـّم ذم حؼ افشفودة، ؾنكف ٓ يـبغل أن يؼبؾ افؼويض صفودتف، وفق ؿبؾ جوز 

ظـدكو، وفق ـون افؼويض ظدٓ ؾػسؼ بلخذ افرصقة أو ؽره ٓ يـعزل، ويستحؼ افعزل، وهذا هق طوهر ادذهى وظؾقف 

دشويخ رمحفؿ اهلل إذا ؿؾد افػوشؼ ابتداء يصح، وفق ؿؾد وهق ظدل يـعزل بوفػسؼ، مشوخيـو رمحفؿ اهلل،... وؿول بعض ا

 .(163)”ٕن ادؼؾد اظتؿد ظدافتف ؾؾؿ يؽـ راضقو بتؼؾقده دوهنو
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وبوفـسبي فؾعؾؿ ؾنكف يشسط ذم متقيل افؼضوء أن يؽقن مـ أهؾ آجتفود ذم افديـ، وإن اختؾً ذوط آجتفود 

فؾؼضوء فعدم ؿدرتف ظذ آجتفود، ؾنن ؿؾد افؼضوء مع ـقكف خورجو مـ أهؾ آجتفود ـون ؾقف خرج مـ أن يؽقن أهال 

تؼؾقده بوضال وحؽؿف مردودا وفق ـون صوئبو، ويرى أبق حـقػي جقاز إشـود افؼضوء إػ مـ فقس أهال فالجتفود، ؽر أن 

، وؿد بغ افؽوشوين مـ ظؾّمء احلـػقي (164)ضوء بوضؾيرأيف هذا خموفػ دو ظؾقف مجفقر افػؼفوء مـ أن وٓيي ؽر ادجتفد ذم افؼ

ظـدكو هذا فقس بؼط اجلقاز ذم اإلموم إظظؿ، ٕكف يؿؽـف أن و”ظؾي ظدم اصساضفؿ آجتفود ذم وٓيي افؼضوء بؼقفف6

افؼويض  ، وبغ أن ظدم اصساط آجتفود ذم(165)"يؼيض بعؾؿ ؽره، بوفرجقع إػ ؾتقى ؽره مـ افعؾّمء، ؾؽذا ذم افؼويض

ٓ يعـل تؼؾقد هذه افقٓيي فؾجوهؾ افذي فقس فف ظؾؿ بوٕحؽوم، ٕكف بجفؾف يػسد ذم افؼضوء أـثر ممو يصؾح، بؾ يؿؽـف 

 .(166)أن يؼيض بوفبوضؾ دون أن يشعر بف

وذم ظككو احلورض يؿؽـ إخذ برأي أيب حـقػي ذم جقاز تقفقي ادرأة وؽر ادجتفد افؼضوء، يموصقو مع رضورة 

ك ومتطؾبوتف، ؾودرأة ذم هذا افعك أصبحً ٓ دمد حرجو ذم اخلروج مـ افبقً، وإجراء ادعومالت بلكقاظفو افع

افؽثرة وادختؾػي، مع افرجول ومع افـسوء، ومـ افـسوء مـ تؼقم بندارة ذـوت وممشسوت ـزى ذم افدوفي، ومـفـ 

ع افتل كجد مـفـ مـ أثبتً أهؾقتفو ؾقف، وجيى أن يراظك مـ تػقؿً ذم ـثر مـ ؾروع افعؾؿ، وافؼوكقن أحد هذه افػرو

 ذم تقفقي ادرأة افؼضوء أن تؽقن وٓيتفو حمدودة افـظر ظذ ؿضويو معؾقمي وحمددة ذم افـظوم افؼضوئل فؾدوفي.

