
لشرعية :كتاب ا لسياسة    ا
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

احلمد هللا الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل احلديد فيه بأس شديد 
الذي ومنافع للناس وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب إن اهللا قوي عزيز وختمهم مبحمد صلى اهللا عليه و سلم 

أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وأيده بالسلطان النصري اجلامع معىن العلم والقلم للهداية واحلجة 
ومعىن القدرة والسيف للنصرة والتعزيز وأشهد أن ال إله إىل اهللا وحده وال شريك له شهادة خالصة خالص الذهب 

عليه و سلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا وشهادة يكون اإلبريز وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا 
  صاحبها يف حرز حريز 

أما بعد فهذه رسالة خمتصرة فيها جوامع من السياسة اإلهلية واإلنابة النبوية ال يستغين عنها الراعي والرعية اقتضاها 
إن اهللا : [ ما ثبت عنه من غري وجه من أوجب اهللا نصحه من والة األمور كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم في

يرضى لكم ثالثة أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا وأن تناصحوا من واله اهللا 
  ] أمركم 

ها إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهل{ : وهذه رسالة مبنية على آية األمراء يف كتاب اهللا وهي قوله تعاىل 
يا أيها الذين آمنوا * وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن اهللا كان مسيعا بصريا 

أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا 
  } واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

العلماء نزلت اآلية األوىل يف والة األمور عليهم أن يؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكموا بني الناس أن حيكموا  قال
بالعدل ونزلت الثانية يف الرعية من اجليوش وغريهم عليهم أن يطيعوا أويل األمر الفاعلني لذلك يف قسمهم 

فإن أمروا مبعصية اهللا فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق وحكمهم ومغازيهم وغري ذلك إال أن يأمروا مبعصية اهللا 
فإن تنازعوا يف شيء ردوه إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم وإن مل تفعل والة األمر ذلك أطيعوا 

عاونوا وت{ فيما يأمرون به من طاعة اهللا ألن ذلك من طاعة اهللا ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر اهللا ورسوله 
  } على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان 

  وإذا كانت اآلية قد أوجبت أداء األمانات إىل أهلها واحلكم بالعدل فهذان مجاع السياسة العادلة والوالية الصاحلة 

ليجمع له بني سقاية فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بين شيبة طلبها نه العباس 
احلاج وسدانة البيت فأنزل اهللا هذه اآلية بدفع مفاتيح الكعبة إىل بين شيبة فيجب على ويل األمر أن يويل على كل 

من ويل من أمر املسلمني شيئا : [ عمل من أعمال املسلمني أصلح من جيده لذلك العمل قال النيب صلى اهللا عليه 
  ] للمسلمني منه فقد خان اهللا ورسوله فوىل رجال وهو جيد من هو أصلح 

من قلد رجال عمال على عصابة وهو جيد يف تلك العصابة أرضى منه فقد خان اهللا ورسوله وخان [ ويف رواية 
رواه احلاكم يف صحيحه وروى بعضهم أنه من قول عمر البن عمر روى ذلك عنه وقال عمر بن اخلطاب ] املؤمنني 

مر املسلمني شيئا فوىل رجال ملودة أو قرابة بينهما فقد خان اهللا ورسوله واملسلمني من وىل من أ: رضي اهللا عنه 
وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن املستحقني للواليات من نوابه على األمصار من األمراء الذين هم نواب 



وال من الوزراء والكتاب ذي السلطان والقضاة ومن أمراء األجناد ومقدمي العساكر والصغار والكبار ووالة األم
والشادين والسعاة على اخلراج والصدقات وغري ذلك من األموال اليت للمسلمني وعلى كل واحد من هؤالء أن 
يستنيب ويستعمل أصلح من جيده وينتهي ذلك إىل أئمة الصالة واملؤذنني واملقرئني واملعلمني وأمري احلاج والربد 

موال وحراس احلصون واحلدادين الذين هم البوابون على احلصون واملدائن والعيون الذين هم القصاد وخزائن األ
  ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل واألسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقون 

فيجب على كل من ويل شيئا من أمر املسلمني من هؤالء وغريهم أن يستعمل فيما حتت يده يف كل موضع أصلح 
عليه وال يقدم الرجل لكونه طلب الوالية أو يسبق يف الطلب بل ذلك سبب املنع فإن يف الصحيحني عن من يقدر 

وقال ] إنا ال نويل أمرنا هذا من طلبه : أن قوما دخلوا عليه فسألوه والية فقال : [ النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها يا عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة فإن إ: [ لعبد الرمحن بن مسرة 

من طلب القضاء واستعان عليه : [ أخرجاه يف الصحيحني وقال صلى اهللا عليه و سلم ] عن مسألة وكلت إليه 
رواه أهل السنن فإن عدل عن األحق ] وكل إليه ومن مل يطلب القضاء ومل يستعن عليه أنزل اهللا إليه ملكا يسدده 

غريه ألجل قرابة بينهما أو والء عتاقة أو صداقة أو موافقة يف بلد أو مذهب أوطريقة أو جنس كالعربية األصلح إىل 
والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غر ذلك من األسباب أو لضغن يف قلبه 

يا أيها الذين { فيما هنى اهللا عنه يف قوله تعاىل  على األحق أو عداوة بينهما فقد خان اهللا ورسوله واملؤمنني ودخل
واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة وأن { مث قال } آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 

  } اهللا عنده أجر عظيم 
ه فيكون قد خان أمانته كذلك قد فإن الرجل حلبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره يف بعض الواليات أو يعطيه ما ال يستحق

يؤثره زيادة يف ماله أو حفظه بأخذ ما ال يستحقه أو حماباة من يداهنه يف بعض الواليات فيكون قد خان اهللا ورسوله 
  وخان أمانته 

قصده مث أن املؤدي لألمانة مع خمالفة هواه يثبته اهللا فيحفظه يف أهله وماله وبعده واملطيع هلواه يعاقبه اهللا بنقيض 
فيذلك أهله ويذهب ماله ويف ذلك احلكاية املشهورة أن بعض خلفاء بين العباس سأل بعض العلماء أن حيدثه عما 

يا أمري املؤمنني أقفرت أفواه بنيك من هذا املال وتركتهم فقراء : أدركت عمر بن عبد العزيز فقيل له : أدرك فقال 
لي فأدخلوهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ فلما رآهم أدخلوهم ع: ال شيء هلم وكان يف مرض موته فقال 

يا بين واهللا ما منعتكم حقا هو لكم ومل أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم وإمنا أنتم : ذرفت عيناه مث قال 
وموا عين قال إما صاحل فاهللا يتوىل الصاحلني وإما غري صاحل فال أترك له ما يستعني به على معصية اهللا ق: أحد رجلني 

  فلقد رأيت بعض ولده محل على مائة فرس يف سبيل اهللا يعين أعطاها ملن يغزو عليها : 
هذا وقد كان خليفة املسلمني من أقصى املشرق بالد الترك إىل أقصى املغرب بالد األندلس وغريها ومن : قلت 

ا أخذ كل واحد من أوالده من تركته جزائر قربص وثغور الشام والعواصم كطرسوس وحنوها إىل أقصى اليمن وإمن
قال وحضرت بعض اخللفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد  -اقل من عشرين درمها : شيئا يسريا يقال 

ويف هذا الباب من احلكايات  -أي يسأهلم بكفه  -منهم ستمائة ألف دينار ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس 
  موعة عما قبله ما فيه عربة لكل ذي لب والوقائع املشاهدة يف الزمان واملس

وقد دلت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أن الوالية أمانة جيب أداؤها يف مواضع مثل ما تقدم ومثل قوله 
إهنا أمانة وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه : [ أليب ذر رضي اهللا عنه يف األمارة 



: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : رواه مسلم وروى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ]  فيها
إذا وسد األمر إىل غريه أهله فانتظر : وما إضاعتها ؟ قال : إذا ضيعت األمانة انتظر الساعة قيل يا رسول اهللا [ 

يم وناظر الوقف ووكيل الرجل يف ماله عليه أن يتصرف وقد أمجع املسلمون على معىن هذا فإن وصى اليت] الساعة 
ومل يقل إال باليت هي حسنة } وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن { له باألصلح فاألصلح كما قال اهللا تعاىل 

كلكم راع وكلكم [ وذلك ألن الوايل راع على الناس مبنزلة راعي الغنم كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
مسؤول عن رعيته فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسئولة 

عن رعيتها والولد راع يف مال أبيه وهو مسئول عن رعيته والعبد راع يف مال سيده وهو مسئول عن رعيته أال 
ما من راع يسترعيه [ اهللا عليه و سلم  أخرجاه يف الصحيحني وقال صلى] فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيت 

  رواه مسلم ] اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش هلا إىل حرم اهللا عليه رائحة اجلنة 
: قل السالم عليك : السالم عليك أيها األجري فقالوا : ودخل أبو مسلم اخلوالين على معاوية بن أيب سفيان فقال 

قل أيها األمري فقال السالم عليك أيها األجري فقالوا قل األجري : جري فقالوا أيها األمري فقال السالم عليك أيها األ
إمنا أنت أجري استأجرك رب هذه الغنم : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم مبا يقول فقال : فقالوا قل األمري فقال معاوية 

دها أجرها وإن أنت مل هتنأ لرعايتها فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أوالدها على أخراها وفاك سي
  جرباها ومل تداو مرضاها ومل حتبس أوالها على أخراها عاقبك سيدها 

وهذا ظاهر االعتبار فإن اخللق عباد اهللا الوالة نواب اهللا على عباده وهم وكالء العباد على نفوسهم مبنزلة أحد 
مىت استناب يف أموره رجال وترك من هو أصلح  الشريكني مع اآلخر ففيهم معىن الوالية والوكالة مث الويل والوكيل

للتجارة أو املقار منه وباع السلعة بثمن وهو من حاباه وبينه مودة أو قربة فإن صاحبه يبغضه ويذمه أنه قد خان 
  وداهن قريبه أو صديقه 

ة فيختار إذا عرف هذا فليس أن يستعمل إال أصلح املوجود وقد ال يكون يف موجوده من هو صاحل لتلك الوالي
األمثل فاألمثل يف كل منصب حبسبه وإذا فعل ذلك بعد االجتهاد التام وأخذه للوالية حبقها فقد أدى األمانة وقام 
بالواجب يف هذا وصار يف هذا املوضع من أئمة العدل واملقسطني عند اهللا وإن اختل بعض األمور بسبب من غريه 

يا { وقال } ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها { ويقول } وا اهللا ما استطعتم فاتق{ : إذا مل ميكن إال ذلك فإن اهللا يقول 
فمن أدى الواجب املقدور عليه فقد اهتدى } أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم 

لكن إن كان منه  أخرجاه يف الصحيحني] إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [ وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
: عجز وال حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك وينبغي أن يعرف األصلح يف كل منصب فإن الوالية هلا ركنان 

{ وقال صاحب مصر ليوسف عليه السالم } إن خري من استأجرت القوي األمني { القوة واألمانة كما قال تعاىل 
ذي قوة عند ذي العرش مكني * إنه لقول رسول كرمي { : جربيل  وقال تعاىل يف صفة} إنك اليوم لدينا مكني أمني 

  } مطاع مث أمني * 
والقوة يف كل والية حبسبها فالقوة يف إمارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب وإىل اخلربة باحلروب واملخادعة فيها 

وحنو ذلك كما قال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر : فإن احلرب خدعة وإىل القدرة على أنواع القتال 
ارموا واركبوا وأن : [ وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم } وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل { تعاىل 

رواه مسلم ] فهي نعمة جحدها : [ ويف رواية ] ترموا أحب إيل من أن تركبوا ومن تعلم الرمي مث نسيه فليس منا 
  إىل العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإىل القدرة على تنفي األحكام  والقوة يف احلكم بني الناس ترجع



وألمانة ترجع إىل خشية اهللا وأال يشتري بآياته مثنا قليال وترك خشية الناس وهذه اخلصال الثالث اليت اختذها اهللا 
بآيايت مثنا قليال ومن مل حيكم مبا فال ختشوا الناس واخشون وال تشتروا { : على كل حكم على الناس يف قوله تعاىل 

قاضيان يف النار وقاض : القضاة ثالثة : [ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم } أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون 
يف اجلنة فرجل علم احلق وقضى خبالفه فهو يف النار ورجل قضى بني الناس على جهل فهو يف النار ورجل علم احلق 

رواه أهل السنن والقاضي اسم لكل من قضى بني اثنني وحكم بينهما سواء كان خليفة أو ]  اجلنة وقضى به فهو يف
سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له حىت حيكم بني الصبيان يف اخلطوط إذا ختايروا 

  وهو ظاهر : هكذا ذكر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اللهم أشكوا إليك جلد : اع القوة واألمانة يف الناس قليل وهلذا كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول اجتم
الفاجر وعجز الثقة فالواجب يف كل والية األصلح حبسبها فإذا تعني رجالن أحدمها أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة 

رة احلروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور وأقلهما ضررا فيها فتقدم يف إما: قدم أنفعهما لتلك الوالية 
عن الرجلني يكونان أمريين يف الغزو : فيها على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا كما سئل اإلمام أمحد 

أما الفاجر القوي فقوته للمسلمني وفجوره على : وأحدمها قوي فاجر وآلخر صاحل ضعيف مع أيهما يغزي ؟ فقال 
صاحل الضعيف فصالحه لنفسه وضعفه على املسلمني فيغزى مع القوي الفاجر وقد قال النيب صلى اهللا نفسه وأما ال
فإذا مل يكن فاجرا كان ] بأقوام ال خالق هلم [ وروى ] إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : [ عليه و سلم 

  أوىل بإمارة احلرب ممن هو أصلح منه يف الدين إذا مل يسد مسده 
إن خالدا سيف : [ ذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يستعمل خالد بن الوليد على احلرب منذ أسلم وقال وهل

رفع  -مرة  -مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت إنه ] سله اهللا على املشركني 
ملا أرسله إىل جذمية فقتلهم وأخذ أمواهلم بنوع شبهة ] لد اللهم إين أبرأ إليك مما فعل خا: [ يديه إىل السماء وقال 

ومل يكن جيوز ذلك وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة حىت وداهم النيب صلى اهللا عليه و سلم وضمن أمواهلم 
  ومع هذا فما زال يقدمه يف إمارة احلرب ألنه كان أصلح يف هذا الباب من غريه وفعل ما فعل بنوع تأويل 

يا أبا : [ أبو ذر رضي اهللا عنه أصلح منه يف األمانة والصدق ومع هذا فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان 
رواه مسلم هنى أبا ] ال تأمرن علي اثنني وال تولني مال يتيم : ذر إين أراك ضعيفا وإين أحب لك ما أحب لنفسي 

ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء أصدق هلجة من أيب [  :ذر عن اإلمارة والوالية ألنه رآه ضعيفا مع أنه قد روى 
  ] ذر 

وأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم مرة عمرو بن العاص يف غزوة ذات السالسل استعطافا ألقاربه الذين بعثه إليهم 
يكون  على من هم أفضل منه وأمر أسامة بن زيد ألجل ثأر أبيه ولذلك كان يستعمل الرجل ملصلحة مع أنه قد كان

  مع األمري من هو أفضل منه يف العلم واإلميان 
وهكذا أبو خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رضي اهللا عنه ما زال يستعمل خالدا يف حرب أهل الردة ويف 
فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل وقد ذكر له عند أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من 

بل عتبه عليها لرجحان املصلحة على املفسدة يف بقائه وأن غريه مل يكن يقوم مقامه ألن املتويل الكبري إذا كان أجلها 
خلفه مييل إىل اللني فينبغي أن يكون خلق نائبه مييل إىل الشدة وإذا كان خلقه مييل إىل الشدة فينبغي أن يكون خلق 

أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يؤثر استنابة خالد وكان عمر بن اخلطاب نائبه مييل إىل اللني ليعتدل األمر وهلذا كان 
رضي اهللا عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه ألن خالدا كان شديدا كعمر بن اخلطاب 



كون بذلك من وأبا عبيدة كان لينا كأيب بكر وكان األصلح لكل منهما أن يويل من واله ليكون أمره معتدال وي
أنا نيب الرمحة أنا نيب [ خلفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي هو معتدل حىت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] امللحمة 
أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا { : وأمته وسط قال اهللا تعاىل فيهم ] أنا الضحوك القتال : [ وقال 

وهلذا ملا توىل أبو } أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين { : وقال تعاىل } هللا ورضوانا سجدا يبتغون فضال من ا
بكر وعمر رضي اهللا عنهما صارا كاملني يف الوالية واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إىل أحد الطرفني يف حياة النيب 

اقتدوا بالذين من : [ يب صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم من لني أحدمها وشدة اآلخر حىت قال فيهما الن
وظهر من أيب بكر من شجاعة القلب يف قتال أهل الردة وغريهم ما برز به على عمر وسائر ] بعدي أيب بكر وعمر 

  الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني 
استخراجها وحفظها فال بد وإن كانت احلاجة يف الوالية إىل األمانة أشد قدم األمني مثل حفظ األموال وحنوها فأما 

فيه من قوة وأمانة فيويل عليها شاد قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمني حيفظها خبربته وأمانته وكذلك يف إمارة 
احلرب إذا أمر األمري مبشاورة أويل العلم والدين مجع بني املصحلتني وهكذا يف سائر الواليات إذا مل تتم املصلحة 

   بد من ترجيح األصلح أو تعدد املوىل إذا مل تقع الكفاية بواحد تام برجل واحد مجع بني عدد فال
فيما قد يظهر حكمه  -ويقدم يف والية القضاء األعلم األورع األكفأ فإن كان أحدمها أعلم واآلخر أورع قدم 

اهللا عليه و  األعلم ففي احلديث عن النيب صلى: األورع وفيما يدق حكمه وخياف فيه االشتباه  -وخياف فيه اهلوى 
  ] إن اهللا حيب البصر النافذ عند ورود الشبهات وحيب العقل عند حلول الشهوات : [ سلم أنه قال 

  ويقدمان على األكفأ إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة وايل احلرب أو العامة 
زيد العلم والورع فإن القاضي ويقدم األكفأ إن كان القضاء حيتاج إىل قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إىل م

املطلق حيتاج أن يكون عاملا عادال قادرا بل وكذلك كل وال للمسلمني فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر 
  إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة ويف احلقيقة فال بد منهما : اخللل بسببه والكفاءة 

إن كانت : امل فاسق أو جاهل دين فأيهما يقدم ؟ فقال إذا مل يوجد من يويل القضاء إال ع: وسئل بعض العلماء 
احلاجة إىل الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين وإن كانت احلاجة إىل الدين أكثر خلفاء احلكومات قدم العامل وأكثر 

ختلفوا يف العلماء يقدمون ذا الدين فإن األئمة متفقون على أنه ال بد يف املتويل من أن يكون عدال أهال للشهادة وا
هل جيب أن يكون جمتهدا أو جيوز أن يكون مقلدا أو الواجب تولية األمثل فاألمثل كيفما تيسر ؟ : اشتراط العلم 

  على ثالثة أقوال وبسط الكالم على ذلك يف غري هذا املوضع 
حوال حىت ومع أنه جيوز تولية غري األهل للضرورة إذا كان أصلح املوجود فيجب مع ذلك السعي يف إصالح األ

يكمل يف الناس ما ال بد منه من أمور الواليات واإلمارات وحنوها كما جيب على املعسر السعي يف وفاء دينه وإن 
كان يف احلال ال يطلب منه إال ما يقدر عليه وكما جيب االستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط اخليل يف وقت 

واجب خبالف االستطاعة يف احلاج وحنوها فإنه ال جيب حتصيلها ألن سقوطه للعجز فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو 
  الوجوب هناك ال يتم إال هبا 

واملهم يف هذا الباب معرفة األصلح وذلك إمنا يتم مبعرفة مقصود الوالية ومعرفة طريق املقصود فإذا عرفت املقاصد 
ن الدين قدموا يف واليتهم من يعينهم على تلك والوسائل مت األمر فلهذا ملا غلب على أكثر امللوك قصد الدنيا دو

املقاصد وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقدمي من يقيم رئاسته وقد كانت السنة أن الذي يصلي باملسلمني اجلمعة 



واجلماعة وخيطب هبم هم أمراء احلرب الذين هم نواب ذي السلطان على اجلند وهلذا ملا قدم النيب صلى اهللا عليه و 
  با بكر يف الصالة قدمه املسلمون يف إمارة احلرب وغريها سلم أ

وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث أمريا على حرب كان هو الذي يؤمره للصالة بأصحابه وكذلك إذا 
استعمل رجال نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة وعثمان بن أيب العاص على الطائف وعليا 

با موسى على اليمن وعمرو بن حزم على جنران كان نائبه هو الذي يصلي هبم ويقيم فيهم احلدود وغريها ومعاذا وأ
مما يفعله أمري احلرب وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعدهم من امللوك األمويني وبعض العباسيني وذلك ألن أهم أمر 

عليه و سلم يف الصالة واجلهاد وكان إذا عاد  الدين الصالة واجلهاد وهلذا كانت أكثر األحاديث عن النيب صلى اهللا
  ] اللهم اشف عبدك يشهد لك صالة وينكأ لك عدوا : [ مريضا يقول 

  ] يا معاذ إن أهم أمرك عندي الصالة : [ وملا بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن قال 
كم عندي الصالة فمن حافظ عليها إن أهم أمور: وكذلك كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يكتب إىل عماله 

  وحفظها حفظ دينه ومن ضيعها كان ملا سواها من عمله أشد إضاعة 
فإذا أقام املتويل عماد الدين فالصالة تنهى عن ] الصالة عماد الدين : [ وذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

واستعينوا بالصرب والصالة { : كما قال اهللا تعاىل الفحشاء واملنكر وهي اليت تعني الناس على ما سواها من الطاعات 
  } وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني 

وأمر { : وقال لنبيه } يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة إن اهللا مع الصابرين { : وقال سبحانه وتعاىل 
وما خلقت اجلن واإلنس { وقال تعاىل } أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبة للتقوى 

  } إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إال ليعبدون 
إصالح دين اخللق الذي مىت فاهتم خسروا خسرانا مبينا ومل ينفعهم ما نعموا به يف : فاملقصود الواجب بالواليات 
قسم املال بني مستحقيه وعقوبات املعتدين فمن : الدين إىل به من أمر دنياهم وهو نوعان  الدنيا وإصالح ما ال يقوم

إمنا بعثت عمايل إليكم ليعلموكم كتاب ربكم : مل يعتد أصلح له دينه ودنياه وهلذا كان عمر بن اخلطاب يقولك 
ناقضت األمور فإذا اجتهد الراعي وسنة نبيكم ويقيموا بينكم دينكم فلما تغريت الرعية من وجه والرعاة من وجه ت

يف إصالح دينهم ودنياهم حبسب اإلمكان كان من أفضل أهل زمانه وكان من أفضل اجملاهدين يف سبيل اهللا فقد 
ويف مسند اإلمام أمحد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ] يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستني سنة [ روى 
ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ]  إمام عادل وأبغضهم إليه إمام جائر أحب اخللق إىل اهللا: [ قال 

إمام عادل وشاب نشأ يف عبادة : سبعة يظلهم اهللا يوم ال ظل إال ظله : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 
 اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل اهللا ورجل قلبه معلق باملسجد إذا خرج منه حىت يعود إليه ورجالن حتابا يف اهللا

إين أخاف اهللا رب العاملني : ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال إىل نفسها فقال 
  ] ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه 

أهل اجلنة ثالثة : [  صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا: ويف صحيح مسلم عن عياض بن محاد رضي اهللا عنه قال 
ويف السنن عنه صلى اهللا ] سلطان مقسط ورجل رحيم القلب بكل ذي قرىب ومسلم ورجل غين عفيف متصدق : 

