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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة

وما توفيقي إال باهلل
اغبمد هلل الذي أوضح لنا معامل الدين ،ومن علينا بالكتاب اؼببُت .رع لنا من األحكاـ ،وفصل بُت
فتقدرت بو مصاّب اػبلق ،وثبتت بو قواعد اغبق ،ووكل إىل والة األمور ما أحسن فيو
اغببلؿ واغبراـَ ،
التقدير وأحكم بو التدبَت ،فلو اغبمد على ما قدر وبر.
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،أرسل رسلو بالبينات وأنزؿ معهم الكتاب واؼبيزاف ليقوـ
الناس بالقسط{ ،وأنزلنا اغبديد فيو بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهلل من ينصره ورسلو بالغيب إف اهلل
قوي عزيز} [اغبديد.]ٕ٘ :
وختمهم دبحمد نبينا صلى اهلل عليو وسلم الذي أرسلو باؽبدى ودين اغبق ليظهره على الدين كلو وأيده
بالسلطاف النصَت ،اعبامع معٌت العلم والقلم للهداي واغبة ومعٌت القدرة والسي للنصرة والتعزيز.
وبعد؛ فهذه رسال تتضمن جوامع من السياس اإلؽبي واآليات النبوي  ،ال يستغٍت عنها الراعي والرعي ،
اقتضاىا من أوجب اهلل نصحو من والة األمور ،كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم فيما ثبت عنو من غَت
جميعا وال
وجو(( :إف اهلل يرضى لكم ثالثًا :أف تعبدوه وال تشركوا بو شيئًا ،وأف تعتصموا بحبل اهلل ً
تفرقوا ،وأف تُناصحوا من واله اهلل أمركم)) .
( )1

وىذه الرسال مبني على آي األمراء ُب كتاب اهلل وىي قولو تعاىل{ :إف اهلل يأمركم أف تؤدوا األمانات
إىل أىلها وإذا حكمتم بُت الناس أف ربكموا بالعدؿ إف اهلل نعما يعظكم بو إف اهلل كاف ظبيعا بصَتا *
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأويل األمر منكم فإف تنازعتم ُب شيء فردوه إىل اهلل والرسوؿ
إف كنتم تؤمنوف باهلل واليوـ اآلخر ذلك خَت وأحسن تأويبل} [النساء.]ٜ٘ ،٘ٛ :
قاؿ العلماء :نزلت اآلي األوىل ُب والة األمور ،عليهم أف يؤدوا األمانات إىل أىلها وإذا حكموا بُت
الناس أف وبكموا بالعدؿ ،ونزلت الثاني ُب الرعي من اعبيوش وغَتىم ،عليهم طاع أويل األمر الفاعلُت
(ٔ) أخرجو مسلم ُب كتاب األقضي  -باب النهي عن كثرة اؼبسائل من غَت حاج (٘ٔ ،)ٔٚوأضبد (ٕ ،)ٖٙٚ/ومالك ُب كتاب
اعبامع -باب ما جاء ُب إضاع اؼباؿ (ٖ ،)ٔٛٙمن حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
ٕ

وح ْكمهم ومغازيهم وغَت ذلك ،إال أف يأمروا دبعصي اهلل عز وجل .فإذا أمروا دبعصي اهلل
لذلك ُب قَ ْسمهم ُ

عز وجل فبل طاع ؼبخلوؽ ُب معصي اػبالق ،فإف تنازعوا ُب شيء ردوه إىل كتاب اهلل وسن رسولو صلى

اهلل عليو وسلم.
وإف مل تفعل والةُ األمر ذلك أُطيعوا فيما يأمروف بو من طاع اهلل؛ ألف ذلك من طاع اهلل ورسولو،
وأُديَت حقوقُهم إليهم كما أمر اهلل ورسولو ،وأُعيِنوا على الرب والتقوى ،وال يػُ َعانوف على اإلٍب والعدواف.
وإذا كانت اآلي قد أوجبت أداء األمانات إىل أىلها ،واغبكم بالعدؿ ،فهذاف ِ
صباع السياس العادل ،
والوالي الصاغب .
***

ٖ

فصل
أنواع أداء األمانات
القسم األوؿ :الواليات
أما أداء األمانات ففيو نوعاف:
أحدىما :الواليات ،وىو كاف سبب نزوؿ اآلي .
فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ؼبا فتح مك وتسلم مفاتيح الكعب من بٍت شيب  ،طلبها منو العباس
ليةمع لو بُت ِسقاي اغباج ِ
وسدان البيت ،فأنزؿ اهلل ىذه اآلي  ،فدفع مفاتيح الكعب إىل بٍت شيب .
فيةب على ويل األمر أف يويل على كل عمل من أعماؿ اؼبسلمُت أصلح من هبده لذلك العمل .قاؿ
أصلح
رجال وىو يَ ِجد من ىو
لي من أمر المسلمين شيئًا ،فولى ً
ُ
النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :من َو َ
للمسلمين منو ،فقد خاف اهلل ورسولو وخاف المؤمنين))( .)2رواه اغباكم ُب ((صحيحو)).
رجال عمالً على عصابة وىو يجد في تلك العصابة أرضى منو فقد خاف اهلل
وُب رواي (( :من قل َد ً

ورسولو وخاف المؤمنين))(.)3

وروى بعضهم أنو من قوؿ عمر البن عمر ،روي ذلك عنو.
رجبل ؼبودة أو قراب
وقاؿ عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو(( :-من ويل من أمر اؼبسلمُت شيئًا فوىل ً
بينهما ،فقد خاف اهلل ورسولو واؼبسلمُت)).
اجب عليو ،فيةب عليو البحث عن اؼبستحقُت للواليات من نػُوابو على األمصار ،من األمراء
وىذا و ٌ

ومقدمي العساكر الكبار والصغار،
الذين ىم نػُواب ذي السلطن  ،والقضاة وكبوىم ،ومن أمراء األجناد ُ
ووالة األمواؿ؛ من الوزراء والكتاب والشادين ،والسعاة على اػبراج والصدقات ،وغَت ذلك من األمواؿ اليت
للمسلمُت.
وعلى كل واحد من ىؤالء أف يستنيب ويستعمل أصلح من هبده ،وينتهي ذلك إىل أئم الصبلة،

(ٕ) أخرجو اغباكمُ ،ب كتاب األحكاـ ،) ٕٚٓٗ( ،من حديث أيب بكر ال صديق رضي اهلل عنو .وقاؿ األلباٍل ُب «سلسل األحاديث
الضعيف » (ٗٔ :)ٖٙ٘/ضعي جدا.
(ٖ) أخرجو اغباكمُ ،ب كتاب األحكاـ ،)ٕٖٚٓ( ،والبيهقي ُب «الكربى» ،كتاب آداب القاضي ،باب :ال يويل الوايل امرأة  ،وال فاسقا
 ،وال جاىبل أمر القضاء ،)ٕٖٓٙٗ( ،من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما .وقاؿ األلباٍل ُب «سلسل األحاديث الضعيف »
(ٓٔ :)ٗٛ/ضعي .

ٗ

وحراس
واؼبؤذنُت ،واؼبقرئُت ،واؼبعلمُت ،وأمراء اغباج ،والبُػ ُرد ،والعيوف -الذين ىم القصادُ -
وخزاف األمواؿُ ،

وعَرفاء
اغبصوف ،واغبدادين -الذين ىم البوابوف على اغبصوف واؼبدائن -ونُقباء العساكر الكبار والصغارُ ،
القبائل واألسواؽ ،ورؤساء القرى -الذين ىم الدىاقُت.-
فيةب على كل من ويل شيئًا من أمر اؼبسلمُت ،من ىؤالء وغَتىم أف يستعمل فيما ربت يده ُب كل

طلب الوالي  ،أو سبق ُب الطلب ،بل ذلك سبب
موضع أصلح من يقدر عليو ،وال يقدـ الرجل لكونو َ
قوما دخلوا عليو فسألوه والي  ،فقاؿ:
اؼبنع .فإف ُب ((الصحيحُت)) عن النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :أف ً

((إنا ال نولي أمرنا ىذا من طلبو))(.)4

وقاؿ لعبد الرضبن بن َظبَُرة(( :يا عبد الرحمن ،ال تسأؿ اإلمارة ،فإنك إف أُ ْع ِطيتها من غير مسألة
ِ
ت إليها)) أخرجػاه ُب ((الصحيحُت)).
ت عليها ،وإف أعطيتها عن مسألة ُوكِ ْل َ
أُعْن َ
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(( :من طلب القضاء واستعاف عليو ُوكِ َل إليو ،ومن لم يطلب القضاء ولم
سد ُده))( .)6رواه أىل السنن.
يستعن عليو ،أنزؿ اهلل عليو ً
ملكا يُ َ
( )5

فإف َع َدؿ عن األحق األصلح إىل غَته ،ألجل قراب بينهما أو وال ء عتاق  ،أو صداق  ،أو مرافق ُب بلد

أو مذىب أو طريق أو جنس ،كالعربي والفارسي والًتكي والرومي  ،أو لرشوة يأخذىا منو من ماؿ أو منفع
أو غَت ذلك من األسباب ،أو لِ ِ
ضغَ ٍن ُب قلبو على األحق ،أو عداوة بينهما = فقد خاف اهلل ورسولو
واؼبؤمنُت ،ودخل فيما هنُي عنو ُب قولو تعاىل{ :ياأيها الذين آمنوا ال زبونوا اهلل والرسوؿ وزبونوا أماناتكم

وأنتم تعلموف} ٍب قاؿ{ :واعلموا أمبا أموالكم وأوالدكم فتن وأف اهلل عنده أجر عظيم} [األنفاؿ.]ٕٛ ،ٕٚ :

فإف الرجل غببو لولده أو لعتيقو ،قد يؤثره ُب بعض الواليات ،أو يعطيو ما ال يستحقو ،فيكوف قد خاف
أمانتو .وكذلك قد يؤثر زيادةَ مالو أو حفظو بأخذ ما ال يستحقو ،أو ؿباباة من يداىنو ُب بعض الواليات،
(ٗ) أخرجو البخاريُ ،ب كتاب األحكاـ ،باب ما يكره من اغبرص على اإلمارة ،) ٜٚٔٗ( ،ومسلمُ ،ب كتاب اإلمارة ،باب النهي عن
طلب اإلمارة واغبرص عليها ،)ٖٖٔٚ( ،من حديث أيب موسى رضي اهلل عنو.
ِ
ِ ِ
ُب أَْيبَانِ ُك ْم )ٕٕٙٙ( }...ومسلم ُب كتاب
(٘) أخرجو البخاري ُب كتاب األيباف والنذور ،باب :قوؿ اهلل تعاىل{ :ال يػُ َؤاخ ُذ ُك ُم اهللُ بالل ْغ ِو َ
األيباف ،باب :ندب من حل يبينا فرأى غَتىا خَتا منها أف يأٌب الذي ىو خَت ويكفر عن يبينو (ٕ٘.)ٔٙ
( )ٙأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب األقضي  ،باب ُب طلب القضاء والتسرع إليو ،)ٖ٘ٚٛ( ،وابن ماجوُ ،ب كتاب األحكاـ ،باب ذكر
القضاة ،) ٕٖٜٓ( ،والًتمذيُ ،ب أبواب األحكاـ ،باب ما جاء عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب القاضي ،)ٖٕٖٔ( ،من حديث
أنس بن مالك رضي اهلل عنو .وقاؿ األلباٍل ُب «ضعي اعبامع» (صػ ٕٓ :)ٛضعي .
٘

فيكوف قد خاف اهلل والرسوؿ وأمانتو.
ٍب إف اؼبؤدي لؤلمان -مع ـبالف ىواه -يػُثَبتو اهلل فيحفظو ُب أىلو ومالو بعده .واؼبطيع ؽبواه يعاقبو اهلل
بنقيض قصده في ِذؿ أىلو وي ِ
ذىب مالَو.
ُ
ُ
وُب ذلك اغبكاي اؼبشهورة :أف بعض خلفاء بٍت العباس سأؿ بعض العلماء أف وبدثو عن بعض ما
أدرؾ ،فقاؿ :أدركت عمر بن عبد العزيز وقد قيل لو :يا أمَت اؼبؤمنُت أفرغت أفواه بنيك من ىذا اؼباؿ،
وتركتهم فقراء ال شيء ؽبم -وكاف ُب مرض موتو -فقاؿ :أدخلوىم علي ،فأدخلوىم -وىم بضع عشر
ذكرا ،ليس فيهم بالغ -فلما رآىم ذرفت عيناهٍ ،ب قاؿ :ؽبم :يا بٍت واهلل ما منعتكم حقا ىو لكم ،ومل أكن
ً
بالذي آخذ أمو َاؿ الناس فأدفعها إليكم ،وإمبا أنتم أحد رجلُت :إما صاّب فاهلل يتوىل الصاغبُت ،وإما غَت

أخل لو ما يستعُت بو على معصي اهلل ،قوموا عٍت.
صاّب فبل َ
بعض بنيو َضبَل على مائ فرس ُب سبيل اهلل .يعٍت أعطاىا ؼبن يغزو عليها.
قاؿ :فلقد رأيت َ

قلت :ىذا وقد كاف خليف َ اؼبسلمُت من أقصى اؼبشرؽ بببلد الًتؾ إىل أقصى اؼبغرب باألندلس وغَتىا،

ومن جزيرة قربص وثغور الشاـ والعواصم كطرسوس وكبوىا إىل أقصى اليمن .وإمبا أخذ كل واحد من أوالده
يسَتا يقاؿ :أقل من عشرين درنبًا.
من مالو شيئًا ً
بعض اػبلفاء وقد اقتسم تركتو بنوه ،فأخذ كل واحد منهم ستمائ أل
قاؿ:
ُ
وحضرت َ

دينار .ولقد

يتكف ُ الناس –أي :يسأؽبم بكفو .-وُب ىذا الباب من اغبكايات والوقائع اؼبشاىدة ُب
رأيت بعضهم َ
ىذا الزماف ،واؼبسموع عما قبلو ،ما فيو عربة لكل ذي لب.
وقد دلت سن ُ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على أف الوالي أمان هبب أداؤىا ُب مواضع :مثل ما
تقدـ ،ومثل قولو أليب ذر -رضي اهلل عنوُ -ب اإلمارة(( :إنها أمانة ،وإنها يوـ القيامة خزي وندامة ،إال

من أخذىا بحقها ،وأدى الذي عليو فيها))( )7رواه مسلم.
وروى البخاري ُب ((صحيحو)) عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(( :إذا
ضيعت األمانة فانتظر الساعة)) قيل :يا رسوؿ اهلل وما إضاعتها؟ قاؿ(( :إذا ُوس َد األمر إلى غير أىلو

فانتظر الساعة)) .
( )8

( )ٚأخرجو مسلمُ ،ب كتاب اإلمارة ،باب كراى اإلمارة بغَت ضرورة.)ٕٔٛ٘( ،
علما وىو مشتغل ُب حديثو فأًب اغبديث ٍب أجاب السائل (.)ٜ٘
( )ٛأخرجو البخاري ُب كتاب العلم -باب من سئل ً
ٙ

وقد أصبع اؼبسلموف على معٌت ىذا ،فإف وصي اليتيم ،وناظر الوق  ،ووكيل الرجل ُب مالو ،عليو أف
يتصرؼ لو باألصلح فاألصلح ،كما قػاؿ اهلل{ :وال تقربوا ماؿ اليتيم إال باليت ىي أحسن} [اإلسراء]ٖٗ :
ومل يقل :إال باليت ىي حسن .
راع
وذلك ألف الوايل راع على الناس ،دبنزل راعي الغنم ،كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :كلكم ٍ
ٌ
مسؤوؿ عن رعيتو ،فاإلماـ الذي على الناس راع وىو مسؤوؿ عن رعيتو ،والمرأة راعية في
وكلكم
بيت زوجها وىي مسؤولة عن رعيتها ،والولد راع في ماؿ أبيو وىو مسؤوؿ عن رعيتو ،والعبد راع في
ماؿ سيده وىو مسؤوؿ عن رعيتو ،أال فكلكم راع وكلكم مسؤوؿ عن رعيتو))  .أخرجاه ُب
( )9

((الصحيحُت)).
يموت وىو غاش لها إال حرـ
يوـ
رعية
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(( :ما من ر ٍاع يسترعيو اهلل ً
ُ
ُ
يموت َ

اهلل عليو رائحة الجنة)) .
( )10

ودخل أبو مسلم اػبوالٍل على معاوي بن أيب سفياف فقاؿ :السبلـ عليكم أيها األجَت ،فقالوا :قل
السبلـ عليك أيها األمَت .فقاؿ السبلـ عليك أيها األجَت .فقالوا :قل :السبلـ عليك أيها األمَت .فقاؿ
السبلـ عليك أيها األجَت ،فقالوا قل السبلـ عليك أيها األمَت .فقاؿ معاوي  .دعوا أبا مسلم فإنو أعلم دبا
وداويت مرضاىا،
ت جرباىا،
يقوؿ .فقاؿ :إمبا أنت أجَت استأجرؾ رب ىذه الغنم لرعايتها ،فإف أنت َىنَأْ َ
َ

أجرؾ ،وإف أنت مل تَػ ْهنَأ جرباىا ،ومل تداو مرضاىا ،ومل رببس
وحبست أُوالىا على أُخراىا وفاؾ ُ
سيدىا َ
أوالىا على أخراىا عاقبك َسي ُدىا.
عباد اهلل ،والوالة نػُواب اهلل على عباده ،وىم وكبلء العباد على
اػبلق ُ
وىذا ظاىر االعتبار ،فإف َ
نفوسهم ،دبنزل أحد الشريكُت مع اآلخر ،ففيهم معٌت الوالي والوكال .
ٍب الويل والوكيل مىت استناب ُب أموره رجبلً وترؾ من ىو أصلح للتةارة أو العقار منو ،أو باع السلع

بثمن ،وىو هبد من يشًتيها خبَت من ذلك الثمن ،فقد خاف صاحبو ،ال سيما إف كاف بينو وبُت من حاباه
( )ٜأخرجو البخاري ُب كتاب اغبج -باب ما يقتل احملرـ من الدواب ( ،)ٕٜٔٛومسلم ُب كتاب اغبج -باب ما يندب للمحرـ وغَته
قتلو من الدواب (.)ٜٔٔٛ
(ٓٔ) أخرجو البخارى ُب كتاب التوحيد -باب قوؿ اهلل تعاىل {ونضع الموازين القسط} (ٖٔ ،)ٙٚومسلم ُب كتاب اإلمارة -باب

فضيل اإلماـ العادؿ وعقوب اعبائر واغبث على الرفق بالرعي والنهي عن إدخاؿ اؼبشق عليهم (ٕٗٔ) ،من حديث معقل بن يسار رضي
اهلل عنو.

ٚ

مودة أو قراب  ،فإف صاحبو يبغضو ويذمو ،ويرى أنو قد خانو وداىن قريبو أو صديقو.
***

ٛ

فصل
األصلح ىو األولى
ؼ ىذا فليس عليو أف يستعمل إال أصلح اؼبوجود ،وقد ال يكوف ُب موجوده من ىو أصلح لتلك
إذا ُع ِر َ
ٍ
أخ ِذه للوالي
الوالي  ،فيختار األمثل فاألمثل ُب كل
منصب حبسبو .وإذا فعل ذلك بعد االجتهاد التاـ ،و ْ
حبقها ،فقد أدى األمان  ،وقاـ بالواجب ُب ىذا ،وصػار ُب ىذا اؼبواضع من أئم العدؿ اؼبقسطُت عند اهلل.
بعض األمػور بسبب مػن غَته إذا مل يبػكن إال ذلك ،فػإف اهلل سبحانو وتعاىل يقػوؿ:
وإف اختلت ُ
{فاتقوا اهلل ما استطعتم} [التغابن ،]ٔٙ :وقاؿ عز وجل{ :ال يكل اهلل نفسا إال وسعها} [البقرة:
 ،] ٕٛٙوقػاؿ جل جبللو ُب اعبهاد{ :فقاتل ُب سبيل اهلل ال تكل إال نفسك وحرض اؼبؤمنُت} [النساء:
ٗ ،]ٛوقاؿ عز وجل{ :ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم} [اؼبائدة:
٘ٓٔ].
فمن أدى الواجب اؼبقدور عليو فقد اىتدى ،وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :إذا أمرتكم ٍ
بأمر فأتوا
عةز فبل حاج إليو ،أو خيان
منو ما استطعتم))  .أخرجاه ُب ((الصحيحُت)) ،لكن إف كاف منو ٌ
( )11

عوقب على ذلك.
وينبغي أف يعرؼ األصلح ُب كل منصب ،فإف الوالي ؽبا ركناف :القػوة ،واألمان  ،كما قػاؿ تعاىل{ :إف
خَت من استأجرت القوي األمُت} [القصص .]ٕٙ :وقاؿ صاحب مصر ليوس

عليو الصبلة والسبلـ:

{إنك اليوـ لدينا مكُت أمُت} [يوس  .]٘ٗ :وقاؿ تعاىل ُب صفػ جربيل{ :إنو لقوؿ رسوؿ كرَل * ذي
قوة عند ذي العرش مكُت * مطاع ٍب أمُت} [التكوير.]ٕٔ-ٜٔ :
والقوة ُب كل والي حبسبها ،فالقوة ُب إمارة اغبرب ترجع إىل شةاع القلب ،وإىل اػبربة باغبروب،
واؼبخادع فيها -فإف اغبرب خدع  -و[إىل] القدرة على أنواع القتاؿ؛ مػن رمي وطعن وضرب ،ور ٍ
كوب وكر
وفر ،وكبو ذلك ،كما قػاؿ تعاىل{ :وأعدوا ؽبم ما استطعتم من قوة ومن رباط اػبيل} [األنفاؿ.]ٙٓ :
الرمي ثم
وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :ارموا واركبوا ،وأف ترموا ّ
أحب إلي من أف تركبوا ،ومن تعل َم َ
(ٔٔ) أخرجو البخاري ُب كتاب االعتصاـ بالكتاب والسن  -باب االقتداء بسنن رسوؿ اهلل ﷺ ( ،)ٕٚٛٛومسلم ُب كتاب اغبج -باب
فرض اغبج مرة ُب العمر ( ،)ٖٖٔٚمن حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
ٜ

نسيو فليس ِمنّا))( .)12وُب رواي (( :فهي نعمةٌ َج َحدىا))( )13رواه مسلم.

والقوة ُب اغبكم بُت الناس ترجع إىل العلم بالعدؿ الذي دؿ عليو الكتاب والسن  ،وإىل القدرة على

تنفيذ األحكاـ.
قليبل ،وىذه اػبصاؿ
واألمان ترجع إىل خشي اهلل تعاىل وترؾ خشي الناس ،وأال يشًتي بآياتو شبنًا ً
الثبلث اليت أخذىا اهلل على كل حكم على الناسُ ،ب قػولو تعاىل{ :فبل زبشوا الناس واخشوف وال تشًتوا
باياٌب شبنا قليبل ومن مل وبكم دبا أنزؿ اهلل فأولئك ىم الكافروف} [اؼبائدة .]ٗٗ :وؽبذا قاؿ النيب صلى اهلل
عرؼ الحق وقضى بخالفو
عليو وسلم(( :القضاة ثالثة :قاضياف في النار ،وقاض في الجنة.
فرجل َ
ٌ
علم الحق وقضى بو فهو في
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار،
فهو في النار،
ورجل َ
ٌ
ٌ
الجنة))  .رواه أىل السنن.
()14

فالقاضي اسم لكل من حكم بُت اثنُت ،سواء ُظب َي خليف ً أو سلطانًا أو نائبًا أو واليًا ،أو كاف منصوبًا
أصحاب رسوؿ
ليقضي بالشرع ،أو نائبًا لو ،حىت من وبكم بُت الصبياف ُب اػبطوط إذا زبايروا .ىكذا ذكر
ُ

اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وىو ظاىر.

***

(ٕٔ) أخرجو مسلمُ ،ب كتاب اإلمارة ،باب فضل الرمي واغبث عليو ،وذـ من علمو ٍب نسيو ،)ٜٜٔٔ( ،من حديث عقب بن عامر
رضي اهلل عنو ،بلفظ« :من علم الرميٍ ،ب تركو ،فليس منا» أو «قد عصى».
(ٖٔ) مل أق على ىذه الرواي ُب مسلم ،وأخرجها الرباز ُب «مسنده» ،)ٜٜٓ٘( ،والطرباٍل ُب «الصغَت» ،)ٖ٘ٗ( ،من حديث أيب
ىريرة رضي اهلل عنو.
(ٗٔ) أخرجو أبو داود ُب كتاب األقضي  -باب ُب القاضي ىبطئ (ٖ ،)ٖ٘ٚوالًتمذي ُب كتاب أبواب األحكاـ -باب ما جاء عن
رسوؿ اهلل ﷺ ُب القاضي (ٕٕٖٔ) ،وابن ماجو ُب كتاب األحكاـ -باب اغباكم هبتهد فيصيب اغبق (ٖٕ٘ٔ) ،وصححو الشيخ
األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (.)ٕٜٗٛ

ٓٔ

فصل
القوة واألمانة ىما المطلوب في الشرع
اجتماع القوة واألمان ُب الناس قليل؛ وؽبذا كاف عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو -يقوؿ :اللهم أشكو
إليك َجلَ َد الفاجر وعةز الثق .

ُت رجبلف أحدنبا أعظم أمان واآلخر أعظم قوة ،قُدـ
فالواجب ُب كل والي األصلح حبسبها ،فإذا ُع َ

ضررا فيها ،فيُػ َقدـ ُب إمارة اغبروب الرجل القوي الشةاع -وإف كاف فيو
أنفعهما لتلك الوالي  ،وأقلهما ً
فةور -على الرجل الضعي العاجز وإف كاف أمينا ،كما سئل اإلماـ أضبد عن الرجلُت يكوناف أمَتين ُب
قوي فاجر واآلخر ضعي ٌ صاّب ،مع أيهما يػُ ْغ َزى؟ فقاؿ :أما الفاجر القوي فقوتو
الغزو ،وأحدنبا ٌ
للمسلمُت وفةوره على نفسو ،وأما الصاّب الضعي فصبلحو لنفسو وضعفو على اؼبسلمُت ،يػُ ْغَزى مع
القوي الفاجر .وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :إف اهلل يؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر))  ،وروي:
( )15

((بأقواـ ال خالؽ لهم))

( )16

فاجرا كاف أوىل بإمارة اغبرب فبن ىو أصلح منو ُب الدين إذا مل
فإذا مل يكن ً

يسد مسده.
وؽبذا كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يستعمل خالد بن الوليد على اغبرب منذ أسلم ،وقاؿ(( :إف
خالدا سيف سلو اهلل على المشركين))( .)17مع أنو أحيانًا قد كاف يعمل ما ينكره النيب صلى اهلل عليو
ً

مرة رفع يديو إىل السماء وقاؿ(( :اللهم إني أبرأ إليك مما فَػ َعل خالد))( )18ؼبا أرسلو
وسلم ،حىت إنو ً
إىل َج ِذيب  ،فقتلهم وأخذ أمواؽبم بنوع شبه  ،ومل يكن ُهبَوز ذلك ،وأنكره عليو بعض من كاف معو من
الصحاب  ،حىت َوَداىم النيب صلى اهلل عليو وسلم وضمن أمواؽبم .ومع ىذا فما زاؿ يقدمو ُب إمارة اغبرب؛
ألنو كاف أصلح ُب ىذا الباب من غَته ،وفَػ َعل ما فَػ َعلَو بنوع تأويل.

(٘ٔ) أخرجو البخاري ُب كتاب اعبهاد والسَت -باب إف اهلل يؤيد الدين بالرجل الفاجر (ٕ ،)ٖٓٙومسلم ُب كتاب اإليباف -باب علظ
ربرَل قتل اإلنساف نفسو (ٔٔٔ) ،من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
( )ٔٙحديث صحيح .أخرجو النسائي ُب «الكربى» (٘ ،)ٛٛٛوابن حباف ( ) ٗ٘ٔٚمن حديث أنس .وأخرجو أضبد (٘)ٗ٘ /
(اؼبيمني ) من حديث أيب بكرة ،ولفظو« :إف اهلل تبارؾ وتعاىل سيؤيد.»...
( )ٔٚأخرجو الًتمذيُ ،ب أبواب اؼبناقب ،باب مناقب خالد بن الوليد رضي اهلل عنو ،)ٖٛٗٙ( ،والشاشي ُب «اؼبسند» ،)ٙٔٚ( ،وابن
أيب عاصم ُب «اآلحاد واؼبثاٍل» .)ٜٙٚ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٔ :)ٙٔٔ/صحيح.
( )ٔٛأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اؼبغازي ،باب بعث النيب صلى اهلل عليو وسلم خالد بن الوليد إىل بٍت جذيب .)ٖٖٜٗ( ،
ٔٔ

وكاف أبو ذر -رضي اهلل عنو -أصلح منو ُب األمان والصدؽ ،ومع ىذا فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو
ضعيفا ،وإني أحب لك ما أحب لنفسي ،ال تأم َرف على اثنين ،وال تَػ َولَين
وسلم(( :يا أبا ذر إني أراؾ ً
ضعيفا .مع أنو قد ُرِوي(( :ما أظلت
م َ
ػاؿ يتيم))  .رواه مسلم .وهنى أبا ذر عن اإلمارة والوالي ؛ ألنو رآه ً
( )19

أصدؽ لهجةً ِمن أبي ذر)) .
الخضراُء وال أقلت الغَْبراء
ُ
( )20

مرة َع ْمرو بن العاص ُب غزوة ذات السبلسل -استعطافًا ألقاربو الذين
وأمَر النيب صلى اهلل عليو وسلم ً

بعثو إليهم -على من ىم أفضل منو .وأمر أسام بن زيد -ألجل طلب ثأر أبيو .وكذلك كاف يستعمل
الرجل ؼبصلح راجح  ،مع أنو قد كاف يكوف مع األمَت من ىو أفضل منو ُب العلم واإليباف.
خالدا ُب
وىكذا كاف أبو بكر خليف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -رضي اهلل عنو -ما زاؿ يستعمل ً
حرب أىل الردة ،وُب فتوح العراؽ والشاـ ،وبَ َدت منو ىفوات كاف لو فيها تأويل ،وقد ذُكِر لو عنو أنو كاف
لو فيها ىوى ،فلم ِ
يعزلْو من أجلها ،بل َعتَبَو عليها لرجحاف اؼبصلح على اؼبفسدة ُب بقائو ،وأف غَته مل

يكن يقوـ مقامو؛ ألف اؼبتويل الكبَت إذا كاف ُخلُقو يبيل إىل الشدة ،فينبغي أف يكوف ُخلُق نائبو يبيل إىل
اللُت؛ وإذا كاف ُخلُقو يبيل إىل اللُت ،فينبغي أف يكوف خلق نائبو يبيل إىل الشدة ،ليعتدؿ األمر.
وؽبذا كاف أبو بكر الصديق -رضي اهلل عنو -يػُ ْؤثِر استناب َ خالد ،وكاف عمر بن اػبطاب -رضي اهلل
شديدا كعمر ،وأبا عبيدة كاف ليػنًا كأيب
عنو -يؤثر َ
خالدا كاف ً
عزؿ خالد واستناب أيب عبيدة بن اعبراح؛ ألف ً
معتدال ،ويكوف بذلك من خلفاء رسوؿ
بكر ،فكاف األصلح لكل منهما أف يويل من واله؛ ليكوف أمره
ً

اهلل صلى اهلل عليو وسلم الذي ىو معتػدؿ ،حىت قػاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :أنا نبي الرحمة،
الم ْل َح َمة))(.)21
أنا نبي َ

وقاؿ(( :أنا الض ُحوؾ القتاؿ))( )22وأمتو وسط ،قاؿ اهلل تعاىل فيهم{ :أشداء على الكفار رضباء
بينهم} [الفتح .]ٕٜ :وقاؿ تعاىل{ :أذل على اؼبؤمنُت أعزة على الكافرين} [اؼبائدة.]٘ٗ :
وؽبذا ؼبا ويل أبو بكر وعمر -رضي اهلل عنهما -صارا كا ِملَُت ُب الوالي  ،واعتدؿ منهما ما كانا يػُْن َسباف

( )ٜٔأخرجو مسلم ُب كتاب اإلمارة – باب كراى اإلمارة بغَت ضرورة (.)ٕٔٛٙ
(ٕٓ) أخرجو أضبد ُب «مسنده» (ٕ )ٖٔٙ/والًتمذي ُب كتاب اؼبناقب -باب مناقب أيب ذر رضي اهلل عنو (ٔٓ ،)ٖٛوقاؿ« :وىذا
حسن» ،وابن ماجو ُب كتاب اؼبقدم  -باب فضل أيب ذر (.)ٔ٘ٙ
ٌ
حديث ٌ
(ٕٔ) أخرجو أضبد ُب «مسنده» ،)ٕٖٗٗ٘( ،واآلجري ُب «الشريع » ،)ٔٓٔٔ( ،من حديث حذيف رضي اهلل عنو.
(ٕٕ) مل أق عليو هبذا اللفظ.

ٕٔ

فيو إىل أحد الطرفُت ُب حياة النيب صلى اهلل عليو وسلم من لُت أحدنبا وشدة اآلخر ،حىت قػاؿ فيهمػا
باللذيِن من بعدي أبي بكر وعمر)) .
النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :اقتدوا ْ
( )23

وظهر من أيب بكر من شةاع القلب ُب قتاؿ أىل الردة وغَتىم ما بَػرَز بو على عمر وسائر الصحاب

رضي اهلل عنهم أصبعُت.

وإذا كانت اغباج ُب الوالي إىل األمان أشد قُدـ األمُت؛ مثل حفظ األمواؿ وكبوىا .فأما استخراجها
أمُت وبفظها
كاتب ٌ
وحفظها فبل بد فيو من قوة وأمان  ،فيوىل عليها ّ
شاد قوي يستخرج األمواؿ بقوتو ،و ٌ
خبربتو وأمانتو .وكذلك ُب إمارة اغبرب إذا أمر األمَت دبشاورة أويل العلم والدين صبع بُت اؼبصلحتُت .وىكذا
ُب سائر الواليات إذا مل تتم اؼبصلح برجل واحد ُِ
صبع بُت عدد ،فبل بد من ترجيح األصلح أو تعدد اؼبوىل
إذا مل تقع الكفاي بو ٍ
احد تاـ.

ويػُ َقدـ ُب والي القضاء األعلم األورع األكفأ ،فإف كاف أحدنبا أعلم واألخر أورع قُد َـ -فيما قد يظهر
وىباؼ فيو اؽبوى -األورع ،وفيما ِ
وىباؼ فيو االشتباه األعلم .ففي اغبديث عن
يدؽ حكمو ُ
حكمو ُ
ُ
ُ
النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ (( :إف اهلل يحب البصر الناقد عند وررد الشبهات ويحب العقل
الكامل عند حلوؿ الشهوات))(.)24
تاما من جه وايل اغبرب أو العام .
ويقدماف على األكفأ إف كاف القاضي ً
مؤيدا تأيي ًدا ً
ويقدـ األكفأ إف كاف القضاء وبتاج إِىل قوة وإعان للقاضي أكثر من حاجتو إىل مزيد العلم والورع؛ فإف
قادرا ،بل وكذلك كل و ٍاؿ للمسلمُت ،فأي صف ٍ من ىذه
القاضي اؼبُطْلَق وبتاج أف يكوف عاؼبًا عادالً ً
الصفات نقصت ،ظهر اػبلل بسببو .والكفاءةُ :إما بقهر ورىب  ،وإما بإحساف ورغبوّ ،وُب اغبقيق فبل بد

منهما.

وسئل بعض العلماء :إذا مل يوجد من يتوىل القضاء إال عامل فاسق أو جاىل َدين ،فأيهما يقدـ؟ فقاؿ:

إف كانت اغباج إىل الدين أكثر لغلب الفساد ،قُدـ الدين ،فإف كانت اغباج إىل العلم أكثر ػبفاء
اغبكومات ،قُدـ العامل.
(ٖٕ) أخرجو أضبد ُب «مسنده» (٘ ،)ٖٛ٘/وقاؿ شعيب األرنؤوط« :حديث حسن بطرقو وشواىده دوف قولو« :سبسكوا بعهد عمار»
وىذا إسناد ضعي ».
(ٕٗ) أخرجو القضاعي ُب «مسنده» (ٔ ،)ٔٓٛمن حديث عمراف بن حصُت.
ٖٔ

وأكثر العلماء يقدموف ذا الدين ،فإف األئم متفقوف على أنو ال بد ُب اؼبتويل من أف يكوف ً
عدال أىبلً
للشهادة.
مقلدا؟ أو الواجب تولي األمثل
ؾبتهدا ،أو هبوز أف يكوف ً
واختلفوا ُب اشًتاط العلم ىل هبب أف يكوف ً

فاألمثل كيفما تيسر؟ على ثبلث أقواؿ .وبَ ْسط الكبلـ على ذلك ُب غَت ىذا اؼبوضع.

ومع أنو هبوز تولي غَت األىل للضرورة إذا كاف أصلح اؼبوجود ،فيةب مع ذلك السعي ُب إصبلح
األحواؿ ،حىت يكمل ُب الناس ما ال بد منو من أمور الواليات و ِ
اإلمارات وكبوىا ،كما هبب على اؼب ْع ِسر
ُ
االستعداد للةهاد
السعي ُب وفاء دينو ،وإف كاف ُب اغباؿ ال يُطْلَب منو إال ما يقدر عليو ،وكما هبب
ُ
اجب إِال بو فهو واجب ،خببلؼ
بإعداد القوة ورباط اػبيل ُب وقت سقوطو للعةز ،فإف ما ال يتم الو ُ
االستطاع ُب اغبج وكبوىا ،فإنو ال هبب ربصيلها؛ ألف الوجوب ىناؾ ال يتم إال هبا.
***

ٗٔ

فصل
كيفية معرفة األصلح في الوالية
واؼبهم ُب ىذا الباب معرف األصلح وذلك إمبا يتم دبعرف مقصود الوالي  ،ومعرف طريق اؼبقصود ،فإذا
ُع ِرفَت اؼبقاصد والوسائل ًب األمر .فلهذا ؼبا غلب على أكثر اؼبلوؾ قصد الدنيا دوف الدين قدموا ُب واليتهم
من يُعِينهم على تلك اؼبقاصد ،وكاف من يطلب رئاس نفسو يؤثر تقدَل َم ْن يقيم رئاستو.
وقد كانت السن أف الذي يصلي باؼبسلمُت اعبمع واعبماع وىبطب هبم ىم أمراء اغبرب ،الذين ىم
نػُواب ذي السلطاف على اعبند ،وؽبذا ؼبا قدـ النيب صلى اهلل عليو وسلم أبا بكر ُب الصبلة ،قد َمو اؼبسلموف

ُب إمارة اغبرب وغَتىا.

أمَتا على حرب كاف ىو الذي يؤـ الصبلة بأصحابو .وكذلك
وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا بعث ً
رجبل نائبًا على مدين كما استعمل َعتاب ابن أَ ِسيد على مك  ،وعثماف بن أيب العاص على
إذا استعمل ً
ومعاذا وأبا موسى على اليمن ،وأبا سفياف [و] َع ْمرو بن حزـ على قبراف = كاف نائبو ىو
الطائ  ،وعليا ً
الذي يصلي هبم ،ويقيم فيهم اغبدود وغَتىا فبا يفعلو أمَت اغبرب.

وكذلك خلفاؤه بعده ،ومن بعدىم من اؼبلوؾ األمويُت وبعض العباسيُت؛ وذلك ألف أىم أمر الدين
الصبلة واعبهاد ،وؽبذا كانت أكثر األحاديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الصبلة واعبهاد .وكاف إذا
عدوا)) .
عاد مر ً
يضا يقوؿ(( :اللهم اشف عبدؾ يشهد لك صالةً ،وينكأ لك ً
( )25

وؼبا بعث النيب صلى اهلل عليو وسلم معاذًا إىل اليمن قاؿ(( :يا معاذ إف أىم أمرؾ عندي

الصالة))(.)26

وكذلك كاف عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو -يكتب إىل عمالو :إف أىم أموركم عندي الصبلة ،فمن
ظ دينَو ،ومن ضيعها كاف ؼبا ِسواىا من عملو أشد إضاع (.)27
حفظها وحافظ عليها َح ِف َ

(ٕ٘) أخرجو أبو داود ُب كتاب اعبنائز -باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة (.)ٖٔٓٚ
( )ٕٙمل أق عليو هبذا اللفظ.
( )ٕٚأخرجو مالك ُب «اؼبوطأ» ،كتاب وقوت الصبلة ،باب وقوت الصبلة ،)ٙ( ،وعبد الرزاؽ ُب «مصنفو» .)ٕٖٓٛ( ،وقاؿ األلباٍل
ُب «اؼبشكاة» (ٔ :)ٔٛٙ/ضعي .

٘ٔ

وذلك ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(( :الصالة عماد الدين))( .)28فإذا أقاـ اؼبتويل عماد
الدين ،فالصبلة تنهى عػن الفحشاء واؼبنكر ،وىي اليت تُعُِت الناس على ما سواىا من الطاعات ،كما قاؿ
سبحانو وتعاىل{ :واستعينوا بالصرب والصبلة وإهنا لكبَتة إال على اػباشعُت} [البقرة .]ٗ٘ :وقاؿ{ :ياأيها

الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصبلة إف اهلل مع الصابرين} [البقػرة .]ٖٔ٘ :وقػاؿ عز وجل لعبده
ونبيػو صلى اهلل عليو وسلم {وأمر أىلك بالصبلة واصطرب عليها ال نسألك رزقا كبن نرزقك والعاقب
للتقوى} [طو ،] ٖٕٔ :وقاؿ سبحانو وتعاىل{ :وما خلقت اعبن واإلنس إال ليعبدوف * ما أريد منهم من
رزؽ وما أريد أف يطعموف * إف اهلل ىو الرزاؽ ذو القوة اؼبتُت} [الذاريات.]٘ٛ-٘ٙ :
إصبلح دين اػبلق الذين مىت فاهتم خسروا خسرانًا مبينًا ،ومل ينفعهم ما
واؼبقصود الواجب بالواليات:
ُ

وإصبلح ما ال يقوـ الدين إال بو من أمر دنياىم ،وىو نوعاف :قَ ْسم اؼباؿ بُت مستحقيو،
نَعِ ُموا بو ُب الدنيا،
ُ

وعقوبات اؼبعتدين.
ِ
بعثت
أصلح لو دينَو ودنياه؛ وؽبذا كاف عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو -يقوؿ(( :إمبا ُ
فمن مل يَػ ْعتَد َ
كتاب ربكم ،وسن نبيكم ،ويقسموا بينكم فيأكم)).
ُعمايل إليكم َ
ليعلموكم َ
فلما تغَتت الرعي من وجو ،والرعاة من وجو ،تناقضت األمور .فإذا اجتهد الراعي ُب إصبلح دينهم

ودنياىم حبسب اإلمكاف ،كاف من أفضل أىل زمانو ،وكاف من أفضل اجملاىدين ُب سبيل اهلل تعاىل ،فقد
رِوي(( :يوـ من ٍ
إماـ عادؿ أفضل من عبادة ستين سنة))( ،)29وُب ((اؼبسنػد)) لئلماـ أضبد عن
ُ
ِ
إماـ عادؿ ،وأبغضهم إلى اهلل إماـ
النيب صلى اهلل عليو وسلم أنػو قػاؿ(( :أحب
الخلق إلى اهلل ٌ
جائر))(.)30

وُب ((الصحيحُت)) عن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :سبعة
ِ
ورجل قلبو معلق
وشاب نشأ في طاعة اهلل،
إماـ عادؿ،
ٌ
يظلهم اهلل في ظلو لوـ ال ظل إال ظلوٌ :
ٌ
( )ٕٛأخرجو البيهقي ُب «شعب اإليباف» ،)ٕ٘٘ٓ( ،من حديث عمر رضي اهلل عنو .وقاؿ األلباٍل ُب «سلسل األحاديث الضعيف »
(ٗٔ :)ٔٓٙٙ/ضعي .
( )ٕٜأخرجو البيهقيُ ،ب كتاب قتاؿ أىل البغي ،باب فضل اإلماـ العادؿ ،)ٜٔٙٙٗ( ،والطرباٍل ُب «الكبَت» ،)ٜٖٕٔٔ( ،من
حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما .وقاؿ األلباٍل ُب «سلسل األحاديث الضعيف » (ٗ :)ٜٛ/ضعي .
(ٖٓ) أخرجو أضبد ُب «مسنده» ،)ٕٔٔ٘٘ ،ٔٔٔٚٗ( ،من حديث أيب سعيد اػبدري رضي اهلل عنو .وقاؿ ُب «سلسل األحاديث
الضعيف » (ٖ :)ٕٜٚ/ضعي .

ٔٙ

ورجل
بالمسجد إذا خرج منو حتى يعود إليو ،ورجالف تحابا في اهلل اجتمعا على ذلك وتفرقا عليو،
ٌ
ٍ
منصب وجماؿ فقاؿ :إني أخاؼ اهللَ رب
ذات
ذَ َكر اهلل خاليًا ففاضت عيناه،
ورجل دعتو امرأةٌ ُ
ٌ

تعلم شمالُو ما تنفق يمينُو)) .
ورجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حتى ال َ
العالمينٌ ،
وُب ((صحيح مسلم)) عن ِعياض بن ِ
ضبار -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ صلى اهلل عليو وسلم:
( )31

ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قُػ ْربى ومسلم ،ورجل غني
((أىل الجنة ثالثة :ذو سلطاف ُم ْق ِسط،
ٌ

عفيف متصدؽ)) .
( )32

وُب ((السنن)) عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ(( :الساعي على الصدقة بالحق كالمجاىد في
سبيل اهلل))(.)33
وقد قاؿ سبحانو وتعاىل -ؼبا أمر باعبهاد{ :-وقاتلوىم حىت ال تكوف فتن ويكوف الدين كلو هلل}
[األنفاؿ.]ٖٜ :
الرجل يقاتل شةاع ً ،ويقاتل ضبي  ،ويقاتل رياء ،فأي
وقيل للنيب صلى اهلل عليو وسلم :يا رسوؿ اهلل،
ُ

ذلك ُب سبيل اهلل؟ فقاؿ(( :من قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا فهو في سبيل اهلل))

( )34

أخرجاه ُب

((الصحيحُت)).
فاؼبقصود أف يكوف الدين كلو هلل ،وأف تكوف كلم اهلل العليا .وكلم اهلل :اسم جامع لكلماتو اليت
تضمنها كتابو ،وىكذا قاؿ اهلل تعاىل{ :لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واؼبيزاف ليقوـ الناس
بالقسط} [اغبديد .]ٕ٘ :فاؼبقصود من إرساؿ الرسل وإنزاؿ الكتب أف يقوـ الناس بالقسط ُب حقوؽ اهلل
وحقوؽ خلقوٍ .ب قاؿ تعاىل{ :وأنزلنا اغبديد فيو بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهلل من ينصره ورسلو
(ٖٔ) أخرجو البخاري ُب كتاب اغبدود -باب فضل من ترؾ الفواحش ( ،)ٙٛٓٙومسلم ُب كتاب الزكاة -باب فضل إخفاء الصدق
(ٖٔٓٔ) ،من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
(ٕٖ) أخرجو مسلم ُب كتاب اعبن وصف نعيمها وأىلها -باب الصفات اليت يعرؼ هبا ُب الدنيا أىل اعبن (٘.)ٕٛٙ
(ٖٖ) أخرجو أبو داودُ ،ب كتاب اػبراج واإلمارة والفيء ،باب ُب السعاي على الصدق  ،)ٕٜٖٙ( ،وابن ماجوُ ،ب كتاب الزكاة ،باب ما
جاء ُب أعماؿ الصدق  ،) ٜٔٛٓ( ،والًتمذيُ ،ب أبواب الزكاة ،باب ما جاء ُب العامل على الصدق باغبق ،)ٙٗ٘( ،من حديث رافع
بن خديج رضي اهلل عنو .بلفظ « :العامل على الصدق باغبق كالغازي ُب سبيل اهلل ،حىت يرجع إىل بيتو».
(ٖٗ) أخرجو البخاري ُب كتاب العلم -باب من سأؿ وىو قائم عاؼبا جالس (ٖٕٔ) ،ومسلم ُب كتاب اإلمارة -باب من قاتل لتكوف
كلم اهلل ىي العليا فهو ُب سبيل اهلل (ٗٓ ،)ٜٔمن حديث أيب موسى رضي اهلل عنو.
ٔٚ

بالغيب} [اغبديد .]ٕ٘ :فمن َع َد َؿ عن الكتاب قُػوَـ باغبديد ،وؽبذا كاف قِو ُاـ الدين باؼبصح والسي .

وقد ُرِوي عن جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنهما -أنو قاؿ :أمرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف

نضرب هبذا -يعٍت السي  -من َع َدؿ عن ىذا -يعٍت اؼبصح .)35(-

فإذا كاف ىذا ىو اؼبقصود فإنو يػُتَوسل إليو باألقرب فاألقرب ،ويُنظر إىل الرجلُت أيهما كاف أقرب إىل

اؼبقصود ُويل؛ فإذا كانت الوالي –مثبلً -إمام صبلة فقط ،قُدـ من قدمو النيب صلى اهلل عليو وسلم ،حيث
القوـ أقرؤىم لكتاب اهلل ،فإف كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ،فإف كانوا في السنة
قاؿ(( :يؤـ َ
الرجل في سلطانو ،وال
سواء فأقدمهم ىجرة ،فإف كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ،وال يُؤمن
ُ
يجلس على تكرمتو إال بإذنو))  .رواه مسلم.
( )36

أصلحهما ،أُقْ ِرع بينهما ،كما أقرع سعد بن أيب وقاص بُت الناس يوـ
فإذا تكافأ رجبلف :أو خفي
ُ
القادسي ؼبا تشاجروا على األذاف ،متابع ً لقولو ،صلى اهلل عليو وسلم(( :لو يعلم الناس ما في النداء
والصف األوؿ ،ثم لم يجدوا إال أف يَ ْستَ ِهموا عليو الستهموا)) .
( )37

فإذا كاف التقدَل بأمر اهلل إذا ظهر ،أو بفعلو -وىو ما يػَُرجحو بالقرع إذا خفي األمر -كاف اؼبتويل قد

أدى األمانات ُب الواليات إىل أىلها.

***

(ٖ٘) أخرجو اغباكمُ ،ب كتاب معرف الصحاب رضي اهلل عنهم ،ذكر مناقب ؿبمد بن مسلم األنصاري رضي اهلل عنو،)ٕ٘ٛٗ( ،
ولفظو :عن عمرو بن دينار ،ظبعت جابر بن عبد اهلل األنصاري ،يقوؿ :بعثٍت عثماف رضي اهلل عنو ُب طبسُت فارسا إىل ذي خشب،
وأمَتنا ؿبمد بن مسلم األنصاري ،فةاء رجل ُب عنقو مصح وُب يده سي وعيناه تذرفاف ،فقاؿ :إف ىذا يأمرنا أف نضرب هبذا على
ما ُب ىذا ،فقاؿ لو ؿبمد بن مسلم « :اجلس فقد ضربنا هبذا على ما ُب ىذا قبل أف تولد».
( )ٖٙأخرجو مسلم ُب كتاب اؼبساجد -باب من أحق باإلمام (ٖ.)ٙٚ
) (ٖٚأخرجو البخاري (٘ٔ )ٙكتاب األذاف -باب االستهاـ ُب األذاف ،ومسلم ( )ٖٗٚكتاب الصبلة -باب تسوي الصفوؼ وإقامتها
وفضل األوؿ فاألوؿ.

