
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 الصفخة حبث يف الباحث البخث ت

1 
اذتكيكة الكسآٌية يف تهاليف األعىاه 

 وجصائّا وتطّيمّا عمى الٍفوع
 الدنتوزاألضتاذ املطاعد 

 56-1 تفطري حمىود عكين وعسوف

2 
وسويات قيظ بَ أبي حاشً البجمي عَ 
العػسة املبػسة بادتٍة عدا ارتمفاء 

 الساغديَ مجعًا وختسجيًا

 األضتاذ املطاعد الدنتوز 
 96-57 حديث ثاوس عبد اهلل داود

3 
وسويات غعبة بَ اذتجاج اليت أعمّا 

الٍطائي باملدالفة يف نتابْ عىن اليوً 
 والميمة دزاضة ٌكدية

 الطيد 
 خالد إحطاُ ضعيد

 األضتاذ املطاعد الدنتوز
 بساِيي صاحلإعبد الطتاز 

 144-97 حديث

 اختصاز اذتديث عٍد  4
 اإلواً الرتوري يف نتابْ الػىائن

 املدزع الدنتوز 
 172-145 حديث عمي إبساِيي ٌعىي

5 
 وٍاِج العمىاء 

 يف طسيكة تصٍيف نتب العمن
 املدزع الدنتوز

 226-173 حديث عالء ناون عبد السشام

6 
  اضتداله األصوليني حبديث:

 .( وقعت عمى اوسأتي وأٌا صائي..)
 مجعا ودزاضة

األضتاذ املػازك الدنتوز 
 262-227 أصوه فكْ ضمطاُ بَ محود العىسي

7 
الفسوم األصولية اليت ٌص عميّا 
 اإلواً الكسايف يف نتابْ الرخرية 

 مجعا وتوثيكا

 املدزع الدنتوز 
 282-261 أصوه فكْ حمىد حاود عطيوي

8 
املطائن اليت اختمف فيّا الكوه عٍد 

اإلواً الساشي بني نتابي احملصوه 
 واملعامل مجعًا وتوثيكا

 املدزع الدنتوز 
 314-283 أصوه فكْ باله حطني عمي

9 
وكاصد التوحيد وعالقتّا باذتهي 

 الػسعي األصولي 
 أمنوذجا أزناُ اذتهي

 الباحث
عمي حمىد الصغري أمحد 

 املدزع الدنتوز
أوني أمحد عبداهلل قاضي الٍّازي 

 املدزع الدنتوز
 زغدي بَ زومي

 356-315 أصوه فكْ

 



 

 

 

 الصفخة حبث يف الباحث البخث ت

12 
أعىاه اإلدازة وأٌواعّا يف السقابة عمى 

اإلضالً وع التطبيل يف الٍظاً 
 الطعودي

 األضتاذ الدنتوز 
ٌاصس بَ حمىد بَ وػـسي 

 الغاودي
 428-357 فكْ

11 
الطٍة يف الكمٍطوة لمػيذ حمىد بَ 
محصة اآليدٌي الهوش ذتصازي املتوفى 

 ِـ( دزاضة وحتكيل1121ضٍة: )

األضتاذ املطاعد الدنتوز 
 444-429 فكْ خمفعبداهلل داود 

قاعدة الطمطاُ ولي وَ ال ولي لْ  12
 دزاضة فكّية تأصيمية تطبيكية

 األضتاذ املػازك الدنتوز 
 482-445 فكْ عبد اجمليد بَ حمىد الطبين

 ووجبات االحتياط يف تهفري املطمي 13
ضتاذ املػازك الدنتوز األ

ضمطاُ بَ عبد السمحَ 
 العىريي

 512-483 عكيدة

14 
االضتػساقي املٍصف وَ األثس املوقف 

اإلضالوي يف زواد حسنات اإلصالح 
 الٍصساٌية دزاضة حتميمية

 األضتاذ الدنتوز 
 562-511 فهس حمىد بَ ضعـد الطسحاٌي

أوصاف الساضدني يف العمي وأثسِا يف  15
 حفظ األوَ الفهسي

 األضتاذ الدنتوز 
 626-561 فهس وػعن بَ غٍيي املطريي
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 بالمغة العربيةومخص 
 عبد اجمليد بن حمىد السبين األستاذ املشارك الدكتور 

الحمد هلل، كبعد: فيذا بحث عنكانو: "قاعدة: السمطاف كلي مف ال كلي لو، دراسة 
فقيية تأصيمية تطبيقية" تناكؿ فيو الباحث معانى ألفاظ القاعدة، فبيف معنى السمطاف 
كالكلي، كأنكاع الكالية، كأصؿ القاعدة كحجيتيا،  كشرح القاعدة، كبيف األحكاـ الفقيية 

األدلة التفصيمية عمى حجيتيا، كجممة مف التطبيقات كالفركع  المتعمقة بيا، ثـ أكرد
الفقيية عمييا، كمسائؿ مستثناة منيا. كقد سار الباحث فيو عمى المنيج الكصفي 

 االستقرائي، كتكصؿ لعدد مف النتائج كالتكصيات التي ختـ بيا بحثو. 
 القواعد الفقهية. ،الولي ،الكممات المفتاحية: السمطان

  
THE RULE OF THE SULTAN IS THE GUARDIAN OF THOSE 

WITHOUT A GUARDIAN WHO HAS  
AN ORIGINAL AND APPLIED JURISPRUDENTIAL STUDY 

Prof. Dr. Abdul Majeed bin Mohammed Al-Sabeel 
Summary 

All praise is due to Allah 

This is a research entitled: "The Judge is the Guardian for 

those of no Guardians", applied fundamentally jurisprudentially 

study. The research handled the words of the rule and clarified the 

meaning of guardian and judge, types of guardianships, origin of 

the rule and its supremacy, rule explanation, its related 

jurisprudential rulings and the detailed evidences for its 

supremacy as well as some of applications and sub-jurisprudential 

matters and exceptions to it. The researcher employed the 

inductive deceptive approach and reached a number of findings 

and recommendations. 

Keywords: Judge, Guardian, Fiqh Rules 
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 املقدوة

كالعزة كالسمطاف، كالصالة كالسالـ عمى سيد  ،الحمد هلل ذم الفضؿ كاإلحساف
 كلد عدناف، محمد كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف، كبعد:

النص  بيا جاء فيذا بحث في قاعدة مف قكاعد الكالية في الفقو اإلسالمي،
النكاح كالحجر ك تشمؿ أبكابان مختمفة مف الفقوك ، أحكاـ الكالية فييا جممة مفالنبكم، 

رأيت الحاجة ه القاعدة في كتب الفقو، لذا ىذ إيراد مف  الفقياء كثرأقد ، ك اكالكقؼ كغيرى
كشرح دالالتيا، كذكر  ،عناىام بيافلفكتبت ىذا البحث  كبياف أحكاميا، داعية لبحثيا،

قاعدة: السمطاف كلي مف ال »، كأسميتو: المتنكعة تطبيقاتياأحكاميا الفقيية، ك ك  ،أدلتيا
 «.كلي لو، دراسة فقيية تأصيمية تطبيقية

 اخترت ىذا المكضكع ألسباب عديدة، منيا:  أسباب اختيار الموضوع:
لتعمقيا بأمر الكالية العامة كالخاصة، كحاجة السمطاف  ؛أىمية ىذه القاعدة-ُ

 كنحكىـ لمعرفة أحكاميا، كمجاالتيا. ةكنكابو مف القضا
كاألكصياء كنحكىـ لمعرفة ىذه القاعدة، كالتعرؼ  اآلباءحاجة الناس مف -ِ

 .مراعاة ألحكاـ مف تحت كاليتيـ ؛عمى أحكاميا
عمى الرغـ مف أىمية ىذه القاعدة إال أني لـ أجد مف أفرد  الدراسات السابقة:

نما كردت في  نما كتب الفقو دكف تفصيؿ ف كثير مفالكالـ عمييا ببحث مستقؿ، كا  ييا، كا 
، ككردت في قميؿ مف كتب لحكـ دكف شرح أك بيافبيا أك التعميؿ ترد غالبا لالستدالؿ 

عمى النحك  مفصؿجد مف أفردىا ببحث مستقؿ أمع شرح مختصر ليا، كلـ القكاعد 
 .الكارد في ىذا البحث

كبياف معناىا كأحكاميا  ييدؼ ىذا البحث لشرح القاعدة أىداف البحث:
يراد جممة كأدلتيا  مف تطبيقات القاعدة كمستثنياتيا.، كا 
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السمطاف كلي يتناكؿ ىذا البحث الكالـ عف قاعدة: ) منهج البحث وحدوده:
 كالية السمطاف عند عدـ الكلي الخاص.ب( في حدكد مكضكعيا المتعمؽ مف ال كلي لو

 كالذم اقتضتو طبيعة مكضكعو.االستقرائي، كقد سرت فيو عمى المنيج الكصفي 
اإلجراءات المعركفة في األبحاث  ىذا البحث اتبعت في إجراءات البحث:

 العممية األكاديمية، كلعؿ مف أىميا:
 سكرىا بذكر اسـ السكرة، كرقـ اآلية. عزك اآليات القرآنية إلى -ُ
تخريج األحاديث كاآلثار؛ فما كاف منيا في الصحيحيف أك أحدىما خرجتو  -ِ

ال خرجتو مف غيرىما مع بياف كالـ أىؿ العمـ عميو. امني  كاكتفيت بذلؾ، كا 
 تكثيؽ المذاىب كالنصكص كاألقكاؿ مف مصادرىا المعتمدة. -ّ
ا لمنص، كبياننا لممعنى. ؛كنيا المناسبةكضع عالمات الترقيـ في أما -ْ  تكضيحن

 .في ىذا النكع مف األبحاث اإلجراءات المعركفةكغير ذلؾ مف 
أسباب اختيار المكضكع، اشتمؿ البحث عمى مقدمة، كفييا ذكر  :خطة البحث

جراءاتو، كخطتو   ، كىي كالتالي:كالدراسات السابقة، كأىداؼ البحث، كمنيجو، كا 
 شرح ألفاظ القاعدة، كفيو مطمباف:  في التمهيد:

 المطمب األكؿ: معنى السمطاف.
 لمطمب الثاني: معنى الكلي.ا

 : شرح القاعدة.المبحث األول
 أدلة القاعدة. المبحث الثاني:
 تطبيقات القاعدة. المبحث الثالث:
 المستثنيات مف القاعدة. المبحث الرابع:

 ليها فهرس المصادر والمراجع.يثم الخاتمة، 
أسأؿ اهلل تعالى أف ينفع بيذا البحث، كيجعمو خالصا لكجيو الكريـ، كالحمد هلل 

 رب العالميف.
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 :تىهيدال
 شرح ألفاظ القاعدةيف 