 -ملا أمر باجلهاد  -وقد قال اهللا تعاىل ] الساعي على الصدقة باحلق كاجملاهد يف سبيل اهللا : [ عليه و سلم أنه قال 
الرجل  -يا رسول اهللا : وقيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم } حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا  وقاتلوهم{ : 

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف : [ يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رياء فأي ذلك يف سبيل اهللا ؟ فقال 



  أخرجاه يف الصحيحني ] سبيل اهللا 
ن كله هللا وأن تكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة اهللا اسم جامع لكلماته اليت تضمها كتابه فاملقصود أن يكون الدي

فاملقصود } لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط { وهكذا قال اهللا تعاىل 
وأنزلنا { : قوق خلقه مث قال تعاىل من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط يف حقوق اهللا وح
فمن عدل عن الكتاب قوم باحلديد } احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب 

أمرنا رسول اهللا : وهلذا كان قوام الدين باملصحف والسيف وقد روى عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 
فإذا كان هذا هو  -يعين املصحف  -من عدل عن هذا  -يعين السيف  -نضرب هبذا  صلى اهللا عليه و سلم أن

املقصود فإنه يتوسل إليه باألقرب فاألقرب وينظر إىل الرجلني أيهما كان أقرب إىل املقصود ويل فإذا كانت الوالية 
وم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن يؤم الق: [ مثال إمامة صالة فقط قدم من قدمه النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال 

كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم 
رواه مسلم فإذا تكافأ رجالن أو خفي ] سنا وال يؤمن الرجل يف سلطانه وال جيلس يف بيته على تكرمته إال بإذنه 

ما أقرع سعد بن أيب وقاص بني الناس يوم القادسية ملا تشاجروا على األذان متابعة لقوله أصلحهما أقرع بينهما ك
فإذا ] لو يعلم الناس يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا : [ صلى اهللا عليه و سلم 

كان املتويل قد أدى األمانات يف  -ألمر ما يرجحه بالقرعة إذا خفي ا -كان التقدمي بأمر اهللا إذا ظهر وبفعله 
  الواليات إىل أهلها 

األعيان والديون اخلاصة والعامة مثل رد الودائع ومال الشريك واملوكل واملضارب ومال : ويدخل يف هذا القسم 
 املوىل من اليتيم وأهل الوقف وحنو ذلك وكذلك وفاء الديون من أمثان املبيعات وبدل القرض وصدقات النساء

وإذا مسه اخلري * إذا مسه الشر جزوعا * إن اإلنسان خلق هلوعا { : وأجور املنافع وحنو ذلك وقد قال اهللا تعاىل 
إىل قوله } للسائل واحملروم * والذين يف أمواهلم حق معلوم * الذين هم على صالهتم دائمون * إال املصلني * منوعا 

إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك { : تعاىل  وقال} والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون { : 
أد األمانة إىل من ائتمنك : [ أي ال ختاصم عنهم وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم } اهللا وال تكن للخائنني خصيما 

ئهم وأمواهلم واملسلم املؤمن من أمنه املسلمون على دما: [ وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ] وال ختن من خانك 
وهو ] من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه واجملاهد من جاهد نفسه يف ذات اهللا 

من أخذ أموال الناس : [ حديث صحيح بعضه يف الصحيحني وبعضه يف سنن الترمذي وقال صلى اهللا عليه و سلم 
رواه البخاري وإذا كان اهللا قد أوجب أداء األمانات ] يريد إتالفها أتلفه اهللا يريد أداءها أداها اهللا عنه ومن أخذها 

اليت قبضت حبق ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة واخليانة وحنو ذلك من املظامل وكذلك أداء العارية 
واملنحة مردودة الدين  العارية مؤداة: [ وقد خطب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف خطبة الوداع وقال يف خطبته 

  ] مقضي والزعيم غارم إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث 
أن يؤدي إىل اآلخر ما جيب أداؤه إليه فعلى ذي السلطان : وهذا القسم يتناول الوالة والرعية فعلى كل منهما 

ن أن يؤدوا إىل ذي السلطان ما جيب ونوابه يف العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه وعلى جباة األموال كأهل الديوا
إيتاؤه إليه وكذلك على الرعية الذين جيب عليهم احلقوق وليس للرعية أن يطلبوا من والة األموال ماال يستحقونه 

ومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا { : فيكونون من جنس من قال اهللا تعاىل فيه 
ولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله إنا إىل * منها إذا هم يسخطون 



إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا * اهللا راغبون 
  } وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم 

أن مينعوا السلطان ما جيب دفعه من احلقوق وإن كان ظاملا كما أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا ذكر جور وال هلم 
ففي الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ] أدوا إليهم الذي هلم فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم : [ الوالة فقال 

ئيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب وإنه ال نيب كانت بنو إسرا: [ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
أوفوا ببيعة األول فاألول مث أعطوهم حقهم فإن اهللا : فما تأمرنا ؟ فقال : بعدي وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا 

  ] سائلهم عما استرعاهم 
إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وفيها عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال 

  ] أدوا إليهم حقهم واسألوا اهللا حقكم : فما تأمرنا يا رسول اهللا ؟ قال : تنكروهنا قالوا 
وليس لوالة األموال أن يقسموها حبسب أهوائهم كما يقسم املالك ملكه فإمنا هم أمناء ونواب ووكالء ليسوا 

ال أعطي وال أمنع أحدا وإمنا أنا قاسم أضع  -واهللا  -إين : [ مالكا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رواه البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وحنوه فهذا رسول رب العاملني قد أخرب أنه ليس املنع ] حيث أمرت 

ين والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك املالك الذي أبيح له التصرف يف ماله وكما يفعل ذلك امللوك الذ
  يعطون من أحبوا وإمنا هو عبد اهللا يقسم املال بأمره فيضع حيث أمره اهللا تعاىل 

لو وسعت على نفسك يف النفقة من مال اهللا تعاىل فقال له  -يا أمري املؤمنني : وهكذا قال رجل لعمل بن اخلطاب 
موه إىل واحد ينفقه عليهم فهل أتدري ما مثلي ومثل هؤالء ؟ كمثل قوم كانوا يف سفر فجمعوا منه ماال وسل: عمر 

حيل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أمواهلم ؟ ومحل مرة إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مال عظيم من اخلمس 
إنك أديت األمانة إىل اهللا تعاىل فأدوا إليك : إن قوما أدوا األمانة يف هذه ألمناء فقال له بعض احلاضرين : فقال 

  رتعت األمانة ولو رتعت ل
وينبغي أن يعرف أن أويل األمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه فإن نفق 

فيه الصدق والرب والعدل واألمانة جلب إليه ذلك وإن نفق فيه الكذب والفجور واجلور واخليانة جلب إليه ذلك 
يف حقه وال مينعه من مستحقه وكان علي بن أيب طالب رضي  والذي على ويل األمر أن يأخذ املال من حله ويضعه

  اللهم إين مل آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك : اهللا عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول 

  الغنيمة والصدقة والفيء : األموال السلطانية اليت أصلها يف الكتاب والسنة ثالثة أصناف 
وذ من الكفار بالقتال ذكرها اهللا يف سورة األنفال اليت أنزهلا يف غزوة بدر ومساها أنفاال فأما الغنيمة فهي املال املأخ

واعلموا أمنا { : إىل قوله } يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول { : ألنا زيادة يف أموال املسلمني فقال 
فكلوا مما { : اآلية وقال } ني وابن السبيل غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساك

ويف الصحيحني عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب } غنمتم حالال طيبا واتقوا اهللا إن اهللا غفور رحيم 
نصرت بالرعب مسرية شهر وجعلت يل األرض : أعطيت مخسا مل يعطهن نيب قبلي : [ صلى اهللا عليه و سلم قال 

فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي وأعطيت الشفاعة  مسجدا وطهورا
بعثت بالسيف بني : [ وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ] وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة 

وجعل الذل والصغار على من خالف يدي الساعة حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له وجعل رزقي حتي ظل رحمي 
  رواه أمحد يف املسند عن ابن عمر واستشهد به البخاري ] أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم 



فالواجب يف املغنم ختميسه وصرف اخلمس إىل من ذكره اهللا تعاىل وقسمة الباقي بني الغامنني قال عمر بن اخلطاب 
الذين شهدوها للقتال قاتلوا أو مل يقاتلوا وجيب قسمها بينهم بالعدل الغنيمة ملن شهد الوقعة وهم : رضي اهللا عنه 

فال حياىب أحد ال لرياسته وال لنسبه وال لفضله كما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم وخلفاؤه يقسموهنا ويف صحيح 
: [ عليه و سلم أن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه رأى له فضال على من دونه فقال النيب صلى اهللا : البخاري 

: يا رسول اهللا : قلت : [ ويف مسند أمحد عن سعد بن أيب وقاص قال ] هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم ؟ 
ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون : الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غريه سواء ؟ قال 

  ] إال بضعفائكم ؟ 
منني يف دولة بين أمية وبين العباس ملا كان املسلمون يغزون الروم والترك والرببر لكن وما زالت الغنائم تقسم بني الغا

جيوز لإلمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية تسرت من اجليش أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه أو محل 
  اءه كانوا ينفلون لذلك على مقدم العدو فقتله فهزم العدو وحنو ذلكن ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم وخلف

إنه يكون من مخس : وكان ينفل السرية يف البداية الربع بعد اخلمس ويف الرجعة الثلث بعد اخلمس وقال بعضهم 
اخلمس لئال يفضل بعض الفاحتني على بعض والصحيح أنه جيوز من أربعة األمخاس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على 

فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري مرة وهذا قول فقهاء الشام و أيب بعض ملصلحة دينية ال هوى النفس كما 
إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغري شرط وينفل الزيادة على ذلك : حنيفة و أمحد وغريهم وعلى هذا فقد قيل 

زيادة على ال ينفل : من دلين على قلعة فله كذا ومن جاء برأس فله كذا وحنو ذلك وقيل : الشرط مثل أن يقول 
من : لإلمام أن يقول  -على القول الصحيح  -الثلث وال ينفله إال بالشرط وهذان قوالن ألمحد وغريهن وكذلك 

اخذ شيئا فهو له كما روى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان قد قال ذلك يف غزة بدر إذا رأي ذلك مصلحة 
  راجحة على املفسدة 

فإن } ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة { قسمها مل جيز ألحد أن يغل منها شيئا وإذا كان اإلمام جيمع الغنائم وي
الغلول خيانة وال جتوز النهبة فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عنها فإذا ترك اإلمام اجلمع والقسمة وأذن يف 

ن فهو إذن وأما إذا مل يأذن أو األخذ إذنا جائزا فمن أخذ شيئا بال عدوان حل له بعد ختميسه وكل ما دل على اإلذ
  أذن إذنا غري جائز جاز لإلنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل يف ذلك 

ومن حرم على املسلمني مجع املغامن واحلال هذه وأباح اإلمام أن يفعل فيها ما يشاء فقد تقابل القوالن تقابل الطرفني 
ن يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العريب ثالثة أسهم سهم له أ: ودين اهللا وسط والعدل يف القسمة 

للفارس سهمان واألول : وسهمان لفرسه هكذا قسم النيب صلى اهللا عليه و سلم عام خيرب ومن الفقهاء من يقول 
ومنفعة الفارس به أكثر من  -هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة وألن الفرس حيتاج إىل مئونة نفسه وسائسه 

بل اهلجني يسهم له : يسور بني الفرس العرب واهلجني يف هذا ومنهم من يقول : ومنهم من يقول  -منفعة راجلني 
ويسمى  -سهم واحد كما روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه والفرس اهلجني الذي تكون أمه نبطية 

اإلكديش أو رمكة وهي احلجر كان السلف وبعضهم يسميه التتري سواء كان حصانا أو خصيا ويسمى  -الربذون 
يعدون للقتال احلصان لقوته وحدته ولإلغارة والبيات احلجر ألنه ليس هلا صهيل ينذر العدو فيحترزون وللسري 

  اخلصي ألنه أصرب على السري 
يرد  فإنه -قد كان للمسلمني قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة  -وإذا كان املغنوم ماال 



إليه بإمجاع املسلمني وتفاريع املغامن وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق املسلمون على بعضها وتنازعوا يف بعض ذلك 
  ليس هذا موضعها وإمنا الغرض ذكر اجلمل اجلامعة 

ن أن رجال سأله م: وأما الصدقات فهي ملن مسى اهللا تعاىل يف كتابه فقد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
إن اهللا مل يرض يف الصدقة بقسم نيب وال غريهن ولكن جزاها مثانية أجزاء فإن كنت من تلك : [ الصدقة فقال 

  ] األجزاء أعطيتك 
) والعاملني عليها ( جيمعها معىن احلاجة إىل الكفاية فال حتل الصدقة لغين وال لقوي مكتسب ) فالفقراء واملساكني ( 

يف مال الفيء  -إن شاء اهللا تعاىل  -سنذكرهم ) واملؤلفة قلوهبم ( يكتبوهنا وحنو ذلك هم الذين جيبوهنا وحيفظوهنا و
هم ) والغارمني ( يدخل فيه إعانة املكاتبني وافتداء األسرى وعتق الرقاب هذا أقوى األقوال فيها ) ويف الرقاب ( 

 أن يكونوا غرموه يف معصية اهللا تعاىل الذين عليهم ديون ال جيدون وفاءهان فيعطون وفاء ديوهنم ولو كان كثريا إال
وهم الغزاة الذين ال يعطون من مال اهللا ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما ) ويف سبيل اهللا ( فال يعطون حىت يتوبوا 

يغزون به أو متام ما يغزون به من خيل وسالح ونفقة وأجرة واحلج من سبيل اهللا كما قال النيب صلى اهللا عليه و 
  هو اجملتاز من بلد إىل بلد ) السبيل وابن ( سلم 

وما { وأما الفيء فأصله ما ذكره اهللا تعاىل يف سورة احلشر اليت أنزهلا اهللا يف غزة بين النضري بعد بدر من قوله تعال 
أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء واهللا على كل 

ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل * ير شيء قد
كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا واتقوا اهللا إن اهللا شديد 

هلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا وينصرون اهللا للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموا* العقاب 
والذين تبوؤوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف * ورسوله أولئك هم الصادقون 

* صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون 
عدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا والذين جاؤوا من ب

  } ربنا إنك رؤوف رحيم 
: أي ما حركتم وال سقتم خيال وال إبال وهلذا قال الفقهاء } فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب { ومعىن قوله 

ألن إجياف اخليل والركاب هو معىن القتال ومسي فيئا ألن اهللا أفاءه على إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغري قتال 
املسلمني أي رده عليهم من الكفار فإن األصل أن اهللا تعاىل إمنا خلق اخللق لعبادته فالكافرون به أباح أنفسهم اليت مل 

بدونه وأفاء إليهم ما يستحقونه كما يعاد يعبدوه هبا وأمواهلم اليت مل يستعينوا هبا على عبادته لعباده املؤمنني الذين يع
على الرجل ما غصب من مرياثه وإن مل يكن قبضه قبل ذلك وهذا مثل اجلزية اليت على اليهود والنصارى واملال 

الذي يصاحل عليه العدو أو يهدونه إىل سلطان املسلمني احلمل الذي حيمل من بالد النصارى وحنوه وما يؤخذ من 
  و العشر ومن جتار أهل الذمة إذا اجتروا من غري بالدهم وهو نصف العشر جتار أهل احلرب وه

هكذا كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يأخذ وما يأخذ من أموال من ينقض العهد منهم واخلراج الذي كان 
  مضربا يف األصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض املسلمني 

كاألموال اليت ليس هلا مالك معني مثل من : السلطانية اليت لبيت مال املسلمني مث إنه جيتمع من الفيء مجيع األموال 
مات من املسلمني وليس له وارث معني وكالغصوب والعواري والودائع اليت تعذر معرفة أصحاهبا وغري ذلك من 



الفيء فقط ألن النيب صلى  أموال املسلمني العقار واملنقول فهذا وحنوه مال املسلمني وإمنا ذكر اهللا تعاىل يف القرآن
اهللا عليه و سلم ما كان ميوت على عهده ميت إال وله وارث معني لظهور األنساب يف أصحابه وقد مات مرة رجل 

من قبيلة فدفع مرياثه إىل أكرب تلك القبيلة أي أقرهبم نسبا إىل جدهم وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأمحد يف 
خيلف إال عتيقا له فدفع مرياثه إىل عتيقه وقال بذلك طائفة من أصحاب أمحد  قول منصوص وغريه ومات رجل مل

وغريهم ودفع مرياث رجل إىل رجل من أهل قريته وكان صلى اهللا عليه و سلم هو وخلفاءه يتوسعون يف دفع 
  مرياث امليت إىل من بينه وبينه نسب كما ذكرناه 
رهم أن جياهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم كما أمر اهللا به يف ومل يكن يأخذ من املسلمني إال الصدقات وكان يأم

  كتابه 
ومل يكن لألموال املقبوضة واملقسومة ديوان جامع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر رضي اهللا 

 -يف هذا الزمان  -يش عنه كثر املال واتسعت البالد وكثر الناس فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغريهم وديوان اجل
  مشتمل على أكثره وذلك الديوان هو أهم دواوين املسلمني 

وكان لألمصار دواوين اخلراج والفيء وما يقبض من األموال وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم وخلفاؤه حياسبون 
نوع يستحق اإلمام : اع العمال على الصدقات والفيء وغري ذلك فصارت األموال يف هذا الزمان وما قبله ثالثة أنو

قبضه بالكتاب والسنة واإلمجاع كما ذكرناه ونوع حيرم أخذه باإلمجاع كاجلنايات اليت تؤخذ من أهل القرية لبيت 
وتسقط عنه العقوبة بذلك وكاملكوس اليت ال  -املال ألجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث أو على حد ارتكب 

  وحنو ذلك  -وليس بذي فرض وال عصبة  -اد وتنازع كمال من له ذو رحم يسوغ وضعها اتفاقا ونوع فيه اجته

هؤالء يأخذون ما ال حيل وهؤالء مينعون ما جيب كما قد يتظامل اجلند : وكثريا ما يقع الظلم من الوالة والرعية 
زه وكذلك والفالحون وكما قد يترك بعض الناس من اجلهاد ما جيب ويكنز الوالة من مال اهللا مما ال حيل كن

  العقوبات على أداء األموال فإنه قد يترك منها ما يباح أو جيب وقد يفعل ما ال حيل 
أن كل من عليه مال جيب أداؤه كرجل عنده وديعة أو مضارة أو شركة أو مال ملوكله أو مال : واألصل يف ذلك 

ذا امتنع من أداء احلق الواجب من عني يتيم أو مال وقف أو مال لبيت املال أو عنده دين هو قادر على أدائه فإنه إ
فإذا عرف املال  -أو يدل على موضعه  -أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حىت يظهر املال 

وصري يف احلبس فإنه يستويف احلق من املال وال حاجة إىل ضربه به وإن امتنع من الداللة على مال ومن اإليفاء 
أو ميكن من أدائه وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها ملا روى  ضرب حىت يؤدي احلق

رواه أهل السنن ] يل الواجد حيل عرضه عقوبته [ عمر بن الشريد عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
هو املطل والظامل يستحق العقوبة  أخرجاه يف الصحيحني واللي] مطل الغين ظلم [ وقال صلى اهللا عليه و سلم 

أن كل من فعل حمرما أو ترك واجبا استحق العقوبة فإن مل تكن مقدرة بالشرع : والتعزير وهذا أصل متفق عليه 
كان تعزيرا جيتهد فيه ويل األمر فيعاقب الغين املماطل باحلبس فإن أصر عوقب بالضرب حىت يؤدي الواجب وقد 

  اب مالك و الشافعي و أمحد وغريهم رضي اهللا عنهم وال أعلم فيه خالفا نص على ذلك الفقهاء من أصح
وقد روى البخاري يف صحيحه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا صاحل أهل خيرب على 

قال الصفراء والبيضاء والسالح سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز مال حيي بن أخطب ف
فدفع النيب صلى اهللا عليه و سلم سعية إىل ] العهد قريب واملال أكثر من ذلك [ أذهبته النفقات واحلروب فقال ك 

قد رأيت حييا يطوف يف خربة ههنا فذهبوا فطافوا فوجدوا املسك يف اخلربة وهذا : الزبري فمسه بعذاب فقال 



كل من كتم ما جيب إظهاره من داللة واجبة وحنو ذلك الرجل كان ذميا والذمي ال حتل عقوبته إال حبق وكذلك 
  يعاقب على ترك الواجب 

وما أخذ والة األموال وغريهم من مال املسلمني بغري حق فلويل األمر العادل استخراجه منهم كاهلدايا اليت يأخذوهنا 
يف كتاب اهلدايا  -حلريب هدايا العمال غلول وروى إبراهيم ا: بسبب العمل قال أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 

ويف الصحيحني عن ] هدايا األمراء غلول : [ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  -
استعمل النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال من األزد يقال له ابن اللتبية على : أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنه قال 

ما بال الرجل نستعمله على : [ هذا لكم وهذا أهدي إيل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : الصدقة فلما قدم قال 
هذا لكم وهذا أهدي إيل فهال جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم ال ؟ : العمل مما والنا اهللا فيقول 

رقبته إن كان بعريا له رغاء أو بقرة هلا خوار والذي نفسي بيده ال يأخذ منه شيئا إال جاء به يوم القيامة جيمله على 
  ] أو شاة تيعر مث رفع يديه حىت رأينا عفريت إبطيه اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ ثالثا 

وكذلك حماباة الوالة يف املعاملة من املبايعة واملؤاجرة واملضاربة واملساقاة واملزارعة وحنو ذلك من اهلداية وهلذا شاطر 
طاب رضي اهللا عنه من عماله من كان له فضل ودين ال يتهم خبيانة وإمنا شاطرهم ملا كانوا خصوا به عمر بن اخل

ألجل الوالية من حماباة وغريها وكان األمر يقتضي ذلك ألنه كان إمام عدل يقسم بالسوية فلما تغري اإلمام والرعية 
  رك ما حرم عليه وال حيرم عليه ما أباح اهللا له كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويت

وقد يبتلى الناس من الوالة مبن ميتنع من اهلداية وحنوها ليتمكن بذلك من استيفاء املظامل منهم ويترك ما أوجبه اهللا 
من قضاء حوائجهم فيكون من اخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا فإن األول 

آخرته بدنيا غريه وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غريه وإمنا الواجب كف الظلم عنهم حبسب  قد باع
القدرة وقضاء حوائجهم اليت ال تتم مصلحة الناس إال هبا من تبليغ ذي السلطان حاجاهتم وتعريفه بأمورهم وداللته 

فة كما يفعل ذوو األغراض من الكتاب على مصاحلهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغري اللطي
: [ وحنوهم يف أغراضهم ففي حديث هند بن أيب هالة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول 
أبلغوين حاجة من ال يستطيق إبالغها فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من ال يستطيع إبالغها ثبت اهللا قدميه على 

  ] دام الصراط يوم تزل األق
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وقد روى اإلمام أمحد و أبو داود يف سننه عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال 

وروى إبراهيم ] من شفع ألخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا : [ سلم 
السحت أن يطلب احلاجة للرجل فيقضي له فيهدى إليه فيقبلها : عنه قال احلريب عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا 

مسعت ابن : وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد يف مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال 
ما كنا  يا أبا عبد الرمحن: من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها قليال أو كثريا فهو سحت فقلت : مسعود يقول 

  ذاك كفر : نرى السحت إال الرشوة يف احلكم قال 
فأما إذا كان ويل األمر يستخرج من العمال ما يريد أن خيتص به هو وذووه فال ينبغي إعانة واحد منهما إذ كل 

منهما ظامل كلص سرق من لصن وكالطائفتني املقتتلتني على عصبية ورئاسة وال حيل للرجل أن يكون عونا على ظلم 
  : إن التعاون نوعان ف