ٔٛ

فصل
القوة ُب الواليات ذبمع قوة اؼبرء ُب نفسو ،وقوتو على غَته؛ فقوتو على نفسو باغبلم والصرب ،كما ُروي عن
النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب اغبديث الصحيح(( :ليس الشديد بالصرعة ،وإنما الشديد الذي يملك

نفسو عند الغضب))  .وىذا ىو السيد الذي قاؿ اهلل تعاىل فيو{ :وسيدا وحصورا} [آؿ عمراف،]ٖٜ :
( )38

وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عن اغبسن(( :إف ابني ىذا سيد وسيصلح اهلل بو بين طائفتين عظيمتين
من المسلمين)) .
( )39

الناس ويغلبهم
فبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف الرجل الشديد القوي ليس ىو القوي ُب بدنو الذي يصرع َ

كثَتا ،وإمبا ىو القوي ُب نفسو الذي يبلك نفسو ويغلبها عند الغضب.
ً

وأما قوتو على غَته؛ فالشةاع ُب نفسو ،واػبربة وسائر أسباب القوى من الرجاؿ واألمواؿ ،كما دؿ عليو
قولو تعاىل{ :وأعدوا ؽبم ما استطعتم من قوة ومن رباط اػبيل} [األنفاؿ]ٙٓ :
وروى مسلم ُب ((صحيحو)) عن أيب ىريرة –رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
ينفعك
خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف وفي كل خير ،احرص على ما ُ
((المؤمن القوي ٌ
واستعن باهلل وال تعجز ،وإف أصابك شيء فال تقل :لو أني فعلت لكاف كذا وكذا ،ولكن قل :قَ َد ُر اهلل

عمل الشيطاف)) .
وما شاء فعل ،فإف لو ُ
تفتح َ
( )40

فبالقوة األوىل يصَت اؼبرء من اؼبهاجرين الذين ىةروا ما هنى اهلل عنو ،ومن اجملاىدين الذين جاىدوا نفوسهم
ُب اهلل ،وىو جهاد العدو الباطن من الشيطاف واؽبوى.
وبالقوة الثاني يصَت من اؼبهاجرين اجملاىدين ُب سبيل اهلل ،الذين جاىدوا أعداءه ونصروا اهلل ورسولو ،وهبم
يقوـ الدين.
كثَتا ما وبصل للرجل إحدى القوتُت دوف األخرى ،فيختل من أمره حبسب ذلك؛ وؽبذا وصى العلما ؼبن
و ً
ويل القضاء وغَته من الواليات :أف يكوف قويا من غَت عن  ،ليػنًا من غَت ضع  ،دبنزل ك

اإلنساف

( )ٖٛأخرجو البخاري ُب كتاب األدب -باب اغبذر من الغضب (ٗٔٔ ،)ٙومسلم ُب كتاب الرب والصل  -باب فضل من يبلك نفسو
عند الغضب (.)ٕٜٙٓ
( )ٖٜأخرجو البخاري ُب كتاب اؼبناقب -باب مناقب اغبسن واغبسُت رضي اهلل عنهما (.)ٖٚٗٙ
(ٓٗ) أخرجو مسلم ُب كتاب القدر -باب ُب األمر بالقوة وترؾ العةز واالستعان باهلل (ٗ.)ٕٙٙ
ٜٔ

ضعيفا ُب لِْينِو كالدـ واؼباء ،فإف من كاف
يابسا ُب قوتو كالعظم واغبةر ،وال ً
اجتمعت فيو القوة واللُت ،ليس ً
صبورا على أذاىم = كاف فيو
حليما كريبًا ليػنًا للناس ً
قويا على الناس ومل يكن قويا على نفسو حىت يكوف ً

عاسفا ؽبم ولنفسو حىت قد هتلكو شةاعتو.
من اؽبَلَع والضيق ما يصَت بو ً

ـبالفا ؽبواه ،إال أنو ليس فيو قوة على الناس وسلطاف وبملهم بو على اغبق =
ومن كاف قويا على نفسو ً
خرجوا عن اغبق ،ومل يؤدوا الواجبات ومل يًتكوا احملرمات.
وقد يكوف الرجبلف مت ِ
ص َفُت بالصفات اغبميدة ،وبعضهم أكمل ُب بعضها من بعض ،فإف اػبلفاء الراشدين
ُ
كل منهم موصوؼ بالفضائل اليت سبقوا هبا اػبلق ،وكاف عثماف وعلي –رضي اهلل عنهما -متفاضلُت ُب
اغبلم والشةاع  ،وُب الزىد ُب اؼباؿ والزىد ُب الرياس  ،وُب اعبهاد بالنفس واعبهاد باؼباؿ ،وُب العلم
بالكتاب والعلم بالسن  ،فيظهر فضل أحدنبا ُب أحد النوعُت كما يظهر فضل اآلخر ُب النوع اآلخر ،وكما
يظهر فضل أيب بكر وعمر ُب عام ذلك عليهما ،وكما يظهر فضلهم –رضواف اهلل عليهم -على من
سواىم ُب عام ذلك ،وكما يظهر ىدي ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم على ىدي موسى وعيسى –صلوات
اهلل عليهم أصبعُت.-
خصوصا أف ينظروا ُب سَتهتم
عموما وعلى العلماء واألمراء
ً
وىؤالء األربع ىم الذين هبب على اؼبسلمُت ً
ويقتدوا هبديهم بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فإنو قد ثبت ُب ((السنن)) عن العِْرباض بن ساري أنو قاؿ:
خطَبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم خطْب ً ذرفت منها العيوف ِ
ووجلَت منها القلوب ،فقاؿ قائل :يا رسوؿ
ُ
َ َ
اهلل كأف ىذه خطب مودع فماذا تَػ ْع َهد إلينا؟ فقاؿ(( :أوصيكم بتقوى اهلل تعالى وعليكم بالسمع
كثيرا ،فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
والطاعة ،فإنو من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفًا ً
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإف كل بدعة

ضاللة)) .
( )41

(ٔٗ) أخرجو أضبد ُب «مسنده» (ٗ ،)ٕٔٙ/وأبو داود ُب كتاب السن  -باب ُب لزوـ السن ( ،)ٗٙٓٚوالًتمذي ُب كتاب العلم -باب
ما جاء ُب اآلخذ بالسن واجتناب البدع ( ،)ٕٙٚٙوابن ماجو ُب كتاب اؼبقدم  -باب اتباع سن اػبلفاء الراشدين اؼبهديُت (ٗٗ)،
وصححو األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (.)ٕٜ٘ٗ

ٕٓ

أيضا ُب ((السنن)) عن سفين موىل النيب صلى اهلل عليو وسلم عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو
وثبت ً
لكا))(.)42
قاؿ(( :تكوف الخالفة من بعدي ثالثين سنة ثم تصير ُم ً
اشدا يقوؿ :سن
وكاف عمر بن عبد العزيز –رضي اهلل عنو -الذي شهد لو اؼبسلموف بأنو كاف خليف ً ر ً
تصديق لكتاب اهلل ،واستكماؿ لطاع اهلل،
األخذ هبا
سننا ُ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ووالة األمر بعده ً
ٌ

وقوة على دين اهلل ،ليس ألحد تغيَتىا وال تبديلها وال النظر ُب رأي من خالفها ،من اىتدى هبا فهو

مهتدي ،ومن استنصر هبا فهو منصور ،ومن خالفها واتبع غَت سبيل اؼبؤمنُت واله اهلل ما توىل وأصبله جهنم
مصَتا(.)43
وساءت ً

وىذه األصوؿ الثبلث  :كتاب اهلل ،وسن رسولو ،وسبيل عباده اؼبؤمنُت ،ىي دين اهلل ،وصراطو اؼبستقيم،
وحبلو اؼبتُت ،الذي ىو أفضل األدياف ،وأىلو أكرـ األمم على اهلل ،وخَت أم ٍ أخرجت للناس ،وأوجبت على
علما وعمبلً ،حبيث ال ُىبَْرج منو ما دخل فيو ،وال يُ ْدخل فيو ما خرج منو.
أىل األرض الدخوؿ فيو ً
وظاىرا ،وسائر إخواننا إنو جواد كرَل.
نسأؿ اهلل العظيم أف يهدينا إليو كلو ،ويػُثَبِتنا عليو باطنًا
ً
***
فصل
القسم الثاني األمواؿ
القسم الثاٍل من األمانات :األمواؿ ،كما قاؿ اهلل سبحانو وتعاىل ُب الديوف{ :فإف أمن بعضكم بعضا
فليؤد الذي اؤسبن أمانتو وليتق اهلل ربو} [البقرة.]ٕٖٛ :

ويدخل ُب ىذا القسم :األعياف ،والديوف اػباص والعام  ،مثل رد الودائع ،وماؿ الشريك ،واؼب َوكل،
ُ
واؼبضارب ،وماؿ اؼبوىل من اليتيم وأىل الوق  ،وكبو ذلك .وكذلك وفاء الديوف من أشباف اؼببيعات ،وبدؿ
وص ُدقات النساء ،وأجور اؼبنافع ،وكبػو ذلك.
القرضَ ،

وقػد قػاؿ اهلل سبحانو وتعاىل{ :إف اإلنساف خلق ىلوعا * إذا مسو الشر جزوعا * وإذا مسو اػبَت

منوعا * إال اؼبصلُت * الذين ىم على صبلهتم دائموف * والذين ُب أمواؽبم حق معلوـ * للسائل واحملروـ}
(ٕٗ) أخرجو أبو داودُ ،ب كتاب السن  ،باب ُب اػبلفاء ،)ٗٙٗٙ( ،والًتمذيُ ،ب أبواب الفنت ،باب ما جاء ُب اػببلف  ،)ٕٕٕٙ( ،من
حديث سفين رضي اهلل عنو .وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٔ :)ٜٙٔ/صحيح.
(ٖٗ) أخرجو أبو نعيم ُب «اغبلي » ،)ٖٕٗ/ٙ( ،وابن عبد الرب ُب «جامع بياف العلم وفضلو».)ٕٖٕٙ( ،
ٕٔ

إىل قولو{ :والذين ىم ألماناهتم وعهدىم راعوف} [اؼبعارج .]ٖٕ-ٜٔ :وقولو تعاىل{ :إنا أنزلنا إليك
الكتاب باغبق لتحكم بُت الناس دبا أراؾ اهلل وال تكن للخائنُت خصيما} [النساء .]ٔٓ٘ :أي ال زباصم
عنهم.
وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك))

( )44

رواه أىل

((السنن)).

وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(( :المؤمن من ِأمنَو المسلموف على دمائهم وأموالهم ،والمسلم من سلم

نفسو في ذات
المسلموف من لسانو ويده ،والمهاجر من َى َجر ما نهى اهلل عنو ،والمجاىد من جاىد َ

اهلل))  .وىو حديث صحيح بعضو ُب ((الصحيحُت)) ،وبعضو صح َحو الًتمذي.
( )45

وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(( :من أخذ أمواؿ الناس يريد أداءىا أداىا اهلل عنو ،ومن أخذىا يريد
إتالفها أتلفو اهلل))  .رواه البخاري.
( )46

ضب
ضت حبق ففيو تنبيو على وجوب أداء الغَ ْ
وإف كاف اهلل تعاىل قد أوجب أداء األمانات اليت قُبِ َ
والسرق واػبيان وكبو ذلك من اؼبظامل ،وكذلك أداء العاري  ،وقد خطب النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب حة
الوداع ،وقاؿ ُب خطبتو(( :العارية مؤداة ،والمنحة مردودة ،والديْن مقضي ،والزعيم غارـ ،إف اهلل قد
أعطى كل ذي حق حقو ،فال وصيةَ لوارث)) .
( )47

وىذا القسم يتناوؿ الرعاة والرعي  ،فعلى كل منهما أف يؤدي إىل اآلخر ما هبب أداؤه إليو؛ فعلى كل
ذي السلطاف ونػُوابو ُب العطاء أف يؤتوا كل ذي حق حقو ،وعلى ُجباة األمواؿ -كأىل الديواف -أف يؤدوا
إىل كل ذي السلطاف ما هبب إيتاؤه إليو ،وكذلك على الرعي الذين ذبب عليهم اغبقوؽ.

(ٗٗ) أخرجو أبو داود ُب كتاب البيوع -باب ُب الرجل يأخذ حقو من ربت يده (ٖٖ٘٘) ،والًتمذي ُب كتاب البيوع -باب ما جاء ُب
النهي للمسلم أف يدفع إىل الذمي اػبمر (ٗ.)ٕٔٙ
(٘ٗ) أخرجو البخاري ُب كتاب اإليباف -باب اؼبسلم من سلم اؼبسلموف من لسانو ويده (ٓٔ) ،ومسلم ُب كتاب اإليباف -باب بياف
تفاضل اإلسبلـ وأي أموره أفضل (ٓٗ) ،من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما.
( )ٗٙأخرجو البخاري ُب كتاب االستقراض وأداء الديوف واغبةر والتفليس ،باب من أخذ أمواؿ الناس يريد أداءىا أو إتبلفها (.)ٕٖٛٚ
( )ٗٚأخرجو أضبد ُب «مسنده» (٘ ،)ٕٙٚ/وأبو داود ُب كتاب البيوع -باب ُب تضمُت العور (٘ ،)ٖ٘ٙوالًتمذي ُب كتاب البيوع -
باب ما جاء ُب أف العاري مؤداة (٘ ،)ٕٔٙوابن ماجو ُب كتاب األحكاـ -باب الكفال (ٕ٘ٓٗ) ،وصححو األلباٍل ُب «صحيح
اعبامع» (.)ٗٔٔٙ

ٕٕ

وليس للرعي أف يطلبوا من والة األمواؿ ما ال يستحقونو ،فيكونوف مػن جنس من قاؿ اهلل سبحانو
وتعاىل فيو{ :ومنهم من يلمزؾ ُب الصدقات فإف أعطوا منها رضوا وإف مل يعطوا منها إذا ىم يسخطوف *
ولو أهنم رضوا ما آتاىم اهلل ورسولو وقالوا حسبنا اهلل سيؤتينا اهلل من فضلو ورسولو إنا إىل اهلل راغبوف * إمبا
الصدقات للفقراء واؼبساكُت والعاملُت عليها واؼبؤلف قلوهبم وُب الرقاب والغارمُت وُب سبيل اهلل وابن السبيل
فريض من اهلل واهلل عليم حكيم} [التوب .]ٙٓ-٘ٛ :
وال ؽبم أف يبنعوا السلطاف ما هبب دفعو من اغبقوؽ وإف كػاف ظاؼبا كػما أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم
ً
ؼبا ذكر َجور الوالة ،فقاؿ(( :أدوا إليهم الذي لهم ،فإف اهلل سائلهم عما استرعاىم)) .ففي
((الصحيحُت)) عن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو -عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قػاؿ(( :كانت بنو إسرائيل
تسوسهم األنبياء ،كلما ىلك نبي َخلَ َفو نبي ،وإنو ال نبي بعدي ،وسيكوف خلفاء فتكثر)) .قالوا :فما
تأمرنا؟ فقاؿ(( :فوا ببيعة األوؿ فاألوؿ ،ثم أعطوىم حقهم ،فإف اهلل سائلهم عما استرعاىم)) .
( )48

وفيهما عن ابن مسعود -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :إنكم ستروف
وأمورا تنكرونها)) ،قالوا :فما تأمرنا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ(( :أدوا إليهم حقهم ،واسألوا اهلل
بعدي أَثَرة
ً
حقكم)) .
( )49

اؼبالك ملكو ،فإمبا ىم أَُمناء ونػُواب
وليس لوالة األمواؿ أف يقسموىا حبسب أىوائهم كما يقسم
ُ
أحدا،
أحدا وال أمنع ً
ووَكبلء ،ليسوا ُمبل ًكا ،قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :إني واهلل ال أعطي ً
ُ
حيث أُِمرت))( .)50رواه البخاري عن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو -بنحوه.
وإنما أنا قاسم أضع ُ
رسوؿ رب العاؼبُت قد أخرب أنو ليس اؼبنع والعطاء بإرادتو واختياره ،كما يفعل ذلك اؼبالك الذي
فهذا ُ
أُبيح لو التصرؼ ُب مالو ،وكما تفعل اؼبلوؾ الذين يعطوف من أحبوا ويبنعوف من أبغضوا ،وإمبا ىو عبد اهلل
يقسم اؼباؿ بأمره ،فيضعو حيث أمره اهلل سبحانو وتعاىل.
ت على نفسك ُب النفق
وىكذا قاؿ رجل لعمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو :-يا أمَت اؼبؤمنُت لو وس ْع َ
( )ٗٛأخرجو البخاري ُب كتاب أحاديث األنبياء -باب ما ذكر عن بٍت إسرائيل (ٖ٘٘ٗ) ،ومسلم ُب كتاب اإلمارة -باب وجوب الوفاء
ببيع اػبلفاء األوؿ فاألوؿ (ٕٗ.)ٔٛ
( )ٜٗأخرجو البخاري ُب كتاب اؼبناقب -باب عبلمات النبوة ُب اإلسبلـ (ٖٓ ،)ٖٙومسلم ُب كتاب اإلمارة -باب وجوب الوفاء ببيع
اػبلفاء األوؿ فاألوؿ (ٖٗ.)ٔٛ
(ٓ٘) أخرجو البخاريُ ،ب كتاب فرض اػبمس ،باب قوؿ اهلل تعاىل{ :فأف هلل طبسو وللرسوؿ} [األنفاؿ.)ٖٔٔٚ( ،" ]ٗٔ :
ٖٕ

من ماؿ اهلل تعاىل؟ فقاؿ لو عمر :أتدري ما مثلي ومثل ىؤالء؟ كمثل ٍ
ماال
قوـ كانوا ُب سفر ،فةمعوا منهم ً
ََ ََ

وسلموه إىل واحد ينفقو عليهم ،فهل وبل لذلك الرجل أف يستأثر عنهم من أمواؽبم()51؟!
ُِ
قوما أدوا األمان ُب
وضبل ً
مرة إىل عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو -ماؿ عظيم من اػبمس فقاؿ :إف ً
ت لرتَعوا.
ىذا ألُمناء ،فقاؿ لو بعض اغباضرين :إنك أديت األمان إىل اهلل تعاىل فأدوا إليك األمان  ،ولو َرتع َ
وينبغي أف يػُ ْعَرؼ أف ويل األمر كالسوؽ ما نَػ َفق فيو ُجلِب إليو ،ىكذا قاؿ عمر بن عبد العزيز ،فإف
ِ
ِ
ب
نَػ َفق فيو الصدؽ والرب والعدؿ واألمان ُجلب إليو ذلك ،وإف نفق فيو الكذب والفةور واعبَْور واػبيان ُجل َ
إليو ذلك .والذي على ويل األمر :أف يأخذ اؼباؿ من حلو ،ويضعو ُب حقو ،وال يبنعو من ُم ْستحقو.

وكاف علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنو -إذا بلغو أف بعض نوابو ظَلَم يقوؿ :اللهم إٍل مل آمرىم أف

يظلموا خلقك أو يًتكوا حقك.
***
فصل
األمواؿ السلطانية
األمواؿ السلطاني اليت أصلها ُب الكتاب والسن ثبلث أصناؼ :الغنيم  ،والصدق  ،والفيء.
فأما الغنيمة :فهي اؼباؿ اؼبأخوذ من الكفار بالقتاؿ ،ذكرىا اهلل سبحانو وتعاىل ُب سورة األنفاؿ اليت
أنفاال؛ ألهنا زيادة ُب أمواؿ اؼبسلمُت فقاؿ{ :يسألونك عن األنفاؿ قل األنفاؿ
وظبيت ً
أُنْ ِزلت ُب غزوة بدرُ ،

هلل والرسوؿ}  ...إىل أف قاؿ{ :واعلموا أمبا غنمتم من شيء فأف هلل طبسو وللرسوؿ ولذي القرىب واليتامى
واؼبساكُت وابن السبيل} [األنفاؿ .]ٗٔ-ٔ :وقاؿ ُب أثنائها{ :فكلوا فبا غنمتم حبلال طيبا واتقوا اهلل إف
اهلل غفور رحيم} [األنفاؿ.]ٜٙ :
وُب ((الصحيحُت)) عن جابر بن عبػد اهلل -رضي اهلل عنهمػا -أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قػاؿ:
يت خمسا لم يػ ْعطَ ُهن نبي قبلي :نُ ِ
مسجدا
األرض
وج ِعلَت لي
ً
ص ُ
((أُ ْع ِط ُ
ُ
رت بالرعب مسيرةَ شهرُ ،
ُ
ً
وطهورا ،فأيما ٍ
رجل من أمتي أدركتو الصالة فليصل ،وأُ ِحلت لي الغنائم ولم تُ َحل ألحد قبلي،
ً
ت إلى الناس عػامة)) .
وأُ ْع ِطيت الشفاعة ،وكاف النبي يُػْبػ َعػث إلى قومػو خػاصة وبُِعثْ ُ
( )52

(ٔ٘) أخرجو ابن شب ُب «تاريخ اؼبدين ».)ٜٙٚ/ٕ( ،

(ٕ٘) أخرجو البخاري ُب كتاب التيمم -باب وقوؿ اهلل تعاىل{ :فَػلَ ْم َِذب ُدوا َماءً فَػتَػَيم ُموا} (ٖٖ٘) ،ومسلم ُب كتاب اؼبساجد ومواضع
ٕٗ

ت بالسيف بين يدي الساعة ،حتى يُػ ْعبَد اهلل وحده ال شريك
وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :بُِعثْ ُ
لو ،وج ِعل رزقي تحت ظل رمحي ،وج ِعل الذلة والصغار على من خالف أمري ،ومن تشبو ٍ
بقوـ فهو
ُ
ُ
ُ
َُ
منهم))  .رواه أضبد ُب ((اؼبسند)) عن ابن عمر.
( )53

فالواجب ُب اؼب ْغنَم زبميسو ،وصرؼ اػبُ ُمس إىل من ذكره اهلل تعاىل ،وقِ ْسم ُ الباقي بُت الغامبُت .قاؿ
َ
ِ
عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو :-الغنيم ؼبن َشهد الوقع (.)54
أحد ال لرياستو
وىم الذين شهدوىا للقتاؿ ،قاتَلوا أو مل يقاتلوا .وهبب قَ ْس ُمها بينهم بالعدؿ ،فبل ُوبَ َاىب ٌ

وال لنسبو وال لفضلو ،كما كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم وخلفاؤه يقسموهنا.

فضبل على من دونو ،فقاؿ النيب صلى اهلل
وُب ((صحيح البخاري)) أف سعد بن أيب وقاص رأى لو ً
صروف وتُػ ْرَزقوف إال بضعفائكم))(.)55
عليو وسلم(( :ىل تُػْن َ

الرجل يكوف حامي َ القوـ،
وُب ((مسند أضبد)) عن سعد بن أيب وقاص قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل
ُ
صروف إال
فيكوف سهمو وسهم غَته سواء؟! قاؿ(( :ثكلتك أمك ابن أـ سعد ،وىل تُػ ْرَزقوف وتُػْن َ

بضعفائكم))؟(.)56

وما زالت الغنائم تُػ ْق َسم بُت الغامبُت ُب دول بٍت أمي وبٍت العباس ،ؼبا كاف اؼبسلموف يغزوف الروـ والًتؾ
ِ
كسري ٍ تَ َسرت من اعبيش ،أو رجل صعد
والرببر ،لكن هبوز لئلماـ أف يػُنَػفل من ظهر منو زيادة نكاي َ ،
حصنًا عاليًا ففتحو ،أو َضبَل على ُم َقدـ العدو فقتلو فهزـ العدو ،وكبو ذلك؛ فأف النيب صلى اهلل عليو وسلم

وخلفاءَه كانوا يػُنَػفلوف لذلك.

وكاف يػُنَػفل السري َ ُب البَ ْدأَة الربع بعد اػبمس ،وُب الرجع الثلث بعد اػبمس.

وىذا النفل قد قاؿ بعض العلماء :إنو يكوف من اػبمس ،وقاؿ بعضهم :إنو يكوف من ُطبُس اػبمس،

بعض الغامبُت على بعض ،والصحيح أنو هبوز من أربع األطباس وإف كاف فيو تفضيل بعضهم
لئبل يػُ َفضل ُ

على بعض ؼبصلح ديني ال ىوى النفس ،كما فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم غَت مرة .وىذا قوؿ فقهاء
الصبلة (ٕٔ٘).
(ٖ٘) أخرجو أضبد ُب «مسنده» (ٕ )ٜٕ ،٘ٓ/من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ،وقاؿ شعيب األرنؤوط« :ضعي ».
(ٗ٘) أخرجو عبد الرزاؽ ُب «مصنفو» ،)ٜٜٙٛ( ،وابن أيب شيب ُب «مصنفو».)ٖٖٕٕٙ( ،
(٘٘) أخرجو البخاريُ ،ب كتاب اعبهاد والسَت ،باب من استعاف بالضعفاء والصاغبُت ُب اغبرب.)ٕٜٛٙ( ،
( )٘ٙأخرجو أضبد ُب «مسنده».)ٜٖٔٗ( ،

ٕ٘

الشاـ ،وأيب حنيف  ،وأضبد وغَتىم.
وعلى ىذا فقد قيل :إنو يػُنَػفل الربع والثلث بشرط وغَت شرط ،ويػُنَػفل الزيادة على ذلك بالشرط ،مثل

أف يقوؿ :من دلٍت على قلع فلو كذا ،ومن جاء برأس فلو كذا ،وكبو ذلك .وقيل :ال يػُنَػفل زيادة على
الثلث ،وال ينفلُو إال بالشرط ،وىذاف قوالف ألضبد وغَته.

ي عن النيب صلى اهلل
وكذلك -على القوؿ الصحيح -لئلماـ أف يقوؿ :من أخذ شيئًا فهو لو ،كما ُرِو َ

عليو وسلم أنو قاؿ ُب غزوة بدر ،إذا رأى اؼبصلح راجح على اؼبفسدة.

وإذا كاف اإلماـ هبمع الغنيم ويقسمها ،مل َهبُز ألحد أف يغل منها شيئًا {ومن يغلل يأت دبا غل يوـ

القيام } [آؿ عمراف ،]ٔٙٔ :فإف الغُلوؿ خيان  .وال ذبوز النػ ْهبَ  ،فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى
ِ
جائزا ،فمن أخذ شيئًا ببل ُعدواف حل لو بعد
عنها ،فإف ترؾ
اعبمع والقسم َ وأذ َف ُب األخذ إذنًا ً
ُ
اإلماـ َ
زبميسو ،وكل ما دؿ على اإلذف فهو إذف.

أذف إذنًا غَت جائز = جاز لئلنساف أف يأخذ مقدار ما يصيبو بالقسم متحريًا
وأما إذا مل يأذف أو َ
للعدؿ ُب ذلك.
ومن حرـ على اؼبسلمُت صبع الغنائم -واغباؿ ىذه -أو أباح لئلماـ أف يفعل فيها ما شاء ،فقد تقابل
القوالف تقابل الطرفُت ،ودين اهلل وسط.
والعدؿ ُب القسم  :أف يقسم للراجل سهم ،وللفارس ذي الفرس العريب ثبلث أسهم؛ سهم لو وسهماف
لفرسو ،ىكذا قسم النيب صلى اهلل عليو وسلم عاـ خيرب.
ومن الفقهاء من يقوؿ :للفارس سهماف ،وا ألوؿ ىو الذي دلت عليو السن الصحيح ؛ وألف الفرس
وبتاج إىل مئون نفسو وسائسو ،ومنفع ُ الناس بو أكثر من منفع ر ِاجلَُت .ومنهم من يقوؿ :يسوى بُت

الفرس العريب واؽبةُت ُب ىذا .ومنهم من يقوؿ :بل اؽبةُت يُ ْس َهم لو سهم واحد ،كما ُرِوي عن النيب صلى

اهلل عليو وسلم وأصحابو.

ِ
ةرا،
والفرس اؽبةُت :الذي تكوف أمو نبطي  ،ويسمى ُب ىذا الزماف :التًتي ،سواء كاف حصانًا أو ح ً
ويسمى الرمك  ،أو خ ِ
صيا ويسمى اإلكديش.
َ
َ
كاف السل يعدوف للقتاؿ اغبصاف لشدتو ولقوتو ِ
وحدتو ،ولئلغارة والبَيات اغبِ ْةر؛ ألنو ليس ؽبا
صهيل ينذر العدو فيحًتزوف ،وللسَت اػبَ ِ
صي ألنو أصرب على السَت.
ْ
ٕٙ

وعَرفَو صاحبُو قبل القسم فإنو
وإذا كاف اؼبغنوـ ماالً قد كاف للمسلمُت قبل ذلك من عقار أو منقوؿَ ،

يػَُرد إليو بإصباع اؼبسلمُت.

وتفاريع اؼبغاًل وأحكامها فيها أثار وأقواؿ اتفق اؼبسلموف على بعضها وتنازعوا ُب بعض ذلك ،ليس ىذا
موضعها ،وإمبا الغرض ِذ ْكر اعبمل اعبامع .
***

ٕٚ

فصل
الصدقات
وأما الصدقات؛ فهي ؼبن ظبى اهلل سبحانو وتعاىل ُب كتابو ،فقد ُروي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم:

ثمانية
يرض في الصدقة بقسم نبي وال غيره ،ولكن جزأىا
أف ً
َ
رجبل سألو من الصدق فقاؿ(( :إف اهلل لم َ
أجزاء ،فإف كنت من تلك األجزاء أعطيتك))(.)57

فػ (الفقراء واؼبساكُت) هبمعهما معٌت اغباج إىل الكفاي  ،فبل ربل الصدق لغٍت وال لقوي مكتسب.
(والعاملوف عليها) ىم الذين َْهببوهنا ،ووبفظوهنا ،ويكتبوهنا ،وكبو ذلك.
(واؼبؤلف قلوهبم) سنذكرىم -إف شاء اهلل تعاىلُ -ب ماؿ الفيء.

(وُب الرقاب) يدخل فيو إعان اؼب َكاتبُت ،وافتداء األسرى ،وعتق الرقاب ،ىذا أقوى األقواؿ فيها.
ُ
كثَتا ،إال أف يكونوا
(والغارموف) ىم الذين عليهم ديوف ال هبدوف وفاءىا ،فيُػ ْعطَوف وفاء دينهم ولو كاف ً
َغ ِرموه ُب معصي اهلل تعاىل ،فبل يػُ ْعطَوف حىت يتوبوا.
(وُب سبيل اهلل) ىم الغَُزاة الذين ال يػُ ْعطَوف من ماؿ اهلل ما يكفيهم لغزوىم ،فيُػ ْعطَوف ما يغزوف بو ،أو

سباـ ما يغزوف بو ،من خيل وسبلح ونفق وأجرة .واغبج من سبيل اهلل ،كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو
وسلم.
(وابن السبيل) ىو الذي هبتاز من بلد إىل بلد.

( )٘ٚأخرجو الدارقطٍتُ ،ب كتاب الزكاة ،باب اغبث على إخراج الصدق وبياف قسمتها ،)ٕٖٓٙ( ،وابن األعرايب ُب «معةمو»،
( ،)ٕٗٓٙمن حديث زياد الصدائي رضي اهلل عنو.

ٕٛ

فصل
الفيء
وأما الفيء ،فأصلو ما ذكره اهلل سبحانو وتعاىل ُب سورة اغبشر اليت أنزؽبا ُب غزوة بٍت النضَت بعد بدر
من قولو{ :وما أفاء اهلل على رسولو منهم فما أوجفتم عليو من خيل وال ركاب ولكن اهلل يسلط رسلو على
من يشاء واهلل على كل شيء قدير * ما أفاء اهلل على رسولو من أىل القرى فللو وللرسوؿ ولذي القرىب
واليتامى واؼبساكُت وابن السبيل كي ال يكوف دول بُت األغنياء منكم وما آتاكم الرسوؿ فخذوه وما هناكم
عنو فانتهوا واتقوا اهلل إف اهلل شديد العقاب * للفقراء اؼبهاجرين الذين أخرجوا من ديارىم وأمواؽبم يبتغوف
فضبل من اهلل ورضوانا وينصروف اهلل ورسولو أولئك ىم الصادقوف * والذين تبوؤا الدار واإليباف من قبلهم
وببوف من ىاجر إليهم وال هبدوف ُب صدورىم حاج فبا أوتوا ويؤثروف على أنفسهم ولو كاف هبم خصاص
ومن يوؽ شح نفسو فأولئك ىم اؼبفلحوف * والذين جاءوا من بعدىم يقولوف ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين
سبقونا باإليباف وال ذبعل ُب قلوبنا غبل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوؼ رحيم} [اغبشر.]ٔٓ-ٙ :
فذكر اهلل سبحانو وتعاىل اؼبهاجرين واألنصار ،والذين جاءوا من بعدىم على ما وص  ،فدخل ُب
الصن الثالث كل مػن جاء على ىذا الوجػو إىل يوـ القيامػ  ،كما دخلػوا ُب قػولو تعاىل{ :والذين آمنوا من
بعد وىاجروا وجاىدوا معكم فأولئك منكم} [األنفاؿ .]ٚ٘ :وُب قػولو{ :والذين اتبعوىم بإحساف}
[التوب  .]ٔٓٓ :وُب قولو{ :وآخرين منهم ؼبا يلحقوا هبم وىو العزيز اغبكيم} [اعبمع .]ٖ :
ومعٌت قولو{ :فما أوجفتم عليو من خيل وال ركاب} [اغبشر ]ٙ :أي :ما حركتم وال سقتم خيبلً وال
إببل ،وؽبذا قاؿ الفقهاء :الفيء ىو ما أُ ِخ َذ من الكفار بغَت قتاؿ؛ ألف إهباؼ اػبيل والركاب ىو معٌت
ً
القتاؿ.
و ُظبي فيئا؛ ألف اهلل سبحانو وتعاىل أفاءه على اؼبؤمنُت ،أي :رده عليهم من الكفار ،فإف األصل أف اهلل

نفوسهم اليت
أباح َ
-تعاىل -إمبا خلق األمواؿ إعان على عبادتو؛ ألنو إمبا خلق اػبلق لعبادتو ،فالكافروف بو َ

مل يعبدوه هبا ،وأمو َاؽبم اليت مل يستعينوا هبا على عبا دتو لعباده اؼبؤمنُت الذين يعبدونو ،وأعاد عليهم ما
يستحقونو ،كما يعاد على الرجل ما غُ ِ
صب من مَتاثو ،وإف مل يكن قبضو قبل ذلك.
ُ
وىذا مثل اعبزي اليت على اليهود والنصارى ،واؼباؿ الذي يُصاّب عليو العدو ،أو يهدونو إىل سلطاف
الع ْشر ،ومن
اؼبسلمُت ،كاغبمل الذي ُْوب َمل من ببلد النصارى وكبوىم ،وما يؤخذ من ذبار أىل اغبرب وىو ُ
ٕٜ

الع ْشر .ىكذا كاف عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو-
ذبار أىل الذم إذا اذبروا ُب غَت ببلدىم وىو نص ُ

يأخذ .وما يؤخذ من أمواؿ من ينقض العهد منهم ،واػبراج الذي كاف مضروبًا ُب األصل عليهم ،وإف كاف

قد صار بعضو على بعض اؼبسلمُت.

ٍب إنو هبتمع من الفيء صبيع األمواؿ السلطاني اليت لبيت ماؿ اؼبسلمُت؛ كاألمواؿ اليت ليس ؽبا مالك
صوب ،والعواري ،والودائع اليت تعذر معرف
ُم َعُت ،مثل من يبوت من اؼبسلمُت وليس لو وارث معُت ،وكالغُ ُ
أصحاهبا ،وغَت ذلك من أمواؿ اؼبسلمُت العقار واؼبنقوؿ.

فهذا وكبوه ماؿ اؼبسلمُت ،وإمبا ذكػر اهلل سبحانو وتعػاىل ُب القرآف الفيءَ فقط؛ ألف النيب صلى اهلل عليو

ارث معُت؛ لظهور األنساب ُب أصحابو.
وسلم ما كاف يبوت على عهده ميت إال ولو و ٌ

مرة رجل من قبيل فدفع مَتاثو إىل كبَت تلك القبيل  ،أي :أقرهبم نسبًا إىل جدىم .وقد قاؿ
وقد مات ً

ٍ
منصوص وغَته.
بذلك طائف من العلماء كاإلماـ أضبد ُب قوؿ
ومات رجل مل ُىبَل
وغَتىم.

عتيقا لو فدفع مالو لعتيقو .وقاؿ بذلك طائف من العلماء من أصحاب أضبد
إال ً

اث رجل إىل رجل من أىل قريتو .وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو وخلفاؤه يتوسعوف ُب
ودفع مَت َ
َ

دفع مَتاث اؼبيت إىل من بينو وبينو سبب كما ذكرناه.

ومل يكن يأخذ من اؼبسلمُت إال الصدقات ،وكاف يأمرىم بأف هباىدوا ُب سبيل اهلل بأمواؽبم وأنفسهم،
كما أمر اهلل تعاىل بو ُب كتابو.
اف جامع على عهده وعهد أيب بكر -رضي اهلل عنو ،-بل كاف
ومل يكن لؤلمواؿ اؼبقبوض واؼبقسوم ديو ٌ
يقسم اؼباؿ شيئًا فشيئًا ،فلما كاف ُب زماف عمر -رضي اهلل عنوَ -كثُػَر اؼباؿ ،واتسعت الببلد ،وكثر الناس،
فةعل ديواف العطاء للمقاتل وغَتىم.

وديواف اعبيش ُ-ب ىذا الزماف -مشتمل على أكثر ذلك الديواف ،وىو أىم دواوين اؼبسلمُت.
وكاف لؤلمصار دواوين اػبراج والفيء وما يػُ ْقبَض من األمواؿ ،وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم وخلفاؤه

وباسبوف العماؿ على الصدقات ،والفيء ،وغَت ذلك.

فصارت األمواؿ ُب ىذه األزماف وما قبلو ثبلث أنواع:
نوع يستحق ِ
اإلماـ قبضو بالكتاب والسن واإلصباع ،كما ذكرناه.
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وقسم وبرـ أخذه باإلصباع ،كاعببايات اليت تؤخذ من أىل القري لبيت اؼباؿ؛ ألجل قتيل قتل بينهم وإف
كاف لو وارث ،أو يؤخذ من الرجل على حد ارتكبو ،وتسقط عنو العقوب بذلك ،وكاؼبكوس اليت ال يسوغ
وضعها اتفاقًا.

ونوع فيو اجتهاد وتنازع ،كماؿ من لو ذو رحم وليس بذي ٍ
صبَ  ،وكبو ذلك.
فرض وال َع َ

كثَتا ما يقع الظلم من الوالة والرعي ؛ ىؤالء يأخذوف ما ال وبل ،وىؤالء يبنعوف ما هبب ،كما قد
و ً
يتظامل اعبند والفبلحوف ،وكما قد يًتؾ بعض الناس من اعبهاد ما هبب ،ويكنز الوالة من ماؿ اهلل فبا ال
وبل كنزه ،وكذلك العقوبات على أداء األمواؿ؛ فإنو قد يَػ ًْتؾ منها ما يباح أو هبب ،وقد يفعل ما ال وبل.

واألصل ُب ذلك :أف كل من عليو ماؿ هبب أداؤه؛ كرجل عنده وديع  ،أو مضارب  ،أو شرك  ،أو ماؿ

قادر على أدائو ،فإنو إذا امتنع
دين وىو ٌ
ؼبَُوكلو ،أو ماؿ يتيم ،أو ماؿ وق  ،أو ماؿ لبيت اؼباؿ ،أو عنده ٌ
ؼ أنو قادر على أدائو = فإنو يستحق العقوب حىت يُظْ ِهر اؼباؿ
وع ِر َ
من أداء اغبق الواجب من عُت أو دينُ ،
ؼ اؼباؿ ،وصرب على اغببس = يُ ْستوَب اغبق من اؼباؿ وال حاج إىل ضربو.
أو يدؿ على موضعو ،فإذا ُع ِر َ

ض ِرب حىت يؤدي اغبق أو ُيبَكن من أدائو .وكذلك لو
وإف امتنع من الدالل على مالو ومن اإليفاء ُ
امتنع من أداء النفق الواجب عليو مع القدرة عليها؛ لِما روى َع ْمرو بن الشػريد عن أبيو عػن النيب صلى اهلل
ِ
ضو وعقوبَػَتو))  .رواه أىل السنن .وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم:
عليو وسلم أنو قاؿ(( :لي
الواجد يُ ِحل ِع ْر َ
( )58

(( َمطْ ُل الغني ظُْلم))( .)59أخرجاه ُب ((الصحيحُت)) ،واللي :ىو اؼبطل.

ؿبرما أو ترؾ واجبًا استحق
أصل متفق عليو :أف كل من فعل ً
والظامل يستحق العقوب والتعزير ،وىذا ٌ
العقوب  ،فإف مل تكن ُم َقدرة بالشرع كاف تعز ًيرا هبتهد فيو ويل األمر فيعاقب الغٍت اؼباطل باغببس ،فإف أصر

ُعوقب بالضرب حىت يؤدي الواجب ،وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأضبد
وغَتىم ،وال أعلم فيو خبلفًا.
وقد روى البخاري ُب ((صحيحو)) عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ؼبا
( )٘ٛأخرجو أضبد ُب «مسنده» (ٗ ،)ٖٛٛ ،ٕٕٕ/وأبو داود ُب كتاب األقضي  -باب ُب اغببس ُب الدين وغَته ( ،)ٖٕٙٛوالنسائي
ُب كتاب البيوع -باب مطل الغٍت ( ،)ٜٗٙٓ( ،)ٜٗٙٛوابن ماجو ُب كتاب األحكاـ -باب اغببس ُب الدين واؼببلزم (،)ٕٕٗٚ
وصححو األلباٍل ُب «صحيح أيب داود».
( )ٜ٘أخرجو البخاريُ ،ب كتاب ُب االستقراض وأداء الديوف واغبةر والتفليس ،باب مطل الغٍت ظلم ،)ٕٗٓٓ( ،ومسلمُ ،ب كتاب
اؼبساقاة ،باب ربرَل مطل الغٍت ،وصح اغبوال  ،واستحباب قبوؽبا إذا أحيل على ملي ،)ٔ٘ٙٗ( ،من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
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أىل خيرب على الصفراء والبيضاء والسبلح سأؿ بعض اليهود -وىو َس ْعيَ عم ُحيَي بن أخطب -عن
صاّب َ
كنز ُحيَي بن أخطب؟ فقاؿْ :أذ َىبَْتو النفقات واغبروب ،فقاؿ(( :العهد قريب ،والماؿ أكثر من

أيت حييا يطوؼ
فمسو بعذاب ،فقاؿ :قد ر ُ
ذلك)) فدفع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم سعي إىل الزبَتَ ،
ُب ِخ ْربَ ىهنا ،فذىبوا فطافوا ،فوجدوا اؼب ْسك ُب اػبرب (.)60
َ
وىذا الرجل كاف ذميا ،والذمي ال ربل عقوبتو إال حبق ،وكذلك كل من كتم ما هبب إظهاره من دالل
واجب وغَت ذلك ُعوقِب على ترؾ الواجب.
وما أخذ والة األمواؿ وغَتىم من ماؿ اؼبسلمُت بغَت حق ،فلويل األمر العادؿ استخراجو منهم،
كاؽبدايا اليت يأخذوهنا بسبب العمل ،قاؿ أبو سعيد اػبدري -رضي اهلل عنو :-ىدايا العماؿ غلوؿ.
وروى إبراىيم اغبريب ُب كتاب ((اؽبدايا)) عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -أف النيب صلى اهلل عليو
وسلم قاؿ(( :ىدايا األمراء غلوؿ))(.)61
وُب ((الصحيحُت)) عن أيب ُضبَيد الساعدي -رضي اهلل عنو -قاؿ :استعمل النيب صلى اهلل عليو وسلم
األزد يقاؿ لو :ابن اللْتبِي على الصدق  ،فلما قَ ِدـ قاؿ :ىذا لكم وىذا أُ ْى ِدي إيل ،فقاؿ
ً
رجبل من ْ
النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :ما باؿ الرجل نستعملو على العمل مما والنا اهلل فيقوؿ :ىذا لكم وىذا
أُ ْى ِدي إلي؟! فهال جلس في بيت أبيو أو بيت أمو فينظر أيُػ ْه َدى إليو أـ ال؟ والذي نفسي بيده ال
بعيرا لو ُرغاء ،أو بقرة لها ُخوار ،أو
يأخذ منو شيئًا إال جاء بو يوـ القيامة يحملو على رقبتو؛ إف كاف ً

شاة تَػْيػ َعر))ٍ ،ب رفع يديو حىت رأينا ُع ْفَرة إبطيو(( :اللهم ىل بلغت ،اللهم ىل بلغت ،اللهم ىل بلغت))
ثبلثًا(.)62

وكذلك ؿباباة الوالة ُب اؼبعامل ؛ من اؼببايع واؼبؤاجرة واؼبضارب  ،واؼبساقاة واؼبزارع  ،وكبو ذلك = ىو من
(ٓ )ٙمل أق

عليو هبذا اللفظ ُب «صحيح البخاري» ،وأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اؼبزارع  ،باب اؼبزارع بالشطر وكبوه،)ٕٖٕٛ( ،

ولفظو « :أف النيب صلى اهلل عليو وسلم عامل خيرب بشطر ما ىبرج منها من شبر أو زرع ،فكاف يعطي أزواجو مائ وسق ،شبانوف وسق سبر،
وعشروف وسق شعَت» ،فقسم عمر خيرب «فخَت أزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم ،أف يقطع ؽبن من اؼباء واألرض ،أو يبضي ؽبن».
(ٔ )ٙمل أق عليو من حديث ابن عباس ،وأخرجو البيهقي ُب «الكربى» ،كتاب آداب القاضي ،باب ال يقبل منو ىدي ،)ٕٓٗٚٗ( ،
من حديث ضبيد الساعدي ،وابن أيب شيب ُب «مصنفو» ،)ٕٜٔ٘ٛ( ،من حديث أيب سعيد اػبدري رضي اهلل عنو،
(ٕ )ٙأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اؽبب وفضلها والتحريض عليها ،باب من مل يقبل اؽبدي لعل  ،)ٕٜ٘ٚ( ،ومسلمُ ،ب كتاب اإلمارة،
باب ربرَل ىدايا العماؿ.)ٖٕٔٛ( ،
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نوع اؽبدي  ،وؽبذا شاطر عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو -من عمالو من كاف لو فضل ودين ال يػُتهم
خبيان  ،وإمبا شاطرىم ؼبا كانوا ُخصوا بو ألجل الوالي من ؿباباة وغَتىا ،وكاف األمر يقتضي ذلك؛ ألنو كاف
إماـ ٍ
عدؿ يقسم بالسوي .
َ
فلما تغَت اإلماـ والرعي  ،كاف الواجب على كل إنساف أف يفعل من الواجب ما يقدر عليو ،ويًتؾ ما
حرـ عليو ،وال وبرـ عليو ما أباح اهلل لو.
وقد يػُْبتَلى الناس من الوالة دبن يبتنع من اؽبدي وكبوىا ،ليتمكن بذلك من استيفاء ِ
اؼبظامل منهم ،ويًتؾ
ُ
ِ
ٍ
ظلم وقضاء حاج ٍ مباح أحب
وضا على َك
ما أوجبو اهلل من قضاء حوائةهم ،فيكوف من َ
أخذ منهم ع ً
أخسر ِ
الناس صفق ً من باع آخرتو بدنيا غَته.
إليهم من ىذا ،فإف األوؿ قد باع آخرتو بدنيا غَته ،و ُ

وإمبا الواجب ك الظلم عنهم حبسب القدرة ،وقضاء حوائةهم اليت ال تتم مصلح الناس إال هبا؛ من
ِ
حاجاهتم ،وتعريفو بأمورىم ،وداللتو على مصاغبهم ،وصرفو عن مفاسدىم بأنواع الطرؽ
تبليغ ذي السلطاف

الكتاب وكبوىم ُب أغراضهم ،ففي حديث ىند بن أيب
اللطيف وغَت اللطيف  ،كما يفعل ذوو األغراض من ُ
ىال -رضي اهلل عنو -عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو كاف يقوؿ(( :أبلغوني حاجةَ من ال يستطيع
ت اهلل قدميو على الصراط يوـ تزؿ
إبالغها ،فإنو من أبلغ ذا سلطاف حاجةَ من ال يستطيع إبالغها ثَػب َ

األقداـ))(.)63

وقد روى اإلماـ أضبد وأبو داود ُب ((سننو)) عن أيب أمام الباىلي -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ
عظيما
اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :من شفع ألخيو شفاعة فأىدى لو عليها ىدية فقبلها ،فقد أتى بابًا ً
من أبواب الربا))(.)64

وروى إبراىيم اغبريب عن عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل عنو -قاؿ :الس ْحت أف يطلب اغباج َ للرجل،

فتُػ ْقضى لو ،فيُػ ْهدي إليو فيقبلها(.)65

وصيفا فرده عليو
ابن زياد ُب مظلم فردىا ،فأىدى لو صاحبُها ً
وروي ً
أيضا عن مسروؽ :أنو كلم َ
كثَتا فهو ُس ْحت .فقلت :يا
وقاؿ :ظبعت ابن مسعود يقوؿ :من رد عن مسلم مظلم َفرَزأه عليها ً
قليبل أو ً
(ٖ )ٙأخرجو الطرباٍل ُب «الكبَت» ،)ٗٔٗ( ،والبيهقي ُب «شعب اإليباف».)ٖٕٔٙ( ،
(ٗ )ٙأخرجو أبو داود ُب أبواب اإلجارة ،باب ُب اؽبدي لقضاء اغباج  ،)ٖ٘ٗٔ( ،وأضبد ُب «مسنده» .)ٕٕٕ٘ٔ( ،وقاؿ األلباٍل ُب
«صحيح اعبامع» (ٕ :)ٕٔٓٛ/حسن.
(٘ )ٙأخرجو ابن أيب شيب ُب «مصنفو».)ٕٓٛٙٛ( ،
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أبا عبد الرضبن ما كنا نرى السحت إال الرشوة ُب اغبكم ،قاؿ :ذاؾ كفر(.)66
فأما إذا كاف ويل األمر يستخرج من العماؿ ما يريد أف ىبتص بو ىو وذويو ،فبل ينبغي إعان واحد
كالطائف ْتُت اؼب ْقتَتِلَتَػ ُْت على عصبي ورئاس  ،وال وبل
منهما ،إذ كل منهما ظامل ،كلِص سرؽ من لص ،و َ
ُ
للرجل أف يكوف عونًا على ظلم ،فإف التعاوف نوعاف:
األوؿ :تعاوف على الرب والتقوى؛ من اعبهاد ،وإقام اغبدود ،واستيفاء اغبقوؽ ،وإعطاء اؼبستحقُت،

فرضا على
فهذا فبا أمر اهلل بو ورسولو .ومن
َ
أمسك عنو خشي َ أف يكوف من أعواف الظلم = فقد ترؾ ً
بالوَرع؛ إذ كل منهما ك
األعياف ،أو على الكفاي  ،متونبًا أنو متورع ،وما أكثر ما يشتبو اعبُْْب و َ
الف َشل َ

وإمساؾ.

دـ معصوـ ،أو أخذ ٍ
اإلٍب والعدواف ،كاإلعان على ٍ
تعاوف على ِ
ماؿ مغصوب ،أو ضرب من ال
والثانيٌ :

يستحق الضرب ،وكبو ذلك ،فهذا الذي حرمو اهلل ورسولو.
نعم ،إذا كانت األمواؿ قد أُ ِخ َذت بغَت حق ،وقد تَػ َعذر ردىا إىل أصحاهبا ،ككثَت من األمواؿ
السلطاني  ،فاإلعان على صرؼ ىذه األمواؿ ُب مصاّب اؼبسلمُت؛ كسداد الثغور ،ونفق اؼبقاتل  ،وكبو ذلك
من اإلعان على الرب والتقوى؛ إذ الواجب على السلطاف ُب ىذه األمواؿ -إذا مل يبكن معرف أصحاهبا
وردىا عليهم وال على ورثتهم -أف يصرفها  -مع التوب إف كاف ىو الظامل -إىل مصاّب اؼبسلمُت.
ىذا ىو قوؿ صبهور العلماء كمالك وأيب حنيف وأضبد ،وىو منقوؿ عن غَت واحد من الصحاب  ،وعلى
ذلك دلت الدالل الشرعي  ،كما ىو مبسوط ُب موضع أخر.
وإف كاف غَته قد أخذىا ،فعليو ىو أف يفعل هبا كذلك ،وكذلك لو امتنع السلطاف من ردىا ،كاف
اإلعان على إنفاقها ُب مصاّب أىلها أويل من تركها بيده ومن يضيعها على أصحاهبا وعلى اؼبسلمُت.
فإف مدار الشريع على قولو تعاىل{ :فاتقوا اهلل ما استطعتم} [التغابن ،]ٔٙ :اؼبفسر لقولو{ :اتقوا اهلل
حق تقاتو} [آؿ عمراف ]ٕٔٓ :وعلى قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :إذا أمرتكم ٍ
بأمر فأتوا منو ما
استطعتم)) أخرجاه ُب ((الصحيحُت)).
( )67

وعلى أف الواجب ربصيل اؼبصاّب وتكميلها ،وتبطيل اؼبفاسد وتقليلها .فإذا تعارضت كاف ربصيل
( )ٙٙأخرجو عبد الرزاؽ ُب «مصنفو» ،)ٔٗٙٙٗ( ،وابن بط ُب «اإلبان الكربى».)ٖٔٓٓ( ،
( )ٙٚسبق زبرهبو.

