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المقدمة
الحمد لله رب العالمين وأالصلةا وأالسلم على خير المرسلين

:أما بعد وأإمام المجاهدين نبينا محمد وأعلى آله وأصحبه أجمعين
 فهذا الكتاب في السياسة الشرعية التي يجب على المسلمين

أن يتمسكوا بها، وأأل يحيدوأا عنها إلى ما انتحله وأافتراه
الكافروأن المفتروأن من السياسات وأالنظمة وأالقوانين

بها صوتبوأالحأكام التي أكثرت في الرض الفساد, وأارتفع بس
الكفر وأاللحاد, وأقد ازداد خطرها وأاستطار شرها في هذه
السنوات مع الحملة الصليبية العالمية المتحالفة مع اليهود

وأالمشركين وأالمرتدين لمحاربة السلم وأالمسلمين.
وأقد تصدرت هذه الحملة وأتولت كبرها, رأس الشر في هذه

الحملة الوليات المتحدةا التي أجلبت بجنودها وأأسلحتها
وأضجيج إعلمها على المة السلمية, وأغزتها في قعر دارها في

أفغانستان وأالعراق, وأنشرت قواعدها في دوأل الخليج وأفي
باكستان وأغيرها, وأسارع إلى موالتها, وأالدخول في حألفها,

بالديمقراطية- وأالقتال في صفها, وأاليمان بفتنتها- المسماةا
المارقون المرتدوأن وأالمنافقون الذين قال الله تعالى عنهم
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َدوأهو أحأكم الحاكمين:  ُهو َي ْل ْا  ُذوأ ّتِخ َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ َي ٱ{ ٱ ۤـ

ّنُه ِإ َف ُكْم  ُهْم من ّل َو َت َي َوأَمن  ْعٍض  َب ُء  َيآ ِل ْوأ َأ ُهْم  ْعُض َب َء  َيآ ِل ْوأ َأ ٰى  ّنَصاَر ل َٱوأ
ِهم ِب ُلو ُق ِفي  ِذيَن  ّل َتَرى  َف ِلِميَن.  ّظا ل ْوَم  َق ْل ِدي  ْه َي ّلَه لَ  ل ِإّن  ُهْم  ْن ٱِم ٱ ٱ ٱ

َعَسى َف ٌةا  ِئَر َدآ َنا  َب ُتِصي َأن  َنْخَشٰى  ُلوَن  ُقو َي ِهْم  ِفي ُعوَن  ِر ُيَسا ّمَرٌض 
ْا َأَسّروأ َلٰى َمآ  َع ْا  ِبُحو ُيْص َف ِه  ِد ٍر مْن ِعن َأْم ْوأ  َأ ْتِح  َف ْل ِب ِتَي  ْأ َي َأن  ّلُه  ٱل ٱ

ِدِميَن} َنا ِهْم  ُفِس ْن َأ ِهْم مْن وأقال تعالىۤيِف  ْي َل َع َلْت  ُدِخ ْو  َل َوأ } :
ًا}, َيِسير ِإلّ  َهآ  ِب ْا  ُثو ّب َل َت َوأَما  َها  ْو َت َنَة ل ْت ِف ْل ْا  ُلو ِئ ُثّم ُس َها  ِر َطا ْق  وأكثيرٱَأ

من المرتدين وأالمنافقين في زماننا قبل أن تدخل البلد من
أقطارها, وأتقتحم من حأدوأدها, قد استجابوا لفتنة الديمقراطية,

وأائتمروأا بأمر راعيتها الوليات المتحدةا.
وأقد قام لجهاد هؤلء الصليبيين وأحألفائهم, وأتصدى لمدافعتهم
وأمقارعتهم, المجاهدوأن طلئع الخلفة السلمية, وأجنود الله

في الرض, الطائفة الناجية المنصورةا المجاهدةا التي قال عنها
ل تزال طائفة من"رسول الله صلى الله عليه وأسلم: 

"أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة
أخرجه مسلم.

 وأعن جابر بن سمرةا عن النبي صلى الله عليه وأسلم أنه قال:
لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من"

 أخرجه مسلم. "المسلمين حتى تقوم الساعة
 قال رسول:وأعن معاوأية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال

من يرد الله به خيرا يفقهه"الله صلى الله عليه وأسلم: 
في الدين، ولتزال عصابة من المسلمين يقاتلون

على الحق، ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم
 أخرجه مسلم."القيامة

 قال: سمعت النبيماوأ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه
ل تزال طائفة من أمتي" :صلى الله عليه وأسلم يقول

:. قال"يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة
،بن مريم صلى الله عليه وسلمافينزل عيسى "

فيقول أميرهم: تعال صل لنا.ا فيقول: ل.ا إن بعضكم
.. أخرجه مسلم"على بعض أمراء.ا تكرمة الله هذه المة

 وأعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله
ل تزال عصابة من أمتي"صلى الله عليه وأسلم يقول: 
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 ل يضرهم،يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم
"من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك

أخرجه مسلم, فكسروأا شوكة الغزاةا الصليبيين, وأمزقوا بفضل
الله حألفهم وأشتتوا جمعهم, وأألحقوا الهزائم المتوالية في أعتى

دوألة من دوأل العالم وأأشدها تمردا وأكفرا, وأحأربا لله وأرسوله
صلى الله عليه وأسلم, فحاق مكر الصليبيين بهم, وأدارت

الدائرةا عليهم, وأفشلت أهدافهم وأمخططاتهم, وأجاءت النتائج
على عكس ماكانوا يظنون وأيتمنون وأيريدوأن, فقد ازدادت وألله

الحمد قوةا المجاهدين الذين جددوأا في نفوس المسلمين
ستشهاد وأالعزةا وأالشجاعة وأالصدق, حأيثامعاني الجهاد وأال

تجددت فريضة الجهاد في المة تجددا لم يسبق مثله منذ
أزمان, وأأقبل الكثير من المسلمين على دينهم الذي هو مصدر

عزهم وأقوتهم وأرفعتهم بعد أن تساقطت الشعارات اللدينية
( العلمانية ) في المنطقة, كما قال أمير المؤمنين عمر بن

، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالسلمإناالخطاب رضي الله عنه "
 الله" روأاه الحاكم.أذلنافمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به 

وأ يئس الصليبيون وأحألفاؤهم من رد المسلمين الصادقين عن
 الذين قال الله،دينهم, وأأصبح حأالهم كحال سلفهم من الكفار

ُهْمتعالى عنهم:  ْو َتْخَش َفلَ  ُكْم  ِن ِدي ْا ِمن  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ِئَس  َي ْوَم  َي ْل ٱ{ ٱ
ِتي ْعَم ِن ُكْم  ْي َل َع ْتَمْمُت  َأ َوأ ُكْم  َن ِدي ُكْم  َل ْلُت  ْكَم َأ ْوَم  َي ْل ْوِن  ْخَش ٱَوأ ٱ

ًا} ِدين ِلْسلََم  ُكُم  َل .ٱَوأَرِضيُت 
وأ المجاهدوأن الذين يسيروأن بصدق وأثبات على طريق الجهاد,

لتكون كلمة الله هي العليا, وأيحكم السلم في الرض, وأيشرق
نور الخلفة السلمية من جديد, عليهم أل يقتصروأا في حأذرهم
على الكفار المحاربين وأالمرتدين الديمقراطيين الذين يسعون
لزالة السلم, وأتحكيم الكفر المسمى بالديمقراطية في بلد
المسلمين, بل عليهم أن يحذروأا أيضا من بعض من ينتسبون
إلى العلم الشرعي الذين يخلطون الحق بالباطل, وأقد قال

ُتْمتعالى:  ْن َأ َوأ ّق  ْلَح ْا  ُتُمو ْك َت َوأ ِطِل  َبا ْل ِب ّق  ْلَح ْا  ِبُسو ْل َت َوألَ  ٱ{ ٱ ٱ
َلُموَن}, ْع  وأهذا الخلط وأاللبس من صفات اليهود, وأمن تشبهَت

بهم من أهل العلم في هذه المة السلمية ممن يرفعون
شعارات إسلمية, وأيتصدروأن للفتوى وأالرشاد, ثم يخلطون ما
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عندهم من الحق بالدعوةا إلى الباطل كالدعوةا إلى الكفر
المسمى بالديمقراطية بحجة المصلحة الوطنية أوأ غيرها. 

وأ تكمن خطورةا هذا الصنف في مكانة بعضهم عند بعض عوام
المسلمين, وأربما كان من بينهم من يدعون إلى قتال

المحتلين, وألكنهم قد زلوا في فتنة الديمقراطية التي ضل فيها
كثير من الناس كما ضل الكثير من الناس في عبادةا الصنام

ًاكما قال تعالى:  َد آِمن َل َب ْل َذا  ٰـ َه َعْل  ْج ِهيُم َرب  ْبَرا ِإ َقاَل  ْذ  ِإ َوأ ٱ{ ٱ
ًا مَن ِثير َك ْلَن  َل َأْض ُهّن  ّن ِإ َناَم. َرب  َلْص َد  ُب ْع ّن َأن  ِنّي  َب َوأ ِني  ْب ُن ْج ٱَوأ ٱ

ّناِس} .ٱل
إن الواجب على كل مسلم فضل عمن تصدر للفتوى وأانتسب
للدعوةا السلمية أن يأمر بما أمر الله به من اليمان, وأل يأمر

بالكفر كدعوةا المسلمين وأحأثهم على القبول بالديمقراطية,
ًاوأقد قال تعالى:  َباب َأْر ْيَن  ِبي ّن ل َوأ َكَة  ِئ َ ْلَمل ْا  ُذوأ ّتِخ َت َأن  ُكْم  ْأُمَر َي َوألَ  ٱ{ ٱ

ِلُموَن} ُتْم ّمْس ْن َأ ْذ  ِإ َد  ْع َب ِر  ْف ُك ْل ِب ُكم  ْأُمُر َي , فالنبي صلى الله عليهٱَأ
تخاذ بعضهم بعضا أربابا مناوأسلم ل يأمر المسلمين بالكفر ك

دوأن الله, وأكذلك من تصدر للفتوى وأتبليغ أحأكام الله, ل يأمر
إل بما أمر الله به وأرسوله صلى الله عليه وأسلم، وأل ينهى إل
عما نهى الله عنه وأرسوله صلى الله عليه وأسلم, وأأعظم ما

أمر الله به وأرسوله صلى الله عليه وأسلم توحأيد الله, وأإفراده
بالعبادةا, وأمنها الحكم وأالتشريع, وأأعظم ما نهى الله عنه
وأرسوله صلى الله عليه وأسلم الشرك, وأمنه التحاكم إلى

الديمقراطية وأقوانينها وأبرلماناتها, وأقد روأى ابن عباس رضي
الله عنهما كتاب النبي صلى الله عليه وأسلم إلى هرقل وألفظه

 الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلىبسم"
 على من اتبع الهدى أماسلم الروم عظيمهرقل 

 السلم أسلم تسلم وأسلمبدعايةبعد فإني أدعوك 
يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم

 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءقل {الريسيين
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 ول نشرك به شيئا ولاللهبيننا وبينكم أل نعبد إل 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا

 أخرجه البخاري وأمسلم،" بأنا مسلمون}اشهدوافقولوا 
ول{ ابن جرير وأابن المنذر عن ابن جريج في قوله وأأخرج

"ل يطيع :قال }يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
ْاوأهي كقوله تعالى:   في معصية الله"بعضابعضنا  ُذ ّتَخ ۤو{ ٱ

ِه} ّل ل ُدوأِن  ًا من  َباب َأْر ُهْم  َن َبا ْه َوأُر ُهْم  َباَر , وأقد كانوا أربابا لهمٱَأحْأ
 يحلون لهم الحرام وأيحرمون عليهم،حأين اتخذوأهم مشرعين

الحلل, فهذا هو دأب اليهود وأالنصارى من القديم إلى يومنا
 وأإن،هذا أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا مشرعين من دوأن الله

اختلفت المسميات وأالصور, وأهذا من الشرك الذي دعا رسول
الله صلى الله عليه وأسلم هرقل عظيم الروأم لتركه, وأالواجب

على حأملة العلم الشرعي أن يقتدوأا بنبيهم صلى الله عليه
وأسلم وأينكروأا شرك الديمقراطية,وأيدعوا عظيم الروأم في
زماننا إلى تركه, وألكن انعكس المر عند بعض المنتسبين
للعلم فاستجابوا لفتنة الديمقراطية التي يروأج لها وأيدعوا

لها"عظيم الروأم" وأحألفاؤه.
فهذا أحأد المثلة الكثيرةا على خلط الحق بالباطل, وأما قد

شاب السياسة الشرعية, وأخلط بها من السياسات الجائرةا
التي أخذت من النظمة الكفرية كالديمقراطية وأغيرها ثم

نسبت إلى السياسة الشرعية كذبا وأزوأرا.
وألهذا فالواجب على أهل العلم أن يبينوا السياسة الشرعية,
وأأن يميزوأا بينها وأبين ما خلط بها من الباطل وأيحذروأا منه,

وأأن يعتنوا بالكتابة الجادةا في السياسة الشرعية, وأأن
يدرسوها في حألق العلم كغيرها من العلوم الشرعية.