تعاون على الرب والتقوى من اجلهاد وإقامة احلدود واستيفاء احلقوق وإعطاء املستحقني فهذا مما أمر اهللا به : األول 
ورسوله ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على األعيان أو على الكفاية متومها أنه 



  نب والفشل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك متورع وما أكثر ما يشتبه اجل
تعاون على اإلمث والعدوان كاإلعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من ال يستحق الضرب : والثاين 

  وحنو ذلك فهذا الذي حرمه هللا ورسوله 
لسلطانية فاإلعانة على نعم إذا كانت األموال قد أخذت بغري حق وقد تعذر ردها إىل أصحاهبا ككثري من األموال ا

صرف هذه األموال يف مصاحل املسلمني كسداد الثغور ونفقة املقاتلة وحنو ذلك من اإلعانة على الرب والتقوى إذ 
أن يصرفها  -إذا مل ميكن معرفة أصحاهبا وردها عليهم وال على ورثتهم  -الواجب على السلطان يف هذه األموال 

إىل مصاحل املسلمني هذا هو قول مجهور العلماء كمالك و أبو حنيفة و أمحد وهو  -مع التوية إن كان هو الظامل  -
  منقول عن غري واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت األدلة الشرعية كما هو منصوص يف موضع آخر 

ها وإن كان غريه قد أخذها فعليه هو أن يفعل هبا ذلك وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت اإلعانة على إنفاق
{ يف مصاحل أصحاهبا أوىل من تركها بيد من يضيعها على أصحاهبا وعلى املسلمني فإن مدار الشريعة على قوله تعاىل 

إذا : [ وعلى قول النيب صلى اهللا عليه و سلم } اتقوا اهللا حق تقاته { وهي مبينة لقوله } فاتقوا اهللا ما استطعتم 
  ه يف الصحيحني أخرجا] أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

وعلى أن الواجب حتصيل املصاحل وتكميلها وتبطيل املفاسد وتقليلها فإذا تعارضت كان حتصيل أعظم املصلحتني 
  بتفويت أدنامها ودفع أعظم املفسدتني مع احتمال أدناها هو املشروع 

يف الظلم عنه أو على املظلمة واملعني على اإلمث والعدوان من أعان الظامل على ظلمه أما من أعان املظلوم على ختف
فهو وكيل املظلوم ال وكيل الظامل مبنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل يف محل املال له إىل الظامل مثال ذلك ويل اليتيم 

أو إىل غريه بعد االجتهاد التام يف الدفع  -مبال أقل منه إليه  -والوقف إذا طلب ظامل منه ماال فاجتهد يف دفع ذلك 
  وما على احملسنني من سبيل  فهو حمسن

وكذلك وكيل املالك من املتأدبني والكتاب وغريهم الذي يتوكل هلم يف العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم ال 
  يتوكل للظاملني يف األخذ 

كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل حمسن يف الدفع عنهم بغاية 
ينهم على قدر طاقتهم من غري حماباة لنفسه وال لغريه وال ارتشاء توكل هلم يف الدفع عنهم اإلمكان وقسطها ب

  واإلعطاء كان حمسنا 
لكن الغالب أن من يدخل يف ذلك يكون وكيل الظاملني حمابيا مرتشيا خمفرا ملن يريد وآخذا ممن يريد وهذا من أكرب 

  وأشباههم مث يقذفون يف النار  الظلمة الذي حيشرون يف توابيت من نار هم وأعواهنم

أن يبتدئ يف القسمة باألهم فاألهم من مصاحل املسلمني كعطاء من حيصل للمسلمني به : وأما املصارف فالواجب 
  منفعة عامة 

الذين هم أهل النصرة واجلهاد وهم أحق الناس بالفيء فإنه ال حيصل إال هبم حىت اختلف الفقهاء يف : فمنهم املقاتلة 
هل هو خمتص هبم أو مشترك يف مجيع املصاحل ؟ وأما سائر األموال السلطانية فلجميع املصاحل وفاقا إال : فيء مال ال

  ما خص به نوع كالصدقات واملغنم 
ومن املستحقني ذوو الواليات عليهم كالوالة والقضاة والعلماء والسعاة على املال مجعا وحفظا وقسمة وحنو ذلك 

  نني وحنو ذلك حىت أئمة الصالة واملؤذ
وكذا صرفه يف األمثان واألجور ملا يعم نفعه من سداد والثغور بالكراع والسالح وعمارة ما حيتاج إىل عمارته من 



  طرقات الناس كاجلسور والقناطر وطرقات املياه كاألهنار 
وحنوه على غريه ؟ ذوو احلاجات فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون يف غري الصدقات من الفيء : ومن املستحقني 

املال استحق باإلسالم فيشتركون فيه : يقدمون ومنهم من قال : على قولني يف مذهب أمحد وغريه منهم من قال 
كما يشترك الورثة يف املرياث والصحيح أهنم يقدمون فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقدم ذوي احلاجات كما 

ليس أحد أحق هبذا املال من أحد إمنا هو الرجل : خلطاب رضي اهللا عنه قدمهم يف مال بين النضري وقال عمر بن ا
  : وسابقته والرجل وغناؤه والرجل وبالؤه والرجل وحاجته فجعلهم عمر رضي اهللا عنه أربعة أقسام 

  ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل املال ) األول ( 
  األمور والعلماء الذين جيعلون هلم منافع الدين والدنيا  من يغين عن املسلمني يف جلب املنافع له كوالة) الثاين ( 
من يبلي بالء حسنا يف دفع الضرر عنهم كاجملاهدين يف سبيل اهللا من األجناد والعيون من القصاد ) الثالث ( 

  والناصحني وحنوهم 
  ذوو احلاجات ) الرابع ( 

أو قدر عمله وإذا عرفت أن العطاء يكون حبسب  واذا حصل من هؤالء متربع فقد أغىن اهللا به وإال أعطي ما يكفيه
منفعة الرجل وحبسب حاجته يف مال املصاحل ويف الصدقات أيضا فما زاد على ذلك ال يستحقه الرجل إال كما 

  يستحقه نظراؤه مثل أن يكون شريكا يف غنيمة أو مرياث 
أو مودة وحنو ذلك فضال عن أن يعطيه  وال جيوز لإلمام أن يعطي أحدا ماال يستحقه هلوى نفسه من قرابة بينهما

ألجل منفعة حمرمة منه كعطية املخنثني من الصبيان املردان األحرار واملماليك وحنوهم والبغايا واملغنني واملساخر وحنو 
  ذلك أو إعطاء العرافني من الكهان واملنجمني وحنوهم 

وإن كان هو ال حيل له أخذ ذلك كما أباح اهللا اإلعطاء لتأليف من حيتاج إىل تأليف قلبه  -بل جيب  -لكن جيوز 
تعاىل يف القرآن العطاء للمؤلفة قلوهبم من الصدقات وكما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعطي املؤلفة قلوهبم من 
الفيء وحنوه وهم السادة املطاعون يف عشائرهم كما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعطي األقرع بن حابس سيد 

يم وعيينة بن حصن سيد بين فزارة وزيد اخلري الطائي سيد بين نبهان وعلقمة ابن عاثة العامري سيد بين كالب بين مت
ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أيب جهل وأيب سفيان بن حرب وسهل بن عمر 

بعث علي وهو باليمن :  عنه قال واحلارث بن هشام وعدد كثري ففي الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا
واألقرع بن : بذهبية بتربتها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أنفر 

حابس احلنظلي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة ابن عالثة العامري مث أحد بين كالب وزيد اخلري الطائي أحد بين 
  نبهان 
إين إمنا : [ يعطي صناديد جند ويدعنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ضبت قريش واألنصار فقالوا فغ: قال 

اتق اهللا : فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتني غائر العينني ناتئ اجلبني حملوق الرأس فقال ] فعلت ذلك لتألفهم 
  ] ع اهللا إن عصيته ؟ أيأمنين أهل األرض وال تأمنوين ؟ فمن يط: [ يا حممد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مث أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم يف قتلهن ويرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال 
إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان : [ سلم 

  ] ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد 
أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن : وعن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال 



ذلك فقال عباد  أمية وعيينة ابن حصن واألقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من اإلبل وأعطى عباس بن مرداس
  : بن مرداس 

  ) يد بني عيينة واألقرع ... أجتعل هنيب وهنب العبـ ( 
  ) قان مرداس يف اجملمع ... وما كان حصن وال حابس يفو ( 
  ) ومن خيفض اليوم ال يرفع ... وما كنت دون امرئ منهما ( 

  اسم فرس له فأمت له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مائة رواه مسلم و العبيد : قال 
إما أن ترجى بعطيته منفعة كإسالمه أو دفع مضرته إذا مل يندفع إال : كافر ومسلم فالكافر : واملؤلفة قلوهبم نوعان 

بذلك واملسلم املطاع يرجى بعطيته املنفعة أيضا كحسن إسالمه أو إسالم نظريه أو جباية املال ممن ال يعطيه إال 
  ره عن املسلمني إذا مل ينكف إال بذلك خلوف أو لنكاية يف العدو أو كف ضر

وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل امللوك فاألعمال بالنيات فإذا كان 
قصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النيب صلى اهللا عليه و سلم وخلفائه وإن كان املقصود العلو 

كان من جنس عطاء فرعون وإمنا ينكره ذوو الدين الفاسد كذي اخلويصرة الذي أنكره على  يف االرض والفساد
النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت قال فيه ما قال وكذا حزبه اخلوارج أنكروا على أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه ما 

  بياهنم قصد به املصلحة من التحكيم وحمو امسه وما تركه من سيب نساء املسلمني وص
وهؤالء أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقتاهلم ألن معهم دين فاسدا ال يصلح به دنيا وال آخره وكثريا ما يشتبه 
الورع الفاسد باجلنب والبخل فإن كالمها فيه ترك فيشتبه ترك الفساد خلشية اهللا تعاىل بترك ما يؤمر به من اجلهاد 

: قال الترمذي ] شر ما يف املرء شح هالع وجنب خالع : [ اهللا عليه و سلم  والنفقة جبنا وخبال وقد قال النيب صلى
  حديث صحيح 

كذلك قد يترك اإلنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع وإمنا هو كرب وإرادة للعلو وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
جسد وإال فكل واحد من الساجد هللا كلمة جامعة كاملة فإن النية للعمل كالروح لل] إمنا األعمال بالنيات : [ 

والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على األرض فصورهتما واحدة مث هذا أقرب اخللق إىل اهللا تعاىل وهذا 
السماحة : ويف األثر أفضل اإلميان } وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة { : أبعد اخللق عن اهللا وقد قال اهللا تعاىل 

بة اخللق وسياستهم إال باجلود الذي هو العطاء والنجدة اليت هي الشجاعة بل ال يصلح الدين والصرب فال يتم رعا
يا أيها الذين آمنوا ما { : والدنيا إال بذلك وهلذا كان من ال يقوم هبما سلبه األمر ونقله إىل غريه كما قال اهللا تعاىل 

ضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة الدنيا يف لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض أر
} إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غريكم وال تضروه شيئا واهللا على كل شيء قدير * اآلخرة إال قليل 

فسه واهللا ها أنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا فمنكم من يبخل ومن يبخل فإمنا يبخل عن ن{ : وقال تعاىل 
ال يستوي منكم { : وقد قال اهللا تعاىل } الغين وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم 

فعلق } من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللا احلسىن 
وجاهدوا { : ال الذي هوالشجاعة وكذلك قال اهللا تعاىل يف غري موضع األمر باإلنفاق الذي هو السخاء والقت

وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم { : وبني أن البخل من الكبائر يف قوله تعاىل } بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا 
والذين يكنزون الذهب { : ويف قوله } اهللا من فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة 

ومن يوهلم يومئذ { : اآلية وكذلك اجلنب يف مثل قوله تعاىل } والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم 



{ : ويف قوله تعاىل } دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري 
وهو كثري يف الكتاب والسنة وهو مما تفق عليه أهل } نكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون وحيلفون باهللا إهنم مل

  ال فارس اخليل وال وجه العرب : ال طعنة وال جفنة ويقولون : األرض حىت إهنم يقولون يف األمثال العامية 
لم ينظروا يف عاقبة املعاد فريق غلب عليهم حب العلو يف األرض والفساد ف: ولكن افترق الناس هنا ثالث فرق 

ورأوا أن السلطان ال يقوم إال بعطاء وقد ال يتأتى العطاء إال باستخراج أموال من غري حلها فصاروا فهابني وهايب 
ال ميكن أن يتوىل على الناس إال من يأكل ويطعم فإنه إذا توىل العفيف الذي ال يأكل وال يطعم : وهؤالء يقولون 

لوه إن مل يضروه يف نفسه وماله وهؤالء نظروا يف عاجل دنياهم وأمهلوا اآلجل من دنياهم سخط عليه الرؤساء وعز
  وآخرهتم فعاقبتهم عاقبة رديئة يف الدنيا واآلخرة إن مل حيصل له ما يصلح عاقبتهم من توبة وحنوها 

ارم فهذا حسن واجب وفريق عندهم خوف من اهللا تعاىل ودين مينعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم اخللق وفعل احمل
أن السياسة ال تتم إال مبا يفعله أولئك من احلرام فيمنعون عنها مطلقا ورمبا كان يف : ولكن قد يعتقدون مع ذلك 

نفوسهم جنب أو خبل أو ضيق خلق بنضم إىل ما معهم من الدين فيقعون أحيانا يف ترك واجب يكون تركه أضر 
نهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل اهللا وقد يكونون عليهم من بعض احملرمات أو يقعون يف ال

متأولني ورمبا اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب وال يتم إال بالقتال فيقاتلون املسلمني كما فعلة اخلوارج وهؤالء ال 
فى عنهم فيما تصلح هبم الدنيا وال الدين الكامل لكن قد يصلح هبم كثري من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا وقد يع

اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر هلم قصورهم وقد يكونون من األخسرين أعماال الذي ضل سعيهم يف احلياة الدينا وهم 
حيسبون أهنم حيسنون صنعا وهذه طريقة من ال يأخذ لنفسه وال يعطي غريه وال يرى أنه يتألف الناس من الكبار 

  ؤلفة قلوهبم من نوع اجلور والعطاء احملرم والفجار ال مبال وال بنفع ويرى أن إعطاء امل
دين حممد صلى اهللا عليه و سلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم ) أهل ( األمة الوسط وهم : الفريق الثالث 

حبسب احلاجة إىل صالح األحوال وإلقامة  -وإن كانوا رؤساء  -إىل يوم القيامة وهو إنفاق املال واملنافع للناس 
إن { نيا اليت حيتاج إليها الدين وعفته يف نفسه فال يأخذ ما ال يستحقه فيجمعون بني التقوى واإلحسان الدين والد

  } اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون 
  وال تتم السياسة الدينية إال هبذا وال يصلح الدين والدنيا إال هبذه الطريقة 

امه وال يأكل هو إال احلالل الطيب مث هذا يكفيه من اإلنفاق أقل وهذا هو الذي يطعم الناس ما حيتاجون إليه إىل طع
مما حيتاج إليه واألولون فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما ال تطمع يف العفيف ويصلح به الناس يف دينهم 

أن هرقل ما ال يصلحون بالثاين فإن العفة مع القدرة تقوى حرمة الدين ويف الصحيحني عن أيب سفيان بن حرب 
يأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة : مباذا يأمركم ؟ قال : ملك الروم قال له عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يا إبراهيم أتدري مل اختذتك خليال ؟ ألين رأيت العطاء : أن اهللا أوحى إىل إبراهيم اخلليل عليه السالم : ويف األثر  -
ناه يف الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل املنافع نظريه يف الصرب والغضب أحب إليك من األخذ هذا الذي ذكر

  الذي هو الشجاعة ودفع املضار 
وهو  -قسم يغضبون لنفوسهم ولرهبم وقسم ال يغضبون لنفوسهم وال لرهبم والثالث : إن الناس ثالثة أقسام 

ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا : نها قالت أن يغضب ال لنفسه كما يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا ع -الوسط 
خادما له وال امرأة وال دابة وال شيئا قط إال أن جياهد يف سبيل اهللا وال نيل منه شيء فانتقم : عليه و سلم بيده 

  لنفسه إال أن تنتهك حرمات اهللا فإذا انتهكت حرمات اهللا مل يقم لغضبه شيء حىت ينتقم هللا 



أو يأخذ لنفسه وال يعطي غريه فهذا القسم الرابع شر اخللق ال يصلح هبم دين وال فأما من يغضب لنفسه ال لربه 
  دنيا 

كما أن الصاحلني أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا احملرمات وهم الذين يعطون ما يصلح 
ويعفون عن حظوظهم وهذا أخالق الدين بعطائه وال يأخذون إال ما أبيح هلم ويغضبون لرهبم إذا انتهكت حمارمه 

  رسول اهللا صلى عليه وسلم يف بذله ودفعه وهي أكمل األمور 
وكلما كان إليها أقرب كان أفضل فليجتهد املسلم يف التقرب إليها جبهد ويستغفر اهللا بعد ذلك من قصوره أو 

الدين فهذا يف قول اهللا سبحانه تقصريه بعد أن يعرف كمال ما بعث اهللا تعاىل به حممدا صلى اهللا عليه و سلم من 
  واهللا أعلم } إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها { : وتعاىل 

فإن احلكم بني الناس يكون يف احلدود واحلقوق } وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل { : وأما قوله تعاىل 
  : ومها قسمان 

م معينني بل منفعتها ملطلق املسلمني أو نوع منهم وكلهم حمتاج إليها فالقسم األول احلدود واحلقوق اليت ليست لقو
احلكم يف األمور : حد قطاع الطريق والسراق والزناة وحنوهم ومثل : وتسمى حدود اهللا وحقوق اهللا مثل 

ي اهللا السلطانية والوقوف والوصايا اليت ليست ملعني فهذه من أهم أمور الواليات وهلذا قال علي بن أيب طالب رض
يا أمري املؤمنني هذه الربة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ : ال بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة فقيل : عنه 

  فقال يقام هبا احلدود وتأمن هبا السبل وجياهد هبا العدو ويقسم هبا الفيء 
الفقهاء قد اختلفوا يف قطع يد  وهذا القسم جيب على الوالة البحث عنه وإقامته من غري دعوى أحد به وأن كان

هل يفتقر إىل مطالبة املسروق مباله ؟ على قولني يف مذهب أمحد وغريه لكنهم يتفقون على أنه ال حيتاج : السارق 
  إىل مطالبة املسروق وقد اشترط املطالبة باملال لئال يكون للسارق فيه شبهة 

ال حيل تعطيله ال بشفاعة وال هبدية وال بغريها وال حتل وهذا القسم جيب إقامته على الشريف والوضيع والضعيف و
فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني وال يقبل اهللا منه  -وهو قادر على إقامته  -الشفاعة فيه ومن عطله لذلك 

هللا عنهما صرفا وال عدال وهو ممن اشترى بآيات اهللا مثنا قليال روى أبو داود يف سننه عن عبد اهللا بن عمر رضي ا
من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا يف أمره : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

ومن خاصم يف باطل وهو يعلم مل يزل يف سخط اهللا حىت ينزع ومن قال يف مسلم دين ما ليس فيه حبس يف ردغة 
فذكر النيب صلى اهللا عليه ] عة اخلبال ؟ قال عصارة أهل النار وما رد: اخلبال حىت خيرج مما قال قيل يا رسول اهللا 

  و سلم احلكام والشهداء واخلصماء وهؤالء أركان احلكم 
من يكلم فيها رسول : أن قريشا أمههم شأن املخزومية اليت سرقت فقالوا : [ ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا 

أتشفع يف حد من حدود اهللا ؟ إمنا هلك بنوا : يا أسامة : يد قال ومن جيترئ عليه إال أسامة بن ز: اهللا ؟ فقالوا 
إسرائيل أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد والذي نفس حممد 

: ففي هذه القصة عربة فإن أشرف بيت كان يف قريش بطنان ] بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها 
نو خمزوم وبنو عبد مناف فلما وجب على هذه القطاع بسرقتها اليت هي جحود العارية على قول بعض العلماء أو ب

أكرب القبائل وأشرف البيوت وشفع فيها حب رسول ) من ( على قول آخرين وكانت  -غري هذه  -سرقة أخرى 
فأنكر عليه دخوله فيما حرمه اهللا وهو  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسامة غضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

لو أن فاطمة بنت : [ فقال  -وقد برأها اهللا من ذلك  -الشفاعة يف احلدود مث ضرب املثل بسيدة نساء العاملني 



  ] حممد سرقت لقطعت يدها 
يقضي أن هذه املرأة اليت قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النيب صلى اهللا عليه و سلم ف: قد روى 

وروى مالك يف ] أن السارق إذا تاب سبقته يده إىل اجلنة وإن مل يتب سبقته يده إىل النار : [ حاجتها فقد روى 
إذا رفع إىل عثمان : املوطأ أن مجاعة أمسكوا لصا لريفعوه إىل عثمان رضي اهللا فتلقاهم الزبري فشفع فيه فقالوا 

وكان [ ان فلعن اهللا الشافع واملشفع يعين الذي يقبل الشفاعة إذا بلغت احلدود السلط: فاشفع فيه عنده فقال 
صفوان بن أمية نائما على رداء له يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء لص فسرقه فأخذه فأيت به النيب 

فهال قبل أن  :يا رسول اهللا أعلى ردائي تقطع يده ؟ أنا أهبه له فقال : صلى اهللا عليه و سلم فأمر بقطع يده فقال 
رواه أهل السنن يعين صلى اهللا عليه و سلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيين به لكان فأما ] تأتيين به ؟ مث قطع يده 

 -فيما أعلم  -بعد أن رفع إيل فال جيوز تعطيل احلد ال بعفو وال بشفاعة وال هببة وال غري ذلك وهلذا اتفق العلماء 
ومها إذا رفعوا إىل ويل األمر مث تابوا بعد ذلك مل يسقط احلد عنهم بل جتب إقامته على أن قاطع الطريق واللص وحن

  وإن تابوا 
مبنزلة رد احلقوق إىل  -وذلك من متام التوبة  -فإن كانوا صادقني يف التوبة كان احلد الكفارة هلم وكان متكينهم 

من يشفع شفاعة حسنة يكن { :  قوله تعاىل أهلها والتمكني من استيفاء القصاص يف حقوق اآلدميني وأصل هذا يف
فإن الشفاعة إعانة } له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان اهللا على كل شيء مقيتا 

الطالب حىت تصري معه شفعا بعد أن كان وترا فإن أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة وإن أعانه على إمث 
   وعدوان كانت شفاعة سيئة

  والرب ما أمرت به واإلمث ما هنيت عنه وإن كانوا كاذبني فإن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني 
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع { : وقد قال اهللا تعاىل 

إال الذين * ا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدني
فاستثىن التائبني قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد } تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم 

القدرة عليه باق فيمن وجب عليه احلد للعموم واملفهوم والتعليل هذا إذا كان قد ثبت بالبينة فأما إذا كان بإقرار 
أنه ال جتب إقامة احلد يف : ء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور يف غري هذا املوضع وظاهر مذهب أمحد وجا

مثل هذه الصورة بل إن طلب إقامة احلد عليه أقيم وإن ذهب مل يقم عليه حد وعلى هذا محل حديث ماعز بن مالك 
مع آثار أخر ويف سنن أيب داود و النسائي ] قمه أصبت حدا فأ[ وحديث الذي قال ] فهال تركتموه : [ ملا قال 

تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغين من حد فقد : [ عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
حد : [ ويف سنن النسائي و ابن ماجة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ] وجب 
وهذا ألن املعاصي سبب لنقصان الرزق واخلوف ] األرض خري ألهل األرض من أن ميطروا أربعني صباحا  يعمل به

من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة فإذا أقيمت احلدود ظهرت طاعة اهللا ونقصت معصية اهللا تعاىل فحصل 
  الرزق والنصر 