 تقاؾر فعدم”وأمو بوفـسبي فتقفقي ؽر ادجتفد افؼضوء ؾفذا مـ افرضورات افتل اؿتضوهو ظككو احلويل،

 .(167)”بف يؼيض مو يعرف أو افػؼفوء يستػتل أن ذيطي ـ،ادجتفدي

ختتؾػ مفؿي تعقغ افؼضوة بحسى افصالحقوت افؼضوئقي ادؿـقحي هلؿ، ؾوإلموم حيؼ  تعقني الؼضاة وعزهلم:ـ  3

فف تقفقي افؼضوة ذم افدوفي بجؿقع أصـوؾفؿ ٕن هذا افتكف مـ ضؿـ واجبوتف افتل  يؾزمف افؼقوم هبو ذم افدوفي ٕجؾ  

 ظذ مـتفؽل حرموتف تـػقذ إحؽوم بغ ادتشوجريـ، وؿطع اخلصوم بغ ادتـوزظغ، وإؿومي حدود اهلل
(168). 
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وحيؼ فقزير افتػقيض افؼقوم هبذه ادفؿي أيضو، ٕن تقفقي افؼضوة مـ مجؾي اختصوصوتف افتل يشسك ؾقفو مع 

اإلموم، حقٌ أكف حيؼ فقزير افتػقيض أن يتكف ذم صمون افدوفي ـّم يتكف ؾقفو اإلموم، موظدا ثالث أصقوء6 أحدهو6 

ر افتػقيض أن يعؼد هذا افعؼد وجيقز ذفؽ فإلموم، وافثوين6 فإلموم أن يستعػل إمي مـ وٓيي افعفد، ؾال حيؼ فقزي

 .(169)اإلمومي وفقس ذفؽ فؾقزير، وافثوف6ٌ حيؼ فإلموم أن يعزل مـ ؿؾده افقزير وٓ حيؼ فؾقزير أن يعزل مـ ؿؾده اإلموم

 صموهنو افعومي، ومرد اـتسوبف هلذا وٕمر آشتؽػوء صالحقي تعقغ افؼضوة ذم حدود مؼوضعتف ادؽؾػ بتدبر

احلؼ يرجع إػ أكف مػقض مـ جفي اإلموم أو وزيره فؾتػقيض بوفـظر افعوم ذم ـوؾي صمون افبؾد ادؿـقح فف، ـّم أن افػرق 

، ؾقٓيي أمر آشتؽػوء (170)بغ اإلمورة ووزارة افتػقيض يؽؿـ ذم خصقص افقٓيي ذم اإلمورة وظؿقمفو ذم افقزارة

 ظذ بؾد أو إؿؾقؿ معغ، وأمو وٓيي وزير افتػقيض ؾفل ظومي وصومؾي جلؿقع بالد افدوفي ومؼوضعوهتو. مؼصقرة

 ؾؼد إذا وذفؽ ظزفف، شؾطي يؿؾؽ افؼويض تعقغ شؾطي يؿؾؽ مـ”وأمو بوفـسبي فعزل افؼضوة ؾنكف مـ ادؼرر أن

 .(171)”بعدهو يتؼوظد حمددة فسـ أو معقـي، ددة افؼضوء يتقػ ٓ افؼويض ٕن صالحقتف، ذوط مـ ذضو

ـّم تطبؼ ظذ افؼويض ذم هذا اجلوكى أحؽوم افقـقؾ، ؾؽؾ مو خيرج بف افقـقؾ ظـ افقـوفي خيرج بف افؼويض ظـ  

افؼضوء، بوشتثـوء حوفي واحدة وهل أن افقـقؾ يـعزل بؿقت ادقـؾ، بخالف افؼويض ؾنكف ٓ يـعزل بؿقت اإلموم، 

بقٓيي ادقـؾ، وافؼويض يعؿؾ بقٓيي ادسؾؿغ وفقس بقٓيي اإلموم، ٕن اإلموم  وشبى ذفؽ هق أن افقـقؾ يتكف

ؿؾده افؼضوء بصػتف كوئبو ظـ ادسؾؿغ وفقس بصػتف متكؾو ظـ كػسف، وظؾقف ؾنن مقت اإلموم ٓ يمثر ذم افؼضوة افذيـ 

 .(172)تقػ تؼؾقدهؿ هذه افقٓيي

إػ ذفؽ أن افؼويض ذو افقٓيي ظذ حؽؿ حمدد يـعزل بؿجرد إصداره فؾحؽؿ بغ اخلصؿغ ادؽؾػ  ويضوف

 بوفؼضوء بقـفّم ذم ؿضقي معقـي، أو بوكؼضوء افققم ادؽؾػ بوفؼضوء ؾقف.