وأ هذا الكتاب قد كتب للمجاهدين الصادقين الجادين في
جهادهم وأسعيهم لقامة دين الله في الرض في العراق

وأأفغانستان وأفلسطين وأالشيشان وأغيرها, وأقد تضمن قواعد
كلية وأأصول وأأحأكاما عامة في السياسة الشرعية مع التفصيل

في عدد من المواضع, فما كان فيه من حأق فهو من الله تعالى
وأحأده, وأما كان فيه من خطأ مما يخالف الكتاب وأالسنة فأنا

راجع عنه في دنياي وأبعد وأفاتي.
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كتبه
أبو عمر محمد بن عبد الله السيف.ا
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باب: الحكم لله تبارك وأتعالى
إن الحكم وأالتشريع من خصائص اللوهية, وأمن نازع الله تعالى

في الحكم وأالتشريع فقد تجاوأز حأد العبودية, وأرام اللوهية,
فهو طاغوت, وأكلمة طاغوت مشتقة من الطغيان وأهو مجاوأزةا

الحد, وأكل من آمن بهذا الطاغوت, وأاتخذه حأكما وأمشرعا,
فقد اتخذه ربا, وأعبده من دوأن الله تعالى, كما قال تعالى:

ِه} ّل ُدوأِن ال ًا ّمن  َباب َأْر ُهْم  َن َبا ْه َوأُر ُهْم  َباَر َأحْأ ْا  ُذوأ ّتَخ , وأقد روأى{ا
المام أ حأمد, وأالترمذي عن عدي بن حأاتم رضي الله عنه, أنه
دخل على رسول الله صلى الله عليه وأسلم, وأفي عنق عدي
صليب من فضة, فقرأ رسول الله صلى الله عليه وأسلم هذه

ِه}الية:  ّل ُدوأِن ال ًا ّمن  َباب َأْر ُهْم  َن َبا ْه َوأُر ُهْم  َباَر َأحْأ ْا  ُذوأ ّتَخ  قال:{ا
بلى إنهم حرموا عليهم "فقلت, إنهم لم يعبدوأهم، فقال:

الحلل, وأحلوا لهم الحرام, فاتبعوهم فذلك عبادتهم
, وأأخرج ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي الله"إياهم

"لم يأمروأهم أن يسجدوأا لهم, وألكن أمروأهمعنهما أنه قال 
.بمعصية الله, فأطاعوهم, فسماهم الله بذلك أربابا"

"وأ أخرج ابن جرير بإسناده عن حأذيفة رضي الله عنه أنه قال 
أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم, وأل يصلون لهم, وألكنهم كانوا
إذا أحألوا لهم شيئا استحلوه, وأإذا حأرموا عليهم شيئا أحأله الله

."ملهم حأرموه, فتلك كانت ربوبيته
"وأأخرج ابن جرير بإسناده عن أبي البختري رحأمه الله قال 

وأانطلقوا إلى حأرام الله انطلقوا إلى حألل الله فجعلوه حأراما,
فجعلوه حألل, فأطاعوهم في ذلك, فجعل الله طاعتهم

. لم يفعلوا ". اعبدوأنا:عبادتهم, وألو قالوا لهم
 ما:"قالوا :وأأخرج ابن جرير بإسناده عن أبي العالية أنه قال

أمروأنا به ائتمرنا، وأما نهونا عنا انتهينا لقولهم: وأهم يجدوأن في
كتاب الله ما أمروأا به وأما نهوا عنه، فاستنصحوا الرجال،

وأهذه الية كقوله تعالى: .وأنبذوأا كتاب الله وأراء ظهورهم "
ّ ِإل َد  ُب ْع َن َألّ  ُكْم  َن ْي َب َوأ َنا  َن ْي َب ٍء  َوآ ٍة َس َلَم َك َلى  ِإ ْا  ْو َل َعا َت َتاِب  ِك ْل ْهَل ا َأ ُقْل ي }
ِه ّل ُدوأِن ال ًا ّمن  َباب َأْر ًا  ْعض َب َنا  ْعُض َب َذ  ّتِخ َي َوألَ  ًا  ْيئ ِه َش ِب ِرَك  ُنْش َوألَ  ّلَه  ال

ِلُموَن} ّنا ُمْس َأ ِب ْا  ُدوأ َه ْا اْش ُلو ُقو َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  ، وأقد أخرج ابن جريرَف
ًاوأغيره عن ابن جريج في قوله تعالى:  ْعض َب َنا  ْعُض َب َذ  ّتِخ َي َوألَ  }
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ًا} ْيئ ِه َش ّل ل ُدوأِن  ًا ّمن  َباب  قال "ل يطع بعضنا بعضا في معصيةٱَأْر
الله". 

فكانت عبادتهم لهم باتباعهم في التشريع، وأهو التحريم
وأالتحليل, وأقد قرن الله تعالى من اتخذ الحأبار وأالرهبان أربابا

مشرعين، بمن اتخذ المسيح عليه السلم ربا، فكما أن من عبد
المسيح, فقد اتخذه ربا, وأكفر بالله العظيم, فكذلك من اتخذ

غير الله مشرعا, فقد اتخذه ربا وأعبده من دوأن الله, وأكفر
كفرا يخرج من الملة. 

وأالية الكريمة تشير إلى أن الشرك في التشريع, وأالتحاكم
إلى غيرالله, من سجايا اليهود وأالنصارى القديمة, التي ل تزال

باقية, وألكن زادوأا صورا وأأشكال جديدةا من التحاكم إلى غير
الله تعالى,كالتحاكم إلى قوانينهم, وأمحاكمهم الكفرية, وأإلى
برلماناتهم, وأهيئاتهم المحلية وأالدوألية كهيئة المم المتحدةا،
وأغيرها من الصور وأالشكال, التي تجتمع في حأقيقة وأاحأدةا,
وأهي رجوعهم إليها في الحكم وأالتشريع, وأأنها أصبحت أربابا

تعبد من دوأن الله تعالى. 
فمن تحاكم إلى غير الله تعالى, وأاتخذ غير الله حأكما وأمشرعا,
فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من ارتكبه من السلم, كما

ًا}قال تعالى:  َأحَأد ِه  ْكِم ِفي حُأ ِرُك  ُيْش َوألَ  َ, وأفي قراءةا: { َوأل }
ًا} َأحَأد ِه  ْكِم ِفي حُأ ِرك  ، بصيغة النهي عن الشراك بالله تعالىُتْش

ِرْكفي الحكم وأالتشريع, وأهذه الية كقوله تعالى:  ُيْش َوألَ  }
َدا} َأحَأ ِه  ّب ِةا َر َد َبا ِع , فالشرك في التشريع وأالتحاكم هو منِب

الشرك في العبادةا, فإن التحاكم من العبادةا, كما قال تعالى:
ِكّن َلـ َوأ ّيُم  َق ْل ّديُن ا ِلَك ال ُه ذ ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُدوأ ُب ْع َت َألّ  َأَمَر  ِه  ّل ِإلّ ل ْكُم  ْلُح ِإِن ا }

َلُموَن} ْع َي ّناِس لَ  َثَر ال ْك .َأ
ِهوأقال تبارك وأتعالى:  ْي َل َع ِه  ّل ِر اْسُم ال َك ْذ ُي َلْم  ْا ِمّما  ُلو ُك ْأ َت َوألَ  }

ُكْم ُلو ِد ُيَجا ِل ِهْم  ِئ َيآ ِل ْوأ َأ َلى  ِإ ُيوحُأوَن  َل ِطيَن  َيا ِإّن الّش َوأ ٌق  ِفْس َل ّنُه  ِإ َوأ
ُكوَن} ِر َلُمْش ُكْم  ّن ِإ ُهْم  ُتُمو ْع َط َأ ِإْن  , أي إذا أطعتم المشركين فيَوأ

ُكوَن}حأل أكل الميتة  ِر َلُمْش ُكْم  ّن ِإ , فتأمل هذه الية, فقد حأكم{
الله تعالى عليهم بأنهم مشركون إذا أطاعوا المشركين في
مسألة وأاحأدةا, فكيف بمن تحاكم إلى غير الله كالقوانين, أوأ
الهيئات, أوأ غيرها, في جميع شؤوأن الحياةا أوأ بعضها، وأكيف
ّكم القوانين الوضعية في البلد, بمن اتخذ نفسه مشرعا، وأحأ
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وأألزم الناس بها, وأحأماها وأدافع عنها بجنده وأإعلمه, فإذا حأكم
الله تعالى على من أطاع المشركين في مسألة وأاحأدةا

بالشرك, فالحكم على الحكام المبدلين لشرع الله بالكفر
وأالشرك,وأ الخروأج من السلم من باب أوألى. 

وأهذه المسألة من مسائل الجماع, وأالدلة عليها وأاضحة
وأصريحة, وأل يتعامى عنها إل من أعمى الله بصيرته وأصرفه
عن الحق، قال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله "وأالنسان

متى حألل الحرام المجمع عليه, وأحأرم الحلل المجمع عليه, أوأ
.)1(بدل الشرع المجمع عليه, كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء"

وأ قال المام ابن كثير رحأمه الله " فمن ترك الشرع المحكم
المنزل على محمد بن عبد الله خاتم النبياء, وأتحاكم إلى غيره

من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق
 )2(وأقدمها عليه, من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين "

وأتأمل اليات التي تصف من أطاع الشيطان وأاتبع تشريعه بأنه
قد أشرك بالله, وأعبد الشيطان من دوأن الله, كقوله تعالى:
ُكوَن} ِر ِه ُمْش ِب ُهم  ِذيَن  ّل َوأا َنُه  ْو ّل َو َت َي ِذيَن  ّل َلى ا َع ُنُه  َطا ْل ّنَما ُس ِإ }.

َطاَنوأقوله تعالى:  لّشي ْا  ُدوأ ُب ْع َت َأن لّ  َدَم  ِن آ َب ٰي ُكْم  ْي َل ِإ ْد  َه ْع َأ َلْم  َأ ٱ{ ۤي
ِقيٌم} َت َذا ِصَراٌط ّمْس ٰـ َه ِني  ُدوأ ُب ْع َأِن  َوأ ِبيٌن.  ّوأ ّم ُد َع ُكْم  َل ّنُه  .ٱِإ

َوأأخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلم أنه قال لبيه:  َبِت ل أ
َ ٰي }

ًا} ّي َعِص ٰـِن  ِللّرحْأَم َكاَن  َطاَن  ْي لّش ِإّن  َطاَن  ْي لّش ِد  ُب ْع ٱَت .ٱ
َقاَل وأقال تبارك وأتعالى:  َوأ َطاُنٱ{ ْي ُقِضَي لّش َلّما  ِإّن َلْمُرٱ  ّلَهٱ  ل

َد  ْع َوأ ُكْم  َد َع ّقٱَوأ ُكْم ّمنْلَح ْي َل َع ِلَي  َكاَن  َوأَما  ُكْم  ُت ْف َل َأْخ َف ُكْم  ّت َعد َوأ َوأ  
َف ُكْم  ُت ْو َع َد َأن  ِإلّ  َطاٍن  ْل ُتْمٱُس ْب َتَج ْاْس ُلوُم َوأ ِني  ُلوُمو َت َفلَ  ِلي  ۤو 

َن َأ ُكْم ّمآ  ُفَس ِبَمآْاَأن َفْرُت  َك ّني  ِإ ِرِخّي  ِبُمْص ُتْم  َأن َوأَمآ  ُكْم  ِرِخ ِبُمْص  
ِإّن  ْبُل  َق ُتُموِن ِمن  ْك ِلِميَنٱَأْشَر ّظا ِليٌم}ل َأ َذاٌب  َع ُهْم  َل ، فتبرأ 

الشيطان من المشركين وأشركهم وأبين الشيطان أن شركهم
وأعبادتهم له كانت بطاعتهم لدعوته, كما قال تعالى مبينا قول

َأنالشيطان لتباعه:  ِإلّ  َطاٍن  ْل ُكْم ّمن ُس ْي َل َع ِلَي  َكاَن  َوأَما  }
َف ُكْم  ُت ْو َع ُتْمٱَد ْب َتَج َنْس َأ ُكْم ّمآ  ُفَس َأن ْا  ُلوُم َوأ ِني  ُلوُمو َت َفلَ  ِلي  ْاۤو 

.الفتاوأى مجموع )1(
وأالنهاية. البداية )2(
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ُتُموِن ِمن ْك َأْشَر ِبَمآ  َفْرُت  َك ّني  ِإ ِرِخّي  ِبُمْص ُتْم  َأن َوأَمآ  ُكْم  ِرِخ ِبُمْص
ْبُل} . َق

ُهْم} وأقال تعالى:  َق َل َوأَخ ْلِجّن  َء ا َكآ ِه ُشَر ّل ْا ل ُلو َع َوأَج , أي جعل{
المشركون الشياطين شركاء لله في العبادةا, وأعبادتهم لهم
إنما هي في الطاعة وأالتشريع, وأالله تعالى هو خالقهم, وأهو

تبارك وأتعالى الذي له الحكم وأالتشريع, فكيف يشرك معه
ِقِقغيره في الحكم وأالتشريع، وأقال تعالى:  ُيَشا َوأَمن  }

َلُه لّرُسوَلٱ ّيَن  َب َت ِد َما  ْع َب ٰىٱ ِمن  َد ُه ِبيِل ْل ْيَر َس َغ ْع  ِب ّت َي َوأ ِنيَنٱ  ْؤِم ْلُم
ِإّن  ًا.  َءت َمِصير َوأَسآ ّنَم  َه ِه َج ِل ُنْص َوأ ّلٰى  َو َت ِه َما  ّل َو ّلَهٱُن َأنل ِفُر  ْغ َي  لَ 

َي ِلَمن  ِلَك  ٰذ ُدوأَن  ِفُر َما  ْغ َي َوأ ِه  ِب ُءُيْشَرَك  ِبَشآ ِرْك  ُيْش َوأَمن  ِهٱ  ّل ْدل َق َف  
ّ ِإل ُعوَن  ْد َي ِإن  َوأ ًا  َناث ِإ ِإلّ  ِه  ِن ُدوأ ُعوَن ِمن  ْد َي ِإن  ًا.  ِعيد َب َضّل َضلَلً 

َنُه  َع ّل ًا.  ِريد ًا ّم َطان ْي ّلُهٱَش ًال َنِصيب ِدَك  َبا َذّن ِمْن ِع ّتِخ َل َقاَل  َوأ  
َذاَن  ُكّن آ ّت َب ُي َل َف ُهْم  ّن َلُمَر َوأ ُهْم  ّن َي ّن ُلَم َوأ ُهْم  ّن ّل ُلِض َوأ ًا.  ْفُروأض ِمٱّم َعا ْن َل

َق  ْل ّيُرّن َخ َغ ُي َل َف ُهْم  ّن َلُمَر ِهٱَوأ ّل ِذ ل ّتِخ َي َوأَمن  َطاَنٱ  ْي ُدوأِنلّش ًا ّمن  ّي ِل َوأ  
ِهٱ ّل ًا}ل ِبين ًا ّم ْد َخِسَر ُخْسَران َق َف  .