وهم مال تعطل به احلدود وال بيت املال وال لغريه وال جيوز أن يؤخذ من الزاين أو السارق أو قاطع الطريق وحن
تعطيل : وهذا املال املأخوذ لتعطيل احلد سحت خبيث وإذا فعل ويل األمر ذلك فقد مجع فسادين عظيمني أحدمها 

لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم { : احلد والثاين أكل السحت فترك الواجب وفعل احملرم قال اهللا تعاىل 
} مساعون للكذب أكالون للسحت { : وقال اهللا تعاىل عن اليهود } مث وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون اإل



ألهنم كانوا يأكلون السحت من الرشوة اليت تسمى الربطيل وتسمى أحيانا اهلدية وغريها ومىت أكل السحت ويل 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الراشي ل[ األمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغريها وقد روى 

  رواه أهل السنن ] واملرتشي والرائش الواسطة الذي ميشي بينهما 
يا رسول اهللا اقض بيننا : أن رجلني اختصما إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أحدمها : [ ويف الصحيحني 

إن ابين كان : اقض بيننا بكتاب اهللا وأذن يل فقال :  نعم يا رسول اهللا -وكان أفقه منه  -بكتاب اهللا فقال صاحبه 
فزىن بامرأته فافتديت منه مبائة شاة وخادم وإن رجاال من أهل العلم أخربوين أن  -يعين أجريا  -عسيفا يف أهل هذا 

:  والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا: على ابين جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال 
املائة واخلادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسأهلا فإن اعترفت 

ففي هذا احلديث أنه ملا بذل عن املذنب هذا املال لدفع احلد عنه أمر النيب صلى ] فارمجها فسأهلا فاعترفت فرمجها 
من اجملاهدين والفقراء وغريهم : امة احلد ومل يأخذ املال للمسلمني اهللا عليه و سلم بدفع املال إىل صاحبه وأمر بإق

وقد أمجع املسلمون على أن تعطيل احلد مبال يؤخذ أو غريه ال جيوز وأمجعوا على أن املال املأخوذ من الزاين 
  والسارق والشارب واحملارب وقاطع الطريق وحنو ذلك لتعطيل احلد مال سحت خبيث 

فساد أمور الناس إمنا هو لتعطيل احلد مبال أوجاه وهذا من أكرب األسباب اليت هي فساد أهل وكثري مما يوجد من 
البوادي والقرى واألمصار من األعراب والتركمان واألكراد والفالحني وأهل األهواء كقيس ومين وأهل احلاضرة 

قوط حرمة املتوىل وسقوط قدره من رؤساء الناس وأعياهنم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم وهو سبب س
من القلوب واحنالل أمره فإذا ارتشى وتربطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حد آخر وصار من جنس 

اليهود امللعونني وأصل الربطيل هو احلجر الطويل كما قد جاء يف األثر إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت األمانة 
على ذلك مثل السحت الذي يسمى التأديبات أال ترى أن األعراب  من الكوة وكذلك إذا أخذ مال للدولة

املفسدين أخذوا لبعض الناس مث جاءوا إىل ويل األمر فقادوا إليه خيال يقدموهنا له أو غري ذلك كيف يقوي طمعهم 
  يف الفساد وتنكسر حرمة الوالية والسلطنة وتفسد الرعية 

كيف يطمع اخلمارون فريجون إذا : ا أخذ فدفع بعض ماله وكذلك الفالحون وغريهم وكذلك شارب اخلمر إذ
  أمسكوا أن يقدموا بعض أمواهلم فيأخذها ذلك الوايل سحتا 

مثل أن يرتكب بعض الفالحني جرمية مث يأوي إىل قرية ) احلد ( وكذلك ذوو اجلاه إذا أمحوا أحدا أن يقام عليه 
ذلك محاه ممن لعنه اهللا ورسوله فقد روى مسلم يف صحيحه نائب السلطان أو أمري فيحمي على اهللا ورسوله فيكون 

لعن اهللا من أحدث حدثا أو : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
قد فكل من آوى حمدثا من هؤالء احملدثني فقه لعنه اهللا ورسوله وإذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ] آوى حمدثا 

فكيف مبن منع احلدود بقدرته ويده ] إن من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا يف أمره : [ قال 
واعتاض عن اجملرمني بسحت من املال يأخذه ال سيما احلدود على سكان الرب فإن من أعظم فسادهم محاية املعتدين 

أو للوايل سرا أو عالنية فذلك مجيعه حمرم بإمجاع املسلمني وهو  منهم جباه أو مال سواء كان املال املأخوذ لبيت املال
  مثل تضمني اخلانات واخلمر فإن من مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه مبال يأخذه منه فهو من جنس واحد 

 واملال املأخوذ على هذا شبيه ما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن ومثن الكلب وأجره املتوسط يف احلرام الذي
] مثن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث : [ يسمى القواد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  رواه البخاري 



فمهر البغي الذي يسمى حدور القحاب ويف معناه ما يعطاه املخنثون الصبيان من املماليك أو األحرار على الفجور 
  على ما خيرب به من األخبار املبشرة بزعمه وحنو ذلك  هبم وحلوان الكاهن مثل حالوة املنجم وحنوه

وويل األمر إذا ترك إنكار املنكرات وإقامة احلدود عليها مبال يأخذه كان مبنزلة مقدم احلرامية الذي يقاسم احملاربني 
جوز السوء على األخيذة ومبنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بني اثنني على فاحشة وكان حاله شبيها حبال ع

فأجنيناه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين { : امرأة لوط اليت كانت تدل الفجار على ضيفه اليت قال اهللا تعاىل فيها 
فعذب اهللا عجوز } فأسر بأهلك بقطع من الليل وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك إنه مصيبها { وقال تعاىل } 

الذين كانوا يعملون اخلبائث وهذا ألن هذا مجيعه أخذ مال لإلعانة على السوء القوادة مبثل ما عذب قوم السوء 
اإلمث والعدوان وويل األمر إمنا نصب ليأمر باملعروف وينهى عن املنكر وهذا هو مقصود الوالية فإذا كان الوايل 

ليك ومبنزلة من ميكن من املنكر مبال يأخذه كان قد أتى بضد املقصود من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك ع
أخذ ماال ليجاهد له يف سبيل اهللا فقال به املسلمني يوضح ذلك أن صالح العباد باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

فإن صالح املعاش والعباد يف طاعة اهللا ورسوله وال يتم ذلك إال باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وبه صارت هذه 
كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر { : اهللا تعاىل  األمة خري أمة أخرجت للناس قال

وقال تعاىل عن بين } ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر { : وقال تعاىل } 
فلما نسوا ما ذكروا به  {: وقال تعاىل } كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون { : إسرائيل 

فأخرب اهللا تعاىل أن العذاب ملا } أجنينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون 
أنا أبا بكر الصديق رضي اهللا : نزل جنى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظاملني بالعذاب الشديد ويف احلديث الثابت 

أيها الناس إنكم تقرءون هذه اآلية وتضعوهنا : نرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عنه خطب الناس على م
وإين مسعت رسول اهللا } يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم { : على غري موضعها 

ويف حديث آخر ] يعمهم اهللا بعقاب  إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن: [ صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ] إن املعصية إذا أخفيت مل تضر إال صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة : [ 

وهذا القسم الذي ذكرناه من احلكم يف حدود اهللا وحقوقه ومقصوده األكرب هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ام واحلج والصدقة واألمانة وبر الوالدين وصلة األرحام وحسن العشرة فاألمر باملعروف مثل الصالة والزكاة والصي

مع األهل واجلريان وحنو ذلك فالواجب على ويل األمر أن يأمر بالصلوات املكتوبات مجيع من يقدر على أمره 
كذلك يقاتلون ويعاقب التارك بإمجاع املسلمني فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإمجاع املسلمني و

على ترك الزكاة والصيام وغريمها وعلى استحالل ما كان من احملرمات الظاهرة اجملمع عليها كنكاح ذوات احملارم 
والفساد يف األرض وحنو ذلك فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة جيب جهادها 

إنه يعاقب بالضرب واحلبس حىت : اء وإن كان التارك للصالة واحدا فقد قيل حىت يكون الدين كله هللا باتفاق العلم
يصلي ومجهور العلماء على أنه جيب قتله إذا امتنع من الصالة بعد أن يستتاب فإن تاب وصلى وإال قتل وهل يقتل 

وجوهبا أما إذا جحد كافرا أو مسلما فاسقا ؟ فيه قوالن وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا وهذا كله مع اإلقرار ب
وجوهبا فهو كافر بإمجاع املسلمني وكذلك من جحد سائر الواجبات وفعل احملرمات هو مقصود اجلهاد يف سبيل اهللا 

يارسول اهللا : قال رجل [ وهو واجب على األمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة وهو من أفضل األعمال 
هل تستطيع إذا : أخربين به ؟ قال : ال تستطيعه أو ال تطيقه قال : ال دلين على عمل يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا ق

فذلك الذي يعدل اجلهاد يف : ومن يستطيع ذلك ؟ قال : خرج اجملاهد أن تصوم وال تفطر وتقوم وال تفتر ؟ قال 



اهللا للمجاهدين يف إن اجلنة ملئة درجة بني الدرجة إىل الدرجة كما بني السماء واألرض أعدها : [ وقال ] سبيل اهللا 
  كالمها يف الصحيحني ] سبيله 

وقال ] رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا : [ وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ئك هم إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا أول{ : تعاىل 

أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل { وقال تعاىل } الصادقون 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم * اهللا ال يستون عند اهللا واهللا ال يهدي القوم الظاملني 

خالدين * يبشرهم رهبم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم * ئزون أعظم درجة عند اهللا وأولئك هم الفا
  } فيها أبدا إن اهللا عنده أجر عظيم 

من ذلك عقوبة احملاربني وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس يف الطرقات وحنوها ليغصبوهم املال جماهرة من 
إمنا جزاء { : مردة احلاضرة أو غريهم قال اهللا تعاىل فيهم األعراب والتركمان واألكراد والفالحني وفسقة اجلند أو 

الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو 
عن وقد روى الشافعي رمحه اهللا يف سننه } ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم 

إذا قتلوا وأخذوا املال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ومل يأخذوا املال :  -يف قطاع الطريق  -ابن عباس رضي اهللا عنه 
قتلوا ومل يصلبوا وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف وإذا أخافوا السبيل ومل يأخذوا ماال 

لم كالشافعي و أمحد وهو قريب من قول أيب حنيفة رمحه اهللا ومنهم من نفوا من األرض وهذا قول كثري من أهل الع
لإلمام أن جيتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان مل يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيها ويقطع : قال 

أنه إذا  من رأى مصلحة وإن كان مل يأخذ املال مثل أن يكون ذا جلد وقوة يف أخذ املال كما أن منهم من يرى
أخذوا املال قتلوا وقطعوا وصلبوا واألول قول األكثر فمن كان من احملاربني قد قتل فإنه يقتله اإلمام حدا ال جيوز 

العفو عنه حبال بإمجاع العلماء ذكره ابن املنذر وال يكون أمره إىل ورثة املقتول خبالف ما لو قتل رجل رجال لعداوة 
األسباب اخلاصة فإن هذا دمه ألولياء املقتول إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا بينهما أو خصومة أو حنو ذلك من 

وإن أحبوا أخذوا الدية ألنه قتله لغرض خاص وأما احملاربون فإمنا يقتلون ألخذ أموال الناس فضررهم عام مبنزلة 
فئ للقاتل مثل أن يكون السراق فكان قتلهم حد اهللا وهذا متفق عليه بني الفقهاء حىت لو كان املقتول غري مكا

القاتل حرا واملقتول عبدا أو القاتل مسلما واملقتول ذميا أو مستأمنا فقد اختلف الفقهاء هل يقتل يف احملاربة ؟ 
واألقوى أنه يقتل ألنه قتل للفساد العام حدا كما يقطع إذا أخذ أمواهلم وكما حيبس حبقوقهم وإذا كان احملاربون 

إنه يقتل املباشر فقط : منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له فقد قيل احلرامية مجاعة فالواحد 
واجلمهور على أن اجلميع يقتلون ولو كانوا مائة وأن الردء واملباشر سواء وهذا هو املأثور عن اخللفاء الراشدين فإن 

ذي جيلس على مكان عال ينظر منه هلم من عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قتل ربيئة احملاربني والربيئة هو الناظر ال
جييء وألن املباشر إمنا ميكن من قتله بقوة الردء ومعونته والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حىت صاروا ممتنعني فهم 

املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى : [ مشتركون يف الثواب والعقاب كاجملاهدين فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ] دناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قاعدهتم بذمتهم أ

يعين أن جيش املسلمني إذا تسرت منه سرية فغنمت ماال فإن اجليش يشاركها فيها غنمت ألهنا بظهره وقوته متكنت 
 لكن تنفل عنه نفال فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ينفل السرية إذا كانوا يف بدايتهم الربع بعد اخلمس

وكذلك لو غنم اجليش غنيمة شاركته السرية ألهنا يف مصلحة اجليش كما قسم النيب صلى اهللا عليه و سلم لطلحة 



 -والزبري يوم بدر ألنه كان قد بعثهما يف مصلحة اجليش فأعوان الطائفة املتمنعة وأنصارها منها فيما هلم وعليهم 
تلني على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ومين وحنومها مها ال تأويل فيه مثل املقت -وهكذا املقتتلون على باطل 

يا : إذا التقى املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول يف النار قيل : [ ظاملتان كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ما أخرجاه يف الصحيحني وتضمن طائفة ] إنه أراد قتل صاحبه : هذا القاتل فم بال املقتول ؟ قال : رسول اهللا 

أتلفته األخرى من نفس ومال وإن مل يعرف عني القاتل ألن الطائفة الواحدة املتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد 
فإنه يقطع من كل واحد يده اليمىن ورجله  -كما قد يفعله األعراف كثريا  -وأما إذا أخذوا املال فقط ومل يقتلوا 

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من { : هم وهذا معىن قول اهللا تعاىل اليسرى عند أكثر العلماء كأيب حنيفة و أمحد وغري
تقطع اليد اليت يبطش هبا والرجل اليت ميشي عليها وحتسم يده بالزيت املغلي وحنوه لينحسم الدم فال خيرج } خالف 

  فيفضي إىل تلفه وكذلك حتسم يد السارق بالزيت 
ة اجلند وغريهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل فإن األعراب وفسق

والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا خبالف القتل فإنه قد ينسى وقد يؤثر بعض النفوس األبية قتله على قطع يده 
ورجله من خالف فيكون هذا أشد تنكيال له وألمثاله وإذا شهروا السالح ومل يقتلوا نفسا ومل يأخذوا ماال مث 

هو : نفيهم تشريدهم فال يتركون يأوون يف بلد وقيل : مدوه وأو هربوا أو تركوا احلرب فإهنم ينفون قيل أغ
  حبسهم وقيل هو ما يراه اإلمام أصلح من نفي أو حبس أو حنو ذلك 

والقتل املشروع هو ضرب الرقبة بالسيف وحنوه ألن ذلك أوحى أنواع القتل وكذلك شرع اهللا قتل ما يباح قتله 
إن اهللا كتب اإلحسان على : [ ن اآلدميني والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم م

رواه مسلم ] كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته 
املذكور فهو رفعهم على مكان عال لرياهم الناس ويشتهر إن أعف الناس قتلة أهل اإلميان وأما الصلب : وقال 

  يصلبون مث يقتلون وهم مصلبون : أمرهم وهو بعد القتل عند مجهور العلماء ومنهم من قال 
: يتركون على املكان العايل حىت ميوتوا حتف أنوفهم بال قتل : وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغري السيف حىت قال 

ما خطبنا رسول : تل فال جيوز إال على وجه القصاص وقد قال عمران بن حصني رضي اهللا عنهما فأما التمثيل يف الق
اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطبة إىل أمرنا بالصدقة وهنانا عن املثلة حىت الكفار إذا قتلناهم فإنا ال منثل هبم بعد القتل 

وا ذلك بنا فنفعل هبم مافعلوا والترك أفضل كما قال وال جندع آذاهنم وأنوفهم وال نبقر بطوهنم إال أن يكونوا فعل
} واصرب وما صربك إال باهللا * وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين { : اهللا تعاىل 

: [ لم قيل إهنا نزلت ملا مثل املشركون حبمزة وغريه من شهداء أحد رضي اهللا عنهم فقال النيب صلى اهللا عليه و س
: فأنزل اهللا هذه اآلية وإن كان قد نزلت قبل ذلك مبكة مثل قوله ] لئن أظفرين اهللا هبم ألمثلن بضعفي ما مثلوا بنا 

وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات { : وقوله } ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب { 
 نزلت مبكة مث جرى باملدينة سبب يقتضي اخلطاب فأنزلت مرة ثانية وغري ذلك من اآليات اليت} يذهنب السيئات 

: [ ويف صحيح مسلم عن بريدة بن اخلصيب رضي اهللا عنه قال ] بل نصرب [ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ىل ومبن كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث أمريا على سرية أو جيش أو يف حاجة نفسه أوصاهم بتقوى اهللا تعا

اغزوا بسم اهللا ويف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا ال تغلوا وال تغدروا والمتثلوا وال : معه من املسلمني خريا مث يقول 
  ] تقتلوا وليدا 

ألخذ املال فقد قيل إهنم ليسوا حماربني بل هم مبنزلة املختلس  -ال يف الصحراء  -ولو شهروا السالح يف البنيان 



عن حكمهم يف البنيان والصحراء واحد : املطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس وقال أكثرهم واملنتهب ألن 
و الشافعي وأكثر أصحاب أمحد وبعض أصحاب أيب حنيفة بل هم يف البنيان  -يف املشهور عنه  -وهذا قول مالك 

تناصر الناس وتعاوهنم فإقدامهم عليه أحق بالعقوبة منهم يف الصحراء ألن البنيان حمل األمن والطمأنينة وألنه حمل 
إال بعض  -غالبا  -يقتضي شدة احملاربة واملغالبة وألهنم يسلبون الرجل يف داره مجيع ماله واملسافر ال يكون معه 

ماله وهذا هو الصواب ال سيما هؤالء احملترفون الذين تسميهم العامة يف الشام ومصر املنسر وكانوا يسمون ببغداد 
لو حاربوا بالعصى واحلجارة املقذوفة باأليدي أو املقاليع وحنوها فهم حماربون أيضا وقد حكى عن بعض العيارين و

على أن احملاربة تكون باحملدد واملثقل وسواء كان فيه خالف : الفقهاء ال حماربة إال باحملدد وحكى بعضهم اإلمجاع 
على أخذ املال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو أو مل يكن فالصواب الذي عليه مجاهري املسلمني أن من قاتل 

حمارب قاطع كما أن من قاتل املسلمني من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتل فهو حريب ومن قاتل الكفار من 
املسلمني بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصي فهو جماهد يف سبيل اهللا وأما إذا كان يقتل النفوس سرا ألخذ 

الذي جيلس يف خان يكريه ألبناء السبيل فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أمواهلم أو يدعوا إىل منزلة من  املال مثل
يستأجره خلياطة أو طبيبا أو حنو ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل غيلة ويسميهم بعض العامة املعرجني فإذا 

  : القود ؟ ففيه قوالن للفقهاء كان أخذ املال فهل هم كاحملاربني أو جيري عليه حكم 
أهنم كاحملاربني ألن القتل باحليلة كالقتل مكابرة كالمها ال ميكن االحتراز منه بل قد يكون ضرر هذا أشد : أحدمها 

  ألنه ال يدري به 
 هل هم كاحملاربني فيقتلون: واختلف الفقهاء أيضا فيمن يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي اهللا عنهما 

  ألن يف قتله فسادا عاما  -على قولني يف مذهب أمحد وغريه  -حدا أو يكون أمرهم إىل أولياء الدم 

وهذا كله إذا قدر عليهم فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه إلقامة احلد بال عدوان فامتنعوا عليه فإنه جيب على 
نقادوا إال بقتال يفضي إىل قتلهم كلهم قوتلوا وإن املسلمني قتاهلم باتفاق العلماء حىت يقدر عليهم كلهم ومىت مل ي

أفضى إىل ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو مل يقتلوا ويقتلون يف القتال كيفما أمكن يف العنق وغريه ويقاتل من قاتل 
معهم ممن حيميهم ويعينهم فهذا قتال وذاك إقامة حد وقتال هؤالء أوكد من قتل الطوائف املمتنعة عن شرائع 

م فإن هؤالء قد ختربوا لفساد النفوس واألموال وهالك احلرث والنسل ليس مقصودهم إقامة دين وال ملك اإلسال
وهؤالء كاحملاربني الذين إىل حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد وحنو ذلك يقطعون الطريق على من مر هبم 

ماعة إلقامة احلدود قاتلوهم ودفعوهم مثل وإذا جاءهم جند ويل األمر يطلبهم يف الدخول يف طاعة املسلمني واجل
األعراب الذين يقطعون الطريق على احلاج أو غريه من الطرقات أو اجلبلية الذين يعتصمون برؤوس اجلبال أو 

املغارات لقطاع الطريق وكاألحالف الذين حتالفوا لقطع الطريق بني الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة فإهنم 
لكن قتاهلم ليس مبنزلة قتال الكفار إذ مل يكونوا كفارا وال تأخذ أمواهلم إال أن يكونوا أخذوا  يقاتلون كما ذكرنا

أموال الناس بغري حق فإن عليهم ضماهنا فيأخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن مل نعلم عني اآلخذ وكذلك لو علم عينه 
ضمان عليه ويرد ما يؤخذ منه على أرباب فإن الردء واملباشرة سواء كما قلناه لكن إذا عرف عينه كان قرار ال

  األموال فإن تعذر الرد عليهم كان ملصاحل املسلمني من رزق الطائفة املقاتلة هلم وغري ذلك 
بل املقصود من قتاهلم التمكن منهم إلقامة احلدود ومنعهم من الفساد فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا مل جيهز 

جب عليهم القتل وإذا هرب وكفانا شره مل نتبعه إال أن يكون عليه حد أو خناف عليه حىت ميوت إال أن يكون قد و
عاقبته ومن أسر منهم أقيم عليهم احلد الذي أقيم على غريه ومن الفقهاء من يشدد فيهم حىت يرى غنيمة أمواهلم 



وأعانوهم على املسلمني  وختميسها وأكثرهم يأبون ذلك فإما إذا حتيزوا إىل مملكة طائفة خارجة على شريعة اإلسالم
قوتلوا لقتاهلم وأما من كان ال يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب 

  واألمحال وحنو ذلك فهذا مكاس عليه عقوبة املكاسني 
نه أشد الناس عذابا يوم وقد اختلف الفقهاء يف جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق فإن الطريق ال ينقطع به مع أ

وجيوز ] لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب مكس لغفر له : [ القيامة حىت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الغامدية 
للمطلوبني الذين تراد أمواهلم قتال احملاربني بإمجاع املسلمني وال جيب أن يبذل هلم من املال ال قليل وال كثري إذا 

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن : [ لنيب صلى اهللا عليه و سلم أمكن قتاهلم قال ا
  ] قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد 

وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل وهو الظامل بال تأويل وال والية فإذا كان مطلوبه املال جاز منعه مبا ميكن فإذا مل 
مثل أن يطلب  -القتال قوتل وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من املال جاز وأما إن كان مطلوبة احلرمة يندفع إال ب

فإنه جيب عليه أن يدفع عن نفسه مبا  -الزنا مبحارم الزنا أو يطلب من املرأة أو الصيب اململوك أو غريه الفجور به 
فإنه جيوز التمكني منه ألن بذل املال جائز وبذلك الفجور ميكن ولو بالقتال وال جيوز التمكني منه حبال خبالف املال 

بالنفس أو باحلرمة غري جائز وأما إذا كان مقصوده قتل اإلنسان جاز له الدفع عن نفسه وهل جيب عليه ؟ على 
فتنة مثل أن خيتلف  -والعياذ باهللا  -قولني يف مذهب أمحد وغريه وهذا إذا كان للناس سلطان وأما إذا كان 