 املطمب األوه: 
 وعنى السمطان

السيف كالالـ كالطاء أصؿ كاحد: كىك القكة » :قاؿ ابف فارسالسلطان لغة: 
 .(ُ)«كمف ذلؾ السالطة مف التسمط كىك القير، كلذلؾ سمي السمطاف سمطاننا كالقير،

كالرجؿ في سمطانو أم: . تمكف كتحكـ ،فتسمط كسمطتو مف الشيء تسميطنا: مكنتو منو
 .(ِ)في بيتو كمحمو؛ ألنو مكضع سمطتو

ما  :مأ (ّ)ين ىن نن من نو:كقكلو سبحا ،الحجة كالبرىافوالسلطان: 
نما قيؿ لمخميفة: ، (ٓ)الكالي، كالجمع السالطيفوالسلطان:  .(ْ)كاف لو عمييـ مف حجة كا 
كالسمطة  ،الممؾ، كمف لو القدرةوالسلطان:  .(ٔ)ذك الحجة :أم،سمطاف؛ألنو ذك السمطاف

  .(ٕ)مف الممؾ مطمقنا، كأصمو: التسمط كالحجة
عف  رجال يخ االصطالحيالمعنى ظاىر كالـ الفقياء أف  السلطان اصطالًحا:

الخميفة أك بالسمطاف: اإلماـ أك المراد غالب في إطالقات الفقياء أف المعنى المغكم، كال
 .تفكيضممف لو كالية ك  كمف في معناىـ الحاكـ

                                                             

 .ّْٕ/ُٗ، تاج العركس مف جكاىر القامكس،ُّٖنظر: مجمؿ المغة، صي، ك ْٕٔ( مقاييس المغة، ص ُ)
 .ُُْ، التعريفات الفقيية، ص َُٖ( المصباح المنير، صِ)
 . ٓٔ ، اآليةاإلسراءسكرة ( ّ)
 .ُِّ/ٕ( لساف العرب، ْ)
كؿ »، كنقؿ عف ابف عباس رضي اهلل عنيما: ّْٕ/ُٗ ، تاج العركس،ِّٖ( مختار الصحاح، صٓ)

 «.ف حجةآسمطاف في القر 
 .ّْٕ/ُٗ( تاج العركس، ٔ)
 .ُُْ( التعريفات الفقيية، صٕ)
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ىك  :السمطاف ىينا»قاؿ: عمى ذلؾ ف رحمو اهلل كقد نص مكفؽ الديف ابف قدامة
السمطاف ىك اإلماـ، كفي »كقاؿ غيره:  .(ُ)«أك مف فكض إليو ذلؾ ،أك الحاكـ ،اإلماـ

كربما أطمؽ لقب السمطاف عمى الخميفة إذا  ،(ِ)(السمطاف كلي مف ال كلي لو) الحديث:
اإلماـ: الخميفة، كمف جرل مجراه المراد ب»كقاؿ في المطمع:  ،(ّ)«كانت سمطتو عامة

 .(ٓ)كؾتحت كاليتو مم الحاكـ الذمعمى كما يطمؽ السمطاف  .(ْ)«كنائبو مف سمطاف
كالظاىر مف كالميـ أف السمطاف ىك مف كانت كاليتو عامة عمى عمـك الناس 

عمـك سكاء أكاف ذلؾ في عمـك البالد أـ في قطر مف األقطار، كالغالب عند اإلطالؽ 
كاليتو عمى األقطار كميا فيككف مرادفنا لمخميفة، كربما أطمؽ عمى السمطاف لقب اإلماـ 

األمير أك الكالي إذا كانت كاليتيـ  أك ك أمير المؤمنيف أك كلي األمرأك الحاكـ أ
كؿ كاحد منيـ أف يسمى سمطاننا  يصدؽ عمى كعمى ىذا فرؤساء الدكؿ اليـك .(ٔ)عامة

ؿ شيخنا ابف عثيميف رحمو اهلل: قا أـ أميرنا أـ غير ذلؾ. ان رئيسأـ  ممكان سكاء أكاف 
السمطاف ىك اإلماـ »كقاؿ في مكضع آخر:  .(ٕ)«ةالسمطاف ىك الرئيس األعمى لمدكل»

 .(ٖ)«األعظـ
                                                             

، كذكر ذلؾ في شرط الكلي في النكاح، كانظر كذلؾ بيذا المعنى في: الشرح الكبير، ُّٔ/ٗ( المغني، ُ)
 .َُٕ/َِ؛ اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ،َُٕ/َِ

 ( سيأتي تخريجو في أدلة القاعدة بمشيئة اهلل تعالى.ِ)
، كنقمو عف صاحب ِْ/ُ( إيضاح طرؽ االستقامة في بياف أحكاـ الكالية كاإلمامة، ابف المبرد، ّ)

 .ُِٔ/ٔالمستكعب، المكسكعة الفقيية الككيتية، 
حمؿ الكافة عمى مقتضى »عرؼ ابف خمدكف الخالفة بأنيا:  .  كقدْٖ( المطمع عمى أبكاب المقنع، ص: ْ)

 .َُٕ. مقدمة ابف خمدكف، ص «مقتضى النظر الشرعي في مصالحيـ األخركية كالدنيكية الراجحة إلييا
العادة في األزمنة السابقة أف : »ُِْ/َُ، كقاؿ ابف حجر في تحفة المحتاج، ُّٓ/ُ( التراتيب االدارية، ٓ)

 «.مسمطاف ثـ السمطاف يستقؿ بتكلية القضاء كغيرىاأف تكلية الخميفة العباسي ل
؛ "المكسكعة ِِّص ؛ أصكؿ الحكـ كنظاـ الكالية، الحميضي،ِْ/ُ( انظر: إيضاح طرؽ اإلستقامة، ٔ)

 كما بعدىا. ُِٔ/ٔالفقيية الككيتية"، 
 .ْٓ/ُْ( الشرح الممتع ، ٕ)
 .ُِِ/ْ( الشرح الممتع، ٖ)



 

 454 

12 

قاؿ شيخ  كيدخؿ في ىذا المعنى تعريؼ السمطنة كاإلمامة كنحكىا كما تقدـ.
السنة أف يككف لممسمميف إماـ كاحد، كالباقكف نكابو، فإذا »اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل: 

الباقيف أك غير ذلؾ ف مكعجز  ،مف بعضيا يةفرض أف األمة خرجت عف ذلؾ لمعص
 .(ُ)«كيستكفي الحقكؽد، فكاف ليا عدة أئمة لكاف يجب عمى كؿ إماـ أف يقيـ الحدك 

 املطمب الثاني: 
 وعنى الولي

ٍلي: القرب كالدنك، كالكلي: االسـ منو، كالمحب كالصديؽ  الولي لغة: الكى
الية الية: النصرة، كالكى كالكً  .(ّ)كالكالية بالكسر: الخطة كاإلمارة كالسمطاف .(ِ)كالنصير

ا، كالكالية: السمطاف ككؿ مف كلي أمرنا، أك قاـ بو  .(ٓ)كأكليتو األمر: كليتو إياه .(ْ)أيضن
كقاؿ سيبكيو: الكالية: بالفتح:  .(ٔ)فيك مكاله ككليو، كقد تختمؼ مصادر ىذه األسماء

إذا  :لي األمركى كى  .(ٖ)ككلي اليتيـ أك القتيؿ: مالؾ أمرىما .(ٕ)المصدر، كبالكسر: االسـ 
 .(ٗ)تقمده إذا :إذا قاـ بو، كتكلى األمر

ا بتعريفات متعددة، تختمؼ  الولي اصطالًحا: عرؼ الفقياء الكلي اصطالحن
كىي في ، مكافؽ لممعنى المغكم اكبعضيبحسب السياقات التي كرد فييا تعريفيا، 

                                                             

 .ُٕٓ/ّْ( مجمكع الفتاكل، ُ)
 .َُْٔ، كانظر: مقاييس المغة، ص ُِّٕامكس المحيط، ص( القِ)
 .ّٓٔ، كانظر: مختار الصحاح، صُِّٕ( القامكس المحيط"، صّ)
 .ِٖٓ، كانظر: المصباح المنير، ص َٕٗ( مجمؿ المغة، ص ْ)
 .ِٖٓ، انظر: المصباح المنير، صُِّٕ( القامكس المحيط، صٓ)
 .ِّٔ، أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء، صُٔٗ/ّاألسماء كالمغات،  ( تيذيبٔ)
 .ّٓٔ( مختار الصحاح، صٕ)
 .ِّٔ( أنيس الفقياء، صٖ)
 .ُٔٗ/ّ، تيذيب األسماء كالمغات، ّٓٔ(  مختار الصحاح، صٗ)
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مجمميا ترجع إلى تعريؼ كاحد يمكف التعبير عنو بأنو: كؿ مف تقمد أمرنا يممؾ معو 
 .(ُ)تكقؼ عمى إجازة غيرهدكف يره بإذف الشارع مف غالتصرؼ عمى 

كالكالية معناىا:  .(ِ)كعرفكا الكالية بأنيا: تنفيذ القكؿ عمى الغير شاء أـ أبى
نفاذ التصرؼ عميو، »  .(ّ)«بدكف تفكيض منوسمطة عمى إلزاـ الغير، كا 

يمكف  فالكالية العامةفي شمكليا كعمكميا بحسب نكعيا،  ختمؼت ية الكال هكىذ
أك حاكمنا يسمى الكالي فييا: إمامناأف 

سيأتي تقدـ ككماكما كنحك ذلؾ أك خميفة أك سمطاننا 
ي نكع الكالية، أك ، أما الكالية الخاصة فال تذكر إال بقيد ففي شرح القاعدة إف شاء اهلل

ذلؾ المجنكف، أك الكلي عمى النكاح، بذكر الشخص المكلى عميو، فيقاؿ: فالف كلي 
 .(ْ)كنحك ذلؾ

  

                                                             

؛ المكسكعة الفقيية ْٕٔ/ٔتو، ؛ الفقو اإلسالمي كأدلُِٗ/ٖ( انظر: الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ُ)
 .ُْٖ، معجـ لغة الفقياء، ص ّّٖ/ِالككيتية، 

 .ِْٓ( التعريفات الفقيية، صِ)
، ّْ؛ شرح المجمة، سميـ رستـ، صْٓٓ/ُ، كانظر: غمز عيكف البصائر، ِْٖ(  القكاعد الفقيية، صّ)

 .ٖٓ/ُدرء األحكاـ، 
 .ٔ/ْٓ، ّّٖ/ِكيتية، ؛ المكسكعة الفقيية الكِّٔ( انظر: أنيس الفقياء، صْ)
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 :املبحث األوه
 شرح القاعدة

ىذه القاعدة إحدل القكاعد الميمة في باب الكالية، كىي حجة قائمة، كدليؿ 
كقد جاءت ىذه القاعدة في  .لككنيا مف القكاعد النصية، التي جاءت بيا السنة ؛شرعي