ًا}فقوله تبارك وأتعالى:  ِريد ًا ّم َطان ْي ِإلّ َش ُعوَن  ْد َي ِإن  َوأ  أي إن{
يعبدوأن إل شيطانا مريدا, لنهم إذا عبدوأا الوأثان التي يسمونها

بتسمية الناث, فقد عبدوأا الشيطان في نفس المر, لن
الشيطان هو الذي حأسن لهم هذا الشرك وأأمرهم به, فعبادتهم

للشيطان كانت بطاعته وأاتباع تشريعه, فدلت الية على أن
من اتخذ غير الله مشرعا وأحأكما, فقد عبده من دوأن الله.

ِهْموأقال تعالى:  ِد َ ْوأل َأ ْتَل  َق ِكيَن  ِر ْلُمْش ٍر ّمَن  ِثي َك ِل ّيَن  ِلَك َز ٰذ َك َوأ ٱ{
ُهْم} ُؤ َكآ , فسماهم الله تعالى شركاء, لنهم أطاعوهم فيُشَر

قتل أوألدهم، وأانقادوأا لتشريعهم.
ِءوأ قال تعالى:  َ ُؤل ٰـ َه َأ ِة  َك ِئ َ ْلَمل ِل ُقوُل  َي ُثّم  ًا  ُهْم َجِميع َيْحُشُر ْوَم  َي َوأ }

ْا ُنو َكا َبْل  ِهْم  ِن ُدوأ َنا ِمن  ّي ِل َوأ َأنَت  َنَك  ْبَحا ْا ُس ُلو َقا ُدوأَن.  ُب ْع َي ْا  ُنو َكا ُكْم  ّيا ِإ
ُنوَن} ْؤِم ِهم ّم ِب ُهم  َثُر ْكـ َأ ْلِجّن  ُدوأَن  ُب ْع , فنزهت الملئكة اللهٱَي

تعالى عن الشريك, وأتبرأت من المشركين وأشركهم, وأذكرت
أن الشياطين كانوا يعبدوأن الجن أي الشياطين الذين أمروأهم
بعبادةا الملئكة وأغيرهم, فكانت عبادتهم للشياطين بطاعتهم
لهم في الشرك, فهم مؤمنون بالشياطين, وأمصدقون لهم,

ْلِجّنوأمنقادوأن لتشريعهم, كما قال تعالى:  ُدوأَن  ُب ْع َي ْا  ُنو َكا َبْل  ٱ{
ُنوَن} ْؤِم ِهم ّم ِب ُهم  َثُر ْكـ , فدل على أن من اتخذ غير اللهَأ
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مشرعا, فقد آمن به ربا, وأعبده من دوأن الله, وأل فرق بين من
أطاع الشيطان وأاتخذه مشرعا, وأبين من اتخذ القوانين,

وأالبرلمانات, أوأ هيئة المم, أوأ غيرها مرجعا في الحكم
وأالتشريع, فالجميع قد صرفوا العبادةا لغير الله, فهم مشركون

خارجون عن السلم.
َلْموأ قال تعالى:  ّديِن َما  ُهْم ّمَن ال َل ْا  ُعو ُء َشَر َكا ُهْم ُشَر َل َأْم  }
ّلُه} ِه ال ِب َذن  ْأ , فسمى تبارك وأتعالى المشرعين شركاء, فكلَي

من اتخذ غير الله مشرعا, فقد أشركه في العبادةا.
ّنَما وأ قال تعالى:  ِإ ُءٱ{ ّنِس ِفي ۤيل ٌةا  َد َيا ِز ِرٱ  ْف ُك ِه ْل ِب ُيَضّل  ِذيَنٱ  ّل

َةا َما حَأّرَم  ّد ْا ِع ُئو ِط َوا ُي ّل ًا  َعام َنُه  ُيَحّرُمو َوأ ًا  َعام َنُه  ّلو ُيِح ْا  َفُروأ ّلُهٱَك ل
ْا َما حَأّرَم  ّلو ُيِح ّلُهٱَف َوأل ِهْم  ِل ْعَما َأ ُء  ُهْم ُس َل ّيَن  ٱ ُز ّلُهۤو ِديل ْه َي  لَ 

ْوَمٱ َق ِريَنٱ ْل ِف َكا , فبين تعالى أن الكفار الذين يحلون ما حأرم}ْل
الله, قد ازدادوأا كفرا على كفرهم الصلي, وأالزيادةا في الكفر

كفر.
ُهُموأقال تعالى:  ِئَك  َلـ ْوأ ُأ َف ّلُه  َأنَزَل ال ِبَمآ  ُكم  َيْح ّلْم  َوأَمن  }

ِفُروأَن} َكا ْل ّلُه، وأقال تعالى: ا ل ِبَمآ أنَزَل  ُكم  َيْح ّلْم  َوأَمن  ٱ{
ِلُموَن} ّظا ل ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َأنَزَل، وأقال تعالى: ٱَف ِبَمآ  ُكم  َيْح ّلْم  َوأَمن  }

ُقوَن} َفاِس ْل ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َف ّلُه  ٱل ، وأألفاظ الكفر, وأالظلم, وأالفسقٱ
تأتي في الكتاب وأالسنة, وأيراد بها في مواطن الكفر الكبر,

وأالظلم الكبر, وأالفسق الكبر, وأكلها مما يخرج من الملة,
وأتأتي في مواطن, وأيراد بها الكفر الصغر, وأالظلم الصغر,

وأالفسق الصغر, وأهي ل تخرج من الملة.
فإذا كان الحاكم ل يحكم بما أنزل الله, وأقد بدل شرع الله,

وأسن القوانين الكفرية, وأتحاكم إلى غير الله تعالى, فهذا
كفره, وأظلمه, وأفسقه, مما يخرج من الملة، وأأما الكفر دوأن

كفر, أوأ الكفر الصغر الذي ل يخرج من الملة, فهو الحكم في
قضية معينة بغير ما أنزل الله, لقرابة, أوأ لرشوةا, أوأ لهوى,

كالحاكم المسلم الذي يحكم بالسلم في جميع شؤوأن الحياةا,
وأل يتحاكم لغير شرع الله من القوانين, أوأ الهيئات أوأ غيرها,

وألكنه حأكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله, وألم يسن قانونا
لهذه القضية, أوأ غيرها, وألم يستحل هذا الجور في الحكم الذي

ارتكبه, وأإنما حأمله هواه على ترك الحكم بما أنزل الله في



  12
 الشرعية السياسة

هذه القضية المعينة, فهذا قد ارتكب كفرا أصغر ل يخرجه من
الملة.

َلى وأقال تعالى:  ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف ِهٱ{ ّل ل
ِبلّرُسوِلَٱوأ ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإن  ِهٱ  ّل َوأل ِمٱ  ْو َي ِرٱ ْل َأحْأَسُنلِخ َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ٰذ  

َلى  ِإ َتَر  َلْم  َأ ِوأيلً.  ْأ ِذيَنٱَت َوأَمآّل ْيَك  َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ِبَمآ  ْا  ُنو ُهْم آَم ّن َأ ُعُموَن  َيْز  
َلى  ِإ ْا  َكُم َتَحا َي َأن  ُدوأَن  ِري ُي ِلَك  ْب َق ِزَل ِمن  ٱُأن ُغوِتۤو ّطا ْال ُأِمُر ْد  َق َوأ ۤو 

ُد  ِري ُي َوأ ِه  ِب ْا  ُفُروأ ْك َي َطاُنٱَأن  ْي ِقيَللّش َذا  ِإ َوأ ًا.  ِعيد َب ُهْم َضلَلً  ّل ُيِض َأن   
َأنَزَل  َلٰى َمآ  ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهْم  ّلُهٱَل َلى ل ِإ َوأ ْيَت لّرُسوِلٱ  َأ ِقيَنٱ َر ِف َنا ْلُم

ّدَمْت َق ِبَما  َبٌة  ُهْم ّمِصي ْت َب َأَصا َذآ  ِإ ْيَف  َك َف ًا.  ُدوأد َعنَك ُص ّدوأَن  َيُص
ِب ُفوَن  ِل َيْح ُءوأَك  ُثّم َجآ ِهْم  ِدي ْي ِهٱَأ ّل ِإلل َنآ  ْد َأَر ِإْن  ًا}ّا  ِفيق ْو َت َوأ ًا  ِإحْأَسان  ,

فجعل الله تعالى الرد إلى الله وأرسوله صلى الله عليه وأسلم
ٍء} وأهي نكرةا عند التنازع شرطا في اليمان, وأذكر كلمة {َشْي
في سياق الشرط, فتعم كل ما تنازع فيه المتنازعون في جميع

شؤوأن الحياةا, وأبين تعالى أن التحاكم إلى كتابه وأسنة رسوله
صلى الله عليه وأسلم, هو خير في الدنيا وأالخرةا, وأأحأسن

َلى عاقبة في الدنيا وأالخرةا, ثم قال تعالى:  ِإ َتَر  َلْم  َأ ِذيَنٱ{ ّل
ُدوأَن ِري ُي ِلَك  ْب َق ِزَل ِمن  ُأن َوأَمآ  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ِبَمآ  ْا  ُنو ُهْم آَم ّن َأ ُعُموَن  َيْز

َلى  ِإ ْا  َكُم َتَحا َي ٱَأن  ُغوِتۤو ّطا , وأهي صيغة تعجب من حأال}ل
المنافقين وأتناقضهم, فهم يزعمون اليمان بما أنزل إلى
رسول الله صلى الله عليه وأسلم, وأما أنزل من قبله, ثم
يخالفون هذا الزعم بإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت, فهذا

تناقض وأنقض لما يدعون من اليمان, كقوله تعالى في الية
ِبالخرى:  ّنا  ُلوَن آَم ُقو ِي َوأ ِهٱ{ ّل ِبل َوأ ٌقلّرُسوِلٱ  ِري َف ّلٰى  َو َت َي ُثّم  َنا  ْع َط َأ َوأ  

ِب ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َوأَمآ  ِلَك  ٰذ ِد  ْع َب ُهْم ّمن  ْن ِنيَنٱّم ْؤِم , فإن اليمان يقتضي}ْلُم
التحاكم إلى الله وأرسوله صلى الله عليه وأسلم وأالكفر

ْابالطاغوت وأليس التحاكم إليه, وألهذا قال تعالى:  ُأِمُر ْد  َق َوأ ۤو{
ُد  ِري ُي َوأ ِه  ِب ْا  ُفُروأ ْك َي َطاُنٱَأن  ْي ًا}لّش ِعيد َب ُهْم َضلَلً  ّل ُيِض َأن  , وأإنما 

ضلوا هذا الضلل البعيد لشركهم وأكفرهم بالله تعالى, كما قال
ِإّن تعالى:  ّلَهٱ{ ِلَمنل ِلَك  ٰذ ُدوأَن  ِفُر َما  ْغ َي َوأ ِه  ِب ُيْشَرَك  َأن  ِفُر  ْغ َي  لَ 

ِب ِرْك  ُيْش َوأَمن  ُء  ِهٱَيَشآ ّل ًا}ل ِعيد َب ْد َضّل َضلَلً  َق َف  .
وأالطاغوت مشتق من الطغيان, قال المام ابن جرير رحأمه