نان للمسلمني ويقتتالن على امللك فهل جيوز لإلنسان إذا دخل أحدمها بلد اآلخر وجرى السيف أن يدفع عن سلطا
نفسه يف الفتنة أو يستسلم فال يقاتل فيها ؟ على قولني ألهل العلم يف مذهب أمحد وغريه فإذا ظفر السلطان 

يستخرج منهم األموال اليت للناس ويردها عليهم  فعليه أن -وقد أخذوا األموال اليت للناس  -باحملاربني احلرامية 
مع إقامة احلد على أبداهنم وكذلك السارق فإن امتنعوا من إحضار املال بعد ثبوهتم عليهم عاقبهم باحلبس والضرب 

حىت ميكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من حيضره أو اإلخبار مبكانه كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه 
اهللا قد أباح للرجل يف كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من احلق الواجب عليه حىت تؤديه  أداؤه فإن

فهؤالء أوىل وأحرى وهذه املطالبة والعقوبة حق لرب املال فإن أراد هبتهم املال أو املصاحلة عليه أو العفو عليه فله 
  ال وليس لإلمام أن يلزم رب املال بترك شيء من حقه ذلك خبالف إقامة احلد عليه فإنه ال سبيل إىل العفو عنه حب

يضمنوهنا ألرباهبا كما يضمن سائر : وإن كانت األموال قد تلفت باألكل وغريه عندهم أو عند السارق فقيل 
ال جيتمع الغرم : الغارمني وهو قول الشافعي و أمحد رضي اهللا عنهما وتبقى مع اإلعسار يف ذمتهم إىل ميسرة وقيل 

يضمنوهنا مع اليسار فقط دون اإلعسار وهو قول مالك رمحه اهللا وال : ع وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا وقيل والقط
حيل للسلطان أن يأخذ من أرباب األموال جعال على طلب احملاربني وإقامة احلد وارجتاع أموال الناس منهم وال على 

م بل طلب هؤالء من نوع اجلهاد يف سبيل اهللا فيخرج طلب السارقني ال لنفسه وال للجند الذين يرسلهم يف طلبه
  فيه جند املسلمني كما خيرج يف غريه من الغزوات اليت تسمى البيكار 

وينفق على اجملاهدين يف هذا من املال الذي ينفق منه على سائر الغزاة فإن كان هلم إقطاع أو عطاء يكفيهم وإال 
ن الصدقات فإن هذا من سبيل اهللا فإن كان على أبناء السبيل أعطاهم متام كفاية غزوهم من مال املصاحل م

املأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فأخذ اإلمام زكاة أمواهلم وأنفقها يف سبيل اهللا كنفقة الذين يطلبون 
ض رؤساهم احملاربني ولو كانت هلم شوكة قوية حتتاج إىل تأليف فأعطى اإلمام من الفيء واملصاحل أو الزكاة لبع

يعينهم على إحضار الباقني أو لترك شره فيضعف الباقون وحنو ذلك جاز وكان هؤالء من املؤلفة قلوهبم وقد ذكر 



  مثل ذلك غري واحد من األئمة كأمحد وغريه وهو ظاهر يف الكتاب والسنة وأصول الشريعة 
 من املأخوذين التجار وحنوهم من أبناء وال جيوز أن يرسل اإلمام من يضعف عن مقاومة احلرامية وال من يأخذ ماال

السبيل بل يرسل من اجلند األقوياء األمناء إال أن يتعذر ذلك فريسل األمثل فاألمثل فإن كان بعض نواب السلطان 
أو رؤساء القرى وحنوهم يأمرون احلرامية باألخذ يف الباطن أو الظاهر حىت إذا أخذوا شيئا قامسهم ودافع عنهم 

ذين بعض أمواهلم أو مل يرضهم فهذا أعظم جرما من مقدم احلرامية ألن ذلك ميكن دفعه بدون ما وأرضى املأخو
يندفع به هذا والواجب أن يقال ما يقال يف الرد والعون هلم فإن قتلوا قتل هو على قول أمري املؤمنني عمر بن 

وا وأخذوا املال قتل وصلب وعلى قول اخلطاب رضي اهللا عنه وأكثر أهل العلم وإن أخذوا املال قطعت يده وإن قتل
خيري بني هذين وإن كانوا مل يؤذن هلم لكن ملا قدر عليهم قامسهم : طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب وقيل 

  األموال وعطل بعض احلقوق واحلدود 
ه ممن يستوىف منه ومن أوى حماربا أو سارقا أو قاتال وحنوهم ممن وجب عليه حد أو حق هللا تعاىل أو آلدمي ومنع

لعن اهللا من أحدث حدثا أو آوى : [ الواجب بال عدوان فهو شريكه يف اجلرم ولقد لعنه اهللا ورسوله وروى مسلم 
وإذا ظفر هبذا الذي آوى احملدث فإنه يطلب من إحضاره أو اإلعالم به فإن امتنع عوقب باحلبس والضرب ] حمدثا 

ا ذكرنا أنه يعاقب املمتنع من أداء املال الواجب فما وجب حضوره من مرة بعد مرة حىت ميكن من ذلك احملدث كم
ولو كان رجال يعرف مكان املال املطلوب حبق أو الرجل املطلوب حبق : النفوس واألموال يعاقب من منع حضورها 

ن على الرب وهو الذين مينعه فإنه جيب عليه اإلعالم به والداللة عليه وال جيوز كتمانه فإن هذا من باب التعاو
والتقوى وذلك واجب خبالف ما لو كان النفس أو املال مطلوبا بباطل فإنه ال حيب اإلعالم به ألنه من التعاون على 

: اإلمث والعدوان بل جيب الدفع عنه ألن نصر املظلوم واجب ففي الصحيحني عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 
أنصره مظلوما فكيف أنصره : اك ظاملا أو مظلوما قلت يا رسول اهللا انصر أخ: [ قال رسول صلى اهللا عليه و سلم 

  ] متنعه من الظلم فذلك نصرك إياه : ظاملا قال 
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى مسلم حنوه عن جابر ويف الصحيحني عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال 

ريض واتباع اجلنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة أمرنا بعيادة امل: وينهانا عن سبع : و سلم بسبع 
الدعوى ونصر املظلوم وهنانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن املياثر وعن لبس احلرير والقسي 

والديباح واإلستربق فإن امتنع هذا العامل به من اإلعالم مبكانه جازت عقوبته باحلبس وغريه حىت خيرب به ألنه امتنع 
  من حق واجب عليه ال تدخله النيابة فعوقب كما تقدم وال جتوز عقوبته على ذلك إال إذا عرف أنه عامل به 

وهذا مطرد يف ما تتواله الوالة والقضاة وغريهم يف كل من امتنع من واجب من قول أو فعل وليس هذا مطالبة 
} وال تزر وازرة وزر أخرى { : وله تعاىل للرجل حبق وجب على غريه وال عقوبة على جناية غريه حىت يدخل يف ق

وإمنا ذلك مثل أن يطلب مبال قد وجب على ] أال ال جيين جان إىل على نفسه : [ ويف النيب صلى اهللا عليه و سلم 
غريه وهو ليس وكيال وال ضامنا وال له عنده مال أو يعاقب الرجل جبرمية قريبه أو جاره من غري أن يكون قد أذنب 

جب وال بفعل حمرم فهذا الذي ال حيل فأما هذا فإمنا يعاقب على ذنب نفسهن وهو أن يكون قد علم ال بترك وا
مكان الظامل لذي يطلب حضوره الستيفاء احلق أو يعلم مكان املال الذي قد تعلق به حقوق املستحقني فيمتنع من 

محية لذلك الظامل كما قد يفعل أهل املعصية اإلعانة والنصرة الواجبة عليه يف الكتاب والسنة واإلمجاع إما حماباة و
وال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا { : بعضهم ببعض وإما معاداة أو بغضا للمظلوم وقد قال اهللا تعاىل 

  } هو أقرب للتقوى 



عل التاركون لنصر وإما إعراضنا عن القيام هللا والقيام بالقسط الذي أوجبه اهللا وجبنا وفشال وخذالنا لدينه كما يف
  اهللا ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل هلم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض 

  وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء 
  ومن مل يسلك هذه السبل عطل احلدود وضيع احلقوق وأكل القوي والضعيف 

ن عني أو دين وقد امتنع من تسليمه حلاكم عادل يويف به دينه أو يؤدي منه وهو يشبه من عنده مال الظامل املماطل م
النفقة الواجبة عليه ألهله أو أقاربه أو مماليكه أو هبائمه وكثريا ما جيب على الرجل حق بسبب غريه كما جتب عليه 

بة ملن علم أن عنده ماال النفقة بسبب حاجة قريبه وكما جتب الدية على عاقلة القاتل وهذا الضرب من التعزيز عقو
أو نفسا جيب إحضاره وهو ال حيضره كالقطاع والسراق ومحاهتم أو علم أنه خبري به وهو ال خيرب مبكانه فأما إن 

امتنع من اإلخبار واإلحضار لئال يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا حمسن وكثريا ما يشتبه أحدمها باآلخر وجيتمع 
احلق من الباطل وهذا يقع كثريا يف الرؤساء من أهل البادية واحلاضرة إذا استجار هبم  شبهة وشهوته والواجب متييز

مستجري أو كان بينهما قرابة أو صداقة فإهنم يرون احلمية اجلاهلية والعزة باإلمث والسمعة عند األوباش أهنم ينصرونه 
ا يناديهم ويناويهم فريون يف تسليم املستجري وإن كان طاملا مبطال على احملق املظلوم ال سيما إن كان املظلوم رئيس

جاهية حمضة وهم من أكرب أسباب فساد الدين والدنيا  -على اإلطالق  -هبم إىل ما يناويهم ذال أو عجزا وهذا 
وقد ذكر أنه إمنا كان سبب حروب من حروب األعراب كحرب بسوس اليت كانت بني بين بكر وتغلب إىل حنو 

رك املغول دار اإلسالم واستيالؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه حنو هذا وكذا سبب دخول الت
  ذلك 

ومن أذل نفسه هللا فقد أعزها ومن بذل احلق من نفسه فقد أكر نفسه فإن أكرم اخللق عند اهللا أتقاهم ومن اعتز 
وقال } كان يريد العزة فلله العزة مجيعا من { : بالظلم من منع احلق وفعل اإلمث فقد أذل نفسه وأهاهنا قال اهللا تعاىل 

يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن { : تعاىل عن املنافقني 
ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد { : وقال اهللا تعاىل يف صفة هذا الضرب } املنافقني ال يعلمون 

وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال حيب * هللا على ما يف قلبه وهو ألد اخلصام ا
  } وإذا قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلمث فحسبه جهنم ولبئس املهاد * الفساد 

مبجرد دعواه فطاملا إن كان مظلوما ينصره وال يثبت أنه مظلوم  -وإمنا الواجب على من استجار به مستجري 
اشتكى الرجل وهو ظامل بل يكشف خربه من خصمه وغريه فإن كان ظاملا رده عن الظلم بالرفق إن أمكن إما من 
صلح أو حكم بالقسط وإال فبالقوة وإن كان كل منهم ظاملا مظلوما كأهل األهواء من قيس ومين وحنوهم وأكثر 

مجيعا غري ظاملني لشبهة أو تأويل أو غلظ وقع فيما بينهما سعى بينهما املتداعني من أهل األمصار والبوادي أو كانا 
وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على { : باإلصالح أو احلكم كما قال اهللا تعاىل 

* طوا إن اهللا حيب املقسطني األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقس
ال خري يف كثري من جنواهم إال { : وقال تعاىل } إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون 

وقد } من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا فسوف نؤتيه أجرا عظيما 
أمن العصبية أن ينصر الرجل يف احلق ؟ قال : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قيل له [ ن روى أبو داود يف السن

وقال ] خريكم الدافع عن قومه ما مل يأمث : [ وقال ] ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه يف الباطل : ال قال : 
من مسعتموه يتعزى بعزاء اجلاهلية : [ وقال ] مثل الذين ينصر قومه بالباطل كبعري تردى يف بئر فهر جير بذنبه : [ 



  ] فأعضوه هن أبيه وال يتكنوا 
وكل ما خرج عن دعوة اإلسالم والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء اجلاهلية بل 

صار قال النيب صلى يا لألن: ملا اختصم رجالن من املهاجرين واألنصار قال املهاجري يا للمهاجرين وقال األنصاري 
  وغضب لذلك غضبا شديدا ] أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم ؟ : [ اهللا عليه و سلم 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { : وأما السارق جيب قطع يده اليمىن بالكتاب والسنة واإلمجاع قال تعاىل 
عد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور فمن تاب من ب* جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم 

وال جيوز بعد ثبوت احلد بالبينة أو باإلقرار تأخريه وال مال يفتدى به وال غريه بل تقطع يده يف األوقات } رحيم 
 املعظمة وغريها فإن إقامة احلد من العبادات كاجلهاد يف سبيل اهللا فينبغي أن يعرف أن إقامة احلدود رمحة من اهللا

بعباده فيكون الوايل شديدا يف إقامة احلد ال تأخذه رأفة يف دين اهللا فيعطله ويكون قصده رمحة اخللق بكف الناس 
عن املنكرات إلشفاء غيظه وإرادة العلو عن اخللق به منزلة الوالد إذا أدب ولده فإنه لو كف عن تأديب ولده كما 

ه رمحة به وإصالحا حلاله مع أنه يود ويؤثر أن ال حيوجه إىل تأديب تشري به األم رقة ورأفة لفسد الولد وإمنا يؤدب
ومبنزلة الطبيب الذي يسقي املريض الكريه ومبنزلة قطع العضو املتأكل واحلجم ويقطع العروق بالفصاد وحنو ذلك 

  بل مبنزلة شرب اإلنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من املشقة لينال به الراحة 
ت احلدود وهكذا ينبغي أن تكون نية الوايل يف إقامتها مىت كان قصده صالح الرعية والنهي عن فهكذا شرع

املنكرات جبلب املنفعة هلم ودفع املضرة عنهم وابتغى بذلك وجه اهللا تعاىل وطاعة أمره ألن اهللا له القلوب وتيسرت 
  عليه احلد له أسباب اخلري وكفاه العقوبة البشرية وقد يرضى احملدود إذا أقام 

وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أن ليبذلوا له ما يريد من األموال انعكس عليه مقصوده 
ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه قبل أن يلي اخلالفة كان نائبا للوليد بن عبد امللك على مدينة النيب 

سة صاحلة فقدم احلجاج من العراق وقد ساهم سوء العذاب فسأل أهل صلى اهللا عليه و سلم وكان قد ساسهم سيا
هو أحب إلينا : كيف حمبتكم له ؟ قالوا : ما نستطيع أن ننظر إليه قال : املدينة عن عمر كيف هيبته فيكم ؟ قالوا 

ذه حمبته وهذا أدبه هذه هيبته وه: ما بني الثالثة األسواط إىل العشرة قال : فكيف أدبه فيكم قالوا : من أهلنا قال 
  هذا أمر من السماء 

: قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا ورابعا : وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق يف عنقه فإن سرق ثانيا 
تقطع أربعته يف الثالثة والرابعة وهو قول أيب بكر رضي اهللا : فيه قوالن للصحابة ومن بعدهم من العلماء أحدمها 

عي و أمحد يف إحدى الروايتني والثاين أنه حيبس وهو قول علي رضي اهللا عنه والكوفيني و أمحد يف عنه ومذهب الشاف
روايته األخرى وإمنا تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثالثة دراهم عند مجهور العلماء من أهل احلجاز 

ر أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع دينا: وأهل احلجاز وغريهم كمالك و الشافعي و أمحد ومنهم من يقول 
قطاع يف جمن مثنه : [ باالتفاق ويف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

واجملن الترس ويف الصحيحني عن عائشة ] قطع سارقا يف جمن قيمته ثالثة دراهم : [ ويف لفظ ملسلم ] ثالثة دراهم 
ويف رواية ملسلم ] تقطع اليد يف ربع دينار فصاعد : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  رضي اهللا عنها قالت

اقطعوا يف ربع دينار وال تقطعوا : [ ويف رواية للبخاري قال ] ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا : [ 
  هم اثنا عشر درمها وكان ربع الدينار يومئذ ثالثة دراهم والدرا] فيما هو أدىن من ذلك 

وال يكون السارق سارقا حىت يأخذ املال من حرز فأما املال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون يف الشجر يف 



الصحراء بال حائط واملاشية اليت ال راعي عندها وحنو ذلك فال قطع فيه لكن يعزز اآلخذ ويضاعف عليه الغرم كما 
  جاء به احلديث 

يف التضعيف وممن قال به أمحد وغريه قال رافع بن خديج مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وقد اختلف أهل العلم
رواه أهل السنن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ] ال قطع يف مثر وال كثر والكثر مجار النخل : [ سلم يقول 

يا رسول اهللا جئت : [ م قال مسعت رجال من مزينة يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: جده رضي اهللا عنه قال 
: معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد املاء فدعها حىت يأتيها باغيها قال : أسألك عن الضالة من اإلبل قال 

فاحلريسة اليت تؤخذ من مراتعها ؟ : قال : فالضالة من الغنم قال لك أو ألخيك أو للذئب جتمعها حىت يأتيها باغيها 
يا : تني وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك مثن اجملن قال فيها مثنها مر: قال 

من أخذ منها بفمه ومل يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن : فالثمار وما أخذ منها من أكمامها قال : رسول اهللا 
خذ من ذلك مثن اجملن وما مل يبلغ احتمل فعليه مثنه مرتني وضرب نكال وما أخذ من أجرته ففيه القطع إذا يلغ ما يؤ

رواه أهل السنن لكن هذا سياق النسائي ولذلك قال النيب صلى اهللا ] مثن اجملن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال 
فاملنتهب الذي ينهب الشيء والناس ] ليس على املنتهب وال على املختلس وال اخلائن قطع : [ عليه و سلم 

الشيء فيعلم به قبل أخذه وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط اجليوب واملناديل  ينظرون واملختلس الذي جيتذب
  واألكمام وحنوها فإنه يقطع على الصحيح 

فإن كان حمصنا فإنه يرجم حىت ميوت كما رجم النيب صلى اهللا عليه و سلم ماعز بن مالك األسلمي : وأما الزاين 
هل جيلد قبل الرجم : ء ورجم املسلمون من بعده واختلف العلماء ورجم الغامدية ورجم اليهوديني ورجم غري هؤال

مائة ؟ على قولني يف مذهب أمحد وغريه وإن كان غري حمصن فإنه جيلد مائة جلدة بكتاب اهللا ويغرب عاما بسنة 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن كان بعض العلماء ال يرى وجوب التغريب 

د عليه أربعة شهداء أو يشهد على نفسه أربع شهادات عند كثري من العلماء أو وال يقام عليه احلد حىت يشه
يسقط عنه : أكثرهم ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه مث رجع فمنهم من يقول 

  ال يسقط : احلد ومنهم من يقول 
ا ولو مرة واحدة وهل يشترط أن تكون واحملصن من وطئ وهو حر مكلف ملن تزوجها نكاحا صحيحا يف قبله

  املوطوءة مساوية للواطئ يف هذه الصفات ؟ على قولني للعلماء وهل حتصن املراهقة للبالغ وبالعكس ؟ 
فأما أهل الذمة فإهنم حمصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي و أمحد ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم رجم 

  ل رجم كان يف اإلسالم يهوديني عند باب مسجده وذلك أو
واختلفوا يف املرأة إذا وجدت حبلى ومل يكن هلا زوج وال سيد ومل تدع شبهة يف احلبل ففيها قوالن يف مذهب أمحد 

ال حد هلا ألنه جيوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل بوطء شبهة وقيل بل حتد وهذا هو املأثور عن اخللفاء : قيل 
لشريعة وهو مذهب أهل املدينة فإن االحتماالت النادرة ال يلتفت إليها كاحتمال الراشدين وهو األشبه بأصول ا

  كذهبا وكذب الشهود 
: حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : وأما اللواط فمن العلماء من يقول 

أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي اهللا  أن يقتل االثنان األعلى واألسفل سواء كانا حمصنني أو غري حمصنني فإن
] من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به : [ قال : عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ويروى عن علي ] يرجم : يف البكر يوجد على اللواطية قال : [ وروى أبو داود عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 



   عنه حنو ذلك بن أيب طالب رضي اهللا
ومل ختتلف الصحابة يف قتله ولكن تنوعوا فيه فروى الصديق رضي اهللا عنه أنه أمر بتحريقه وعن غريه قتله وعن 

حيبسان يف أننت موضع حىت ميوتا وعن بعضهم أنه يرفع : أنه يلقى عليه جدار حىت ميوت حتت اهلدم وقيل : بعضهم 
ع باحلجارة كما فعل اهللا بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس والرواية على أعلى جدار يف القرية ويرمى منه ويتب

ألن اهللا رجم قوم لوط وشرع رجم الزاين تشبيها برجم قوم : يرجم وعلى هذا أكثر السلف قالوا : األخرى قال 
ن أحدمها غري لوط فريجم االثنان سواء كانا حرين أو مملوكني أو كان أحدمها مملوك اآلخر إذا كانا بالغني فإن كا

  بالغ عوقب مبا دون القتل وال يرجم إال البالغ 

  : حد شرب اخلمر  - ١
فإنه ثابت بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمجاع املسلمني قد روى أهل السنن عن النيب : وأما حد الشرب 

دوه مث إن شرب اخلمر من شرب اخلمر فاجلدوه مث إن شرب فاجل: [ صلى اهللا عليه و سلم من وجوه أنه قال 
  وثبت عنه أنه جلد الشارب غري مرة هو وخلفاؤه واملسلمون بعده ] فاجلدوه مث إن شرب الرابعة فاقتلوه 

  هو تعزير يفعله اإلمام عند احلاجة : والقتل عند أكثر العلماء منسوخ وقيل هو حمكم يقال 
اجلريد والنعال أربعني وضرب أبو بكر رضي اهللا أنه ضرب يف اخلمر ب: وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عنه أربعني وضرب عمر يف خالفته مثانني وكان علي رضي اهللا عنه يضرب مرة أربعني ومرة مثانني فمن العلماء من 
الواجب أربعون والزيارة يفعلها اإلمام عند احلاجة إذا أدمن الناس : جيب ضرب الثمانني ومنهم من يقول : يقول 
  و كان الشارب ممن ال يرتدع بدوهنا وحنو ذلك اخلمر أ

فأما مع قلة الشاربني وقرب أمر الشارب فتكفي األربعون وهذا أوجه القولني وهو قول الشافعي و أمحد رمحها اهللا 
  يف إحدى الروايتني عن أمحد 
ر عنه فلو عزر زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة يف الزج -ملا كثر الشرب  -وقد كان عمر رضي اهللا عنه 

الشارب مع األربعني بقطع خبزه أو عزله عن واليته كان حسنا وأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بلغه عن بعض 
  نوابه أنه يتمثل بأبيات يف اخلمر فعزله 

واخلمرة اليت حرمها اهللا ورسوله وأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم جبلد شارهبا كل شراب مسكر من أي أصل كان 
ء من الثمار كالعنب والرطب والتني أو احلبوب كاحلنطة والشعري أو الطلول كالعسل أو احليوان كلنب اخليل بل سوا

ملا أنزل اهللا سبحانه وتعاىل على نبيه حممد صلى اهللا عليه و سلم حترمي اخلمر مل يكن عندهم باملدينة من مخر العنب 
لب من الشام وكان عامة شراهبم من نبيذ التمر وقد تواترت شيء ألنه مل يكن باملدينة شجر عنب وإمنا كانت جت

  السنة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وخلفائه وأصحابه رضي اهللا عنهم أنه حرم كل مسكر وبني أنه مخر 
 وكانوا يشربون النبذ احللو وهو أن ينبذ يف املاء متر وزبيب أي يطرح فيه والنبذ الطرح ليحلوا املاء ال سيما كثري