كنص عمييا الفقياء في عدد مف أبكاب الفقو كما سيأتي  ،عدد مف كتب القكاعد الفقيية
 .(ُ)في التطبيقات بمشيئة اهلل
اف عمى عمـك الناس تنفذ في طتفيد ىذه القاعدة أف كالية السممعنى القاعدة: 

أك حكمنا بعجز،  ،بمكت كاليات الناس الخاصة إذا عدـ صاحب الكالية الخاصة حقيقةن 
 إذا عدـ صاحبيا كنحكه، كتنضـ الكالية الخاصة مف الرعية جنكفأك غيبة منقطعة، أك 

 تحت الكالية العامة لمسمطاف كمف في معناه مف إماـ أك حاكـ أك كالي كنحك ذلؾ.
، فيتكلى شأف المكلى الخاص اف أف ينزؿ نفسو منزلة الكليطكحينئذ يتعيف عمى السم

عمالن بالقاعدة  ،قـك بحقو، كيرعي شؤكنو عمى كفؽ المصمحة الشرعيةكي ،عميو
كمثاؿ ذلؾ: اليتيـ، إذا تكفي  .(ِ)المعركفة: تصرؼ اإلماـ عمى الرعية منكط بالمصمحة

النعداـ  ؛فإف السمطاف يككف كليو ؛كالده، كال قريب لو ينزؿ منزلتو ليككف كلينا عميو
 السمطاف كليو بمقتضى الكالية العامة.لو فإف ككذا كؿ مف ال كلي  الكلي،

كمما كانت الكالية أخص ك بعضيا أقكل مف بعض، ك  ،كىذه الكالية عمى مراتب
كمما كانت الكالية أقكل كأكلى، فناظر الكقؼ، ككصي اليتيـ، ككلي الصغير كنحكىـ 

                                                             

؛ القكاعد الفقيية في ّٓ/ُ(  انظر ىذه القاعدة بنصيا في: القضاء الشرعي القكاعد الفقيية، الزحيمي، ُ)
؛ القكاعد الفقيية بيف ِّ، القكاعد الفقيية لنظاـ القضاء، الحريرم، ص َُٖالقضاء، البياتي، ص
، التشريع الجنائي ِٕٖ/ِؿ الفقيي العاـ، ؛ المدخُٕٔ/ِ، ترتيب الآللي، ُّْاألصالة كالتكجيو، ص 

 . ُٖ/ُاإلسالمي مقارننا بالقانكف الكضعي، 
؛ ُّٕ، األشباه كالنظائر، ابف نجيـ، ص ِّّ( انظر ىذه القاعدة في: األشباه كالنظائر، السيكطي، صِ)

 .ّْٔالقكاعد الفقيية، الزحيمي، ص
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كاليتيـ خاصة، ال يشاركيـ فييا أحد، كىي متعمقة بخصكص ذلؾ العمؿ دكف غيره 
 قكل مف غيرىا.فكانت أ

عامة، كأعـ منيا كالية السمطاف، إماـ  ةكالقاضي لو كالية عمى ىؤالء لكنيا كالي
فأقكل ىذه الكاليات كالية الناظر كالكصي كنحكىما، ثـ كالية القاضي، ثـ  المسمميف.

ا ،راكناتكالية السمطاف؛ ألف كؿ ما كاف أقؿ اش فيك أقكل تأثيرنا  ،كأكثر اختصاصن
 .(ُ)كنفاذنا

 الوالية: أنواع 
 األول: والية عامة:

 كىي كالية يككف لمكلي فييا عمـك التصرؼ عمى عمـك الناس بمقتضى كاليتو.
نفاذ التصرؼ عميو بمقتضى المصمحة،  كىي سمطة عامة يممؾ صاحبيا إلزاـ الغير كا 

 . (ِ)شاء أـ أبى
كيسمى الكالي فييا: إمامنا
أك حاكمنا (ّ)

، كنحك ذلؾ (ٔ)أك خميفة (ٓ)أك سمطاننا ،(ْ)
ا نكابيـ بحسب نكع الكالية، فيدخؿ فييا القضاة، كالكزراء، كاألمراء كنحكىـ.  كتشمؿ أيضن
كقد جرل عمؿ الحكاـ كالكالة عمى إنابة مف يتكلى الكالية الخاصة لمناس فيمف ال كلي 

 .(ٕ)لو
                                                             

 .ُٕٓ/ْٓالفقيية الككيتية"،  ، "المكسكعةِْ/ُّ( انظر: "النبيو في شرح التنيبو"، ُ)
 .ٖٓ/ُ، "درء األحكاـ"، ْٓٓ/ُ( انظر: غمز عيكف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر، ِ)
؛ "المكسكعة ْٖ/ٓ، شرح الزركشي عمى متف الخرقي ، ُِٖ/ٗ( انظر ىذا اإلطالؽ في: بحر المذىب، ّ)

 .ُّٓ/ْٓالفقيية الككيتية"، 
 .ُِٗ/ٖ، االشرح الممتع، َُّ/ٗم الكبير) شرح مختصر المزني(، ( انظر ىذا اإلطالؽ في: الحاك ْ)
 .ّٓٔ؛ الرازم، مختار الصحاح، ص ِْ/ُ؛ إيضاح طرؽ االستقامة، ُِّٕ( القامكس المحيط، صٓ)
 .ِْ/ُ( انظر: إيضاح طرؽ االستقامة في بياف أحكاـ الكالية كاإلمامة، ابف المبرد، ٔ)
. قاؿ ابف قدامة في "المغني"، ِِّ، "أصكؿ الحكـ"، الحميضي، صّٔ/ُ( انظر: "القضاء الشرعي"، ٕ)

ف دخؿ السمطاف بمدنا لو فيو خميفة، فيك أحؽ مف خميفتو، ألف كاليتو عمى خميفتو كغيره: »ّْ/ّ  «.كا 
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في التدخؿ إلصالح أمر الديف كالدنيا، كليس لصاحبيا حؽ تككف الكالية العامة ك 
بأصحاب الكاليات الخاصة؛ ألنيـ أحؽ بكالياتيـ إال إف رأل خيانة كنحكىا فمو ذلؾ؛ 

 .(ُ)رعاية لمصالح الرعية، كقيامنا بحقكقيـ
بغي أف يككف كلييـ كبيرىـ في كمف كاف في بمد ال كالية فييا ألىؿ اإلسالـ فين

قاؿ الشيخ ابف ، كىـكنح عممو ككاليتو الشرعية كإماـ المسجد كرئيس المركز اإلسالمي
السمطاف ىك الذم لو سمطة في مكاف العقد، فإذا كنا في بمد فييا »عثيميف رحمو اهلل: 

ذا كنا في بمد ليس فييا  سمطاف أعمى فالسمطاف األعمى ىك الكلي أك مف ينيبو، كا 
سمطاف أعمى مثؿ بالد الكفر، فالسمطة فييا ليس ليا كالية عمى المسمميف فإنو يزكجيا 

، أك كبير القبيمةذ  .(ِ)«ك سمطاف في مكانو، كبير القـك
 الثاني: والية خاصة: 

كىي التي يختص بيا الكالي بنكع مف التصرفات كالكالي عمى بمد معيف، أك 
كىذا ال يصدؽ عميو إطالؽ القاعدة بأنو كلي مف ال . (ّ)المرأة كنحك ذلؾ أك كلي اليتيـ،
بسبب القرآبة أك الكصية ، ككاليتو مستحقة ألنو ليس بسمطاف كال في معناه ال كلي لو،
فيي سمطة عمى فرد، أك أمر معيف، ينفذ فييا أمر ، ال بسبب كالية عامة كنحك ذلؾ

 صاحبيا بمقتضى خاص مف ككالة، أك قرابة، أك كصية كنحك ذلؾ.
في تدبير ىـ كنحك كعرفيا بعضيـ بأنيا: قياـ مكمؼ راشد عمى امرأة أك قاصر 

 .(ْ)شؤكنو الشخصية كالمالية
  
                                                             

 .ِِْ، "القكاعد الفقيية"، الندكم، صّْ( انظر: "شرح المجمة"، سميـ رستـ، صُ)
 .ّْٕ/ْ"فتح ذم الجالؿ كاإلكراـ"، ( ِ)
 .ٔ/ْٓ، ّّٖ/ِ؛ "المكسكعة الفقيية الككيتية"، ِّٔ("أنيس الفقياء"، صّ)
، المنثكر، ُٖٔ، ، األشباه كالنظائر، ابف نجيـ، ص ِٕٖ( انظر: األشباه كالنظائر، السيكطي، صْ)

 .ّْٓص
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 : (ُ)، أىمياكىذه الكالية عمى أنكاع
كالية األب كالجد، كىي كالية أمر بيا الشرع يقـك بيا الكالد كالجد برعاية  -ُ

ماؿ كلده؛ لكفكر شفقتيما، كنصحيما، كلك عزال أنفسيما لـ ينعزال باإلجماع؛ 
ليذه الكالية كىي األبكة كالجدكدة باقية مستمرة فمـ ينعزال، لكف  ضيألف المقت

 إف امتنعا عف التصرؼ تصرؼ القاضي.
 كالية األب لنكاح ابنتو، ككذا سائر العصبات، كىي مستفادة مف الشرع. -ِ
كالية الككيؿ عمى ما ككؿ فيو، كىي مستفادة مف إذف المككِّؿ، كىي عقد  -ّ

 جائز، لكؿ منيما فسخو.
الكصية، كالمكصي ال يممؾ التصرؼ فييا بعد نفاذىا؛ ألف نفاذىا يككف بعد  -ْ

مكتو، كالمكصى لو تككف لو الكالية بكصية صاحبيا الذم اختاره؛ لعممو 
 بمف ىك أصمح لكاليتيا كالعمؿ بما فييا.

كالية ناظر الكقؼ، فمو كالية إذا اختاره الكاقؼ كعينو، كليس لغيره عزلو إال  -ٓ
 شرعي.لمسكغ 

كالية أىؿ القتيؿ، فميـ الكالية في المطالبة بالقصاص، أك العفك، أك  -ٔ
 الصمح، أك طمب الدية، كليس لمسمطاف كالغيره حؽ في ىذه الكالية.