الله في تعريفه: " وأالصواب من القول عندي في الطاغوت أنه
كل ذي طغيان على الله, فيعبد من دوأنه, إما بقهر منه لمن
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عبده, وأإما بطاعة ممن عبد له, إنسانا كان ذلك المعبود, أوأ
.)1(شيطانا, أوأ وأثنا, أوأ كائنا ما كان من شيء "

وأقال المام ابن القيم رحأمه الله " وأالطاغوت كل ما تجاوأز به
العبد حأده, من معبود, أوأ متبوع, أوأ مطاع, فطاغوت كل قوم,
من يتحاكمون إليه غير الله وأرسوله صلى الله عليه وأسلم, أوأ
يعبدوأنه من دوأن الله, أوأ يتبعونه على غير بصيرةا من الله, أوأ

يطيعونه فيما ل يعلمون أنه طاعة لله.فهذه طواغيت العالم إذا
تأملتها, وأتأملت أحأوال الناس معها, رأيت أكثرهم أعرض عن
عبادةا الله إلى عبادةا الطاغوت, وأعن التحاكم إلى الله وأإلى
الرسول صلى الله عليه وأسلم إلى التحاكم إلى الطاغوت,

وأعن طاعته وأمتابعة رسوله صلى الله عليه وأسلم إلى
، فاليمان ل يتحقق إل بالكفر)1(الطاغوت وأمتابعته "

ِببالطاغوت, كما قال تعالى:  ْكُفْر  َي َفَمْن  ُغوِتٱ{ ّطا ِبل ْؤِمن  ْي َوأ ِهٱ  ّل ل
ِد  َتْمَسَكٱَفَق ِبْس ِةاٱ  َوأ ُعْر َقٰىٱ ْل ْث ُو , وأالعروأةا الوثقى هي السلم,}ْل

وأشهادةا أن ل إله إل الله، وأالشهادةا: نفي وأإثبات, وأالنفي هو
"ل إله"وأ هو الكفر بالطاغوت, وأالثبات "إل الله" وأهو اليمان

بالله تعالى, فدل على أن من لم يكفر بالطاغوت
كالديمقراطية, أوأ الهيئات وأالبرلمانات التشريعية, أوأ غيرها من

الطواغيت, أنه لم يؤمن بالله وألم يحقق شهادةا أن ل إله إل
َأنَزَل الله, ثم قال تعالى:  َلٰى َمآ  ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهْم  َل ِقيَل  َذا  ِإ َوأ ّلُهٱ{ ل

َلى  ِإ ْيَت لّرُسوِلٱَوأ َأ ِقيَنٱ َر ِف َنا َعنَكْلُم ّدوأَن  َيُص ًا}   ُدوأد  أيُص
يعرضون إعراضا عن التحاكم إلى كتاب الله وأسنة رسوله

ُهْمصلى الله عليه وأسلم، ثم قال تعالى:  ْت َب َأَصا َذا  ِإ ْيَف  َك َف }
ِب ُفوَن  ِل َيْح ُءوأَك  ُثّم َجآ ِهْم  ِدي ْي َأ ّدَمْت  َق ِبَما  َبٌة  ِهٱّمِصي ّل ِإلل َنآ  ْد َأَر ِإْن  ّا 

ًا} ِفيق ْو َت َوأ ًا  , أي فكيف إذا حألت بهم مصيبة بسببِإحْأَسان
ذنوبهم, وأإعراضهم عن كتاب الله وأسنة رسوله صلى الله عليه

ِبوأسلم،  ُفوَن  ِل َيْح ُءوأَك  ُثّم َجآ ِهٱ{ ّل ِإلل َنآ  ْد َأَر ِإْن  ًا}ّا  ِفيق ْو َت َوأ ًا  ِإحْأَسان  ,
أي إن أردنا إل الحأسان وأالتوفيق بين السلم وأالنظمة
المخالفة له, وأاليمان يقتضي الكفر بالنظمة المخالفة

للسلم, وأليس التوفيق وأالجمع بينها وأبين السلم, وأهذا كحال

البيان جامع )1(
الموقعين إعلم )1(
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من يسعى من الفراد أوأ الحأزاب إلى التوفيق بين السلم
وأبين الديمقراطية أوأ غيرها من الطواغيت.

ِفيَماوأقال تبارك وأتعالى:  ّكُموَك  ُيَح ّتى  ُنوَن حَأ ْؤِم ُي ّبَك لَ  َوأَر َفلَ  }
ْا ّلُمو ُيَس َوأ ْيَت  َقَض ًا ّمّما  ِهْم حَأَرج ُفِس ْن َأ ِفي  ْا  ُدوأ َيِج ُثّم لَ  ُهْم  َن ْي َب َشَجَر 

ًا} ِليم , فنفى اليمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلىَتْس
الله عليه وأسلم, وأأكد النفي بتكرار أداةا النفي وأبالقسم، وألم

نتفاء الحرج من الحكمايقتصر على مجرد التحاكم بل ضم إليه 
نقياد وأالتسليم له، وأقد ذكر البخاري عن المام محمد بناوأال

شهاب الزهري رحأمه الله أنه قال " من الله الرسالة, وأمن
الرسول البلغا, وأعلينا التسليم ".

ّيَنوأقال تعالى:  َب َت ِد َما  ْع َب ِهْم ّمن  ِر َبا ْد َأ َلٰى  َع ْا  ّدوأ َت ْر ِذيَن  ّل ِإّن  ٱ{ ٱ
ْا ُلو َقا ُهْم  ّن َأ ِب ِلَك  َذ ُهْم.  َل َلٰى  َأْم َوأ ُهْم  َل ّوَل  َطاُن َس ْي لّش َدى  ُه ْل ُهُم  ٱَل ٱ

َلُم ْع َي ّلُه  ل َوأ ِر  َلْم ْعِض  َب ِفي  ُكْم  ُع ِطي ُن ّلُه َس ل َنّزَل  ْا َما  ُهو ِر َك ِذيَن  ّل ٱِل ٱ ٱ
ُهْم َه ُوأُجو ُبوَن  ِر َيْض َكُة  ِئ َ ْلَمل ُهُم  ْت ّف َو َت َذا  ِإ ْيَف  َك َف ُهْم.  ٱِإْسَراَر

َنُه َوا ِرْض ْا  ُهو ِر َك َوأ ّلَه  ل َأْسَخَط  ْا َمآ  ُعو َب ّت ُهُم  ّن َأ ِب ِلَك  َذ ُهْم.  َباَر ْد َأ ٱَوأ ٱ
ُهْم} َل ْعَما َأ َبَط  َأحْأ , فهؤلء ارتدوأا عن السلم لقولهمَف

ْعِض  َب ِفي  ُكْم  ُع ِطي ُن ِرٱ"َس " فإذا كفر هؤلء بمجرد الوعدَلْم
بالطاعة سرا وأإن لم يفعلوا, فكيف بمن أطاعهم وأاستجاب

ّكم قوانينهم في بلد المسلمين, وأحأماها, وأألزم الناس لهم, وأحأ
بها, وأتحاكم إلى هيئاتهم, وأمحاكمهم, وأبدل أحأكام الله وأغير

مناهج التعليم طلبا لمرضاتهم، فل شك أن ردته من باب أوألى.
ُكُم وأقال تبارك وأتعالى:  ّب ِإّن َر ّلُهٱ{ ِذيٱ ل َق ّل َل َوأاِتٱ َخ لَسَما

ُثّم َلْرَضَٱوأ ٍم  ّيا َأ ِة  ّت ِفي ِس ٰىٱ  َو َت َلى ْس َع َعْرِشٱ  ْغِشي ْل ُي ْيَلٱ  ّل ْل
َهاَرٱ ّن َوأل ًا  ِثيث ُبُه حَأ ُل ْط َي َوألّشْمَسٱ  َقَمَرٱ  َوأْل ّنُجوَمٱ  ِهل ِر َأْم ِب  ُمَسّخَراٍت 

َلُه  ُقٱَألَ  ْل َوأْلَخ َباَرَك َلْمُرٱ  َت ّلُهٱ  َلِميَنٱ َرّب ل َعا , فالله تعالى هو}ْل
خالق كل شيء, وأهو رب كل شيء وأمليكه, وأله تبارك وأتعالى

المر وأحأده ل شريك له, فكما أن له الخلق, فكذلك له المر
وأالتشريع, وأهو تبارك وأتعالى خالق العباد, وأهو أعلم بما فيه
صلحأهم وأسعادتهم في الدنيا وأالخرةا, قال شيخ السلم ابن

"فإنه سبحانه له الخلق وأالمر, فكما ل يخلق: تيمية رحأمه الله
.)11غيره ل يأمر غيره"

الفتاوأى مجموع )11
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ِهوأقال تعالى:  ّل ل َلى  ِإ ْكُمُه  َفُح ٍء  ِه ِمن َشْي ِفي ُتْم  ْف َل َت ْخ َوأَما  ٱ{ ٱ
َوأاِت لّسَما ِطُر  َفا ِنيُب.  ُأ ِه  ْي َل ِإ َوأ ْلُت  ّك َو َت ِه  ْي َل َع ّبي  ّلُه َر ل ُكُم  ِل ٱَذ ٱ

ًا َأْزوأاج ِم  َعا ْن َل َوأِمَن  ًا  َوأاج َأْز ُكْم  ُفِس َأن ُكم ّمْن  َل َعَل  َلْرِض َج ٱَوأ ٱ
ُد ِلي َلُه َمَقا َبِصيُر.  ْل ُع  لّسِمي َو  ُه َوأ ٌء  ِه َشْي ِل ْث َكِم ْيَس  َل ِه  ِفي ُكْم  ُؤ ْذَر ٱَي ٱ

ُكّل ِب ّنُه  ِإ ِدُر  ْق َي َوأ ُء  َيَشآ ِلَمن  َق  لّرْز ْبُسُط  َي َلْرِض  َوأ َوأاِت  ٱلّسَما ٱ ٱ
ِليٌم} َع ٍء  , قال العلمة الشنقيطي في كلم قيم له عند هذهَشْي

اليات "اعلم أن الله جل وأعل بين في آيات كثيرةا صفات من
 فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات،يستحق أن يكون الحكم له

 وأيقابلها مع صفات،المذكورةا التي سنوضحها الن إن شاء الله
البشر المشرعين للقوانين الوضعية فينظر هل تنطبق عليهم

 فإن، سبحان الله وأتعالى عن ذلك؟!صفات من له التشريع
ًا كانت تنطبق عليهم وألن تكون فليتبع تشريعهم, وأإن ظهر يقين

أنهم أحأقر وأأخس وأأذل وأأصغر من ذلك فليقف بهم عند
حأدهم, وأل يجاوأزه بهم إلى مقام الربوبية، سبحانه وأتعالى أن

يكون له شريك في عبادته أوأ حأكمه أوأ ملكه.
فمن اليات القرآنية التي أوأضح بها تعالى صفات من له الحكم

َلىوأالتشريع قوله هنا  ِإ ْكُمُه  َفُح ٍء  ِه ِمن َشْى ِفي ُتْم  ْف َل َت َوأَما اْخ }
ِه} ّل ًا صفات من له الحكم ال ِه ثم قال مبين ْي َل َع ّبى  ّلُه َر ُكُم ال ِل َذ }

َوأال َوأاِت  ِطُر الّسَما َفا ِنيُب  ُأ ِه  ْي َل ِإ َوأ ْلُت  ّك َو ُكم ّمْنأَت َل َعَل  ْرِض َج
َوأِمَن ال ًا  َوأاج َأْز ُكْم  ُفِس ِهأَأن ِل ْث َكِم ْيَس  َل ِه  ِفي ُكْم  ُؤ ْذَر َي ًا  َأْزوأاج ِم  َعا ْن

َوأال َوأاِت  ُد الّسَما ِلي َقا َلُه َم َبِصيُر  ْل ُع ا َو الّسِمي ُه َوأ ٌء  ْبُسُطأَشْى َي ْرِض 
ِليٌم} َع ٍء  ُكّل َشْى ِب ّنُه  ِإ ِدُر  ْق َي َوأ ُء  َيَشآ ِلَمن  َق   الّرْز

فهل في الكفرةا الفجرةا المشرعين للنظم الشيطانية من
يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه المور وأيتوكل

 أي خالقهما وأمخترعهما، وأأنه فاطر السماوأات وأالرض،عليه
ًااعلى غير مثال سابق, وأأنه هو الذي خلق   وأخلق،لبشر أزوأاج

َيَةلهم أزوأاج النعام الثمانية المذكورةا في قوله تعالى  ِن َثَما }
ْيِن} َن ْث ْأِن ا َوأاٍج ّمَن الّض ُع وأأنه َأْز َو الّسِمي ُه َوأ ِه َشْىء  ِل ْث َكِم ْيَس  َل }

َبِصيُر} ْل َوأال وأأنه ا ُد الّسَماوأاِت  ِلي َقا ّلُه َم ِذى وأأنه ْرِض}أ{ ّل َو ا ُه }
ِدُر} َق َي َوأ َيَشاء  ِلَمْن  َق  ْبُسُط الّرْز  أي يضيقه على من يشاءَي

ِليٌم} َع ُكّل َشْىء  ِب َو  ُه َوأ } 
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فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن
ًا من كافر خسيس حأقير يشرع وأيحلل وأيحرم وأل تقبلوا تشريع