من مياه احلجاز فإن فيه ملوحة فهذا النبيذ حالل بإمجاع املسلمني ألنه ال يسكر كما حيل شرب عصري العنب قبل 
أن يصري مسكرا وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد هناهم أن ينبذوا هذا النبيذ يف أوعية اخلشب أو اجلرر وهو ما 

م أن ينبذوا يف الظروف اليت تربط أفواهها باألوكية ألن الشدة يصنع من التراب أو القرع أو الظروف املزفتة وأمره
تدب يف النبيذ دبيبا خفيفا وال يشعر اإلنسان فرمبا شرب اإلنسان ما قد دبت فيه الشدة املطربة وهو ال يشعر فإذا 

  ق كان السقاء موكيا انشق الظرف إذا غال فيه النبيذ فال يقع اإلنسان يف حمذور وتلك األوعية ال تنش
كنت هنيتكم عن االنتباذ يف : [ وروى عنه أنه صلى اهللا عليه و سلم رخص بعد هذا يف االنتباذ يف األوعية وقال 



فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من مل يبلغه النسخ أو مل يثبته ] األوعية فانتبذوا وال تشربوا املسكر 
ثبوته وأنه ناسخ فرخص يف االنتباذ يف األوعية فسمع طائفة من  فنهى عن االنتباذ يف األوعية ومنهم من اعتقد

الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه املسكر فترخصوا يف شرب أنواع من األشربة اليت 
  ليست من العنب والتمر وترخصوا يف املطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا مل يسكر الشارب 

مجاهري املسلمني أن كل مسكر مخر جيلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو أو غري تداو  والصواب ما عليه
إهنا داء وليست بدواء وإن اهللا مل جيعل شفاء : [ فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن اخلمر يتداوى هبا فقال 

  ] أميت فيما حرم عليها 
فإن وجدت منه رائحة اخلمر أو رؤى وهو يتقايؤها وحنو ذلك واحلد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب 

جيلد : ال يقام عليه احلد الحتمال أنه شرب ما ليس خبمر أو شرهبا جاهال هبا أو مكرها وحنو ذلك وقيل : فقد قيل 
إذا عرف أن ذلك مسكر وهذا هو املأثور عن اخللفاء الراشدين وغريهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود 

وعليه تدل سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ن وهو الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك و أمحد يف 
  غالب نصوصه وغريمها 

واحلشيشة املصنوعة من ورق العنب حرام أيضا جيلد صاحبها كما جيلد شارب اخلمر وهي أخبث من اخلمر من 
الرجل ختنث ودياثة وغري ذلك من الفساد واخلمر أخبث من اخلمر من جهة أهنا تفسد العقل واملزاج حىت يصري 

  جهة أهنا تفضي إىل املخاصمة واملقاتلة وكالمها يصد عن ذكر اهللا تعاىل وعن الصالة 
وقد توقف بعض الفقهاء املتأخرين يف حدها ورأى أن آكلها يعزر مبا دون احلد حيث ظنها تغري العقل من غري طرب 

علماء املتقدمني فيها كالما وليس كذلك بل آكلوها ينشؤون عنها ويشتهوهنا كشراب اخلمر مبنزلة البنج ومل جند لل
وأكثر وتصدهم عن ذكر اهللا وعن الصالة إذا أكثروا منها مع ما فيها من املفاسد األخرى من الدياثة والتخنث 

  وفساد املزاج والعقل وغري ذلك 
يف مذهب أمحد وغريه : لفقهاء يف جناستها على ثالثة أقوال ولكن ملا كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع ا

يفرق بني جامدها ومائعها : ال جلمودها وقيل : هي جنسة كاخلمر املشروبة وهذا هواالعتبار الصحيح وقيل : فقيل 
 وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه اهللا ورسوله من اخلمر واملسكر لفظا أو معىن قال أبو موسى األشعري رضي اهللا

واملزر وهو من  -وهو من العسل ينبذ حىت يشتد  -البتع : يا رسول اهللا أفتنا يف شرايني كنا نصنعهما باليمن : عنه 
: [ وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أعطى جوامع الكلم خبواتيمه فقال : الذرة والشعري حىت يشتد قال 

عمان بن بشري رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و متفق عليه يف الصحيحني وعن الن] كل مسكر حرام 
إن من احلنطة مخرا ومن الشعري مخرا ومن الزبيب مخرا ومن التمر مخرا ومن العسل مخرا وأنا أهنى عن كل : [ سلم 

  رواه أبو داود وغريه ] مسكر 
: [  صلى اهللا عليه و سلم فقال ولكن هذا يف الصحيحني عن عمر موقوفا عليه أنه خطب به على منرب رسول اهللا

كل مسكر مخر وكل : [ وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ] اخلمر ما خامر العقل 
  رواه مسلم يف صحيحه ] كل مسكر مخر وكل مخر حرام : [ ويف رواية ] مسكر حرام 

كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه : [ هللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى ا: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
قال الترمذي حديث حسن وروى أهل السنن عن السنن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ] فملء الكف منه حرام 

أن رجال سأل [ وصححه احلافظ وعن جابر رضي اهللا عنه ] ما أسكر كثريه فقليله حرام : [ من وجوه أنه قال 



نعم : أمسكر هو ؟ قال : املزر فقال :  عليه و سلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له النيب صلى اهللا
يا رسول اهللا وما : كل مسكر حرام إن على اهللا عهدا ملن شرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال قالوا : فقال 

  ] عرق أهل النار : طينة اخلبال ؟ قال 
كل حمرم مخر وكل : [ اس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رواه مسلم يف صحيحه وعن ابن عب

  رواه أبو داود ] مسكر حرام 
واألحاديث يف هذا الباب كثرية مستفيضة مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا أوتيته من جوامع الكلم كل ما 

أكوال أو مشروبا على اخلمر قد يصطبغ هبا واحلشيشة غطى العقل وأسكر ومل يفرق بني نوع ونوع وال تأثري لكونه م
قد تذاب يف املاء وتشرب فكل مخر يشرب ويؤكل واحلشيشة تؤكل وتشرب وكل ذلك حرام وإمنا مل يتكلم 
املتقدمون يف خصوصها ألنه إمنا حدث أكلها من قريب يف أواخر املائة السادسة أو قريبا من ذلك كما أنه قد 

  عد النيب صلى اهللا عليه و سلم وكلها داخلة يف الكلم اجلوامع من الكتاب والسنة أحدثت أشربة مسكرة ب
  : حد القذف  - ٢

ومن احلدود اليت جاء هبا الكتاب والسنة وأمجع عليها املسلمون حد القذف فإذا قذف الرجل حمصنا بالزنا أو 
اب حد الزنا هو الذي وطئ كامال يف اللواط وجب عليه احلد مثانون جلدة واحملصن هنا هو احلر العفيف ويف ب

  نكاح تام 

وأما املعاصي اليت ليس فيها حد مقدر وال كفارة كالذي يقبل الصيب واملرأة األجنبية أو يباشر بال مجاع أو  - ١
يأكل ما ال حيل كالدم وامليتة أو يقذف الناس بغري الزنا أو يسرق من غري حرز أو شيئا يسريا أو خيون أمانته كوالة 

موال بيت املال أو الوقوف ومال اليتيم وحنو ذلك إذا خانوا فيها وكالوالء والشركاء إذا خانوا أو يغش يف أ
معاملته كالذين يغشون يف األطعمة والثياب وحنو ذلك أو يطفف املكيال وامليزان أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة 

تدي على رعيته أو يتعزى بعزاء اجلاهلية أو يليب داعي الزور أو يرتشي يف حكمه أو حيكم بغري ما أنزل اهللا أو يع
اجلاهلية إىل غري ذلك من أنواع احملرمات فهؤالء يعاقبون تعزيزا وتنكيال داعي اجلاهلية إىل غري ذلك من أنواع 
لته احملرمات فهؤالء يعاقبون تعزيزا وتنكيال وتأديبا بقدر ما يراه الوايل على حسب كثرة ذلك الذنب يف الناس وق

فإذا كان كثريا زاد يف العقوبة خبالف ما إذا كان قليال وعلى حسب حال املذنب فإذا كان من املدمنني على الفجور 
زيد يف عقوبته خبالف املقل من ذلك وعلى حسب كرب املذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأوالدهم 

  ما ال يعاقبه من يتعرض إال المرأة واحدة أو صيب واحد 
وليس ألقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيالم اإلنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزر الرجل 

بوعظه وتوبيخه واإلغالظ له وقد يعزر هبجره وترك السالم عليه حىت يتوب إذا كان ذلك هو املصلحة كما هجر 
زر بعزله عن واليته كما كان النيب صلى اهللا عليه و النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه الثالثة الذين خلفوا وقد يع

سلم وأصحابه يعزرون بذلك وقد يعزر بترك استخدامه يف جند املسلمني كاجلندي املقاتل إذا فر من الزحف فإن 
  الفرار من الزحف من الكبائر وقطع خبزه نوع تعزير له وكذلك األمري فعل ما يستعظم فعزله من اإلمارة تعزير له 

ك قد يعزر باحلبس وقد يعزر بالضرب وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا كما روى عن عمر وكذل
بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه أمر بذلك يف شاهد الزور فإن الكاذب سود الوجه فسود وجهه وقلب احلديث فقلب 

: علماء ال يبلغ به احلد مث هم على قولني ال يزيد على عشرة أسواط وقال كثري من ال: ركوبه وأما أعاله فقد قيل 
ال يبلغ باحلر أدىن حدود احلر وهي األربعون أو الثمانون وال يبلغ بالعبد : ال يبلغ به أدىن احلدود : منهم من يقول 



ال يبلغ : بل ال يبلغ بكل منهما حد العبد ومنهم من يقول : أدىن حدود العبد وهي العشرون أو األربعون وقيل 
نب جنسه وإن زاد على حد جنس آخر فال يبلغ بالسارق من غري حرز قطع اليد وإن ضرب أكثر من حد بكل ذ

القاذف وال يبلغ مبن فعل ما دون الزىن حد الزىن وإن زاد على حد القاذف كما روى عن عمر بن اخلطاب رضي 
ة ضربة مث يف اليوم الثاين مائة أن رجال نقش على خامته وأخذ بذلك من بيت املال فأمر به فضرب مائ: اهللا عنه 

  ضربة مث ضربه يف اليوم الثالث مائة ضربة 
يضربان مائة وروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : وروى عن اخللفاء الراشدين يف رجل وامرأة وجدا يف حلاف 

وهذه األقوال يف ] جم ر: [ وإن مل تكن أخلتها له ] جلد مائة : [ يف الذي يأيت جارية امرأته إن كانت أخلتها له 
  مذهب أمحد وغريه والقوالن األوالن يف مذهب الشافعي وغريه 

أن من اجلرائم ما يبلغ به القتل ووافقه بعض أصحاب أمحد يف مثل اجلاسوس املسلم : وأما مالك وغريه فحكى عنه 
  لقاضي أيب يعلى إذا جتسس للعدو على املسلمني فإن أمحد يتوقف يف قتله وجوز مالك وبعض احلنابلة كا

قتل الداعية إىل البدع املخالفة للكتاب والسنة وكذلك كثري : وجوز طائفة من أصحاب الشافعي و أمحد وغريمها 
إمنا جوز مالك وغريه قتل القدرية ألجل الفساد يف األرض ال ألجل الردة وكذلك قد : من أصحاب مالك وقالوا 

أن حد : نه يقتل وقد روى عن جندب رضي اهللا عنه موقوفا ومرفوعا قيل يف قتل الساحر فإن أكثر العلماء على أ
الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد اهللا بن عمر وغريهم من الصحابة رضي اهللا 

ألجل الكفر وقال بعضهم ألجل الفساد يف األرض لكن مجهور هؤالء يرون قتله : عنهم قتله فقال بعض العلماء 
  دا ح

وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من اجلرائم إذا كان جنسه يوجب القتل كما يقتل من تكرر منه اللواط 
  أو اغتيال النفوس ألخذ املال وحنو ذلك 

وقد يستدل على أن املفسد مىت إذا مل ينقطع شره إال بقتله فإنه يقتل مبا رواه مسلم يف صحيحه عن عرفجه 
من أتاكم وأمركم مجع على رجل : [ عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  األشجعي رضي اهللا

ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق : [ ويف رواية ] واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه 
ل شارب اخلمر يف الرابعة وكذلك قد يقال يف أمره بقت] أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائنا من كان 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ بدليل ما رواه أمحد يف املسند عن ديلم احلمريي رضي هللا عنه قال 
يا رسول اهللا إنا بأرض نعاجل هبا عمال شديدا وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد : فقلت 

] فإن مل يتركوه فاقتلوهم : إن الناس غري تاركيه قال : فاجتنبوه قلت : نعم قال  هل يسكر ؟ قلت: بالدنا فقال 
  وهذا ألن املفسد كالصائل فإذا مل يندفع الصائل إال بالقتل قتل 

على ذنب ماض جزاء مبا كسب نكاال من اهللا كجلد الشارب والقاذف : أحدمها : ومجاع ذلك أن العقوبة نوعان 
العقوبة لتأدية حق واجب وترك حمرم يف املستقبل كما يستتاب املرتد حىت يسلم : والثاين وقطع احملارب والسارق 

  فإن تاب وإال فقتل 
وكما يعاقب تارك الصالة والزكاة وحقوق اآلدميني حىت يؤدوها فالتعزير يف هذا الضرب أشد منه يف الضرب 

ة أو يؤدي الواجب عليه واحلديث الذي يف األول وهلذا جيوز أن يضرب مرة بعد مرة حىت يؤدي الصالة الواجب
قد ] ال جيلد فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا : [ الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

فسره طائفة من أهل العلم بأن املراد حبدود اهللا ما حرم اهللا حلق اهللا فإن احلدود يف لفظ الكتاب والسنة يراد هبا 



ويقال } تلك حدود اهللا فال تعتدوها { : احلالل واحلرام مثل آخر احلالل وأول احلرام فيقال يف األول  الفصل بني
  } تلك حدود اهللا فال تقربوها { يف الثاين 

أن من ضرب حلق نفسه كضرب الرجل امرأته : وأما تسمية العقوبة املعزرة حدا فهو عرف حادث ومراد احلديث 
  شر جلدات يف النشوز ال يزيد على ع

هو اجللد املعتدل بالسوط فإن خيار األمور أوساطها قال علي رضي اهللا عنه : واجللد الذي جاءت به الشريعة  - ٢
ضرب بني ضربني وسوط بني سوطني وال يكون اجللد بالعصى وال باملقارع وال يكتفي فيه بالدرة بل الدرة : 

  تستعمل يف التعزير 
لد بالسوط كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يؤدب بالدرة فإذا جاءت احلدود دعا أما احلدود فال بد فيها من اجل

بالسوط وال جترد ثيابه كلها بل ينزع عنه ما مينع أمل الضرب من احلشايا والفراء وحنو ذلك وال يربط إذا مل حيتج إىل 
] فليتق الوجه وال يضرب مقاتله إذا قاتل أحدكم : [ ذلك وال يضرب وجهه فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  فإن املقصود تأديبه ال قتله ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر واألكتاف والفخذين وحنو ذلك 

  : العقوبات اليت جاءت هبا الشريعة ملن عصى اهللا ورسوله نوعان 
  عقوبة املقدر عليه من الواحد والعدد كما تقدم : أحدمها 
ملمتنعة كاليت ال يقدر عليها إال بقتال فاصل هذا هو جهاد الكفار أعداء اهللا ورسوله فكل عقاب الطائفة ا: والثاين 

حىت ال { من بلغته دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل دين اهللا الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه جيب قتاله 
  } تكون فتنة ويكون الدين كله هللا 

مل يأذن له يف قتل أحد على ذلك وال قتاله حىت هاجر إىل  -دعوة اخللف إىل دينه ملا بعث نبيه وأمره ب -وكان اهللا 
الذين * أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير { : املدينة فإذن له وللمسلمني بقوله تعاىل 

ببعض هلدمت صوامع وبيع أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا ولوال دفع اهللا الناس بعضهم 
الذين إن مكناهم يف * وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثريا ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز 

  } األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وهللا عاقبة األمور 
ليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري كتب ع{ : مث إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله 

وأكد اإلجياب وعظم أمر اجلهاد يف عامة } لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم { : السور املدنية وذم التاركني له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعاىل 

كم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهللا وإخوان
إمنا املؤمنون { : وقال تعاىل } ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقني 

{ : قال تعاىل } م وأنفسهم يف سبيل اهللا أولئك هم الصادقون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهل
فإذا أنزلت سورة حمكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين يف قلوهبم مرض ينظرون إليك نظر املغشي عليه من املوت 

فسدوا فهل عسيتم إن توليتم أن ت* طاعة وقول معروف فإذا عزم األمر فلو صدقوا اهللا لكان خريا هلم * فأوىل هلم 
وهذا كثري يف القرآن وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله يف سورة الصف اليت يقوم فيها } يف األرض وتقطعوا أرحامكم 

تؤمنون باهللا ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهللا * يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم { : 
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري من حتتها األهنار * ن بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمو
} وأخرى حتبوهنا نصر من اهللا وفتح قريب وبشر املؤمنني * ومساكن طيبة يف جنات عدن ذلك الفوز العظيم 



أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل اهللا ال { : وكقوله تعاىل 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم أعظم * يستون عند اهللا واهللا ال يهدي القوم الظاملني 

خالدين فيها * يبشرهم رهبم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم * درجة عند اهللا وأولئك هم الفائزون 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على  {: وقوله تعاىل } أبدا إن اهللا عنده أجر عظيم 

املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع 
ون موطئا يغيظ ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا وال يطؤ{ : وقال تعاىل } عليم 

وال ينفقون نفقة صغرية * الكفار وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به عمل صاحل إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني 
  } وال كبرية وال يقطعون واديا إال كتب هلم ليجزيهم اهللا أحسن ما كانوا يعملون 

هاد وذكر فضائله يف الكتاب والسنة أكثر من أن فذكر ما يولده عن أعماهلم وما يباشرونه من األعمال واألمر باجل
حيصر وهلذا كان أفضل ما تطوع به اإلنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من احلج والعمرة ومن الصالة التطوع 

رأس األمر اإلسالم وعموده [ والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة حىت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
إن يف اجلنة مائة درجة ما بني الدرجة والدرجة كما بني السماء واألرض : [ وقال ] سنامه اجلهاد  الصالة وذروة

رواه ] من اغرب قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا على النار : [ متفق عليه وقال ] أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله 
يام شهر وقيامه وإن مات أجرى عليه عمله رباط يوم وليلة خري من ص: [ البخاري وقال صلى اهللا عليه و سلم 

رباط يوم يف سبيل اهللا خري من ألف : [ رواه مسلم ويف السنن ] الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان 
عني بكت من خشية اهللا وعني : عينان ال متسهما النار : [ وقال صلى اهللا عليه و سلم ] يوم فيما سواه من املنازل 

حرس ليلة يف سبيل اهللا أفضل : [ ويف مسند اإلمام أمحد : قال الترمذي حديث حسن ] يف سبيل اهللا باتت حترس 
  : ويف الصحيحني ] من ألف ليلة يقام ليلها ويصام هنارها 

هل : اخربين قال : ال تستطيع قال : يا رسول اهللا أخربين بشيء يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا قال : أن رجال قال [ 
ويف السنن ] فذلك الذي يعدل اجلهاد : ال قال : ذا خرج اجملاهد أن تصوم ال تفطر وتقوم ال تفتر ؟ قال تستطيع إ

  ] إن لكل أمة سياحة وسياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهللا : [ أنه صلى اهللا عليه و سلم قال : 
عتبار فإن نفع اجلهاد عام وهذا باب واسع مل يرد يف ثواب األعمال وفضلها مثل ما ورد فيه فهو ظاهر عند اال

لفاعله ولغريه يف الدين الدنيا ومشتمل على مجيع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فإنه مشتمل من حمبة اهللا تعاىل 
واإلخالص له والتوكل عليه وتسليم النفس واملال له والصرب والزهد وذكر اهللا وسائر أنواع األعمال على مال 

  يشتمل عليه عمل آخر 
  لقائم به من الشخص واألمة بني إحدى احلسنيني دائما إما النصر والظفر وإما الشهادة واجلنة وا

مث إن اخللق ال بد هلم من حميا وممات ففيه استعمال حمياهم ومماهتم يف غاية سعادهتم يف الدنيا واآلخرة ويف تركه 
دة يف الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهما ذهاب السعادتني أو نقصهما فإن من الناس من يرغب يف األعمال الشدي

فاجلهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب يف ترقية نفسه حىت يصادفه املوت فموت الشهيد أيسر من كل 
  ميتة وهي أفضل امليتات 

ا فمن وإذا كان أصل القتال املشروع هو اجلهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله هللا وأن تكون كلمة اهللا هي العلي
منع هذا قوتل باتفاق املسلمني وأما من مل يكن من أهل املمانعة واملقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبري 

واألعمى والزمن وحنوهم فال يقتل عند مجهور العلماء إال أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل 



ن لكوهنم ماال للمسلمني واألول هو الصواب ألن القتال هو ملن يقاتلنا إذا اجلميع جملرد الكفر إال النساء والصبيا
وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين { : أردنا إظهار دين اهللا كما قال اهللا تعاىل 

: عض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال أنه مر على امرأة مقتولة يف ب: [ عنه صلى اهللا عليه و سلم : ويف السنن } 
وفيهما أيضا عنه صلى اهللا ] ال تقتلوا ذرية وال عسيفا : احلق خالدا فقل له : ما كانت هذه لتقاتل وقال ألحدهم 

  ] ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال صغريا وال امرأة : [ عليه و سلم أنه كان يقول 
والفتنة أكرب من القتل { : ما حيتاج إليه يف صالح اخللق كما قال اهللا تعاىل وذلك أن اهللا تعاىل أباح من قتل النفوس 

أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكرب منه فمن مل مينع املسلمني من } 
ىل البدع املخالفة للكتاب والسنة إن الداعية إ: إقامة دين اهللا مل تكن مضرة كفره إال على نفسه وهلذا قال الفقهاء 

  يعاقب مبا ال يعاقب به الساكت 
وهلذا أوجبت الشريعة قتل الكفار ومل توجب قتل املقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم يف القتال أو غري 

قتله أو استعباده  القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ حبيلة فإنه يفعل فيه اإلمام األصلح من
أو املن عليه أو مفاداته مبال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى 

  املن عليه ومفاداته منسوخا 
  فأما أهل الكتاب واجملوس فيقتلون حىت يستسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 

يف أخذ اجلزية منهم إال أن عامتهم ال يأخذوهنا من العرب وأميا طائفة ممتنعة  ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء
انتسبت إىل اإلسالم وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة املتواترة فإنه جيب جهادها باتفاق املسلمني حىت يكون الدين 

وكان قد توقف يف  -عي الزكاة كله هللا كما قاتل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وسائر الصحابة رضي اهللا عنهم مان
كيف تقاتل الناس ؟ وقد : مث اتفقوا حىت قال عمر بن اخلطاب أليب بكر رضي اهللا عنهما  -قتاهلم بعض الصحابة 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فإن الزكاة من حقها : فقال له أبو بكر ] وا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا فإذا قالوها فقد عصم

فما هو : لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقاتلتهم على منعها قال عمر  -واهللا 
وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه و سلم من وجوه  فعلمت أنه احلق: إال أن رأيت اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال 

  كثرية أنه أمر بقتال اخلوارج 
: [ ففي الصحيحني عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
حناجرهم سيخرج قوم يف آخر الزمان حداث األسنان سفهاء األحالم يقولون من قول خري الربية ال جياوز إمياهنم 

  ] ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامة 
خيرج قوم من أميت : [ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ويف رواية مسلم عن علي رضي اهللا عنه قال 
بشيء وال صالتكم إىل صالهتم بشيء يقرءون القرآن حيسبونه أنه هلم  يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءهتم

وهو عليهم ال جتاوز قراءهتم تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية لو يعلم اجليش الذين يصيبوهنم 
  ] ما قضى هلم على لسان نبيهم ال تكلوا على العمل 

يقتلون أهل اإلميان ويدعون أهل األوثان : [ ه و سلم يف هذا احلديث وعن أيب سعيد عن رسول اهللا صلى اهللا علي
تكون أميت فرقتني فتخرج من بينهما مارقة يلي : [ متفق عليه ويف رواية ملسلم ] لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد 

الفرقة بني أهل العراق فهؤالء الذين قتلهم أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه ملا حصلت ] قتلهم أوىل الطائفتني باحلق 



  والشام وكانوا يسمون احلرورية 
بني النيب صلى اهللا عليه و سلم أن كال الطائفتني املفترقتني من أمته وأن أصحاب علي أوىل باحلق ومل حيرض إال على 

مواهلم قتال أولئك املارقني الذين خرجوا من اإلسالم وفارقوا اجلماعة واستحلوا دماء من سواهم من املسلمني وأ
  فثبت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة اإلسالم وإن تكلم بالشهادتني 

فأما : وقد اختلف الفقهاء يف الطائفة املمتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعيت الفجر هل جيوز قتاهلا ؟ على قولني 
تفاق حىت يلتزموا أن يقيموا الصلوات املكتوبات ويؤدوا الواجبات واحملرمات الظاهرة واملستفيضة فيقاتل عليها باال

الزكاة ويصوموا شهر رمضان وحيجوا البيت ويلتزموا ترك احملرمات من نكاح األخوات وأكل اخلبائث واالعتداء 
  على املسلمني يف النفوس واألموال وحنو ذلك 

م إليهم هبا يقاتلون عليه فأما إذا بدءوا وقتال هؤالء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النيب صلى اهللا عليه و سل
املسلمني فيتأكد قتاهلم ما ذكرناه يف قتال املمتنعني من املعتدين قطاع الطرق وأبلغ اجلهاد الواجب للكفار واملمتنعني 
عن بعض الشرائع كما نعى الزكاة واخلوارج وحنوهم جيب ابتداء ودفعا فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا 

ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري { : ام به البعض سقط عن الباقني وكان الفضل ملن قام به كما قال اهللا تعاىل ق
اآلية فأما إذا أرادوا اهلجوم على املسلمني فإنه يصري دفعه واجبا على املقصودين كلهم وعلى غري } أويل الضرر 

} صروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن استن{ : املقصودين إلعانتهم كما اهللا تعاىل 
وكما أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بنصر املسلم وسواء أكان الرجل من املرتزقة للقتال أو مل يكن وهذا جيب 
م حبسب اإلمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة واملشي والركوب كما كان املسلمون ملا قصده

العدو عام اخلندق ومل يأذن اهللا يف تركه أحدا كما أذن يف ترك اجلهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إىل قاعد 
إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إال : يقولون { وخارج بل ذم الذين يستأذنون النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  } فرارا 
فس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة يف الدين وإعالئه وإلرهاب فهذا دفع عن الدين واحلرمة واألن

  العدو كغزاة تبوك وحنوها فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف املمتنعة 
فأما غري املمتنعني من أهل ديار اإلسالم وحنوهم فيجب إلزامهم بالواجبات اليت هي مباين اإلسالم اخلمس وغريها 

  والوفاء بالعهود يف املعامالت وغري ذلك  من أداء األمانات
فمن كان ال يصلي من مجيع الناس رجاهلم ونسائهم فإنه يؤمر بالصالة فإن امتنع عوقب حىت يصلي بإمجاع العلماء 

مث إن أكثرهم يوجبون قتله إذا مل يصل فيستتاب فإن تاب وإال قتل وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا ؟ على قولني 
  يف مذهب أمحد وغريه واملنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع اإلقرار بالوجوب مشهورين 

فأما من جحد الوجوب فهو كافر باالتفاق بل جيب على األولياء أن يأمروا الصيب بالصالة إذا بلغ سبعا ويضربوه 
واضربوهم عليها لعشر مروهم بالصالة لسبع : [ عليها لعشر كما أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال 

  ] وفرقوا بينهم يف املضاجع 
وكذلك ما حتتاج إليه الصالة من الطهارة الواجبة وحنوها ومن متام ذلك تعاهد مساجد املسلمني وأئمتهم وأمرهم 

رواه البخاري وصلى ] صلوا كما رأيتموين أصلي : [ بأن يصلوا هبم صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال 
  ] إمنا فعلت هذا لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت : [ حابه على طرف املنرب فقال مرة بأص

وعلى إمام الناس يف الصالة وغريها أن ينظر هلم فال يفوهتم ما يتعلق بفعله من كمال دينه بل على إمام الصالة أن 



إال لعذر وكذلك على يصلي هبم صالة كاملة وال يقتصر على ماجيوز للمنفرد االقتصار عليه من قدر األجزاء 
إمامهم يف احلج وأمريهم يف احلرب أال ترى أن الوكيل والويل يف البيع والشراء عليه أن يتصرف ملوكله وملوليه على 

  الوجه األصلح له يف ماله ؟ وهو يف مال نفسه يفوت نفسه ما شاء فأمر الدين أهم وقد ذكر الفقهاء هذا املعىن 
الناس صلح للطائفتني دينهم ودنياهم وإال اضطربت األمور عليهم ومالك ذلك  ومىت اهتمت الوالة بإصالح دين

كله حسن النية للرعية وإخالص الدين كله هللا والتوكل عليه فإن اإلخالص والتوكل مجاع صالح اخلاصة والعامة 
ما جيمعان معاين الكتب أهن: فإن هاتني الكلمتني قد قيل } إياك نعبد وإياك نستعني { كما أمرنا أن نقول يف صالتنا 

يامالك يوم الدين : [ املنزلة من السماء وقد روى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان مرة يف بعض مغازيه فقال 
{ : فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها وقد ذكر ذلك يف غري موضع من كتابه كقوله ] إياك نعبد وإياك نستعني 

إذا ذبح  -وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم } عليه توكلت وإليه أنيب { : وقوله تعاىل } فاعبده وتوكل عليه 
  ] اللهم منك وإليك : [ يقول  -أضحيته 

اإلخالص هللا والتوكل عليه بالدعاء وغريه وأصل : وأعظم عون لويل األمر خاصة ولغريه عامة ثالثة أمور أحدها 
الصرب على : ىل اخللق بالنفع واملال الذي هو الزكاة الثالث اإلحسان إ: ذلك احملافظة على الصلوات والبدن والثاين 

} واستعينوا بالصرب والصالة { : أذى احللق وغريه من النوائب وهلذا مجع اهللا بني الصالة والصرب كقوله تعاىل 
* ين وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى للذاكر{ : وكقوله تعاىل 

فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع { : وقوله تعاىل } واصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني 
فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل { : وكذلك يف سورة ق } الشمس وقبل غروهبا 

  } فسبح حبمد ربك وكن من الساجدين  *ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون { : وقال تعاىل } الغروب 
وأما قرانه بني الصالة والزكاة يف القرآن فكثري جدا فالقيام بالصالة والزكاة والصرب يصلح حال الراعي والرعية إذا 

عرف اإلنسان ما يدخل يف هذه األمساء اجلامعة يدخل يف الصالة من ذكر اهللا تعاىل دعائه وتالوة كتابه وإخالص 
لتوكل عليه ويف الزكاة باإلحسان إىل اخللق باملال والنفع من نصر املظلوم وإغاثة امللهوف وقضاء حاجة الدين له وا

فيدخل فيه كل إحسان ] كل معروف صدقة : [ احملتاج ففي الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
قال النيب صلى اهللا عليه و : اهللا عنه قال عن علي بن حامت رضي : ولوببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحني 

ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب والترمجان فينظر أمين فال يرى إال شيئا قدمه : [ سلم 
وينظر أشأم منه فال يرى إال شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق مترة 

ال حتقرن من املعروف شيئا ولو : [ ويف السنن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ] فإن مل جيد فبكلمة طيبة فليفعل 
ويف السنن عن النيب صلى اهللا عليه ] أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك يف إناء املستسقي 

يا أم [ وى عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ألم سلمة ور] إن أثقل ما يوضع يف امليزان اخللق احلسن : [ و سلم 
سلمة ذهب حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة ويف الصرب احتمال األذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس وخمالفة 

ن ولئ* ولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة مث نزعناها منه إنه ليؤوس كفور { : كما قال تعاىل ] اهلوى وترك األشر والبطر 
إال الذين صربوا وعملوا الصاحلات * أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عين إنه لفرح فخور 

  } خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني { وقال لنبيه صلى اهللا عليه و سلم } أولئك هلم مغفرة وأجر كبري 
الذين ينفقون يف * لسماوات واألرض أعدت للمتقني وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها ا{ : وقال تعاىل 

وال تستوي احلسنة وال { : وقال تعاىل } السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني 



ها وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقا* السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم 
وجزاء { : وقال تعاىل } وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه هو السميع العليم * إال ذو حظ عظيم 

  } سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال حيب الظاملني 
ال يقوم من وجب أجره أ: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : وقال احلسن البصري رمحه اهللا تعاىل 

على اهللا فال يقوم إال من عفا وأصلح فليس حسن النية بالرعية واإلحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما 
وقال تعاىل } ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن { : يكرهونه فقد قال اهللا تعاىل 

وإمنا اإلحسان إليهم فعل ما ينفعهم } يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم  واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو{ : للصحابة 
يف الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه لكن ينبغي له أن يرفق هبم فيما يكرهونه ففي الصحيحني عن النيب صلى اهللا 

ال صلى اهللا عليه و وق] ما كان الرفق يف شيء إال زانه وال كان العنف يف شيء إال شانه : [ عليه و سلم أنه قال 
  ] إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف : [ سلم 

واهللا ألريدن أن أخرج هلم املرة من احلق فأخاف أن ينفروا عنها : وكان عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه يقول 
  نوا هلذه فأصرب حىت جتيء احللوة من الدنيا فأخرجها معها فإذا نفروا هلذه سك

وهكذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أتاه طالب حاجة مل يرده إال هبا أو مبيسور من القول وسأله مرة بعض 
فمنعهم إياها ] إن الصدقة ال حتل حملمد وال آلل حممد : [ أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها فقال 

يف ابنة محزة فلم يقض هبا لواحد منهم ولكن قضى هبا خلالتها مث وعوضهم من الفيء وحاكم إليه علي وزيد وجعفر 
أشبهت خلقي : [ وقال جلعفر ] أنت مين وأنا منك : [ إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة فقال لعلي 

 فهكذا ينبغي لويل األمر يف قسمه وحكمه فإن الناس دائما يسألون] أنت أخونا وموالنا : [ وقال لزيد ] وخلقي 
ويل األمر ماال يصلح بذله من الواليات واألموال واملنافع واجلود والشفاعة يف احلدود وغري ذلك فيعوضهم من 

جهة أخرى إن أمكن أو يردهم مبيسور من القول ما مل حيتج إىل اإلغالظ فإن رد السائل يؤمله خصوصا من حيتاج إىل 
وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال { : وقال تعاىل }  وأما السائل فال تنهر{ : تأليفه وقد قال اهللا تعاىل 

  } وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة من ربك ترجوها فقل هلم قوال ميسورا { : إىل قوله } تبذر تبذيرا 
وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى فإذا طيب نفسه مبا يصلح من القول والعمل كان ذلك متام السياسة وهو 

ملا  -يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه وقد قال اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم نظري ما 
  } فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى { :  -أرسله إىل فرعوه 

[  -من ملا بعثهما إىل الي -وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ بن جبل وأيب موسى األشعري رضي اهللا عنهما 
ال : [ وبال مرة أعرايب يف املسجد فقام أصحابه إليه فقال ] يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا وتطاوعا وال ختتلفا 

إمنا بعثتم : تزرموه أي ال تقطعوا عليه بوله مث أمر بدلو من ماء فصب عليه وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  الصحيحني واحلديثان يف ] ميسرين ومل تبعثوا معسرين 

وهذا حيتاج إليه الرجل يف سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته فأن النفوس ال تقبل احلق إال مبا تستعني به من حظوظها 
اليت هي حمتاجة إليها فتكون تلك احلظوظ عبادة هللا وطاعة له مع النية الصاحلة أال ترى أن األكل والشرب واللباس 

امليتة وجب عليه األكل عند عامة العلماء فإن مل يأكل حىت مات دخل واجب على اإلنسان ؟ حىت لو اضطر إىل 
النار ألن العبادات ال تؤدي إال هبذا وماال يتم إال به فهن واجب وهلذا كانت نفقة اإلنسان على نفسه وأهله مقدمة 

تصدقوا فقال : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : على غريها ففي السنن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 



: تصدق به على زوجتك قال : رجل يا رسول اهللا عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال 
أنت : تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال : تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال : عندي آخر قال 

دينار : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  :ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ] أبصر به 
أنفقته يف سبيل اهللا ودينار أنفقته يف رقبة ودينار تصدقت به على مسكني ودينار أنفقته على أهلك أعظمهما أجرا 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ويف صحيح مسلم عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال ] الذي أنفقته على أهلك 
يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خري لك وإن متسكه شر لك وال تالم على كفاف وابدأ مبن تعول واليد : [ سلم 

  أي الفضل } ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو { : وهذا تأويل قوله تعاىل ] العليا خري من اليد السفلى 
املساكني فإنه يف األصل إما فرض وذلك ألن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عني خبالف النفقة يف الغزو على 

على الكفاية وإما مستحب وإن كان قد يصري متعينا إذا مل يقم غريه به فإن إطعام اجلائع واجب وهلذا جاء يف 
ذكره اإلمام أمحد وذكر أنه إذا علم صدقة وجب إطعامه وقد روى ] لو صدق السائل ملا أفلح من رده [ احلديث 

ديث أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي فيه من أنواع العلم أبو حامت البسيت يف صحيحه ح
ساعة يناجي : حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات : واحلكمة وفيه أنه كان يف حكمة آل داود عليه السالم 

به وحيدثونه عن ذات نفسه فيها ربه وساعة يناجي حياسب فيها نفسه وساعة خيلو فيها بأصحابه الذين خيربونه بعيو
وساعة خيلو فيها بلذاته فيما حيل وجيمل فإن يف هذه الساعة عونا على تلك الساعات فبني أنه ال بد من اللذات 

  املباحات اجلميلة فإهنا تعني على تلك األمور 
ب ما يدنسه ويشينه وهلذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصالح يف الدين واملروءة باستعمال ما جيمله ويزينه وجتن

إين ألستجم نفسي بالشيء من الباطل ألستعني به على احلق واهللا سبحانه : وكان أبو الدرداء رضي اهللا عنه يقول 
إمنا خلق اللذات والشهوات يف األصل لتمام مصلحة اخللق فإهنم بذلك جيتلبون ما ينفعهم كما خلق الغضب 

ضر تناوله وذم من اقتصر عليها فأما من استعان باملباح اجلميل على ليدفعوا به ما يضرهم وحرم من الشهوات ما ي
يف بضع : [ احلق فهذا من األعمال الصاحلة وهلذا جاء يف احلديث الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

يه وزر ؟ أرأيتم لو وضعها يف حرام أما يكون عل: أيأيت أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ قال : أحدكم صدقة قالوا 
ويف الصحيحني عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن ] بلى فلم حتتسبون باحلرام وال حتتسبون باحلالل : قالوا 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال ازددت هبا درجة ورفعة حىت اللقمة : [ النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له 
ثرية فاملؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكان املباحات يف صاحل اآلثار يف هذا ك] تضعها يف فم امرأتك 

يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء فإن يف الصحيح أن  -أعماله لصاحل قلبه ونيته واملنافق لفساد قلبه ونيته 
سد وإذا فسدت فسد هلا أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجل: [ النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] سائر اجلسد أال وهي القلب 
وكما أن العقوبات شرعت داعية إىل فعل الواجبات وترك احملرمات فقد شرع أيضا كل ما يعني على ذلك فينبغي 

تيسري طريق اخلري والطاعة واإلعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم يف 
عمل الصاحل من مال أو ثناء أو غريه وهلذا شرعت املسابقة باخليل واإلبل واملناضلة بالسهام وأخذ اجلعل عليها ملا ال

فيه من الترغيب يف إعداد القوة ورباط اخليل للجهاد يف سبيل اهللا حىت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يسابق بني 
أن الرجل : [ ن بيت املال وكذلك عطاء املؤلفة قلوهبم فقد روى اخليل هو وخلفاؤه الراشدون وخيرجون األسباق م

  ] كان يسلم أول النهار رغبة يف الدنيا فال جييء آخر النهار إال واإلسالم أحب إليه مما طلعت عليه الشمس 



وكذلك الشر واملعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا مل يكن فيه مصلحة راجحة مثال 
ال : [ وقال ] ال خيلون الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان : [ ذلك ما هنى عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

فنهى صلى اهللا عليه و سلم ] حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يومني إال ومعها زوج أو ذو حمرم 
ىل الشر وروى عن الشعيب أن وفد عبد القيس ملا قدموا على النيب صلى عن اخللو باألجنبية والسفر هبا ألنه ذريعة إ

  ] إمنا كانت خطيئة داود النظر : [ اهللا عليه و سلم كان فيهم غالم ظاهر الوضاءة فأجلسه ظهره وقال 
  : وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا كان يعس باملدينة فسمع امرأة تتغىن بأبيات تقول فيها 

  ) هل من سبيل إىل نصر بن حجاج ... إىل مخر فأشرهبا  هل من سبيل( 
  فدعى به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد مجاال فنفاه إىل البصر لئال تفتنت به النساء 

أنه بلغه أن رجال جيلس إليه الصبيان فنهى عن جمالسته فإذا كان من الصبيان من ختاف فتنته على : وروى عنه 
منع وليه من إظهاره لغري حاجة أو حتسينه ال سيما بترحيه وجتريده يف احلمامات وإحضاره الرجل أو على النساء 

  جمالس اللهو واألغاين فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه 
وكذلك من ظهر من الفجور مينع من متلك الغلمان املردان الصباح ويفرق بينهما فإن الفقهاء متفقون على أنه لو 

وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة يف الشهادة فإنه ال جيوز قبول  شهد شاهد عند احلاكم
أنه مر عليه جبنازة [ شهادته وجيوز للرجل أن جيرحه بذلك وإن مل يره فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

هذه : ألوه عن ذلك فقال وجبت مث مر عليه جبنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فس: فأثنوا عليها خريا فقال 
اجلنازة أثنيتم عليها خريا فقلت وجبت هلا اجلنة وهذه اجلنازةأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت هلا النار أنتم شهداء اهللا 

  ] لو كنت رامجا أحدا بغري بينة لرمجت هذه : [ مع أنه كان يف زمانه امرأة تعلن الفجور فقال ] يف األرض 
بينة وأما احلذر من الرجل يف شهادته وحنو ذلك فال حيتاج إىل املعاينة بل االستفاضة كافية يف فاحلدود ال تقام إال بال

اعتربوا الناس بأخداهنم فهذا لدفع : ذلك وما هو دون االستفاضة حىت أنه يستدل عليه بأقرانه كما قال ابن مسعود 
احترسوا يف الناس بسوء الظن فهذا أمر  :شره مثل االحتراز من العدو وقد قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  عمر مع أنه ال جتوز عقوبة املسلم بسوء الظن 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن ال { وأما احلدود واحلقوق اليت آلدمي معني فمنها النفوس قال اهللا تعاىل ك 
م وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقك

وال تقربوا مال اليتيم إال * منها وما بطن وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 
باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو 

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا *  وبعهد اهللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون كان ذا قرىب
وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال { : وقال تعاىل } السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 

} اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب { إىل قوله } خطأ 
من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل { : وقال تعاىل 

أول : [ ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال } الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا 
  ]  الناس يوم القيامة يف الدماء ما يقضى بني

  : فالقتل ثالثة أنواع 
أحدها العمد احملض وهو أن يقصد من يعلمه معصوما مبا يقتل غالبا سواء كان يقتل حبده كالسيف وحنوه أو بثقله 



كالسندان وكوذين القصار أو بغري ذلك كالتحريق والتغريق واإللقاء من مكان شاهق واخلنق وإمساك اخلصيتني 
ىت خترج الروح حىت ميوت وسقي السموم وحنو ذلك يف األفعال فهذا رغم الوجه فيه القود وهو أن ميكن أولياء ح

املقتول من القاتل فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية وليس هلم أن يقتلوا غري قاتله قال اهللا 
ق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف يف القتل إنه وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحل{ : تعاىل 

  ال يقتل غري قاتله : قيل يف التفسري } كان منصورا 
من أصيب بدم أو خبل : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وروى عن أيب شريح اخلزاعي رضي اهللا عنه قال 

أن يقتل أو يعفو أو يأخذ : فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : فهو باخليار بني إحدى ثالث  -اخلبل اجلراح  -
رواه أهل السنن قال الترمذي حديث ] الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له جهنم خالدا خملدا فيها أبدا 

ب إنه جي: حسن صحيح فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء حىت قال بعض العلماء 
كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد { : قتله حدا وال يكون أمره ألولياء املقتول قال تعاىل 

واألنثى باألنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان ذلك ختفيف من ربكم ورمحة فمن 
  } ة يا أويل األلباب لعلكم تتقون ولكم يف القصاص حيا* اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 

إن أولياء املقتول تغلي قلوهبم بالغيط حىت يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه ورمبا مل يرضوا بقتل القاتل : قال العلماء 
بل يقتلون كثريا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد اعتدى يف االبتداء وتعدى هؤالء 

االستيفاء كما كان يفعله أهل اجلاهلية اخلارجون عن الشريعة يف هذه األوقات من األعراب وغريهم وقد يف 
يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من املقتول فيفضي ذلك إىل أولياء املقتول يقتلون من قدروا عليه من 

  فيفضي إىل الفنت والعدوات العظيمة  أولياء القاتل ورمبا حالف هؤالء قوما واستعانوا هبم وهؤالء قوما
وهو املساواة  -وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص يف القتلى فكتب اهللا علينا القصاص 

وأخرب أن فيه حياة فإنه حيقن دم غري القاتل من أولياء الرجلني وأيضا فإذا علم من يريد القتل  -واملعادلة يف القتلى 
تل وقد روى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي أنه يقتل كف عن الق

املؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى : [ اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
وغريمها من أهل السنن رواه أمحد و أبو داود ] بذمتهم أدناهم أال ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده 

فال يفضل عريب على  -أي تتساوى وتتعادل  -فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن املسلمني تتكافأ دماؤهم 
عجمي وال قرشي أو هامشي على غريه من املسلمني وال حر أصلي على موىل عتيق وال عامل أو أمري على أمي أو 

  مأمور 
الف ما كان عليه أهل اجلاهلية وحكام اليهود فإنه كان بقرب مدينة النيب صلى اهللا وهذا متفق عليه بني املسلمني خب
قريظة والنضري وكانت تتفضل على قريظة يف الدماء فتحاكموا إىل النيب صلى اهللا : عليه و سلم صنفان من اليهود 

الوا إن حكم نبيكم بذلك كان عليه و سلم يف ذلك ويف حد الزنا فإهنم كانوا قد غريوه من الرجم إىل التحميم وق
يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر { : لكم حجة وإال فأنتم قد تركتم حكم التوراة فأنزل اهللا تعاىل 

فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض { : إىل قوله } من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم 
فال ختشوا الناس { : إىل قوله } ئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن اهللا حيب املقسطني عنهم فلن يضروك شي

وكتبنا عليهم فيها أن النفس * واخشون وال تشتروا بآيايت مثنا قليال ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون 
فبني سبحانه وتعاىل أنه سوى } جلروح قصاص بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن وا



وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا { بني نفوسهم ومل يفضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه إىل قوله 
بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق لكل جعلنا منكم 