كىذه األنكاع مف الكاليات الخاصة ىي كالية عمى النفس، أك الماؿ، أك غيرىما 
 إف شاء اهلل في التطبيقات. كما تبيف، كلكؿ كاحد منيا أحكامو عمى ما يأتي بيانو

ضابط: الكلي قد يككف كلينا في الماؿ كالنكاح، كىك » قاؿ ابف نجيـ رحمو اهلل: 
األب كالجد ، كقد يككف كلينا في النكاح فقط، كىك سائر العصبات كاألـ كذكك األرحاـ، 

 .(ِ)«كقد يككف في الماؿ فقط كىك الكصي األجنبي
                                                             

، "القكاعد ِّْ، كانظر: األشباه كالنظائر"، السيكطي، صُّٖ( األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية، صُ)
؛ "المدخؿ الفقيي ِٖٓ، "تاريخ القضاء"، الزحيمي، صِّكالضكابط لنظاـ القضاء"، الحريرم، ص

 .ُٕٖ/ِالعاـ"، الزقا، 
 .ٖٓ/ُ. كانظر: درر الحكاـ، ُٖٔ( "األشباه كالنظائر"، صِ)
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اؿ معنا ككالية األب عمى الصغير فإنيا تدخؿ كقد تككف الكالية في النفس كالم
في كاليتو كالية الماؿ كالنكاح كفي معناىا الكالية عمى النفس عمكمان ، فإف األب يممؾ 

، كىي تتفاكت عند األكلياء قكة كضعفان مداكاة ابنو الصغير كتأديبو كالسفر بو كغير ذلؾ
 .(ُ)بحسب ما جاءت بو الشريعة، كماتقتضيو المصمحة

كىذه األنكاع كميا مف الكاليات الخاصة التي إذا كجد صاحبيا فميس لمسمطاف 
حؽ أف يقـك بيا أك يتدخؿ فييا إال لمقتض شرعي كما تقدـ. فإف عدـ الكلي الخاص أك 
فقد أىميتو أك قاـ بو مانع كنحك ذلؾ فإف كاليتو ساقطة، كحينيا يككف السمطاف أك نائبو 

  .(ِ) لوكلينا ؛ ألنو كلي مف ال كلي 
 ودلت ىذه القاعدة على معنين: 

الكالية الخاصة لكؿ مف  السمطاف يتكلىكلي مف الكلي لو، فأف السمطاف  األول:
 الشأف الخاص كما تقدـ في معنى القاعدة.ال كلي لو في ذلؾ 

( عمى مف كجد ةأف السمطاف ال كالية لو )كالية خاص مفيـك القاعدة: الثاني:
الكلي الخاص  إذ ؛الكالية الخاصة مقدـ عمى صاحب الكالية العامةكليو، ألف صاحب 

بة كالعناية ما تككف كاليتو مقدمة عمى آكلو مف القر  ،أعظـ شفقة كمعرفة بمصمحة مكليو

                                                             

، كانظر: المدخؿ الفقيي ِْٗ، "القكاعد الفقيية"، الزحيمي، صُِّ( "شرح القكاعد الفقيية"، الزرقا، صُ)
 .ِّٖ، َِٖ/ِالعاـ، الزرقا، 

( كما تنقسـ الكالية مف حيث مراعاة إرادة المكلى عميو إلى قسميف: كالية إجبار كىي: الكالية التي يستحؽ ِ)
كيككف تصرؼ الكلي فييا بمقتضى المصمحة الشرعية. كالثاني: كالية فييا الكلي كاليتو بمقتضى الشرع، 

اختيار كىي: أف يفكض صاحب الحؽ فييا ككيالن ينكب عنو، كيككف تصرؼ الككيؿ فييا بحسب ما 
 أراده المككؿ.

 . ُٕٖ/ِ، "المدخؿ الفقيي العاـ" ، ُّٗ/َِ، الشرح الكبير، ٖٓ/ٓانظر: "التاج كاإلكميؿ"، المكاؽ، 
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، (ُ) الكالية الخاصة أقكل مف الكالية العامة كلذا جاءت القاعدة الفقيية: ،كالية السمطاف
أنو إذا كجد صاحب الكالية الخاصة فإنو ال كالية لمسمطاف )كالية  :القاعدةكمعنى 
 بعض الفقياء عف ذلؾعبر قد ك  ،ةألف الكالية الخاصة مقدم؛ عمى ىذا األمرخاصة( 
 .(ِ)«قياـ الكالية الخاصة تمنع كالية السمطاف»بقكلو: 

خاصة عمى صاحب الكالية العامة عائد لمصمحة التقديـ صاحب الكالية ك 
ف عال -مثالن -المكلى عميو، ففي نكاح المرأة   ،نصكا عمى أف األكلى بتزكيجيا األب كا 

ف نزؿ ثـ األخ، كىكذا عمى ترتيب الميراث بالتعصيب، فأحقيـ بالميراث  ،ثـ االبف كا 
 أحقيـ بالكالية.
كالية عمى النظر كالشفقة، ألف مبنى ال» في تعميؿ ذلؾ:  عمرأبي ابف قاؿ 

كذلؾ معتبر بمظنتو، كىي القرابة، فأقربيـ أشفقيـ، كال نعمـ في ىذا خالفنا بيف أىؿ 
 .(ّ)«ثـ السمطاف ،األقرب فاألقرب ،ثـ عصباتو مف بعده ،العمـ، ثـ المكلى المنعـ

جميع صالحيات النيابة الشرعية لؤلكلياء كاألكصياء تنتقؿ »كخالصة القكؿ أف 
عند عدميـ بمقتضى كاليتو العامة، يمارسيا بنفسو أك بكاسطة مف يأذف لو إلى السمطاف 

كينكب القاضي عف السمطاف في  ،لمصمحة القاصر حتى ينصب ليا كصي يمارسيا
 .(ْ)«ذلؾ

 
 

 

                                                             

، ِٖٔ، األشباه كالنظار، السيكطي، ص ّْٓ/ّظر ىذا القاعدة الفقيية في: المنثكر في القكاعد، ( انُ)
؛ "القكاعد الفقيية"، ُُّ؛ "شرح القكاعد الفقيية"، الزرقا، صُٖٔ"األشباه كالنظائر"، ابف نجيـ، ص 

 .ِْٖ، "القكاعد الفقيية"، الزحيمي، ص ّٖٓ، "القكاعد الكمية"، شبير، صُِْالندكم، ص
 .ِْٓ/ٕ( "بدائع الصنائع"، ِ)
 .ُُٔ/َِ("الشرح الكبير"، ّ)
 .ّٖٓ، كانظر: "القكاعد الكمية" ، شبير، ص ِٕٖ/ِ( المدخؿ الفقيي العاـ"، ْ)
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 :املبحث الثاني
 ة القاعدةــأدل

جماع  دة أدلة كثيرة مف األحاديث المرفكعة إلى النبي  عالقا هدؿ عمى ىذ كا 
 عمماء األمة ، كأذكر ىنا بعضيا منيا:

أيما امرأة »قاؿ:  عف عائشة رضي اهلل عنيما أف رسكؿ اهلل  الدليل األول:
نكحت بغير إذف كلييا فنكاحيا باطؿ، فنكاحيا باطؿ، فنكاحيا باطؿ، فإف دخؿ بيا، 

ركاه « استحؿ مف فرجيا، فإف اشتجركا فالسمطاف كلي مف ال كلي لو فميا المير بما
 . (ُ)أحمد كالترمذم كغيرىما
، كبياف نص القاعدة، كىك كاؼ في حجية القاعدة يتضمفىذا الحديث 

يريد: مف لو حاكـ مف إماـ أك قاض فيزكجيا مع »قاؿ الباجي في معناه:  مصدرىا،
القاسـ: ليس لو أف يزكج حتى يسألو، فإف  عدـ الكلي، أما معو فركل أصبغ عف ابف

 .(ِ)«امتنع لغير عذر زكجيا
ف كاف في كلي المرأة ال بخصكص السبب، لكف العبرة بعمـك المفظ  كالحديث كا 

يا الخاص فيككف السمطاف ىك لصاحب دأمر يحتاج إلى كالية تفتقفيشمؿ الحكـ كؿ 
 الكلي لذلؾ األمر.

  

                                                             

؛ كالترمذم في سننو،أبكاب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بكلي، رقـ َِِْ( ركاه أحمد في مسنده، رقـ ُ)
؛ كابف َِّٖداكد في سننو، كتاب النكاح، باب في الكلي، رقـ  ؛ كأبك«حديث حسف»، كقاؿ: َُُِ

؛ كاختمؼ في صحتو كما في سبؿ ُٕٖٗماجو في سننو، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بكلي، رقـ 
أخرجو األربعة إال النسائي، كصححو أبك عكانو كابف حباف » ؛ قاؿ ابف حجر في البمكغ: ِِٗ/ّالسالـ،
 .ِّْ/ٔ« صحيح»في اإلركاء: كقاؿ األلباني« كالحاكـ

 .ُِٕ/ٔ، نيؿ األكطار، ُِٗ/ّ( "شرح المكطأ"، الزرقاني، ِ)



 

 464 

12 

 قاؿ جاءت امرأة إلى رسكؿ اهلل  عف  سيؿ بف سعد  الدليل الثاني:
، فقاؿ رجؿ: زكجنييا إف لـ تكف لؾ بيا » فقالت: إني كىبت مف نفسي، فقامت طكيالن

: ىؿ عندؾ مف شيء تصدقيا؟ فقاؿ: ما عندم إال إزارم، فقاؿ: إف حاجة، فقاؿ 
فالتمس شيئنا، فقاؿ: ما أجد شيئنا، فقاؿ: التمس كلك  ،أعطيتيا إياه جمست ال إزار لؾ

كسكرة  ،سكرة كذا ،خاتمنا مف حديد، فمـ يجد، فقاؿ: أمعؾ مف القرآف شيء؟ قاؿ: نعـ
 .(ُ)ركاه البخارم كمسمـ« لسكر سماىا، فقاؿ: زكجناكيا بما معؾ مف القرآف ،كذا

، كيككف بمنزلة الكلي ليا، أف السمطاف لو تزكيج المرأة عمىالحديث  ىذا دؿ 
، الخاص  ىذه المرأة كلي ىر أفاكالظ  قاؿ ابف بطاؿ رحمو اهلل:في حكـ المعدـك
كامتنع الكلي مف  ،كدعت إلى كؼء ،أجمعكا أف السمطاف يزكج المرأة إذا أرادت النكاح»

فيو: السمطاف كلي مف ال كلي لو، لكنو » كقاؿ القسطالني رحمو اهلل:  .(ِ)«أف يزكجيا
كال يزكج السمطاف إال  ،لما لـ يكف عمى شرط المؤلؼ استنبط الحكـ مف قصة الكاىبة

بالغة بكؼء عند عدـ كلييا الخاص، أك غيبة األقرب مسافة قصر، كىؿ يزكج بالكالية 
 .(ّ)«ا اإلماـمكجياف حكاى ؟ أك النيابة الشرعية ،العامة

 لما أراد نكاح حفصة بنت عمر بف الخطاب  أف النبي  الدليل الثالث:
، (ْ)مف الكالية العامة مع ما لمنبي  ،ألنو صاحب الكالية الخاصة ؛خطبيا مف أبييا

 ا؛تككف إال عمى مف ال كلي ليالخاص ال لكف لما كانت كالية السمطاف عمى األمر 
 قاؿ. أبيياخطبيا مف  فإف النبي  ، كحفصة رضي اهلل عنيا ليا كلي، كىك أبكىا

                                                             

، كمسمـ في صحيحو، كتاب ُّٓٓ( ركاه البخارم في صحيحو، كتاب النكاح، باب السمطاف كلي، رقـ ُ)
 ، كالمفظ لمبخارم.ُِْٓالنكاح، باب الصداؽ كجكاز ككنو تعميـ قرآف، رقـ