جاهل. 
ٍءوأنظير هذه الية الكريمة قوله تعالى  ِفى َشْى ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف }

ِم ال ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ُكن ِإن  َوأالّرُسوِل  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدوأ ِرآَفُر ِخ
ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ِه} فقوله فيها ذ ّل َلى ال ِإ ُه  ّدوأ َفُر  كقوله{

ِه}في هذه  ّل َلى ال ِإ ْكُمُه  َفُح }
َلىوأقد عجب نبيه صلى الله عليه وأسلم بعد قوله  ِإ ُه  ّدوأ َفُر }

ِه} ّل  من الذين يدعون اليمان مع أنهم يريدوأن المحاكمة إلىال
من لم يتصف بصفات من له الحكم المعبر عنه في الية

 وأكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى،بالطاغوت
ُعُموَن : وأذلك في قوله تعالى،الطاغوت َيْز ِذيَن  ّل َلى ا ِإ َتَر  َلْم  َأ }

َأن ُدوأَن  ِري ُي ِلَك  ْب َق ِزَل ِمن  ُأن َوأَمآ  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ُأن ِبَمآ  ْا  ُنو َءاَم ُهْم  ّن َأ

ُد ِري ُي َوأ ِه  ِب ْا  ُفُروأ ْك َي َأن  ْا  ُأِمُروأ ْد  َق َوأ ُغوِت  ّطا َلى ال ِإ ْا  َكُمو َتَحا َي
ًا} ِعيد َب ُهْم َضللً  ّل ُيِض َأن  َطاُن  ْي . الّش

فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الية
ُفْر : كما بينه تعالى في قوله،شرط في اليمان ْك َي َفَمْن  }

َقى} ْث ُو ْل ِةا ا َوأ ُعْر ْل ِبا َتْمَسَك  ِد اْس َق َف ِه  ّل ِبال ْؤِمن  ُي َوأ ُغوِت  ّطا , فيفهمِبال
مسك بالعروأةا الوثقىستمنه أن من لم يكفر بالطاغوت لم ي

وأمن لم يستمسك بها فهو مترد مع الهالكين. 
َوأاِت :وأمن اليات الدالة على ذلك قوله تعالى ْيُب الّسَما َغ َلُه  }

ِرُكأَوأال ُيْش َوألَ  ِلّى  َوأ ِه ِمن  ِن ُدوأ ُهم ّمن  َل ْع َما  َأْسِم َوأ ِه  ِب ْبِصْر  َأ ْرِض 
ًدا} َأحَأ ِه  ْكِم  ِفى حُأ

فهل في الكفرةا الفجرةا المشرعين من يستحق أن يوصف بأن
 وأأن يبالغ في سمعه وأبصره،له غيب السماوأات وأالرض

لحأاطة سمعه بكل المسموعات وأبصره بكل المبصرات, وأأنه
ًا. ًا كبير ليس لحأد دوأنه من وألي. سبحانه وأتعالى عن ذلك علو

ِإ :وأمن اليات الدالة على ذلك قوله تعالى ِه  ّل َع ال ُع َم ْد َت َوألَ  ًال{ ه
ِه ْي َل ِإ َوأ ْكُم  ْلُح َلُه ا َهُه  َوأْج ِإلّ  ِلٌك  َها ٍء  ُكّل َشْى َو  ُه ِإلّ  َلَه  ِإ َءاَخَر لَ 

ُعوَن} ُتْرَج
فهل في الكفرةا الفجرةا المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه

الله الواحأد, وأأن كل شيء هالك إل وأجهه وأأن الخلئق
يرجعون إليه.
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تبارك ربنا وأتعاظم وأتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته.
ُدِعَى :وأمن اليات الدالة على ذلك قوله تعالى َذا  ِإ ّنُه  َأ ِب ُكم  ِل َذ }

ِلّى َع ْل ِه ا ّل ْكُم ل ْلُح َفا ْا  ُنو ْؤِم ُت ِه  ِب ُيْشَرْك  ِإن  َوأ ُتْم  َفْر َك ُه  َد َوأحْأ ّلُه  ال
ِر} ِبي َك ْل , فهل في الكفرةا الفجرةا المشرعين النظم الشيطانيةا

من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوأي بأنه العلي
الكبير. 

سبحانك ربنا وأتعاليت عن كل ما ل يليق بكمالك وأجللك. 
َعَل :وأمن اليات الدالة على ذلك قوله تعالى ِإن َج ُتْم  ْي َأ َأَر ُقْل  }

ِه ّل ل ْيُر  َغ ٰـٌه  َل ِإ ِة َمْن  َياَم ِق ْل ِم  ْو َي َلٰى  ِإ ًا  ْيَل َسْرَمد ّل ْل ُكُم  ْي َل َع ّلُه  ٱل ٱ ٱ ٱ
ُكُم ْي َل َع ّلُه  ل َعَل  ِإن َج ُتْم  ْي َأ َأَر ُقْل  ُعوَن.  َتْسَم َفلَ  َأ ٍء  َيآ ِبِض ُكْم  ِتي ْأ ٱَي

ْيٍل َل ِب ُكْم  ِتي ْأ َي ِه  ّل ل ْيُر  َغ ٰـٌه  َل ِإ ِة َمْن  َياَم ِق ْل ِم  ْو َي َلٰى  ِإ ًا  َهاَر َسْرَمد ّن ٱل ٱ ٱ
َهاَر ّن ل َوأ ْيَل  ّل ْل ُكُم  َل َعَل  ِه َج ِت َوأِمن ّرحْأَم ْبِصُروأَن.  ُت َأفلَ  ِه  ِفي ُنوَن  ُك ٱَتْس ٱ

ُكُروأَن} َتْش ُكْم  ّل َع َل َوأ ِه  ِل َفْض ْا ِمن  ُغو َت َتب ِل َوأ ِه  ِفي ْا  ُنو ُك َتْس , فهل فيِل
مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له

 وأأنه هو الذي يصرف الليل وأالنهار،الحمد في الوألى وأالخرةا
ًا بذلك كمال قدرته وأعظمة إنعامه على خلقه.  مبين

سبحان خالق السماوأات وأالرض جل وأعل أن يكون له شريك
في حأكمه أوأ عبادته أوأ ملكه. 

ِه :وأمن اليات الدالة على ذلك قوله تعالى ّل ِإلّ ل ْكُم  ْلُح ِإِن ا }
َ ّناِس ل َثَر ال ْك َأ ِكّن  َل َوأ ّيُم  َق ْل ّديُن ا ِلَك ال ُه ذا ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُدوأ ُب ْع َت َألّ  َأَمَر 

َلُموَن} ْع , فهل في أوألئك من يستحق أن يوصف بأنه هو اللهَي
 وأأن عبادته وأحأده هي الدين القيم.،المعبود وأحأده

ًا. ًا كبير سبحان الله وأتعالى عما يقول الظالمون علو
ِه :وأمنها قوله تعالى ْي َل َع َوأ ْلُت  ّك َو َت ِه  ْي َل َع ِه  ّل ِإلّ ل ْكُم  ْلُح ِإِن ا }

ُلوَن} ّك َو َت ْلُم ّكِل ا َو َت َي ْل , فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليهَف
وأتفوض المور إليه.

ْع :وأمنها قوله تعالى ِب ّت َت َوألَ  ّلُه  َأنَزَل ال ِبَمآ  ُهْم  َن ْي َب ُكم  َأِن احْأ َوأ }
ِإن َف ْيَك  َل ِإ ّلُه  َأنَزَل ال ْعِض َمآ  َب َعن  ُنوَك  ِت ْف َي َأن  ُهْم  َذْر َوأاحْأ ُهْم  َء َوآ ْه َأ

ًا ِثير َك ِإّن  َوأ ِهْم  ِب ُنو ُذ ْعِض  َب ِب ُهم  َب ُيِصي َأن  ّلُه  ُد ال ِري ُي ّنَما  َأ َلْم  ْع َفا ْا  ْو ّل َو َت
َأحْأَسُن ِمَن َوأَمْن  ُغوَن  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلَجا ْكَم ا َفُح َأ ُقوَن  َفاِس َل ّناِس  ّمَن ال

ُنوَن} ِق ُيو ٍم  ْو َق ّل ًا  ْكم ِه حُأ ّل . ال
فهل في أوألئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حأكمه

 وأأن من تولى عنه،بما أنزل الله وأأنه مخالف لتباع الهوى
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 لن الذنوب ل يؤاخذ بجميعها إل في،أصابه الله ببعض ذنوبه
 وأأنه ل حأكم أحأسن من حأكمه لقوم يوقنون. ،الخرةا

سبحان ربنا وأتعالى عن كل ما ل يليق بكماله وأجلله.
ْيُر :وأمنها قوله تعالى َو َخ ُه َوأ ّق  ْلَح ُقّص ا َي ِه  ّل ِإلّ ل ْكُم  ْلُح ِإِن ا }

ِليَن} َفاِص ْل , فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحقا
وأأنه خير الفاصلين. 

َنَزَل :وأمنها قوله تعالى َأ ِذى  ّل َو ا ُه َوأ ًا  َكم ِغى حَأ َت ْب َأ ِه  ّل ْيَر ال َغ َف َأ }
َنّزٌل ّنُه ُم َأ َلُموَن  ْع َي َتاَب  ِك ْل ُهُم ا َنا ْي َت َءا ِذيَن  ّل َوأا َفّصلً  َتاَب ُم ِك ْل ُكُم ا ْي َل ِإ

ًا ْدق ّبَك ِص ِلَمُة َر َك َتّمْت  َوأ ِريَن  َت ْلُمْم َنّن ِمَن ا ُكو َت َفلَ  ّق  ْلَح ِبا ّبَك  ّمن ّر
ْدلً} َع , فهل في أوألئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنهَوأ

ً  الذي يشهد أهل الكتاب أنه،هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصل
ً،منزل من ربك بالحق ًا وأعدل  أي، وأبأنه تمت كلماته صدق

ًا في الخبار وأعدلً في الحأكام  وأأنه ل مبدل لكلماته وأهو،صدق
السميع العليم. سبحان ربنا ما أعظمه وأما أجل شأنه.

ُكْم ّمن ّرْزٍق :وأمنها قوله تعالى َل ّلُه  َأنَزَل ال ُتْم ّمآ  ْي َأ َأَر ُقْل  }
ِه ّل َلى ال َع َأْم  ُكْم  َل ِذَن  َأ ّلُه  َءآل ُقْل  َوأحَألَلً  ْنُه حَأَراًما  ُتْم ّم ْل َع َفَج

َتُروأَن} ْف , فهل في أوألئك المذكورين من يستحق أن يوصفَت
بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلئق وأأنه ل يمكن أن يكون تحليل

 لن من الضروأري أن من خلق الرزق،وأل تحريم إل بإذنه
سبحانه وأأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل وأالتحريم.

جل وأعل أن يكون له شريك في التحليل وأالتحريم...
َذا :وأمنها قوله تعالى َه ِذَب  َك ْل ُكُم ا ُت َن ْلِس َأ َتِصُف  ِلَما  ْا  ُلو ُقو َت َوألَ  }

َتُروأَن ْف َي ِذيَن  ّل ِإّن ا ِذَب  َك ْل ِه ا ّل َلى ال َع ْا  َتُروأ ْف َت ّل َذا حَأَراٌم  َه َوأ حَألٌل 
ِليٌم}, َأ َذاٌب  َع ُهْم  َل َوأ ِليٌل  َق ٌع  َتا ِلُحوَن َم ْف ُي ِذَب لَ  َك ْل ِه ا ّل َلى ال  فقدَع
أوأضحت الية أن المشرعين غير ما شرعه الله إنما تصف

، وأأنهم ل يفلحون،ألسنتهم الكذب لجل أن يفتروأه على الله
ً  وأذلك وأاضح في، ثم يعذبون العذاب الليم،وأأنهم يمتعون قليل

بعد صفاتهم من صفات من له أن يحلل وأيحرم. 
ّلَه :وأمنها قوله تعالى َأّن ال ُدوأَن  َه َيْش ِذيَن  ّل ُكُم ا َء َدآ َه ُلّم ُش َه ُقْل  }

ُهْم}, فقوله َع ْد َم َه َتْش َفلَ  ْا  ُدوأ ِه ِإن َش َف َذا  َه ُلّم:حَأّرَم  َه } 
ُكُم}  َداء َه  فهم عاجزوأن عن بيان مستند،صيغة تعجيزُش

 وأذلك وأاضح في أن غير الله ل يتصف بصفات التحليل،التحريم
 وألما كان التشريع وأجميع الحأكام شرعية كانت أوأ،وأل التحريم
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 كما دلت عليه اليات،كونية قدرية من خصائص الربوبية
ًا غير تشريع الله قد اتخذ المذكورةا كان كل من اتبع تشريع

. )11ذلك المشرع ربا وأأشركه مع الله"

البيان أضواء )11
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باب: خيرية المة السلمية
لقد جعل الله تبارك وأتعالى المة السلمية أمة وأسطا, أي