ٖٗ

أعظم اؼبصلحتُت بتفويت أدنانبا ،ودفع أعظم اؼبفسدتُت مع احتماؿ أدنانبا ىو اؼبشروع.
واؼبعُِت على ِ
اإلٍب والعدواف :من أعاف الظامل على ظلمو ،أما من أعاف اؼبظلوـ على زبفي الظلم عنو،
ُ
كيل الظامل ،دبنزل الذي يُقرضو أو الذي يتوكل ُب ضبل اؼباؿ لو
كيل اؼبظلوـ ال و ُ
أو على أداء اؼبظلم  ،فهو و ُ
إىل الظامل.
مثاؿ ذلك :ويل اليتيم والوق إذا طلب ظاملٌ منو ماالً فاجتهد ُب دفع ذلك دبا ىو أقل منو إليو أو إىل

غَته ،بعد االجتهاد التاـ ُب الدفع فهو ؿبسن ،وما على احملسنُت من سبيل.

الكتاب وغَتىم ،الذي يتوكل ؽبم ُب العقد والقبض ودفع ما يُطْلَب
وكذلك وكيل اؼبالك من اؼبنادين و ُ

منهم ،ال يتوكل للظاؼبُت ُب األخذ.
وكذلك لو ُو ِض َعت َمظْلم على أىل قري أو َد ْرب أو سوؽ أو مدين  ،فتوسط رجل ؿبسن ُب الدفع
عنهم بغاي ِ
اإلمكاف ،وقَسطها عليهم قدر طاقتهم من غَت ؿباباة لنفسو وال لغَته وال ارتشاء ،بل توكل ؽبم
ُب الدفع عنهم واإلعطاء = كاف ؿبسنًا.
وآخذا فبن يريد،
لكن الغالب أف من يدخل ُب ذلك يكوف وكيل الظاؼبُت ،ؿبابيًا مرتشيًا ُْـب ِفًرا ؼبن يريدً ،
وىذا من أكرب الظلم الذي ُْوبشروف ُب توابيت من نار ،ىم وأعواهنم وأشباىهمٍ ،ب يػُ ْق َذفوف ُب النار.
***

ٖ٘

فصل
مصارؼ الفيء
وأما المصارؼ؛ فالواجب أف يُبتدأ ُب القسم باألىم فاألىم من مصاّب اؼبسلمُت العام  ،كعطاء من

وبصل للمسلمُت بو منفع عام .
ِ
صَرة واعبهاد ،وىم أحق الناس بالفيء؛ ألنو ال وبصل إال هبم ،حىت
فمنهم اؼبقاتلَ الذين ىم أىل الن ْ
اختل الفقهاء ُب ماؿ الفيء :ىل ىو ـبتص هبم أو مشًتؾ ُب صبيع اؼبصاّب؟ وأما سائر األمواؿ السلطاني
فلةميع اؼبصاّب وفاقًا ،إال ما خص بو نوع كالصدقات واؼبغنم.
صبعا وحفظًا
ومن اؼبستحقُت :ذوو الواليات عليهم؛ كالوالة ،والقضاة ،والعلماء ،والسعاة على اؼباؿ ً
وقسم ً وكبو ذلك ،حىت أئم الصبلة واؼبؤذنُت وكبو ذلك.
بالكراع ،والسبلح ،وعمارة ما وبتاج
نفعو؛ من سداد الثغور ُ
وكذلك صرفو ُب األشباف واألجور ؼبا يعم ُ
إىل عمارتو من طرقات الناس ،كاعبسور والقناطر ،وطرقات اؼبياه كاألهنار.

ومن اؼبستحقُت :ذوو اغباجات ،فإف الفقهاء قد اختلفوا :ىل يقد َموف ُب غَت الصدقات من الفيء
وكبوه على غَتىم؟ على قولُت ُب مذىب أضبد وغَته؛ منهم من قاؿ :يقدموف ،ومنهم من قاؿ :اؼباؿ
استُ ِحق ِ
باإلسبلـ ،فيشًتكوف فيو كما يشًتؾ الورث ُب اؼبَتاث .والصحيح أهنم يقدموف ،فإف النيب صلى اهلل
عليو وسلم كاف يقدـ ذوي اغباجات ،كما قدمهم ُب ماؿ بٍت النضَت.
الرجل وسابقتُو،
وقاؿ عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو :-ليس ٌ
أحد أحق هبذا اؼباؿ من أحد ،إمبا ىو ُ
الرجل وحاجتُو.
الرجل وغناؤه ،والرجل وببلؤه ،و ُ
و ُ
فةعلهم عمر -رضي اهلل عنو -أربع أقساـ:

األوؿ :ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل اؼباؿ.
والثاني :من يغٍت عن اؼبسلمُت ُب جلب اؼبنافع ؽبم ،كالساس والعلماء الذين هبلبوف ؽبم منافع الدين
والدنيا.
والثالث :من يػُْبلي ببلء حسنًا ُب دفع الضرر عنهم ،كاجملاىدين ُب سبيل اهلل ،من األجناد والعيوف
القصاد واؼبناصحوف وكبوىم.
الذين ىم ُ
والرابع :ذوو اغباجات.

ٖٙ

عرفت أف
وإذا حصل من ىؤالء متربع فقد أغٌت اهلل بو ،وإال أُ ْع ِطي ما يكفيو أو قدر عملو .وإذا
َ
أيضا -فما زاد على
العطاء يكوف حبسب منفع الرجل ،وحبسب حاجتو ُب ماؿ اؼبصاّب وُب الصدقات – ً

يكا ُب غنيم أو مَتاث.
ذلك ال يستحقو الرجل إال كما يستحقو نُظَراؤه ،مثل أف يكوف شر ً

أحدا ما ال يستحقو ؽبوى نفسو؛ من قراب بينهما ،أو مودة ،وكبو ذلك،
وال هبوز لئلماـ أف يعطي ً
فضبل أف يعطيو ألجل منفع ؿبرم منو؛ كعطي اؼبخنثُت من الصبياف اؼبرداف؛ األحرار واؼبماليك وكبوىم،
ً
ُ
والبغايا ،واؼبغنُت ،واؼبساخر ،وكبو ذلك ،أو إعطاء العرافُت من الكهاف واؼبنَةمُت وكبوىم.
ُ
لكن هبوز ،بل هبب اإلعطاء لتألي من وبتاج إىل تألي قلبو ،وإف كاف ىو ال وبل لو أخذ ذلك ،كما
أباح اهلل سبحانو وتعاىل ُب القرآف العطاء للمؤلف قلوهبم من الصدقات ،وكما كاف النيب صلى اهلل عليو
وسلم يعطي اؼبؤلف قلوهبم من الفيء وكبوه ،وىم السادة اؼبطاعوف ُب عشائرىم ،كما كاف النيب صلى اهلل
ِ
صن سيد بٍت فَػَزارة ،وزيد اػبَت الطائي سيد
عليو وسلم يعطي األقْػَرع بن حابس سيد بٍت سبيمُ ،
وعيين بن ح ْ
بٍت نبهاف ،وعلقم بن ُعبلث العامري سيد بٍت كبلب .ومثل سادات قريش من الطلقاء؛ كصفواف بن أُمي ،

وس َهيل بن عمرو ،واغبارث بن ىشاـ ،وعدد كثَت.
وعكرم بن أيب جهل ،وأيب سفياف بن حربُ ،

بذ َىيب
بعث علي وىو باليمن ُ
ففي ((الصحيحُت)) عن أيب سعيد اػبدري -رضي اهلل عنو -قاؿَ :
بِتُػ ْربتها إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فَػ َق َسمها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بُت أربع نفر :األقرع
الفَزاري ،وعلقم بن ُعبلث العامري أحد بٍت كبلب ،وزيد اػبَت الطائي
وعيَين بن بدر َ
بن حابس اغبنظليُ ،
أحد بٍت نبهاف.
قاؿ :فغضبت قريش واألنصار فقالوا :يعطي صناديد قبد ويدعنا؟! فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

الو ْجنتُت ،غائر العينُت ،ناتئ
وسلم ((إني إنما فعلت ذلك ألتألفهم)) ،فةاء ٌ
رجل كث اللحي  ،مشرؼ َ
اعببُت ،ؿبلوؽ الرأس ،فقاؿ :اتق اهلل يا ؿبمد ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ((فمن يُ ِط ِع اهللَ إف
عصيتُو؟ ِ
تأمنُوني؟)) .
أيأمنُني على أىل األرض وال َ
َ
( )68

قاؿٍ :ب أدبر الرجل ،فاستأذف رجل من القوـ ُب قتلو -ويروف أنو خالد بن الوليد -فقاؿ رسوؿ
ضئ ىذا قوما يقرؤوف القرآف ال يجاوز ِ
ضْئ ِ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :إف من ِ
حناج َرىم ،يقتلوف أىل
ُ
ً
( )ٙٛأخرجو البخاري ُب كتاب اؼبغازي -باب بعث علي بن أيب طالب عليو السبلـ ،وخالد بن الوليد رضي اهلل عنو إىل اليمن قبل حة
الوداع (ٖٔ٘ٗ) ،ومسلم ُب كتاب الزكاة -باب ذكر اػبوارج وصفاهتم (ٗ.)ٔٓٙ
ٖٚ

اإلسالـ ،ويدعوف أىل األوثاف ،يمرقوف من اإلسالـ كما يمرؽ السهم من الرِمية ،لئن أدركتُهم
ألقتلنهم قتل ٍ
عاد)) .
َ
( )69

وعن رافع بن َخديج قاؿ :أعطى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أبا سفياف بن حرب ،وصفواف بن

ِ
عباس بن مرداس دوف
وعيَين َ بن حصن ،واألقر َ
أمي ُ ،
ع بن حابس ،كل إنساف منهم مائ ً من اإلبل ،وأعطى َ

ذلك ،فقاؿ عباس بن مرداس:

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػد بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػين عيينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واألقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرع

العبَػْيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
أتجعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل نهبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ونهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ُ
ِ
يفوقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرداس فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي المجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
ػابس
فم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ح ْ
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػن وال ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ِ
ػوـ ال يُػ ْرفَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
ػت دو َف ام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ٍئ منهم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن تَ ْخفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
العبَيد :اسم فرس لو.
قاؿ :فأًب لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مائ ( .)70رواه مسلم .و ُ
واؼبؤلف قلوهبم نوعاف :كافر ،ومسلم.

فالكافر :إما أف يػُْر َجى بعطيّتو منفع ؛ كإسبلمو ،أو دفع مضرتو إذا مل يندفع إال بذلك.

كح ْسن إسبلمو ،أو إسبلـ نظَته ،أو جباي اؼباؿ فبن ال
واؼبسلم اؼبطاع يػُْرجى بعطيتو اؼبنفع ً
أيضا؛ ُ
ُ
يعطيو إال ػبوؼ ،أو النكاي َ ُب العدو ،أو ك ضرره عن اؼبسلمُت إذا مل ينك إال بذلك.

وىذا النوع من العطاء ،وإف كاف ظاىره إعطاء الرؤساء وترؾ الضعفاء ،كما يفعل اؼبلوؾ ،فاألعماؿ

بالنيات؛ فإذا كاف القصد بذلك مصلح الدين وأىلو ،كاف من جنس عطاء النيب صلى اهلل عليو وسلم
وخلفائو ،وإف كاف اؼبقصود العلو ُب األرض والفساد ،كاف من جنس عطاء فرعوف ،وإمبا ينكره ذو الدين
الفاسد ،كذي اػبَُويصرة الذي أنكره على النيب صلى اهلل عليو وسلم حىت قاؿ فيو ما قاؿ.

قصد بو اؼبصلح من التحكيم،
وكذا حزبو اػبوارج أنكروا على أمَت اؼبؤمنُت علي -رضي اهلل عنو -ما َ

وؿبو اظبو ،وما تركو من سيب نساء اؼبسلمُت وصبياهنم .وىؤالء َأمَر النيب صلى اهلل عليو وسلم بقتاؽبم؛ ألف
َْ

فاسدا ال يصلح بو دنيا وال آخرة.
معهم دينًا ً

كثَتا ما يشتبو الورع الفاسد باعبْب والبخل ،فإف كبلنبا فيو ترؾ ،فيشتبو ترؾ الفساد ػبشي اهلل تعاىل
و ً

( )ٜٙأخرجو البخاري ُب كتاب اؼبغازي -باب بعث علي بن أيب طالب عليو السبلـ ،وخالد بن الوليد رضي اهلل عنو إىل اليمن قبل حة
الوداع (ٖٔ٘ٗ) ،ومسلم ُب كتاب الزكاة -باب ذكر اػبوارج وصفاهتم (ٗ.)ٔٓٙ
(ٓ )ٚأخرجو مسلمُ ،ب كتاب الزكاة ،باب إعطاء اؼبؤلف قلوهبم على اإلسبلـ وتصرب من قوي إيبانو.)ٔٓٙٓ( ،
ٖٛ

ؤمر بو من اعبهاد والنفق  :جبنًا وخببلً ،وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :شر ما في المرء
بًتؾ ما يُ َ
وجْبن خالع))( .)71قاؿ الًتمذي :حديث صحيح.
ُشح ٌ
ىالع ُ
إظهارا أنو َورع ،وإمبا ىو كِ ْرب وإرادةٌ للعلو ،وقوؿ النيب صلى
وكذلك قد يًتؾ اإلنساف العمل ظنا ،أو ً
اهلل عليو وسلم(( :إنما األعماؿ بالنيات)) كلم جامع كامل  ،فإف الني للعمل كالروح للةسد ،وإال
( )72

فكل واحد من الساجد هلل والساجد للشمس والقمر ،قد وضع جبهتو على األرض ،فصورهتما واحدةٍ ،ب
ىذا أقرب اػبلق إىل اهلل تعاىل ،وىػذا أبعد اػبلق عػن اهلل.
وقػد قاؿ اهلل عز وجل{ :وتواصوا باغبق وتواصوا بالصرب} [العصر{ ،]ٖ :وتواصوا بالصرب وتواصوا
باؼبرضب } [البلد .]ٔٚ :وُب األثر(( :أفضل اإليماف :السماحة والصبر))( .)73فبل تتم رعاي اػبلق
وسياستهم إال باعبود الذي ىو العطاء ،والنةدة اليت ىي الشةاع  ،بل ال يصلح الدين والدنيا إال بذلك.
وؽبذا كاف مػن ال يقم هبما سلبو اهلل األمر ونقلو إىل غَته ،كػما قػاؿ اهلل تعػاىل{ :ياأيها الذين آمنوا ما
لكم إذا قيل لكم انفروا ُب سبيل اهلل اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باغبياة الدنيا من اآلخرة فما متاع اغبياة
الدنيا ُب اآلخرة إال قليل * إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدؿ قوما غَتكم وال تضروه شيئا واهلل على
كل شيء قدير} [التوبػ  :اآليتاف .]ٖٜ ،ٖٛ
وقػاؿ تعػاىل{ :ىاأنتم ىؤالء تدعوف لتنفقوا ُب سبيل اهلل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإمبا يبخل عن
نفسو واهلل الغٍت وأنتم الفقراء وإف تتولوا يستبدؿ قوما غَتكم ٍب ال يكونوا أمثالكم} [ؿبمد.]ٖٛ :
وقد قاؿ سبحانو وتعاىل{ :ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درج من
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكبل وعد اهلل اغبسٌت} [اغبديد .]ٔٓ :فعلق األمر باإلنفاؽ الذي ىو
السخاء ،والقتاؿ الذي ىو الشةاع  .وكذلك قاؿ ُب غَت موضع{ :وجاىدوا ُب سبيل اهلل بأمواؽبم
وأنفسهم} [التوب .]ٕٓ :
وبُت أف البخل من الكبائر ُب قػولو تعاىل{ :وال وبسْب الذين يبخلوف دبا آتاىم اهلل من فضلو
(ٔ )ٚأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب اعبهاد ،باب ُب اعبرأة واعبْب ،)ٕ٘ٔٔ( ،وأخرجو أضبد ُب «مسنده» .)ٛٓٔٓ( ،وقاؿ األلباٍل ُب
«صحيح اعبامع» ( :)ٖٜٚٓصحيح.
اؿ بِالنػيَ ِة»
(ٕ )ٚأخرجو البخاري ُب كتاب بدء الوحي -باب بدء الوحي (ٔ) ،ومسلم ُب كتاب اإلمارة -باب قولو ﷺ« :إِن َما األَ ْع َم ُ
(.)ٜٔٓٚ

(ٖ )ٚأخرجو البيهقي ُب «شعب اإليباف» ،)ٜٕٕٙ( ،وأبو نعيم ُب «اغبلي ».)ٖ٘ٚ/ٖ( ،
ٖٜ

ىو خَتا ؽبم بل ىو شر ؽبم سيطوقوف ما خبلوا بو يوـ القيام } [آؿ عم راف ،] ٔٛٓ :وُب قولو تعاىل:
{والذين يكنزوف الذىب والفض وال ينفقوهنا ُب سبيل اهلل فبشرىم بعذاب أليم } [التوب .] ٖٗ :
وكذلك اعبْب ُب مثل قولو تعاىل{ :ومن يوؽبم يومئذ دبره إال متحرفا لقتاؿ أو متحيزا إىل فئ فقد
باء بغضب من اهلل ومأواه جهنم وبئس اؼبصَت } [األنفاؿ .] ٔٙ :وُب قولو{ :ووبلفوف باهلل إهنم ؼبنكم
وما ىم منكم ولكنهم قوـ يفرقوف } [التوب  ،] ٘ٙ :وىو كثَت ُب الكتاب والسن  ،وىو فبا اتفق
عليو أىل األرض ،حىت إهنم يقولوف ُب األمثاؿ العامي (( :ال طعن

وال

جفن )) ،ويقولوف(( :ال فارس اػبيل وال وجو العرب)).
ولكن افترؽ الناس ىنا ثالث فرؽ:
غلب عليهم حب العلو ُب األرض أو الفساد ،فلم ينظروا ُب عاقب اؼبعاد ،ورأوا أف السلطاف ال
* فريق َ

يقوـ إال بعطاء ،وقد ال يَتأتى العطاء إال باستخراج أمواؿ من غَت حلها ،فصاروا هنابُت وىابُت.
وىؤالء يقولوف :ال يبكن أف يتوىل على الناس إال من يأكل ويُطْعِم ،فإنو إذا توىل العفي الذي ال
يأكل وال يُطْعِمَ ،س ِخط عليو الرؤساء وعزلوه ،إف مل يضروه ُب نفسو ومالو .وىؤالء نظروا ُب عاجل دنياىم
صلِح
وأنبلوا اآلجل من دنياىم وآخرهتم ،فعاقبتهم عاقب رديئ ُب الدنيا واآلخرة ،إف مل وبصل ؽبم ما يُ ْ
آخرهتم من توب وكبوىا فبا يعتقدونو فينةوا منو.
قبيحا ،من ظلم اػبلق وفعل احملارـ،
يق عندىم ٌ
* وفر ٌ
ودين يبنعهم عما يعتقدونو ً
خوؼ من اهلل تعاىلٌ ،

حسن واجب ،لكن قد يعتقدوف مع ذلك أف السياس ال تتم إال دبا يفعلو أولئك من اغبراـ ،فيمتنعوف
فهذا ٌ
أو يبنعوف عنها مطلقا ،وردبا كاف ُب نفوسهم ُجْب أو خبل ،أو ِضيق خلق عاضد ؼبا معهم من الدين،
فيقعوف أحيانًا ُب ترؾ واجب يكوف تركو أضر عليهم من بعض احملرمات ،أو يقعوف ُب النهي عن واجب،

النهي عنو من الصد عن سبيل اهلل.
يكوف ُ

وقد يكونوف متأولُت ،وردبا اعتقدوا أف إنكار ذلك واجب وال يتم إال بالقتاؿ ،فيقاتلوف اؼبسلمُت كما

فعلت اػبوارج؛ فهؤالء ال تصلح هبم الدنيا وال الدين الكامل ،لكن قد يصلح هبم كثَتٌ من أنواع الدين
قصورىم ،وقد يكونوف
وبعض أمور الدنيا ،وقد يػُ ْع َفى عنهم ُب بعض ما اجتهدوا فيو فأخطأوا ،ويػُ ْغ َفر ؽبم ُ
صنعا.
من األخسرين ً
أعماال الذين ضل سعيُهم ُب اغبياة الدنيا وىم وبسبوف أهنم وبسنوف ً

وىذه طريق من ال يأخذ لنفسو وال يعطي غَته ،وال يرى أنو يتأل الناس من الكفار والفةار ال دباؿ
ٓٗ

وال بنفع ،ويرى أف إعطاء اؼبؤلف قلوهبم من نوع اعبور والعطاء احملرـ.
* الفريق الثالث :األم الوسط ،وىم أىل دين ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ،وخلفاؤه على عام الناس
وخاصتهم إىل يوـ القيام  ،وىو :إنفاؽ اؼباؿ واؼبنافع للناس -وإف كانوا رؤساء -حبسب اغباج إىل صبلح
األحواؿ إلقام الدين ،والدنيا اليت وبتاج إليها الدينِ .
وعفتو ُب نفسو فبل يأخذ ما ال يستحقو ،فيةمعوف
بُت التقوى و ِ
اإلحساف {إف اهلل مع الذين اتقوا والذين ىم ؿبسنوف} [النحل.]ٕٔٛ :
فبل تتم السياس الديني إال هبذا ،وال يصلح الدين والدنيا إال هبذه الطريق  ،وىذا ىو الذي يُطْعم الناس

ما وبتاجوف إىل إطعامو ،وال يأكل ىو إال اغببلؿ الطيبٍ ،ب ىذا يكفيو من اإلنفاؽ أقل فبا وبتاج إليو
األَُوؿ ،فإف الذي يأخذ لنفسو تطمع فيو ا لنفوس ما ال تطمع ُب العفي  ،ويصلح بو الناس ُب دينهم ما ال
يصلحوف بالثاٍل ،فإف العِف مع القدرة تقوي ُح ْرم الدين.
وُب ((الصحيحُت)) عن أيب سفياف بن حرب ((أف ىرقل ملك الروـ سألو قاؿ لو عن النيب صلى اهلل
عليو وسلم :دباذا يأمركم؟ قاؿ :يأمرنا بالصبلة والصدق والعفاؼ والصلَ ))(.)74
وُب األثر :أف اهلل أوحى إىل رسولو إبراىيم اػبليل –صلى اهلل على نبينا وعلى كاف األنبياء واؼبرسلُت:-
أيت العطاءَ أحب إليك من األخذ(.)75
يا إبراىيم أتدري مل ازبذتك ً
خليبل؟ ألٍل ر ُ

وىذا الذي ذكرناه ُب الرزؽ والعطاء الذي ىو السخاء وبذؿ اؼبنافع نظَتُه ُب الصرب والغضب الذي ىو

الشةاع ودفع اؼبضار :أف الناس ثالثة أقساـ :قسم يغضبوف لنفوسهم ولرهبم ،وقسم ال يغضبوف لنفوسهم
وال لرهبم ،والثالث -وىو الوسط -الذي يغضب لربو ال لنفسو كما ُب ((الصحيحُت)) عن عائش -رضي
خادما لو ،وال امرأة ،وال داب  ،وال شيئًا
اهلل عنها -قالت(( :ما ضرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بيده ً
ِ
يل منو شيء فانتقم لنفسو ،إال أف تػُْنتَػ َهك ُح ُرمات اهلل ،فإذا انْػتُ ِه َكت
قط إال أف هباىد ُب سبيل اهلل ،وال ن َ
ُح ُرمات اهلل مل يَػ ُقم لغضبو شيء حىت ينتقم هلل تبارؾ وتعاىل))(.)76

فأما من يغضبو لنفسو ال لربو ،أو يأخذ لنفسو وال يعطي غَته ،فهذا القسم الرابع شر اػبلق ال يصلح

(ٗ )ٚأخرجو البخاريُ ،ب كتاب األدب ،باب صل اؼبرأة أمها وؽبا زوج ،)ٜ٘ٛٓ( ،ومسلمُ ،ب كتاب اعبهاد والسَت ،باب كتاب النيب
صلى اهلل عليو وسلم إىل ىرقل يدعوه إىل اإلسبلـ.)ٖٔٚٚ( ،
(٘ )ٚأخرجو أبو نعيم ُب «اغبلي ».)ٕٕٗ/ٛ( ،
( )ٚٙأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اغبدود ،باب كم التعزير واألدب ،)ٖٙٛ٘( ،ومسلمُ ،ب كتاب الفضائل ،باب مباعدتو صلى اهلل عليو
وسلم لآلثاـ واختياره من اؼبباح ،أسهلو وانتقامو هلل عند انتهاؾ حرماتو.)ٕٖٕٛ( ،
ٔٗ

هبم دين وال دنيا.
كما أف الصاغبُت أرباب السياس الكامل  ،ىم الذين قاموا بالواجبات وتركوا احملرمات ،وىم الذين
يعطوف ما ي ِ
ِ
ِ
ؿبارمو ،ويعفوف
ُْ
صلح الدين بعطائو ،وال يأخذوف إال ما أُبيح ؽبم ،ويغضبوف لرهبم إذا انْػتُه َكت ُ
عن حظوظهم ،وىذه أخبلؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب بذلو ودفعو ،وىي أكمل األمور ،وكلما
كاف إليها أقرب كاف أفضل.
فليةتهد اؼبسلم ُب التقرب إليها جبهده ،ويستغفر اهلل تعاىل بعد ذلك من قصور أو تقصَت ،بعد أف
ؿبمدا صلى اهلل عليو وسلم من الدين.
يعرؼ َ
كماؿ ما بَػ َعث اهلل بو ً

فهذا ُب قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىل{ :إف اهلل يامركم أف تؤدوا األمانات إىل أىلها} [النساء.]٘ٛ :
***

ٕٗ

فصل
اغبكم بُت الناس
وأما قولو تعاىل{ :وإذا حكمتم بُت الناس أف ربكموا بالعدؿ} [النساء ]٘ٛ :فإف اغبُ ْكم بُت الناس

يكوف ُب اغبدود واغبقوؽ ،ونبا قسماف:

القسم األوؿ
الحدود والحقوؽ التي ليست لقوـ معينين وتسمى حدود اهلل
اغبدود واغبقوؽ اليت ليست لقوـ معينُت ،بل منفعتها ؼبطلق اؼبسلمُت ،أو نوع منهم ،وكلهم ؿبتاج
إليها ،وتسمى حدود اهلل وحقوؽ اهلل ،مثل :حد قُطاع الطريق ،والسراؽ ،والزناة وكبوىم ،ومثل :اغبكم ُب
األمواؿ السلطاني  ،والوقوؼ والوصايا اليت ليست ؼبعُت ،فهذه من أىم أمور الواليات؛ وؽبذا قاؿ علي بن
أيب طالب -رضي اهلل عنو :-ال بد للناس من إمارة برًة كانت أو فاجرة ،فقيل :يا أمَت اؼبؤمنُت ،ىذه الربة
اىد هبا العدو ،ويػُ ْق َسم هبا
قد عرفناىا فما باؿ الفاجرة؟ فقاؿ :تُقاـ هبا اغبدود ،وتأمن هبا السبُل ،وُهب َ
الفيء.
وىذا القسم هبب على الوالة البحث عنو ،وإقامتو من غَت دعوى ٍ
أحد بو ،وكذلك تُقاـ الشهادة فيو

من غَت دعوى ٍ
أحد بو ،وإف كاف الفقهاء قد اختلفوا ُب قطع يد السارؽ :ىل يفتقر إىل مطالب اؼبسروؽ
دبالو؟ على قولُت ُب مذىب أضبد وغَته ،ولكنهم متفقوف على أنو ال يفتقر إىل مطالب اؼبسروؽ باغبد ،بل
بعضهم اؼبطالب باؼباؿ لئبل يكوف للسارؽ فيو شبه .
اشًتط ُ
وىذا القسم هبب إقامتو على الشري

والوضيع ،والقوي والضعي  ،وال وبل تعطيلو ال بشفاع وال

هبدي وال بغَتنبا ،وال ربل الشفاع فيو ،ومن عطلَو لذلك -وىو قادر على إقامتو -فعليو لعن اهلل واؼببلئك
قليبل.
عدال ،وىو فبن اشًتى بآيات اهلل شبنًا ً
والناس أصبعُت ،ال يقبل اهلل منو صرفًا وال ً

وروى أبو داود ُب ((سننو)) عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل

عليو وسلم(( :من حالت شفاعتُو دوف حد من حدود اهلل فقد ضاد اهللَ في أمره ،ومن خاصم في ٍ
باطل
ِ
الخباؿ
س في ردغة َ
وىو يعلم لم يزؿ في سخط اهلل حتى ينزع ،ومن قاؿ في مسلم ما ليس فيو ُحب َ

ٖٗ

حتى يخرج مما قاؿ)) .قيل يا رسوؿ اهلل ،وما ردغ اػبباؿ؟ قاؿ(( :عصارة أىل النار)) .
( )77

صماء ،وىؤالء أركاف اغبكم.
فذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم اغبُكاـ ،والشهداء ،واػبُ َ

يشا أىمهم شأف المخزومية التي
وُب ((الصحيحُت)) عن عائش -رضي اهلل عنها(( :-أف قر ً
سرقت ،فقالوا :من يكلم فيها رسوؿ اهلل؟ فقالوا :ومن يجترئ عليو إال أسامة بن زيد ،قاؿ :يا أسامة،
أتشفع في حد من حدود اهلل؟ إنما ىلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه ،وإذا
ُ
ٍ
محمد سرقت
سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو الحد ،والذي نفس محمد بيده لو أف فاطمة بنت
يدىا)) .
لقطعت َ
ُ
( )78

ففي ىذه القص عربة ،فإف أشرؼ بيت كاف ُب قريش بطناف :بنو ـبزوـ ،وبنو عبد مناؼ ،فلما وجب
القطع بسرقتها ،اليت ىي جحود العاري على قوؿ بعض العلماء ،أو سرق أخرى غَت ىذه على
على ىذه
ُ
وشفع فيها ِحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
قوؿ آخرين ،وكانت من أكرب القبائل وأشرؼ البيوتَ ،

غضب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وأنكر عليو دخولو فيما حرمو اهلل ،وىو الشفاع ُب
أسام =
َ
اغبدودٍ ،ب ضرب اؼبثل بسيدة نساء العاؼبُت -وقد برأىا اهلل من ذلك -فقاؿ(( :لو أف فاطمة بنت محمد
يدىا))(.)79
سرقت
لقطعت َ
ُ

وقد ُرِوي(( :أف ىذه اؼبرأة اليت قُ ِطعت يدىا تابت ،وكانت تدخل بعد ذلك على النيب صلى اهلل عليو

حاجَتها))(.)80
وسلم فيقضي َ

فقد ُرِوي(( :أف السارؽ إذا تاب سبقتو يده إىل اعبن  ،وإف مل يتب سبقتو يده إىل النار)).

لصا لَتفعوه إىل عثماف ،فتلقاىم الزبَت فكلمهم فيو،
وروى مالك ُب ((اؼبوطأ)) :أف صباع ً أمسكوا ً
السلطاف فلعن اهلل الشافع
اغبدود
فقالوا :إذا ُرفِع إىل عثماف فاشفع فيو عنده ،فقاؿ(( :إذا بلغت
َ
ُ

( )ٚٚأخرجو أضبد ُب «مسنده» (ٕ ،)ٕٛ/وأبو داود ُب كتاب األقضي  -باب فيمن يعُت على خصوم من غَت أف يعلم أمرىا
( ،)ٖٜ٘ٚوصححو األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (.)ٜٙٔٙ
( )ٚٛأخرجو البخاري ُب كتاب اغبدود -باب كراىي الشفاع ُب اغبد إذا رفع إىل السلطاف ( ،)ٙٚٛٛومسلم ُب كتاب اغبدود -باب
قطع السارؽ الشري وغَته (.)ٔٙٛٛ
( )ٜٚسبق زبرهبو.
(ٓ )ٛأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اغبدود ،باب توب السارؽ.)ٙٛٓٓ( ،
ٗٗ

واؼبشفع))( .)81يعٍت الذي يقبل الشفاع .
ُ
ٍ
نائما على رداء لو ُب مسةد النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فةاء لص فسرقو،
وكاف صفواف بن أمي ً
فأخذه فأتى بو النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فأمر بقطع يده ،فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا
يده( .)82رواه أىل السنن.
قطع َ
أَ َىبُو لو ،فقاؿ(( :فهال قبل أف تأتيني بو)) ٍب َ

عفوت عنو قبل أف تأتيٍت بو لكاف ،فأما بعد أف ُرفِع إيل فبل هبوز
يعٍت صلى اهلل عليو وسلم :أنك لو
َ
تعطيل اغبد ال ٍ
بعفو وال بشفاع ٍ وال هبب ٍ وال غَت ذلك.

قاطع الطريق واللص وكبونبا إذا ُرفِعوا إىل ويل األمر ٍب تابوا
وؽبذا اتفق العلماء -فيما أعلم -على أف َ

كفارة ؽبم،
بعد ذلك مل يسقط اغبد عنهم ،بل ذبب إقامتو وإف تابوا .فإف كانوا صادقُت ُب التوب كاف اغبد ً
وكاف سبكينُهم من ذلك من سباـ التوب  ،دبنزل رد اغبقوؽ إىل أىلها ،والتمكُت من استيفاء القصاص ُب
حقوؽ اآلدميُت.
وأصل ىذا ُب قوؿ اهلل سبحانو وتعاىل{ :من يشفع شفاع حسن يكن لو نصيب منها ومن يشفع
شفاع سيئ يكن لو كفل منها وكاف اهلل على كل شيء مقيتا} [النساء .]ٛ٘ :فإف الشفاع ىي :إعان
وإف أعانَػْتو
فإف أعانْتو على بر وتقوى كانت شفاع ً حسن ْ ،
وتراْ ،
الطالب حىت يصَت معو ً
شفعا بعد أف كاف ً
ِ
على ٍإٍب وعدواف كانت شفاع ً سيئ  .والرب :ما أُمرت بو ،و ِ
ت عنو ،وإف كانوا كاذبُت فإف اهلل ال
اإلٍبُ :ما ُهنْي َ
يهدي كيد اػبائنُت.

وقد قاؿ اهلل تعاىل{ :إمبا جزاء الذين وباربوف اهلل ورسولو ويسعوف ُب األرض فسادا أف يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خبلؼ أو ينفوا من األرض ذلك ؽبم خزي ُب الدنيا وؽبم ُب اآلخرة عذاب
عظيم * إال الذين تابوا من قبل أف تقدروا عليهم فاعلموا أف اهلل غفور رحيم} [اؼبائدة ]ٖٗ ،ٖٖ :فاستثٌت
التائبُت قبل القدرة عليهم فقط ،فالتائب بعد القدرة عليو ٍ
باؽ فيمن وجب عليو اغبد؛ للعموـ واؼبفهوـ
والتعليل.
ىذا إذا كاف قد ثبت بالبين  ،فأما إذا كاف بإقرار ،وجاء مقرا بالذنب تائبًا ،فهذا فيو نزاع مذكور ُب غَت
(ٔ )ٛأخرجو مالك ُب «اؼبوطأ» ،كتاب اغبدود ،باب ترؾ الشفاع للسارؽ إذا بلغ السلطاف ،)ٕٜ( ،وىو موقوؼ على الزبَت.
(ٕ )ٛأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب اغبدود ،باب من سرؽ من حرز ،)ٖٜٗٗ( ،وابن ماجوُ ،ب كتاب اغبدود ،باب من سرؽ من اغبرز،
(٘ ،)ٕٜ٘والنسائي ُب «الكربى»  ،كتاب قطع السارؽ ،الرجل يتةاوز للسارؽ عن سرقتو بعد أف يأٌب بو اإلماـ .)ٖٕٚٗ( ،وقاؿ
األلباٍل ُب «إرواء الغليل» ( :)ٖٗ٘/ٚصحيح.

٘ٗ

ب إقام اغبد
ىذا اؼبوضع ،وظاىر مذىب أضبد :أنو ال ذبب إقام اغبد ُب مثل ىذه الصورة ،بل إف طَلَ َ
عليو أقيم ،وإف ذىب مل يػُ َقم عليو حد ،وعلى ىذا ُضبل حديث ماعز بن مالك ؼبا قاؿ(( :فهال
حدا فأقمو علي))( ،)84مع آثار أخر.
تركتموه))( ،)83وحديث الذي قاؿ(( :أصبت ً

وُب ((سنن أيب داود)) والنسائي عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

وسلم قاؿ(( :تعافَوا الحدود فيما بينكم ،فما بلغني من حد فقد وجب)) .
( )85

وُب ((سنن النسائي)) وابن ماجو عن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو -عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:
صباحا)) .
((حد يُػ ْع َمل بو في األرض خير ألىل األرض من أف يُ ْمطَروا أربعين ً
( )86

وىذا ألف اؼبعاصي سبب لنقص الرزؽ واػبوؼ من العدو ،كما يدؿ عليو الكتاب والسن  ،فإذا أقيمت
اغبدود ،ظهرت طاع اهلل ونقصت معصيتو ،فحصل الرزؽ والنصر.
ماؿ يػُ َعطل بو اغبد ،ال لبيت اؼباؿ وال
ؤخذ من الزاٍل أو السارؽ أو قاطع الطريق وكبوىم ٌ
وال ينبغي أف يُ َ

ت خبيث ،وإذا فعػل ويل األمر ذلك فقد صبع فسادين
لغَته .وىذا اؼباؿ اؼبأخوذ لتعطيل اغبد ُس ْح ٌ
عظيمُت.
اجب وفَػ َعل احملرـ ،قػاؿ اهلل تعاىل{ :لوال ينهاىم
أحػدنبا :تعطيل اغبػد ،والثاٍل :أكل السحت .فتَػَرؾ الو َ

الربانيوف واألحبار عن قوؽبم اإلٍب وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعوف} [اؼبائدة ،]ٖٙ :وقػاؿ تعاىل

عػن اليهػود{ :ظباعوف للكذب أكالوف للسحت} [اؼبائدة]ٕٗ :؛ ألهنم كانوا يأكلوف السحت من الرشوة
اليت تسمى :الِ ْرب ِطيل ،وتسمى أحيانًا :اؽبدي وغَتىا ،ومىت أكل ويل األمر الس ْحت احتاج أف يسمع
الكذب من الشهادة الزور وغَتىا ،وقد ((لعن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم الراشي والمرتشي
(ٖ )ٛأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب اغبدود ،باب رجم ماعز بن مالك ،)ٕٗٗٓ( ،وابن ماجوُ ،ب كتاب اغبدود ،باب الرجم.)ٕ٘٘ٗ( ،
وقاؿ األلباٍل ُب «التعليقات اغبساف» ( :)ٖٕٗ/ٙحسن صحيح.
(ٗ )ٛأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اغبدود ،باب إذا أقر باغبد ومل يبُت ىل لئلماـ أف يسًت عليو ،)ٕٖٙٛ( ،ومسلمُ ،ب كتاب التوب  ،باب
قولو تعاىل{ :إف اغبسنات يذىْب السيئات} [ىود ،)ٕٚٙٗ( ،]ٔٔٗ :من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو.
(٘ )ٛأخرجو أبو داود ُب كتاب اغبدود  -باب العفو عن اغبدود ما مل تبلغ السلطاف ( ،)ٖٗٚٙوالنسائي ُب كتاب قطع السارؽ  -باب
حرزا وما ال يكوف (٘.)ٗٛٛٙ( ،)ٗٛٛ
ما يكوف ً

( )ٛٙأخرجو النسائي ُب كتاب قطع السارؽ -باب الًتغيب ُب إقام اغبد (٘ٓ ،)ٜٗوابن ماجو ُب كتاب اغبدود -باب إقام اغبدود
( ،)ٕٖ٘ٛمن حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو ،وحسنو األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٖٖٓٔ).
ٗٙ

والرائش))  ،وىو الواسط الذي يبشي بينهما .رواه أىل السنن.
( )87

وُب ((الصحيحُت))(( :أف رجلُت اختصما إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ أحدنبا :يا رسوؿ اهلل،
اقض بيننا بكتاب اهلل ،فقاؿ صاحبو -وكاف أفقو منو :-نعم يا رسوؿ اهلل ،اقض بيننا بكتاب اهلل و َاذ ْف يل،

فافتديت منو دبائ شاة
أجَتا -فزٌل بامرأتو،
فقاؿ(( :قل)) ،فقاؿ :إف ابٍت كاف ً
ُ
عسيفا ُب أىل ىذا -يعٍت ً

رجاال من أىل العلم فأخربوٍل أف على ابٍت جلد مائ وتغريب عاـ ،وأف على امرأة ىذا
وخادـ ،وإٍل سألت ً
الرجم .فقاؿ(( :والذي نفسي بيده ألفضين بينكما بكتاب اهلل :المائة والخادـ رد عليك ،وعلى ابنك
واغ ُد يا أُنَػْي س على امرأة ىذا فاسألها فإف اعترفت فارجمها)) ،فسأؽبا،
جلد مائة وتغريب عاـْ ،
فاعًتفت ،فرصبها))(.)88
ففي ىذا اغبديث أنو ؼبا بذؿ عن اؼبذنب ىذا اؼباؿ لدفع اغبد عنو ،أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بدفع
اؼباؿ إىل صاحبو ،وأمر بإقام اغبد ،ومل يأخذ اؼباؿ للمسلمُت؛ من اجملاىدين والفقراء وغَتىم.
وقد أصبع اؼبسلموف على أف تعطيل اغبد ٍ
دباؿ يُؤخذ أو غَته ال هبوز ،وأصبعوا على أف اؼباؿ اؼبأخوذ من
ماؿ سح ٍ
ت خبيث.
الزاٍل ،والسارؽ ،والشارب ،واحملارب قاطع الطريق ،وكبو ذلك ،لتعطيل اغبدْ ُ ُ ،
وكثَت فبا يوجد من فساد أمور الناس ،إمبا ىو لتعطيل اغبد دباؿ أو جاه ،وىذا من أكرب األسباب ُب

فساد أىل البوادي والقرى واألمصار ،من األعراب والتػ ْرُكماف واألكراد والفبلحُت ،وأىل األىواء ،كقيس
وم َقدميهم وجندىم .وىو سبب
وَيبَن ،وأىل اغباضرة؛ من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم ،وأمراء الناس ُ
سقوط ُحرم اؼبتويل ،وسقوط قَ ْدره من القلوب ،واكببلؿ أمره ،فإذا ارتشى وتَػبَػ ْرطل على ِ
ض ُع َفت
تعطيل حد َ
نفسو أف يقيم حدا آخر ،وصار من جنس اليهود اؼبلعونُت.
ُ
أصل الِ ْربطيل ىو :اغبَةر اؼبستطيلُ ،ظبيت بو الرشوة ألهنا تلقم اؼبرتشي عن التكلم باغبق ،كما يلقمو
و ُ
الكوة .يعٍت:
اغبةر الطويل .كما قد جاء ُب األثر :إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت األمان من ُ
الطاق .
( )ٛٚأخرجو أضبد ُب «مسنده» (ٕ ،)ٔٙٗ/وأبو داود ُب كتاب األقضي  -باب ُب كراىي الرشوة (ٓ ،)ٖ٘ٛوالًتمذي ُب كتاب
األحكاـ -باب ما جاء ُب الراشي واؼبرتشي ( ،)ٖٖٔٚوابن ماجو ُب كتاب األحكاـ -باب التغليظ ُب اغبي والرشوة (ٖٖٕٔ).
( )ٛٛأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اغبدود ،باب االعًتاؼ بالزنا ،)ٕٙٛٚ( ،ومسلمُ ،ب كتاب اغبدود ،باب من اعًتؼ على نفسو بالزٌل،
( ،)ٜٔٙٚمن حديث أيب ىريرة ،وزيد بن خالد اعبهٍت رضي اهلل عنهم.
ٗٚ

وكذلك إذا أخذ ماالً للدول على ذلك ،مثل ىذا الس ْحت الذي يسمى :التأديبات ،أال ترى أف
خيبل يقدموهنا لو ،أو
األعراب اؼبفسدين إذا أخذوا ماالً لبعض الناسٍ ،ب جاءوا إىل ويل األمر ،فقادوا إليو ً
طمعهم ُب الفساد ،وتنكسر ُح ْرم الوالي والسلطن  ،وتفسد الرعي !
غَتىا = كي يقوى ُ
ِ
فدفع بعض مالو ،كي يطمع اػبماروف
وكذلك الفبلحوف وغَتىم ،وكذلك شارب اػبمر إذا أُخذ َ
فَتجوف إذا أُْم ِسكوا أف يفتدوا ببعض أمواؽبم ،فيأخذىا ذلك الوايل سحتا ال يُبارؾ فيها ،والفساد قائم.
أحدا أف يُقاـ عليو اغبد ،مثل أف يرتكب بعض الفبلحُت جريب ٍ ،ب يأوي إىل
وكذلك ذوو اعباه إذا ضبوا ً

قري نائب السلطاف ،أو أمَت فيحتمي على اهلل ورسولو ،فيكوف ذلك الذي ضباه فبن لعنو اهلل ورسولو ،فقد
روى مسلػم ُب ((صحيحػو)) عن علي بن أيب طػالب -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم(( :لعن اهلل من أحدث حدثًا ،أو آوى محدثًا))  .فكل من آوى ِ
ؿبدثًا من ىؤالء اؼب ْح ِدثُت فقد
ُ
لعنو اهلل ورسولو.
( )89

وإذا كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم قد قاؿ(( :إف من حالت شفاعتو دوف حد من حدود اهلل فقد
ضاد اهلل في أمره))  .فكي دبن منع اغبدود بقدرتو ويده ،واعتاض من اجملرمُت بسح ٍ
ت من اؼباؿ
ُْ
( )90

يأخذه؟! ال سيما اغبدود على سكاف الرب ،فإف من أعظم فسادىم :ضباي اؼبعتدين منهم جباه أو ماؿ،
سواء كاف اؼباؿ اؼبأخوذ لبيت اؼباؿ أو للوايل سرا أو عبلني  ،فذلك صبيعو ؿبرـ بإصباع اؼبسلمُت ،وىو مثل
أحدا عليو دباؿ يأخذه ،فهو من ٍ
جنس واحد.
تضمُت اغبانات واػبمر ،فإف من مك َن من ذلك أو أعاف ً

وحلواف الكاىن ،وشبن الكلب ،وأجرة اؼبتوسط
واؼباؿ اؼبأخوذ على ىذا شبيوٌ ما يُؤخذ من مهر البغيُ ،

ُب اغبراـ الذي يُسمى :القواد ،قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :ثمن الكلب خبيث ،ومهر البغي
وحلواف الكاىن خبيث))( .)91رواه البخاري.
خبيثُ ،
فمهر البغي الذي يسمى :جذور ِ
القحاب ،وُب معناه ما يُعطاه اؼبخنثوف الصبياف من اؼبماليك أو
َْ
ُ

( )ٜٛأخرجو البخاري ُب كتاب اغبج -باب حرـ اؼبدين (ٓ ،)ٔٛٚومسلم ُب كتاب اغبج -باب فضل اؼبدين ودعاء النيب ﷺ
(ٓ.)ٖٔٚ
(ٓ )ٜسبق زبرهبو.
(ٔ )ٜمل أق عليو ُب البخاري هبذا اللفظ ،وأخرجو مسلمُ ،ب كتاب اؼبساقاة ،باب ربرَل شبن الكلب ،وحلواف الكاىن ،ومهر البغي،
والنهي عن بيع السنور ،)ٔ٘ٙٛ( ،من حديث ربافع بن خديج رضي اهلل عنو ،ولفظو« :شبن الكلب خبيث ،ومهر البغي خبيث ،وكسب
اغبةاـ خبيث».

ٗٛ

وحلواف الكاىن مثل حبلوة اؼبنةم وكبوه ،على ما ىبرب بو من األخبار اؼببشرة
األحرار على الفةور هبمُ .
بزعمو ،وكبو ذلك.
وويل األمر إذا ترؾ إنكار اؼبنكرات وإقام اغبدود عليها ٍ
دباؿ يأخذه = كاف دبنزل ُم َقدـ اغبرامي الذي
يقاسم احملاربُت على ِ
األخْيذة ،ودبنزل القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليةمع بُت اثنُت على فاحش  .وكانت
ُ

الفةار على ضيفو اليت قاؿ اهلل فيها:
شبيها حباؿ عةوز السوء امرأة لوط اليت خانتو ،فكانت تدؿ
حالو ً
َ
{فأقبيناه وأىلو إال امرأتو كانت من الغابرين} [األعػراؼ .]ٖٛ :وقػاؿ تبارؾ وتعػاىل{ :فأسر بأىلك بقطع
عةوز السوء
من الليل وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك إنو مصيبها ما أصاهبم} [ىود .]ٔٛ :فعذب اهلل َ
أخذ ٍ
ماؿ لئلعان على
صبيعو ُ
ب قوـ السوء الذين كانوا يعملوف اػببائث ،وىذا ألف ىذا َ
القوادة دبثل ما عذ َ
ِ
ب ليأمر باؼبعروؼ وينهى عن اؼبنكر ،وىذا ىو مقصود الوالي  ،فإذا كاف
اإلٍب والعدواف ،وويل األمر إمبا نُص َ
صْبتَو ليعينك على عدوؾ،
الوايل ُيبَكن من اؼبنكر دباؿ يأخذه = كاف قد أتى بضد اؼبقصود ،مثل من نَ َ
ِ
فقاتل بو اؼبسلمُت!!
فأعاف عدوؾ عليك ،ودبنزل من أخذ ً
ماال ليةاى َد بو ُب سبيل اهلل تعاىلَ ،

يوضح ذلك :أف صبلح الببلد والعباد باألمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر ،فإف صبلح اؼبعاش والعباد ُب

طاع اهلل ورسولو ،وال يتم ذلك إال باألمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر ،وبو صارت ىذه األم خَت أُم
أُ ْخ ِرجت للناس ،قاؿ اهلل تعاىل{ :كنتم خَت أم أخرجت للناس تأمروف باؼبعروؼ وتنهوف عن اؼبنكر} [أؿ
عمراف ،]ٔٔٓ :وقاؿ تعاىل{ :ولتكن منكم أم يدعوف إىل اػبَت ويأمروف باؼبعروؼ وينهوف عن اؼبنكر}

[آؿ عمراف .]ٔٓٗ :وقاؿ تعاىل{ :واؼبؤمنوف واؼبؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمروف باؼبعروؼ وينهوف عن
اؼبنكر} [التوب  ،]ٚٔ :وقاؿ اهلل تعاىل عن بٍت إسرائيل{ :كانوا ال يتناىوف عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا
يفعلوف} [اؼبائدة ،]ٜٚ :وقاؿ تعاىل{ :فلما نسوا ما ذكروا بو أقبينا الذين ينهوف عن السوء وأخذنا الذين
ظلموا بعذاب بئيس دبا كانوا يفسقوف} [األعراؼ.]ٔٙ٘ :
العذاب ؼبا نزؿ َقبي الذين ينهوف عن السيئات ،وأَ َخ َذ الظاؼبُت بالعذاب الشديد.
فأخرب اهلل تعاىل أف
َ

خطب الناس على منػرب رسػوؿ اهلل صلى
وُب اغبديث الثابت :أف أبا بكر الصديق -رضي اهلل عنو-
َ

اهلل عليو وسلم فقاؿ(( :أيها الناس ،إنكم تقرءوف ىذه اآلي وتضعوهنا ُب غَت موضعها{ :ياأيها الذين آمنوا
عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم} [اؼبائدة ]ٔٓ٘ :وإٍل ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
ٜٗ

وسلم يقوؿ(( :إف الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أف ُيعمهم اهلل بعقاب منو)) .
( )92

وُب حديث آخر(( :إف المعصية إذا خفيت لم تضر إال صاحبها ،ولكن إذا ظهرت فلم تُػْن َكر

ضرت العامة))(.)93

وىذا القسم الذي ذكرناه من اغبكم ُب حدود اهلل وحقوقو مقصوده األكرب ىو :األمر باؼبعروؼ والنهي
عن اؼبنكر .فاألمر باؼبعروؼ مثل :الصبلة ،والزكاة ،والصياـ ،واغبج ،والصدق  ،واألمان  ،وبر الوالدين،
ِ
وح ْسن العشرة مع األىل واعبَتاف ،وكبو ذلك.
وصلَ األرحاـُ ،
فالواجب على ويل األمر أف يأمر بالصلوات اؼبكتوبات صبيع من يقدر على أمره ،ويعاقب التارؾ بإصباع
اؼبسلمُت.

فإف كاف التاركوف طائف ً فبتنع قُوتِلوا بًتكها بإصباع اؼبسلمُت ،وكذلك يُقاتلوف على ترؾ الزكاة ،والصياـ،
وغَتنبا ،وعلى استحبلؿ ما كاف من احملرمات الظاىرة اؼب ْة َمع عليها؛ كنكاح ذوات احملارـ ،والفساد ُب
ُ
األرض ،وكبو ذلك .فكل طائف ٍ فبتنع عن التزاـ شريع من شرائع ِ
جهادىا
اإلسبلـ الظاىرة واؼبتواترة هبب ُ
حىت يكوف الدين كلو هلل ،باتفاؽ العلماء.
احدا ،فقد قيل :إنو يُعاقَب بالضرب واغببس حىت يصلي ،وصبهور العلماء
وإف كاف التارؾ للصبلة و ً
على أنو هبب قتلُو إذا امتنع من الصبلة بعد أف يُ ْستتاب كما يُ ْستتاب اؼبرتد ،فإف تاب وصلى وإال قتل.