 .ِْٗ/ٕم"، ( "شرح صحيح البخار ِ)
 .ْٓ/ٖ( إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، ّ)
 .ُْٓٓ( الحديث ركاه البخارم في صحيحو، كتاب النكاح، باب تفسير ترؾ الخطبة، رقـ ْ)
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ف كاف النبي  :معنى ىذا الباب»ابف بطاؿ:  ف كاف كلينا، كا  أفضؿ  أف اإلماـ كا 
كخطب حفصة إلى أبييا عمر بف الخطاب، كأنكحو إياىا، دؿ ذلؾ عمى أف  ،األكلياء

 .(ُ)«كأف السمطاف كلي مف ال كلي لو ،األب أكلى مف اإلماـ
 أف امرأة أتت رسكؿ اهلل  رضي اهلل عنو عف جبير بف مطعـ الدليل الرابع:

فكممتو في شيء، فأمرىا بأمر، فقالت: أرأيت يا رسكؿ اهلل، إف لـ أجدؾ؟ قاؿ: إف لـ 
 .(ِ)ركاه البخارم كمسمـ «تجديني فأتي أبا بكرو 

ىك مف يخمؼ رسكؿ اهلل  الصديؽ رضي اهلل عنو أف أبا بكر يفيـ مف الحديث
بما في ذلؾ أمر الكالية –القياـ بحؽ الرعية  عميو أف الخميفة عمى ، كىك داؿ 

 .عند عدـ الكلي الخاص ألنيا الزمة عميو بمقتضى كاليتو العامة –الخاصة
عف الزىرم أف النجاشي زكج أـ حبيبة بنت أبي سفياف مف  الدليل الخامس:

ركاه « فقبؿ عمى صداؽ أربعة آالؼ درىـ، ككتب بذلؾ إلى رسكؿ اهلل  رسكؿ اهلل 
 .  (ّ)أبك داكد

  

                                                             

 .ُِْ/ِْ، كانظر: "التكضيح لشرح الجامع الصحيح" ، ابف الممقف، ِْٖ/ٕ( "شرح صحيح البخارم"، ُ)
االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب األحكاـ التي تعرؼ بالدالئؿ، رقـ ( ركاه البخارم في صحيحو، كتاب ِ)

 .ِّٖٔ، كمسمـ في صحيحو، كتاب فضائؿ الصحابة، باب مف فضائؿ أبي بكر، رقـ َّٕٔ
؛ كالبييقي في َِْٖٕ؛ كركاه أحمد في مسنده، رقـَُِٖ( في سننو، كتاب النكاح، باب الصداؽ، رقـ ّ)

؛  كالحاكـ في مستدركو، رقـ ُّّْْالنكاح، باب الكقت في الصداؽ، رقـ  "السنف الكبرل،كتاب
قاؿ الحاكـ: « فزكجيا إياه عثماف بف عفاف حتى قدمت المدينة فخطبيا رسكؿ اهلل »، بمفظ: ٖٕٔٔ

ككافقو الذىبي.  كقد اختمؼ العمماء فيمف زكج أـ حبيبة « صحيح عمى شرط الشيخيف، كلـ يخرجاه»
كفي ركاية أبي داكد ما يدؿ عمى القاعدة، كقد ضعؼ األلباني ىذه الركاية كما في رضي اهلل عنيا، 

 .َُِٖصحيح كضعيؼ أبي داكد، حديث رقـ 
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في ىذا الحديث دليؿ عمى أف السمطاف يتكلى تزكيج المرأة إذا لـ يكف أحد مف 
، كقد دؿ إقرار النبي  لمنجاشي عمى صحة ما فعؿ. كقد اختمفت  أكليائيا حاضره

، كقد ذكر السفاريني الخالؼ فقاؿ: الركايات فيمف تكلى تزكيج أـ حبيبة لمنبي 
زكجيا عبداهلل بف جحش لمحبشة، فتنصر زكجيا ىناؾ كمات نصرانينا، ىاجرت مع »

إلى النجاشي، فزكجو  كبقيت أـ حبيبة مسممة بأرض الحبشة، فخطبيا رسكؿ اهلل 
سنة ست، كقيؿ:  إياىا، كىي ىناؾ عمى الصحيح، كقيؿ: بعد رجكعيا، كتزكجيا 

إلى النجاشي  و في أمرىا عمرك بف أمية الضمرم، فكتب مع سبع، ككاف بعث 
كتابيف، أحدىما: يدعكه فيو إلى اإلسالـ، كاآلخر إلى تزكيجو بأـ حبيبة رضي اهلل 
عنيا، كالقصة مشيكرة في ذلؾ، ككلي نكاحيا عثماف، كقيؿ: خالد بف سعيد بف العاص، 

 . (ُ)«كقيؿ: النجاشي
يككف الحديث حجة عمى صحة فعمى القكؿ بأف النجاشي ىك مف تكلى تزكيجيا 

القاعدة، كفيو بياف حكـ المسممات في البالد الغربية كنحكىا ممف ال يكجد ليا كلي مسمـ 
ئيس المركز اإلسالمي كنحكه ممف يرجع إليو عامة فيزكجيا زعيـ المسمميف أك ر 

 المسمميف في شؤكنيـ، كاهلل أعمـ. 
يقكؿ:  يقكؿ: سمعت رسكؿ اهلل  عف عبداهلل بف عمر  الدليل السادس:

، كمسئكؿ عف رعيتو، كالرجؿ راعو في كمكـ » راع، ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو، اإلماـ راعو
أىمو، كىك مسئكؿ عف رعيتو، كالمرأة راعية في بيت زكجيا، كمسئكلة عف رعيتيا، 

. كال شؾ أف (ِ)ركاه البخارم كمسمـ« كالخادـ راعو في ماؿ سيده، كمسئكؿ عف رعيتو
أىـ كاجباتو، كحقكؽ رعيتو عميو؛ ألنو أصبح كليو  قياـ اإلماـ برعاية مف كال كلي لو مف

                                                             

 .َِِ/ٔ؛ "نيؿ األكطار"، ْٖٕ/ِ، كانظر:"العدة في شرح العمدة"، ابف العطار، ِٕٔ/ٓ( "كشؼ المثاـ"، ُ)
؛ كمسمـ في ّٖٗة في القرل كالمدف، رقـ ( ركاه البخارم، في صحيحو، كتاب الجمعة، باب الجمعِ)

 ، كالمفظ لمبخارم.ُِٖٗصحيحو، كتاب اإلمارة، باب فضيمة اإلماـ العادؿ، رقـ 
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قاؿ العمماء: الراعي ىك الحافظ المؤتمف »العاـ كالخاص، كمعنى ىذا الحديث كما 
كالقياـ بمصالحو في دينو كدنياه . ..الممتـز صالح ما قاـ عميو، كما ىك تحت نظره

 .(ُ)«كمتعمقاتو
مف كره مف أميره شيئنا »قاؿ:  عف النبي  عف ابف عباس  الدليل السابع:

. (ِ)ركاه البخارم كمسمـ «فميصبر، فإف مف خرج مف السمطاف شبرنا مات ميتة جاىمية
األمر بالصبر عمى حكـ السمطاف؛ ألف كاليتو عامة تتصؿ بجميع الناس عادة؛  فيو

كتنفذ عمييـ في األمر العاـ، ككذا في األمر الخاص لمف ال كلي لو، كيتعيف عمييـ 
ف خالفت رغباتيـ.  السمع كالطاعة لو بالمعركؼ كا 

 يا أباذر إني أراؾ»قاؿ:  أف رسكؿ اهلل  عف أبي ذر  الدليل الثامن:
ني أحب لؾ ما أحب لنفسي، ال تأمرف عمى اثنيف، كال تكليف ماؿ يتيـ ركاه « ضعيفنا، كا 

 . (ّ)مسمـ
 كخشيتو عميو مف ذلؾ، أبا ذر عف الكالية عمى ماؿ اليتيـ، ففي الحديث نييو 

عف ىذه الكالية دليؿ عمى استقالؿ صاحبيا  فكاف نييو كىي كالية خاصة، 
ألف السمطاف  ؛عميو كالية في ذلؾكليس لمسمطاف  ،كعميو تبعية تصرفاتو بالتصرؼ،

 فال سمطاف لو عميو مف حيث األصؿ. ،دكف مف لو كلي ،كلي مف الكلي لو
كاف يؤتى بالرجؿ الميت  أف رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة  الدليل التاسع:

ال  عميو الديف، فيسأؿ: ىؿ ترؾ لدينو مف قضاء؟ فإف حيدث أنو ترؾ كفاءن صمى عميو، كا 

                                                             

 .َُٖ/ُِ( "شرح صحيح مسمـ"، النككم، ُ)
، رقـ «ستركف بعدم أمكرنا تنكركنيا»  ( ركاه البخارم في صحيحو، كتاب الفتف، باب قكؿ النبي ِ)

، كالمفظ ُْٖٗ، كتاب اإلمارة، باب كجكب مالزمة جماعة المسمميف، رقـ ، كمسمـ في صحيحوَّٕٓ
 لمبخارم.

 .ُِٖٓ( في صحيحو، كتاب اإلمارة، باب كراىية اإلمارة بغير ضركرة، رقـ ّ)
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قاؿ: صمكا عمى صاحبكـ، فمما فتح اهلل عميو الفتكح، قاؿ: أنا أكلى بالمؤمنيف مف 
ركاه البخارم « كرثتولأنفسيـ، فمف تكفي كعميو ديف فعمي قضاؤه، كمف ترؾ ماالن فيك 

 .(ُ)كمسمـ
ذلؾ مشعره بأف مف مات مديكننا استحؽ أف يقضي عنو دينو »قاؿ الشككاني: 

مف بيت ماؿ المسمميف، كىك أحد المصارؼ الثمانية، فال يسقط حقو بالمكت، كدعكل 
بذلؾ ساقطة ... كقد أخرج الطبراني مف حديث سمماف ما يدؿ  مف ادعى اختصاصو 

مف ترؾ ماالن فمكرثتو، كمف ترؾ ديننا » عمى انتفاء ىذه الخصكصية المدعاة، كلفظو: 
 .(ِ)«فعمٌي كعمى الكالة مف بعدم مف بيت الماؿ

اقتضت قيامو بالكالية  ،كىذا إنما كاف عمى اإلماـ لما لو مف كالية عامة
 رعاية لمصالح الرعية. ؛اة صاحبيا، كلزـك قياـ السمطاف مقامو في ذلؾلكف ؛الخاصة

اإلجماع، فقد حكى ابف بطاؿ كابف عبد البر اإلجماع عمى ىذه  الدليل العاشر:
أجمع العمماء عمى أف السمطاف كلي مف ال كلي »القاعدة، قاؿ ابف بطاؿ رحمو اهلل: 

 .(ْ)«أجمعكا أف السمطاف كلي مف ال كلي لو»رحمو اهلل:  ، كقاؿ ابف عبدالبر(ّ)«لو
  

                                                             

، كمسمـ ُّٕٔمف ترؾ ماالن فؤلىمو، رقـ  ( ركاه البخارم في صحيحو، كتاب الفرائض، باب قكؿ النبي ُ)
 .ُُٗٔائض، باب مف ترؾ ماالن فمكرثتو، رقـ في صحيحو، كتاب الفر 

، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ُٔٓ/ُ، انظر: زاد المعاد في ىدم خير العباد، ِٕ/ْ(نيؿ األكطار، ِ)
ُِ/ٗ. 