ًاعدل خيارا, كما قال تعالى:  َوأَسط ُأّمًة  ُكْم  َنا ْل َع ِلَك َج َذ َك َوأ }
ًا} ِهيد ُكْم َش ْي َل َع ُكوَن الّرُسوُل  َي َوأ ّناِس  َلى ال َع َء  َدآ َه ْا ُش ُنو ُكو َت ,ّل

وأقال رسول الله صلى الله عليه وأسلم " يجيء نوح وأأمته،
فيقول الله تعالى: هل بلغت فيقول: نعم أي رب، فيقول لمته:

هل بلغكم فيقولون: ل ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من
 محمد صلى الله عليه وأسلم وأأمته، فنشهد: فيقول؟يشهد لك

ًطاأنه قد بلغ، وأهو قوله جل ذكره:  َوأَس ُأّمًة  ُكْم  َنا ْل َع ِلَك َج َذ َك َوأ }
ّناِس} َلى ال َع َداء  َه ْا ُش ُنو ُكو َت . وأالوسط العدل" أخرجه البخاريّل

وأغيره.
وأجعل الله تعالى أهلها خير الناس للناس نفعا وأدعوةا وأنصيحة

 فحققوا اليمان في،للخلق وأأمرا بالمعروأف, وأنهيا عن المنكر
أنفسهم وأدعوا الناس إليه, وأإنما نالوا هذه الخيرية باتصافهم
بشرطها, وأهو اليمان, وأالمر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر,

ْأُمُروأَنكما قال تعالى:  َت ّناِس  ِلل ِرَجْت  ُأْخ ٍة  ُأّم ْيَر  ُتْم َخ ْن ُك }
ِه} ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن ا ْوَن  َه ْن َت َوأ ْعُروأِف  ْلَم , وأعن معاوأية بنِبا

حأيدةا رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وأسلم في
ّناس}قوله  ِلل ِرَجْت  ُأْخ ٍة  ُأّم ْيَر  ُتْم َخ ْن ُك "إنكم تتّمون سبعين قال {

 أخرجه أحأمد وأالترمذي وأابنأمة أنتم خيرها وأأكرمها على الله"
ماجه.

"خير الناس :وأقال أبو هريرةا رضي الله عنه في هذه الية
 تأتون بهم في السلسل في أعناقهم حأتى يدخلوا في،للناس

روأاه البخاري.السلم" 
وأ عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله

أعطيت" :عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم
 يا رسول الله ما هو:فقلنا "ما لم يعط أحدا من النبياء

نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتح الرض، وسميت"قال 
أحمد، وجعلت تراب لي طهور، وجعلت أمتي خير

 أخرجه أحأمد."المم
وأ قد بين الله تعالى أن اليهود وأالنصارى وأالمشركين, هم شر
من خلق الله تعالى وأبرأ، وأأن الذين آمنوا وأعملوا الصالحات
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ِإّن  فقال تعالى: ،هم خير الخليقة ِذيَنٱ{ ْهِلّل َأ ْا ِمْن  َفُروأ َك  
َتاِبٱ ِك َوأْل ِكيَنٱ  ِر ُهْم َشّرْلُمْش ِئَك  ٰـ َل ْوأ َأ َهآ  ِفي ِديَن  ِل ّنَم َخا َه ِر َج َنا ِفي   
ِةٱ ّي ِر َب ِإّن ْل ِذيَنٱ.  ْا ّل ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ِلَحاِتٱ آَم ْيُرلّصا ُهْم َخ ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ  
ِةٱ ّي ِر َب .}ْل

 فهذا حأكم الله تعالى في الكافرين من اليهود وأالنصارى
وأالمشركين بأنهم شر الخليقة, وأإن ادعوا في إعلمهم الخيرية

فهي دعوى زائفة, كدعوى إمامهم الشيطان الذي أخبر الله
َتُه ِمن :تعالى عنه أنه قال ْق َل َوأَخ ٍر  ّنا ِني ِمن  َت ْق َل ْنُه َخ ْيٌر ّم ْا َخ َن َأ }

.ِطيٍن}
 لقد اجتبى الله تعالى المة السلمية لحمل رسالة السلم

ِفي وأتبليغها وأجهاد أعدائها, فقال تعالى:  ُدوأا  ِه َوأَجا ِهٱ{ ّل ّقل  حَأ
َو  ُه ِه  ِد َها ُكْمٱِج َبا َت ِفي ْج ْيكْم  َل َع َعَل  َوأَما َج ّديِنٱ  ّلَةل  ِمْن حَأَرٍج ّم

ُكُم  َو َسّما ُه ِهيَم  ْبَرا ِإ ُكْم  ِبي أ
ِلِميَنٱَ ُكوَنْلُمْس َي ِل َذا  ٰـ َه ِفي  َوأ ْبُل  َق  ِمن 
َدآءلّرُسوُلٱ َه ْا ُش ُنو ُكو َت َوأ ُكْم  ْي َل َع ًا  ِهيد َلى َ َش َع ّناِسٱ  ْال ِقيُمو َأ َف  
َةاٱ َ ْا لّصل ُتو َوأآ َةاٱ  َكـا َوألّز ْاٱ  َتِصُمو ِبْع ِهٱ  ّل ْعَم ل ِن َف ُكْم  َ ْول َو َم ُه َلٰىٱ  ْو ْلَم

ْعَم ِن ّنِصيُرٱ َوأ , أي جاهدوأا الكافرين حأق الجهاد بأنفسكم,}ل
وأأموالكم, وأألسنتكم, فإن الله تعالى اجتباكم وأاصطفاكم لدينه,
وأحأمل رسالته, وأمحاربة أعدائه وأجهادهم, وأفضلكم على جميع

المم, وأخصكم بأكمل الشرائع, وأبأفضل المرسلين عليهم
جميعا صلوات الله وأسلمه، فيا له من تشريف ما أعظمه,

وأمنزلة ما أعلها وأأرفعها, أن يجتبي وأيصطفي الخالق العظيم
تبارك وأتعالى عبده الضعيف, وأيخصه بنعمة الهداية, وأيمن عليه

بسعادةا الدنيا وأالخرةا، وأيختاره لعبوديته, وأحأمل رسالته,
وأمجاهدةا أعدائه, وأيجعله من جنوده في الرض الذين يذوأدوأن

عن دينه, وأيعلون كلمته, فأي تكريم أعظم من هذا التكريم,
وأأي رفعة أعظم من هذه الرفعة.

َناوأقال تعالى:  ِد َبا َنا ِمْن ِع ْي َف َط ِذيَن اْص ّل َتاَب ا ِك ْل َنا ا ْث ْوأَر َأ ُثّم  }
ْذِن ْيَراِت بإ ْلَخ ِبا ِبق  ُهْم َسا ْن َوأِم ٌد  َتِص ْق ُهْم ّم ْن َوأِم ِه  ْفِس َن ّل ِلٌم  َظا ُهْم  ْن َفِم

ِبيُر} َك ْل َفْضُل ا ْل َو ا ُه ِلَك  َذ ِه  ّل , وأهم هذه المة التي اصطفاهاال
الله تعالى لوراثة الكتاب علما وأعمل, فمنهم ظالم لنفسه

بالمعاصي التي ل تصل إلى الكفر, فعنده أصل اليمان وأمحبة
السلم وأأهله وأموالتهم, فهو وأارث للكتاب بحسبه، وأمنهم

المقتصد المقتصر على فعل الواجبات وأترك المحرمات،
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وأمنهم السابق بالخيرات الذي يفعل الواجبات وأالمستحبات,
وأيترك المحرمات, وأالمكروأهات, وأفضول المباحأات، فهم وأإن

تفاوأتوا في إيمانهم, وأوأراثتهم للكتاب, إل أن الجميع مشتركون
كل بحسبه في نصرةا الدين, وأحأمل الرسالة, وأجهاد أعداء الله,

وأهذا أمر ينبغي التفطن وأالتنبه له في سياسة الدوألة
السلمية, وأهو ضروأرةا إشعار جميع المسلمين, من الظالمين
لنفسهم, وأالمقتصدين, وأالسابقين بالخيرات, باشتراكهم في
حأمل الرسالة,وأ بناء دوألة السلم وأتقويتها, فكل منهم على

ثغر, وأإن تفاوأتت مسؤوألياتهم وأأعمالهم.
 "ما من مسلم إل وأهو:قال الوأزاعي رحأمه الله: كان يقال

قائم على ثغرةا من ثغور السلم, فمن استطاع أل يؤتى
.)11السلم من ثغرته فليفعل"

فالظالم لنفسه وأإن كان ل يولى في الوليات العامة التي
تشترط لها العدالة, إل أن الواجب على وألةا المر أن يوفروأا

ختصاص، فمناله من العمل ما يناسب ما عنده من القدرةا وأال
الخطأ إشعار الظالم لنفسه بأنه ليس من حأاملي رسالة هذا

الدين وأالمدافعين عنه, فإن هذا سوف يحصر حأمل بناء الدوألة
وأتقويتها على فئة قليلة من الصالحين, كما أن العداء

المتربصين بدوألة السلم, قد يستغلون هذا التباعد بين وألةا
المر وأبين من ظلموا أنفسهم ببعض الذنوب, فيسعون إلى

استمالتهم إليهم, وأإبعادهم عن نصرةا دوألة السلم.

.للمروأزي السنة )11
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باب: الشكر على النصر

ّققوا اليمان وأالعمل وأعد الله تعالى عباده المؤمنين إن حأ
ّكن لهم في الرض الصالح أن ينصرهم على أعدائهم، وأأن يم

ِلَحاِتفقال تعالى:  لّصا ْا  ُلو َعِم َوأ ُكْم  ْن ْا ِم ُنو ِذيَن آَم ّل ّلُه  ل َد  َع َوأ ٱ{ ٱ ٱ
ِهْم ِل ْب َق ِذيَن ِمن  ّل َلَف  َتْخ ْس َكَما  َلْرِض  ِفي  ُهْم  ّن َف ِل َتْخ َيْس ٱَل ٱ ٱ

ِهْم ِف ْو ِد َخ ْع َب ُهْم ّمن  ّن َل ّد َب ُي َل َوأ ُهْم  َل َتَضٰى  ْر ِذي  ّل ُهُم  َن ِدي ُهْم  َل َنّن  ّك ُيَم َل ٱَوأ ٱ
ِئَك ٰـ َل ْوأ ُأ َف ِلَك  ٰذ َد  ْع َب َفَر  َك َوأَمن  ًا  ْيئ ِبي َش ُكوَن  ِر ُيْش ِني لَ  َن ُدوأ ُب ْع َي ًا  َأْمن

ُقوَن} َفاِس ْل ّققوا اليمان التامٱُهُم  ،فالصحابة رضي الله عنهم حأ
وأالعمل الصالح التام، فحصل لهم التمكين التام في الرض،

وأعندما نقص إيمان َمن بعدهم، وأنقصت أعمالهم الصالحة
حة.لنقص تمكينهم بحسب ما نقص من إيمانهم وأأعمالهم الصا

وأ الله تعالى عليم بنوايا العباد، وأما تنطوي عليه قلوبهم، وأهو
ّكن لهم في الرض، فإذا علم الله عالم بما هم فاعلون لو م

تعالى من عباده الصدق في نصرةا دينه، وأإقامة شريعته، في
ّكن لهم في حأاضرهم وأمستقبلهم نصرهم على أعدائهم، وأم

ُهالرض, كما قال الله تبارك وأتعالى:  َينُصُر ّلُه َمن  ل َينُصَرّن  َل َوأ ٱ{
ْا َقاُمو َأ َلْرِض  ِفي  ُهْم  ّنا ّك ِإْن ّم ِذيَن  ّل ِزيٌز.  َع ّي  ِو َق َل ّلَه  ل ٱِإّن  ٱ ٱ

ِه ّل ِل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن  ْا  ْو َه َن َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِب ْا  َأَمُروأ َوأ َةا  َكـا لّز ْا  ُو َت َوأآ َةا  َ ٱلّصل ٱ ٱ ٱ
ِر} ُلُمو َبُة  ِق .ٱَعا

وأالله تعالى يبتلي العباد بالسّراء وأالضّراء، كما قال تبارك
ُعوَن}وأتعالى:  َيْرِج ُهْم  ّل َع َل َئاِت  لّسي َوأ َناِت  ْلَحَس ِب ُهْم  َنا ْو َل َب َوأ ٱ{  أيٱ

ِربالنعم وأالمصائب، وأقال تبارك وأتعالى:  ْي ْلَخ َوأ لّشّر  ِب ُكم  ُلو ْب َن َوأ ٱ{ ٱ
ُتْرَجعون} َنا  ْي َل ِإ َوأ َنًة  ْت ، وأالمؤمن يتقي الله تعالى في جميعِف

أحأواله فيشكر عند السّراء، وأيصبر عند المصيبة،كما قال صلى
ّلم: عالله  ًا لمر المؤمن"ليه وأس ن أمره كله لهإ ،عجب
 إن أصابته سّراء، وليس ذلك لحد إل للمؤمن،خير