كافرا ،وىذا كلو مع اإلقرار
كافرا ،أو ً
مسلما فاسقا؟ فيو قوالف ،وأكثر السل على أنو يُقتل ً
وىل يقتل ً
سائر الواجبات اؼبذكورة
جحد وجوَهبا فهو كافر بإصباع اؼبسلمُت ،وكذلك من
بوجوهبا .أما إذا
َ
َ
جحد َ
القتاؿ عليها ،فالعقوب ُ على ترؾ الواجبات ،وفِ ْعل احملرمات ىو مقصود اعبهاد ُب سبيل
واحملرمات اليت هبب ُ
اجب على األم باالتفاؽ ،كما دؿ عليو الكتاب والسن  ،وىو من أفضل األعماؿ.
اهلل ،وىو و ٌ
قاؿ رجل :يا رسوؿ اهلل ،دلٍت على عمل يَػ ْع ِدؿ اعبهاد ُب سبيل اهلل ،قاؿ(( :ال تستطيعو -أو ال
تصوـ ال تفطر وتقوـ ال تفتر))؟
خرج
تطيقو ،))-قاؿ :أخربٍل بو ،قاؿ(( :ىل
ُ
المجاىد أف َ
ُ
تستطيع إذا َ
(ٕ )ٜأخرجو أضبد ُب «مسنده» (ٔ ،)ٚ ،٘ ،ٕ ،وأبو داود ُب كتاب اؼببلحم -باب األمر والنهي ( ،)ٖٖٗٛوالًتمذي ُب كتاب
الفنت -باب ما جاء ُب نزوؿ العذاب إذا مل يغَت اؼبنكر ( ،)ٕٔٙٛوابن ماجو ُب «سننو» :كتاب الفنت -باب األمر باؼبعروؼ والنهي عن
اؼبنكر (٘ٓٓٗ)  ،وصححو األلباٍل ُب «صحيح ابن ماجو».
(ٖ )ٜأخرجو البيهقي ُب «شعب اإليباف» ،)ٜٚٔٙ( ،وابن اؼببارؾ ُب «الزىد والراقائق».)ٖٔ٘ٓ( ،
ٓ٘

الجهاد في سبيل اهلل))(.)94
قاؿ :ومن يستطيع ذلك؟ قاؿ(( :فذلك الذي يَػ ْع ِد ُؿ
َ

وقاؿ(( :إف في الجنة لمائة درجة ،من الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء واألرض أعدىا اهللُ
للمجاىدين في سبيلو))  .كبلنبا ُب ((الصحيحُت)).
( )95

وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :رأس األمر ِ
اإلسالـ ،وعموده الصالة ،وذروة سنامو الجهاد في
سبيل اهلل)) .
( )96

وقاؿ سبحانو وتعاىل{ :إمبا اؼبؤمنوف الذين آمنوا باهلل ورسولو ٍب مل يرتابوا وجاىدوا بأمواؽبم وأنفسهم ُب
سبيل اهلل أولئك ىم الصادقوف} [اغبةرات .]ٔ٘ :وقاؿ سبحانو وتعاىل{ :أجعلتم سقاي اغباج وعمارة
اؼبسةد اغبراـ كمن آمن باهلل واليوـ اآلخر وجاىد ُب سبيل اهلل ال يستووف عند اهلل واهلل ال يهدي القوـ
الظاؼبُت * الذين آمنوا وىاجروا وجاىدوا ُب سبيل اهلل بأمواؽبم وأنفسهم أعظم درج عند اهلل وأولئك ىم
الفائزوف * يبشرىم رهبم برضب منو ورضواف وجنات ؽبم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبدا إف اهلل عنده
أجر عظيم} [التوب .]ٕٕ-ٜٔ :
***

(ٗ )ٜأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اعبهاد والسَت ،باب فضل اعبهاد والسَت ،)ٕٚٛ٘( ،ومسلمُ ،ب كتاب اإلمارة ،باب فضل الشهادة ُب
سبيل اهلل تعاىل ،)ٔٛٚٛ( ،من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
(٘ )ٜأخرجو البخاري ُب كتاب اعبهاد -باب درجات اجملاىدين ُب سبيل اهلل (ٓ.)ٕٜٚ
صحيح»،
حسن
حديث
( )ٜٙأخرجو الًتمذي ُب «جامعو» :كتاب اإليباف -باب ما جاء ُب حرم الصبلة ( ،)ٕٙٔٙوقاؿٌ « :
ٌ
ٌ
والنسائي ُب «سننو الكربى» (ٗ ،)ٖٜٔٔوابن ماجو ُب «سننو» :كتاب الفنت -باب ك اللساف ُب الفتن (ٖ ،)ٖٜٚوأضبد ُب
«مسنده» (٘ ،)ٕٖٔ/والطرباٍل ُب «اؼبعةم الكبَت» (ٕٓ ،)ٜٙ/٘٘/وؿبمد بن نصر اؼبروزي ُب «تعظيم قدر الصبلة» (،)ٜٔٚ
( ،)ٜٔٛمن حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنو.

ٔ٘

فصل
عقوبة المحاربين
ومن ذلك عقوب احملاربُت قُطاع الطريق ،الذين يعًتضوف الناس بالسبلح ُب الطرقات وكبوىا ليغصبوىم
اىرة؛ من األعراب ،أو الًتكماف ،أو األكراد ،أو الفبلحُت ،أو فَ َس َق اعبند ،أو َمَردة اغباضرة ،أو
اؼباؿ ُؾب ً
غَتىم ،قاؿ اهلل تعاىل فيهم { :إمبا جزاء الذين وباربوف اهلل ورسولو ويسعوف ُب األرض فسادا أف يقتلوا أو
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خبلؼ أو ينفوا من األرض ذلك ؽبم خزي ُب الدنيا وؽبم ُب اآلخرة
عذاب عظيم} [اؼبائدة.]ٖٖ :
وقد روى الشافعي -رضي اهلل عنوُ -ب ((مسنده)) عن ابن عباس -رضي اهلل عنهماُ -ب قُطاع
اؼباؿ قُتِلوا ِ
ِ
صلَبوا ،وإذا أخذوا اؼباؿ ومل
الطريق :إذا قَػتَلوا وأَ َخذوا َ
وصلبوا ،وإذا قَتلوا ومل يأخذوا اؼباؿ قُتلوا ومل يُ ْ
ُ
يَقتلوا قُ ِطعت أيديهم وأرجلهم من خبلؼ ،وإذا أخافوا السبيل ومل يأخذوا ماالً نػُ ُفوا من األرض(.)97
وىذا قوؿ كثَت من أىل العلم كالشافعي وأضبد ،وىو قريب من قوؿ أيب حنيف  .ومنهم من يسوغ

طاعا
ئيسا ُم ً
لئلماـ أف هبتهد فيهم ،فيَػ ْقتُل من رأى قتلَو مصلح ً منهم وإف كاف مل يَػ ْقتل ،مثل أف يكوف ر ً
فيهم ،ويَػ ْقطَع من رأى قطْ َعو مصلح ً وإف كاف مل يأخذ اؼباؿ ،مثل أف يكوف ذا َجلَ ٍد وقوةٍ ُب أخذ اؼباؿ.
ِ
ِ
وصلِبوا ،واألوؿ قوؿ األكثر ،فمن كاف من
كما أف منهم من يرى أنو إذا أخذوا اؼباؿ قُتلوا وقُطعوا ُ
اإلماـ حدا ،ال هبوز العفو عنو ٍ
حباؿ بإصباع العلماء ،ذكره ابن اؼبنذر .وال يكوف
احملاربُت قد قَػتَل فإنو يقتلو ِ ُ
رجبل لعداوة بينهما أو خصوم  ،أو كبو ذلك من األسباب
رجل ً
أمره إىل ورث اؼبقتوؿ ،خببلؼ ما لو قَتل ٌ
اػباص  ،فإف ىذا دمو ألولياء اؼبقتوؿ إف أحبوا قَػتَلوا ،وإف أحبوا َع َفوا ،وإف أحبوا أخذوا الدي ؛ ألنو قتلو
لغرض خاص.

وأما احملاربوف فإمبا يَػ ْقتلوف ألخذ أمواؿ الناس ،فضررىم عاـ دبنزل السراؽ؛ فكاف قتلُهم حدا هلل ،وىذا

متفق عليو بُت الفقهاء.

مسلما
حىت لو كاف اؼبقتوؿ غَت مكافئ للقاتل؛ مثل أف يكوف القاتل حرا واؼبقتوؿ ً
عبدا ،أو القاتل ً
مستأمنا ،أو ولد القاتل ،فقد اختل الفقهاء ىل يُقتل ُب احملارب ؟ واألقوى أنو يقتل،كقوؿ
واؼبقتوؿ ذميا أو
ً
( )ٜٚأخرجو الشافعي ُب «مسنده – ترتيب سنةر» ،كتاب اغبدود ،بابُ :ب أىل اللقاح وقطاع الطريق واحملارب .)ٜٜٔ٘( ،وقاؿ
األلباٍل ُب «إرواء الغليل» ( :)ٜٗ/ٛضعي

جدا.

ٕ٘

مالك وأضبد ُب إحدى روايتيو والشافعي ُب قوؿ لو؛ ألنو يُقتل للفساد العاـ حدا ،كما يُقطع إذا أخذ
أمواؽبم ،وكما ُوببس حبقوقهم.
اف لو ِ
ورْدء لو ،فقد قيل:
القتل بنفسو والباقوف أعو ٌ
احد منهم َ
وإذا كاف احملاربوف اغبرامي صباع فالو ُ
باشر َ

اؼبباشر فقط ،واعبمهور على أف اعبميع يقتلوف ولو كانوا مائ  ،وأف الرْدء واؼبباشر سواء ،وىذا ىو
إنو يُقتل
ُ

اؼبأثور عن اػبلفاء الراشدين ،فإف عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو -قَػتَل ربيئ احملاربُت .والربيئ ىو :الناظر
الذي هبلس على مكاف عاؿ ينظر منو ؽبم من هبيء؛ وألف اؼبباشر إمبا سبكن من قَػْتلو بقوة الرْدء ومعونتو.

بعضها ٍ
ببعض حىت صاروا فبتنعُت ،فهم مشًتكوف ُب الثواب والعقاب كاجملاىدين،
والطائف إذا انتصر ُ
فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(( :المسلموف تتكافأ دماؤىم ،ويسعى ِ
يد على
بذمتهم أدناىم ،وىم ٌ

من سواىم ،و ُيرد متسريهم على قا ِع ِدىم)) .
( )98

يعٍت أف جيش اؼبسلمُت إذا برزت منهم سري فغنمت ماالً ،فإف اعبيش يشاركها فيما غنمت؛ ألهنا
بظهره وقوتو سبكنَت ،لكن تُنفل عنو نفبلً ،فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يػُنَػفل الس ِري إذا كانوا ُب
بداءهتم الربع بعد اػبمس ،فإذا رجعوا إىل أوطاهنم وتسرت سري نفلهم الثلث بعد اػبمس .وكذلك لو َغنِم

اعبيش غنيم شاركتو السري ؛ ألهنا ُب مصلح اعبيش كما قسم النيب صلى اهلل عليو وسلم لطلح والزبَت -
رضي اهلل عنو -يوـ بدر؛ ألنو كاف قد بعثهم ُب مصلح اعبيش .فأعواف الطائف اؼبمتنع وأنصارىا منها
فيما ؽبم وعليهم.
وىكذا اؼبقتتلوف على باطل ال تأويل فيو ،مثل اؼبقتتلُت على عصبي ودعوى جاىلي  ،كقيس ويبن
وكبونبا ،نبا ظاؼبتاف ،كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :إذا التقى المسلماف بسيفيهما فالقاتل
قتل صاحبِ ِو)) .
والمقتوؿ في النار)) ،قيل :يا رسوؿ اهلل ،ىذا القاتل فما باؿ اؼبقتوؿ؟ قاؿ(( :إنو أراد َ
( )99

أخرجاه ُب ((الصحيحُت)).
عُت القاتل؛ ألف الطائف الواحدة
وتضمن كل طائف ما أتلفت لؤلخرى من نفس وماؿ ،وإف مل يػُ ْعَرؼ ُ
( )ٜٛأخرجو أبو داود ُب كتاب اعبهاد – باب السري ترد على أىل العسكر (ٖ٘ ) ٕٚوابن ماجو ُب كتاب الديات – باب اؼبسلموف
تتكافأ دماؤىم (ٖ ،)ٕٙٛوأخرجو الطيالسي (ٕ ،)ٕٖٚوابن أيب شيب ( ،)ٖٕٗ/ٜوأضبد (ٔٔ ،)ٜٙٚٚ( )ٕٗٓ/وغَتىم من حديث
عبد اهلل بن عمرو.
( )ٜٜأخرجو البخاري ُب كتاب اإليباف  -باب وإف طائفتاف من اؼبؤمنُت اقتتلوا فأصلحوا بينهما (ٖٔ) ،ومسلم ُب كتاب الفنت  -باب
إذا تواجو اؼبسلماف بسيفيهما (.)ٕٛٛٛ

ٖ٘

بعضها ببػعض كالشخص الواحد.
اؼبمتنع ُ
ُ

كثَتا -فإنو يػُ ْقطَع من كػل واحد يده اليمٌت
وأما إذا أخذوا اؼباؿ فقط ومل يقتلوا -كما قد يفعلو األعراب ً

ورجلو اليسرى ،عنػد أكثر العلماء كأيب حنيف والشافعي وأضبػد وغػَتىم .وىػذا معٌت قػوؿ اهلل تعػاىل{ :أو
تقطع أيديهم وأرجلهم من خبلؼ} [اؼبائدة .]ٖٖ :تُػ ْقطَع اليد اليت يَػْب ِطش هبا ،والر ْجل اليت يبَْشي عليها،
ورب َسم يده ورجلو بالزيت اؼبغلي وكبوه ،لينحسم الدـ وال ىبرج ،لتفضي إىل تلفو ،وكذلك ُْرب َسم يد السارؽ
ُْ
بالزيت.

دائما بينهم من ىو
وىذا ال َق ْدر قد يكوف ْأز َج ُر من القتل ،فإف األعراب وفَ َسق اعبُند وغَتىم ،إذا رأوا ً
ِ
بعض النفوس
مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك ُجرمو فارتدعوا ،خببلؼ القتل فإنو قد يُنسى ،وقد يُؤثر ُ
تنكيبل لو وألمثالو.
األبي قتلَو على قَطْع يده ورجلو من خبلؼ ،فيكوف ىذا أشد ً
ماال ٍب أغمدوه وىربوا ،أو تركوا اغبراب فإهنم يػُْنػ َفوف،
نفسا ومل يأخذوا ً
وأما إذا َش َهروا السبلح ومل يقتلوا ً

فقيل :نفيهم تشريدىم فبل يًتكوف يأووف ُب بلد ،وقيل :ىو حبسهم ،وقيل :ىو ما يراه اإلماـ أصلح من
نفي أو حبس أو كبو ذلك.
والقتل اؼبشروع ىو :ضرب الرقب بالسي وكبوه؛ ألف ذلك أوحى أنواع القتل ،وكذلك شرع اهلل قتل ما
يُباح قتلو من اآلدميُت والبهائم إذا قُ ِدر عليو على ىذا الوجو ،قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :إف اهلل
ِ
كتب ِ
بحة ،وليحد
اإلحساف على كل شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القْتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ ْ
ذبيحَتو))  .رواه مسلم.
ُ
أحدكم شفرتَو وليُ ِرح َ
ِ
أىل اإليماف))(.)101
وقاؿ(( :إف أعف الناس قْتلة ُ
***
( )100

فصل
ٍ
أمرىم ،وىو بعد القتل عند
وأما الصلب اؼبذكور فهو :رفعهم على مكاف عاؿ لَتاىم الناس ويشتهر ُ
صبهور العلماء ،ومنهم من قاؿ :يُصلبوف ٍب يُقتلوف وىم مصلوبوف.
(ٓٓٔ) أخرجو مسلم ُب كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من اغبيواف -باب األمر بإحساف الذبح والقتل وربديد الشفرة (٘٘.)ٜٔ
(ٔٓٔ) أخرجو أبو داودُ ،ب كتاب اعبهاد ،باب النهي عن اؼبثل  ،)ٕٙٙٙ( ،وابن ماجوُ ،ب كتاب الديات ،باب أع

الناس قتل أىل

اإليباف ،)ٕٙٛٔ( ،من حديث عبد اهلل ابن مسعود رضي اهلل عنو .وقاؿ األلباٍل ُب «سلسل األحاديث الضعيف » (ٖ :)ٖٚٙ/ضعي .
ٗ٘

وقد جوَز بعض العلماء قتلَهم بغَت السي  ،حىت قاؿ بعضهم :يُ ًْتَكوف على اؼبكاف العايل حىت يبوتوا
حت أنوفهم ببل قتل.
فأما التمثيل ُب القتل؛ فبل هبوز إال على وجو القصاص ،وقد قاؿ عمراف ابن حصُت -رضي اهلل
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم خطب ً إال َأمَرنا بالصدق وهنانا عن اؼبثْػلَ (.)102
عنهما :-ما خطبنا ُ
ُ
حىت الكفار إذا قتلناىم فإنا ال مبثل هبم بعد القتل ،وال قبدع أنفهم وآذاهنم وال نبقر بطوهنم ،إال أف
يكونوا فعلوا ذلك بنا ،فنفعل هبم مثل ما فعلوا ،والًتؾ أفضل ،كما قاؿ اهلل سبحانو وتعاىل{ :وإف عاقبتم
فعاقبوا دبثل ما عوقبتم بو ولئن صربًب ؽبو خَت للصابرين} [النحل ]ٕٔٙ :قيل :إهنا نزلت ؼبا َمثل اؼبشركوف

ألمثلن بضعفي ما
حبمزة وغَته من شهداء أحد فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :لئن أظفرني اهلل بهم
ّ

َمثلوا بنا))( )103فأنزؿ اهلل ىذه اآلي -وإف كانت قد نزلت [قبل ذلك] دبك  ،مثل قولو{ :ويسألونك

عن الروح قل الروح من أمر ريب} [اإلسراء ،]ٛ٘ :وقولو{ :وأقم الصبلة طرُب النهار وزلفا من الليل إف

سبب
اغبسنات يذىْب السيئات} [ىود ،]ٔٔٗ :وغَت ذلك من اآليات اليت نزلت دبك ٍ ،ب جرى باؼبدين
ٌ
يقتضي اػبطاب فأُنْ ِزلت مرة ثاني -فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :بل نصبر))(.)104
أمَتا
وُب ((صحيح مسلم)) عن بريدة بن اغبصيب قاؿ :كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا بعث ً
خَتاٍ ،ب يقوؿ(( :اغزوا
على سري أو جيش أوصاه ُب خاص نفسو بتقوى اهلل تعاىل ودبن معو من اؼبسلمُت ً
بسم اهلل ،وفي سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،ال تغلوا وال تغدروا وال تُ َمثلوا ،وال تقتلوا

وليدا))(.)105
ً

وقد يتنازع األئم ُب بعض أنواع القتل ،كالتحريق بالنار عند شدة الذنوب ،فيةوُزه بعضهم؛ ألف أبا

بكر الصديق –رضي اهلل عنو -أمر بتحريق ٍ
ناس من اؼبرتدين ،وكذلك علي بن أيب طالب –رضي اهلل عنو-
حرؽ اؼبغالي الذين ادعوا إالىيتو .ومنعو آخروف؛ ؼبا روي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم من النهي عن ربريق
من كاف أمر بتحريقو.
(ٕٓٔ) أخرجو أبو داودُ ،ب كتاب اعبهاد ،باب النهي عن اؼبثل  .)ٕٙٙٚ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٕ :)ٕٔٔٙ/صحيح.
(ٖٓٔ) أخرجو الًتمذيُ ،ب أبواب تفسَت القرآف ،باب ومن سورة النحل ،)ٖٕٜٔ( ،والنسائي ُب «الكربى» ،سورة النحل ،قولو تعاىل:
{وإف عاقبتم فعاقبوا دبثل ما عوقبتم بو} [النحل ،)ٕٔٔٔ٘( ،]ٕٔٙ :من حديث أيب بن كعب رضي اهلل عنو ،بنحوه.
(ٗٓٔ) أخرجو ابن أيب شيب ُب «مصنفو».)ٖٙٚٗٗ( ،
(٘ٓٔ) أخرجو مسلمُ ،ب كتاب اعبهاد والسَت ،باب تأمَت اإلماـ األمراء على البعوث ،ووصيتو إياىم بآداب الغزو وغَتىا.)ٖٔٚٔ( ،
٘٘

ألخ ِذ اؼباؿ ،فقد قيل :إهنم ليسوا ؿباربُت بل
ولو َش َهر احملاربوف السبلح ُب البنياف -ال ُب الصحراءْ -

ىم دبنزل اؼب ْختلس واؼبْنتَ ِهب؛ ألف اؼبطلوب يدركو الغوث إذا استغاث بالناس .وقاؿ األكثروف :إف حكمهم
ُ
ُ
ُب البنياف والصحراء واحد ،وىذا قوؿ مالك ُ-ب اؼبشهور عنو ،-والشافعي ،وأكثر أصحاب أضبد وبعض
أصحاب أيب حنيف  ،بل ىم ُب البنياف أحق بالعقوب منهم ُب الصحراء؛ ألف البنياف ؿبل األمن والطمأنين ،
الرجل ُب داره
وألنو ؿبل تناصر الناس وتعاوهنم ،فإقدامهم عليو يقتضي شدة احملارب واؼبغالب ؛ وألهنم يسلبوف َ

صبيع مالو ،واؼبسافر ال يكوف معو -غالبًا -إال بعض مالو.
َ

فهذا ىو الصواب ،ال سيما ىؤالء اؼبتحزبوف الذين تسميهم العام ُب الشاـ ومصر :اؼبِْن َسر ،وكانوا
يسموف ببغداد :العيارين.
أيضا ،وقد ُحكي عن
ولو حاربوا بالعصي واغبةارة اؼبقذوف باأليدي أو اؼبقاليع وكبوىا ،فهم ؿباربوف ً

اإلصباع على أف احملارب تكوف باحملدد واؼبثقل .وسواء
بعضهم
بعض الفقهاء :ال ؿبارب إال باحملدد ،وحكى ُ
َ
نوع
أخ ِذ األمواؿ بأي ٍ
كاف فيو خبلؼ أو مل يكن فالصواب الذي عليو صباىَت اؼبسلمُت :أف من قاتل على ْ
كاف من أنواع القتاؿ فهو ؿبارب قاطع ،كما أف من قاتل اؼبسلمُت من الكفار بأي نوع كاف من أنواع
ٍ
عصا؛ فهو ؾباىد
القتاؿ فهو حريب ،ومن قاتل الكفار من اؼبسلمُت بسي أو رمح أو سهم أو حةارة أو ً
ُب سبيل اهلل تعاىل.
وأما إذا كاف يقتل النفوس سرا ألخذ اؼباؿ ،مثل الذي هبلس ُب خاف يكوف ألبناء السبيل ،وإذا انفرد

ٍ
بقوـ منهم قتلهم وأخذ أمواؽبم .أو يدعوا إىل منزلو من يستأجره ػبياط أو طب أو كبو ذلك ،فيقتلو ويأخذ
مالو .وىذا القتل يسمى :قتل غيل  ،ويسميهم العام  :اؼبعرضُت.
ألخ ِذ اؼباؿ فهل ىم كاحملاربُت ،أو هبري عليو حكم القود؟ ففيو قوالف للفقهاء:
فإذا كاف ْ
أحدنبا :أهنم كاحملاربُت؛ ألف القتل باغبيل كالقتل مكابرة ،كبلنبا ال يبكن االحًتاز منو ،بل قد يكوف
ضرر ىذا أشد؛ ألنو ال يدرى بو.
والثاٍل :أف احملارب ىو اجملاىر بالقتاؿ ،وأف ىذا اؼبغتاؿ يكوف أمره إىل ويل الدـ .واألوؿ أشبو بأصوؿ
الشريع  ،بل قد يكوف ضرر ىذا أشد؛ ألنو ال يُدرى بو.

كقتَػلَ عثماف ،وقاتل علي -رضي اهلل عنهما :-ىل ىم
أيضا فيمن يقتل
َ
السلطاف؛ َ
واختل الفقهاء ً
كاحملاربُت فيُػ ْقتَلوف حدا ،أو يكوف أمرىم إىل أولياء الدـ؟ على ِ
قولُت ُب مذىب أضبد وغَته؛ ألف ُب قتلو
ُ
٘ٙ

فساداٌ عاما.
***

٘ٚ

فصل
وجوب قتالهم

وىذا كلو إذا قُ ِدر عليهم ،فأما إذا طلبهم السلطاف أو نػُوابو إلقام اغبد ببل عدواف فامتنعوا عليو ،فإنو
هبب على اؼبسلمُت قتاؽبم باتّفاؽ العلماء حىت يػ ْق َدر عليهم كلهم ،ومىت مل ينقادوا إال ٍ
بقتاؿ يفضي إىل
ُ
قتلهم كلهم قوتلوا وإف أفضى إىل ذلك ،سواء كانوا قد قَػتَلوا أو مل يَػ ْقتلوا ،ويُقتلوف ُب القتاؿ كيفما أمكن ُب
العنُق وغَت العنق.
ُ
ويقاتَل من قاتل معهم فبن وبميهم ويُعينهم ،وىذا قتاؿ وذاؾ إقام حد .وقتاؿ ىؤالء من آكد قتاؿ
الطوائ اؼبمتنع عن شرائع اإلسبلـ ،فإف ىؤالء قد ربزبوا لفساد النفوس واألمواؿ ،وىبلؾ اغبرث والنسل،

ليس مقصودىم إقام دين وال ُملك ،وىؤالء كاحملاربُت الذين يأووف إىل حصن ،أو مغارة ،أو رأس جبل ،أو

جند ويل األمر يطلبهم للدخوؿ ُب
بطن واد ،وكبو ذلك؛ يقطعوف الطريق على من مر هبم ،وإذا جاءىم ُ
صباع اؼبسلمُت والطاع إلقام اغبدود = قاتلوىم ودفعوىم ،مثل األعراب الذين يقطعوف الطريق على اغباج
أو غَته من الطرقات ،وكاعببلي الذين يعتصموف برؤوس اعبباؿ أو اؼبغارات لقطع الطريق ،وكاألحبلؼ الذين
ربالفوا لقطع الطريق بُت الشاـ والعراؽ ويسموف ذلك :النهيض = فإهنم يُقاتلوف كما ذكرنا؛ لكن قتاؽبم

كفارا ،وال تُؤخذ أمو ُاؽبم إال أف يكونوا أخذوا أمواؿ الناس بغَت حق،
ليس دبنزل قتاؿ الكفار إذ مل يكونوا ً

فإف عليهم ضماهنا ،فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإف مل يػُ ْعلَم عُت اآلخذ ،وكذلك لو ُعلم ،فإف الرْدء
و ِ
اؼبباشر سواء كما قلناه ،لكن إذا ُعرؼ عينُو كاف قرار الضماف عليو.
ويػَُرد ما أُ ِخ َذ منو على أرباب األمواؿ ،فإف تعذر الرد إليهم كاف ؼبصاّب اؼبسلمُت من رزؽ الطائف
اؼبقاتل ؽبم ،وغَت ذلك.
جرحا
بل اؼبقصود من قتاؽبم التمكن منهم إلقام اغبدود ،ومنعهم من الفساد ،فإذا ُج ِرح الرجل منهم ً

ُمثْخنًا مل ُْهبهز عليو حىت يبوت إال أف يكوف قد وجب عليو القتل ،فإذا ىو ىرب وكفانا شره مل نػَْتبَعو إال أف
يكوف عليو حد أو لباؼ عاقبتو.
ومن أُ ِسر منهم أُقِيم عليو اغبد الذي يُقاـ على غَته ،ومن الفقهاء من يشدد فيهم حىت يرى غنيم
أمواؽبم وزبميسها ،وأكثرىم يأبوف ذلك.
فأما إذا ربيزوا إىل فبلك ِ طائف ٍ خارج ٍ على شريع اإلسبلـ وأعانوىم على اؼبسلمُت = قُوتِلوا كقتاؽبم.
٘ٛ

وأما من كاف ال يقطع الطريق لكنو يأخذ خفارة أو ضريب من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب
واألضباؿ وكبو ذلك؛ فهذا لباس مكاس عليو عقوب اؼبكاسُت.
وقد اختل

الفقهاء ُب جواز قتلو ،وليس ىو من قُطاع الطريق ،فإف الطريق ال تنقطع بو ،مع أنو من

أشد الناس عذابًا يوـ القيام  ،حىت قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الغامدي (( :لقد تابت توبةً لو تابها
صاحب َم ْك ٍ
س لغُِفر لو)) .
( )106

وهبوز للمظلومُت الذين تُراد أمواؽبم قتاؿ احملاربُت بإصباع اؼبسلمُت ،وال هبب أف يػُْبذؿ ؽبم من اؼباؿ
شيءٌ إذا أمكن قتا ُؽبم ،قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :من قُتِل دوف مالو فهو شهيد ،ومن قُتِل دوف
دمو فهو شهيد ،ومن قُتِل دوف دينو فهو شهيد ،ومن قُتِل دوف حرمتو فهو شهيد))(.)107
دفعو
وىذا الذي تسميو الفقهاء :الصائل ،وىو الظامل ببل تأويل وال والي  ،فإذا كاف مطلوبو اؼباؿ جاز ُ
دبا يبكن ،فإذا مل يندفع إال بالقتاؿ قُوتِل ،وإف ترؾ القتاؿ وأعطاىم شيئًا من اؼباؿ جاز.
وأما إذا كاف مطلوبُو اغبُْرم ؛ مثل أف يطلب الزنا دبحارـ اإلنساف ،أو يطلب من اؼبرأة أو الصيب اؼبملوؾ
التمكُت حباؿ،
أو غَته الفةور بو ،فإنو هبب عليو أف يدفَع عن نفسو دبا يبكن ولو بالقتاؿ ،وال هبوز
ُ
خببلؼ اؼباؿ فإنو هبوز التمكُت منو؛ ألف بذؿ اؼباؿ جائز ،وبذؿ الفةور بالنفس أو اغبُْرم غَت جائز.

الدفع عن نفسو ،وىل هبب عليو؟ على قولُت للعلماء ُب
وأما إذا كاف
ُ
مقصوده قتل اإلنساف جاز لو ُ
مذىب أضبد وغَته.
وىذا إذا كاف للناس سلطاف ،وأما إذا كاف -والعياذ باهلل -فتن مثل أف ىبتل

سلطاناف للمسلمُت

بلد اآلخر وجرى السي ُ أف يدفَع عن نفسو ُب
أحدنبا َ
دخل ُ
ويقتتبلف على اؼبلك؛ فهل هبوز لئلنساف إذا َ
الفتن أو يستسلم فبل يقاتل فيهما؟ على قولُت ألىل العلم ُب مذىب أضبد وغَته.
فإذا ظفر السلطاف باحملاربُت اغبرامي وقد أخذوا األمواؿ ،فعليو أف يستخرج منهم األمواؿ اليت للناس
ويردىا عليهم ،مع إقام اغبد على أبداهنم ،وكذلك السارؽ .فإف امتنعوا من إحضار اؼباؿ بعد ثبوتو عليهم،
عاقبهم باغببس والضرب حىت ُيبَكنوا من أخذه بإحضاره ،أو توكيل من وبضره ،أو اإلخبار عنو دبكانو ،كما
( )ٔٓٙأخرجو مسلم ُب كتاب اغبدود  -باب من اعًتؼ على نفسو بالزٌل (٘.)ٜٔٙ
( )ٔٓٚأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب السن  ،باب ُب قتاؿ اللصوص ،)ٕٗٚٚ( ،والًتمذيُ ،ب أبواب الديات ،باب ما جاء فيمن قتل دوف
مالو فهو شهيد .)ٕٔٗٔ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «اؼبشكاة» (ٕ :)ٔٓٗٚ/صحيح.
ٜ٘

وجب عليو أداؤه ،فإف اهلل قد أباح للرجل ُب كتابو أف يضرب امرأتو إذا نَ َشَزت
يػُ َعاقَب كل ٍ
فبتنع عن حق َ
فامتنعت من اغبق الواجب عليها حىت توفيو ،فهؤالء أوىل وأحرى.
وىذه اؼبطالب والعقوب حق لرب اؼباؿ ،فإف أراد ِىبَتَهم اؼباؿ أو اؼبصاغب عليو أو العفو عن عقوبتهم
على ذلك؛ فلو ذلك خببلؼ إقام اغبد عليهم ،فإنو ال سبيل إىل العفو عنو حباؿ .وليس لئلماـ أف يػُْل ِزـ رب
اؼباؿ بًتؾ شيء من حقو.

وإف كانت األمواؿ قد تَلِ َفت باألكل وغَته عندىم أو عند السارؽ ،فقيل :يضمنوهنا ألرباهبا كما
الغاصبوف وىو قوؿ الشافعي وأضبد -رضي اهلل عنهما .-وتبقى مع اإلعسار ُب ذمتهم إىل ميسرة ،وقيل :ال
ُْهب َمع بُت القطع والغُْرـ ،وىو قوؿ أيب حنيف  ،وقيل :يضمنوهنا مع اليسار فقط دوف اإلعسار ،وىو قوؿ
مالك.
وال وبل للسلطاف أف يأخذ من أرباب األمواؿ ُج ْعبلً على طلب احملاربُت ،وإقام اغبدود ،وارذباع أمواؿ

للةْند الذين يرسلهم ُب طلبهم ،بل طلب ىؤالء من
الناس منهم ،وال على طلب السارقُت ،ال لنفسو وال ُ

نوع اعبهاد ُب سبيل اهلل ،فيخرج فيو جند اؼبسلمُت كما ىبرج ُب غَته من الغزوات اليت تسمى :البيكار.

ويػُْنػ َفق على اجملاىدين ُب ىذا من اؼباؿ الذي يػُْنػ َفق منو على سائر الغزاة ،فإف كاف ؽبم إقطاع أو عطاء

سباـ كفايتهم لغزوىم من ماؿ اؼبصاّب وماؿ الصدقات ،فإف ىذا من سبيل اهلل.
يكفيهم وإال أُ ْعطوا َ

فأخ َذ ِ
كاة أمواؽبم
ماـ ز َ
فإف كاف على أبناء السبيل اؼبأخوذين زكاة ،مثل التةار الذين قد يؤخذوفَ ،
اإل ُ
وأنفقهما ُب سبيل اهلل تعاىل ،كنفق الذين يَطْلبوف احملاربُت = جاز.
ولو كانت ؽبم شوك قوي ربتاج إىل تألي فأعطى ِ
ماـ من الفيء أو اؼبصاّب أو الزكاةِ لبعض
اإل ُ
ض ُع الباقوف ،وكبو ذلك = جاز ،وكاف ىؤالء من
رؤسائهم ،ليعينو على إحضار الباقُت ،أو لًتؾ َشره فيَ ْ
ظاىر بالكتاب والسن وأصوؿ
اؼبؤلف قلوهبم ،وقد ذكر مثل ذلك غَت واحد من األئم كأضبد وغَته ،وىو ٌ
الشريع .

وال هبوز أف يرسل ِ
ض ُع عن مقاوم اغبرامي  ،وال َمن يأخذ ماالً من اؼبأخوذين؛ التةار
ماـ َمن يَ ْ
اإل ُ
األمثَل فاألمثل.
وغَتىم من أبناء السبيل ،بل يرسل من اعبند األقوياء األمناء ،إال أف يتعذر ذلك فَتسل ْ
فإف كاف بعض نػُواب السلطاف أو رؤساء القرى وكبوىم من يأمر اغبرامي ُب الباطن باألخذ أو الظاىر،
حىت إذا أخذوا شيئًا قاظبهم ودافع عنهم ،وأرضى اؼبأخوذين ببعض أمواؽبم أو مل يػُْر ِضهم = فهذا أعظم
ٓٙ

دفعو بدوف ما يُ ْدفع بو ىذا.
ُج ْرًما من ُم َقدـ اغبرامي ؛ ألف ذلك يبكن ُ

والواجب أف يقاؿ فيو ما يقاؿ ُب الرْدء والعوف ؽبم ،فإف قَػتَلوا قُتِل ىو على قوؿ عمر بن اػبطاب -
ِ
وصلِب.
رضي اهلل عنو -وأكثر أىل العلم ،وإف أخذوا اؼباؿ قُ ِط َعت ُ
يده ورجلو ،وإف قَػتَلوا وأَ َخذوا اؼباؿ قُتل ُ
صَلب ،وقيلُ :ىبَت بُت ىذين.
وىو على قوؿ طائف من أىل العلم يػُ ْقطع ويػُ ْقتل ويُ ْ
فهذا ليس دبنزل الذي أذف ؽبم ابتداء ،وإف كاف ُج ْرمو من أعظم اعبرائم ،فيعاقب دبا دوف ذلك.

قاتبل وكبوىم فبن وجب عليو حد أو حق هلل سبحانو وتعاىل أو آلدمي،
ومن آوى ؿباربًا أو سارقًا أو ً

ومنعو فبن يستوُب منو الواجب ببل عدواف = فهو شريكو ُب اعبرـ ،وقد لعنو اهلل ورسولو ،روى مسلم ُب
لعن
((صحيحو)) عن علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمَ (( :
أح َدث حدثًا أو آوى محدثًا)) .
اهلل من ْ
( )108

وإذا ظُِفر هبذا الذي آوى اؼب ْح ِدث ،فإنو يُطْلَب منو إحضاره أو اإلعبلـ بو ،فإف امتنع ُع ْوقِب باغببس
ُ
ِ
والضرب مرًة بعد مرة حىت ُيبَكن من ذلك اؼب ْحدث ،كما ذكرنا أنو يُعاقَب اؼبمتنع من أداء اؼباؿ الواجب.
ُ
حضورىا.
منع
فمن وجب
حضوره من النفوس واألمواؿ يُعاقب من َ
َ
ُ
هبب عليو
ولو َ
لم مكاف اؼباؿ اؼبطلوب حبق ،أو الرجل اؼبطلوب حبق وىو الذي يبنعو؛ فإنو ُ
كاف ٌ
رجل يع ُ
اإلعبلـ بو ،والدالل ُ عليو ،وال هبوز كتمانو ،فإف ىذا من باب التعاوف على الرب والتقوى وذلك واجب،
ُ

اؼباؿ مطلوبًا بباطل ،فإنو ال وبل اإلعبلـ بو؛ وألنو من التعاوف على اإلٍب
خببلؼ ما لو كاف
النفس أو ُ
ُ
والعدواف ،بل هبب الدفع عنو؛ ألف نصر اؼبظلوـ واجب .وُب ((الصحيحُت)) عن أنس بن مالك -رضي
مظلوما)) قلت :يا رسوؿ
ظالما أو
ً
اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :انصر أخاؾ ً
مظلوما فكي أنصره ظاؼبا؟ قاؿ(( :تمنعو من الظلم فذلك نصرؾ إياه))(.)109
اهلل ،أنصره
ً
ً
وروى مسلم كبوه عن جابر(.)110
وُب ((الصحيحُت)) عن الرباء بن عازب قاؿ :أمرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بسبع ،وهنانا عن
سبع :أمرنا بعيادة اؼبريض ،واتباع اعبنائز ،وتشميت العاطس ،وإبرار ال َق َسم أو اؼب ْق ِسم ،وإجاب الدعوة،
ُ
( )ٔٓٛسبق زبرهبو.
مظلوما.)ٕٗٗٗ( ،
( )ٜٔٓأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اؼبظامل والغصب ،باب أعن أخاؾ ظاؼبا أو
ً
ً
مظلوما.)ٕ٘ٛٗ( ،
أو
ا
ظاؼب
(ٓٔٔ) أخرجو مسلمُ ،ب كتاب الرب والصل واآلداب ،باب نصر األخ
ً
ً
ٔٙ

ونصر اؼبظلوـ[ ،وإفشاء السبلـ] .وهنانا عن خواتيم الذىب ،وعن ٍ
شرب بالفض  ،وعن اؼبياثر ،وعن لبس
القسي ،واإلستربؽ ،والديباج(.)111
اغبرير ،و َ
فإف امتنع ىذا العا ِملُ بو من اإلعبلـ دبكانو جاز عقوبتو باغببس وغَته حىت ىبرب بو؛ ألنو امتنع من حق
فع ْوقِب كما تقدـ ،وال ذبوز عقوبتو على ذلك إال إذا عُ ِرؼ أنو عامل بو.
ب عليو ال تدخلو النياب ُ ،
َ
وج َ

وىذا ُمط ِرٌد فيما يتواله الوالة والقضاة وغَتىم ُب كل من امتنع من و ٍ
اجب من قوؿ أو فعل ،وليس ىذا
دبطالب ٍ للرجل حبق وجب على غَته ،وال عقوب ٍ على جناي ِ غَته حىت يدخل ُب قولو{ :وال تزر وازرة وزر
أخرى} [األنعاـ ،]ٔٙٗ :وُب قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :أال ال يجني ٍ
جاف إال على نفسو)) .
( )112

وإمبا ذاؾ مثل أف يطْلَب ٍ
كيبل وال ضامنًا وال لو عنده ماؿ ،أو يُعاقَب
دباؿ قد وجب على غَته ،وىو ليس و ً
ُ
جبريرة قريبو أو جاره ،من غَت أف يكوف ىو قد أذنب ال بًتؾ و ٍ
اجب وال بفعل ؿبرـ ،فهذا الذي ال وبل.
حضوره
فأما ىذا فإمبا يُعاقَب على ذنب نفسو ،وىو أف يكوف قد َعلِم مكاف الظامل الذي يُطْلَب
ُ
صَرة الواجب
الستيفاء اغبق ،أو يعلم مكاف اؼباؿ الذي قد تعلق بو حقوؽ اؼبستحقُت ،فيمتنع من اإلعان والن ْ
ؿباباة وضبي ً لذلك الظامل ،كما قد يفعل أىل اؼبعصي بعضهم لبعض،
عليو بالكتاب والسن واإلصباع؛ إما ً

وبغضا للمظلوـ ،وقد قاؿ اهلل تعاىل{ :وال هبرمنكم شناف قوـ على أال تعدلوا اعدلوا ىو أقرب
وإما ُمعاداة ً
وفشبل
اضا عن القياـ هلل ،والقياـ بالقسط الذي أوجبو اهلل تعاىل ،أو ُجْبػنًا ً
للتقوى} [اؼبائدة .]ٛ :وإما إعر ً

وخذالنًا لدينو ،كما يفعل التاركوف لنصر اهلل ورسولو وكتابو ،الذين إذا قيل ؽبم :انفروا ُب سبيل اهلل اثاقلوا
إىل األرض.

وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوب باتفاؽ العلماء .ومن مل يسلك ىذا السبيل عطل
أكل القوي الضعي َ  .وىو يشبو من عنده ماؿ الظامل اؼباطل من عُت أو دين،
اغبدودَ ،
وضي َع اغبقوؽ ،و َ
وقد امتنع من تسليمو غباكم عادؿ يوُب بو دينو ،أو يؤدي منو النفق الواجب عليو ألىلو أو ألقاربو أو
فباليكو أو هبائمو.
(ٔٔٔ) أخرجو البخاريُ ،ب كتاب األشرب  ،باب آني الفض  ،)ٖ٘ٙ٘( ،ومسلمُ ،ب كتاب اللباس والزين  ،باب ربرَل استعماؿ إناء
الذىب والفض على الرجاؿ والنساء ،وخاًب الذىب واغبرير على الرجل ،وإباحتو للنساء ،وإباح العلم وكبوه للرجل ما مل يزد على أربع
أصابع.)ٕٓٙٙ( ،
(ٕٔٔ) أخرجو الًتمذي ُب كتاب الفنت -باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حراـ ( ،)ٕٜٔ٘وابن ماجو ُب كتاب اؼبناسك -باب
اػبطب يوـ النحر (ٖ٘٘ٓ) ،وحسنو األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٓ.)ٚٛٛ
ٕٙ

ذبب عليو النفق بسبب حاج قريب  ،وكما ذبب
كثَتا ما هبب على الرجل حق بسبب غَته ،كما ُ
و ً
ِ
إحضاره وىو
نفسا هبب
ُ
الدي على عاقل القاتل .وىذا الضرب من التعزير عقوب ؼبن ُعل َم أف عنده ماالً أو ً
ال ُوب ِ
وضباهتم ،أو ُعلِم أنو خبَت بو وىو ال ىبرب دبكانو.
كالقطاع والسراؽ ُ
ضره؛ ُ
ْ
كثَتا ما يشتبو
فأما إف امتنع من اإلخبار واإلحضار؛ لئبل يتعدي عليو الطالب أو يظلمو؛ فهذا ؿبسن ،و ً
أحدنبا باآلخر ،وذبتمع شبه وشهوة ،والواجب سبييز اغبق من الباطل.

ثَتا ُب الرؤساء من أىل البادي واغباضرة إذا استةار هبم مستةَت ،أو كاف بينهما قراب أو
وىذا يقع ك ً
صداق  ،فإهنم يروف اغبَ ِمي اعباىلي  ،والعزة ِ
باإلٍب ،والسمع عند األوباش = أهنم ينصرونو ووبمونو -وإف كاف
ِ
ئيسا يناوؤىم ويناوؤنو ،فَتوف أف ُب تسليم
ظاؼبًا ُمْبطبلً -على اؼبُحق اؼبظلوـ ،ال سيما إف كاف اؼبظلوـ ر ً
وعةزا ،وىذا -على اإلطبلؽ -جاىلي ؿبض  ،وىي من أكرب أسباب
اؼبستةَت هبم إىل من يناوؤىم ذال
ً
ٍ
حروب من حروب األعراب؛ كحرب البسوس ،اليت كانت
فساد الدين والدنيا ،وقد ذُكِر أنو إمبا كاف سبب
من بٍت بكر وتغلب إال كبو ىذا ،وكذا سبب دخوؿ الًتؾ اؼبغوؿ دار اإلسبلـ ،واستيبلؤىم على ملوؾ ما
وراء النهر وخراساف = كاف سببو كبو ىذا.
نفسو فقد أكرـ نفسو ،فإف أكرـ اػبلق عند
ومن أذؿ نفسو هلل تعاىل فقد أعزىا ،ومن بذؿ اغبق من َ
ِ
ِ
نفسو وأىاهنا ،قاؿ اهلل تعاىل{ :من كاف
اهلل أتقاىم .ومن اعتز بالظلم من َمْنع اغبق وف ْعل اإلٍب ،فقد أذؿ َ
يريد العزة فللو العزة صبيعا} [فاطر .]ٔٓ :وقػاؿ تعاىل عن اؼبنافقُت{ :يقولوف لئن رجعنا إىل اؼبدين ليخرجن
األعز منها األذؿ وهلل العزة ولرسولو وللمؤمنُت ولكن اؼبنافقُت ال يعلموف} [اؼبنافقوف .]ٛ :وقػاؿ جل جبللو
ُب صف ىػذا الضرب { :ومن الناس من يعةبك قولو ُب اغبياة الدنيا ويشهد اهلل على ما ُب قلبو وىو ألد
اػبصاـ * وإذا توىل سعى ُب األرض ليفسد فيها ويهلك اغبرث والنسل واهلل ال وبب الفساد * وإذا قيل لو
اتق اهلل أخذتو العزة باإلٍب فحسبو جهنم ولبئس اؼبهاد} [البقرة.]ٕٓٙ-ٕٓٗ :
مظلوما ينصره ،وال يثبت أنو مظلوـ دبةرد دعواه،
وإمبا الواجب على من استةار بو مستةَت :إف كاف
ً

خربه من خصمو وغَته ،فإف كاف ظاؼبا رده عن الظلم بالرفق
فطاؼبا اشتكى الرجل وىو ظامل ،بل يكش
َ
ً
صلح أو ُح ْكم بالقسط ،وإال فبالقوة.
إف أمكن ،إما من ٍ

مظلوما؛ كأىل األىواء من ٍ
قيس وَيبَن وكبوىم ،وأكثر اؼبتداعُت من أىل
وإف كاف كل منهما ظاؼبا
ً
ً
صبيعا غَت ظاؼبُت لشبه أو تأويل أو غلط وقػع فيما بينهما = سعى بينهما
األمصار والبوادي ،أو كانا ً
ٖٙ

باإلصبلح أو اغبكم ،كما قػاؿ اهلل تعاىل{ :وإف طائفتاف من اؼبؤمنُت اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإف بغت
إحدانبا على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهلل فإف فاءت فأصلحوا بينهما بالعدؿ وأقسطوا
إف اهلل وبب اؼبقسطُت * إمبا اؼبؤمنوف إخوة فأصلحوا بُت أخويكم واتقوا اهلل لعلكم ترضبوف} [اغبةرات،ٜ :
ٓٔ] .وقاؿ تعاىل{ :ال خَت ُب كثَت من قبواىم إال من أمر بصدق أو معروؼ أو إصبلح بُت الناس ومن
يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهلل فسوؼ نؤتيو أجرا عظيما} [النساء.]ٔٔٗ :

وقد روى أبو داود ُب ((السنن)) عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قيل لوِ :أم َن العصبي أف ينصر
قومو في الباطل))(.)113
قومو ُب اغبق؟ قاؿ(( :ال ،ولكن العصبية أف ينصر
الرجل َ
الرجل َ
ُ
وقاؿ(( :خيركم المدافع عػن قومػو مػا لم يأثػم))(.)114

وقاؿ(( :مثل الذين ينصر قومو في الباطل كبعير تردى في بئػر فهو يُػجر بِ َذنَبِػو))(.)115
وقاؿ(( :من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاىلية ِ
فأعضػوه بهن أبيو وال تكنوا))( .)116أي :قولوا لو:
عض أير أبيك.

نسب أو ٍ
وكل ما خرج عن دعوة اإلسبلـ والقرآف من ٍ
بلد أو جنس ،أو مذىب أو طريق ؛ فهو من عزاء

اعباىلي  .بل ؼبا اختصم رجبلف من اؼبهاجرين واألنصار فقاؿ اؼبهاجري :يا للمهاجرين ،وقاؿ األنصاري :يا
لؤلنصار ،قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :أبدعوى الجاىلية وأنا بين أظهركم؟))  ،وغضب لذلك
( )117

شديدا.
غضبًا ً

(ٖٔٔ) مل أق

***

عليو هبذا اللفظ ،وأخرجو ابن ماجو بنحوهُ ،ب كتاب الفنت ،باب العصبي  ،)ٖٜٜٗ( ،وأبو داودُ ،ب أبواب النوـ ،باب

ُب العصبي  ،) ٜ٘ٔٔ( ،من حديث بنت واثل بن األسقع ،أهنا ظبعت أباىا ،يقوؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل ،ما العصبي ؟ قاؿ« :أف تعُت
قومك على الظلم».
(ٗٔٔ) أخرجو أبو داودُ ،ب أبواب النوـ ،باب ُب العصبي  .)ٕ٘ٔٓ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «سلسل األحاديث الضعيف » (ٔ:)ٖٖٔ/
موضوع.
(٘ٔٔ) أخرجو أبو داودُ ،ب أبواب النوـ ،باب ُب العصبي  ،)٘ٔٔٚ( ،وأضبد ُب «مسنده» .)ٖٕٚٙ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «اؼبشكاة»
(ٖ :)ٖٔٚٗ/صحيح.
( )ٔٔٙأخرجو النسائي ُب «الكربى» ،كتاب عمل اليوـ والليل  ،عزاء اعباىلي  ،)ٔٓٚٗ٘( ،وأضبد ُب «مسنده» ،)ٕٕٖٖٔ( ،من
حديث أيب بن كعب رضي اهلل عنو .وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٔ )ٔٙٛ/صحيح.
) (ٔٔٚذكره ابن األثَت ُب «أُ ْسد الغاب » (ٔ.)ٜٖ/

ٗٙ

فصل
حد السارؽ
وأمػا السارؽ؛ فيةب قطػع يػده اليمٌت بالكتاب والسنػ واإلصبػاع ،قػاؿ اهلل تعػاىل{ :والسارؽ والسارق
فاقطعوا أيديهما جزاء دبا كسبا نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمو وأصلح فإف اهلل
يتوب عليو إف اهلل غفور رحيم} [اؼبائدة ،]ٖٜ ،ٖٛ :وال هبوز بعد ثبوت اغبد عليو بالبين أو باإلقرار
حببس ،وال ٍ
تأخَتُه ال ٍ
يده ُب األوقات اؼبعظم وغَتىا.
ماؿ يفتدي بو ،وال غَته ،بل تُقطع ُ
فإف إقام اغبدود من العبادات كاعبهاد ُب سبيل اهلل ،وينبغي أف يعرؼ أف إقام اغبد رضب من اهللّ

شديدا ُب إقام اغبد ،ال تأخذه رأف ٌ ُب دين اهلل فيعطلو .ويكوف قصده رضب اػبلق
بعباده ،فيكوف الوايل ً
بك الناس عن اؼبنكرات ،ال شفاءَ غيظو وإرادتو للعلو على اػبلق.
ولده ،فإنو لو ك عن تأديب ولده كما تُ ِشَت بو األـ -رق ً ورأف  -لفسد الولد،
ب َ
دبنزل الوالد إذا أد َ
وإصبلحا غبالو ،مع أنو يود ويؤثر أف ال ُْوب ِوجو إىل تأديب .ودبنزل الطبيب الذي يسقي
وإمبا يؤدبو رضب بو
ً
اؼبريض الدواء الكريو .ودبنزل قَطْع العضو اؼبستأكل ،واغبَ ْةم ،وقَطْع العروؽ بالفصاد ،وكبو ذلك .بل دبنزل

شرب اإلنساف الدواء الكريو وما يُ ْدخلو على نفسو من اؼبشق ليناؿ بو الراح .