هؿ إصخوص افذيـ يسومهقن بجوكى افؼضوة ذم افؼقوم  )ج( ـ الوالة ذوو االختصاصات ادتصؾة بالؼضاء:
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افؼضوئقي، وؿد ظرف افـؿقذج اإلشالمل هذا افـقع مـ افقٓة افذيـ يؼقمقن بوحلػوظ ظذ افسر احلسـ فؾـظوم بوفقطقػي 

 افؼضوئل ذم افدوفي، ويتؿثؾ همٓء افقٓة ذم6 وايل ادظومل، ووايل احلسبي، ووايل افؼضي.

 ادتخصص افؼضوء مـ كقظو اظتبورهو يؿؽـ بحقٌ افؼضوئقي، افقطقػي بجقار كشلت”ؾؿجؿؾ هذه افقٓيوت 

 .(173)”افققم مصطؾحوت بحسى

إن إشوس افذي ؿومً ظؾقف وٓيي ادظومل هق إجبور ادتـوزظغ مـ ذوي افسؾطون ذم افدوفي ظذ  ـ وايل ادظامل: 1

 هق ادظومل كظر”اإلذظون إػ احلؼ ومـعفؿ مـ إكؽوره، ويستـد ذم هذا اإلجبور إػ هقبي وايل ادظومل وؿقتف، ؿول ادووردي6

 .(174)”بوهلقبي افتجوحد ظـ ادتـوزظغ وزجر بوفرهبي، افتـوصػ إػ ادتظودغ ؿقد

ممتزجي مـ شطقة افسؾطـي وكصػي افؼضوء، وحتتوج إػ ظؾق يد  وطقػي”ووصػ ابـ خؾدون وٓيي ادظومل بلهنو6

 وـلكف”افؽالم ظـ وايل ادظومل، ؾؼول6 ، واكتؼؾ بعد ذفؽ إػ(175)”وظظقؿ رهبي تؼؿع افظومل مـ اخلصؿغ، وتزجر ادعتدي

رائـ، وتلخر وافؼ إمورات واظتّمد وافتؼرير افبقـوت ذم كظره ويؽقن إمضوئف، ظـ ؽرهؿ أو افؼضوة ظجز مو يؿيض

 .(176)"احلؽؿ إػ اشتجالء احلؼ، ومحؾ اخلصؿغ ظذ افصؾح، واشتحالف افشفقد، وذفؽ أوشع مـ كظر افؼويض

 تؽقن اإلشالم، ابتؽره افعويل افؼضوء مـ كقع هق”وتؽؾؿ حمؿد ضقوء افديـ افريس بشلن افـظر ذم ادظومل، ؾؼول6

سف أو ـبور افؼضوة، ٕن افغويي مـف أن حيوـؿ ـبور أصحوب افـػقذ ذم كػ اخلؾقػي ؾقتقٓه بوفرهبي، ويؿتزج أوشع شؾطي فف

، ومـ ثّؿ ؾفق يؼرر أن هذا افـقع مـ (177)"افدوفي)ادقطػغ( إذا اظتدوا ظذ افـوسادجتؿع، أو افقٓة أكػسفؿ، أو ظّمل 

وصي، أو حموـؿ تمفػ خ طروف ذم تـشل افتل افعوفقي ادحوـؿ أو أن؛ افدوفي جمؾس اختصوصوت بعض يشبف”افؼضوء

 .(178)”فؾـظر ذم افشؽووى ادتعؾؼي بلظّمل اإلدارة

 بغ افقاؿع افـزاع رؾع يتقػ افذي هق”حتديد ادؼصقد بقايل ادظومل، ؾؼول6 وأوجز تؼل افديـ افـبفوين افؽالم ذم
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 .(179)”وافدوفي افـوس

ممو شبؼ يؿؽـ افؼقل أن6 وايل ادظومل هق افشخص افذي تسـد إفقف وٓيي افؼضوء ذم ؾض اخلصقموت افؼضوئقي 

اإلدارات افتوبعي هلو أو أحد رجوهلو ممـ هلؿ افتل تؽقن افدوفي ضرؾو ؾقفو، وـقن افدوفي ضرؾو ذم افـزاع يعـل أن أحد 

شؾطون وكػقذ ذم افدوفي فف ظالؿي بوخلصقمي افؼضوئقي، ودو ـوكً شؾطتف وكػقذه يؿؽـ أن تؼػ حوئال أموم افؼضوء 