ًا له،شكر  فكان، وإن أصابته ضّراء صبر، فكان خير
ًا له  روأاه مسلم"خير

ِف وأقال تعالى:  َوألَ  َلْرِض  ِفي  ٍة  َب َأَصاَب ِمن ّمِصي ۤي{َمآ  ٱ
ِه ّل ل َلى  َع ِلَك  َذ ِإّن  َهآ  َأ ْبَر ّن َأن  ْبِل  َق َتاٍب ّمن  ِك ِفي  ِإلّ  ُكْم  ُفِس ٱَأن

َ ّلُه ل ل َوأ ُكْم  َتا ِبَمآ آ ْا  ْفَرحُأو َت َوألَ  ُكْم  َت َفا َلٰى َما  َع ْا  ْو ْأَس َت ْيلَ  َك ّل ٱَيِسيٌر. 
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ٍر} َفُخو َتاٍل  ُكّل ُمْخ :، قال العلمة السعدي رحأمه اللهُيِحّب 
ًا عن عموم قضائه وأقدره:  َأَصاَب ِمن"وأيقول تعالى مخبر {َمآ 

ُكْم} ُفِس َأن ِف  َوألَ  َلْرِض  ِفي  ٍة  َب ۤيّمِصي ٰهذا شامل لعمومٱ ، وأ
المصائب التي تصيب الخلق، من خير وأشر، فكلها قد كتب في

ٰهذا أمر عظيم ل تحيط به اللوح المحفوظ صغيرها وأكبيرها، وأ
ٰلكنه على الله العقول، بل تذهل عنه أفئدةا أوألي اللباب، وأ
ٰهذه القاعدةا ٰذلك لجل أن تتقرر  يسير، وأأخبر الله عباده ب

عندهم، وأيبنوا عليها ما أصابهم من الخير وأالشر, فل يأسوا
وأيحزنوا على ما فاتهم، مما طمحت له أنفسهم، وأتشوفوا إليه

ٰذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، ل بد من نفوذه لعلمهم أن 
وأوأقوعه، فل سبيل إلى دفعه، وأل يفرحأوا بما آتاهم الله، فرح

بطر وأأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وأقوتهم، وأإنما
ّنه، فيشتغلوا بشكر َمن أوألى النعم، وأدفع أدركوه بفضل الله وأَم

ٰهذا قال ٍر} :النقم، وأل َفُخو َتاٍل  ُكّل ُمْخ ُيِحّب  ّلُه لَ  ل َوأ  أي: متكبرٱ{
فظ، معجب بنفسه، فخور بنعم الله، ينسبها إلى نفسه،

َذآوأتطغيه وأتلهيه كما قال تعالى:  ِإ َوأ ّنَمآ { ِإ َقاَل  ّنا ُه َرحْأَمًة ّم َنا ْق َذ َأ

َنٌة} ْت ِف ِهَي  َبْل  ٍم  ْل َلٰى ِع َع ُتُه  ِتي . )11"ُأوأ
ْنُه وأقال تعالى:  َها ِم َنا ْع َنَز ُثّم  ّنا َرحْأَمًة  ْنَساَن ِم ِل َنا  ْق َذ َأ ِئْن  َل َوأ ٱ{

َلّن ُقو َي َل ْتُه  َء َمّس َد َضّرآ ْع َب َء  ْعَمآ َن ُه  َنا ْق َذ َأ ِئْن  َل َوأ ُفوٌر.  َك ُئوٌس  َي َل ّنُه  ِإ
ْا ُلو َعِم َوأ ْا  َبُروأ ِذيَن َص ّل ِإلّ  َفُخوٌر.  ِرٌح  َف َل ّنُه  ِإ ّن  َع َئاُت  ّي لّس َهَب  ٱَذ ۤي ٱ

ِبيٌر} َك َأْجٌر  َوأ ٌةا  ِفَر ْغ ُهْم ّم َل ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ ِلَحاِت   وأالمراد بالنسان فيٱلّصا
ِرالية جنس النسان،كقوله تعالى:  َعْص ْل َوأا َلِفي { ِْلنَساَن  ِإّن ا

ٍر}  اليأس من رحأمة الله إذا:لى بصفتيناوأقد وأصفه الله تعُخْس
أصابته مصيبة بعد نعمة، وأبالفرح وأالفخر وأترك الشكر إذا ذاق

 ثم استثنى الذين آمنوا وأعملوا.نعمة بعد ضراء أصابته
الصالحات, قال المام ابن كثير رحأمه الله: "يخبر تعالى عن

النسان وأما فيه من الصفات الذميمة إل من رحأم الله من
ّدةا بعد نعمة حأصل له الي سأعباده المؤمنين أنه إذا أصابته ش

وأقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل وأكفر وأجحود لماضي
ًا, وأهكذا إذا،الحال ًا وألم يرج بعد ذلك فَرج  كأنه لم ير خير

ّني أصابته نعمة بعد نقمة َع َئاُت  ّي َهَب الّس َذ َلّن  ُقو َي َل  أي يقول}{

الرحأمن الكريم تيسير )11
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َفُخوٌر}{ما ينالني بعد هذا ضيم وأل سوء  ِرٌح  َف َل ّنُه  أي فرح بما ِإ
ْا}في يده بطر فخور على غيره، قال تعالى:  َبُروأ ِذيَن َص ّل ِإلّ  ٱ{

ِلَحاِت}أي على الشدائد وأالمكاره  لّصا ْا  ُلو َعِم َوأ  أي في الرخاءٱ{
ٌةا}وأالعافية  ِفَر ْغ ُهْم ّم َل ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ  أي بما يصيبهم من الضّراء{

ِبيٌر} َك َأْجٌر  َوأ ، وأخلف الصبر)11 بما أسلفوه في زمن الرخاء"{
عند الضّراء،وأالشكر على السّراء، أن يظهرالعبد الجزع وأعدم

ّق الجيوب، وألطم الصبر عند المصيبة كالنياحأة على الميت، وأش
ظهارإالخدوأد،وأ أن يقابل نعمة الله بمعصيته كالفخر، وأالبطر، وأ
المعازف أوأ غيرها من المعاصي، وأقد قال صلى الله عليه

ّلم:   مزمار:صوتان ملعونان في الدنيا والخرة"وأس
ّنة عند المصيبة،عند نعمة روأاه البّزار. " ور

ض، منرفنعمة النصر على العداء، وأتمكين المجاهدين في ال
ستقامةاأعظم النعم التي تستوجب الشكرمن المجاهدين، بال

على طاعة الله، وأتقواه في جميع سياسات الدوألة الداخلية
ِه :وأالخارجية، وأقد قال تعالى ّل ْا ل ُبو َتِجي ْس ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{ ٱ
ْيَن َب َيُحوُل  ّلَه  ل َأّن  ْا  َلُمو ْع َوأا ُكْم  ِيي ُيْح ِلَما  ُكم  َعا َد َذا  ِإ ِللّرُسوِل  ٱَوأ

ِذيَن ّل َبّن  ُتِصي َنًة لّ  ْت ِف ْا  ُقو ّت َوأ ُتْحَشُروأَن.  ِه  ْي َل ِإ ّنُه  َأ َوأ ِه  ِب ْل َق َوأ ِء  ٱْلَمْر ٱ ٱ
ْذ ِإ ْا  ُكُر ْذ َوأ َقاِب.  ِع ْل ُد  ِدي ّلَه َش ل َأّن  ْا  َلُم ْع َوأ ُكْم َخآّصًة  ْا ِمن َلُمو ۤوَظ ٱ ٱ ٱ ۤو ٱ

ّناُس ل ُكُم  َف ّط َتَخ َي َأن  ُفوَن  َتَخا َلْرِض  ِفي  ُفوَن  َع َتْض ِليٌل ّمْس َق ُتْم  ٱَأن ٱ
ُكُروأَن} َتْش ُكْم  ّل َع َل َباِت  ّي ّط ل ُكْم ّمَن  َق َوأَرَز ِه  ِر َنْص ِب ُكم  َد ّي َأ َوأ ُكْم  َوأا .ٱَفآ

ّلَه :وأقال تعالى ل ْا  ُقو ّت َف ّلٌة  ِذ َأ ُتْم  ْن َأ َوأ ٍر  ْد َب ِب ّلُه  ل ُكُم  َنَصَر ْد  َق َل َوأ ٱ{ ٱ ٱ
ُكُروأَن} َتْش ُكْم  ّل َع .َل

ُكْم وأقال تعالى:  ْي َل َع ِه  ّل ل ْعَمَة  ِن ْا  ُكُروأ ْذ ِه  ْوِم َق ِل َقاَل ُموَسٰى  ْذ  ِإ َوأ ٱ{ ٱ
ّبُحوَن َذ ُي َوأ َذاِب  َع ْل َء  ُكْم ُس َن َيُسوُمو ْوَن  َع ِفْر ُكْم ّمْن آِل  َأنَجا ْذ  ٱِإ ۤو

ِظيٌم. َع ُكْم  ّب ٌء ّمن ّر َبل ُكْم  ِل ٰذ ِفي  َوأ ُكْم  َء ِنَسآ ُيوَن  َتْح َيْس َوأ ُكْم  َء َنآ ْب اَأ
ۤ

ِبي َذا َع ِإّن  ُتْم  َفْر َك ِئن  َل َوأ ُكْم  ّن َد ِزي َل ُتْم  َكْر ِئن َش َل ُكْم  ّب ّذَن َر َأ َت ْذ  ِإ َوأ
ٌد} ِدي .َلَش

ُكْموأ قال تعالى:  َف ِل َتْخ َيْس َوأ ُكْم  ّوأ ُد َع ِلَك  ْه ُي َأن  ُكْم  ّب َعَسٰى َر َقاَل  }
ُلوَن} ْعَم َت ْيَف  َك ُظَر  َين َف َلْرِض  ّلم:ٱِفي  . وأقال صلى الله عليه وأس

 فمن أدرك،إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم"
ذلك منكم فليتقي الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن
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ًا فليتبّوأ مقعده من،المنكر  ومن كذب علّي متعّمد
ّلمالنار " روأاه الترمذي وأأحأمد، فقوله صلى الله عليه وأس

" أيومصيبون" " أي على أعدائكمإنكم منصورون"
" أي تفتح لكم البلد، وأأمر النبي صلىومفتوح لكمللغنائم "

ّلم من أدرك ذلك أن يتقي الله وأأن يأمر الله عليه وأس
بالمعروأف وأينهى عن المنكر، وأعن الهيثم بن مالك الطائي

"إن:  سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر قال:قال
ن مصالي الشيطان وأفخوخهإ وأ،للشيطان مصالي وأفخوخا

، وأالكبرياء على عباد الله، وأالفخر بعطاء الله،البطر بأنعم الله
وأاتباع الهوى في غير ذات الله" روأاه البخاري في الدب

المفرد.
 فشكر الله تعالى على النصر بتقواه، وأتحكيم شرع الله في

جميع شؤوأن الحياةا، فإن هذا هو الغاية التي شرع الجهاد
ُكوَنلجلها،كما قال تعالى:  َي َوأ َنٌة  ْت ِف ُكوَن  َت ّتٰى لَ  ُهْم حَأ ُلو ِت َقا َوأ }

ّلُه لله} ُك ّديُن  ، وأليحذر المجاهد أن يقابل نعمة النصر بالكبرال
ّو على الناس، وأالعجاب بالنفس، وأالفخر وأالبطر، وأطلب العل

ي الرض، أوأ غيرها من المعاصي، وأقد قال كعب بن زهيرف
في وأصف المهاجرين رضي الله عنهم: 

 قوما وأليسوا مجازيعا إذا *** ل يفرحأون إذا نالت سيوفهم
نيلوا

وأقال حأّسان بن ثابت رضي الله عنه في وأصف النصار رضي
الله عنهم: 

َور وأل *** ل فخر إن هم أصابوا من عدوأهم  وأإن أصيبوا فل خ
هلع

فالشكر سبب لدوأام النعم وأزيادتها, وأأما الكفر بالنعم فهو
ّدل المن وأانقلب الحأوال، سبب لزوأالها، وأحألول العقوبات، وأتب

ًا، ًاوأقد قال الله تبارك وأتعالى:  خوف ّير َغ َيُك ُم َلْم  ّلَه  ل َأّن  ِب ِلَك  ٰذ ٱ{
ِهْم} ُفِس ْن َأ ِب ْا َما  ّيُروأ َغ ُي ّتٰى  ٍم حَأ ْو َق َلٰى  َع َها  َعَم ْن َأ ْعَمًة  .ّن

َهاوأقال تعالى:  ِتي ْأ َي ّنًة  ِئ ْطَم َنًة ّم َنْت آِم َكا َيًة  َقْر َثلً  ّلُه َم ل َوأَضَرَب  ٱ{
َباَس ِل ّلُه  ل َها  َق َذا َأ َف ِه  ّل ل ِم  ُع ْن َأ ِب َفَرْت  َك َف َكاٍن  ُكّل َم ًا ّمن  َغد َها َر ُق ٱِرْز ٱ

ُعوَن} َن َيْص ْا  ُنو َكا ِبَما  ْوِف  ْلَخ َوأ ٱْلُجوِع  . ٱ
َهاوأقال تعالى:  َل ْه َأ َنا  ْذ َأَخ ِإلّ  ِبّي  ّن ٍة ّمن  َي َقْر ِفي  َنا  ْل َأْرَس َوأَمآ  }