فحكم اهللا } أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون { : إىل قوله تعاىل } ومنهاجا شرعة 
سبحانه يف دماء املسلمني أهنا كلها سواء خالف ما عليه أهل اجلاهلية وأكثر سبب األهواء الواقعة بني الناس يف 

فتني قد يصيب بعضها من األخرى دما أو ماال أو البوادي واحلواضر إمنا هي البغي وترك العدل فإن إحدى الطائ
تعلو عليهم بالباطل وال تنصفها وال تقتصر األخرى على استيفاء احلق فالواجب يف كتاب اهللا احلكم بني الناس يف 
الدماء واألموال وغريها بالقسط الذي أمر اهللا به وحمو ما كان عليه كثري من الناس من حكم اجلاهلية وإذا أصلح 

وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت { : بينهما فيصلح بالعدل كما قال اهللا تعاىل  مصلح
إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا 

  } م إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويك* حيب املقسطني 
واجلروح قصاص فمن تصدق به فهو { : وينبغي أن يطلب العفو من أولياء املقتول فإنه أفضل هلم كما قال تعاىل 

ما رفع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر قصاص إال أمر فيه بالعفو : قال أنس رضي اهللا عنه } كفارة له 
  رواه أبو داود 

ما نقصت : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ضي اهللا عنه قال وروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة ر
وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو ] صدقة من مال وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا 

ا أن املستأمن الذي على أنه ليس بكفء للمسلم كم: يف املسلم احلر مع املسلم احلر فأما الذمي فجمهور العلماء 
بل هو كفء له وكذلك : يقدم من بالد الكفار رسوال أو تاجرا وحنو ذلك ليس بكفء له وفاتا ومنهم من يقول 

  النزاع يف قتل احلر بالعبد 
إال إن يف قتل اخلطأ شبه العمد ما كان يف : [ والنوع الثاين اخلطأ الذي يشبه العمد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

مساه شبه العمد ألنه قصد العدون عليه ] وط والعصا مائة من اإلبل منها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها الس
  بالضرب لكنه ال يقتل غالبا فقد تعمد العدوان ومل يتعمد ما يقتل 

فيه  والثالث اخلطأ وما جيري جمراه مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب به إنسانا بغري علمه وال قصده فهذا ليس
  قود وإمنا يف الدية والكفارة وهنا ومسائل كثرية معروفة يف كتب أهل العلم بينهم 

والقصاص يف اجلراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع بشرط املساواة فإذا قطع يده اليمىن من مفصل فله أن 
ظم فله أن يشجه كذلك وإذا يقطع يده كذلك وإذا سنه فله أن يقلع سنه وإذا شجه يف رأسه أو وجهه فأوضح الع

مثل أن يكسر له عظما باطنا أو يشجه دون املوضحة فال يشرع القصاص بل جتب الدية احملدودة : مل متكن املساواة 
أو األرش وأما القصاص يف الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل أن يلطه أو يلكمه أو يضربه بعصا وحنو ذلك فقد 

   قصاص فيه بل فيه تعزير ألنه هال متكن املساواة فيه إنه ال: قال طائفة من العلماء 
أن القصاص مشروع يف ذلك وهو نص أمحد وغريه : واملأثور عن اخللفاء الراشدين وغريهم من الصحابة والتابعني 

من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو الصواب وقال أبو فراس خطب عمر بن 
أال إين واهللا ما أرسل عمايل إليكم ليضربوا أبشاركم وال ليأخذوا : هللا عنه فذكر حديثا قال فيه اخلطاب رضي ا

أموالكم ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به سوى ذلك فلريفعه إيل فوالذي نفسي بيده إذا 
ملسلمني على رعية فأدب رعيته أئنك إن كان رجل من ا: يا أمري املؤمنني : ألقصنه منه فوثب عمرو بن العاص فقال 



إي والذي نفس حممد بيده إذا ألقصنه منه أين ال أقصه وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : لتقصه منه ؟ قال 
  سلم يقص من نفسه أال ال تضربوا املسلمني فتذلوهم وال متنعوهم حقوقهم فتكفروهم رواه اإلمام أمحد وغريه 

ايل رعيته ضربا غري جائز فأما الضرب املشروع فال قصاص فيه باإلمجاع إذ هو واجب أو ومعىن هذا إذا ضرب الو
  مستحب أو جائز 

وهو أن الرجل إذا لعن رجال أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك وكذلك : والقصاص يف األعراض مشروع أيضا 
ئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على وجزاء سي{ : إذا شتمه شتيمة ال كذب فيها والعفو أفضل قال اهللا تعاىل 

: املستبان : [ قال النيب صلى اهللا عليه } وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل * اهللا إنه ال حيب الظاملني 
ه ويسمى هذا االنتصار والشتيمة اليت ال كذب فيها مثل اإلخبار عن] ما قاال فعلى البادئ منهما ما مل يعتد املظلوم 

مبا فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو احلمار وحنو ذلك فأما إن افترى عليه مل حيل له أن يفتري عليه ولو كفره أو 
فسقه بغري حق مل حيل له أن يكفره أن يفسقه بغري حق ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده وحنو ذلك مل حيل أن 

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال { : تعاىل  يتعدى على أولئك فإهنم مل يظلموه وقال اهللا
فأمر اهللا املسلمني أال حيملهم بغضهم للكفار على } جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 

  } اعدلوا هو أقرب للتقوى { أال يعدلوا وقال 
ا يلحقه من األذى جاز القصاص فيه مبثله كالدعاء عليه مبثل ما دعاه فإن كان العدوان عليه يف العرض حمرما حلقه مب

إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق : وأما إذا حمرما حلق اهللا تعاىل كالكذب مل جيز حبال وهكذا قال كثري من الفقهاء 
ال قود إال : قال  أو حنو ذلك فإنه يفعل به كما فعل ما يكن الفعل حمرما كتجريع اخلمر واللواط به ومنهم من

  بالسيف واألوىل أشبه بالكتاب والسنة والعدل 

وإذا كانت الفرية وحنوها ال قصاص فيها ففيها العقوبة بغري ذلك فمنه حد القذف الثابت يف الكتاب والسنة 
ال تقبلوا هلم والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة و{ : واإلمجاع قال اهللا تعاىل 

  } إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم * شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 
  فإذا رمى احلر حمصنا بالزنا أو اللواط فعليه حد القذف وهو مثانون جلدة وإن رماه بغري ذلك عوقب تعزيرا 

فقهاء فإن عفا عنه سقط عند مجهور العلماء ألن املغلب وهذا احلد يستحق املقذوف فال يستويف إال بطلبه باتفاق ال
ال يسقط تغليبا حلق اهللا لعدم املماثلة كسائر احلدود وإمنا جيب القذف : فيه حق اآلدمي كالقصاص واألموال وقيل 

  إذا كان املقذوف حمصنا وهو املسلم احلر العفيف 
ق لكن يعزر القاذف إال الزوج فإنه جيوز له أن يقذف فأما املشهور بالفجور فال حيد قاذفه وكذلك الكافر والرقي

امرأته إذا زنت ومل حتبل من الزنا فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئال يلحق به من ليس منه 
عليه وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تالعنه كما ذكره اهللا تعاىل يف الكتاب والسنة ولو كان القاذف عبدا ف

فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف { نصف حد احلر وكذلك يف جلد الزنا وشرب اخلمر ألن اهللا تعاىل قال يف اإلماء 
  وأما إذا كان الواجب القتل أو قطاع اليد فإنه ال يتنصف } ما على احملصنات من العذاب 

إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  ومن احلقوق األبضاع فالواجب احلكم بني الزوجني مبا أمر اهللا تعاىل به من
فيجب على كل من الزوجني أن يؤدي إىل اآلخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر فإن للمرأة على الرجل حقا 



يف ماله وهو الصداق والنفقة باملعروف وحقا يف بدنه وهو العشرة واملتعة حبيث لو آىل منها استحقت الفرقة بإمجاع 
  ا أو عنينا ال ميكنه مجاعها فلها الفرقة ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء املسلمني وكذلك لو كان جمبوب

إنه ال جيب اكتفاء بالباعث الطبيعي والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة واألصول وقد : وقد قيل 
إن لزوجك : [  -الصالة ملا رآه يكثر الصوم و -قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لعبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه 

  ] عليك حقا 
جيب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة وقيل جيب وطؤها باملعروف على قدر قوته وحاجته كما جتب النفقة : مث قيل 

  باملعروف كذلك وهذا أشبه 
  وللرجل عليها أن يتمتع هبا مىت شاء ما مل يضر هبا أو يشغلها عن واجب فيجب عليها أن متكنه كذلك 

خترج من منزله إال بإذنه أو بإذن الشارع واختلف الفقهاء هل عليها خدمة املنزل كالفرس والكنس والطبخ وال 
  جيب التخفيف : ال جيب وقيل : وحنو ذلك ؟ فقيل جيب عليها وقيل 

جاء  وأما األحوال فيجب احلكم بني الناس فيها بالعدل كما أمر اهللا ورسوله مثل قسم املواريث بني الورثة على ما
  به الكتاب والسنة 

وقد تنازل املسلمون يف مسائل من ذلك وكذلك يف املعامالت من املبايعات واإلجارات والوكاالت واملشاركات 
واهلبات والوقوف والوصايا وحنو ذلك من املعامالت املتعلقة بالعقود والقبوض فإن العدل فيها هو قوام العاملني ال 

  تصلح الدنيا واآلخرة إال به 
فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقلهن كوجوب تسليم الثمن على املشتري وتسليم املبيع على البائع 
املشتري وحترمي تطفيف املكيال وامليزان ووجوب الصدق والبيان وحترمي الكذب واخليانة والغش وأن جزاء القرض 

  الوفاء واحلمد 
تنا أهل اإلسالم فإن عامة ما هنى عنه الكتاب والسنة من املعامالت ومنها ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريع

يعود إىل حتقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله مثل أكثر املال الباطل وجنسه من الربا وامليسر وأنواع الربا 
اهلواء والسمك يف املاء بيع الغرر وبيع حبل احلبلى وبيع الطري يف : وامليسر اليت هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل 

والبيع إىل أجل غري مسمى وبيع املسراة وبيع املدلس واملالمسة واملنابذة واملزابنة واحملاقلة والنجش وبيع الثمن قبل 
  بدو صالحه وما هنى عنه من أنواع املشاركات الفاسدة كاملخابرة كزرع بقعة بعينها من األرض 

فائه واشتباهه فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدال وإن كان غريه و من ذلك ما قد ينازع فيه املسلمون خل
أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف { : يرى فيه جورا يوجب فساده وقد قال اهللا تعاىل 

صل يف هذا أنه ال واأل} شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
حيرم على الناس من املعامالت اليت حيتاجون إليها إال ما دل الكتاب والسنة على حترميه كما ال يشرع هلم من 

العبادات اليت يقربون هبا إىل اهللا إال مادل الكتاب والسنة على حترميه كما ال يشرع هلم من العبادات اليت يتقربون 
م اهللا حيث حرموا من دون اهللا مامل حيرمه اهللا وأشركوا به مامل ينزل به سلطانا وشرعوا هبا إىل اهللا خبالف الذين ذمه

  هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا اللهم وفقنا ألن جنعل احلالل ما حللته واحلرام ما حرمته والدين شرعته 

فاعف عنهم واستغفر { : سلم فقال تعاىل  ال غىن لويل األمر عن املشاورة فإن اهللا تعاىل أمر هبا نبيه صلى اهللا عليه و
وقد روى عن أيب هريرة رضي اهللا عنه } هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا حيب املتوكلني 



  مل يكن أحد أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
صحابه وليقتدي به من بعده ليستخرج منهم الرأي فيما مل ينزل فيه إن اهللا أمر هبا نبيه لتأليف قلوب أ: وقد قيل 

  أوىل باملشورة  -صلى اهللا عليه و سلم  -وحي من أمر احلروب واألمور اجلزئية وغري ذلك فغريه 
والذين * وما عند اهللا خري وأبقى للذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون { : وقد أثىن اهللا على املؤمنني بذلك يف قوله 

والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى * تنبون كبائر اإلمث والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون جي
وإذا استشارهم فإن بني له بعضهم ما جيب اتباعه من كتاب اهللا أو سنة رسوله أو } بينهم ومما رزقناهم ينفقون 

{ : ف ذلك وإن كان عظيما يف الدين والدنيا قال اهللا تعاىل إمجاع املسلمني فعليه اتباع ذلك وال طاعة ألحد يف خال
  } يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم 

وإن كان أمرا قد تنازع فيه املسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأي اآلراء كان أشبه 
فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون { : ل تعاىل بكتاب اهللا وسنة رسوله عمل به كما قا

  } باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
األمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله : وأولو األمر صنفان 

أمكن يف ا حلوادث املشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان  ويفعله طاعة اهللا ورسوله واتباع كتاب اهللا ومىت
هو الواجب وإن مل ميكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ األدلة عنده أو غري ذلك فله أن يقلد من 

  يرتضي علمه ودينه هذا أقوى األقوال 
وغريه وكذلك ما يشترط يف القضاة والوالة  ليس له التقليد بكل حال واألقوال الثالثة يف مذهب أمحد: وقد قيل 

من الشروط جيب فعله حبسب اإلمكان بل وسائر شروط العبادات من الصالة واجلهاد وغري ذلك كل ذلك واجب 
  مع القدرة 

فأما مع العجز فإن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها وهلذا أمر اهللا املصلي أن يتطهر باملاء فإن عدمه أو خاف الضرر 
ماله لشدة الربد أو جراحة أو غري ذلك تيمم الصعيد فمسح بوجهه ويديه منه وقال النيب صلى اهللا عليه و باستع

فقد أوجب اهللا فعل الصالة ] صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب : [ سلم لعمران بن حصني 
فإن * ات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني حافظوا على الصلو{ : يف الوقت على أي حال أمكن كما قال تعاىل 

  } خفتم فرجاال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما مل تكونوا تعلمون 
فأوجب اهللا الصالة على اآلمن واخلائف والصحيح واملريض والغين والفقري واملقيم واملسافر وخففها على املسافر 

  ب والسنة واخلائف واملريض كما جاء به الكتا
  وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك 

فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم احملاربون ثياهبم صلوا عراة حبسب أحواهلم وقام إمامهم وسطهم لئال يرى 
  الباقون عورته 

ل عليها فلو عميت الدالئل صلوا كيفما أمكنهم كما قد روى أهنم واو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا يف االستدال
فعلوا ذلك على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهكذا اجلهاد والواليات وسائر أمور الدين وذلك كله يف 

  } فاتقوا اهللا ما استطعتم { : قوله تعاىل 
كما أن اهللا تعاىل ملا حرم املطاعم ] توا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأ: [ ويف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

} وما جعل عليكم يف الدين من حرج { : وقال تعاىل } فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه { : اخلبيثة قال 



نت فلم يوجب ماال يستطاع ومل حيرم ما يضطر إليه إذا كا} ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج { : وقال تعاىل 
  الضرورة بغري معصية من العبد 

جيب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل ال قيام للدين إال هبا فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم 
: [ إال باالجتماع حلاجة بعضهم إىل بعض وال بد هلم عند االجتماع من رأس حىت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  رواه أبو داود من حديث أيب سعيد وأيب هريرة ] سفر فليؤمروا أحدهم إذا خرج ثالثة يف 
ال حيل لثالثة يكونوا : [ وروى اإلمام أمحد يف املسند عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

اع القليل العارض فأوجب صلى اهللا عليه و سلم تأمري الواحد يف االجتم] بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدهم 
يف السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع االجتماع وألن اهللا تعاىل أوجب األمر باملعروف والنهى عن املنكر وال تتم 

ذلك إال بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد والعدل وإقامة احلج واجلمع واألعياد ونصر املظلوم وإقامة 
ستون سنة من إمام : [ ويقال ] أن السلطان ظل اهللا يف األرض : [ مارة وهلذا روى احلدود ال تتم إال بالقوة واإل

والتجربة تبني ذلك وهلذا كان السلف كالفضيل بن عياض و أمحد بن حنبل ] جائر أصلح من ليلة بال سلطان 
إن اهللا يرضى : [ و سلم  لو كان لنا دعوة جمابة لدعونا هبا للسلطان وقال النيب صلى اهللا عليه: يقولون  -وغريمها 

أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا وأن تناصحوا من واله اهللا : لكم ثالثة 
إخالص العمل هللا ومناصحة والة األمر ولزوم : ثالث ال يغل عليهم قلب مسلم : [ رواه مسلم وقال ] أمركم 

الدين النصيحة : [ رواه أهل السنن ويف الصحيح عنه أنه قال ] هبم من ورائهم  مجاعة املسلمني فإن دعوهتم حتيط
  ] هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم : ملن يا رسول اهللا ؟ قال : الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا 

اعته وطاعة رسوله من أفضل القربات فالواجب اختاذ اإلمارة دينا وقربة يتقرب هبا إىل اهللا فإن التقرب إليه فيها بط
وإمنا يفسد فيها حال كثري الناس البتغاء الرياسة أو املال هبا وقد روى كعب بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و 

قال ] ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلا من حرص املرء على املال أو الشرف لدينه : [ سلم أنه قال 
يح فأخرب أن حرص املرء على املال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إرسال الذئبني الترمذي حديث حسن صح

  اجلائعني لزريبة الغنم 
  } هلك عين سلطانيه * ما أغىن عين ماليه { : وقد أخرب اهللا تعاىل عن الذي يؤيت كتابه بشماله أنه يقول 

قارون وقد بني اهللا تعاىل يف كتابه حال فرعون وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون وجامع املال أن يكون ك
أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم { : وقارون فقال تعاىل 

تلك الدار اآلخرة جنعلها { : وقال تعاىل } قوة وآثارا يف األرض فأخذهم اهللا بذنوهبم وما كان هلم من اهللا من واق 
  : فإن الناس أربعة أقسام } للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقني 

يريدون العلو على الناس والفساد يف األرض هو معصية اهللا وهؤالء امللوك والرؤساء املفسدون : القسم األول 
وجعل أهلها شيعا يستضعف  إن فرعون عال يف األرض{ : كفرعون وحزبه وهؤالء هم شر اخللق قال اهللا تعاىل 

وروى مسلم يف صحيحه عن ابن مسعود } طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من املفسدين 
ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رضي اهللا عنه قال 

إين أحب أن يكون ثويب حسنا ونعلي حسنا : ان فقال رجل يا رسول اهللا وال يدخل النار من يف قلبه ذرة من إمي
فبطر احلق ودفعه وجحده ] ال إن اهللا مجيل حيب اجلمال الكرب بطر احلق وغمط الناس : أفمن الكرب ذاك ؟ قال 

  وغمط الناس واحتقارهم وازدراؤهم وهذا حال من يريد العلو والفساد 



  الفساد بال علو كالسراق اجملرمني من سفلة الناس الذين يريدون : والقسم الثاين 
  يريد العلو بال فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غريهم من الناس : والقسم الثالث 
فهم أهل اجلنة الذين ال يردون علوا يف األرض وال فسادا مع أهنم قد يكونوا أعلى من غريهم كما : والقسم الرابع 

فال هتنوا وتدعوا إىل السلم { : وقال تعاىل } وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني { : ىل قال اهللا تعا
  } وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني { : وقال } وأنتم األعلون واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم 

ال يريد العلو وال الفساد وذلك ألن  فكم ممن يريد العلو وال يزيده ذلك إال سفوال وكم ممن جعل من األعلني وهو
إرادة العلو على اخللق ظلم ألن الناس من جنس واحد فإرادة اإلنسان أن يكون هو األعلى ونظريه حتته ظلم ومع 
أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه ألن العادل منهم ال حيب أن يكون مقهورا لنظريه وغري العادل 

من أن يكون بعضهم فوق بعض كما  -يف العقل والدين  -و القاهر مث أنه مع هذا ال بد له منهم يؤثر أن يكون ه
وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق { : قدمناه كما أن اجلسد ال يصلح إال برأس قال تعاىل 

لدنيا ورفعنا بعضهم فوق حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة ا{ : وقال تعاىل } بعض درجات ليبلوكم يف ما آتاكم 
  فجاءت الشريعة بصرف السلطان واملال يف سبيل اهللا } بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 

فإذا كان املقصود بالسلطان واملال هو التقرب إىل اهللا وإنفاق ذلك يف سبيله كان ذلك صالح الدين والدنيا وإن 
أحوال الناس وإمنا ميتاز أهل طاعة اهللا عن أهل معصيته  انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت

إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل : [ بالنية والعمل الصاحل كما يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] أموالكم وإمنا ينظر إىل قلوبكم وإىل أعمالكم 

اروا مبعزل عن حقيقة اإلميان وكمال الدين مث منهم من وملا غلب على كثري من والة األمور إرادة املال والشرف ص
غلب الدين وأعرض عما ال يتم الدين إال به من ذلك ومنهم من رأى حاجته إىل ذلك فأخذه معرضا عن الدين 

العتقاده أنه مناف لذلك وصار الدين عنده يف حمل الرمحة والذل ال يف حمل العلو والعز وكذلك ملا غلب على كثري 
الديانتني العجز عن تكميل الدين واجلزع ملا يقد يصيبهم يف إقامته من البالء استضعف طريقتهم واستذهلا  من أهل

  من رأى أنه ال تقوم مصلحته ومصلحة غريه هبا 
وهاتان السبيالن الفاسدتان سبيل من انتسب إىل الدين ومل يكمله مبا حيتاج إليه من السلطان واجلهاد و املال وسبيل 

على السلطان واملال واحلرب ومل يقصد بذلك إقامة الدين مها سبيل املغضوب عليهم والضالني األوىل  من أقبل
  للضالني النصارى والثانية للمغضوب عليهم اليهود 

وإمنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني هي سبيل نبينا حممد 
عليه و سلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السابقون األولون من املهاجرين و األنصار صلى اهللا 

والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه و أعد هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك 
  الفوز العظيم 

وىل والية يقصد هبا طاعة اهللا وإقامة ماميكنه من دينه  فالواجب على املسلم أن جيتهد يف ذلك حسب وسعه فمن
ومصاحل املسلمني وأقام فيها ما ميكنه من ترك احملرمات مل يؤاخذ مبا يعجز عنه فإن تولية األبرار خري لألمة من تولية 

عاء لألمة الفجار ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان واجلهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والد
وحمبة اخلري وفعل ما يقدر عليه من اخلري مل يكلف ما يعجز عنه فإن قوام الدين الكتاب اهلادي واحلديث الناصر كما 

  ذكره اهللا تعاىل 



فعلى كل أحد االجتهاد يف إيثار القرآن واحلديث هللا تعاىل ولطلب ما عنده مستعينا باهللا يف ذلك مث الدنيا ختدم 
يا ابن آدم أنت حمتاج إىل نصيبك من الدنيا وأنت إىل نصيبك من : ذ بن جبل رضي اهللا عنه الدين كما قال معا

اآلخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من اآلخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما وإن بدأت بنصيبك من الدنيا 
النيب صلى اهللا عليه و سلم  فاتك نصيبك من اآلخرة وأنت من الدنيا على خطر ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن

من أصبح واآلخرة أكرب مهه مجع له مشله وجعل غناه يف قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن أصبح والدنيا : [ أنه قال 
: وأصل ذلك يف قوله تعاىل ] أكرب مهه فرق اهللا عليه ضيعته وجعل فقره بني عينيه ومل يأته من الدنيا إىل ما كتب له 

إن اهللا هو الرزاق ذو القوة * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * ن واإلنس إال ليعبدون وما خلقت اجل{ 
  } املتني 

فنسأل اهللا العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا ومجيع املسلمني ملا حيبه لنا ويرضاه من القول والعمل فإنه ال حول وال 
ملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا قوة إال باهللا العلي العظيم واحلمد هللا رب العا

  دائما إىل يوم الدين 
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