بوفعدل، ـون فزامو ظذ افدوفي افؾجقء إػ هذا افـقع مـ افؼضوء، ؿصد إؿرار احلؼ وافعدل بوفرهبي واهلقبي ظذ همٓء 

 دتخوصؿغ افغر ظوديغ وإجبورهؿ ظذ آكصقوع فؾعدل وفق بوفؼقة.ا

وافغويي مـ إجيود هذه افسؾطي إصعور افـوس بسؾطون احلؼ وهقبي افدوفي، بحقٌ ٓ يؽقن ؾرد مـ افـوس خورجو "

 .(180)”ظـ كطوق افؼضوء. حتك حيس ـؾ ؾرد ذم افدوفي بؿسموفقتف ظّم يصدر مـف مـ أخطوء بحؼ أخريـ

افؾجقء إػ وايل ادظومل إؿرار فؾعدل وادسوواة وتطبقؼ فؾؼوكقن ظذ ـوؾي ؾئوت ادجؿع، بغض افـظر ظـ  ؾػل 

ادرـز آجتّمظل فؾؿتخوصؿغ، ؾال اظتبور بسؾطون أو كػقذ أو جوه أو مول، ؾوجلؿقع أموم افؼوكقن متسووون، وافؼوكقن 

 حسوب أخريـ. افذي يرسي ظؾقفؿ مجقعو واحد، ٓ حموبوة ؾقف فػرد ظذ

ودو ـوكً وٓيي ادظومل أوشع مـ وٓيي افؼضوء افعودي، بّم هلو مـ صالحقوت تػقق صالحقوتف، ـون ٓبد مـ 

إضوؾي ذوط أخرى دمى مراظوهتو ذم وايل ادظومل إػ جوكى افؼوط ادعتزة ذم وايل افؼضوء افعودي، بحقٌ ٓ تصح 

ؾقف مجؾي هذه افؼوط، وؿد أمجؾ ادووردي افؽالم ظـ هذه افؼوط اإلضوؾقي وٓيي ادظومل مـ افشخص افذي مل تؽتؿؾ 

، ؿؾقؾ افطؿع، ـثر افعػي طوهر اهلقبي، ظظقؿ إمر، كوؾذ افؼدر، جؾقؾ يؽقن أن ؾقفو افـوطر ذوط مـ ؾؽون”ذم ؿقفف6

ت افػريؼغ، وأن يؽقن بجالفي افقرع؛ ٕكف حيتوج ذم كظره إػ شطقة احلّمة وثبً افؼضوة، ؾقحتوج إػ اجلؿع بغ صػو

 .(181)”افؼدر كوؾذ إمر ذم اجلفتغ

ويتقػ وٓيي ادظومل ذم افدوفي اإلموم أو وزيره فؾتػقيض أو أمر آشتؽػوء، ٓجتّمع ذوط افـظر ذم ادظومل 

ؾقفؿ، وبّم فإلموم ووزيره فؾتػقيض مـ صالحقوت ذم تدبر إمقر افعومي فؾدوفي، وبّم ٕمر آشتؽػوء أيضو مـ وٓيي 

                                                 
 .942تؼل افديـ افـبفوين6 كظوم احلؽؿ ذم اإلشالم، ص - 179

 .213حمؿد ؾوروق افـبفون6 كظوم احلؽؿ ذم اإلشالم، ص - 180
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ون كظر ـؾ مـ وزير افتػقيض و أمر آشتؽػوء ذم ادظومل ٓ حيتوج إػ ظومي ظذ صمون افبؾد ادؼطقع فف، ٕجؾ ذفؽ ـ

 وـون تؼؾقد، إػ ؾقفو افـظر حيتٍ مل وإمراء ـوفقزراء افعومي إمقر يؿؾؽ ممـ ـون ؾنن”تؼؾقد مـ اإلموم، ؿول ادووردي6

 .(182)”ؾقفو افـظر وٓيتف بعؿقم فف

 مل ممـ ـون وإن”يـ اجتؿعً ؾقفؿ ذوضفو، ؿول ادووردي6ـّم جيقز إشـود هذه افقٓيي إػ إصخوص افذ