 .ِْٗ/ٕ"شرح صحيح البخارم"،  (ّ)
 .ّّٗ/ٓ( "االستذكار"، ْ)
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 :املبحث الثالث
 تطبيقات القاعدة

أذكر في ىذا المبحث تطبيقات القاعدة، كىي تطبيقات لممسائؿ التي تثبت فييا 
كفييا بياف لما  ،ياكالية خاصة، لكنيا تعذرت ىذه الكالية فقامت الكالية العامة مقام

 .يممكو السمطاف مف تصرفات إذا صار بمنزلة الكلي الخاص
 ومن ىذه التطبيقات: 

ال نعمـ خالفان بيف أىؿ العمـ : »رحمو اهلل قاؿ ابف قدامة أواًل: في والية النكاح:
. كاألصؿ فيو قكؿ .في أف لمسمطاف كالية تزكيج المرأة عند عدـ أكليائيا أك عضميـ.

 .(ُ)«)فالسمطاف كلي مف ال كلي لو( النبي 
ذا غاب كلي المرأة في النكاح غيبة منقطعةك  منو، فاألبعد  كليا كلي أبعد، (ِ)ا 

 .(ّ)كقد كجد ألف كاليتو إنما تككف عند عدـ الكلي،يككف السمطاف كلينا ليا، كال  ،كلييا
ف عضؿ األكلياء كميـ المرأة فإف الحاكـ يزكجيا، ك ك  إف »لحديث:  و؛صح تزكيجيا 

، كألف كاليتيـ ممغاة بسبب عضميـ، فصارت «لو اشتجركا فالسطاف كلي مف ال كلي
 .(ْ)كمف ال كلي ليا

كيتكلى السمطاف نكاح مف ال كلي ليا مف أىؿ الذمة؛ ألف السمطاف لو الكالية 
 .(ٓ)عامة عمى أىؿ دار اإلسالـ، كىي مف أىؿ الدار، فتثبت لو الكالية عمييا كالمسممة

                                                             

 ، كالحديث تقدـ تخريجو في أدلة القاعدة. َّٔ/ َُ( المغني ُ)
كىي ما ال تقطع إال بكمفة كمشقة في ظاىر :» ُٕٖ/َِ( قاؿ عبدالرحمف بف قدامة في "الشرح الكبير"، ِ)

 «.كالـ اإلماـ أحمد، كقاؿ الخرقي: ما ال يصؿ إليو الكتاب فال يجيب عنو
 .ُٕٖ/َِ("الشرح الكبير"، ، ّ)
 اعدة.، كالحديث تقدـ تخريجو في أدلة القُْٖ/َِ( انظر: "الشرح الكبير"، ، ْ)
 .ُٓٗ/َِ("الشرح الكبير"، ٓ)
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فإف رأم ، كىك مخير، سلطان: إذا كان المقتول ال وارث لو، فوليو الثانياً 
ف رأل العفك عمى ماؿ عفا،  كيفعؿ مف ذلؾ ما فيو المصمحة القصاص اقتص، كا 

لممسمميف. فإف أراد العفك إلى غير ماؿ فال يممؾ ذلؾ، ألنو ال مصمحة فيو 
 .(ُ)لممسمميف

 ،هما، فالسلطان وليمفقوداً  هماصيالصبي والمجنون وو  كان والد  : إذاثالثاً 
 .(ِ)رقيقيما عمى ماؿ إذا كاف ليما فيو حظ عتؽكيجكز لو 

يجكز لمحاكـ إذا كاف كلينا عمى ماؿ الصبي كالمجنكف السفر بماليما  :رابعاً 
 .(ّ)لمتجارة فيو كالمضاربة كاألب كالكصي

 إذا أراد المكدىع سفرنا كلـ يجد مالؾ الكديعة كالككيمو ليردىا لو،  :خامساً 
ككاف المالؾ قد نياه عف السفر بيا فمو دفعيا إلى الحاكـ، ألف الحاكـ يقـك مقاـ 
صاحبيا عند غيبتو، لما لو مف كالية، فإف دفعيا ألجنبي ضمنيا؛ ألف غير الحاكـ ال 

 .(ْ)كالية لو
 إذا لـ يشترط الكاقؼ ناظرنا عمى كقفو، فالنظر يككف لممكقكؼ عميو :سادساً 
 .(ٓ)فكاف النظر فيو إلى الحاكـ ،ألف الكقؼ ماؿ اهلل ؛، كقيؿ: لمحاكـعمى المذىب

كقؼ عمى المساكيف أك المساجد كلـ يشترط الكاقؼ ناظرنا، فالنظر فيو  لكك 
 .(ٔ)لمحاكـ، ألنو ليس مالؾ معيف ينظر فيو فكاف النظر فيو لمحاكـ

                                                             

 .ُٖٔٓ/ ٕ، " الفقو اإلسالمي"،الزحيمي،  ْٗٓ/ُُ("المغني"، ُ)
 .ِّْ.كانظر: األشباه كالنظائر، السيكطي، صّٖٔ/ُّ("اإلنصاؼ"،  ِ)
 .ّْٕ/ُّ("اإلنصاؼ" ،ّ)
 .ْٔٗ/ُِ("الشرح الكبير"، ، ْ)
 .ّْٕ/ُّ، "اإلنصاؼ" ،ْٔٓ/ُٔ("الشرح الكبير"، ، ٓ)
 .َِّ/ ِ. كانظر : "الممخص الفقيي"، ْٕٓ/ُٔالشرح الكبير"، ، ("ٔ)
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ال يبيع الكلي عقار الصبي كالمجنكف إال لضركرة أك غبطة، كىك أف  :سابعاً 
كاف فيو جكاز بيعو إذا  :يزاد في ثمنو الثمث فصاعدا، كالصحيح مف المذىب

 .(ُ)مصمحة
ككصي أف يأكؿ منو بالمعركؼ يجكز لمحاكـ إذا نظر في ماؿ اليتيـ  :ثامناً 

 .(ِ)األب
إذا لـ يكف لممرأة كلي مسمـ قريب أك بعيد فإف رئيس المركز اإلسالمي  :تاسعاً 

السمطاف : »لقكؿ النبي  ؛ألنو بمثابة الكالي بالنسبة ألمثاؿ ىؤالء ؛يتكلى عقد النكاح
لعدـ كجكد القضاة المسمميف  ؛، كرئيس المركز ذك سمطاف في محمو«ال كلي لو كلي مف
 .(ّ)في محمو

 ،كجكازىا ،كقدرىا ،يقبؿ قكؿ الحاكـ إذاكاف كلينا عمى الطفؿ في النفقة :عاشراً 
كىك في ذلؾ  ،كالمصمحة في البيع كالتمؼ كنحك ذلؾ ،كالغبطة ،ككجكد الضركرة

 .(ْ)كاألب
 .(ٓ) كليوالسمطاف الذم ال يعرؼ صاحبو، أك ضؿ عنو فالماؿ  :عشر حاديال

 إذا ثبتت الكالية لمسمطاف لعدـ الكلي فيثبت لو مف الكالية ما  :عشر نيالثا
فإف الماذكف لو قائـ مقاـ  ،يثبت لمككيؿ مف مككمو، كمف ككمو السمطاف أك أذف لو

 .(ٔ)السمطاف

                                                             

 ّٖٓ/ُّ، "اإلنصاؼ" ، ّٖٓ/ُّ("الشرح الكبير"، ، ُ)
 .َْٓ/ُّ(، "اإلنصاؼ" ، ِ)
 .ّٕٕٓ( فتاكل المجنة الدائمة بالمممكة العربية السعكدية، فتكل رقـ: ّ)
 .َْٖ/ُّ(، "اإلنصاؼ"، ، ْ)
 .ُٗٔ/َِ( انظر: "الشرح الكبير"، ، ٓ)
 .َِٕ/ُٕ("الشرح الكبير"، ، ٔ)
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إذا كاف الكصي عدالن لكنو يعجز عف النظر لعمة أك ضعؼ  فإف  :عشر ثالثال
الكصية تصح إليو، كيضـ الحاكـ إليو أميننا، كال يزيؿ يده عف الماؿ كال نظره، ألف 

ألف ؛ لمسمطاف  تككف الكاليةالضعيؼ أىؿ لمكالية كاألمانة فصحت الكصية إليو، كال
 .(ُ)«كما نعمـ فيو مخالفان »إليو، قاؿ في الشرح:  كاليتو إنما تككف عند عدـ المكصى

ال كارث لو سكاىما، ئبان، كأخا لو غا مف ادعى أف أباه مات كخمفو :عشرالرابع 
كترؾ في يد إنساف داران أك عيننا منقكلة فأقر لو صاحب اليد فيدفع نصفيا لممدعي، 

 .(ِ) كلي لو، ألنو كلي مف كالكيجعؿ النصؼ اآلخر بيد الحاكـ فيحفظو لصاحبو
إذا أسممت المرأة عمى يد رجؿ كأراد نكاحيا، كجعؿ نفسو كلينا  :عشرالخامس 

أحمد ركاية أنو ال يككف كلينا ليا، ألف السمطاف كلي مف ال كلي ليا، اإلماـ  ليا فعف
 .(ّ)كال يرثيا فأشبو األجنبي ،كال يعقؿ عنيا ،كال مف عصبتيا ،كىذا ليس بسمطاف

  

                                                             

 .ْٕٗ/ُٕ("الشرح الكبير"، ، ُ)
 .ِٕٓ/ِٖ( انظر: "الشرح الكبير"، ، ِ)
 .ُّٔ/ٗ( "المغني"، ّ)
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 :املبحث الرابع
 وستثنيات القاعدة

ال يجكز لمسمطاف أف يشترم مف ماؿ الصبي كالمجنكف شيئنا لنفسو كال  :أوالً 
يبيعيما شيء لو، لعدـ كماؿ شفقتو، كألنو محؿ تيمة بخالؼ األب فيجكز لو ذلؾ ألف 

 .(ُ)لو مف الكالية ما يرخص لو ذلؾ فيو لكماؿ شفقتو بخالؼ السمطاف
الكلي فاسقنا كال كلي لو غيره فإف السمطاف يعزلو، كيككف كلينا  إذاكاف: ثانياً 

مكانو، ألف الفاسؽ ال يككف أىالن لمكالية فيما تشترط فيو العدالة، كناظر الكقؼ 
 .(ِ)كنحكه

السمطاف أحؽ باإلمامة في الصالة مف صاحب البيت، ألف كاليتو عمى اً: ثالث
 .(ّ)البيت كعمى صاحبو كغيره

إذا تزكجت المرأة بغير كلي مف كفؤ أمر الحاكـ الكلي بإجازتو، فإف امتنع : اً رابع
أجازه الحاكـ في كجو، ألف الكلي لما امتنع صار عاضالن فانتقمت الكالية عنو إلى 

 .(ْ)الحاكـ كما في ابتداء العقد
 
 

  

                                                             

 .ُّٕ/ُّ("الشرح الكبير"،  ُ)
 . ْٗٔ/ ُ( "الممتع في شرح المقنع" ، ِ)
 .ِْ/ّ( "المغني"، ّ)
 .ُّٖ/ٗ( المغني، ْ)
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 اخلامتة
 تكصؿ الباحث في بحثو إلى عدد مف النتائج، منيا: 

صاحب الكالية العامة كنكابو فيما : الفقياءكالـ في السمطاف المراد بأف  -ُ
 فكضيـ فيو، كيشمؿ ذلؾ القاضي كغيره.