صبلح الرعي ،
قصده
فلهذا ُش ِرعت اغبدود ،وىكذا ينبغي أف تكوف ني الوايل ُب إقامتها ،فإنو مىت كاف ُ
َ

لُت
والنهي عن اؼبنكرات جبلب اؼبنفع ؽبمَ ،
وجو اهلل تعاىل وطاع أمره = َ
ودفْع الضرر عنهم ،وابتغى بذلك َ
اهلل سبحانو وتعاىل لو القلوب ،وتيسرت لو أسباب اػبَت ،وكفاه العقوب اليسَتة ،وقد يرضى احملدود إذا أقاـ
عليو اغبد.
غرضو العلو عليهم ،وإقام رياستو ليعظموه ،أو ليبذلوا لو ما يريد من األمواؿ = انعكس
وأما إذا كاف ُ

عليو مقصوده.

ويروى أف عمر بن عبد العزيز -رضي اهلل عنو -قبل أف يلي اػببلف كاف نائبًا للوليد بن عبد اؼبلك على
مدين النيب صلى اهلل عليو وسلم ،وكاف قد ساسهم سياس ً صاغب ًَ ،فق ِدـ اغبةاج من العراؽ وقد سامهم
سوء العذاب ،فسأؿ أىل اؼبدين عن عمر :كي

ىيبتو فيكم؟ قالوا :ما نستطيع أف ننظر إليو ىيب ً ،قاؿ:

كي ؿببتكم لو؟ قالوا :ىو أحب إلينا من أىلنا ،قاؿ :فكي أدبو فيكم؟ قالوا :ما بُت الثبلث األسواط إىل
العشرة ،قاؿ :ىذه ىيبتو ،وىذه ؿببتو ،وىذا أدبو ،ىذا أمر من السماء!
٘ٙ

وإذا قُ ِطعت يده ُح ِسمت ،ويستحب أف تعلق ُب عنقو ،فإف سرؽ ثانيًا قُ ِطعت رجلو اليسرى ،فإف
ابعا؛ فيو قوالف للصحاب ومن بعدىم من العلماء:
سرؽ ثالثًا ور ً
أحدنبا :تُػ ْقطَع أربعتُو ُب الثالث والرابع  ،وىو قوؿ أيب بكر -رضي اهلل عنو -ومذىب الشافعي وأضبد

ُب إحدى الروايتُت.

والثاٍل :أنو ُْوببس ،وىو قوؿ علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنو -والكوفيُت ،ومذىب أيب حنيف
وأضبد ُب روايتو األخرى.
وإمبا تُػ ْقطَع يده إذا سرؽ نصابًا ،وىو ربع دينار أو ثبلث دراىم عند صبهور العلماء من أىل اغبةاز
وأىل اغبديث وغَتىم؛ كمالك والشافعي وأضبد .ومنهم من يقوؿ :دينار أو عشرة دراىم .فمن سرؽ ذلك
قُ ِطع باالتفاؽ.
وُب ((الصحيحُت)) عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما :-أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قَطَع ُب ؾبَن

شبنو ثبلث دراىم(.)118

وُب لفظ مسلم(( :قَطَع سارقًا ُب َِؾبن قيمتو ثبلث دراىم))( .)119واجملن التػ ْرس.

وُب ((الصحيحُت)) عن عائش -رضي اهلل عنها -قالت :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ((تُػ ْقطَع

يد السارؽ إال في ربع دينار
يد السارؽ في ربع دينار
فصاعدا))( .)120وُب رواي ؼبسلم(( :ال تُػ ْقطع ُ
ً

فصاعدا))( .)121وُب رواي للبخاري قاؿ(( :اقطعوا في ربع دينار وال تقطعوا فيما ىو أدنى من
ً
ذلك))( .)122وكاف ربع الدينار يومئذ ثبلث دراىم ،والدينار اثنا عشر درنبًا.
وال يكوف السارؽ سارقًا حىت يأخذ اؼباؿ من ِح ْرٍز .فأما اؼباؿ الضائع من صاحبو ،والثمر الذي يكوف

( )ٔٔٛأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اغبدود ،باب قوؿ اهلل تعاىل{ :والسارؽ والسارق فاقطعوا أيديهما} [اؼبائدة ]ٖٛ :وُب كم يقطع؟،
(٘.)ٜٙٚ
( )ٜٔٔأخرجو مسلمُ ،ب كتاب اغبدود ،باب حد السرق ونصاهبا.)ٔٙٛٙ( ،
(ٕٓٔ) أخرجو البخاريُ ،ب كتاب اغبدود ،باب قوؿ اهلل تعاىل{ :والسارؽ والسارق فاقطعوا أيديهما} [اؼبائدة ]ٖٛ :وُب كم يقطع؟،
( ،)ٜٙٚٓ ،ٜٙٚٛومسلمُ ،ب كتاب اغبدود ،باب حد السرق ونصاهبا.)ٔٙٛٗ( ،
(ٕٔٔ) أخرجو مسلمُ ،ب كتاب اغبدود ،باب حد السرق ونصاهبا.)ٔٙٛٗ( ،
(ٕٕٔ) مل أق عليو هبذا اللفظ ،وأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اغبدود ،باب قوؿ اهلل تعاىل{ :والسارؽ والسارق فاقطعوا أيديهما}
[اؼبائدة ]ٖٛ :وُب كم يقطع؟ ،)ٜٙٚٗ( ،بلفظ « :مل تقطع يد سارؽ على عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب أدٌل من شبن اجملن ترس أو
حةف  ،وكاف كل واحد منهما ذا شبن».

ٙٙ

ُب الشةر ُب الصحراء ببل حافظ واؼباشي اليت ال راعي عندىا ،وكبو ذلك = فبل قَطْع فيو لكن يػُ َعزر
اآلخذ ،ويضاع عليو الغُْرـ كما جاء بو اغبديث.
وقد اختل

أىل العلم ُب التضعي  ،وفبن قاؿ بو :أضبد وغَته ،قاؿ رافع بن خديج :ظبعت رسوؿ

الكثَر :ىو اعبُمار ُصبار النخل .رواه
اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ(( :ال قطع في ثَ َم ٍر وال َكثَر))  .و َ
( )123

أىل السنن.
رجبل من ُمَزين يسأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وعن َع ْمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ :ظبعت ً
وسلم قاؿ :يا رسوؿ اهلل جئت أسألك عن الضال من اإلبل؟ قاؿ(( :معها حذاؤىا وسقاؤىا تأكل
الشجر وتَ ِرد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها)) .قاؿ :فالضال من الغنم؟ قاؿ(( :لك أو ألخيك أو
للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها)) .قاؿ :اغبريس اليت تؤخذ من مراتعها؟ قاؿ(( :فيها شبنها مرتُت
وض ْرب نكاؿ ،وما أُ ِخذ من َعطَنو ففيو القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك شبن اؼبِ َةن)) .قاؿ :يا رسوؿ اهلل،
َ
فالثمار وما أُ ِخ َذ منها من أكمامها؟ قاؿ(( :من أخذ بفمو ولم يتخذ ُخ ْبػنَة فليس عليو شيء ،ومن
احتمل فعليو ثمنو مرتين وضربًا ونكاالً ،وما أُ ِخذ من أجرانو ففيو القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن
ِ
وجلدات نكاؿ))( .)124رواه أىل السنن .لكن
الم َجن ،وما لم يبلغ ثمن المجن ففيو غرامة مثليو
ُ
ىذا سياؽ النسائي.

الم ْختَلِس ،وال الخائن
المْنتَ ِهب ،وال على ُ
وكذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :ليس على ُ

قَطْع)) .
( )125

الناس ينظروف ،والمختلس :الذي هبتذب الشيء فيُػ ْعلَم بو قبل
فالمنتهب :الذي ينهب الشيءَ و ُ
أخذه .فأما الطرار وىو البطاط الذي يبط اعبيوب واؼبناديل واألكماـ وكبوىا؛ فإنو يػُ ْقطَع على الصحيح.
(ٖٕٔ) أخرجو أضبد ُب «مسنده» (ٖ ،)ٔٗٓ/ٗ( ،)ٖٗٙ/وأبو داود ُب كتاب اغبدود -باب ما ال قطع فيو ( ،)ٖٗٛٛوالًتمذي ُب
كتاب اغبدود -باب ما جاء ال قطع ُب شبر وال كثر ( ،)ٜٔٗٗوالنسائي ُب كتاب قطع السارؽ -باب ما ال قطع فيو (ٓ ،)ٜٗٙوابن
ماجو ُب كتاب اغبدود -باب ال يقطع ُب شبر وال كثر (ٖ ،)ٕٜ٘من حديث رافع بن خديج ،وصححو األلباٍل ُب «صحيح اعبامع»
(٘ٗ٘.)ٚ
(ٕٗٔ) أخرجو ابن ماجوُ ،ب كتاب اغبدود ،باب من سرؽ من اغبرز ،)ٕٜ٘ٙ( ،والنسائي ُب «الكربى» ،كتاب قطع السارؽ ،القطع
ُب سرق ما آواه اؼبراح من اؼبواشي .)ٚٗٓ٘( ،وقاؿ األلباٍل ُب «إرواء الغليل» ( :)ٜٙ/ٛحسن.
(ٕ٘ٔ) أخرجو النسائي ُب كتاب اغبدود – باب ما ال قطع فيو (.)ٖٜ٘ٛ
ٙٚ

***

ٙٛ

فصل
حد الزاني
ماعز
صنًا فإنو يػُْر َجم باغبةارة حىت يبوت ،كما رجم النيب صلى اهلل عليو وسلم َ
وأما الزاني :فإف كاف ُْؿب َ
بن مالك األسلمي ،ورجم الغامدي  ،ورجم اليهوديُت ،ورجم غَت ىؤالء ،ورجم اؼبسلموف بعده.
َ
وقد اختل العلماء ىل ُْهبلد قبل الرجم مائ ؟ على قولُت ُب مذىب أضبد وغَته.

عاما بسن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وإف كاف غَت ؿبُْصن فإنو ُهبلد مائ جلدة بكتاب اهلل ويػُغَرب ً
وسلم( ،)126وإف كاف بعض العلماء ال يرى وجوب التغريب.
بع شهادات عند كثَت من
وال يُقاـ عليو اغبد حىت يشهد عليو أربع شهداء ،أو يشهد على نفسو أر َ
العلماء أو أكثرىم ،ومنهم من يكتفي بشهادتو على نفسو مرة واحدة .ولو أقر على نفسو ٍب رجع ،فمنهم
من يقوؿ :يسقط عنو اغبد ،ومنهم من يقوؿ :ال يسقط.

صحيحا ُب قُػبُلِها ولو مرة واحدة ،فإف وطئ
نكاحا
واؼبُ ْح َ
ً
تزوج ً
صن :من وطء وىو حر مكل ؼبن َ
مرة صار ُْؿبصنًا يػُْر َجم إذا
كامل ناقص ً أو بالعكس ،ففي إحصاف الكامل تنازع بُت الفقهاء ،ومىت وطئها ً
ٌ

متزوجا.
زٌل ولو مل يكن حُت الزنا ً

وىل يشًتط أف تكوف اؼبوطوءة مساوي للواطئ ُب ىذه الصفات؟ على قولُت للعلماء .وىل ُْرب ِ
صن

اؼبراىق البالغ وبالعكس؟

ِ
أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأضبد؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم
فأما أىل الذم فإهنم ُْوبصنوف ً

رجم يهوديُت عند باب مسةده ،وذلك أوؿ رجم ُب اإلسبلـ.
واختلفوا ُب اؼبرأة إذا ُوِجدت ُحْبلى ومل يكن ؽبا زوج وال سيد ،ومل تد ِع ُشْبػ َه ُب اغبَبَل؛ ففيها قوالف
عند أضبد وغَته؛ قيل :ال حد عليها؛ ألنو هبوز أف تكوف َحبِلَت مكرى ً ،أو بتَ َحمل ،أو بوطء شبه .

وقيل :بل ُربَد ،وىذا ىو اؼبأثور عن اػبلفاء الراشدين ،وىو األشبو بأصوؿ الشريع  ،وىو مذىب أىل
اؼبدين  ،فإف االحتماالت النادرة ال يُلتفت إليها ،كاحتماؿ كذهبا وكذب الشهود.
وأما التلوط؛ فمن العلماء من يقوؿ :حده حد الزاٍل ،وقد قيل دوف ذلك ،والصحيح الذي اتفقت عليو

( )ٕٔٙأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اغبدود ،باب :ىل يأمر اإلماـ رجبل فيضرب اغبد غائبا عنو ،)ٜٙٛ٘( ،ومسلمُ ،ب كتاب اغبدود،
باب من اعًتؼ على نفسو بالزٌل ،)ٜٔٙٚ( ،من حديث أيب ىريرة وزيد بن خالد اعبهٍت رضي اهلل عنهما.
ٜٙ

ؿبصنَُت.
ؿبصنَُت أو غَت َ
الصحاب  :أف يػُ ْقتَل االثناف األعلى واألسفل ،سواءٌ كانا َ

فإف أىل السنن رووا عن ابن عباس عػن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(( :من وجدتموه يفعل فعل

والمفعوؿ بو))(.)127
الفاعل
قوـ لوط فاقتلوا
َ
َ

وروى أبو داود عن ابن عباس -رضي اهلل عنهماُ -ب البكر يوجد على اللوطي  ،قاؿ :يػُْر َجم(.)128

ورِوي عن علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنو -كبو ذلك(.)129
ُ

ومل زبتل الصحاب ُ ُب قتلو لكن تنوعوا فيو؛ فروي عن الصديق -رضي اهلل عنو -أنو أمر بتحريقو،
وعن غَته :قتلو ،وعن بعضهم :أنو يػُْل َقى عليو جدار حىت يبوت ربت اؽبدـ ،وقيلُ :وببساف ُب أنْػ َ ِ
نت موضع

حىت يبوتا ،وعن بعضهم :أنو يػُْرفع على أعلى جدار ُب القري ويػُْرمى منو ويػُْتبع باغبةارة ،كما فعل اهلل بقوـ
لوط .وىذه رواي عن ابن عباس –رضي اهلل عنهما -والرواي األخرى قاؿ :يرجم ،وعلى ىذا أكثر السل ،
وىو مذىب أىل اؼبدين والشاـ وأكثر فقهاء اغبديث كأضبد ُب أصح روايتيو والشافعي ُب أحد قوليو.
تشبيها برجم قوـ لوط .ويػُْرجم االثناف سواء كانا حريْن
قالوا :ألف اهلل رجم قوـ لوطَ ،
وشَرع رجم الزاٍل ً
بالغ ُعوقِب دبا دوف القتل ،وال
فبلوؾ إذا كانا بالِغَُت ،فإف كاف أحدنبا غَت ٍ
ُت ،أو كاف أحدنبا َ
أو فبلوَك ْ

يُرجم إال البالغ.

***

( )ٕٔٚأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب اغبدود ،باب فيمن عمل عمل قوـ لوط ،)ٕٗٗٙ( ،وابن ماجوُ ،ب كتاب اغبدود ،باب من عمل
عمل قوـ لوط .)ٕ٘ٙٔ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٕ :)ٕٔٔٔ/صحيح.
( )ٕٔٛأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب اغبدود ،باب فيمن عمل عمل قوـ لوط.)ٖٗٗٙ( ،
( )ٕٜٔأخرجو عبد الرزاؽ ُب «مصنفو».)ٖٔٗٛٛ( ،

ٓٚ

فصل
حد الشرب
وأما حد الش ْرب؛ فإنو ثابت بسن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وإصباع اؼبسلمُت ،فقد روى أىل
شرب
((السنن)) عن النيب صلى اهلل عليو وسلم من وجوه أنو قاؿ(( :من شرب
الخمر فاجلدوه ،ثم إف َ
َ

شرب فاجلدوه ،ثم إف شرب الرابعة فاقتلوه)) .
فاجلدوه ،ثم إف َ
( )130

وثبت عنو أنو جلد الشارب غَت مرة ىو وخلفاؤه واؼبسلموف بعده.
والقتل عند أكثر العلماء منسوخ ،وقيل :ىو ؿبكم ،وقد يقاؿ :ىو تعز ٌير يفعلو اإلماـ عند اغباج .

وقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو ضرب ُب اػبمر باعبريد والنعاؿ أربعُت ،وضرب أبو
بكر أربعُت( ،)131وضرب عمر ُب خبلفتو شبانُت( .)132وكاف علي -رضي اهلل عنو -يضرب مرة أربعُت
ومرة شبانُت.
اإلماـ
فمن العلماء من يقوؿ :هبب ضرب الثمانُت ،ومنهم من يقوؿ :الواجب أربعوف ،والزيادة يفعلها ُ
ػبمر أو كاف الشارب فبن ال يرتدع بدوهنا ،وكبو ذلك.
الناس ا َ
عند اغباج  ،إذا أدمن ُ

فأما مع قل الشاربُت وقُػ ْرب أمر الشارب فتكفي األربعوف ،وىذا أوجو القولُت ،وىو قوؿ الشافعي
وأضبد ُب إحدى الروايتُت.
وقد كاف عمر -رضي اهلل عنو -ؼبا َكثُر الشرب زاد فيو النفي وحلق الرأس ،مبالغ ً ُب الزجر عنو ،فلو
ُعزَر الشارب مع األربعُت بقطع ُخ ْربهِ أو عزلِو عن واليتو = كاف حسنًا ،فإف عمر بن اػبطاب -رضي اهلل
ٍ
بأبيات ُب اػبمر فعزلو.
عنو -بلغو عن بعض نوابو أنو سبثل
أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم جبلد شارهبا :كل شراب مسكر من أي
اػبمر اليت حرمها اهلل ورسولو ،و َ
و ُ
أصل كاف ،سواء كاف من الثمار؛ كالعنب والرطب والزبيب والتُت ،أو اغببوب؛ كاغبِْنط والشعَت ،أو

الطلوؿ؛ كالعسل ،أو اغبيواف؛ كلْب اػبيل .بل ؼبا أنزؿ اهلل تعاىل على نبيو صلى اهلل عليو وسلم ربرَل اػبمر

(ٖٓٔ ) أخرجو أبو داود ُب كتاب اغبدود ،باب إذا تتابع ُب شرب اػبمر (ٗ )ٗٗٛوالًتمذي ُب كتاب اغبدود ،باب ما جاء من شرب
اػبمر فاجلدوه ومن عاد ُب الرابع فاقتلوه (ٗٗٗٔ) والنسائي ُب كتاب األشرب  ،باب ذكر الروايات اؼبغلظات ُب شرب اػبمر (ٔ.)٘ٙٙ
(ٖٔٔ) أخرجو البخاريُ ،ب كتاب اغبدود ،باب ما جاء ُب ضرب شارب اػبمر ،)ٖٙٚٚ( ،ومسلمُ ،ب كتاب اغبدود ،باب حد اػبمر،
(.)ٔٚٓٙ
(ٕٖٔ) أخرجو مسلمُ ،ب كتاب اغبدود ،باب حد اػبمر.)ٔٚٓٙ( ،

ٔٚ

مل يكن عندىم باؼبدين من طبر العنب شيء؛ ألنو مل يكن باؼبدين شةر عنب ،وإمبا كانت ُْذبلب من
الشاـ ،فكاف عام شراهبم من نبيذ التمر ،وقد تواترت السن عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وخلفائو
وأصحابو أنو حرـ كل مسكر وبُت أنو طبر.
النبذ :الطرح -ليَ ْح َلو
سبر أو زبيب ،أي يُطَْرح فيو –و ُ
وكانوا يشربوف النبيذ اغبُلو ،وىو أف يػُْنبَذ ُب اؼباء ٌ
اؼباء ،ال سيما كثَت من مياه اغبةاز ،فإف فيو ملوح  ،فهذا النبيذ حبلؿ بإصباع اؼبسلمُت؛ ألنو ال يُ ْس ِكر،
مسكرا.
كما وبل شرب عصَت العنب قبل أف يصَت
ً

وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم قد هناىم أف ينبذوا ىذا النبيذ ُب أوعي اػبشب أو اعبر -وىو ما

يصنع من الًتاب -أو القرع أو الظروؼ اؼبَزفت  ،وأمرىم أف ينبذوا ُب الظروؼ اليت تُربط أفو ُاىها باألوكي ؛
ُ
ألف الشدة تدب ُب النبيذ دبيبًا خفيفا وال يشعر اإلنساف ،فردبا شرب اإلنساف ما قد دب فيو الشدة اؼبطْرب
ُ
الظرؼ إذا غبل فيو النبيذ ،فبل يقع اإلنساف ُب ؿبذور ،وتلك
وىو ال يشعر ،فإذا كاف ُب سقاء موكئًا انشق
ُ
األوعي ال تنشق.
ورِوي عنو أنو صلى اهلل عليو وسلم رخص بعد ىذا ُب االنتباذ ُب األوعي  ،وقاؿ(( :كنت قد نهيتكم
ُ

مسكرا))( .)133فاختل
عن االنتباذ في األوعية فانتبذوا وال تشربوا
ً

الصحاب ومن بعدىم من

العلماء :منهم من مل يبلغو النسخ أو مل يػُثْبِْتو ،فنهى عن االنتباذ ُب األوعي  ،ومنهم من اعتقد ثبوتو وأنو
ناسخ ،فرخص ُب االنتباذ ُب األوعي  ،فسمع طائف ٌ من الفقهاء أف بعض الصحاب كانوا يشربوف النبيذ،
فاعتقدوا أنو اؼبسكر ،فرخ صوا ُب شرب أنواع من األشرب اليت ليست من العنب والتمر ،وترخصوا ُب
اؼبطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا مل يسكر الشارب.
قطرة واحدة لتداوي
والصواب ما عليو صباىَت اؼبسلمُت :أف كل ُم ْسكِر طبر ُْهبلد شاربو ،ولو شرب منو ً
أو غَت تداوي ،فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم ُسئِل عن اػبمر أيػُتَداوى هبا؟ فقاؿ(( :إنها داء وليست

بدواء))  ،و((إف اهلل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرَـ عليها))(.)135
( )134

(ٖٖٔ) أخرجو مسلمُ ،ب كتاب األشرب  ،باب النهي عن االنتباذ ُب اؼبزفت والدباء واغبنتم والنقَت ،وبياف أنو منسوخ ،وأنو اليوـ حبلؿ ما
مسكرا.)ٜٚٚ( ،
مل يصر
ً
(ٖٗٔ) أخرجو مسلم ُب كتاب األشرب  -باب ربرَل التداوي باػبمر (ٗ ،)ٜٔٛمن حديث طارؽ بن سويد رضي اهلل عنو.
معلقاُ ،ب كتاب
(ٖ٘ٔ) أخرجو عبد الرزاؽ ُب «مصنفو» ،)ٜٔٚٓٚ( ،وابن أيب شيب ُب «مصنفو» ،)ٕٖٜٕٗ( ،وأخرجو البخاري ً
األشرب  ،باب شراب اغبلواء والعسل.)ٔٔٓ/ٚ( ،

ٕٚ

واغبد واجب إذا قامت البين أو اعًتؼ الشارب.
فإف ُوِج َدت منو رائح اػبمر ،أو ُرؤي وىو يتقيؤىا وكبو ذلك؛ فقد قيل :ال يقاـ عليو اغبد؛ الحتماؿ
أنو شرب ما ليس ٍ
مكرىا وكبو ذلك .وقيل :بل ُْهبلد إذا َعَرؼ أف ذلك
خبمر ،أو شرهبا جاىبلً هبا أو ً
مسكر .وىذا اؼبأثور عن اػبلفاء الراشدين وغَتىم من الصحاب  ،كعثماف وعلي وابن مسعود –رضي اهلل
عنهم ،-وعليو تدؿ سن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وىو الذي يصلح عليو الناس ،وىو مذىب
مالك ،وأضبد ُب غالب نصيهما وغَتنبا.
واغبشيش اؼبصنوع من ورؽ ال ِقنب حراـُْ ،هبلَد صاحبُها كما ُْهبلَد شارب اػبمر ،وىي أخبث من
اػبمر من جه أهنا تفسد العقل واؼبزاج ،حىت يصَت ُب الرجل َزبنث ِ
ودياث وغَت ذلك من اؼبفاسد .واػبمر
َ
أخبث من جه أهنا تفضي إىل اؼبخاصم واؼبقاتل  ،وكبلنبا تصد عن ذكر اهلل وعن الصبلة.
وقد توق

بعض الفقهاء اؼبتأخرين ُب حدىا ،ورأى أف آكلها يعزر دبا دوف اغبد ،حيث ظنها تغَت

كبلما .وليس كذلك ،بل آكلوىا ينتشوف
العقل من غَت طََرب ،دبنزل البنج ،ومل هبد للعلماء اؼبتقدمُت فيها ً
عنها ويشتهوهنا كشراب اػبمر وأكثر ،وآكلها تصده عن ذكر اهلل تعاىل وعن الصبلة إذا أكثر منها ،مع ما

التخنث ،وفساد اؼبزاج والعقل ،وغَت ذلك.
فيها من اؼبفاسد األُخر؛ من الدياث  ،و َ

ولكن ؼبا كانت جامدة مطعوم ليست شرابًا؛ تنازع الفقهاء ُب قباستها على ثبلث أقواؿ ُب مذىب
أضبد وغَته؛ فقيل :ىي قبس كاػبمرة اؼبشروب  ،وىذا ىو االعتبار الصحيح ،وقيل :ال ،عبمودىا ،وقيل:

يػُ َفرؽ بُت جامدىا ومائعها .وبكل حاؿ فهي داخل فيما حرَـ اهللُ ورسولُو من اػبمر واؼبسكر لفظًا ومعٌت.

قاؿ أبو موسى األشعري -رضي اهلل عنو :-يا رسوؿ اهلل ،أفتنا ُب شرابُت كنا نصنعهما باليمن :البِْتع -
وىو من العسل يػُْنبَذ حىت يشتد ،-واؼبِْزر -وىو من الذرة والشعَت يُنبذ حىت يشتد -قاؿ :وكاف رسوؿ
الكلِم خبواتيمو فقاؿ(( :كل مسكر حراـ))  .متفق عليو ُب
اهلل صلى اهلل عليو وسلم قد أُ ْع ِطي جوامع َ
( )136

((الصحيحُت)).

ِ
الحنطة
وعن النعماف بن بشَت رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :إف من

خمرا ،وأنا أنهى عن كل
خمرا ،ومن العسل ً
خمرا ،ومن التمر ً
خمرا ،ومن الزبيب ً
خمرا ،ومن الشعير ً
ً
( )ٖٔٙأخرجو مسلم ُب كتاب األشرب  -باب بياف أف كل مسكر طبر وأف كل طبر حراـ (ٖٕٓٓ).
ٖٚ

مسكر))  .رواه أبو داود وغَته.
( )137

ولكن ىذا ُب ((الصحيحُت)) عن عمر موقوفًا عليو :أنو خطب بو على منرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

وسلم فقاؿ(( :اػبمر ما خامر العقل)) .
( )138

وعن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(( :كل مسكر خمر وكل
مسكر حراـ))

( )139

 .وُب رواي (( :كل مسكر خمر وكل خمر حراـ))( .)140روانبا مسلم ُب

((صحيحو)).
وعن عائش -رضي اهلل عنها -قالت :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :كل مسكر حراـ ،وما
أسكر الفرؽ منو فملءُ الكف منو حراـ))( .)141قاؿ الًتمذي :حديث حسن.

كثيره فقليلو حراـ))
أسكر ُ
وروى أىل السنن عن النيب صلى اهلل عليو وسلم من وجوه أنو قاؿ(( :ما َ

( )142

 .وصححو اغبُفاظ.

رجبل سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عن شراب يشربونو بأرضهم من
وعن جابر -رضي اهلل عنو :-أف ً
ِ
عهدا
الذرة يقاؿ لو :اؼب ْزر؟ فقاؿ(( :أمسكر ىو))؟ قاؿ :نعم فقاؿ(( :كل مسكر حراـ ،إف على اهلل ً
الخبَاؿ)) ،قالوا :يا رسوؿ اهلل ،وما طين اػبباؿ؟ قاؿَ (( :ع َرؽ
لمن يشرب المسكر أف يسقيو من طينة َ
أىل النار ،أو ُعصارة أىل النار))( .)143رواه مسلم ُب ((صحيحو)).

وعن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(( :كل ُم َخمر خمر وكل

( )ٖٔٚأخرجو أبو داود ُب كتاب األشرب  -باب اػبمر فبا ىو ( ،)ٖٙٚٙوالًتمذي ُب كتاب األشرب  -باب ما جاء ُب اغببوب اليت
يتخذ منها اػبمر (ٕ ،)ٔٛٚوابن ماجو ُب كتاب األشرب  -باب ما يكوف منو اػبمر (.)ٖٖٜٚ
( )ٖٔٛأخرجو البخاري ُب كتاب األشرب  -باب اػبمر من العنب (ٔ ،)٘٘ٛومسلم ُب كتاب التفسَت  -باب ُب نزوؿ ربرَل اػبمر
(ٕٖٖٓ).
( )ٖٜٔأخرجو مسلم ُب كتاب األشرب  -باب بياف أف كل مسكر طبر وأف كل طبر حراـ (ٖٕٓٓ).
(ٓٗٔ) أخرجو مسلمُ ،ب كتاب األشرب  ،باب بياف أف كل مسكر طبر وأف كل طبر حراـ.)ٕٖٓٓ( ،
(ٔٗٔ) أخرجو أبو داودُ ،ب كتاب األشرب  ،باب النهي عن اؼبسكر ،)ٖٙٛٚ( ،والًتمذيُ ،ب أبواب األشرب  ،باب ما جاء ما أسكر
كثَته فقليلو حراـ .)ٔٛٙٙ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «إرواء الغليل» ( :)ٗٗ/ٛصحيح.
(ٕٗٔ) أخرجو أبو داود ُب كتاب األشرب – باب النهي عن اؼبسكر (ٔ ،)ٖٙٛوصححو األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٖٓ٘٘).
(ٖٗٔ) أخرجو مسلمُ ،ب كتاب األشرب  ،باب بياف أف كل مسكر طبر وأف كل طبر حراـ.)ٕٕٓٓ( ،
ٗٚ

مسكر حراـ))( )144رواه أبو داود.
واألحاديث ُب ىذا الباب كثَتة ومستفيض  ،صبع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -دبا أوتيو من جوامع
مأكوال أو مشروبًا ،على أف
الكلم -كل ما غطى العقل وأسكر ،ومل يفرؽ بُت نوع ونوع ،وال تأثَت لكونو
ً

صطَبَغ هبا ،وىذه اغبشيش قد تُذاب ُب اؼباء وتُشرب ،فاػبمر يُ ْشرب ويُؤكل ،واغبشيش تؤكل
اػبمر قد يُ ْ
وتشرب ،وكل ذلك حراـ .وإمبا مل يتكلم اؼبتقدموف ُب خصوصها؛ ألنو إمبا حدث أكلُها من قريب ُب
أش ِرب ُمسكرة بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم،
أواخر اؼبائ السادس أو قريبًا من ذلك ،كما أنو قد أُ ْح ِدثت ْ
وكلها داخل ُب الكلم اعبوامع من الكتاب والسن .
***

(ٗٗٔ) أخرجو أبو داودُ ،ب كتاب األشرب  ،باب النهي عن اؼبسكر .)ٖٙٛٓ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٕ :)ٖٛ٘/صحيح.
٘ٚ

فصل
حد القذؼ
من اغبدود اليت جاء هبا الكتاب والسن وأصبع عليها اؼبسلموف :حد القذؼ ،فإذا قذؼ الرجل ؿبصنًا
وجب عليو اغبد شبانوف جلدة.
بالزنا أو اللواطَ ،
واحملصن ىنا ىو :اغبر العفي  ،وُب باب حد الزنا ىو :الذي وطئ وطئًا كامبلً ُب نكاح تاـ.
***

ٚٙ

فصل
المعاصي التي ليست لها حدود أو كفارة
وأما اؼبعاصي اليت ليس فيها حد مقدر وال كفارة ،كالذي يػُ َقبل الصيب واؼبر َأة األجنبي  ،أو يباشر ببل
يسَتا،
صباع ،أو يأكل ما ال وبل كالدـ واؼبيت  ،أو يقذؼ الناس بغَت الزنا ،أو يسرؽ من غَت حرز ،أو شيئًا ً
أو ىبوف أمانتو ،كوالة أمواؿ بيت اؼباؿ ،والوقوؼ ،وما ؿ اليتيم ،وكبو ذلك إذا خانوا فيها .وكالوكبلء

والشركاء إذا خانوا ،أو يغش ُب معاملتو كالذين يغشوف ُب األطعم والثياب وكبو ذلك ،أو يطف

الكيل

واؼبيزاف ،أو يشهد بالزور ،أو يلقن شهادة الزور ،أو يرتشي ُب حكمو ،أو وبكم بغَت ما أنزؿ اهلل سبحانو
وتعاىل ،أو يعتدي على رعيتو ،أو يتعزى بعزاء اعباىلي  ،كقولو :بالقيس ياليمن ،أو يليب داعي اعباىلي  ،إىل
وتنكيبل وتأديبًا بقدر ما يراه الوايل على حسب ِ
كثرة
غَت ذلك من أنواع احملرمات = فهؤالء يعاقَبوف تعز ًيرا
ً
ِِ
قليبل.
كثَتا زاد ُب العقوب  ،خببلؼ ما إذا كاف ً
ذلك الذنب ُب الناس وقلتو ،فإذا كاف ً
وعلى حسب حاؿ اؼبذنب ،فإذا كاف من ِ
يد ُب ُعقوبتو خببلؼ اؼب ِقل من ذلك.
اؼبدمنُت على الفةور ِز َ
ُ
وعلى حسب كرب الذنب وصغره ،فيُعاقب من يتعرض لنساء الناس وأوالدىم ما ال يُعاقَب من مل

يتعرض إال المرأة واحدة أو صيب واحد.

وليس ألقل التعزير حد ،بل ىو بكل ما فيو إيبلـ لئلنساف من قوؿ وفعل ،وتَرؾ ٍ
قوؿ وتَػ ْرِؾ فعل ،فقد

الرجل بوعظو وتوبيخو واإلغبلظ لو ،وقد يػُ َعزر هبةره وترؾ السبلـ عليو حىت يتوب إذا كاف ذلك ىو
يػُ َعزر
ُ

اؼبصلح  ،كما ىةر النيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابُو الثبلث الذين ُخلفوا ،وقد يُعزر بعزلو عن واليتو،
كما كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابُو يػُ َعزروف بذلك ،وقد يػُ َعزر بًتؾ استخدامو ُب جند اؼبسلمُت
كاعبندي اؼبقاتل إذا فر عن الزح  ،فإف الفرار من الزح

األمَت إذا فعل ما يُ ْستَػ ْعظم فعزلُو عن اإلمارة تعز ٌير لو.

من الكبائر ،وقَطْ ُع ِ
خبزه نوعُ تعز ٍير لو ،وكذلك

وإركابو على داب ٍ مقلوبًا ،كما قد ُروي
وقد يػُ َعزر باغببس ،وقد يُعزر بالضرب ،وقد يُعزر بتسويد وجهو ْ
فسود
عن عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو -أنو أمر بذلك ُب شاىد الزور؛ فإف الكاذب ُ
أسود الوجو َ
ِ
ب ركوبُو(.)145
ب
َ
ُ
اغبديث ف ُقل َ
وجهو ،وقلَ َ
وأما أعبله؛ فقد قيل(( :ال يُزاد على عشرة أسواط)) ،وقاؿ كثَت من العلماء :ال يبلغ بو اغبدود.
(٘ٗٔ) أخرجو عبد الرزاؽ ُب «مصنفو» ،)ٖٜٕٔ٘( ،وابن أيب شيب ُب «مصنفو».)ٕٖٛٙٗ( ،
ٚٚ

ٍب ىم على قولُت؛ منهم من يقوؿ(( :ال يبلغ بو أدٌل اغبدود))؛ ال يبلغ باغبُر أدٌل حدود اغبر ،وىي

األربعوف أو الثمانوف .وال يبلغ بالعبد أدٌل حدود العبد ،وىي العشروف أو األربعوف.
وقيل :بل ال يبلغ بكل منهما حد العبد.

جنس أخر ،فبل يبلغ ِ
ومنهم من يقوؿ :ال يبلغ بكل ٍ
ذنب حد جنسو وإف زاد على حد ٍ
بآخذ اؼباؿ من
ض ِرب أكثر من حد القاذؼ ،وال نفعل ما دوف الزنا حد الزاٍل وإف زاد على حد
غَت حرز قطع اليد ،وإف ُ

القاذؼ.

رجبل نقش على خاسبو ،وأخذ بذلك من بيت
كما روي عن عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو :-أف ً
اؼباؿ ،فأمر بو فضرب مائ ٍ ،ب ضربو ُب اليوـ الثاٍل مائ ٍ ،ب ضربو ُب اليوـ الثالث مائ .
وروي عن اػبلفاء الراشدين ُب رجل وامرأة ُوِجدا ُب لػحاؼ(( :يضػرباف مػائ ))(.)146
وروي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الذي يأٌب جاري امرأتو(( :إف كانت أحلتها لو :جلد مائة،
ُ
وإف لم تكن أحلتها لوُ :رِجم))(.)147
وىذا القوؿ أظهر األقواؿ ،وىذه األقواؿ ُب مذىب أضبد وغَته ،والقوالف اآلخراف ُب مذىب الشافعي
فح ِكي عنو :أف من اعبرائم ما يبلغ بو القتل ،ووافقو بعض
رضي اهلل عنو -وغَته .وأما مالك وغَته ُأصحاب أضبد ُب مثل اعباسوس اؼبسلم إذا جس للعدو على اؼبسلمُت ،فإف أضبد توق ُب قتلو ،وجوز
وبعض اغبنبلي كالقاضي أيب يعلى.
ومنَػ َعو أبو حنيف والشافعي
مالك
ٌ
ُ
ُ
وبعض اغبنبلي كابن عقيل قتلَوَ ،
قتل الداعي إىل البدع اؼبخالف للكتاب والسن ،
وجوز طائف ٌ من أصحاب الشافعي وأضبد وغَتنبا َ

وكذلك كثَت من اؼبالكي  ،قالوا :إمبا جوز مالك وغَته قتل القدري ألجل الفساد ُب األرض ال ألجل الردة.
وكذلك قد قيل ُب قتل الساحر ،فإف أكثر العلماء على أنو يقتل ،وقد روى الًتمذي عن جن ٍ
دب موقوفًا
ُ
ومرفوعا أف(( :حد الساحر ضربو بالسيف)) .
ً
( )148

( )ٔٗٙأخرجو عبد الرزاؽ ُب «مصنفو».)ٖٖٜٔٙ( ،
( )ٔٗٚأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب اغبدود ،باب ُب الرجل يزٍل جباري امرأتو ،)ٜٗٗ٘( ،وابن ماجوُ ،ب كتاب اغبدود ،باب من وقع
على جاري امرأتو.)ٕ٘٘ٔ( ،
( )ٔٗٛأخرجو الًتمذي ُب كتاب اغبدود -باب ما جاء ُب حد السي (ٓ ،)ٔٗٙوالدارقطٍت ُب «سننو» (ٖ ،)ٔٔٗ/والطرباٍل ُب
«اؼبعةم الكبَت» (ٕ ،)ٔٙٙ٘/ٔٙٔ/واغباكم ُب «اؼبستدرؾ على الصحيحُت» (ٖ ،)ٛٓٚوالبيهقي ُب «السنن الكربى» (،)ٖٔٙ/ٛ
وفيو :إظباعيل بن مسلم أبو إسحاؽ اؼبكي« :ضعي اغبديث» التقريب (ٗ.)ٗٛ
ٚٛ

وعن عمر وعثماف وحفص وعبد اهلل بن عمر وغَتىم من الصحاب -رضي اهلل عنهم -قتلو ،قاؿ
بعضهم :ألجل الكفر ،وقاؿ بعضهم :ألجل الفساد ُب األرض ،لكن صبهور ىؤالء يروف قتلو حدا.
وكذلك أبو حنيف يػُ َعزر بالقتل فيما تكرر من اعبرائم ،إذا كاف جنسو يوجب القتل ،كما يػُ ْقتل من تكرر

منو التلوط ،أو اغتياؿ النفوس ألخذ اؼباؿ ،وكبو ذلك.

وقد يُستدؿ على أف اؼبفسد مىت مل ينقطع شره إال بقتلو فإنو يُقتل دبا رواه مسلم ُب ((صحيحو)) عن
رجل ٍ
وأمركم على ٍ
واحد
عرفة األشةعي قاؿ :ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ(( :من أتاكم ُ
جماعتكم فاقتلوه))  .وُب رواي (( :ستكوف ىنات وىنات ،فمن أراد
يريد أف يشق عصاكم ويُػ َفرؽ
َ
( )149

أف يفرؽ أمر ىذه األمة وىي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كاف))(.)150

وكذلك قد يقاؿ ُب أمره بقتل شارب اػبمر ُب الرابع ؛ بدليل ما رواه أضبد ُب ((اؼبسند)) عن ديلم

اغبِ ْم ََتي قاؿ(( :سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقلت :يا رسوؿ اهلل ،إنا ٍ
عمبل
بأرض نعاِب هبا ً
شديدا ،وإنا نتخذ شرابًا من القمح نتقوى بو على أعمالنا وعلى بَػ ْرد ببلدنا ،فقاؿ(( :ىل يُ ْس ِكر))؟ قلت:
ً
نعم ،قاؿ(( :فاجتنبوه)) ،قلت :إف الناس غَت تاركيو ،قاؿ(( :فإف لم يتركوه فاقتلوىم))(.)151
وىذا ألف اؼبفسد كالصائل ،فإذا مل يندفع الصائل إال بالقتل قُتِل.
ِ
وصباع ذلك أف العقوب نوعاف:

أحدىما :على ٍ
ذنب ٍ
نكاال من اهلل؛ كةلد الشارب والقاذؼ ،وقطع احملارب
ماض جزاء دبا كسب ً
ومَزور الشهادة والعبلم وكبو
والسارؽ ،وكذلك تعزير من سرؽ دوف النصاب من غَت حرز ،وتعزير اػبائن ُ
ذلك.

والثاني :العقوب لتأدي حق واجب أو ترؾ ؿبرـ ُب اؼبستقبل ،كما يُ ْستتاب اؼبرتد حىت يسلم ،فإف تاب
وإال قُتِل ،وكما يُعاقَب تارؾ الصبلة والزكاة وحقوؽ اآلدميُت حىت يؤديها ،فالتعزير ُب ىذا الضرب أمثل منو
ضَرب ىذا مرةً بعد مرة حىت يؤدي الصبلة الواجب عليو.
ُب الضرب األوؿ؛ وؽبذا هبوز أف يُ ْ
( )ٜٔٗأخرجو مسلم ُب كتاب اإلمارة -باب حكم من فرؽ أمر اؼبسلمُت وىو ؾبتمع (ٕ٘ ،)ٔٛمن حديث عرفة بن شريح رضي اهلل
عنو.
(ٓ٘ٔ ) أخرجو مسلمُ ،ب كتاب اإلمارة ،باب حكم من فرؽ أمر اؼبسلمُت وىو ؾبتمع ،)ٕٔٛ٘( ،من حديث عرفة بن شريح رضي
اهلل عنو.
(ٔ٘ٔ) أخرجو أضبد ُب «مسنده» .)ٖٔٛٓ٘( ،وقاؿ األلباٍل ُب «اؼبشكاة» (ٕ :)ٖٔٓٛ/صحيح.
ٜٚ

واغبديث الذي ُب ((الصحيحُت)) عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنػو قػاؿ(( :ال يُ ْجلَد فوؽ عشرة
أسواط إال في حد من حدود اهلل)) قد فسره طائف ٌ من أىل العلم بأف اؼبراد بػ ((حدود اهلل)) دبا ُحرـ
( )152

غبق اهلل ،فإف اغبدود ُب لفظ الكتاب والسن يُراد هبا الفصل بُت اغببلؿ واغبراـ ،مثل آخر اغببلؿ وأوؿ
اغبراـ ،فيقاؿ ُب األوؿ{ :تلك حدود اهلل فبل تعتدوىا} [البقرة ،]ٕٕٜ :ويقاؿ ُب الثاٍل{ :تلك حدود
رؼ حادث.
اهلل فبل تقربوىا} [البقرة .]ٔٛٚ :وأما تسمي العقوب اؼب َقدرة حدا فهو ُع ٌ
ُ
كضر ِ
ب ِ
يد على عشر جلدات.
الرجل امرأتَو ُب النشوز ال يز ُ
ومراد اغبديث :أف من ضرب غبق نفسوْ َ ،
***
فصل
واعبلد الذي جاءت بو الشريع  :ىو اعبلد اؼبعتدؿ بالسوط ،فإف خيار األمور أوسطها ،قاؿ علي -
وط بُت َسوطَُت.
وس ٌ
ب بُت َ
رضي اهلل عنوَ :-
ض ْر ٌ
ض ْربَُتَ ،
وال يكوف اعبلد بالعِ ِ
صي وال اؼبقارع ،وال يُ ْكتفى فيو بالدرة ،بل الدرة تُ ْستعمل ُب التعزير.
أما اغبدود فبل بد فيها من اعبلد بالسوط ،وكاف عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو -يؤدب بالدرة فإذا
جاءت اغبدود دعا بالسوط.
وال ذبرد ثيابو كلها ،بل يُنزع عنو ما يبنع أمل الضرب من اغبشايا والفراء وكبو ذلك ،وال يػُْربط إذا مل
وج ُهو ،فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(( :إذا قاتل أحدكم فليتق الوجو))
وبتج إىل ذلك ،وال يضرب ْ
 .وال يضرب َمقاتِلَو فإف اؼبقصود تأديبُو ال قتلُو .ويػُ ْعطَى كل ٍ
عضو حقو من الضرب؛ كالظهر واألكتاؼ

( )153

والفخذين وكبو ذلك.
***

(ٕ٘ٔ) أخرجو البخاري ُب كتاب اغبدود -باب كم التعذير (ٓ٘ ،)ٙٛومسلم ُب كتاب اغبدود -باب قدر أسواط التعزير (.)ٔٚٓٛ
(ٖ٘ٔ) أخرجو البخاري (ٓ )ٕ٘ٙكتاب العتق  -باب إذا ضرب العبد فليةتنب الوجو ،ومسلم (ٕٔ )ٕٙكتاب الرب والصل واآلداب،
باب النهي عن ضرب الوجو.

ٓٛ

فصل
العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى اهلل ورسولو
العقوبات اليت جاءت هبا الشريع ؼبن عصى اهلل ورسولو نوعاف:
أحدنبا :عقوب اؼبقدور عليو من الواحد والعدد ،كما تقدـ.
والثاٍل :عقاب الطائف اؼبمتنع كاليت ال يػُ ْق َدر عليها إال بقتاؿ .فأصل ىذا ىو جهاد الكفار أعداء اهلل

ورسولو ،فكل من بلَغَْتو دعوة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إىل دين اهلل الذي بعثو بو ،فلم يستةب لو،
فإنو هبب قتالو ،حىت ال تكوف فتن ويكوف الدين كلو هلل.

وكاف اهلل -ؼبا بعث نبيو صلى اهلل عليو وسلم وأمره بدعوة اػبلق إىل دينو -مل يأذف لو ُب قتل أحد على
ذلك وال قتالو ،حىت ىاجر إىل اؼبدين فأذف لو وللمسلمُت بقولو سبحانو وتعاىل{ :أذف للذين يقاتلوف بأهنم
ظلموا وإف اهلل على نصرىم لقدير * الذين أخرجوا من ديارىم بغَت حق إال أف يقولوا ربنا اهلل ولوال دفع اهلل
الناس بعضهم ببعض ؽبدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثَتا ولينصرف اهلل من
ينصره إف اهلل لقوي عزيز * الذين إف مكناىم ُب األرض أقاموا الصبلة وآتوا الزكاة وأمروا باؼبعروؼ وهنوا عن
اؼبنكر وهلل عاقب األمور} [اغبج.]ٗٔ-ٖٜ :
ٍب إنو بعد ذلك أوجب عليهم القتاؿ بقولو سبحانو وتعاىل{ :كتب عليكم القتاؿ وىو كره لكم
وعسى أف تكرىوا شيئا وىو خَت لكم وعسى أف رببوا شيئا وىو شر لكم واهلل يعلم وأنتم ال تعلموف}
[البقرة.]ٕٔٙ :
اإلهباب وعظم ْأمَر اعبهاد ُب عام السور اؼبدني  ،وذـ التاركُت لو ووصفهم بالنفاؽ ومرض
ووكد
َ
القلوب ،فقاؿ سبحانو وتعاىل{ :قل إف كاف آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشَتتكم وأمواؿ
اقًتفتموىا وذبارة زبشوف كسادىا ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهلل ورسولو وجهاد ُب سبيلو فًتبصوا
حىت يأٌب اهلل بأمره واهلل ال يهدي القوـ الفاسقُت} [التوب  .]ٕٗ :وقاؿ سبحانو وتعاىل{ :إمبا اؼبؤمنوف
الذين آمنوا باهلل ورسولو ٍب مل يرتابوا وجاىدوا بأمواؽبم وأنفسهم ُب سبيل اهلل أولئك ىم الصادقوف}
[اغبةرات .]ٔ٘ :وقػاؿ سبحانو وتعػاىل{ :فإذا أنزلت سورة ؿبكم وذكر فيها القتاؿ رأيت الذين ُب قلوهبم
مرض ينظروف إليك نظر اؼبغشي عليو من اؼبوت فأوىل ؽبم * طاع وقوؿ معروؼ فإذا عزـ األمر فلو صدقوا
اهلل لكاف خَتا ؽبم} [ؿبمد .]ٕٔ ،ٕٓ :فهذا كثَت ُب القرآف.
ٔٛ

وكذلك تعظيمو وتعظيم أىلو كقولو{ :ياأيها الذين آمنوا ىل أدلكم على ذبارة تنةيكم من عذاب أليم
* تؤمنوف باهلل ورسولو وذباىدوف ُب سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خَت لكم إف كنتم تعلموف * يغفر
لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ذبري من ربتها األهنار ومساكن طيب ُب جنات عدف ذلك الفوز العظيم *
وأخرى رببوهنا نصر من اهلل وفتح قريب وبشر اؼبؤمنُت} [الص  .]ٖٔ-ٔٓ :وكقولو تعاىل{ :أجعلتم
سقاي اغباج وعمارة اؼبسةد اغبراـ كمن آمن باهلل واليوـ اآلخر وجاىد ُب سبيل اهلل ال يستووف عند اهلل
واهلل ال يهدي القوـ الظاؼبُت * الذين آمنوا وىاجروا وجاىدوا ُب سبيل اهلل بأمواؽبم وأنفسهم أعظم درج
عند اهلل وأولئك ىم الفائزوف * يبشرىم رهبم برضب منو ورضواف وجنات ؽبم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها
أبدا إف اهلل عنده أجر عظيم} [التوب  .]ٕٕ-ٜٔ :وقولو{ :من يرتد منكم عن دينو فسوؼ يأٌب اهلل بقوـ
وببهم ووببونو أذل على اؼبؤمنُت أعزة على الكافرين هباىدوف ُب سبيل اهلل وال ىبافوف لوم الئم ذلك فضل
اهلل يؤتيو من يشاء واهلل واسع عليم} [اؼبائدة .]٘ٗ :وقاؿ سبحانو وتعاىل{ :ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ
وال نصب وال ـبمص ُب سبيل اهلل وال يطؤوف موطئا يغيظ الكفار وال ينالوف من عدو نيبل إال كتب ؽبم بو
عمل صاّب إف اهلل ال يضيع أجر احملسنُت * وال ينفقوف نفق صغَتة وال كبَتة وال يقطعوف واديا إال كتب ؽبم
ليةزيهم اهلل أحسن ما كانوا يعملوف} [التوب .]ٕٔٔ ،ٕٔٓ :
فذكر ما يولده عن أعماؽبم وما يباشرونو من األعماؿ.
واألمر باعبهاد ِ
وذ ْكر فضائلو ُب الكتاب والسن أكثر من أف ُْربصر؛ وؽبذا كاف أفضل ما تطوع بو
ُ
اإلنساف ،وكاف باتفاؽ العلماء أفضل من اغبج والعمرة ،ومن صبلة التطوع والصوـ التطوع ،كما دؿ عليو
وعموده الصالةِ ،
وذروة
أس األمر اإلسالـ،
ُ
الكتاب والسن  ،حىت قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :ر ُ
سنامو الجهاد)) .
( )154

وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم (( :إف في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء
واألرض أعدىا اهلل للمجاىدين في سبيلو))

( )155

متفق عليو.

وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(( :من اغبرت قدماه في سبيل اهلل حرمو اهلل على النار))
(ٗ٘ٔ) سبق زبرهبو.
(٘٘ٔ) سبق زبرهبو.
( )ٔ٘ٙأخرجو البخاري ُب كتاب اعبمع  -باب اؼبشي إىل اعبمع ( ،)ٜٓٚمن حديث أيب عبس رضي اهلل عنو.
ٕٛ

( )156

رواه

البخاري.
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(( :رب اط يوـ وليلة خير من صياـ شهر وقيامو ،وإف مات جرى عليو
عملُو الذي كاف يعملو ،وأُجري عليو رزقُوِ ،
وأم َن الفتاف))( )157رواه مسلم.
ْ
وُب ((السنن))(( :رباط يوـ في سبيل اهلل خير من ألف يوـ فيما سواه من المنازؿ))(.)158
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(( :عيناف ال تمسهما النار :عين بكت من خشية اهلل ،وعين باتت
تحرس في سبيل اهلل))  .قاؿ الًتمذي :حديث حسن.
( )159

وُب ((مسند أضبد))(( :حرس ليلة في سبيل اهلل أفضل من ألف ليلة يُقاـ ليلُها ويُصاـ
نهارىا))(.)160
ُ
رجبل قاؿ :يا رسوؿ اهلل ،أخربٍل بشيء يعدؿ اعبهاد ُب سبيل اهلل ،قاؿ(( :ال
وُب ((الصحيحُت)) :أف ً
فأخِربٍل بو ،قاؿ(( :ىل تستطيع إذا خرج المجاىد أف تصوـ ال تفطر وتقوـ ال
تستطيعو)) ،قاؿْ :

تفتر؟)) ،قاؿ :ال ،قاؿ(( :فذلك الذي يعدؿ الجهاد))(.)161

وُب ((السنن)) :أنو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(( :إف لكل أمة سياحة وسياحةُ أمتي الجهاد في سبيل
اهلل))(.)162
اسع مل يرد ُب ثواب األعماؿ وفضلها مثل ما ورد فيو ،وىو ظاىر عند االعتبار؛ فإف نػَ ْفع
وىذا باب و ٌ

اعبهاد عاـ لفاعلو ولغَته ُب الدين والدنيا ،ومشتمل على صبيع أنواع العبادات الباطن والظاىرة ،فإنو يشتمل
على ما وببو اهلل عز وجل ،واإلخبلص لو ،والتوكل عليو ،وتسليم النفس واؼباؿ لو ،والصرب والزىدِ ،
وذ ْكر اهلل
سبحانو وتعاىل ،وسائر أنواع األعماؿ = على ما ال يشتمل عليو عمل آخر.
( )ٔ٘ٚأخرجو مسلمُ ،ب كتاب اإلمارة ،باب فضل الرباط ُب سبيل اهلل عز وجل.)ٜٖٔٔ( ،
( )ٔ٘ٛأخرجو الًتمذيُ ،ب أبواب فضل اعبهاد ،باب ما جاء ُب فضل اؼبرابط ،)ٔٙٙٚ( ،والنسائي ُب «الكربى» ،كتاب اعبهاد ،فضل
اؼبرابط .)ٖٖٗٙ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «اؼبشكاة» (ٕ :)ٕٔٔٙ/ضعي .
حديث
( )ٜٔ٘أخرجو الًتمذي ُب «جامعو» :كتاب فضائل اعبهاد -باب ما جاء ُب فضل اغبرس ُب سبيل اهلل ( ،)ٖٜٔٙوقاؿٌ « :
حسن» ،والقضاعي ُب «مسند الشهاب» (ٕٖٓ).
ٌ
(ٓ )ٔٙأخرجو أضبد ُب «مسنده» .)ٖٗٙ ،ٖٖٗ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «ضعي اعبامع» (صػ ٓٓٗ) :ضعي .
(ٔ )ٔٙأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اعبهاد والسَت ،باب فضل اعبهاد والسَت ،)ٕٚٛ٘( ،ومسلمُ ،ب كتاب اإلمارة ،باب فضل الشهادة
ُب سبيل اهلل تعاىل.)ٔٛٚٛ( ،
(ٕ )ٔٙأخرجو الطرباٍل ُب «الكبَت» .)ٚٚٓٛ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «ضعي اعبامع» (صػ  :)ٕٚٚضعي جدا.
ٖٛ

دائما؛ إما النصر والظ َفر ،وإما الشهادة واعبن .
والقائم بو من الشخص واألم بُت إحدى اغبسنيُت ً

ٍب إف اػبلق ال بد ؽبم من ؿبيا وفبات ،ففيو استعماؿ ؿبياىم وفباهتم ُب غاي سعادهتم ُب الدنيا

واآلخرة ،وُب تركو ذىاب السعادتُت أو نقصهما ،فإف من الناس من يرغب ُب األعماؿ الشديدة ُب الدين
والدنيا مع قل منفعتها ،فاعبهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد ،وقد يرغب ُب ترفيو نفسو حىت يصادفو
اؼبوت فموت الشهيد أيسر من كل ِمْيت  ،وىي أفضل اؼبِيتات.
الدين كلو هلل ،وأف تَكوف كلم
أصل القتاؿ اؼبشروع -ىو اعبهاد -ومقصوده :ىو أف يكوف ُ
وإذا كاف ُ
فمن منع ىذا قُوتِل باتفاؽ اؼبسلمُت .وأما من مل يكن من أىل اؼبمانع واؼبقاتل ؛ كالنساء
اهلل ىي العلياَ ،
والصبياف ،والراىب والشيخ الكبَت ،واألعمى والزِمن وكبوىم؛ فبل يُقتل عند صبهور العلماء إال أف يُقاتِل
ماال
بقولو أو فعلو ،وإف كاف بعضهم يرى إباح قتل اعبميع دبةرد الكفر ،إال النساء والصبياف لكوهنم ً
للمسلمُت ،واألوؿ ىو الصواب ،فإف القتاؿ ىو ؼبن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين اهلل ،كما قاؿ سبحانو
وتعاىل{ :وقاتلوا ُب سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إف اهلل ال وبب اؼبعتدين} [البقرة.]ٜٔٓ :
وُب ((السنػن)) عنػو صلى اهلل عليو وسلم(( :أنو َمر على امرأة مقتول ُب بعض مغازيو قد وق

عليها

خالدا فقل لو :ال تقتلوا ذريةً وال
الناس ،فقاؿ(( :ما كانت ىذه لتقاتل))  ،وقاؿ ألحدىم(( :الْ َحق ً
( )163

عسيفا))
ً

( )164

أجَتا.-
–يعٍت ً

ػيرا ،وال
وفيها عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو كاف يقوؿ(( :ال تقتلوا ً
شيخا فانيًا ،وال طف ًػال صغ ً
امرأة))(.)165
وذلك أف اهلل تعاىل أباح ِم ْن قَػْتل النفوس ما ُوبتاج إليو ُب صبلح اػبلق ،كما قاؿ سبحانو وتعاىل:
{والفتن أكرب من القتل} [البقرة .]ٕٔٚ :أي :أف القتل وإف كاف فيو شر وفساد ،ففي فتن الكفار من
الشر والفساد ما ىو أكرب منو.
فمن مل يبنع اؼبسلمُت من إقام دين اهلل ،مل تكن مضرة كفره إال على نفسو ،وؽبذا قاؿ الفقهاء :إف
(ٖ )ٔٙأخرجو أبو داود ُب كتاب اعبهاد -باب ُب قتل النساء (.)ٕٜٙٙ
(ٗ )ٔٙأخرجو أبو داود ُب «السنن» ُب كتاب اعبهاد – باب ُب قتل النساء ( ،)ٕٜٙٙومن طريقو البيهقي ُب «السنن الكربى»
( ،)ٕٛ/ٜوالنسائي ُب «الكربى» ُب كتاب السَت – باب قتل العسي (ٔ.)ٛ٘ٚ
(٘ )ٔٙأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب اعبهاد ،باب ُب دعاء اؼبشركُت .)ٕٙٔٗ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «ضعي اعبامع» (صػ ٗ :)ٜٔضعي .
ٗٛ

الداعي إىل البدع اؼبخالف للكتاب والسن يُعاقَب دبا ال يُعاقَب بو الساكت.

وجاء ُب اغبديث(( :إف الخطيئة إذا أُخفيت لم تضر إال صاحبها ،ولكن إذا ظهرت فلم تُػْنكر

ضرت العامة)) .
( )166

ِ
الرجل [منهم] ُب
وؽبذا أوجبت الشريع قتاؿ الكفار ،ومل توجب قَػْتل اؼبقدور عليهم منهم ،بل إذا أُسر ُ

اإلماـ
القتاؿ أو غَت القتاؿ ،مثل أف تُػْلقيو السفين ُ إلينا ،أو يضل الطريق ،أو يؤخذ حبيل ؛ فإنو يفعل فيو
ُ
األصلح؛ من قتلو ،أو استعباده ،أو اؼبن عليو ،أو مفاداتو دباؿ أو نفس عند أكثر الفقهاء ،كما دؿ عليو
منسوخا.
الكتاب والسن  .وإف كاف من الفقهاء من يرى اؼبن عليو ومفاداتو
ً

فأما أىل الكتاب واجملوس فيقاتَلوف حىت يسلموا أو يعطوا اعبزي من ٍ
يد وىم صاغروف .ومن سواىم؛
ُ
ُ
فقد اختل الفقهاء ُب أخذ اعبزي منهم ،إال أف عامتهم ال يأخذوهنا من العرب.
جهادىا
وأيبا طائف فبتنع انتسبت إىل اإلسبلـ ،وامتنعت من بعض شرائعو الظاىرة اؼبتواترة؛ فإنو هبب ُ

باتفاؽ اؼبسلمُت ،حىت يكوف الدين كلو هلل ،كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحاب -رضي اهلل عنهم-
بعض الصحاب ٍب اتفقوا ،حىت قاؿ عمر بن اػبطاب أليب بكر
مانعي الزكاة ،وقد كاف قد توق ُب قتاؽبم ُ
ت أف أقاتل الناس
رضي اهلل عنهما :-كي تقاتل الناس وقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :أُِم ْر ُدماءىم وأموالَهم إال
حتى يشهدوا أف ال إلو إال اهلل ،وأف
ً
محمدا رسوؿ اهلل ،فإذا قالوىا عصموا مني َ

بحقها ،وحسابهم على اهلل))

( )167

؟ فقاؿ لو أبو بكر –رضي اهلل عنو :-فإف الزكاة من حقها ،واهلل لو

منعوٍل َعناقًا كانوا يؤدوهنا إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لقاتلتهم على منعهم .قاؿ عمر :فما ىو إال
فعلمت أنو اغبق.
أيت اهلل قد شرح صدر أيب بكر للقتاؿ،
ُ
أف ر ُ

وقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم من وجوه كثَتة أنو أمر بقتاؿ اػبوارج ،وُب ((الصحيحُت)) عن

( )ٔٙٙسبق زبرهبو.
( )ٔٙٚأخرجو البخاري ُب كتاب اإليباف -باب فإف تابوا وأقاموا الصبلة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (ٕ٘) ،ومسلم ُب كتاب اإليباف -
باب األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا ال إلو إال اهلل ؿبمد رسوؿ اهلل (ٕٕ) ،من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.
وأخرجو البخاري ُب كتاب الزكاة -باب وجوب الزكاة (ٓٓٗٔ) ،ومسلم ُب كتاب اإليباف -باب األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا ال إلو إال
اهلل ؿبمد رسوؿ اهلل (ٕٓ) ،من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
وأخرجو البخاري ُب كتاب الصبلة -باب فضل استقباؿ القبل  ،يستقبل بأطراؼ رجليو (ٖ ،)ٖٜمن حديث أنس بن مالك رضي اهلل
عنو.

٘ٛ

علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنو -قاؿ :ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ(( :سيخرج قوـ
في آخر الزماف ِحداث األسناف ،سفهاء األحالـ ،يقولوف من قوؿ خير البرية ،ال يجاوز إيمانهم
حناجرىم ،يمرقوف من الدين كما يمرؽ السهم من الرمية ،فأينما لقيتموىم فاقتلوىم فإف في قتلهم
أجرا لمن قتلهم يوـ القيامة)) .
ً
( )168

وُب رواي ؼبسػلم عن علي -رضي اهلل عنو -قاؿ :ظبػعت رسػوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ:
(( يخرج قوـ من أمتي يقرؤوف القرآف ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ،وال صالتكم إلى صالتهم
تجاوز
بشيء ،وال صيامكم إلى صيامهم بشيء ،يقرءوف القرآف يحسبونو أنو لهم وىو عليهم ،ال
ُ
صالتُهم تراقَِيهم ،يمرقوف من اإلسالـ كما يمرؽ السهم من الرِمية ،لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم
ما قُ ِ
ضى لهم على لساف نبيهم ،لنكلوا عن العمل)) .
( )169

وعن أيب سعيد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ىذا اغبديث(( :يقتلوف أىل اإلسالـ ويدعوف أىل
األوثاف ،لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد))  .متفق عليو.
( )170

وُب رواي ؼبسلم(( :تكوف أمتي فرقتين ،فتخرج من بينهما ِ
مارقةٌ يلي قتلَهم أوالىما
بالحق))(.)171
الف ْرق بُت أىل العراؽ والشاـ،
فهؤالء الذين قتلهم أمَت اؼبؤمنُت علي -رضي اهلل عنو -ؼبا خرجت ُ
وكانوا يسموف :اغبروري = بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم أف كبل الطائفتُت اؼبفًتقتُت من أمتو ،وأف أصحاب
علي أوىل باغبق ،ومل وبرض إال على قتاؿ أولئك اؼبارقُت الذين خرجوا من اإلسبلـ ،وفارقوا اعبماع ،
واستحلوا دماء من سواىم من اؼبسلمُت وأمواؽبم .وثبت بالكتاب والسن وإصباع األم أنو يُقاتَل من خرج
عن شريع اإلسبلـ وإف تكلم بالشهادتُت.
وقد اختل

الفقهاء ُب الطائف اؼبمتنع  ،لو تركت السن الراتب  ،كركعيت الفةر ىل هبوز قتاؽبا؟ على

( )ٔٙٛأخرجو البخاري ُب كتاب اؼبناقب – باب عبلمات النبوة ُب اإلسبلـ (ٔٔ ،)ٖٙومسلم ُب كتاب الزكاة – باب التحريض على
قتل اػبوارج ( )ٔٓٙٙعن علي رضي اهلل عنو.
( )ٜٔٙأخرجو مسلم ُب كتاب الزكاة -باب التحريض على قتل اػبوارج (.)ٔٓٙٙ
(ٓ )ٔٚأخرجو البخاري ُب كتاب اؼبغازي -باب بعث علي بن أيب طالب عليو السبلـ ،وخالد بن الوليد رضي اهلل عنو إىل اليمن قبل
حة الوداع (ٖٔ٘ٗ) ،ومسلم ُب كتاب الزكاة -باب ذكر اػبوارج وصفاهتم (ٗ.)ٔٓٙ
(ٔ )ٔٚأخرجو مسلمُ ،ب كتاب الزكاة ،باب ذكر اػبوارج وصفاهتم.)ٔٓٙٗ( ،
ٛٙ

قولُت.
فأما الواجبات واغبرمات الظاىرة اؼبستفيض  ،فيُقاتَل عليها باالتفاؽ ،حىت يلتزموا أف يقيموا الصلوات
اؼبكتوبات ،ويؤدوا الزكاة ،ويصوموا شهر رمضاف ،ووبةوا البيت ،ويلتزموا ترؾ احملرمات؛ من نكاح احملرمات،
وأكل اػببائث ،واالعتداء على اؼبسلمُت ُب النفوس واألمواؿ ،وكبو ذلك.
ابتداء بعد بلوغ دعوة النيب صلى اهلل عليو وسلم إليهم دبا يُقاتَلوف عليو ،فأما إذا
وقتاؿ ىؤالء واجب ً

بدؤوا اؼبسلمُت فيتأكد قتاؽبم ،كما ذكرناه ُب قتاؿ اؼبمتنعُت من اؼبعتدين قطاع الطريق وأبلغ.

اعبهاد الواجب للكفار واؼبمتنعُت عن بعض الشرائع ،كمانعي الزكاة واػبوارج وكبوىم = هبب ابتداءً
ودفعا؛ فإذا كاف ابتداء فهو فرض على الكفاي إذا قاـ بو من يكفيو سقط الفرض عن الباقُت ،وكاف الفضل
ً
ؼبن قاـ بو ،كما قاؿ تعاىل{ :ال يستوي القاعدوف من اؼبؤمنُت غَت أويل الضرر واجملاىدوف ُب سبيل اهلل}

[النساء.]ٜ٘ :
فأما إذا أراد العدو اؽبةوـ على اؼبسلمُت ،فإنو يصَت دفعو واجبًا على اؼبقصودين كلهم ،وعلى غَت
اؼبقصودين إلعانتهم ،كما قاؿ تعاىل{ :وإف استنصروكم ُب الدين فعليكم النصر} [األنفاؿ ،]ٕٚ :وكما
أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بنصر اؼبسلم ،وسواء كاف الرجل من اؼبرتزق للقتاؿ أو مل يكن.
وىذا هبب حبسب اإلمكاف على كل أحد بنفسو ومالو ،مع القل والكثرة ،واؼبشي والركوب ،كما كاف
اؼبسلموف ؼبا قَصدىم العدو عاـ اػبندؽ مل يأذف اهلل ُب تركو ٍ
ألحد ،كما أذف ُب ترؾ اعبهاد ابتداء لطلب
ََ
ُ
العدو الذي قسمهم فيو إىل قاعد وخارج ،بل ذـ الذين يستأذنوف النيب صلى اهلل عليو وسلم {يقولوف إف
بيوتنا عورة وما ىي بعورة إف يريدوف إال فرارا} [األحزاب.]ٖٔ :
فهذا َدفْ ٌع عن الدين واغبُْرم واألنفس ،وىو قتاؿ اضطرار ،وذلك قتاؿ اختيار للزيادة ُب الدين وإعبلئو
إلرىاب العدو ،كغزاة تبوؾ وكبوىا ،فهذا النوع من العقوب ىو للطوائ اؼبمتنع .
فأما غَت اؼبمتنعُت من أىل ديار اإلسبلـ وكبوىم ،فيةب إلزامهم بالواجبات اليت ىي مباٍل اإلسبلـ
اػبمس ،وغَتىا من أداء األمانات والوفاء بالعهود ُب اؼبعامبلت وغَت ذلك.

فمن كاف ال يصلي من صبيع الناس :رجاؽبم ونسائهم ،فإنو يؤمر بالصبلة ،فإف امتنع ُعوقِب حىت يصلي
ِ
تدا
كافرا أو مر ً
بإصباع العلماء .وأكثرىم يوجبوف قتلو إذا مل يصل ،فيُستتاب فإف صلى وإال قُتل .وىل يُقتل ً
فاسقا؟ على قولُت مشهورين ُب مذىب أضبد وغَته ،واؼبنقوؿ عن أكثر السل يقتضي كفره ،وىذا مع
أو ً
ٛٚ

اإلقرار بالوجوب ،فأما من َج َح َد الوجوب فهو كافر باالتفاؽ.

سبعا ،ويضربوه عليها لعشر ،كما أمر
بل هبب على األولياء أف يأمروا الصيب بالصبلة إذا بلغ ً
النيب صلى اهلل عليو وسلم حيث قاؿ(( :مروىم بالصالة لسبع ،واضربوىم على تركها لعشر ،وفرقوا
بينهم في المضاجع))  .وكذلك ما ربتاج إليو الصبلة من الطهارة الواجب وكبوىا.
( )172

ػبلة رسوؿ اهلل صلى اهلل
ومن سباـ ذلك تعاىد مساجد اؼبسلمُت وأئمتهم ،وأمرىم بأف يصػلوا هبم ص َ
عليو وسلم حيث قاؿ(( :صلوا كما رأيتموني أف أصلي)) رواه البخاري.
( )173

وصلى مرة بأصحابو على طرؼ اؼبنرب فقاؿ(( :إنما فعلت ىذا لتأتموا بي ولتعلموا صالتي)) .
( )174

وعلى إماـ الناس ُب الصبلة وغَتىا أف ينظر ؽبم ،فبل يػُ َفوهتم ما يتعلق بفعلو من كماؿ دينهم ،بل على
إماـ للصبلة أف يصلي هبم صبلة كامل  ،وال يقتصر على ما هبوز ٍ
االقتصار عليو من قدر اإلجزاء إال
ؼبنفرد
ُ
لعذر.
وكذلك على إمامهم ُب اغبج ،وكذلك أمَتىم ُب اغبرب .أال ترى أف الوكيل والويل ُب البيع والشراء
ِ ِ
فأم ُر
نفسو ما شاءْ ،
عليو أف يتصرؼ ؼبوكلو وؼبوليو على الوجو األصلح لو ُب مالو ،وىو ُب ماؿ نفسو يفوت َ
أىم ،وقد ذكر الفقهاء ىذا اؼبعٌت.
الدين ّ

ومىت اىتمت الوالة بإصبلح دين الناس؛ صلح للطائفتُت دينُهم ودنياىم ،وإال اضطربت األمور عليهم.
ومبلؾ ذلك كلو :حسن الني للرعي  ،وإخبلص الدين كلو هلل ،والتوكل عليو .فإف اإلخبلص والتو ِ
ِ
اع
كل صب ُ
َ
َ
صبلح اػباص والعام  ،كما أمرنا أف نقوؿ ُب صبلتنا{ :إياؾ نعبد وإياؾ نستعُت} [الفارب  ]٘ :فإف ىاتُت
الكلمتُت قد قيل :إهنما ذبمعاف معاٍل الكتب اؼبنزل من السماء.
وقد روي أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف مرةً ُب بعض مغازيو فقاؿ(( :يا مالك يوـ الدين إياؾ نعبد

(ٕ )ٔٚأخرجو أبو داود كتاب الصبلة -باب مىت يؤمر الغبلـ بالصبلة (٘ ،)ٜٗٙ ،ٜٗوأضبد (ٕ ،)ٔٛٚ/وابن أيب شيب َب «اؼبصن »
(ٔ ،)ٕ/ٖٔٚ/وحسنو األلباٍل «صحيح سنن أيب داود».
)ٖ (ٔٚأخرجو البخاري ُب كتاب األذاف -باب األذاف للمسافر إذا كانوا صباع (ٖٔ ،)ٙومسلم ُب كتاب اؼبساجد -باب من أحق
باإلمام (ٗ.)ٙٚ
)ٗ (ٔٚأخرجو البخاري ُب كتاب اعبمع  -باب اػبطب على اؼبنرب ( ،)ٜٔٚومسلم ُب كتاب اؼبساجد ومواضع الصبلة -باب جواز
اػبطوة واػبطوتُت ُب الصبلة (ٗٗ٘).

ٛٛ

وإياؾ نستعُت)) فةعلت الرؤوس تندر عن كواىلها(.)175
وقد ذكر ذلك ُب غَت موضع من كتابو كقولو{ :فاعبده وتوكل عليو} [ىود ،]ٕٖٔ :وقولو تعاىل:
{عليو توكلت وإليو أنيب} [ىود .]ٛٛ :وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا ذبح أضحيتو يقوؿ(( :اللهم
منك ولك)) .
( )176

وأعظم ٍ
عوف لويل األمر خاص ولغَته عام ثبلث أمور:
ُ

أحدىا :اإلخبلص هلل ،والتوكل عليو بالدعاء وغَته ،وأصل ذلك احملافظ على الصلوات بالقلب

والبدف.
والثاني :اإلحساف إىل اػبلق بالنفع واؼباؿ الذي ىو الزكاة.
كثَتا ،كقولو ُب
والثالث :الصرب على أذى اػبلق وغَته من النوائب؛ وؽبذا هبمع اهلل بُت الصبلة والصرب ً

موضعُت{ :واستعينوا بالصرب والصبلة} [البقرة ،]ٖٔ٘ ،ٗ٘ :وكقولو تعاىل{ :وأقم الصبلة طرُب النهار
َ
وزلفا من الليل إف اغبسنات يذىْب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين * واصرب فإف اهلل ال يضيع أجر
احملسنُت} [ىود .]ٔٔ٘ ،ٔٔٗ :وقولػو تعػاىل{ :فاصرب على ما يقولوف وسبح حبمد ربك قبل طلوع
الشمس وقبل غروهبا} [طو .]ٖٔٓ :وكذلك ُب سورة ؽ{ :فاصرب على ما يقولوف وسبح حبمد ربك قبل
طلوع الشمس وقبل الغروب} [ؽ .] ٖٜ :وقاؿ تعاىل{ :ولقد نعلم أنك يضيق صدرؾ دبا يقولوف * فسبح
حبمد ربك وكن من الساجدين} [اغبةر.]ٜٛ ،ٜٚ :
ِ
حاؿ الراعي
صلِح َ
وأما قرانو بُت الصبلة والزكاة ُب القرآف فكثَت ً
جدا ،فالقياـ بالصبلة والزكاة والصرب يُ ْ
اإلنساف ما دخل ُب ىذه األظباء اعبامع  ،مثلما يدخل ُب اسم الصبلة؛ من ذكر اهلل
والرعي  ،إذا عرؼ
ُ
تعاىل ،ودعائو ،وتبلوة كتابو ،وإخبلص الدين لو ،والتوكل عليو .وُب الزكاة؛ اإلحساف إىل اػبلق باؼباؿ
والنفع ،من نصر اؼبظلوـ ،وإغاث اؼبلهوؼ ،وقضاء حاج احملتاج .ففي ((الصحيحُت)) عن النيب صلى اهلل
ٍ
معروؼ صدقة))(.)177
عليو وسلم أنػو قػاؿ(( :كل
(٘ )ٔٚأخرجو الطرباٍل ُب «األوسط» .)ٖٛٔٙ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «سلسل األحاديث الضعيف » (ٔٔ :)ٜٔٚ/ضعي .
( )ٔٚٙأخرجو أبو داود ُب كتاب الضحايا – باب ما يستحب من الضحايا (.)ٕٜٚٚ
( )ٔٚٚأخرجو البخاريُ ،ب كتاب األدب ،باب كل معروؼ صدق  ،)ٕٙٓٔ( ،ومسلمُ ،ب كتاب الزكاة ،باب بياف أف اسم الصدق يقع
على كل نوع من اؼبعروؼ.)ٔٓٓ٘( ،

ٜٛ

ويدخل فيو كل إحساف ولو ببسط الوجو والكلم الطيب  ،ففي ((الصحيحُت)) عن عدي بن
حاًب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم (( :ما منكم من أحد إال سيكلمو ربو ليس بينو وبينو
أيمن منو فال يرى إال شيئًا قد َمو ،وينظر أشأـ منو فال يرى إال شيئًا قد َمو،
حاجب وال ترجماف فينظر َ

وينظر أمامو فتستقبلو النار ،فمن استطاع منكم أف يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل ،فإف لم يستطع

فبكلمة طيبة))(.)178
وُب ((السنن)) قاؿ صلى اهلل عليو وسلم(( :ال تحقرف من المعروؼ شيئًا ،ولو أف تلقى أخاؾ
الم ْستسقي))(.)179
ووجهك إليو ُمْنبَسط ،ولو أف تُػ ْفرغ من دلوؾ في إناء ُ
سن))(.)180
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(( :إف أثقل ما يوضع في الميزاف ُ
الخلُق َ
الح َ

ذىب ُحسن الخلق بخير الدنيا
وروي عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ ألـ سلم (( :يا أـ سلمة َ
ُ
واآلخرة))(.)181
األشػِر والبَطَػر ،فإف
وُب الصرب :احتماؿ األذى ،وكظػم الغيظ ،والعفو عن الناس ،وـبالف اؽبوى ،وترؾ َ
الصرب على السراء أشد من الصرب على الضراء ،كما قػاؿ سبحانو وتعاىل{ :ولئن أذقنا اإلنساف منا رضب ٍب
َ
نزعناىا منو إنو ليئوس كفور * ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مستو ليقولن ذىب السيئات عٍت إنو لفرح فخور

* إال الذين صربوا وعملوا الصاغبات أولئك ؽبم مغفرة وأجر كبَت} [ىود ،]ٔٔ-ٜ :وقاؿ لنبيو صلى اهلل
عليو وسلم{ :خذ العفو وأمر بالعرؼ وأعرض عن اعباىلُت} [األعراؼ .]ٜٜٔ :وقاؿ تعاىل{ :وسارعوا
إىل مغفرة من ربكم وجن عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقُت * الذين ينفقوف ُب السراء والضراء
والكاظمُت الغيظ والعافُت عن الناس واهلل وبب احملسنُت} [آؿ عمراف :اآليتاف ٖٖٔ .]ٖٔٗ ،وقاؿ تعاىل:
{ وال تستوي اغبسن وال السيئ ادفع باليت ىي أحسن فإذا الذي بينك وبينو عداوة كأنو ويل ضبيم * وما
( )ٔٚٛأخرجو البخاريُ ،ب كتاب التوحيد ،باب كبلـ الرب عز وجل يوـ القيام مع األنبياء وغَتىم ،)ٕٚ٘ٔ( ،ومسلمُ ،ب كتاب
الزكاة ،باب اغبث على الصدق ولو بشق سبرة ،أو كلم طيب وأهنا حةاب من النار.)ٔٓٔٙ( ،
( )ٜٔٚأخرجو النسائي ُب «الكربى» ،كتاب الزين  ،باب االختبلؼ على أيب إسحاؽ فيو ،)ٜٙٔٙ( ،وأضبد ُب «مسنده»،
(ٖٖ .)ٕٓٙوقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٔ :)ٛٔ/صحيح.
(ٓ )ٔٛأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب األدب ،باب ُب حسن اػبلق ،)ٜٜٗٚ( ،وأضبد ُب «مسنده» ،)ٕٖٕٚ٘( ،من حديث أيب الدرداء
رضي اهلل عنو .وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٕ :)ٜ٘ٓ/صحيح.
(ٔ )ٔٛأخرجو الطرباٍل ُب «الكبَت».)ٛٚٓ( ،

ٜٓ

يلقاىا إال الذين صربوا وما يلقاىا إال ذو حظ عظيم * وإما ينزغنك من الشيطاف نزغ فاستعذ باهلل إنو ىو
السميع العليم} [فصلت .]ٖٙ-ٖٗ :وقاؿ تعاىل{ :وجزاء سيئ سيئ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على
اهلل إنو ال وبب الظاؼبُت} [الشورى.]ٗٓ :
قاؿ اغبسن البصري :إذا كاف يوـ القيام نادى مناد من بطناف العرش :أال ليقم من وقع أجره على اهلل،
فبل يقوـ إال من عفا وأصلح(.)182
يفعل ما يهوونو ويًتؾ ما يكرىونو ،فقد قاؿ اهلل تعاىل:
وليس ُح ْسن الني للرعي واإلحساف إليهم أف َ
{ولو اتبع اغبق أىواءىم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن} [اؼبؤمنوف .]ٚٔ :وقاؿ تعاىل للصحاب :
{واعلموا أف فيكم رسوؿ اهلل لو يطيعكم ُب كثَت من األمر لعنتم} [اغبةرات .]ٚ :وإمبا اإلحساف إليهم
فِعل ما ينفعهم ُب الدين والدنيا ،ولو كرىو من كرىو ،لكن ينبغي لو أف يرفق هبم فيما يكرىونو ،ففي
((الصحيح)) عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ(( :ما كاف الرفق في شيء إال زانو ،وال كاف العنف
في شيء إال شانو))  .وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(( :إف اهلل رفيق يحب الرفق ،ويعطي على الرفق ما
( )183

ال يعطي على العنف)) .
( )184

وكاف عمر بن عبد العزيز -رضي اهلل عنو -يقوؿ :واهلل إٍل ألريد أف أخرج ؽبم اؼبرة من اغبق فأخاؼ أف
ُ
ينفروا عنها ،فأصرب حىت ذبيء اغبلوة من الدنيا ،فأخرجها معها ،فإذا نفروا ؽبذه سكنوا ؽبذه.
ؿبتاجا -إال هبا أو دبيس ٍ
ػور
وىكذا كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا أتاه طالب حاج مل يرده –وكاف ً

مػن القػوؿ.

بعض أقاربو أف يوليو على الصدقات ويرزقو منها فقاؿ(( :إف الصدقة ال تحل لمحمد وال
وسألو ً
مرة ُ

آلؿ محمد))  .فمنعهم إياىا وعوضهم من الفيء.
( )185

ورباكم إليو علي وزيد وجعفر -رضي اهلل عنهمُ -ب ابن ضبزة ،فلم يقض هبا لواحد منهم ولكن قضى
اعبامع» (صػ

(ٕ )ٔٛأخرج البيهقي ُب «شعب اإليباف» ،)ٕ٘ٗ/ٜ( ،وأبو نعيم ُب «اغبلي » .)ٕٖٓ/ٜ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «ضعي
 :)ٜٙضعي .
(ٖ )ٔٛأخرجو أبو داود ُب «سننو» ُب كتاب اعبهاد ،باب ما جاء ُب اؽبةرة (.)ٕٗٚٛ
(ٗ )ٔٛأخرجو البخاري ُب كتاب استتاب اؼبرتدين واؼبعاندين وقتاؽبم -باب إذا عرض الذمي وغَته بسب النيب ﷺ ( ،)ٜٕٙٚومسلم ُب
كتاب الرب والصل واآلداب – باب فضل الرفق (ٖ.)ٕٜ٘
(٘ )ٔٛأخرجو مسلم ُب كتاب الزكاة -باب ترؾ استعماؿ آؿ النيب ﷺ على الصدق (ٕ.)ٔٓٚ
ٜٔ

أنت مني وأنا منك)) ،وقاؿ
قلب كل واحد منهم بكلم حسن  ،فقاؿ لعليَ (( :
هبا ػبالتهاٍ ،ب إنو طيب َ

وخلقي)) ،وقاؿ لزيد(( :أنت أخونا وموالنا))(.)186
عبعفر(( :
أشبهت َخلقي ُ
َ
ِ
دائما يسألوف ويل األمر ما ال يصلح بَ ْذلو من
فهكذا ينبغي لويل األمر ُب قَ ْسمو وحكمو ،فإف الناس ً
الواليات ،واألمواؿ ،واؼبنافع واألجور ،والشفاع ُب اغبدود ،وغَت ذلك؛ فيعوضهم من جه ٍ أخرى إف
ٍ
خصوصا من ُوبتاج إىل
دبيسور من القوؿ ما مل وبتج إىل اإلغبلظ ،فإف رد السائل يؤؼبو،
أمكن ،أو يردىم
ً
ُ
تأليفو ،وقد قػاؿ تعػاىل{ :وأما السائل فبل تنهر} [الضحى ،]ٔٓ :وقػاؿ تعػاىل{ :وآت ذا القرىب حقو
واؼبسكُت وابن السبيل وال تبذر تبذيرا * إف اؼببذرين كانوا إخواف الشياطُت وكاف الشيطاف لربو كفورا * وإما
تعرضن عنهم ابتغاء رضب من ربك ترجوىا فقل ؽبم قوال ميسورا} [اإلسراء.]ٕٛ-ٕٙ :
ِ
سباـ
نفسو دبا يصلح من القوؿ والعمل؛ كاف ذلك َ
وإذا حكم على شخص فإنو قد يتأذى ،فإذا طيب َ
الطبيب للمريض من الطْيب الذي يُ َسوغ الدواءَ الكريو ،وقد قاؿ اهلل تعاىل
السياس  ،وىو نظَتُ ما يعطيو
ُ

ؼبوسى صلى اهلل عليو وسلم ؼبا أرسلو إىل فرعوف{ :فقوال لو قوال لينا لعلو يتذكر أو ىبشى} [طو.]ٗٗ :
وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ٍ
ؼبعاذ وأيب موسى األشعري -ؼبا بعثهما إىل اليمن(( :-يسرا وال
تعسرا ،وبشرا وال تنفرا ،وتطاوعا وال تختلفا))(.)187
مرة أعرايب ُب اؼبسةد فقاـ أصحابو إليو ،فقاؿ(( :ال تُػ ْزِرُموه)) -أي ال تقطعوا عليػو بولػوٍ -ب أمػر
وباؿ ً
فصب عليػو ،وقاؿ(( :إنما بُِعثْتم ُمَيس ِرين ولم تُػْبػ َعثوا ُم َعسرين))( .)188واغبديثاف ُب
بدلو من ماء ُ
((الصحيحُت)).
وىذا وبتاج إليو الرجل ُب سياس نفسو وأىل بيتو ورعيتو ،فإف النفوس ال تقبل اغبق إال دبا تستعُت بو
من حظوظها اليت ىي ؿبتاج إليها ،فتكوف تلك اغبظوظ عبادة هلل وطاع لو مع الني الصاغب  ،أال ترى أف
وجب عليو األكل عند عام
األكل والشرب واللباس واجب على اإلنساف؟ حىت لو اضطر إىل اؼبيت
َ
العلماء ،فإف مل يأكل حىت مات دخل النار؛ ألف العبادات ال تؤدى إال هبذا ،وما ال يتم الواجب إال بو
( )ٔٛٙأخرجو البخاريُ ،ب كتاب الصلح ،باب :كي يكتب ىذا :ما صاّب فبلف بن فبلف ،وفبلف بن فبلف ،وإف مل ينسبو إىل قبيلتو أو
نسبو ،)ٕٜٜٙ( ،من حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنو.
( )ٔٛٚأخرجو البخاريُ ،ب كتاب اعبهاد ،باب ما يكره من التنازع واالختبلؼ ُب اغبرب ،وعقوب من عصى إمامو ،)ٖٖٓٛ( ،ومسلم،
ُب كتاب اعبهاد والسَت ،باب ُب األمر بالتيسَت وترؾ التنفَت.)ٖٖٔٚ( ،
( )ٔٛٛأخرجو البخاريُ ،ب كتاب الوضوء ،باب صب اؼباء على البوؿ ُب اؼبسةد ،)ٕٕٓ( ،من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
ٕٜ

فهو واجب.
وؽبذا كانت نفق اإلنساف على نفسو وأىلو مقدم على غَته ،ففي ((السنن)) عن أيب ىريرة -رضي اهلل
عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :تصدقوا)) ،فقاؿ رجل :يا رسوؿ اهلل ،عندي دينار،
فقاؿ(( :تصدؽ بو على نفسك)) قاؿ :عندي آخر ،قاؿ(( :تصدؽ بو على زوجتك)) ،قاؿ :عندي
آخر ،قاؿ(( :تصدؽ بو على ولدؾ)) ،قاؿ :عندي آخر ،قاؿ(( :تصدؽ بو على خادمك)) ،قاؿ:
عندي آخر ،قاؿ(( :أنت أبصر بو))(.)189
وُب ((صحيح مسلم)) عن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
أنفقتو في رقبة ،ودينار تصدقت بو على مسكين ،ودينار أنفقتو
دينار أنفقتَو في سبيل اهلل،
ودينار َ
ٌ
(( ٌ
أجرا الذي أنفقتو على أىلك)) .
على أىلكُ ،
أعظمهما ً
( )190

وُب ((صحيح مسلم)) عن أيب أمام قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :يا ابن آدـ إنك إف
تُ ِ
العليا خير
نفق
شر لك ،وال تالـ على َكفاؼ ،وابدأ بمن تعوؿ ،واليد ُ
الفضل ٌ
خير لك ،وإف تمسكو ّ
َ

من اليد السفلى))(.)191

وىذا تأويل قولو تعاىل{ :ويسألونك ماذا ينفقوف قل العفو} [البقرة ،]ٕٜٔ :أي :الفضل ،وذلك ألف
فرض
فرض عُت ،خببلؼ النفق ُب الغزو وُب اؼبساكُت ،فإنو ُب األصل إما ٌ
نفق َ الرجل على نفسو وأىلو ُ
مستحب .وإف كاف قد يصَت ُمتعينًا إذا مل يقم غَته بو ،فإف إطعاـ اعبائع واجب ،وؽبذا
على الكفاي  ،وإما
ٌ
أفلح من رده))( )192ذكره اإلماـ أضبد ،وذكر أنو إذا ُعلِم
ص َدؽ
جاء ُب اغبديث(( :لو َ
السائل لما َ
ُ
إطعامو.
وجب ُ
صدقو َ
وقد روى أبو حاًب البسيت ُب ((صحيحو)) حديث أيب ذر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم اغبديث

( )ٜٔٛأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب الزكاة ،باب ُب صل الرحم ،)ٜٔٙٔ( ،والنسائي ُب «الكربى» ،كتاب الزكاة ،باب تفسَت ذلك،
( .)ٕٖٕٚوقاؿ األلباٍل ُب «إرواء الغليل» (ٖ :)ٗٓٛ/حسن.
(ٓ )ٜٔأخرجو مسلم ،كتاب الزكاة -باب فضل النفق على العياؿ واؼبملوؾ وإٍب من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم.)ٜٜ٘( ،
(ٔ )ٜٔأخرجو مسلمُ ،ب كتاب الزكاة ،باب بياف أف اليد العليا خَت من اليد السفلى ،وأف اليد العليا ىي اؼبنفق وأف السفلى ىي
اآلخذة.)ٖٔٓٙ( ،
(ٕ )ٜٔمل أق عليو هبذا اللفظ ،وأخرجو الطرباٍل ُب «الكبَت» ،)ٜٚٙٚ( ،بلفظ« :لوال أف اؼبساكُت يكذبوف ما أفلح من ردىم» .وقاؿ
األلباٍل ُب «ضعي اعبامع» (صػ ٓٓ :)ٚضعي

جدا.

ٖٜ

الطويل الذي فيو أنواع من العلم واغبكم  ،وفيو(( :أنو كاف ُب حكم آؿ داود(( :حق على العاقل أف
تكوف لو أربع ساعات :ساعة يناجي فيها ربو ،وساعة يحاسب فيها نفسو ،وساعة يخلو فيها بأصحابو
الذيِن يخبرونو بعيوبو ،ويحدثونو عن ذات نفسو ،وساعة يخلو فيها بلذتو فيما يَ ِحل ويَ ْج ُمل ،فإف في
ىذه الساعة عونًا على تلك الساعات ،وينبغي للعاقل أف يكوف عارفًا بزمانو ،حافظًا للسانو ،مقبالً
على شأنو))( .)193فبُت أنو ال بد من اللذات اؼبباح اعبميل  ،فإهنا تُعُِت على تلك األمور.

وؽبذا ذكر الفقهاء أف العدال ىي :الصبلح ُب الدين ،واؼبروءة .وفسروا اؼبروءة باستعماؿ ما هبملو
ويزينو ،وذبنب ما يُ َدنسو ويُ ِشينُو.
وكاف أبو الدرداء يقوؿ :إٍل ألستةم نفسي بالشيء من الباطل ألستعُت بو على اغبق.

واهلل سبحانو وتعاىل إمبا خلق الشهوات ُب األصل واللذات لتماـ مصلح اػبلق ،فإنو بذلك هبتلبوف ما
ينفعهم ،كما خلق الغضب ليدفعوف بو ما يضرىم .وحرـ منها ما يضر تناولو ،وذـ من اقتصر عليها،
الق ْدر ،كما قاؿ تعاىل{ :وال تسرفوا إنو ال وبب
واشتغل هبا عن مصلح دينو ،ومن أسرؼ فيها ُب النوع أو َ
اؼبسرفُت} [األنعاـ ،]ٔٗٔ :وقاؿ{ :والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقًتوا وكاف بُت ذلك قواما} [الفرقاف:

 ،]ٙٚوقاؿ{ :وال تبذر تبذيرا * إف اؼببذرين كانوا إخواف الشياطُت وكاف الشيطاف لربو كفورا} [اإلسراء:
 .]ٕٚ ،ٕٙحىت َح َةَرت الشريع عند اعبمهور على اؼببذر الذي يصرؼ اؼباؿ فيما ال ينفعو.

أيضا من ترؾ ما وبتاج إليو منها ،حىت قاؿ تعاىل{ :ياأيها الذين آمنوا ال ربرموا طيبات ما أحل اهلل
وذـ ً

لكم} [اؼبائدة.]ٛٚ :

وُب ((الصحيحُت)) عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو ؼبا بلغو عن أصحابو أنو قاؿ بعضهم :أما أنا
فأصوـ ال أفطر ،وقاؿ اآلخر :أما أنا فأقوـ ال أناـ ،وقاؿ آخر :أما أنا فبل أتزوج النساء ،وقاؿ آخر :أما أنا
فبل آكل اللحم ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :لكني أصوـ وأفطر ،وأقوـ وأناـ ،وأتزوج النساء،
وآكل اللحم ،فمن رغب عن سنتي فليس مني)) .
()194

وهنى أمتو عن ِ
أفضل
الوصاؿ ُب الصياـ ،وقاؿ(( :من َ
صاـ الد َ
ىر فال صاـ وال أفطر)) .وقاؿُ (( :
(ٖ )ٜٔأخرجو البيهقي ُب «شعب اإليباف» ،)ٖٕٗ٘( ،وابن اؼببارؾ ُب «الزىد والرقائق».)ٖٖٔ( ،
(ٗ )ٜٔأخرجو البخاري ُب كتاب النكاح -باب الًتغيب ُب النكاح (ٖ ،)٘ٓٙومسلم ُب كتاب النكاح -باب استحباب النكاح ؼبن
تاقت نفسو إليو (ٔٓٗٔ).

ٜٗ

ِ
يوما وال ِيفر إذا القى)) .
الصياـ ُ
يوما ويفطر ً
صياـ داود ،كاف يصوـ ً
( )195

وذـ الرىباني اليت ُب ترؾ النساء واللحم ،كما يقوؿ اعبهاؿ ُب مدح بعض الناس :ما نكح وال ذبح.
فإف َم ْدح مثل ىذا من الرىباني اليت ابتدعها النصارى ليست من دين اإلسبلـ ،بل قاؿ النيب صلى اهلل عليو
وسلم(( :إف لكل ٍ
أمة رىبانية ورىبانية أمتي الجهاد في سبيل اهلل))(.)196
وجعل من استعانو باؼبباح اعبميل على اغبق من األعماؿ الصاغب ؛ وؽبذا قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم
أجر قاؿ(( :أرأيتم
ُب اغبديث الصحيح(( :في بُ ْ
ض ِع أحدكم صدقة)) ،قالوا أيأٌب َ
أح ُدنا شهوتَو ويكوف لو ٌ

لو وضعها في حراـ أما كاف يكوف عليو ِوْزر))؟ قالوا :بلى ،قاؿ(( :فلم تحتسبوف بالحراـ وال تحتسبوف

بالحالؿ))(.)197

وروى أضبد ُب ((مسنده)) وابن خزيب ُب ((صحيحو)) عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم
صو كما يكره أف تُؤتى معصيتو)) .
قاؿ(( :إف اهلل يحب أف تُؤتى ُر َخ ُ
( )198

وُب ((الصحيحُت)) عن سعد بن أيب وقاص أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو(( :إنك لن تنفق
وجو اهلل ،إال ازددت بها درجة ورفعة ،حتى اللقمة تضعها في في امرأتك)) .
نفقةً تبتغي بها َ
( )199

والنصوص ُب ىذا كثَتة ،فاؼبؤمن إذا كانت لو ني أثيب على عام أفعالو ،وكانت اؼبباحات من صاّب
ِ
ِ
ص َور العبادات رياءً ،فإف ُب
أعمالو لصبلح قلبو ونيتو ،و ُ
اؼبنافق لفساد قلبو ونيتو يُعاقب على ما يُظهره من ُ
((الصحيحُت)) عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ(( :أال إف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
لها سائر الجسد ،واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ،أال وىي القلب)) .
( )200

)٘ (ٜٔأخرجو البخاري ُب كتاب اعبمع  -باب فضل ما يكره من ترؾ قياـ الليل ؼبن كاف يقوـ (ٕ٘ٔٔ) ،ومسلم ُب كتاب الصياـ -
باب النهي عن صوـ الدىر ؼبن تضرر بو فوت (.)ٜٔٔ٘
( )ٜٔٙأخرجو ابن أيب شيب ُب «مصنفو» ،)ٜٖٖٖٔ( ،والبيهقي ُب «شعب اإليباف».)ٖٜٕٖ( ،
( )ٜٔٚأخرجو مسلمُ ،ب كتاب الزكاة ،باب بياف أف اسم الصدق يقع على كل نوع من اؼبعروؼ ،)ٔٓٓٙ( ،من حديث أيب ذر رضي
اهلل عنو.
( )ٜٔٛأخرجو أضبد ُب «مسنده» (ٕ.)ٔٓٛ/
( )ٜٜٔأخرجو البخاري ُب كتاب اؼبغازي -باب حة الوداع ( ،)ٜٗٗٓومسلم ُب كتاب الوصي  -باب الوصي بالثلث (.)ٕٔٙٛ
)ٕٓٓ( أخرجو البخاري ُب كتاب اإليباف -باب فضل من استربأ لدينو (ٕ٘) ،ومسلم ُب كتاب اؼبساقاة -باب أخذ اغببلؿ وترؾ
الشبهات ( ،)ٜٜٔ٘من حديث النعماف بن بشَت رضي اهلل عنهما.

ٜ٘

***
فصل
أيضا كل ما يعُت على
وكما أف العقوبات ُش ِر َعت داعي ً إىل فعل الواجبات ،وترؾ احملرمات ،فقد ُش ِرع ً

ذلك ،فينبغي تيسَت طريق اػبَت والطاع  ،واإلعان عليو ،والًتغيب فيو بكل فبكن ،مثل أف يبذؿ لولده أو
أىلو أو رعيتو ما يػَُرغبهم ُب العمل الصاّب من ماؿ أو ثناء أو غَته.

الناس بالنفع واؼباؿ على

ونذيرا ،وكاف يؤل
فإف اهلل تعاىل بعث ً
ؿبمدا صلى اهلل عليو وسلم ً
بشَتا ً
أيضا ؼبن أتى دبا
اإلسبلـ وشرائعو ،ويثٍت على من أحسن فيو ،كما أثٌت على غَت واحد من أصحابو ،ويدعو ً
يستحق الدعاء ،كما قاؿ اهلل تعاىل لو{ :خذ من أمواؽبم صدق تطهرىم وتزكيهم هبا وصل عليهم إف

صبلتك سكن ؽبم} [التوب  ،] ٖٔٓ :وؽبذا قاؿ الفقهاء :ينبغي لئلماـ إذا قبض الصدق أف يدعو ؼبن
طهورا.
أعطاىا ،مثل أف يقوؿ :آجرؾ اهلل فيما أعطيت ،وبارؾ لك فيما أبقيت ،وجعلو لك ً
أيضا ذكر فضائل األعماؿ الصاغب وثواهبا ومنفعتها ُب الدنيا واآلخرة فإف الكتاب والسن
وكذلك ً

فبلوءة من ذلك ،وىذا أنفع ُب اغبقيق ؼبن استةاب لو من الرىب بالعقوب الدنيوي فقط ،وإمبا يُصار إىل
ِ
بالنكوؿ عن ىذه الطريق  ،كما قاؿ اهلل تعاىل{ :وال ذبادلوا أىل الكتاب إال
اػبلق
ظلم ُ
العقوب الدنيوي إذا َ
باليت ىي أحسن إال الذين ظلموا منهم} [العنكبوت.]ٗٙ :

السبَق فيها؛ ؼبا
وألجل الرغب ُب مصاّب الدين ُش ِرعت اؼبسابق باػبيل واإلبل ،واؼبناضل بالسهاـ ،و ْ
أخذ َ

فيو من الًتغي ب ُب إعداد القوة ،ورباط اػبيل للةهاد ُب سبيل اهلل تعاىل ،حىت قاؿ النيب صلى اهلل عليو
وسلم فيما رواه أىل السنن(( :ال سبق إال في خف أو حافر أو نصل))  ،وكاف النيب صلى اهلل عليو
( )201

وسلم يسبق بُت اػبيل ىو وخلفاؤه الراشدوف ،وىبرجوف األسباؽ من بيت اؼباؿ للسابقُت ،وكذلك إعطاء
اؼبؤلف قلوهبم.