 .(183)”ذا اجتؿعً ؾقف افؼوط ادتؼدميإ وتقفقي تؼؾقد إػ احتوج افـظر ظؿقم إفقف يػقض

 رؿوبي”هق افشخص افذي تسـد إفقف وطقػي احلسبي، واحلسبي ـّم يعرؾفو حمؿد ادبورك هل6 ـ وايل احلسبة: 2

 ادجول ذم أي وآؿتصود، وافديـ إخالق جمول ذم إؾراد كشوط ظذ خوصغ مقطػغ ضريؼ ظـ افدوفي هبو تؼقم إداريي

وم، حتؼقؼو فؾعدل وافػضقؾي وؾؼو فؾؿبودئ ادؼررة ذم افؼع اإلشالمل، وفألظراف ادلفقؾي ذم ـؾ بقئي ظ بقجف آجتّمظل

 .(184)”وزمـ

وظالؿي احلسبي بوفؼضوة هل مـ بوب ـقن ادحتسى يؼقم بجؿؾي أؾعول افؼصد مـفو احلػوظ ظذ شالمي ادجتؿع 

ظذ أؾراده، ومـع ادعتديـ ظؾقفو، وإجبورهؿ ظذ آكؼقود إفقفو، وـؾ ذفؽ هق  وأمـف، وافسعل ظذ تطبقؼ أحؽوم اهلل 

 طفر إذا ادـؽر ظـ وهنل ترـف طفر إذا بودعروف أمر”بلهنو6مـ ؿبقؾ إمر بودعرف وافـفل ظـ ادـؽر، حقٌ تعرف 

، ؾؽلن ادحتسى يلخذ مؽون افؼويض ذم إصدار احلؽؿ وتقؿقع افعؼقبي ظذ أصحوب ادخوفػوت افظوهرة ذم (185)”ؾعؾف

ؾرد ادجتؿع، افتل ٓ تعرض ظذ افؼضوء فعدم وجقد مـ يعرضفو ظؾقف، ٕن أثرهو ظوم ظذ ادجتؿع ـؾف وفقس ظذ 

 بذاتف.

 يصؾ ؾقّم واحلؽؿ افـظر فف بؾ اشتعداء أو تـوزع ظذ حؽؿف يتقؿػ وٓ”ؿول ابـ خؾدون متحدثو ظـ ادحتسى6 

ضوء احلؽؿ ذم افدظووى مطؾؼو؛ بؾ ؾقّم يتعؾؼ بوفغش وافتدفقس ذم ادعويش إم فف وفقس إفقف، ويرؾع ذفؽ مـ ظؾؿف إػ

وؽرهو، وذم ادؽويقؾ وادقازيـ، وفف أيضو محؾ ادّمضؾغ ظذ اإلكصوف، وأمثول ذفؽ ممو فقس ؾقف شّمع بقـي، وٓ إكػوذ 
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ه افقطقػي فقؼقم هبو، ؾقضعفو حؽؿ، وـلهنو أحؽوم يـزه ظـفو افؼويض فعؿقمفو وشفقفي أؽراضفو، ؾتدؾع إػ صوحى هذ

 .(186)”ظذ ذفؽ أن تؽقن خودمي دـصى افؼضوء

ويؿؽـ افؼقل أن ادحتسى خيتص بـظر ادخوفػوت افصودرة ظـ إؾراد، وافتل  يؿؽـ أن يؽقن هلو أثر ظذ 

شبفقن رجول ي وأظقاكف اختصوصو، مـف أوشع أكف إٓ احلورض وؿـو ذم افعوم افـوئى يشبف”ادجتؿع بلـؿؾف، وهق بذفؽ

 .(187)”افضبطقي افؼضوئقي

يطؾؼ اشؿ افؼضي ظذ جمؿقظي إؾراد افذيـ يعفد إفقفؿ بحػظ إمـ وافـظوم داخؾ افدوفي،  ـ وايل الرشصة: 3

 .(188)ؾفؿ مؽؾػقن بوفؼقوم بؽوؾي إظّمل افتل تؽػؾ شالمي ادقاضـغ وضؿلكقـتفؿ

 تسوظد فؾؼضوء، توبعي ـوكً”وفؾؼضي ذم دوفي اإلشالم ظالؿي وضقدة بوفـظوم افؼضوئل ؾقفو، ؾوفثوبً ظـفو أهنو