يممؾ معو التصرؼ عمى  ،أف الكلي في االصطالح ىك: كؿ مف تقمد أمرنا -ِ
 مف غير تكقؼ عمى إجازة غيره. ،غيره بإذف الشارع

ة عمـك التصرؼ يممؾ فييا صاحب الكالي :عامة أف الكالية عمى نكعيف: -ّ
يختص فييا صاحبيا بنكع مف  :عمى عمـك الناس، ككالية خاصة

 كنحك ذلؾ.في الماؿ اليتيـ ك  المرأة في النكاح، ككلي ،التصرفات
صمى  أف ىذه القاعدة ىي إحدل القكاعد المأخكذة مف نص كالـ رسكؿ اهلل -ْ

حجة يستدؿ بيا  ، فييكحكى بعض العمماء اإلجماع عمييااهلل عميو كسمـ، 
 لؤلحكاـ، كيعترض بيا عمى المخالؼ.

تنفذ في كاليات الناس الخاصة  ،أف معنى القاعدة: أف كالية السمطاف عامة -ٓ
 أكحكمان بغيبة منقطعة أك جنكف كنحك ذلؾ . ،إذا عدـ صاحبيا حقيقة بمكت

 حبتقديـ صا ؿأف الكالية العامة إذا تعارضت مع الكالية الخاصة فاألص -ٔ
 الكالية الخاصة ألنيا أقكل كأخص.

أف مف قكاعد الفقو المتصمة بيذه القاعدة قاعدة: الكالية الخاصة أقكل مف  -ٕ
 الكالية العامة.

أف التطبيقات ليذه القاعدة كثيرة في كالـ الفقياء، كىي في أبكاب متعددة،  -ٖ
 مف المستثنيات الفقيية. اكما أف ليا عدد

 يكصي الباحث في ختاـ بحثو بأمكر منيا:  كما
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 ،حث الباحثيف عمى دراسة القكاعد الفقيية التي لـ تتـ دراستيا مف قبؿ -ُ
 كأحكاميا. كالعناية بتأصيميا 

تكعية الناس بأحكاـ الكالية بنكعييا العامة كالخاصة، كمعرفة األحكاـ  -ِ
 الفقيية المتعمقة بيا.

 كاجباتو في ذلؾ.اليتو في حفظ حقكؽ الناس ك بياف مكانة السمطاف كأثر ك  -ّ
 عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو.كسمـ كصمى اهلل 
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 املصادر واملراجع
األخبار العممية مف االختيارات الفقيية لشيخ اإلسالـ ابف تيمية، البعمي،  .ُ

: أحمد بف محمد حسف حقيؽعالء الديف أبك الحسف عمي بف محمد، ت
 ىػ. ُُْٖ، ُط ،الرياضالخميؿ، دار العاصمة، 

 ،بيركتإركاء الغميؿ، األلباني، محمد ناصر الديف، المكتب اإلسالمي،  .ِ
 ىػ.َُْٓ، ِط

األشباه كالنظائر، السيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .ّ
، ِط ،بيركت: محمد المعتصـ البغدادم، دار الكتاب العربي، حقيؽت

 ىػ.ُُْْ
العالميف، ابف قيـ الجكزية، شمس الديف أبكعبداهلل إعالـ المكقعيف عف رب  .ْ

: محمد عبد السالـ إبراىيـ، دار الكتب العممية، حقيؽمحمد بف أبي بكر، ت
 ىػ.ُُْٕ ،بيركت

اإلفصاح عف معاني الصحاح، الكزير ابف ىبيرة، تحقيؽ: د. محمد يعقكب  .ٓ
 العبيدم، مركز فجر لمطباعة، القاىرة.

جا مكسى المقدسي، تصحيح: عبد المطيؼ اإلقناع، الحجاكم، أبك الن .ٔ
 .بيركت، السبكي، دار المعرفة

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ، المرداكم، عالء الديف عمي بف  .ٕ
: د. عبداهلل بف عبدالمحسف التركي، ىجر لمطباعة حقيؽسميماف، ت
 ىػ.ُُْْ، ُط ،القاىرةكالنشر، 
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ردم، أبك الحسف عمي بف محمد، األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية، الماك  .ٖ
، ُط ،بيركتعمؽ عميو: خالد عبدالمطيؼ السبع، دار الكتاب العربي، 

 ق.َُِْ
إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، القسطالني، شياب الديف أحمد بف  .ٗ

 ق.َُّْ، ٔط ،محمد، القاىرة: مؤسسة الحمبي كشركاه
ار فيما تضمنو االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقط .َُ

أبك عمر يكسؼ بف عبد  المكطأ مف معاني الرأم كاآلثار، ابف عبدالبر،
اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي، تحقيؽ: سالـ محمد 

 عطا، محمد عمي معكض، دار الكتب العممية، بيركت.
األشباه كالنظائر، ابف السبكي، تاج الديف عبدالكىاب بف عمي بف  .ُُ

: عادؿ عبدالمكجكد، كعمي معكض، دار الكتب حقيؽعبدالكافي ، ت
 ىػ. ُُُْ، ُط ،بيركتالعممية، 

األشباه كالنظائر، ابف نجيـ الحنفي، زيف الديف بف إبراىيـ، ت:محمد  .ُِ
 ىػ .َُّْ، ُط ،دمشؽمطيع الحافظ، دار الفكر، 

األشباه كالنظائر، السيكطي، جالؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر، ت:  .ُّ
 ىػ.ُُْْ،ِط ،بيركتمحمد المعتصـ البغدادم، دار الكتاب العربي، 

أصكؿ الحكـ كنظاـ الكالية في الشريعة اإلسالمية، الحميضي، د. عبد  .ُْ
الرحمف بف إبراىيـ، مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية، 

 ـ.َُُِ-ىػُِّْ، ُط ،الرياض
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عالء الديف عمي بف  اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ، المرداكم، .ُٓ
: د.عبداهلل بف عبدالمحسف التركي، ىجر لمطباعة كالنشر، حقيؽسميماف، ت

 ىػ.ُُْْ ،ُ، طالقاىرة
أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء، قاسـ القكنكم،  .ُٔ

 ،بيركتتحقيؽ: د. أحمد بف عبدالرزاؽ الكبيسي، مؤسسة الكتب الثقافية، 
 ىػ.َُْٕ، ِط، دار الكفاء بجدة

 .إيضاح طرؽ االستقامة في بياف أحكاـ الكالية كاإلمامة، ابف المبرد .ُٕ
تاج العركس مف جكاىر القامكس، الزبيدم، محمد مرتضى، المطبعة  .ُٖ

 ىػ.َُّٔ ،ُ، طمصرالخيرية، 
تاريخ القضاء في اإلسالـ، الزحيمي، د. محمد الزحيمي، دار الفكر  .ُٗ

 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٓ ،ُط ،بيركتالمعاصر، 
التراتيب اإلدارية، الكتاني، محمد عبدالحي، دار البشائر اإلسالمية،  .َِ

 ـ.َُِّ-قُّْْ، ِط ،بيركت
التشريع الجنائي اإلسالمي مقارننا بالقانكف الكضعي، عبدالقادر عكده،  .ُِ

 .دار الكتاب العربي ،بيركت
التعريفات الفقيية، البركتي، السيد محمد عميـ المجددم، مطبكعات لجنة  .ِِ

)مطبكع ضمف كتاب  ىػ،َُْٕ ،ُط، كراتشي النشر كالتأليؼ،النقابة ك 
 قكاعد الفقو المحتكل عمى خمس رسائؿ(.



 

 445 

12 

الجامع الصحيح لمبخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ، إشراؼ  .ِّ
ىػ )مطبكع ُُِْ، ّط ،كمراجعة، صالح آؿ الشيخ، الرياض: دار السالـ

 ضمف الكتب الستة(.
المستقنع، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ حاشية الركض المربع شرح زاد  .ِْ

 ىػ.ُّٕٗ ،ُطىػ(، ُِّٗتالعاصمي الحنبمي النجدم )
)شرح مختصر المزني(، الماكردم، عمي بف محمد بف  الحاكم الكبير .ِٓ

حبيب، تحقيؽ: عمي معكض، كعادؿ عبدالمكجكد، دار الكتب العممية، 
 ق.ُُْٗ ،بيركت

قيؽ: شركة إثراء المتكف، الركض المربع، البيكتي، منصكر بف يكنس، تح .ِٔ
 . ّط، الرياض: شركة إثراء المتكف

زاد المعاد في ىدم خير العباد، ابف القيـ الجكزية، أبك عبد اهلل محمد بف  .ِٕ
 ىػ.َُْٔ، ُّط ،بيركتمؤسسة الرسالة،  ،أبي بكر الزرعي، بيركت

، ُط ،بيركتدرر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر، دار الجيؿ،  .ِٖ
 . ـُُٗٗ-قُُُْ

زاد المعاد في ىدم خير العباد، ابف القيـ الجكزية، أبك عبداهلل محمد بف  .ِٗ
 ىػ.َُْٔ، ُّط ،بيركتأبي بكر الزرعي، مؤسسة الرسالة، 

سنف أبي داكد، أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني، إشراؼ  .َّ
ىػ )مطبكع ُُِْ، ّط، الرياض كمراجعة، صالح آؿ الشيخ، دار السالـ،

 الستة (.ضمف الكتب 
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شرح الزركشي عمى متف الخرؽ، الزركشي، شمس الديف محمد بف عبد  .ُّ
 : د. عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش.حقيؽاهلل، ت

الشرح الكبير، أبك الفرج عبد الرحمف بف محمد بف أحمد ابف قدامة.  .ِّ
ىجر لمطباعة  ،الطبعة األكلى. تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي

)مطبكع عمى المقنع، ـ ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، القاىرةكاإلعالف  كالنشر كالتكزيع
 كمعو اإلنصاؼ(.