الرجل كاف يُ ْسلِم أوؿ النهار رغب ُب الدنيا ،فبل هبيء آخر النهار إال واإلسبلـ أحب
فقد ُروي(( :أف َ

إليو فبا طلعت عليو الشمس)).

ودفع ما يفضي إليو إذا مل يكن فيو مصلح
وكذلك َشَرع ُب الشر واؼبعصي َح ْس َم مادتو ،وسد ذريعتوَ ،
(ٕٔٓ) أخرجو أبو داود ُب كتاب اعبهاد -باب ُب السبق (ٗ ،)ٕ٘ٚوالًتمذي ُب كتاب اعبهاد -باب ما جاء ُب الرىاف والسبق
(ٓٓ ،)ٔٚوابن ماجو ُب كتاب اعبهاد -باب السبق والرىاف ( ،)ٕٛٚٛوصححو األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (.)ٜٚٗٛ
ٜٙ

راجح  ،مثاؿ ما هنى عنو النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ(( :ال يخلوف رجل بامرأةٍ فإف ثالثهما
الشيطاف)) .
( )202

وقاؿ(( :ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوـ اآلخر أف تسافر مسيرة يومين إال ومعها زوج أو ذو
محرـ))  .فنهى عن اػبلوة باألجنبي والسفر هبا؛ ألنو ذريع إىل الشر.
( )203

وروي عن الشعيب :أف وفد عبد القيس ؼبا قدموا على النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف فيهم غبلـ ظاىر
ُ

فأجلَ َسو خل َ ظهره ،وقاؿ(( :إنما كانت خطيئة داود النظر))(.)204
الوضاءةْ ،
وكاف عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو -يعس باؼبدين فسمع امر ًأة تتغٍت بأبيات وتقوؿ فيها:
أو مػ ػ ػػن سػ ػ ػ ٍ
ىػ ػ ػػل مػ ػ ػػن سػ ػ ػ ٍ
ػبيل إلػ ػ ػػى نصػ ػ ػػر بػ ػ ػػن حجػ ػ ػػاج
ػبيل إلػ ػ ػػى خم ػ ػ ػ ٍر فأش ػ ػ ػربُها
صباال ،فنفاه إىل البصرة لئبل يَػ ْفِنت النساء(.)205
أسو فازداد ً
ففتش عليو فوجده شابا حسنًا ،فحلق ر َ
رجبل هبلس إليو الصبياف فنهى عن ؾبالستو.
وروي عنو :أنو بلغو أف ً
ُ
وىذا ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم نفى اؼبخنث الذي كاف يدخل على أزواجو ،وأمر بنفي اؼبخنثُت

من اؼبدين  ،وأذف أف يدخلوا يوـ اعبمع ليسألوا الناس عما يبتاعوف بو ،ونص على اتباع ىذه السن الفقهاء
كالشافعي وأضبد ،وقالوا :ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم نَػ ْفي الزاٍل ونَػ ْفي اؼب َخنث ،مع أنو صلى اهلل
ُ
عليو وسلم لعن اؼبخنثُت من الرجاؿ ،واؼبًتجبلت من النساء ،واؼبتشبهُت من الرجاؿ بالنساء ،واؼبتشبهات
وجل ىذه األحاديث ُب الصحيح .فلم يكت
من النساء بالرجاؿّ ،

باللعن حىت نفاه؛ ألف فيو مضرة على

النساء وعلى الرجاؿ.

فإذا كاف من الصبياف من زباؼ فتنتو على الرجاؿ أو النساءُ ،منِ َع وليو من إظهاره لغَت حاج  ،أو
ربسينو ال سيما تربهبو وذبريده ُب اغبمامات ،وإحضاره ؾبالس اللهو واألغاٍل ،فإف ىذا فبا ينبغي التعز ُير

(ٕٕٓ) أخرجو الًتمذي ُب كتاب الفنت -باب ما جاء ُب لزوـ اعبماع (٘ ،)ٕٔٙمن حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما،
وصححو األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (.)ٕ٘ٗٙ
(ٖٕٓ) أخرجو البخاري ُب كتاب اعبمع  -باب ُب كم يقصر الصبلة ( ،)ٔٓٛٛومسلم ُب كتاب اغبج -باب سفر اؼبرأة مع ؿبرـ إىل
حج وغَته (.)ٖٖٜٔ
(ٕٗٓ) أخرجو الشوكاٍل ُب «الفوائد اجملموع »  ،وقاؿ :ال أصل لو ،وُب إسناده ؾباىيل .وقاؿ األلباٍل ُب «إرواء الغليل» (:)ٕٕٔ/ٙ
موضوع.
(ٕ٘ٓ) أخرجو أبو نعيم ُب «اغبلي ».)ٖٕٕ/ٗ( ،

ٜٚ

عليو.
وكذلك من ظهر منو الفةور يبُْنَع من سبلك الغلماف اؼب ْرداف الصباح ،ويُفرؽ بينهما وإف مل يقر أو يعمد
ُ
فيو بفةوره ،فإف ما كاف مقصوده إىل دفع اؼبنكر ال عقوب فاعلو فيُكتفى فيو بالدالل  ،حىت اتفق الفقهاء
على أنو لو شهد شاىد بو عند اغباكم ،وكاف قد استفاض عنو نوع من أنواع الفسوؽ القادح ُب الشهادة،
فإنو ال هبوز قبوؿ شهادتو ،بل هبرحو اعبارح عند اغباكم بذلك بناءً على االستفاض وإف مل يره ،فقد ثبت

ومر عليو
خَتا فقاؿ(( :وجبت وجبت))ُ ،
عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو ُمر عليو جبنازة فأثنوا عليها ً
جبنازة فأثنوا عليها شرا فقاؿ(( :وجبت وجبت)) ،فسألوه عن ذلك فقاؿ(( :ىذه الجنازة أثنيتم عليها
خيرا فقلت :وجبت لها الجنة ،وىذه الجنازة أثنيتم عليها شرا ،فقلت :وجبت لها النار ،أنتم شهداء
ً

اهلل في األرض)) .
( )206

لرجمت
أحدا بغير بينة
اجما ً
ُ
مع أنو كاف ُب زمانو امرأة تفعل الفةور ،فقاؿ(( :لو ُ
كنت ر ً
ىذه))( .)207ىكذا ُب اغبديث الصحيح .فبُت أف اغبدود ال تُقاـ إال بالبين .

وأما اغبذر من الرجل ُب شهادتو وأمانتو وكبو ذلك؛ فتكوف بػاؼبظن  ،كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو
وسلم(( :ال تجوز شهادة خائن وال خائنة ،وال ذي ِغ ْم ٍر على أخيو وال تجوز شهاد القانع ألىل
البيت))( )208وعنو أنو قاؿ(( :ال تجوز شهادة ظنين –أي متهم -في والء أو قرابة))(.)209
واالستفاض كافي ُب ذلك وما ىو دوف االستفاض  ،حىت أنو يُستدؿ على الرجل بأقرانو ،كما قاؿ ابن
( )ٕٓٙأخرجو البخاري ُب كتاب اعبنائز -باب ثناء الناس على اؼبيت ( ،)ٖٔٙٚومسلم ُب كتاب اعبنائز -باب فيمن يثٌت عليو خَت أو
شر من اؼبوتى ( ،)ٜٜٗحديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو.
( )ٕٓٚأخرجو البخاريُ ،ب ك تاب اغبدود ،باب من أظهر الفاحش واللطخ والتهم بغَت بين  ،)ٙٛ٘٘( ،ومسلمُ ،ب كتاب الطبلؽ،
باب انقضاء عدة اؼبتوَب عنها زوجها ،وغَتىا بوضع اغبمل.)ٜٔٗٚ( ،
( )ٕٓٛأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب األقضي  ،باب من ترد شهادتو ،)ٖٙٓٔ( ،وابن ماجوُ ،ب كتاب األحكاـ ،باب من ال ذبوز شهادتو،
( .)ٕٖٙٙوقاؿ األلباٍل ُب «إرواء الغليل» ( :)ٕٖٛ/ٛحسن.
( )ٕٜٓأخرجو الًتمذيُ ،ب أبواب الشهادات ،باب ما جاء فيمن ال ذبوز شهادتو ،)ٕٕٜٛ( ،والبيهقي ُب «الكربى» ،كتاب
الشهادات ،باب من قاؿ ال تقبل شهادتو ،)ٕٓ٘ٚٓ( ،من حديث عائش رضي اهلل عنها ،بلفظ« :ال ذبوز شهادة خائن وال خائن  ،وال
ؾبلود حدا وال ؾبلودة ،وال ذي غمر ألخيو ،وال ؾبرب شهادة ،وال القانع [ص ] ٘ٗٙ:أىل البيت ؽبم وال ظنُت ُب والء وال قراب ».
وأخرجو ابن أيب شيب ُب «مصنفو» ،)ٕٕٛ٘ٚ( ،بلفظ« :ال هبوز ُب الطبلؽ شهادة ظنُت وال متهم» .وقاؿ األلباٍل ُب «إرواء الغليل»
( :)ٕٜٕ/ٛضعي .

ٜٛ

مسعود(( :اعتبروا الناس بأخدانهم))( .)210وذلك ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(( :المرء على
أحدكم من يُخالِل))  .فإف اؼبقصود من ىذا دفع شره ،مثل االحًتاز من العدو .وقد
دين خليلو فلينظر ُ
( )211

قاؿ عمر -رضي اهلل عنو(( :-احًتسوا من الناس بسوء الظن))( .)212وال ذبوز عقوب اؼبسلم بسوء الظن
بو.
خبَتا بالشر وأسبابو وعبلماتو ،مثل اػبربة بالكفر والفسوؽ وأحواؿ
ؽبذا ينبغي للوايل والعامل أف يكوف ً

العدو ُب دينهم ودنياىم؛ ليحًتس من شر ذلك.

وكاف من أعظم اؼبصاّب :إزجاء العيوف –الذين ىم اعبواسيس -إىل العدو ،واؼبعرف بطريق الكفر ،كما
قد ورد عن بعض السل

عروة إذا نشأ ُب اإلسبلـ من ال يعرؼ
عروة ً
أنو قاؿ :إمبا تُػْنقض ُعرى اإلسبلـ ً

اعباىلي  .وىذا ألف من ال يعرؼ األمراض وأسباهبا قد يغًت بالعافي  ،وال وبًتز من أسباب اؼبرض أو ذاتو،
وعرؼ سببو وعبلمتو فإنو يصلح للطبيب.
والوالة والعلماء أطباءُ اػبلق ،كما كتب سلماف إىل أيب الدرداء ،ؼبا توىل القضاء :بلغٍت أنك قعدت

مسلما.
طبيبًا فإياؾ أف تقتل ً

وكاف عمر –رضي اهلل عنو -يقوؿ :لست خبب وال ىبدعٍت اػبب(.)213

وقالوا :كاف عمر أورع من أف َىبْدع وأعقل من أف ُىبْدع.
وسبلم القلب احملمودة :ىي سبلمتو من األمراض ،كالشبهات واألخبلؽ الردي ؛ من النفاؽ والغِ ّل
واغبسد والبخل واعبْب وشهوة الزنا و ِ
الكرب وكبو ذلك.
ُْ
ؿبمودا؛ إذ العلم صف كماؿ ،وما ينتفع بو إما واجب وإما
اعبهل باغبقائق فليس ُب نفسو
فأما
ً
ُ
مستحب .والسياس ُ بالرأي واػبربة أعظم من السياس بالشةاع والقوة وأنفع.
وبذ لك يرفع اهلل الدرجات ،كما قاؿ ُب خرب يوس

عليو السبلـ{ :نرفع درجات من نشاء وفوؽ كل

(ٕٓٔ) أخرجو الطرباٍل ُب «الكبَت» ،)ٜٜٛٔ( ،وابن بط ُب «اإلبان الكربى».)ٖٚٙ( ،
(ٕٔٔ) أخرجو أبو داود ُب كتاب األدب -باب من يؤمر أف هبالس (ٖٖ ،)ٗٛوالًتمذي ُب كتاب الزىد -باب ما جاء ُب أخذ اؼباؿ
حبقو ( ،)ٕٖٚٛمن حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
(ٕٕٔ) أخرجو أبو عمرو الداٍل ُب «السنن الواردة ُب الفنت وغوائلها والساع وأشراطها» ،)ٕٖٛ( ،وأورده البغوي ُب «شرح السن »،
(ٖٔ ،)ٔٔٔ/بلفظ« :احتةزوا ِمن النّاس بِسوء الظن  .»...وقاؿ األلباٍل ُب «سلسل األحاديث الضعيف » (ٔ :)ٕٛٛ/ضعي جدا.
(ٖٕٔ) أورده ابن القيم ُب «إعبلـ اؼبوقعُت».)ٜٔٛ/٘( ،

ٜٜ

ذي علم عليم} [يوس  ،] ٚٙ :وقاؿ ُب ذي القرنُت{ :وآتيناه من كل شيء سببا} [الكه ]ٛٗ :
علما.
قالواً :

خدعة))( .)214ومن حكم الشعر عن أيب الطيب.
وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :
الحرب َ
ُ
الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرأي قب ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ٌ
أوؿ وىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي المحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني
ػجاعة الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػجعاف
ُ
بلغ ػ ػ ػ ػ ػػت م ػ ػ ػ ػ ػػن العلي ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ف ػ ػ ػ ػ ػػإذا ىم ػ ػ ػ ػ ػػا اجتمع ػ ػ ػ ػ ػػا ل ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ػاء ك ػ ػ ػ ػ ػػل مك ػ ػ ػ ػ ػػاف
ػنفس ِم ػ ػ ػ ػ ػػرةً

لكن ال بد للوايل من التغافل عن العقوب على ما يعملو الناس من الذنوب اليت ال تضر إال صاحبَها ،كما

روى معاوي –رضي اهلل عنو -عن النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :إف الولي إذا ابتغى الريبة في الناس إال
كاد يفسدىم))(.)215
قاؿ اغبسن :كلم ٌ ظبعها معاوي ُ من النيب صلى اهلل عليو وسلم نفعو اهلل هبا.

وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :من ابتُلي من ىذه القاذورات بشيء فليَ ْستَتِر بستر اهلل ،فإنو من يُػْب ِد
ِ
كتاب اهلل))(.)216
ص ْف َحتَو نُق ْم عليو َ
لنا َ
ِ
قلوهبم
وال ينبغي لو أف يُظْ ِهر للناس أف يعرؼ ما أخفوه من سيئاهتم إذا مل يُعاقب عليو ،فإف ذلك يغَت َ

ووبرؾ الفتن َ ببل فائدة.

***

فصل
ٌ
اسم جامع لكل ما فيو منفع عام ال زبتص دبعُت ،أو َدفْع مضرة عام دبا يتعلق بالدين أو
حقوؽ اهللٌ :

الدنيا ،كالنظر ُب اؼبساجد وأئمتها ومؤذنيها ،والوقوؼ والطرقات والضياع ،وإحياء السنن النبوي  ،وإمات
البدع اؼب ِ
ضل  ،وتقدَل من ينتفع بو ُب ذلك وغَته من خيار الناس ،وأىل الدين والعلم ،والرب والتقوى من كل
ُ
ِ
ِصن من أصناؼ الناس ،وؾبانب ذوي اإلٍب والعدواف ،وأىل اغبيل واػبديع  ،والكذب واإل ْدىاف ،وغَت
(ٕٗٔ) أخرجو البخاريُ ،ب كتاب اعبهاد والسَت ،باب اغبرب خدع  ،)ٖٖٓٓ( ،ومسلمُ ،ب كتاب اعبهاد والسَت ،باب جواز اػبداع
ُب اغبرب.)ٖٜٔٚ( ،
(ٕ٘ٔ) مل أق عليو من حديث معاوي رضي اهلل عنو ،وأخرجو أبو داودُ ،ب كتاب األدب ،باب ُب النهي عن التةسس،)ٜٗٛٛ( ،
من حديث أيب أمام رضي اهلل عنو .وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٔ :)ٖٕٜ/صحيح.
( )ٕٔٙأخرجو اغباكمُ ،ب كتاب التوب واإلناب  ،)ٚٙٔ٘( ،والبيهقي ُب «الكربى» ،كتاب األشرب واغبد فيها ،باب ما جاء ُب االستتار
بسًت اهلل عز وجل ،)ٔٚٙٓٔ( ،من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما .وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٔ :)ٜٖ/صحيح.
ٓٓٔ

ذلك من اؼبصاّب العام  .وقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يتوىل بنفسو عام ذلك ،ويستنيب فيما بَػ ُع َد
عنو ،ويوكل ُب بعض األمور ؼبن حضر عنده.
وكاف اؼبسلموف يتعاونوف على ذلك ،وكاف خلفاؤه قريبًا من ذلك ،وكانوا يستخلفوف ُب مصرىم قاضيًا فيما
يد يراجع عمر ُب مسائل
يتفق حكمهم فيو ،فإذا نزؿ بالقاضي ما فيو إشكاؿ يراجع اػبليف  ،كما كاف ز ٌ
اعبد والطبلؽ وغَت ذلك.
وأما بعد اػبلفاء؛ فتنوعت العادات ُب ذلك ُب األعصار واألمصار حبسب قل اغباج وكثرهتا ،وحبسب قدرة
الوايل الكبَت وعةزه ،وقيامو باألمر وإعراضو وأسباب أخر ،فصار بعض ىذه األمور يتوالىا وايل اغبرب
الذي ىو صاحب الشرط .
وكاف صاحب الشرط مثل اؼبنفذ ألمر الويل الكبَت الذي يقاؿ لو(( :نائب السلطاف)) .قاؿ أنس بن مالك:
سعد من النيب صلى اهلل عليو وسلم دبنزل صاحب الشرط من األمَت.
كاف ٌ
ِ
النهي عن اؼبنكر ،وواليتو قد تدخل ُب والي القاضي.
يل َ
وبعضها يتوالىا احملتَسب الذي َو َ
األمر باؼبعروؼ و َ
وبعضها يتوالىا القاضي.
وأي شيء من الواليات ُع ِمل فيو بطاع اهلل ورسولو كانت والي ً شرعي  ،وأي شيء ُع ِمل فيها خببلؼ
ذلك ،أو تُِرؾ فيها ما هبب مل تكن شرعي  ،لكن ؼبا كاف القاضي أقرب إىل العلم وأىلو [و] أكثر معرف
بالشريع = صار كثَتٌ من الناس يظن أنو ليس من الواليات ما هبب أو يقع فيها حكم الشرع إال ىي،
خروجا منهم عن اغبق ،أو
وصاروا يفهموف أف الشرع ما َح َكم بو القاضي ،وردبا فروا من ىذا الشرع؛ إما ً
ٍ
ؿبمدا صلى
لتقصَت يقع من بعض القضاة ،وليس األمر كذلك ،بل الشرع اسم ؼبا بعث اهلل تعاىل بو رسولَو ً
صبيع اػبلق.
وح ْك ُمو ٌ
الزـ َ
اهلل عليو وسلم من الكتاب واغبكم ُ ،
ٍ
كثَتا ما ىبالفو بعض
كثَتا ما يوافقو النائب والوايل واحملتسب ،كما أنو ً
فعلى كل واؿ أف يتبع ىذا الشرع ،و ً
القضاة؛ إما لعدـ معرفتو ،أو لغرض مذموـ ،أو لتقليد عامل أو غَت ذلك ،فإف اؼبوافق لو من غَت القضاة.
وقد يوافقو لظهور اغبق الذي اتفقت عليو العقوؿ أو األدياف أو شريعتنا ،أو ؼبعرفتو بذلك من الكتاب
والسن  ،أو لصح رأيو ،أو لتقليد ُمصيب ُب ذلك ،أو ىو اتفاقًا من غَت سلوؾ طر ٍيق صحيح ،لكن موافق
الشرع ُب القضاء أكثر من موافقتو ُب غَته من الواليات.
وقد رؤي من الوالة من ىو غَت من أكثر القضاة ،ورؤي من القضاة من ىو شر من فُساؽ الوالة .وعموـ
ىذه الواليات وخصوصها ىو حبسب ما يبكن من اؼبويل ،فإف اؼبقصود ىو أمان الدين ُب صبيع األشياء ،وال
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سلطاف يقاـ بو الدين على الوجو اؼبشروع ،كاف ذلك مقصود
يتم ذلك إال باالجتماع والسلطاف ،فإذا ُجعِل
ٌ
الوالي .
وقد ذكر طوائ من الفقهاء أف والي القضاء اؼبطلق تقتضي عدة أنواع ،واختلفوا ُب أشياء ،وىذا حبسب
الع ْرؼ حىت قالوا :ذلك يقتضي ىذا ،فإف
مقتضى لفظ الوالي ُ
وع ْرفها ،فإف ذلك ىبتل باختبلؼ معاٍل ُ
موجبات العقود كلها تُػتَػلَقى من اللفظ أو العرؼ إذا مل يكن الشرع قد جعل ؽبا حدا.
وكل ما كاف من باب الوكاالت والواليات اليت تُستفاد بالشرط ال بالشرع ،كالوصي  ،والقضاء ،وأمارة
ستفاد من اؼبوىل لفظًا وعرفًا على ما يثبت
عمومها
وخصوصها يُ ُ
َ
اغبرب ،ووالي األمصار ،وكبو ذلك ،فإف َ
بالشرع ،كوالي األب على ابنو ،فإف عموـ ذلك يستفاد بنفس الشرع.
***
فصل
الحدود والحقوؽ التي آلدمي معين
القصاص
وأمػا اغبقػوؽ واغبدود اليت آلدمػي مػعُت:
فمنها الدماء ،قػاؿ اهلل تعػاىل { :قل تعالوا أتل ما حرـ ربكم عليكم أال تشركوا بو شيئا وبالوالدين
إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمبلؽ كبن نرزقكم وإياىم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال
تقتلوا النفس اليت حرـ اهلل إال باغبق ذلكم وصاكم بو لعلكم تعقلوف * وال تقربوا ماؿ اليتيم إال باليت ىي
أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا الكيل واؼبيزاف بالقسط ال نكل

نفسا إال وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كاف

ذا قرىب وبعهد اهلل أوفوا ذلكم وصاكم بو لعلكم تذكروف * وأف ىذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا
السبل فتفرؽ بكم عن سبيلو ذلكم وصاكم بو لعلكم تتقوف} [األنعػاـ.]ٖٔ٘-ٔ٘ٔ :
وقػاؿ تعاىل{ :وما كاف ؼبؤمن أف يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ} إىل قػولو{ :ومن يقتل
مؤمنا متعمدا فةزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهلل عليو ولعنو وأعد لو عذابا عظيما} [النساء-ٜٕ :
ٖ.]ٜ
وقػاؿ تعاىل { :من أجل ذلك كتبنا على بٍت إسرائيل أنو من قتل نفسا بغَت نفس أو فساد ُب األرض
فكأمبا قتل الناس صبيعا ومن أحياىا فكأمبا أحيا الناس صبيعا} [اؼبائدة.]ٖٕ :
وُب اغبديث الصحيح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ(( :أوؿ ما يُقضى بين الناس يوـ القيامة
ٕٓٔ

في الدماء)) .
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وقد قاؿ العلماء :أكرب الكبائر بعد الكفر :قتل النفس اليت حرـ اهلل بغَت اغبق.
والقتل ثبلث أنواع:
معصوما دبا يقتل غالبًا ،سواء كاف يقتل حبده كالسي
أحدىا :العمد احملض ،وىو أف يقصد من يعلمو
ً
وكبوه ،أو بثقلو كالسْنداف وُك ِ
القصار ،أو َبقطْع النػ َفس عنو ،كالتغريق واػبَْنق ،أو بغَت ذلك كاغبريق
وذين َ
ِ
واإللقاء من ٍ
مكاف ٍ
صيتُت حىت زبرج الروح ،ويستقي السموـ القتال  ،وكبو ذلك من
شاىق ،وإمساؾ اػب ْ

األفعاؿ.

الق َود ،وىو أف ُيبَكن
اؼبقتوؿ
فهذا إذا فعلو
القاتل وىو بالغ عاقل ،و ُ
معصوـ مكافئ لو = وجب فيو َ
ٌ
ُ
أولياءُ اؼبقتوؿ من القاتل ،فإف أحبوا قَػتَلوا ،وإف أحبوا أخذوا الدي  ،وإف أحبوا عفوا.

وىل ؽبم أف يعفوا عن الدي بغَت رضى القاتل؟ فيو خبلؼ مشهور بُت الفقهاء ،وليس ؽبم أف يقتلوا

غَت القاتل ال من قبيلتو وال من غَتىم ،قاؿ اهلل تعاىل{ :وال تقتلوا النفس اليت حرـ اهلل إال باغبق ومن قتل
مظلوما فقد جعلنا لوليو سلطانا فبل يسرؼ ُب القتل إنو كاف منصورا} [اإلسراء .]ٖٖ :قالوا ُب التفسَت :ال
يقتل غَت قاتلو.
وعن أيب شريح اػبَُزاعي قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :من أُصيب بدـ أو خبل -

والخبل الجراح -فهو بالخيار بين إحدى ثالث -فإف أراد الرابعة فخذوا على يديو :-أف يَقتل ،أو
مخلدا فيها
خالدا
ً
يعفو ،أو يأخذ الدية .فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد ،فإف لو نار جهنم ً
أبدا))( .)218رواه أىل ((السنن)) .قاؿ الًتمذي حديث حسن صحيح.
ً
فمن قَػتَل بعد العفو أو أَ ْخذ الدي  ،فهو أعظم ُج ًرما فبن قَػتَل ابتداء ،حىت قاؿ بعض العلماء :إنو هبب

قتلو حدا ،وال يكوف أمره إىل أولياء اؼبقتوؿ ،قاؿ اهلل تعاىل{ :كتب عليكم القصاص ُب القتلى اغبر باغبر
والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي لو من أخيو شيء فاتباع باؼبعروؼ وأداء إليو بإحساف ذلك زبفي
( )ٕٔٚأخرجو البخاري ُب كتاب الرقاؽ -باب القصاص يوـ القيام (ٖٖ٘ ،)ٙومسلم ُب كتاب القسام واحملاربُت -باب اجملازاة
بالدماء ُب اآلخرة (.)ٔٙٚٛ
( )ٕٔٛأخرجو ابن ماجوُ ،ب كتاب الديات ،باب من قتل لو قتيل فهو باػبيار بُت إحدى ثبلث .)ٕٕٖٙ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «ضعي
اعبامع» (صػ ٗ :)ٚٛضعي .
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من ربكم ورضب فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم * ولكم ُب القصاص حياة ياأويل األلباب لعلكم
تتقوف} [البقرة.]ٜٔٚ-ٔٚٛ :
قاؿ العلماء :إف أولياء اؼبقتوؿ تغلي قلوهبم بالغيظ ،حىت يُؤثروا أف يقتلوا القاتل وأولياءه ،وردبا مل يرضوا

وم َقدـ الطائف  ،فيكوف القاتل قد اعتدى
كثَتا من أصحاب القاتل ،كسيد القبيل ُ ،
بقتل القاتل ،بل يقتلوف ً

ُب االبتداء ،ويتعدى ىؤالء ُب االستيفاء ،كما كاف يفعلو أىل اعباىلي  ،وكما يفعلو أىل اعباىلي اػبارجوف
عن الشريع ُب ىذه األوقات ،من األعراب واغباضرة وغَتىم.
عظيما أشرؼ من اؼبقتوؿ ،فيفضي ذلك إىل أف أولياء اؼبقتوؿ يقتلوف
وقد يستعظموف قتل القاتل لكونو ً
من قدروا عليو من أولياء القاتل ،وردبا حال ىؤالء قوما واستعانوا هبم وىؤالء قوما ،فيػ ْف ِ
ضي إىل الفنت
ً ُ
ً
والعداوات العظيم .
خروجهم عن َسنَ ِن العدؿ الذي ىو القصاص ُب القتلى ،فكتب اهلل علينا القصاص -
وسبب ذلكُ :

حياة حبقن دـ غَت القاتل من أولياء الرجلُت.
وىو اؼبساواة واؼبعادل  -وأخرب أف فيو ً
ِ
القتل أنو يػُ ْقتل ك عن القتل ،وقد ُروي عن علي بن أيب طالب وعبد اهلل
و ً
أيضا :فإذا َعلم من يريد َ
يد على من
بن عمرو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ(( :المؤمنوف تتكافأ دماؤىم ،وىم ٌ
سواىم ،ويسعى بذمتهم أدناىم ،أال ال يػ ْقتل مسلم بكافر وال ذو ٍ
عهد في عهده))  .رواه أضبد وأبو
َُ
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داود وغَتنبا من أىل السنن.
فقضى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف اؼبسلمُت تتكافأ دماؤىم -أي تتساوى وتتعادؿ -فبل يػُ َفضل

موىل عتيق ،وال عامل
قرشي أو
عريب على
أصلي على ً
ىامشي على غَته من اؼبسلمُت ،وال حر ّ
ّ
عةمي ،وال ّ
ّ
أو أمَت على أمي أو مأمور ،كما قضى أهنم يتساووف ُب األمواؿ ُب مثل اؼبواريث ،فإف البنُت يتساووف ُب

إرثهم من أُمهم وإف تفاضلوا ُب الدين والدنيا.
وىذا الذي قضاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من العدؿ بُت اؼبسلمُت ُب النفوس واألمواؿ متفق
عليو بُت اؼبسلمُت ،خببلؼ ما عليو أىل اعباىلي وحكاـ اليهود ،فإنو كاف بقرب مدين النيب صلى اهلل عليو
وسلم صنفاف من اليهود :قػَُريظ والنضَت ،وكاف النضَت تُػ َفضل على قريظ ُب الدماء ،فتحاكموا إىل
( )ٕٜٔسبق زبرهبو.
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إف
النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ذلك ،وُب حد الزاٍل ،فإهنم كانوا قد غَتوه من الرجم إىل التحميم ،فقالواْ :
َح َكم بينكم بذلك كانت لكم حة  ،وإال فأنتم قد تركتم حكم التوراة ،فأنزؿ اهلل تعاىل{ :ياأيها الرسوؿ ال

وبزنك الذين يسارعوف ُب الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواىهم} إىل قولو{ :ومن مل وبكم دبا أنزؿ اهلل

فأولئك ىم الظاؼبوف} [اؼبائدة.]ٗ٘-ٗٔ :
نفس ا على أخرى كما كانوا
بُت سبحانو وتعاىل أنو سوى بُت نفوسهم ومل يفض ل ً
يفعلونو .إىل قولو { :فاحكم بينهم دبا أنزؿ اهلل وال تتبع أىواءىم عما جاءؾ من اغبق لكل جعلنا منكم
شرع ومنهاجا } إىل قػول و{ :أفحكم اعباىلي يبغوف ومن أحسن من اهلل حكما لقوـ يوقنوف } [اؼبائدة:
فح َك م اهلل ُب دماء اؼبسلمُت أهنا سواء ،خبلؼ ما عليو أىل اعباىلي .
َ .] ٘ٓ - ٗٛ
وأكثر سبب األىواء الواقع بُت الناس ُب البوادي واغبواضر إمبا ىو البغي وترؾ العدؿ ،فإف إحدى
ماال ،أو تعلو عليها بالباطل فبل تنصفها ،وال تقتصر األخرى على
دما أو ً
الطائفتُت تصيب من األخرى ً
استيفاء اغبق.
والواجب ُب كتاب اهلل تعاىل اغبكم بُت الناس ُب الدماء واألمواؿ وغَتىا بالقسط الذي أمر اهلل تعاىل
مصلح بينهم فيصلح بالعدؿ ،كما قػاؿ
بو ،وؿبو ما كاف عليو كثَت من الناس من حكم اعباىلي  .وإذا أصلح
ٌ

تعاىل { :وإف طائفتاف من اؼبؤمنُت اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإف بغت إحدانبا على األخرى فقاتلوا اليت تبغي
حىت تفيء إىل أمر اهلل فإف فاءت فأصلحوا بينهما بالعدؿ وأقسطوا إف اهلل وبب اؼبقسطُت * إمبا اؼبؤمنوف
إخوة فأصلحوا بُت أخويكم واتقوا اهلل لعلكم ترضبوف} [اغبةرات.]ٔٓ-ٜ :
وينبغي أف يطلب العفو من أولياء اؼبقتوؿ ،فإنػو أفضػل ؽبم ،كما قػاؿ تعػاىل{ :واعبروح قصاص فمن
تصدؽ بو فهو كفارة لو} [اؼبائدة.]ٗ٘ :
ِ
أمر فيو قصاص إال أمر فيو بالعفو)) .رواه أبو
قاؿ أنس(( :ما ُرف َع إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٌ
داود وغَته.
وروى مسلم ُب ((صحيحو)) عن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
عبدا ٍ
رفعو اهلل))
بعفو إال عزا ،وما تواضع ٌ
وسلم(( :ما نقصت صدقةٌ من ماؿ ،وما زاد اهلل ً
أحد هلل إال َ

٘ٓٔ

.
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وىذا الذي ذكرناه من التكافؤ ىو ُب اؼبسلم اغبر مع اؼبسلم اغبر ،فأما الذمي؛ فةمهور العلماء على
تاجرا وكبو ذلك ليس
أنو ليس بك ء للمسلم ،كما أف اؼبستأمن الذي يقدـ من ببلد الكفار ً
رسوال أو ً
بك ء لو وفاقًا .ومنهم من يقوؿ :بل ىو ك ء لو .وكذلك النزاع ُب قتل اغبر بالعبد.
احدا قُتِلوا بو ،كما قاؿ عمر بن
عدد و ً
قتل ٌ
وال تعترب اؼبكافأة ُب العدد عند صباىَت العلماء ،بل لو َ
اػبطاب –رضي اهلل عنو :-لو سباأل عليو أىل صنعاء ألقَ ْد ُهتم بو .وكذلك قاؿ علي بن أيب طالب –رضي
اهلل عنوُ -ب الذين شهدوا على رجل بالسرق  ،فقطعوٍ ،ب رجعوا عن الشهادة ،فقاؿ :لو أعلم أنكم تعمدًب
لقطعتكما(.)221
الرجل اليهودي باؼبرأة
وكذلك يػُ ْقتل الذكر باألنثى عند اعبماىَت ،كما قَػتَل النيب صلى اهلل عليو وسلم
َ
قصاصا.
ً
والنوع الثاني :اػبطأ الذي يشبو العمد ،قاؿ عليو السبلـ(( :أال إف في قتل الخطأ ِشْبو العمد ما
أوالدىا))( .)222فسماهِ :شْبو
كاف بالسوط والعصا :مائة من اإلبل ،منها أربعوف َخلِ َفة في بطونها ُ
العمد؛ ألنو قصد العدواف عليو باعبناي لكنها ال تقتل غالبًا ،فقد تعمد العدواف ومل يتعمد ما يقتل .وىذا ال
قَػ َود فيو عند اعبمهور كما ذكر صلى اهلل عليو وسلم .وىل ىي على القاتل أو على عاقلتو؟ فيو نزاع بُت

الفقهاء ُب مذىب أضبد وغَته.

صيدا أو ىدفًا فيصيب إنسانًا بغَت
والنوع الثالث :اػبطأ احملض وما هبري ؾبراه ،مثل أف يكوف يرمي ً

علمو وال قصده ،فهذا ليس فيو قود وإمبا فيو الدي على عاقل القاتل ،وفيو الكفارة ُب مالو ،وُب ىذه
األبواب مسائل كثَتة معروف ُب كتب أىل العلم.
***

(ٕٕٓ) أخرجو مسلم ُب كتاب الرب والصل واآلداب -باب استحباب العفو والتواضع ( ،)ٕ٘ٛٛمن حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
معلقاُ ،ب كتاب باب إذا أصاب قوـ من رجل ،ىل يعاقب أو يقتص منهم كلهم ،)ٛ/ٜ( ،بلفظ« :لو علمت
(ٕٕٔ) أخرجو البخاري ً
أنكما تعمدسبا لقطعتكما».
(ٕٕٕ) أخرجو أبو داودُ ،ب كتاب الديات ،باب ُب دي اػبطأ شبو العمد ،)ٗ٘ٗٚ( ،وابن ماجوُ ،ب كتاب الديات ،باب دي شبو
العمد مغلظ  .)ٕٕٙٚ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٔ :)٘ٔ٘/صحيح.
ٔٓٙ

فصل
القصاص في الجراح
يده اليمٌت من
قطع َ
والقصاص ُب اعبراح – ً
أيضا -ثابت بالكتاب والسن واإلصباع بشرط اؼبساواة ،فإذا َ

العظم
ِم ْفصل فلو أف يقطع يده كذلك ،وإذا قلع سنو فلو أف يقلع سنو ،وإذا ُشج ُب رأسو أو وجهو
َ
فأوضح َ
فلو أف يشةو كذلك ،فأما إذا مل يبكن اؼبساواة ،مثل أف ِ
يكسر لو عظما باطنًا أو شةو دوف اؼب ِ
وض َح  ،فبل
ً
ُ
يُ ْشرع القصاص ،بل ذبب الدي احملدودة [أو األَْرش] = ما جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو،
فكل عضو أو منفع ليس ُب اإلنساف فيو إال واحد؛ ففيو دي كامل  ،كاللساف ،واألن  ،والذ َكر ،والكبلـ

والعقل.
وكل ما ُب اإلنساف منو اثناف ففيهما الدي  ،وُب أحدنبا نصفها ،كالعينُت ونظرنبا ،واألذنُت والسمع،
واليدين ،والر ْجلُت.

وما ُب اإلنساف فيو ثبلث ؛ ففي أحدىا ثلث الدي  ،كةانيب األن  ،واغبائل بينهما.

وما فيو منو أربع ؛ ففي أحدىا ربع الدي  ،كاألجفاف األربع .
وما فيو أكثر من ذلك كاألصابع العشرة؛ ُب كل أصبع ُع ْشر الدي  ،وُب كل سن نص

ووضح؛ ففيو نص
وإذا شج رأسو أو وجهو حىت ظهر العظم َ

ُع ْشر الدي .

ُع ْشر الدي  ،وإف كانت الشة دوف ذلك

اندمل ُج ْر ُحو ،فما
عبد وىو سليمٍ ،ب يُقوـ وىو ؾبروح قد
مثل أف تبضع اللحم ،فإنو يُقوـ اجملروح كأنو ٌ
َ
نقصت قيمتو أُ ْعطي اعبناي من ديتو.
بعصى ،وكبو
وأما القصاص ُب الضرب بيده أو بعصاه أو سوطو ،مثل أف يلطمو ،أو يلكمو ،أو يضربو
ً

ذلك؛ فقد قاؿ طائف من العلماء :ال قصاص فيو بل فيو تعزير؛ ألنو ال يبكن اؼبساواة فيو.

وقاؿ آخروف :بل فيو القصاص ،وىذا ىو اؼبأثور عن اػبلفاء الراشدين وغَتىم من الصحاب والتابعُت:
أف القصاص مشروع ُب ذلك ،وىو نص أضبد وغَته من الفقهاء ،وبذلك جاءت سن رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ،وىو الصواب.
عمر بن اػبطاب -رضي اهلل عنو -فذكر حديثًا قاؿ فيو(( :أال إٍل واهلل ما أرسل
قاؿ أبو فراسَ :خطَ َ
ب ُ

عمايل إليكم ليضربوا أبشاركم وال ليأخذوا أموالكم ،ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسن نبيكم،
فمن فُعِل بو سوى ذلك فلَتفعو إيل ،فوالذي نفسي بيده إذًا ألُقِصنو منو.
ٔٓٚ

فوثب عمرو بن العاص فقاؿ :يا أمَت اؼبؤمنُت ،إف كاف رجل من اؼبسلمُت على رعي  ،فأدب رعيتَو
ِ
صو منو؟
أئنك ؼبُق ّ
ِ
صنو منو ،أٌل ال أُقِصو منو وقد رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
قاؿ :إي والذي نفس ؿبمد بيده ًإذا ألُق ّ
ِ
ص من نفسو؟! أال ال تضربوا اؼبسلمُت فتُ ِذلوىم ،وال سبنعوىم حقوقَهم فتكفروىم .رواه أضبد وغَته.
وسلم يُق ّ
ومعٌت ىذا إذا ضرب اؼبتويل رعيتَو ضربًا ُمبَػر ًحا غَت جائز ،فأما الضرب اؼبشروع فبل قصاص فيو
باإلصباع ،وىو واجب أو مستحب أو جائز.
***

ٔٓٛ

فصل
القصاص في األعراض
رجبل أو دعا عليو ،فلو أف يفعل بو كذلك،
أيضا وىو أف الرجل إذا لعن ً
والقصاص ُب األعراض مشروع ً

وكذلك إذا شتمو شتيم ال كذب فيها ،والعفو أفضل ،قاؿ اهلل تعاىل{ :وجزاء سيئ سيئ مثلها فمن عفا
وأصلح فأجره على اهلل إنو ال وبب الظاؼبُت * وؼبن انتصر بعد ظلمو فأولئك ما عليهم من سبيل * إمبا
السبيل على الذين يظلموف الناس ويبغوف ُب األرض بغَت اغبق} [الشورى.]ٕٗ-ٗٓ :
الم ْستَباف ما قاال فعلى البادئ منهما ما لم يَػ ْعتَد المظلوـ))
وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلمُ (( :
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ويسمى ىذا :االنتصار.-والشتيم ُ اليت ال كذب فيها :مثل اإلخبار عنو دبا فيو من القبائح ،أو تسميتو بالكلب أو اغبمار وكبو

ذلك على وجو اإلىان .

فأما إف افًتى عليو مل وبل لو أف يفًتي عليو ،ولو كفَره أو فَسقو بغَت حق مل وبل لو أف يكفره أو
يفس َقو بغَت حق ،ولو لعن أباه أو قبيلتو أو أىػل بلده وكبو ذلك ،مل وبل أف يعتدي على أولئك إذا مل
يعينوه على ظلمو ،فإهنػم مل يظلموه ،قػاؿ اهلل تعػاىل{ :ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامُت هلل شهداء بالقسط

وال هبرمنكم شناف قوـ على أال تعدلوا اعدلوا ىو أقرب للتقوى} [اؼبائدة.]ٛ :
جائزا أو غَت جائز؟!
فكي هبوز للمسلم أف يتعدى على مسلم لبِغُضو إياه ً
بغضا ً
ِ
ؿبرما غبقو ما مل يلحقو من األذى جاز االقتصاص
وصباع ذلك :أف كل ما كاف من الكبلـ ُب عرضو ً
منو مثلو ،كالدعاء عليو مثل ما دعا عليو من ٍ
لعن وغَته ،وكاإلىان ُب الكبلـ ،وكإظهار مساوئو ُب وجهو
وىو اؽبمز ،أو ُب مغيبو وىو الغيب .
وال هبوز االعتداء عليو بأف يسب أكثر فبا يسبو ،أو أشد فبا سبو ،كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:
ِ
فعلِ َم أف اؼبكافئ ال إٍب عليو إال إذا اعتدى.
((ما قاال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوـ)) ُ ،
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وأما ما كاف من الكبلـ ؿبرًما غبق اهلل ،حبيث وبرـ ولو مل يكن فيو إيذاء لو ،كالكذب عليو بالقذؼ

والتكفَت والفسق وغَت ذلك؛ فهذا ال هبوز اؼبقابل دبثلو ،لكن يُعزر على ذلك ،دبنزل ما ليس فيو قصاص
(ٖٕٕ) أخرجو مسلم ُب كتاب الرب والصل واآلداب -باب النهي عن السباب (.)ٕ٘ٛٚ
(ٕٕٗ) سبق زبرهبو.

ٜٔٓ

من اعبوارح .وقد اختل العلماء ىل هبوز الصلح على ذلك دباؿ؟ على قولُت.
ونظَت ىذا :ما لو مثل بغَته ُب القتل ،مثل أف وبرقو أو يقطع يديو ورجليو ،فهل يػُ ْف َعل بو كما فعل أو

ال قَػ َود إال السي ؟ فيو قوالف مشهوراف للفقهاء؛ أشبههما بالكتاب والسن والعدؿ :أنو يػُ ْف َعل بو كما فعل

ما مل يكن الفعل ؿبرًما ُب نفسو ،كتةريع اػبمر ،والتلوط بو ،وكبو ذلك.
***

ٓٔٔ

فصل
ال قصاص في الفرية ونحوىا

ِ
كالفريَ وغَته؛ فيو العقوبػ باغبد ُب القذؼ ،وبالتعزير
وإذا كانت اؼبَظْلَم ُب الع ْرض فبا ال قصاص فيو ْ
ُب غَته.
ػاع ،قػاؿ اهلل تعايل{ :والذين يرموف احملصنات ٍب مل
أما حد القذؼ؛ فإنو ثابت بالكتػاب والسن واإلصب ِ
يأتوا بأربع شهداء فاجلدوىم شبانُت جلدة وال تقبلوا ؽبم شهادة أبدا وأولئك ىم الفاسقوف * إال الذين تابوا
من بعد ذلك وأصلحوا فإف اهلل غفور رحيم} [النور.]٘ ،ٗ :
وىذا اغبد –حد القذؼُ -م ْستحقو اؼبقذوؼ ،فبل يُستوَب إال بطلبو باتفاؽ الفقهاء ،فإف عفا عنو
سقط عند صبهور العلماء ،كمالك والشافعي وأضبد ُب اؼبشهور عنو؛ ألف اؼبغَلب فيو حق اآلدمي،
ُ
كالقصاص واألمواؿ .وقيل :ال يسقط تغليبًا غبق اهلل تعاىل لعدـ اؼبماثل كسائر اغبدود ،وىو قوؿ أيب حنيف
وأضبد ُب رواي .
هبب حد القذؼ إذا كاف اؼبقذوؼ ؿبصنًا؛ وىو اؼبسلم ،اغبر ،العفي  ،وأما اؼبشهور بالفةور فبل
وإمبا ُ

حد على قاذفو ،وكذلك الكافر والرقيق ،لكن يػُ َعزر القاذؼ.

وىذا ُب غَت الزوج ،إذ ال حاج بو إىل القذؼ وإف كاف صادقًا؛ ألف اهلل تعاىل يقوؿ{ :إف الذين
وببوف أف تشيع الفاحش ُب الذين آمنوا ؽبم عذاب أليم ُب الدنيا واآلخرة واهلل يعلم وأنتم ال تعلموف}

[النور.]ٜٔ :
فأما الزوج فإنو هبوز لو أف يقذؼ اؼبرأة إذا زنت ومل رببل من الزنا ،فإف َحبِلَت منو وولدت ،فعليو أف

وؿبَرًما لنسائو.
ولدىا؛ لئبل يلتحق بو من ليس منو ،ويصَت ذا رحم ألقاربو َْ
يقذفها وينفي َ

فإذا قذفها فإما أف تقر ىي بالزنا وإما أف تنكر ،فإف أنكرت فلو أف يبلعنها ،كما ذَكر اهلل ُب الكتاب،

وذُكِر ُب السن .

حد اغبر ،وكذلك ُب جلد الزنا والشرب؛ ألف اهلل تعاىل قاؿ ُب

عبدا فعليو نص
ولو كاف القاذؼ ً
اإلماء{ :فعليهن نص ما على احملصنات من العذاب} [النساء .]ٕ٘ :وإذا كاف الواجب القتل أو القطع
لليد؛ فإنو ال يػُنَص .

***
ٔٔٔ

فصل
األبضاع

ٍ
يح
ومن اغبقوؽ :األبضاع ،فالواجب اغبُ ْكم بُت الزوجُت دبا أمر اهلل تعاىل بو من
إمساؾ دبعروؼ أو تسر ٍ
بإحساف ،وعليها طاعتو ِ
وح ْفظ الغيب ُب نفسها ومالو كما أمر اهلل تعاىل .وهبب على كل من الزوجُت أف

نفس وانشراح ٍ
يؤدي إىل اآلخر حقوقَو بِ ِطْيب ٍ
صدر.

فأما المرأة؛ فلها عليو حق ُب مالو ،وؽبا حق ُب بدنو؛ فأما اؼباؿ؛ فالصداؽ والنفق باؼبعروؼ .فإف كاف

الصداؽ حاال –وىو الذي يسمى :اؼبقدـ -فتستحق مطالبتو بو قبل الدخوؿ .وأما اؼبؤجل إىل ٍ
أجل مسمى
–وىو الذي تسميو الناس :اؼبؤخر -قد جرت عادةُ البواىل ىذا الزماف بأف يتزوجوا اؼبرأة على ٍ
مهر مقدـ
ٍ
اعبميع وأطلقوا ،ومل
ومهر مؤخر ،ويَ ْش ًِتطا على ذلك قبل العقد عند اػبِطْب غالبًاٍ ،ب إذا عقدوا النكاح َظبوا
َ
يتعرضوا للفظ مقدـ وال مؤخر.
الشرط اؼبتقدـ على العقود دبنزل اؼبقارف عند عام السل  ،وىو اؼبشهور من قوؿ مالك وأضبد وغَتىا،
و ُ
وعليو يدؿ الكتاب والسن .
الفقهاء ُب صح ىذه التسمي  ،وأكثر

وإذا تزوجها على مقدـ ومؤخر ومل يسم أجبلً ،فقد اختل
السل على صحتها؛ ألف ما يقابلها من اؼبنفع ليس دبؤجل إىل أجل مسمى ،خببلؼ اؼبنفع ُب اإلجارة.

ٍب تنازعوا مىت وبل اؼبؤجل؟ فقاؿ كثَت منهم –أو أكثرىم :-وبل إذا تفرقا دبوت أو طبلؽ وكبوه ،وىذا
مذىب أضبد وغَته .وعلى ىذا فبل يستحق عام نساء ىذه األزماف مطالب الزوج باؼبؤخر من الصداؽ حىت
يتفارقا ،وىذا ىو الصواب؛ فإف الرجل مل يدخل على أنو حاؿ عليو دبنزل اؼبقدـ ،ودبنزل ما وبل من األيباف
أيضا -دخلت على أهنا تتقاضى ما كاف ؽبا حاال من اؼبقدـ والثمن واألجرة وإمبا
واألجور ،وال اؼبرأةُ – ً
لغرض ٍ
ٍ
فاسد يريد أف يفعلو ،أو لتخليو إىل طبلقها ،أو إىل منعو من
تتقاضاه حاليا عند مضارة الرجل
نفسها ،أو أ ف تذىب حيث شاءت .وأكثر الضرار اغباصل من النكاح من جه تكثر اؼبرأة من اؼبطالب
باؼبؤخر من الصداؽ.
ومن تأمل أحواؿ الناس علم ما ُب ذلك من الفساد الذي ال تأٌب بو سياس ُ عاقل فضبلً عن شريع
اإلسبلـ ،حىت تنكره العام بطباعها ،ال سيما إذا أُ ِضي إىل ذلك قبوؿ قوؽبا ُب عدـ قبض النفق مع عدـ
بعض
سكنها ُب منزلو طبسُت سن  ،وليس ؽبا جه معلوم إال ىو ،وكبو ذلك من األحكاـ اليت قد زؿ ُ
ٕٔٔ

صل منهم من تلك اؼبزل من الشر ما يناُب الشريع .
فح َ
العلماء َ

وأما النفق فهي باؼبعروؼ ُب ذلك اؼبكاف ُب ذلك الزماف ،وىي عند صبهور الفقهاء كأيب حنيف ومالك

قدرا وال حدا ،بل ىي معلوم بعرؼ ،تزيد وتنقص حبسب حاؿ الزواج ،وُب
وأضبد ليست مقد ًرة بالشرع ً
خبلؼ ُب مذىب أضبد وغَته.
اعتبارىا حباؿ اؼبرأة
ٌ
وىل هبب سبليك اؼبرأة ذلك –وىو الذي يسمى :األكل -كالفرض أـ يكفي سبكينها من األكل ُب
أشبَػ ُههما بالكتاب
اؼبنزؿ كما جرت بو أعراؼ الناس وعادهتم قديبًا وحديثًا؟ فيو قوالف للفقهاء ،والثاٍل ْ
والسن  ،فإنو مل يػُ ْعَرؼ على عهد السل امرأة كانت تأكل بالفرض ،وىذا ىو اؼبعروؼ الذي أمر اهلل بو.
أيضا -ىل وجبت النفق على وجو الصل كنفق األقارب ،أـ على وجو اؼبعاوض كالصداؽ
واختلفوا – ً

واألجرة؟ على قولُت ،فاألوؿ قوؿ أيب حنيف وأضبد ُب رواي عنو .والثاٍل ىو قوؿ الشافعي وأضبد ُب اؼبشهور
عنو.
دبضي الزماف إذا مل يفرضها اغباكم ،وال تستحق فسخ
وبنوا على ذلك أهنا على القوؿ األوؿ تسقط ّ
العقد بإعسار الزوج .وعلى الثاٍل ال تسقط دبضي الزماف كاألجرة ،وتستحق الفسخ بعةزه عنها ،كعةزه
عن الوطء ،وكذلك بامتناعها منو ُب الصحيح.
وأما حقها في بدنو فشيئاف :العِ ْشرة واؼبتع  ،حبيث لو كاف عاجزا عن الوطء ،لكونو ؾببوبًا استحقت
ٍ
خبلؼ شاذ فيو.
الفسخ عند العلماء قاطب  ،وكذلك لو كاف ِعنينًا على
ولو آىل منها –وىو أف وبل

مطلقا أو مدةً تكوف أكثر من أربع أشهر -فإهنا
باهلل أنو ال يطؤىا ً

الف ْرق باتفاؽ اؼبسلمُت ،كما دؿ عليو القرآف العظيم ُب قولو تعاىل{ :للذين يؤلوف من نسائهم
تستحق ُ
تربص أربع أشهر فإف فاءوا فإف اهلل غفور رحيم * وإف عزموا الطبلؽ فإف اهلل ظبيع عليم} [البقرة،ٕٕٙ :
 ]ٕٕٚلكن أكثرىم يقولوف :إذا مضت أربع أشهر فإما أف ُيبَكن وإما أف يطلق ،ومنهم من يقوؿ :بل يقع
الطبلؽ ِدبُضي أربع أشهر إذا مل يفيء منها.
الق ْسم ابتداء ،واؼبتع اليت ىي الوطء = واجب عليو كما دؿ عليو الكتاب والسن
والعِ ْشرة اليت ىي َ
واألصوؿ ،بل ىو مقصود النكاح ،واقتضاءُ الطبع ال يناُب الوجوب ،كما ال يناُب وجوب األكل والشرب،

وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم لعبد اهلل بن َعمرو –رضي اهلل عنهما -ؼبا رآه يسرد الصوـ(( :إف
ٖٔٔ

عليك حقا))
لزوجك َ
َ
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 ،ولو ال استحقاؽ الوطء ؼبا ملكت فسخ النكاح بعةزه عن الوطء ،وامتناعو

بالدين.
ٍب قد قيل :الواجب مرة ُب كل أربع أشهر؛ ألهنا مدة الًتبص ُب اإليبلء .وقيل :هبب وطؤىا باؼبعروؼ
على قدر قُػوتو وحاجتها ،كما ذبب النفق باؼبعروؼ كذلك ،وكما أف الواجب لو يستحقو باؼبعروؼ على

قدر قوهتا وحاجتو .واغباكم يقدر ما تستحقو من الوطء عند التنازع ،كما يقدر ما يستحقو ىو ،وكما يقدر
النفق ومهر اؼبثل ،وكبل القولُت ُب مذىب أضبد وغَته .والثاٍل أشبو بالكتاب والسن واألصوؿ ومصلح
اػبلق ،وال تُػ ْقضى حاج الناس ويزوؿ الضرر إال بو.