 بوحلدود، يتعؾؼ ؾقّم وخوصي ادذكبغ همٓء ضد افؼويض يصدره افذي احلؽؿ وتـػذ مرتؽبف ظذ افذكى إثبوت ذم افؼويض

ؿ كزهقا ٕهن وذفؽ مـفو، يثبً مو ظذ احلدود وإؿومي بـػسف اجلرائؿ ذم افـظر افؼضي فصوحى ؾلصبح إمر تطقر ثؿ

افؼويض ظـ احلؽؿ  وافـظر ذم مسوئؾ تتعؾؼ بوحلدود ـوفزكو وذب اخلؿر، ثؿ ٕن افؼضي هل افتل شتسقق افدفقؾ ظذ 

 .(189)”حدوث هذه إصقوء وإثبوهتو ظذ مرتؽبفو

احلدود ذم افدوفي افعبوشقي بوٕكدفس وافعبقديغ بؿك وؿد ذـر ابـ خؾدون أن افـظر ذم اجلرائؿ وإؿومي 

 .(190)وادغرب ـون مـ اختصوص صوحى افؼضي

همٓء هؿ مجؾي مـ يتقػ افؼقوم بوفقطقػي افؼضوئقي ذم افدوفي اإلشالمقي، ممـ ورد ذـرهؿ ذم ـتى إحؽوم 

افسؾطوكقي، وممـ ظرض فدراشتفؿ ؾؼفوء افسقوشي افؼظقي، وٓ يعد حتديدهؿ هبذا افشؽؾ أمرا تقؿقػقو، بحقٌ ٓ حيؼ 
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و افـؼصون مراظوة فظروف افعك وحوجوت افـوس ادتـقظي دمووزه أو آجتفود ؾقف مـ أجؾ افتعديؾ ؾقفؿ بوفزيودة أ

وادتجددة، ؾوفراجح أن تدبر أمقر افؼضوء ذم افدوفي اإلشالمقي مـ هذه افـوحقي أمر تقؾقؼل، جيى أن تراظك ؾقف مصوفح 

ؼقؼ افـوس وحوجوهتؿ، وظذ افدوفي أن تسعك ذم شبقؾ تقسر شبؾ افتؼويض ؾقفو، وذفؽ بقضع جفوز ؿضوئل يؽػؾ حت

ـ مـ إيصول احلؼقق إػ أصحوهبو، وحيػظ مـ آظتداء ظذ  افعدل وادسوواة بغ مجقع أؾراد ادجتؿع وضبؼوتف، ويؿؽِّ

 .حدود وأحؽوم اهلل 
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 ـ إحؽوم افّسؾطوكقي6 ادووردي.

 ـ إحؽوم افّسؾطوكقي6 افػّراء.

 ـ ادؼدمي6 ابـ خؾدون.

 افّسقوشي افـّوؾعي6 ابـ رضقان ادوفؼل.ـ افّشفى افالمعي ؽل 

 ـ بدائع افّسؾؽ ذم ضبوئع ادؾؽ6 ابـ إزرق إكدفز.

 ـ كظوم احلؽؿ ذم اإلشالم6 حمؿد ؾوروق افـبفون.

 ـ ذم افـّظوم افّسقود اإلشالمل6 حمؿد شؾقؿ افعقا.

 ـ اخلالؾي6 حمؿد رصقد رضو.

 افّديـ افرّيس.ـ افـّظريوت افّسقوشي اإلشالمقي6 حمؿد ضقوء 

 

يؿؽـؽ أخل افّطوفى افّتعؿؼ ذم  فإلؾودة ؾؼط، وفقس فإلفزام هبو؛ إضوؾي إػ ؿوئؿي هذه ادصودر وادراجع ادـتؼوة  

 أصقؾ. أو مرجع  رصغ دراشي ادػردات ادسؾؿي فؽ ذم أول حصي دراشي مـ أّي مصدر

 

مة، وال تؽن مّهتك العالمة، فتبؼى بني الـّاس عالمة.ختاما؛ كصقحة: اقرأ لرتتؼي، فتؽون عـد اهلل  العالا

 