سبؿ السالـ شرح بمكغ المراـ، الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ األمير، خرج  .ّّ
مكتبة الباز  ،بيركتأحاديثو: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية، 

 .ُ، طبمكة
يد القزكيني، إشراؼ سنف ابف ماجو، ابف ماجو ، أبك عبداهلل محمد بف يز  .ّْ

ىػ )مطبكع ُُِْ، ّط ،الرياض كمراجعة، صالح آؿ الشيخ، دار السالـ،
 ضمف الكتب الستة (.

سنف أبي داكد، أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني، إشراؼ  .ّٓ
ىػ )مطبكع ُُِْ، ّط ،الرياض كمراجعة، صالح آؿ الشيخ، دار السالـ،

 ضمف الكتب الستة (.
الترمذم، أبك عيسى، محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم، سنف الترمذم،  .ّٔ

ىػ ُُِْ، ّط ،الرياض إشراؼ كمراجعة، صالح آؿ الشيخ، دار السالـ،
 )مطبكع ضمف الكتب الستة(.
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السنف الكبرل ، البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي، حيدرآباد  .ّٕ
 ،بيركتالدكف:مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، دار صادر، 

 ىػ.ُِّٓ
 ،الدماـدار ابف الجكزم، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ابف عثيميف،  .ّٖ

 ق.ُِِْ، ُط
صحيح مسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم، إشراؼ كمراجعة،  .ّٗ

ىػ )مطبكع ضمف ُُِْ،، ّط ،الرياض ،دار السالـصالح آؿ الشيخ، 
 الكتب الستة (.

، شمس الديف محمد بف عبداهلل شرح الزركشي عمى متف الخرؽ، الزركشي .َْ
 ، ت: د. عبدالممؾ بف عبداهلل بف دىيش.

، ْط ،دمشؽشرح القكاعد الفقيية، الزرقا، أحمد بف محمد، دار القمـ،  .ُْ
 ـ. ُٔٗٗ -ىػُُْٕ

الشرح الكبير، ابف قدامة ، شمس الديف عبدالرحمف بف محمد بف أحمد  .ِْ
ر لمطباعة كالنشر، جالمقدسي، ت: د. عبداهلل بف عبدالمحسف التركي، ى

 ىػ.ُُْْ، ُط ،القاىرة
، ّط ،بيركتشرح المجمة، سميـ رستـ باز المبناني، المطبعة األدبية،  .ّْ

 ـ.  ُّّٗ
اعتنى الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ابف عثيميف، محمد بف صالح ،  .ْْ

 ،ِط ،الرياضمؤسسة أساـ، د. خالد المشيقح،  بو: د. سميماف أبا الخيؿ،
 ىػ. ُُّْ
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حيح مسمـ، النككم، أبك زكريا يحيى بف شرؼ، دار الكتب شرح ص .ْٓ
 .بيركت، العممية

صحيح مسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم، إشراؼ كمراجعة،  .ْٔ
ىػ )مطبكع ضمف ُُِْ ،ّط ،الرياض دار السالـ،صالح آؿ الشيخ، 

 الكتب الستة(.
الحنبمي، غاية المنتيى في الجمع بيف اإلقناع كالمنتيى، مرعي بف يكسؼ  .ْٕ

 .ِط ،الرياض ،المؤسسة السعيدية
غمز عيكف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر، الحمكم، أحمد بف  .ْٖ

 ىػ.َُْٓ ،ُط ،دار الكتب العممية، بيركتمحمد الحنفي، 
الفركع، ابف مفمح، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف مفمح، راجعو: عبد  .ْٗ

 الستار أحمد فراج.
بخارم، ابف حجر ، أحمد بف عمي بف حجر فتح البارم شرح صحيح ال .َٓ

، ُط ،بيركتالعسقالني، دار الكتب العممية، مكتبة دار الباز بمكة، 
 ىػ.َُُْ

القامكس المحيط، الفيركز آبادم، مجد الديف بف محمد بف يعقكب،  .ُٓ
 ىػ.َُْٕ، ِط ،بيركت مؤسسة الرسالة،

حيمي، القضاء الشرعي القكاعد كالضكابط الفقيية، الدكتكر محمد الز  .ِٓ
 ـ .َُِٓ-قُّْٔ ،دمشؽالفعالية رؤية لممستقبؿ، 
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القضاء كنظامو في الكتاب كالسنة، الحميضي، د. عبدالرحمف إبراىيـ،  .ّٓ
حياء التراث اإلسالمي،  ، ُط ،جامعة أـ القرلمعيد البحكث اإلسالمية كا 

 ـ. ُٖٗٗ-قَُْٗ
القكاعد الفقيية في القضاء، الدكتكر عبد الغفكر محمد البياتي، دار الكتب  .ْٓ

 ـ.َُِٓ-قُّْٕ، ُط ،بيركتالعممية، 
القكاعد كالضكابط الفقيية لنظاـ القضاء في اإلسالـ، الدكتكر إبراىيـ محمد  .ٓٓ

 ـ.ُٗٗٗ-قَُِْ، ُط ،عمافدار عمار، الحريرم، 
بف محمد بف يعقكب، مؤسسة  القامكس المحيط، الفيركزآبادم، مجدالديف .ٔٓ

 ىػ.َُْٕ، ُط ،بيركت الرسالة،
القكاعد الفقيية بيف األصالة كالتكجيو، د. محمد بكر إسماعيؿ، دار  .ٕٓ

 ىػ.ُُْٕ، ُ، طالقاىرةالمنار، 
، ُط ،دمشؽالقكاعد الفقيية، الزحيمي، د. محمد الزحيمي، دار المكتبي،  .ٖٓ

 ىػ.ُُْٖ
، دمشؽ: دار القمـ، ْص القكاعد الفقيية، الندكم، عمي بف أحمد، .ٗٓ

 ىػ.ُُْٖ
، ُط ،عىمافدار الفرقاف، القكاعد الكمية، شبير، د. محمد عثماف،  .َٔ

 ىػ.َُِْ
: د. حقيؽالكافي، ابف قدامة المقدسي، مكفؽ الديف عبداهلل بف أحمد، ت .ُٔ

 ىػ.ُُْٕ ،ُ، طالقاىرةىجر لمطباعة، عبداهلل بف عبدالمحسف التركي، 



 

 444 

12 

 ،بيركت، منصكر بف يكنس، عالـ الكتب، كشاؼ القناع، البيكتي .ِٔ
 ىػ.َُّْ

، دار الصادر،  .ّٔ لساف العرب، ابف منظكر المصرم، محمد بف مكـر
 ىػ.ُُْْ، ّط ،بيركت

المبدع في شرح المقنع، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل ابف  .ْٔ
 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗ ،بيركتمفمح، المكتب اإلسالمي، 

الديف أبك العباس أحمد بف تيمية، جمع مجمكع فتاكل شيخ اإلسالـ، تقي  .ٓٔ
كترتيب: ابف قاسـ، عبد الرحمف بف محمد كابنو محمد، مجمع الممؾ فيد 

 ىػ.ُُْٔالمدينة المنكرة، لطباعة المصحؼ الشريؼ، 
المحرر في الفقو، مجد الديف ابف تيمية، أبك البركات عبدالسالـ بف عبداهلل  .ٔٔ

 الحراني.
أبي بكر بف عبد القادر، دار الكتب  مختار الصحاح، الرازم، محمد بف .ٕٔ

 ـ.َََِ، ُط ،بيركتالعممية، 
 ،بيركتالمصباح المنير، الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي، مكتبة لبناف،  .ٖٔ

 ـ.ُٕٖٗ
: د. عبد اهلل حقيؽالمغني، ابف قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد، ت .ٗٔ

، ِط، القاىرة ىجر لمطباعة كالنشر،التركي، د. عبد الفتاح الحمك، 
 ىػ.ُُِْ
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مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف  .َٕ
ىػ(، المحقؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، ّٓٗ)المتكفى: 

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ
منار السبيؿ في شرح الدليؿ، إبراىيـ بف محمد بف ضكياف، اشراؼ: محمد  .ُٕ

 .ُ، طدمشؽ زىير الشاكيش، مؤسسة دار السالـ،
: عبد الغني حقيؽمنتيى اإلرادات، ابف النجار، محمد بف أحمد الفتكحي، ت .ِٕ

 عبد الخالؽ، عالـ الكتب.
مجمؿ المغة، أحمد بف فارس بف زكريا، تحقيؽ: محمد طعمة، دار  .ّٕ

 ىػ.ُِْٔ، ِط ،بيركتالكتاب، 
مجمكع فتاكل شيخ اإلسالـ أحمد بف تيمية، جمع كترتيب:ابف قاسـ،  .ْٕ

بف محمد كابنو محمد، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ عبدالرحمف 
 ىػ.ُُْٔالمدينةالمنكرة، الشريؼ، 

مختار الصحاح، الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر، دار الكتب  .ٕٓ
 ـ.َََِ، ِط ،بيركتالعممية، 

، دمشؽمطابع ألؼ باء، المدخؿ الفقيي العاـ، الزقاء، مصطفى أحمد،  .ٕٔ
 ـ.ُٖٔٗ-ُٕٔٗ

الصحيحيف، الحاكـ، أبك عبداهلل النيسابكرم، تحقيؽ:  المستدرؾ عمى .ٕٕ
 ق.ُُُْ ،بيركتمصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية، 

: مجمكعة مف حقيؽمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ت .ٖٕ
المحققيف بإشراؼ د. عبداهلل بف عبدالمحسف التركي، مؤسسة الرسالة، 

 ىػ.ُُّْ، ُط ،بيركت
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المصباح المنير، الفيمكمي، أحمد بف محمد بف عمي، مكتبة لبناف،  .ٕٗ
 ـ.ُٕٖٗ ،بيركت

المطمع عمى أبكاب المقنع، البعمي، شمس الديف محمد بف أبي الفتح، دار  .َٖ
 ىػ.ُّٖٓ ،ُ، طدمشؽالفكر، المكتب اإلسالمي، 

، بيركت، معجـ لغة الفقياء، قمعو جي، د. محمد ركاسي، دار النفائس .ُٖ
 .ُط

لمغة، ابف فارس، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا، اعتنى مقاييس ا .ِٖ
 ،بيركتبو: د. محمد مرعب، فاطمة أصالف، دار إحياء التراث العربي، 

 ىػ.ُِِْ، ُط
المنثكر في القكاعد، الزركشي، محمد بف بيادر، تحقيؽ: د. تيسير فائؽ  .ّٖ

 .ِطمحمكد، 
اإلسالمية بالككيت، المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشئكف  .ْٖ

 ىػ.َُّْ ،ُ، طالككيتمطبعة المكسكعة الفقيية، 
نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار في شرح منتقى األخبار، الشككاني،  .ٖٓ

 ىػ.ُُْٓ، ُط ،بيركتمحمد بف عمي، دار الكتب العممية، 
 
 
 