وأما حق الرجل عليها؛ فقد روى مسلم ُب ( (صحيحو)) أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ُب خطبتو
صلى اهلل عليو وسلم(( :اتقوا اهلل في النساء فإنهن ٍ
عواف عندكم ،وأنكم أخذتموىن بأمانة اهلل،

ِ
فعلن ذلك
ئن فُػ ُر َشكم ً
أحدا تكرىونو ،فإف َ
واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ،ولكم أف ال يوط َ
فاضربوىن ضربًا غير مبرح ،ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروؼ))(.)226
ٍ
زوجها إلى فراشو فتأبى عليو إال كاف الذي في
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(( :ما من امرأة يدعوىا ُ
السماء ساخطًا عليها حتى تصبح))( )227أخرجاه ُب ((الصحيحُت)).
تسجد لزوجها)) .
ألمرت المر َأة أف
أحدا بالسجود
َ
آمرا ً
ُ
وقاؿ(( :لو ُ
كنت ً
)(228

وروى أضبد وابن ماجو عن عبد اهلل بن أيب أوَب قاؿ :قدـ معاذ الشاـ فرأى النصارى تسةد لبطارقتها
وأساقفتها ،فرأى ُب نفسو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أحق أف يػُ َعظم ،فلما قدـ قاؿ :يا رسوؿ اهلل
آمرا
رأيت النصارى تسةد لبطارقتها وأساقفتها ،فر ُ
أيت ُب نفسي أنك أحق أف تعظم فقاؿ(( :لو كنت ً

(ٕٕ٘) أخرجو البخاري ُب كتاب الصوـ -باب من أقسم على أخيو ليفطر ُب التطوع ومل ير عليو قضاء إذا كاف أوفق لو ( ،)ٜٔٙٛمن
حديث أيب حةيف رضي اهلل عنو.
( )ٕٕٙأخرجو مسلمُ ،ب كتاب اغبج ،باب حة النيب صلى اهلل عليو وسلم.)ٕٔٔٛ( ،
( )ٕٕٚأخرجو البخاريُ ،ب كتاب النكاح ،باب ال تأذف اؼبرأة ُب بيت زوجها ألحد إال بإذنو ،)ٜٖ٘ٔ( ،ومسلمُ ،ب كتاب النكاح،
باب ربرَل امتناعها من فراش زوجها ،)ٖٔٗٙ( ،من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
( )ٕٕٛأخرجو أبو داود ُب كتاب النكاح -باب ُب حق الزوج على اؼبرأة (ٕٓٗٔ) ،والًتمذي ُب كتاب الرضاع -باب ما جاء ُب حق
الزوج على اؼبرأة ( ،)ٜٔٔ٘وابن ماجو ُب كتاب النكاح -باب حق الزوج على اؼبرأة (ٖ٘ ،)ٔٛوصححو األلباٍل ُب «صحيح اعبامع»
(ٗ.)ٕٜ٘

ٗٔٔ

أحدا أف يسجد ألحد ألمرت المرأة أف تسجد لزوجها ،وال تؤدي المرأةُ حق اهلل تعالى كلو حتى
ً
نفسها على ظهر قَػتَ ٍ
ب ألعطتو إياه))(.)229
تؤدي حق زوجها كلو ،ولو سألها َ
يضر هبا أو يشغَْلها عن فرض،
وىذا متفق عليو بُت الفقهاء :أف لو أف يستمتع هبا مىت ما شاء ما مل ّ

فعليها أف ُسبكنو.

كذلك وال زبرج من منزلو إال بإذنو أو إذف الشارع ،فإهنا عاني عنده ،والعاٍل :األسَت.
وينبغي لو إذا استأذنتو أف زبرج إىل الصبلة أف ال يبنعها إذا مل يكن فيو مفسدة .قاؿ النيب صلى اهلل
خير لهن))  .وكذلك ال يبنعها عيادة مرضى
إماء اهلل
َ
مساجد اهلل وبيوتهن ٌ
عليو وسلم(( :ال تمنعوا َ
( )230

أىلها وتعزيتهم.
وىل لو حق ُب بدهنا من اػبدم  ،مثل الفرش والكنس والطبخ وكبو ذلك؟ اختل الفقهاء فيو ،فقيل:
هبب عليها ،وقيل :ال هبب ،وقيل :هبب اػبفي
عادات الناس.

العرؼ ،وىو ىبتل
منو ،كالذي اقتضاه ُ

باختبلؼ

***

( )ٕٕٜأخرجو أضبد ُب «مسنده» ،)ٜٖٔٗٓ( ،وابن ماجوُ ،ب كتاب النكاح ،باب حق الزوج على اؼبرأة .)ٖٔٛ٘( ،وقاؿ األلباٍل ُب
«صحيح اعبامع» (ٕ :)ٜٖٚ/حسن.
(ٖٕٓ) أخرجو أبو داود ُب كتاب الصبلة -باب ما جاء ُب خروج النساء إىل اؼبسةد ( ،)٘ٙٚمن حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل
عنهما ،واغبديث أصلو ُب «الصحيحُت» بدوف لفظوَ « :وبػُيُوتُػ ُهن َخْيػٌر َؽبُن» ،وصححو األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (.)ٚٗ٘ٛ
٘ٔٔ

فصل
في الحكم بين الناس في األمواؿ بالعدؿ كما أمر اهلل ورسولو
وأما اغبكم ُب األمواؿ؛ فيةب اغبكم بُت الناس فيها بالعدؿ كما أمر اهلل ورسولو ،مثل قَ ْسم اؼبواريث

بُت الورث على ما جاء بو الكتاب والسن .

قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :إف اهلل قد أعطى كل ذي حق حقو ،وال وصية لوارث))

( )231

وؼبا

ذكر اهلل الفرائض – فرائض عمود النسب من األصوؿ والفروع وفرائض األطراؼ من الزوجُت والكبلل  -قاؿ
سبحانو وتعاىل{ :تلك حدود اهلل ومن يطع اهلل ورسولو يدخلو جنات ذبري من ربتها األهنار خالدين فيها
وذلك الفوز العظيم * ومن يعص اهلل ورسولو ويتعد حدوده يدخلو نارا خالدا فيها ولو عذاب مهُت}
[النساء.]ٔٗ ،ٖٔ :
بعض الورث بعطي أو وصي  ،أو وبتاؿ على ذلك ،أو يَشهدوا على إقرار قد
فيُ ْمنَع اؼبريض أف ىبص َ
لُقنوه أو َعَرفوا بطبلنو ،ولذلك تورث النساء والصغار خببلؼ ما كاف عليو أىل اعباىلي  ،وما قد عاد إليو
كثَت من األعراب ،ويسوى بُت من سوى اهلل بينو وبُت ولد اغبرة واألم .

وقد تنازع الصحاب ومن بعدىم ُب بعض مسائل الفرائض ،كاعبد مع اإلخوة واؼبشرك والعمريتُت وغَت
ذلك.
وكذلك ُب العلم بالعدؿ ُب اؼبعامبلت؛ من البِياعات واإلجارات والوكاالت واؼبشاركات واؽببات
العدؿ فيها ىو قِواـ العاؼبُت ال
والوقوؼ والوصايا ،وكبو ذلك من اؼبعامبلت اؼبتعلق بالعقود والقبوض ،فإف َ
تصلح الدنيا واآلخرة إال بو.
ظاىر يعرفو كل أحد بعقلو ،وىو من اؼبعروؼ الذي قاؿ اهلل تعاىل{ :يأمرىم
فمن العدؿ فيها ما ىو ٌ

باؼبعروؼ} [األعراؼ ،]ٔ٘ٚ :كوجوب تسليم الثمن على اؼبشًتي ،وتسليم اؼببيع على البائع ،وربرَل

تطفي اؼبكاييل واؼبوازين ،ووجوب الصدؽ والبياف ،وربرَل الكذب واػبيان والغش ،وأف جزاء القرض الوفاء
واغبمد.
(ٖٕٔ) أخرجو أضبد ُب «مسنده» (٘ ،)ٕٙٚ/وأبو داود ُب كتاب الوصايا -باب ما جاء ُب الوصي للوارث (ٓ ،)ٕٛٚوالًتمذي ُب
كتاب الوصايا -باب ما جاء ال وصي لوارث (ٕٕٓٔ) ،وابن ماجو ُب كتاب الوصايا -باب ال وصي لوارث (ٖٔ ،)ٕٚوصححو
األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (.)ٜٔٚٛ

ٔٔٙ

ومنها ما ىو خفي على العقوؿ حىت جاءت بو الشرائع وشريعتنا أىل اإلسبلـ ،فإف صبهور ما هنى عنو
الكتاب والسن من اؼبعامبلت تعود إىل ربقيق العدؿ والنهي عن الظلم ِدقو وجلو ،مثل أكل اؼباؿ بالباطل

الذي حرمو القرآف ،وذَ َكر ِجْن َسيو :الربا واؼبيسر ،ومثل أنواع الربا واؼبيسر اليت هنى عنها النيب صلى اهلل عليو
وسلم؛ مثل بيع الغََرر ،وبيع َحبَل اغبَبَل  ،وبيع الطَت ُب اؽبواء ،والسمك ُب اؼباء ،والبيع إىل أجل غَت
مسمى ،وبيع اؼبصراة ،وبيع اؼبدلس ،وبيع اؼببلمس  ،واؼبنابذة ،واؼبزابن  ،واحملاقل  ،والن ْةش ،وبيع الث َمر قبل
نوعا من البيع.
بُ ُدو صبلحو ،وغَت ذلك ،وىو كبو أربعُت ً

وما هنى عنو من أنواع اؼبشاركات الفاسدة؛ كاؼبخابرة بزرع بقع من األرض ،ومن ذلك ما قد تنازع فيو

اؼبسلموف ػبفائو أو اشتباىو.
صحيحا ،وإف كاف اآلخر يظن أنو
جور فيو ،فيكوف
القْبض ٌ
العقد و َ
أحدنبا أف َ
وقد يرى ُ
ً
عدؿ ال َ
فاسدا ،وقد قػاؿ اهلل تعػاىل{ :ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأويل
مشتمل على جور يكوف بو ً
األمر منكم فإف تنازعتم ُب شيء فردوه إىل اهلل والرسوؿ إف كنتم تؤمنوف باهلل واليوـ اآلخر ذلك خَت

وأحسن تأويبل} [النساء.]ٜ٘ :
واألصل ُب ىذا :أنو ال ُوبَرـ على الناس ُب اؼبعامبلت اليت وبتاجوف إليها إال ما دؿ
الكتاب والسن ُ
ُ
على ربريبو ،كما ال يُ ْشَرع ؽبم من العبادات اليت يتقربوف هبا إىل اهلل إال ما دؿ الكتاب والسن على شرعو؛

إذ الدين ما شرعو اهلل واغبراـ ما َحرمو اهلل ،خببلؼ الذين ذمهم اهلل ،حيث حرموا من دين اهلل ما مل وبرمو

وأشركوا باهلل ما مل ينزؿ بو سلطانًا ،وشرعوا من الدين ما مل يأذف بو اهلل .اللهم فوفقنا ألف قبعل اغببلؿ ما

حللتو ،واغبراـ ما حرمتو ،والدين ما َشَر ْعتو.

وعلى ويل األمر أف يتقدـ بالنهي عن اؼبعامبلت احملرم وعقوب فاعليها مثل الغِش ،فقد روى مسلم ُب

ص ْربة طعاـ
((صحيحو)) عن أيب ىريرة –رضي اهلل عنو -أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َمر على ُ
صاحب الطعاـ))؟! قاؿ :أصابتو السماءُ يا رسوؿ
بلبل فقاؿ(( :ما ىذا يا
يده فيها فنالت أصابعو ً
فأدخل َ
َ

فليس مني)) وُب رواي (( :من غَشنا
الناس ،من غش
فوؽ الطعاـ حتى يراه
اهلل ،قاؿ(( :أفال ْ
جعلتَو َ
ُ
َ
فليس ِمنا)) .
َ
( )232

ِ
س ِمنا» (ٔٓٔ).
(ٕٖٕ) أخرجو مسلم ُب كتاب اإليباف -باب قوؿ النيب ﷺَ « :م ْن غَشنَا فَػلَْي َ
ٔٔٚ

خبلؼ باطنو ،مثل الذين وبسنوف ظاىر األطعم من
والغِش :اسم جامع لكل من أظهر من اؼببيع
َ
صري اإلبل والغنم،
الثمار واغببوب وكبوىا ،وهبعلوف الرديء ُب باطنها ،ويفعلوف مثل ذلك ُب اغبيواف؛ كتَ ْ

وىو أف هبمع اللْب ُب ضرعها يومُت أو ثبلث ٍب يبيعها ،فيظن اؼبشًتي أهنا ربلب كل يوـ بقدر ما ُب
بعد فإنو بخير النظرين
الضرع ،قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :ال تصروا اإلبل والغنم ،فمن ابتاعها ُ
وصاعا من تمر))( )233أخرجاه ُب
بعد أف يحلبها ،إف رضيها أمسكها وإف سخطها ردىا
ً

((الصحيحُت)).

ومثاؿ ذلك :ربمَت وجو اعباري  ،وتسويد شعرىا وذبعيده.
وكذلك الغش ُب الصناعات ،كمن يصنع للناس باألجرة ،أو من يصنع لنفسو ٍب يبيع الناس؛ من
الغش يكثر ُب
النساجُت ،والطباخُت ،واػببازين ،والشوائُت ،والطحانُت ،واؼبناديُت ،والسماسرة = ّ
فإف ّ
ىؤالء ،وىو من اػبيان وعدـ النصيح .
ص ِح لكل
وُب ((الصحيح)) عن جرير بن عبد اهلل قاؿ:
بايعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على الن ْ
ُ

مسلم(.)234

وُب ((الصحيحُت)) عن حكيم بن حزاـ قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :البيعاف بالخيار
ص َدقا وبينا بُ ِ
ور َؾ في بيعهما وإف َك َذبا وكتما ُم ِحقت بركة بيعهما)) .
ما لم يتفرقا ،فإف َ
( )235

أحدا أف
ومن أعظم الغش :الغش ُب جنس األشباف؛ من الدراىم والدنانَت واؼبصوغ منهما ،فبل يبكن ً
يضرب الدراىم والدنانَت بأمر السلطاف خوفًا من الغش ،وال هبوز لذي سلطاف أف يكسر سك اؼبسلمُت

لَتبح فيها ،أو ألجل كتاب اسم ،فقد روى أبو داود ُب ((سننو)) :أف النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن

(ٖٖٕ) أخرجو البخاريُ ،ب كتاب البيوع ،باب النهي للبائع أف ال وبفل اإلبل ،والبقر والغنم وكل ؿبفل  ،)ٕٔٗٛ( ،ومسلمُ ،ب كتاب
البيوع ،باب ربرَل بيع الرجل على بيع أخيو ،وسومو على سومو ،وربرَل النةش ،وربرَل التصري  ،)ٔ٘ٔ٘( ،من حديث أيب ىريرة رضي
اهلل عنو.
(ٖٕٗ) أخرجو البخاريُ ،ب كتاب الشروط ،باب ما هبوز من الشروط ُب اإلسبلـ واألحكاـ واؼببايع  ،)ٕٚٔٗٚ( ،ومسلمُ ،ب كتاب
اإليباف ،باب بياف أف الدين النصيح .)٘ٙ( ،
(ٖٕ٘) أخرجو البخاري ُب كتاب البيوع -باب النهي عن تلقي الركباف وأف بيعو مردود (ٕ ،)ٕٔٙومسلم ُب كتاب البيوع -باب ربرَل
بيع اغباضر للبادي (ٖٕ٘ٔ) ،من حديث حكيم بن حزاـ رضي اهلل عنو.
ٔٔٛ

َك ْسر سك اؼبسلمُت اعبائزة بينهم إال من بأس(.)236
وقاؿ بعض السل  :كسر سك اؼبسلمُت من الفساد ُب األرض.
وقد قيل :إنو فبا ع ابو اهلل عز وجل على قوـ شعيب حيث قاؿ{ :وال تبخسوا الناس أشياءىم وال تعثوا
ُب األرض مفسدين} [ىود.]ٛ٘ :
نعم هبوز كسر السك اؼبغشوش  ،فإف الناس إذا ُمكنوا من ذلك مل يتبُت مقدار الغش .وقد روى اغبسن

عن النيب صلى اهلل عليو وسلم :أنو هنى عن َش ْوب اللْب باؼباء للبيع .يعٍت أنو هبوز أف يُشاب اللْب للشرب،
فأما البيع فبل هبوز وإف علم اؼبشًتي أنو مشوب؛ ألنو ال يتبُت مقدار الش ْوب.

ومن أعظم أنواع الغش :الكيمياء ،وىو عمل ما يشبو الذىب والفض  ،وكذلك يعمل ما يشبو اعبواىر
والطْيب من اؼبِ ْسك والزعفراف والعنرب وغَت ذلك .ومعٌت الكيمياء :الشبَو .فإف ذلك كلو ؿبرـ ،إذ ال يكوف
اؼبصنوع مثل اؼبخلوؽ قط ،وإمبا غايتو أف يُ َشبو بو ُب الظاىر وُب بعض صفاتو.
نوعا من أنواع خلقو
ومل ىبلق اهلل شيئًا
وجعل للخلق ً
سبيبل أف ىبلقوا كخلقو وال أقدرىم على أف ينقلوا ً
َ

خلق ذىبًا وفض .
الناس
زجاجا كما َ
الزجاج؛ ألف اهلل مل ىبلق ً
َ
إىل نوع آخر ،وإمبا صنَ َع ُ

وقد اتفق عقبلء بٍت آدـ على أف غاي الكيمياء الز َغل اعبيد الذي ال ينكش إال بعد مدة طويل  ،وال

يتعلق هبا إال أحد رجلُت :قليل العقل يعتقد صحتها ،أو قليل الدين يستحل إنفاؽ اؼبغشوش .وما يُذكر
فيها من اغبكايات الصحيح غايتو اؼبغشوش اعبيد الذي يروج على ٍ
فاإلنكار على ىذا
خلق من النقاد،
ُ

حاؿ كثَت من الناس من ىذا الوجو ،وؽبذا مل يذكر
الضرب وعقوبتهم من أعظم الواجبات .وأكثر ما فسد ُ
الفقهاء ما هبب ُب الكيمياء كما هبب ُب اؼبعدف والركاز ،إذ كاف للركاز حقيق  ،وىي الكنوز العادي اليت
تسمى اؼبطالب ،وليس للكيمياء حقيق .
ومن ادعى على النيب صلى اهلل عليو وسلم أو على موسى –عليو السبلـ -أنو كاف يَػ ْعملها أو يػُ َعلمها

ؾبهوؿ كثَت التخليط والتناقض.
فقد كذب وافًتى .وجابر بن حياف الذي تُػ ْعَزى إليو مصنفاهتا ٌ

والكيمياء من جنس السيمياء ،وىو السحر الذي ُىبَيل الشيءَ خببلؼ ما ىو عليو ،كما حكى اهلل
تعاىل عن َس َحرة قوـ فرعوف أهنم قالوا ؼبوسى{ :إما أف تلقي وإما أف نكوف أوؿ من ألقى * قاؿ بل ألقوا
( )ٕٖٙأخرجو أبو داودُ ،ب أبواب اإلجارة ،باب ُب كسر الدراىم .)ٖٜٗٗ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «سلسل األحاديث الضعيف »
(ٓٔ :)ٕٖ٘/ضعي .

ٜٔٔ

فإذا حباؽبم وعصيهم ىبيل إليو من سحرىم أهنا تسعى} [طو.]ٙٙ ،ٙ٘ :
فيقاؿ :إهنم ربيلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيها ،فلما ضبي اغبر ربرؾ الزئبق هبا .وىو نظَت ما يفعلو
رىباف النصارى من البحاريق واؼبصعوف ،فمن ينسب إىل الصبلح ببل حقيق  .وكل ىذا من نوع الكذب
والنفاؽ والغش واػبديع واؼبكر ،وكل ىؤالء يستحق العقوب البالغ ؛ ؼبا فيهم من الضرر على أنفسهم وعلى
الناس ُب دينهم ودنياىم.

ِ
وتدليسو = فإنو قد ينتفع
ِغشو

فأما معرف ىذه األشياء ببل غش ألحد لكن ؼبعارض اؼبْب ِطل وكش
ُ
بذلك ،إذ لو ال معرف ذلك عند أىل اغبق لنفق الباطل عند كثَت فبن ال يعرفها.

نعم قد ىبرؽ العادة ؼبن شاء من عباده دبعةزات األنبياء وذكر آيات الصاغبُت ،ولكن ذلك ال يق
على األسباب اليت يتعاطاىا أىل الغش من الكيمياوي والس َحرة ،بل قد يقلب اهلل الباذقباف واغبصى ذىبًا
وفض ً ؼبن شاء ،مع أف عام ىؤالء ينفقوف منها ولو قلبها اهلل ؽبم.
أيضا على ويل األمر :النظر ُب والة اغبِ ْسب وما يدخلوف هلل من أسعار اؼبسلمُت ومداىن
وفبا يتعُت ً
باع الدقيق وغَته ؼبا يناؽبم من الس ْحت ،فإف مضرة ىذا عام  .وإف مل يكن ناظر اغبِ ْسب فبن ىبشى اهلل
الناس أشياءَىم ويعثوف ُب
ويوثق بأمانتو ،وإال فما يػُْب َذؿ لو من اؼباؿ يزلزؿ أمثالو ،فإف ىؤالء الذين يبخسوف َ

عظيما ،وىو قليل من
األرض مفسدين ،فةعلهم غرض عظيم فيما وبصلونو من اؼباؿ اػببيث ،فيبذلوف فيو ً
كثَت ،فقد قاؿ سلفهم قديبًا لشعيب صلى اهلل عليو وسلم{ :أصبلتك تأمرؾ أف نًتؾ ما يعبد آباؤنا أو أف
نفعل ُب أموالنا ما نشاء إنك ألنت اغبليم الرشيد} [ىود.]ٛٚ :

مع أف ىذه األشياء ىي من اغبقوؽ العام اليت هبب القياـ هبا ابتداءً كأمر حقوؽ اهلل ليست حقا
كثَتا ما يقع الشكوى فيها من اؼبعينُت ،فهي داخل ُب اغبكم بُت الناس ُب األمواؿ
آلدمي معُت لكن ً

والقضاء ،واغبكم فيها كأمثاؽبا ،واهلل أعلم.

***

ٕٓٔ

فصل
في المشورة
ال غٌت لويل األمر عن اؼبشػاورة ،فإف اهلل أمػر هبا نبيو ،فقػاؿ سبحانو وتعاىل{ :فاع عنهم واستغفر ؽبم
وشاورىم ُب األمر فإذا عزمت فتوكل على اهلل إف اهلل وبب اؼبتوكلُت} [آؿ عمراف.]ٜٔ٘ :
أحد أكثر مشاورةً ألصحابو من رسوؿ
وقد ُروي عن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو -قاؿ(( :لم يكن ٌ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم))(.)237
وقد قيل :إف اهلل تعاىل أمر هبا نبيو صلى اهلل عليو وسلم لتألي ِ ِ
قلوب أصحابِو ،وليقتدي بو من بعده،
وليَ ْستَ ْخرج منهم الرأي فيما مل ينزؿ فيو وحي من أمر اغبروب واألمور اغبربي وغَت ذلك؛ فغَته صلى اهلل
عليو وسلم أوىل باؼبشاورة.
وقػد أثٌت اهلل سبحانو وتعاىل عػلى اؼبؤمنُت بذلك ،فقاؿ تعاىل{ :وأمرىم شورى بينهم وفبا رزقناىم
اتباعو من كتاب اهلل أو سن
ينفقوف} [الشورى .]ٖٛ :وإذا
هبب ُ
َ
استشارىم ،فإف بُت لو بعضهم ما ُ
ٍ
عظيما ُب الدين
رسولو ،أو إصباع اؼبسلمُت؛ فعليو اتباع ذلك ،وال طاع ألحد ُب خبلؼ ذلك ،وإف كاف ً

أو الدنيا ،قاؿ اهلل تعاىل { :ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأويل األمر منكم فإف تنازعتم ُب

شيء فردوه إىل اهلل والرسوؿ إف كنتم تؤمنوف باهلل واليوـ اآلخر ذلك خَت وأحسن تأويبل} [النساء.]ٜ٘ :
ٍ
ووجوَ رأيِو ،فأي
أمرا قد تنازع فيو اؼبسلموف؛ فينبغي أف يستخرج من كل واحد منهم رأيَو ْ
وإف كاف ً
اآلراء كاف أشبوَ بكتاب اهلل وسن رسولو ُع ِم َل بو ،كما قاؿ تعاىل{:فإف تنازعتم ُب شيء فردوه إىل اهلل

والرسوؿ إف كنتم تؤمنوف باهلل واليوـ اآلخر} [النساء.]ٜ٘ :

اؼ على الناس
وأولو األمر صنفاف؛ األمراء والعلماء ،وىم الذين إذا صلحوا صلح الناس ،فأكثر ما ُىب ُ

ىوى قد أعماه
ضررنبا ،وكاف السل ُ وبذروف فتنتهما :فتن اؼببتدع ُب دينو ،والفاجر ُب دنياه ،صاحب ً
ىواه ،وصاحب دنيا قد أغوتو د نياه ،فتن الذين استمتعوا خببلقهم كما استمتع الذين من قبلهم خببلقهم،
وفتن الذين خاضوا كما خاض الذين من قبلهم.
وكانوا يقولوف :من قبا من فتن أىل البدع ،وفتن ذي السلطاف قبا.
( )ٕٖٚأخرجو ابن حباف ُب «صحيحو»  ،كتاب السَت ،باب اؼبوادع واؼبهادن  ،ذكر ما يستحب لئلماـ استعماؿ اؼبهادن بينو وبُت أعداء
اهلل إذا رأى باؼبسلمُت ضعفا يعةزوف عنهم.)ٕٗٛٚ( ،

ٕٔٔ

اتباع كتاب اهلل وسن رسولو ،ومىت
فعلى كل منهما أف يتحرى دبا يقولو ويفعلو طاع َ اهلل ورسولو ،و َ
أمكن ُب اغبوادث اؼبشكل معرف ما دؿ عليو الكتاب والسن = كاف ىو الواجب ،وإف مل يبكن ذلك لضيق
علمو ودينَو .ىذا
الوقت ،أو عةز الطالب ،أو تكافؤ األدل عنده ،أو غَت ذلك؛ فلو أف يقلد من يرتضي َ

أقوى األقواؿ.

وقد قيل :ليس لو التقليد بكل حاؿ ،وقيل  :لو التقليد بكل حاؿ ،واألقواؿ الثبلث ُب مذىب أضبد
وغَته.
وكذلك ما يُ ْش ًَتط ُب القضاة والوالة من الشروط ،هبب فعلو حبسب اإلمكاف ،بل وسائر شروط
كل ذلك واجب مع القدرة ،فأما مع العةز فإف اهلل ال يكل
العبادات؛ من الصبلة واعبهاد وغَت ذلكُ ،

أمر اهلل اؼبصلي أف يتطهر باؼباء ،فإف عدمو أو خاؼ الضرر باستعمالو لشدة الربد أو
نفسا إال وسعها؛ وؽبذا َ
ً

الصعيد الطيب؛ فمسح بوجهو ويديو منو ،وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم
عبروح بو أو غَت ذلك = تيمم
َ

فقاعدا فإف لم تستطع فعلى جنب)) .
قائما فإف لم تستطع
ً
لعمراف بن حصُت(( :صل ً
)) 238

فقد أوجب اهلل تعاىل الصبلة ُب الوقت على أي ٍ
حاؿ أمكن ،كما قاؿ تعاىل{ :حافظوا على الصلوات

والصبلة الوسطى وقوموا هلل قانتُت * فإف خفتم فرجاال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا اهلل كما علمكم ما مل
تكونوا تعلموف} [البقرة.]ٕٖٜ ،ٕٖٛ :
فأوجب اهلل الصبلة على اآلمن واػبائ  ،والصحيح واؼبريض ،والغٍت والفقَت ،واؼبقيم واؼبسافر ،وخففها
طهورا أو ال هبد َمْي َسرة ،كما جاء بو الكتاب والسن .
على اؼبسافر واػبائ واؼبريض والفقَت الذي ال هبد ً

وأسقط ما يعةز عنو العبد من واجباهتا؛ من الطهارة ،واستقباؿ الكعب  ،وقراءة الفارب  ،وتكميل الركوع

والسةود والقياـ.
إمامهم
فلو انكسرت سفين بقوـ ،أو سلبهم احملاربوف ثياهبم؛ صلوا عر ًاة حبسب أحواؽبم ،وكاف ُ

وسطهم؛ لئبل يرى الباقوف عورتو.

الدالئل صلوا كي أمكنهم ،كما
ولو اشتبهت عليهم القبل اجتهدوا ُب االستدالؿ عليها ،فلو َع ِميَت
ُ

قد ُروي أهنم فعلوا ذلك على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

( )ٕٖٛأخرجو البخاري ُب كتاب العمل ُب الصبلة ،باب :إذا مل يطق قائما صلى على جنب (.)ٔٔٔٚ
ٕٕٔ

ضيق ،أو كاف حاؿ مساورة العدو وغَت ذلك ،فهكذا اعبهاد والواليات وسائر
وكذلك لو ُحبِس دبكاف َ

أمػور الدين ،وذلك كلو ُب قػولو تعػاىل{ :فاتقوا اهلل ما استطعتم} [التغابن .]ٔٙ :وُب قولو صلى اهلل عليو
وسلم(( :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو مػا استطعتػم)) .
)) 239

كما أف اهلل تعاىل ؼبا حػرـ اؼبطاعم اػببيث قػاؿ{ :فمن اضطر غَت باغ وال عاد فبل إٍب عليو} [البقرة:
ٖ ،]ٔٚوقاؿ تعاىل {وما جعل عليكم ُب الدين من حرج} [اغبج ،]ٚٛ :وقاؿ تعاىل{ :ما يريد اهلل
ضطَر إليو إذا كانت
ليةعل عليكم من حرج} [اؼبائدة ،]ٙ :فلم يوجب ما ال يُ ْستطاع ،ومل وبرـ ما يُ ْ
الضرورة بغَت معصي من العبد.
***

( )ٕٖٜسبق زبرهبو.

ٖٕٔ

فصل
منزلة الوالية
والي أمر الناس من أعظم واجبات الدين ،بل ال سباـ للدين والدنيا إال هبا ،فإف بٍت آدـ ال تتم
وتناصرا؛ يتعاونوف على جلب اؼبنفع  ،ويتناصروف
مصلحتهم إال باالجتماع غباج بعضهم إىل بعض تعاونًا
ً
لدفع اؼبضرة ،إذ الواحد منهم ال يقدر وحده على جلب صبيع منافعو ،ودفع صبيع مضاره.

وال بد ؽبم عند االجتماع من رأس ،حىت قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم(( :إذا خرج ثالثةٌ في سفر
فليؤمروا أحدىم))( )240رواه أبو داود من حديث أيب سعيد وأيب ىريرة.
وروى اإلماـ أضبد ُب ((اؼبسند)) عن ابن عمر –رضي اهلل عنهما -أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:
((ال ِ
أحدىم))(.)241
يحل لثالثة يكونوا بفالةٍ من األرض إال أمروا عليهم َ
تنبيها بذلك على
تأمَت الواحد ُب االجتماع القليل العارض ُب السفرً ،
فأوجب صلى اهلل عليو وسلم َ
النهي عن اؼبنكر ،وال يتم
سائر أنواع االجتماع اليت ىي أكثر و ْأد َوـ ،وألف اهلل تعاىل أوجب َ
األمر باؼبعروؼ و َ

ذلك إال بقوة وإمارة ،وكذلك سائر ما أوجب من اعبهاد والعدؿ ،وإقام اغبج واعبُ َم ِع واألعياد ،ونصر
السلطاف ظل اهلل في
اؼبظلوـ ،وإقام اغبدود = ال تتم إال بالقوة واإلمارة؛ وؽبذا ُروي(( :إف
َ
ستوف سنة من ٍ
إماـ جائر أصلح من ليلة واحدة بال سلطاف))(.)243
األرض))( )242ويقاؿَ (( :
والتةرب تبُت ذلك ،فإف الوقت واؼبكاف الذي يعدـ فيو السلطاف دبوت أو قتل ،ومل يقم غَته ،أو ذبري
فيو فتن بُت طائفتُت ،أو ىبرج أىلو عن حكم سلطاف ،كبعض أىل البوادي والقرى = هبري فيها من
الفساد ُب الدين والدنيا ،ويفقد فيو من مصاّب الدنيا والدين ما ال يعلمو إال اهلل.
وؽبذا كاف السل

 -كالفضيل بن عياض ،وأضبد بن حنبل ،وسهل بن عبد اهلل التسًتي وغَتىم-

قدر نعم اهلل بو ،ويروف الدعاء لو ومناصحتو من أعظم ما يتقربوف بو إىل اهلل تعاىل،مع عدـ
يػُ َعظموف َ
(ٕٓٗ) أخرجو أبو داودُ ،ب كتاب اعبهاد ،باب ُب القوـ يسافروف يؤمروف أحدىم ،)ٕٙٓٛ( ،من حديث أيب سعيد اػبدري رضي اهلل
عنو .وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٔ :)ٔٗٛ/صحيح.
(ٕٔٗ) أخرجو أضبد ُب «مسنده» .)ٙٙٗٚ( ،وقاؿ األلباٍل ُب «إرواء الغليل» ( :)ٖ٘ٔ/ٙضعي .
(ٕٕٗ) أخرجو البيهقي ُب «الكربى» ،كتاب قتاؿ أىل البغي ،فضل اإلماـ العادؿ ،)ٔٙٙ٘ٓ( ،من حديث أنس بن مالك رضي اهلل
عنو .وقاؿ األلباٍل ُب «ضعي اعبامع» (صػ ٓٓٔ) :ضعي .
(ٖٕٗ) مل أق عليو هبذا اللفظ.

ٕٗٔ

الطمع ُب مالو ورئاستو ،وال ػبشي منو ،وال ؼبعاونتو على اإلٍب والعدواف.
وقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :إف اهلل يرضى لكم ثالثًا :أف تعبدوه وال تشركوا بو شيئا،

جميعا وال تفرقوا ،وأف تناصحوا من واله أمركم)) .
وأف تعتصموا بحبل اهلل ً
244

ولزوـ جماعة
قلب مسلم:
وقاؿٌ (( :
إخالص العمل هلل ،ومناصحةُ والة األمرُ ،
ُ
ثالث ال يغل عليهن ُ

المسلمين ،فإف دعوتهم تُحيط من ورائهم)) .
( )245

وىذاف حديثاف حسناف.
وُب الصحيح عنو أنو قاؿ (( :الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،قالوا :لمن يا
رسوؿ اهلل؟ قاؿ :هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة المسلمين وعامتهم)) .
( )246

وإف كاف أكثر من يدخل فيها ال يقصد العبادة  ...والتقرب ،بل ؼبا ُب النفوس من حب الشرؼ
والعلو .فكما أف أكثر من يأكل ويشرب وينكح ال يقصد العبادة احملض –وىو من الواجبات .-بل من
أكثر من يؤدي األمانات الظاىرة ،كقضاء دين الناس ،وما عنده من أمواؿ اؼبضاربات والشركات إمبا يقصد
هبا قياـ ُحرمتو وجاىو عندىم –وىي من الواجبات -فنظَته كثَت.

فالواجب ازباذ اإلمارة دينًا وقُػ ْرب يتقرب هبا بالعمل الصاّب فيها إىل اهلل تعاىل ،فإف التقرب إليو فيها
حاؿ أكثر الناس البتغاء الرئاس أو اؼباؿ هبا فقط.
فسد فيها ُ
بطاعتو وطاع رسولو من أفضل القربات ،وإمبا َ
وقد روى كعب بن مالك عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ(( :ما ذئباف جائعاف أُ ْر ِسال في غنم
بأفسد لها من حرص المرء على الماؿ والشرؼ لدينو))( .)247قاؿ الًتمذي :حديث حسن صحيح.
فأخرب أف حرص اؼبرء على اؼباؿ والرئاس يػُ ْفسد دينوِ ،مثْل أو أكثر من إفساد الذئبُت اعبائعُت لزريب

(ٕٗٗ) سبق زبرهبو.
(ٕ٘ٗ) أخرجو الًتمذي ُب «جامعو» :كتاب العلم -باب ما جاء ُب اغبث على تبليغ السماع ( ،)ٕٙ٘ٛوالشافعي ُب «مسنده»
(ٓ ،)ٜٔٔواغبميدي ُب «مسنده» ( ،)ٛٛمن حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو.
وأخرجو ابن حباف ُب «صحيحو» (ٓ ٙٛابن بلباف) ،والطرباٍل ُب «اؼبعةم الكبَت» (٘ ،)ٜٕٗ٘/ٔ٘ٗ/وسباـ الرازي ُب «الفوائد»
(ٔ ،)ٔٗٙوالبيهقي ُب «شعب اإليباف» (ٕ ،)ٕٖٚ/من حديث زيد بن ثابت رضي اهلل عنو.
( )ٕٗٙأخرجو أبو داود ُب كتاب األدب -باب ُب النصيح (ٗٗ.)ٜٗ
( )ٕٗٚأخرجو الًتمذيُ ،ب أبواب الزىد ،باب ،)ٕٖٚٙ( ،والنسائي ُب «الكربى» ،كتاب الرقائق .)ٜٔٔٚٙ( ،وقاؿ األلباٍل ُب
«صحيح اعبامع» (ٕ :)ٜٖٛ/صحيح.

ٕ٘ٔ

الغنم.
وقد أخرب اهلل تعاىل عن الذي يؤتَى كتابو بشمالو أف يقوؿ{ :ياليتٍت مل أوت كتابيو * ومل أدر ما
حسابيو * ياليتها كانت القاضي * ما أغٌت عٍت ماليو * ىلك عٍت سلطانيو} [اغباق .]ٕٜ-ٕ٘ :
وقاؿ اهلل تعاىل { :أومل يسَتوا ُب األرض فينظروا كي كاف عاقب الذين كانوا من قبلهم كانوا ىم أشد
منهم قوة وآثارا ُب األرض فأخذىم اهلل بذنوهبم وما كاف ؽبم من اهلل من واؽ} [غافر ،]ٕٔ :وقاؿ تعاىل:
{تلك الدار اآلخرة قبعلها للذين ال يريدوف علوا ُب األرض وال فسادا والعاقب للمتقُت} [القصص.]ٖٛ :
فالناس أربع أقساـ:
قوـ يريدوف العلو على الناس والفساد ُب األرض ،وىو معصي اهلل تعاىل ،وىؤالء اؼبلوؾ
القسم األوؿٌ :

والرؤساء اؼبفسدوف ،كفرعوف وحزبو ،وىؤالء ىم شرار اػبلق ،قػاؿ اهلل تعػاىل{ :إف فرعوف عبل ُب األرض
وجعل أىلها شيعا يستضع

طائف منهم يذبح أبناءىم ويستحيي نساءىم إنو كاف من اؼبفسدين}

[القصص.]ٗ :
وروى مسلم ُب ((صحيحو)) عن ابن مسعود -رضي اهلل عنو -قاؿ :قػاؿ رسػوؿ اهلل صلى اهلل عليو
ِ
النار من في قلبو مثقاؿ ذرة
وسلم ((ال
يدخل الجنةَ من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من كبر ،وال يدخل َ
ُ
من إيماف))  ،فقاؿ رجل :يا رسوؿ اهلل إٍل أحب أف يكوف ثويب حسنًا ونعلي حسنًا أفمن ِ
الك ْرب ذاؾ؟
( )248

قاؿ(( :ال ،الكبر بطر الحق وغمط الناس)) .
( )249

وغ ْمط الناس :احتقارىم وازدراؤىم .فهذه حاؿ من يريد العلو ُب األرض والفساد.
فبَطَر اغبقَ :ج ْحدهَ ،
والقسم الثاني :الذين يريدوف الفساد ببل علو ،كالسراؽ واجملرمُت من َس ِفلَ الناس وكبوىم.
والقسم الثالث :يريدوف العلو ببل فساد ،كالذين عندىم دين يريدوف أف يعلوا بو على غَتىم من
بنوع من العلم أو نوع من الورع.
الناس ،وىو أكثر ُب اؼبتعلق ٍ
فسادا ،مع أهنم قػد يكونوف
وأما القسم الرابع :فهم أىل اعبن  ،الذين ال يريدوف علوا ُب األرض وال ً

أعلى مػن غَتىم ،كما قاؿ تعاىل{ :وال هتنوا وال ربزنوا وأنتم األعلوف إف كنتم مؤمنُت} [آؿ عمػراف:
 .]ٖٜٔوقػاؿ تعػاىل{ :فبل هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلوف واهلل معكم ولن يًتكم أعمالكم} [ؿبمد:
( )ٕٗٛأخرجو مسلم ُب كتاب اإليباف -باب ربرَل الكرب وبيانو (ٔ.)ٜ
( )ٕٜٗأخرجو مسلم ُب كتاب اإليباف -باب ربرَل الكرب وبيانو (ٔ.)ٜ

ٕٔٙ

ٖ٘] .وقاؿ{ :وهلل العزة ولرسولو وللمؤمنُت} [اؼبنافقوف.]ٛ :
سفوال ،وكم فبن جعل من األعلُت وىو ال يريد العلو وال
فكم فبن يريد العلو وال يزيده ذلك إال ً
الفساد ،وذلك ألف إرادة العلو على اػبلق ظلم؛ ألف الناس من جنس واحد فإرادة اإلنساف أف يكوف ىو
ظلم لوٍ .ب مع أنو ظلم فالناس يبغضوف من يكوف كذلك ويعادونو؛ ألف العادؿ منهم ما
األعلى ونظَته ربتو ٌ
مقهورا لنظَته ،وغَت العادؿ منهم يػُ ْؤثِر أف يكوف ىو القاىر.
وبب أف يكوف ً
يد العلو فسد عليو دينُو ودنياه بظلم الناس ومعاداهتم لذلك ،فيحتاج لذلك إىل أعوانو يدفعوف
فمر ُ

طلب الرياس إليو
أعداءه ،واألعواف ُب اغبقيق أعداء لو ،إمبا يعينونو ؼبا ينالونو من أىوائهم ،فلهذا كاف من َ
أضبق جاىبلً ،وإمبا اؼبطلوب منها ما يدفع بو اإلنساف عنو الضرر ُب دينو ودنياه ،وىو ُب اغبقيق دفع علو
َ
غَته عنو بالباطل ،ال إرادة منو علوا على غَته  ...إال يسمى إال برياس .

نفسو ومالَو ،فهذا ىو الذي يعد اعتقاده ...
وأما من دخل فيو ديان ً كما يدخل الرجل ُب اعبهاد باذالً َ

أدفع ما فيها من الفتن ُب الدين إال من عصم اهلل ،واؼبضرة ُب الدنيا إال ؼبن أيده اهلل تعاىل.

وال بد ُ-ب العقل والدين -من أف يكوف بعضهم فوؽ بعض ،كما قد بيناه ،كما أف اعبسد ال يصلح
إال برأس فقاؿ تعاىل{ :وىو الذي جعلكم خبلئ

األرض ورفع بعضكم فوؽ بعض درجات ليبلوكم ُب ما

آتاكم} [األنعاـ .]ٔٙ٘ :وقػاؿ تعػاىل{ :كبن قسمنا بينهم معيشتهم ُب اغبياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوؽ
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا} [الزخرؼ .]ٖٕ :فلذلك جاءت الشريع جبعل السلطاف واؼباؿ
ُب سبيل اهلل تعاىل عونًا على دين اهلل.

فإذا كاف اؼبقصود بالسلطاف واؼباؿ ىو التقرب إىل اهلل وإقام دينو ،وإنفاؽ ذلك ُب سبيلو = كاف ذلك

صبلح الدين والدنيا ،وإف انفرد السلطاف عن الدين أو الدين عن السلطاف فسدت أحو ُاؿ الناس ُب
األمواؿ.
أىل طاع اهلل عن أىل معصي اهلل بالني والعمل الصاّب ،كما جاء ُب ((الصحيح)) عن
وإمبا يتميز ُ
ينظر إلى صوركم وأموالكم ،وإنما ينظر إلى قلوبكم
النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ(( :إف اهلل ال ُ

وأعمالكم)) .
( )250

(ٕٓ٘) أخرجو مسلم ُب كتاب الرب والصل واآلداب -باب ربرَل ظلم اؼبسلم وخذلو واحتقاره ودمو وعرضو ومالو (ٗ ،)ٕ٘ٙمن حديث
أيب ىريرة رضي اهلل عنو.

ٕٔٚ

وؼبا غلب على كثَت من والة األمور إرادة اؼباؿ والشرؼ ،وصاروا ٍ
دبعزؿ عن حقيق اإليباف ُب واليتهم =
رأى كثَتٌ من الناس أف اإلمارات تناُب اإليباف وكماؿ الدين.

الدين إال بو من ذلك ،ومنهم من رأى حاجتو إىل ذلك
الدين و َ
أعرض عما ال يتم ُ
ٍب منهم من غلب َ

فأخذه ِ
الدين عنده ُب ؿبل الرضب والذؿ ،ال ُب ؿبل
معر ً
ضا عن الدين؛ العتقاده أنو مناؼ لذلك ،وصار ُ
العلو والعز.
العةز عن تكميل الدين ،واعبََزِع ؼبا قد يصيبهم ُب إقامتو
غلب على كثَت من أىل الديانُت ُ
وكذلك ؼبا َ

من الببلء = استضع َ طر َيقتهم واستذؽبا من رأى أنو ال تقوـ مصلحتُو ومصلح غَته هبا.
وىذاف السبيبلف الفاسداف :سبيل من انتسب إىل الدين ومل يكملو دبا وبتاج إليو من السلطاف واعبهاد
واؼباؿ ،وسبيل من أقبل على السلطاف واؼباؿ واغبرب ،ومل يقصد بذلك إقام الدين = نبا سبيل اؼبغضوب
عليهم والضالُت ،األوىل للضالُت النصارى ،الثاني للمغضوب عليهم اليهود.
وأما الصراط اؼبستقيم؛ صراط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيُت والصديقُت والشهداء والصاغبُت ،ىي
سبيل نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ،وسبيل خلفائو وأصحابو ،ومن سلك سبيلهم ،وىم{ :والسابقوف
األولوف من اؼبهاجرين واألنصار والذين اتبعوىم بإحساف رضي اهلل عنهم ورضوا عنو وأعد ؽبم جنات ذبري
ربتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم} [التوب .]ٔٓٓ :
فالواجب على اؼبسلم أف هبتهد ُب ذلك حبسب وسعو ،فمن ويل والي ً قصد هبا طاع اهلل ،وإقام ما

يبكنو من دينو ،ومصاّب اؼبسلمُت ،وأقاـ فيها ما يبكنو من الواجبات ،واجتنب ما يبكنو من احملرمات = مل
يؤاخذ دبا يعةز عنو.
عاجزا عن إقام الدين بالسلطاف واعبهاد،
فإف تولي األبرار خَت لؤلم من تولي الفةار ،ومن كاف ً
ففعل ما يقدر عليو بقلبو ،والدعاء لؤلم  ،وؿبب اػبَت وأىلو ،وفعل ما يقدر عليو من الواجبات = مل يُ َكل
دبا يعةز عنو ،فإف قِواـ الدين بالكتاب اؽبادي واغبديد الناصر ،كما ذكر اهلل تعاىل.
فعلى كل أحد االجتهاد ُب اتفاؽ القرآف واغبديد هلل ،ويطلب ما عنده مستعينًا باهلل ُب ذلكٍ .ب الدنيا

ؿبتاج إىل نصيبك من الدنيا ،وأنت إىل نصيبك من
زبدـ الدين ،كما قاؿ معاذ بن جبل :ابن آدـ أنت ٌ
انتظاما ،وإف بدأت بنصيبك
اآلخرة ْ
أح َوج ،فإف بدأت بنصيبك من اآلخرة َمر بنصيبك من الدنيا فانتظمتو ً
من الدنيا فاتك نصيبك من اآلخرة ،وأنت من الدنيا على خطر.
ٕٔٛ

ودليل ذلك :ما رواه الًتمذي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ(( :من أصبح واآلخرة أكبر َىمو

جمع لو شملو ،وجعل غناه في قلبو ،وأتتو الدنيا وىي راغمة .ومن أصبح والدنيا أكبر َىمو فرؽ اهلل
عليو ضيعتو ،وجعل فقره بين عينيو ،ولم يأتو من الدنيا إال ما ُكتِب لو))(.)251
وأصػل ذلك كما قاؿ اهلل تعاىل{ :وما خلقت اعبن واإلنس إال ليعبدوف * ما أريد منهم من رزؽ وما
أريد أف يطعموف * إف اهلل ىو الرزاؽ ذو القوة اؼبتُت} [الذاريات.]٘ٛ-٘ٙ :
فنسأؿ اهلل العظيم أف يوفقنا وسائر إخواننا ،وصبيع اؼبسلمُت ،ؼبا وببو لنا ويرضاه من القوؿ والعمل ،فإنو
تسليما
ال حوؿ وال قوة إال بو ،واغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل على ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم
ً

كثَتا.
ً

***

جاء ُب آخر األصل:
نقلت من نسخ نقلت ُجلّها خبط اؼبصن نفع اهلل بو.

وكاف الفراغ من نسخها بكرة اعبمع ثامن شهر ربيع سن شبانُت وسبعمائ  ،واغبمد هلل وحده.

(ٕٔ٘) أخرجو الًتمذيُ ،ب أبواب صف القيام والرقائق والورع عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،باب ،)ٕٗٙ٘( ،من حديث أنس
بن مالك رضي اهلل عنو .وقاؿ األلباٍل ُب «صحيح اعبامع» (ٕ :)ٔٔٔٓ/صحيح.
ٕٜٔ