ِة َئ ّي لّس َكاَن  َنا َم ْل ّد َب ُثّم  ُعوَن.  َيّضّر ُهْم  ّل َع َل ِء  لّضّرآ َوأ ِء  ْأَسآ َب ْل ٱِب ٱ ٱ
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ُء لّسّرآ َوأ ُء  لّضّرآ َنا  َء َبا ْد َمّس آ َق ْا  ُلو َقا ّوأ ْا  ْو َف َع ّتٰى  َنَة حَأ ٱْلَحَس ٱ ٱ
ْا ُنو ٰى آَم ُقَر ْل ْهَل  َأ َأّن  ْو  َل َوأ ُعُروأَن.  َيْش ُهْم لَ  َوأ َتًة  ْغ َب ُهْم  َنا ْذ َأَخ ٱَف

ْا ُبو ّذ َك ِكن  ٰـ َل َوأ َلْرِض  َوأ ِء  لّسَمآ َكاٍت ّمَن  َبَر ِهْم  ْي َل َع َنا  َتْح َف َل ْا  َقو ّت ٱَوأ ٱ ٱ
َنا ْأُس َب ُهْم  َي ِت أ

ْ َي َأن  ٰى  ُقَر ْل ْهُل  َأ َأِمَن  َف َأ ُبوَن.  ْكِس َي ْا  ُنو َكا ِبَما  ُهْم  َنا ْذ َأَخ ٱَف
َنا ُضًحى ْأُس َب ُهْم  َي ِت أ

ْ َي َأن  ٰى  ُقَر ْل ْهُل  َأ َأِمَن  َوأ  َأ ِئُموَن.  َنآ ُهْم  َوأ ًا  َيات ٱَب
ْوُم َق ْل ِإلّ  ِه  ّل ل ْكَر  ْأَمُن َم َي َفلَ  ِه  ّل ل ْكَر  ْا َم ُنو َأِم َف َأ ُبوَن.  َع ْل َي ُهْم  ٱَوأ ٱ ٱ

. ٱْلَخاِسُروأَن}



  28
 الشرعية السياسة

باب: السياسة

السياسة الشرعية هي العمل لقامة دين الله في الرض،
وأإصلح أحأوال الناس في أمور دينهم حأتى تكون كلمة الله هي

العليا، وأيقام العدل بين الناس، وأتحكم شريعة السلم في
جميع شؤوأن الحياةا، وأإصلح أحأوال الناس في أمور دنياهم،

َأنوأتدبير شؤوأن معاشهم، وأقد قال تعالى:  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ل ِإّن  ٱ{
ْا ُكُمو َتْح َأن  ّناِس  ل ْيَن  َب ُتْم  َكْم َذا حَأ ِإ َوأ َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناِت  َلَما ْا  ّدوأ ٱُتؤ ۤى ٱ

َيا ًا.  َبِصير ًا  َكاَن َسِميع ّلَه  ل ِإّن  ِه  ِب ُكْم  ُظ ِع َي ِعّما  ِن ّلَه  ل ِإّن  ْدِل  َع ْل ٱِب ٱ ٱ
ِر َلْم ِلي  ْوأ ُأ َوأ لّرُسوَل  ْا  ُعو ِطي َأ َوأ ّلَه  ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي ٱَأ ٱ ٱ ٱ
ِإن لّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف ُكْم  ْن ٱِم ٱ

ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ٰذ ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل َوأ ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ٱُك ٱ ٱ
َلْرِض وأقال تبارك وأتعالى:  ِفي  َفًة  ِلي َناَك َخ ْل َع ّنا َج ِإ ُد  ُوأوأ َدا ٰي ٱ{

ِه ّل ل ِبيِل  َعن َس ّلَك  ُيِض َف ٰى  َو َه ْل ِبِع  ّت َت َوألَ  ّق  ْلَح ِب ّناِس  ل ْيَن  َب ُكْم  حْأ ٱَف ٱ ٱ ٱ ٱ
ْوَم َي ْا  َنُسو ِبَما  ُد  ِدي َذاٌب َش َع ُهْم  َل ِه  ّل ل ِبيِل  َعن َس ّلوَن  َيِض ِذيَن  ّل ٱِإّن  ٱ

، قال المام ابن كثير رحأمه الله: "هذه وأصية منٱْلِحَساِب}
الله عّز وأجّل لولةا المور أن يحكموا بين الناس بالحق المنّزل
ّلوا عن سببيل الله ،من عنده تبارك وأتعالى، وأل يعدلوا عنه فيض

وأقد تواعد تبارك وأتعالى من ضل عن سبيله وأتناسى يوم
.)11الحساب بالوعيد الكيد وأالعذاب الشديد"

قال شيخ السلم ابن تيمية رحأمة الله: "فالمقصود الواجب
 الذي إذا فاتهم خسروأا خسرانا،بالوليات إصلح دين الخلق

 وأإصلح ما ل يقوم، وألم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا،مبينا
 "جميع الوليات في:الدين إل به من أمر دنياهم" وأقال أيضا

 وأأن تكون كلمة الله،السلم مقصودها أن يكون الدين كله لله
 وأبه، فإن الله سبحانه وأتعالى إنما خلق الخلق لذلك،هي العليا

 وأعليه جاهد الرسول، وأبه أرسل الرسل،أنزل الكتب
ّ قال الله تعالى: .وأالمؤمنون ِإل ِلنَس  َوأا ْلِجّن  ْقُت ا َل َوأَما َخ }
ُدوأِن} ُب ْع َي ّ وأقال تعالى: ِل ِإل ِلَك ِمن ّرُسوٍل  ْب َق َنا ِمن  ْل َأْرَس َوأَمآ  }

ُدوأِن} ُب ْع َفا ْا  َن َأ ِإلّ  َلـَه  ِإ ّنُه ل  َأ ِه  ْي َل ِإ َنا وأقال تعالى: ُنوحِأي  ْث َع َب ْد  َق َل َوأ }
ُغوَت} ّطا ْل ْا  ُبو ِن َت ْج َوأ ّلَه  ل ْا  ُدوأ ُب ْع َأِن  ٍة ّرُسولً  ُأّم ُكّل  ٱِفي  ٱ ٱ  وأقدٱ
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ّ ا  منهم يقول لقومه:  ْاأخبر عن جميع المرسلين أن كل ُدوأ ُب ْع {ا
ُه} ْيُر َغ ٍه  َلـ ِإ ُكْم ّمْن  َل ّلَه َما   .)11 "ال

فتحقيق عبودية الله تعالى، وأتحكيم شرع الله في الرض،
وأإقامة دوألة السلم، هو الغاية التي خلق الله الخلق لجلها،

وأهو مقصود الجهاد في سبيل الله، وأهو الهدف السياسي الذي
يجاهد لجله المجاهدوأن،وأيبذل فيه الدماء الصادقون

َنٌةالستشهاديون، كما قال تعالى:  ْت ِف ُكوَن  َت ّتٰى لَ  ُهْم حَأ ُلو ِت َقا َوأ }
ّلُه لله} ُك ّديُن  ُكوَن ال َي ْيٍسَوأ َق ْبِن  ِه  ّل ِد ال ْب َعْن أبي ُموَسى ع ، وأ

ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ِئَل رسول الله َص ّي رِضي الله عنه قاَل: ُس ِر َلشع ا
ّي َأ ًء،  ِريا ِتُل  ّيًة وأيقا ِتُل حَأِم ُيقا َعًة، وأ ِتُل َشَجا ُيقا َعِن الّرُجِل  ّلم  وأَس

ِه ّل ِبيِل ال ِلك في َس ّلم؟ذ ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َقاَل رسول الله َص َف  
ِبيِل" َيا فُهَو في َس ْل ْلُع ّلِه ِهي ا ِلمُة ال ُكون ك َت ِل َتَل  َمْن قا

ّلِه ٌق عليه. "ال َف ّت  ُم
فالسلم دين كامل، وأنظام شامل للحياةا،ل يقيمه إل القوياء

يقبل التمييع أوأ الهزل أوأ الصادقون المجاهدوأن،فهو ل
الضعف،وأإنما جاء ليؤخذ بقوةا وأجد وأصدق،وأعندما يأخذه

 وأيكونون،الصادقون بقوةا حأينها فقط يمكن لهم في الرض
أهل لحمل الرسالة وأالمانة. 

وأأما المهازيل المهزوأمون الذين استحوذ عليهم الرعب من
أعدائهم،وأكبلتهم شهواتهم وأرغباتهم،وأقعدوأا عن الجهاد،وأعوقوا

ّطؤوأا غيرهم عنه، فهيهات أن يقيم هؤلء وأأمثالهم دوألة َب وأ
 وأل يصلح آخر هذه المة،السلم، فإن سنن الله تعالى ل تتبدل

إل بما صلح به أوألها. 
إن القوةا ملزمة لخذ هذا الدين، وأحأمل الرسالة، قبل التمكين

َتاَب ِك ْل ِذ  َيٰى ُخ َيْح ٰي ٱفي الرض وأبعد التمكين، قال تعالى: {
ّوةٍا}، وأعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ُق ِب

،أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب" :وأسلم قال
فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا

والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستقى
فاستحالت غربا فلم أر عبقريا من الناس يفري

متفق عليه، "فريه حتى روى الناس وضربوا العطن
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فلم أر نزع رجل قط أقوى منه"وأفي روأاية لمسلم 
:، وأقوله"حتى تولى الناس والحوض ملن يتفجر

 "لم أر أحأدا:" قال إبراهيم الحربي رحأمه اللهيفري فريه"
، وأهو يدل على حأسن سياسته للرعية,)11يقدر أن يعمل عمله"

وأمناصحته لهم, وأتدبيره لشؤوأنهم, وأالقوةا في ذلك، قال المام
 يعنى قصر"وأفي نزعه ضعف" : قوله:الشافعي رحأمه الله

مدته, وأعجلة موته, وأشغله بالحرب لهل الردةا عن الفتتاح
:وأالتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته, وأقوله في عمر

 وأالغرب الدلو العظيم الذي إنما"فاستحالت في يده غربا"
 وأل ينزعه الرجل بيده, لطول مدته،تنزعه الدابة أوأ الزرنوق

وأتزيده في السلم لم يزل يعظم أمره وأمناصحته للمسلمين
)22ح الدلو العظيم"نكما يم

وأقال ابن رجب رحأمه الله "وأهذا إشارةا إلى أن عمر لم يمت
حأتى وأضع المور في مواضعها,وأاستقامت المور, وأذلك لطول
مدته وأتفرغه للحوادث, وأاهتمامه بها بخلف مدةا أبي بكر فإنها
كانت قصيرةا, وأكان مشغول فيها بالفتوح وأبعث البعوث للقتال

"31(.
فقد كان عمر رضي الله عنه قويا صارما في أمر الله تعالى،ل
يخاف في الله لومة لئم،فقوى دعائم الخلفة الراشدةا، وأفتح
بلد الفرس وأالشام التي كانت بأيد الروأم وأغيرها، وأردع أهل

النفاق وأالزيغ،وأحأاسب المراء حأتى أصبحت سياسته الراشدةا
مرجعا في السياسة الشرعية يرجع إليها, وأيتأسى بها

السياسيون المسلمون من بعده، وأقد قال عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه " ما زلنا أعزةا منذ أسلم عمر " روأاه

البخاري،وأعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم
:اللهم أعز السلم بأحب هذين الرجلين إليك": قال

وكان أحبهما" :قال "بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب
وأعن عائشة رضي الله عنها أن  روأاه الترمذي،"إليه عمر

للخلل السنة )11
الم كتاب )22
وأالحكم العلوم جامع )31
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اللهم أعز السلم"رسول الله صلى الله عليه وأسلم قال 
 روأاه الحاكم. "بعمر بن الخطاب خاصة

السياسة وأسباب التمكين والمنافع والمصالح
الدنيوية:

ّطل المنافع الدنيوية  التي هي من،السياسة الشرعية ل تع
وأسائل إعداد القوةا, وأبناء الدوألة السلمية, وأالتي منها ما هو

ُهْممن ضروأرات الناس وأحأاجاتهم, وأقد قال الله تعالى:  ْن ِوأِم }
َنا ِق َوأ َنًة  ِةا حَأَس لِخَر ِفي  َوأ َنًة  َيا حَأَس ْن ّد ل ِفي  َنا  ِت َنآ آ ّب ُقوُل َر َي ٱّمن  ٱ

ُع ِري ّلُه َس ل َوأ ْا  ُبو َكَس َنِصيٌب ّمّما  ُهْم  َل ِئَك  ٰـ َل ُأوأ ِر.  ّنا ل َذاَب  ٱَع ٱ
، قال المام ابن كثير رحأمه الله: "الحسنة في الدنياٱْلِحَساِب}

 وأزوأجة حأسنةةتشمل كل مطلوب دنيوي من عافية وأدار رحأب
.وأرزق وأاسع وأعلم نافع وأعمل صالح وأمركب هنّي وأثناء جميل
وأأما الحسنة في الخرةا فأعلى ذلك دخول الجنة وأتوابعه من

.)11المن من الفزع الكبر في العرصات وأتيسير الحساب "
وأأما السياسة التي تبتغي الدنيا وأمتعتها فقط، وأتعرض عن

 الذين قال الله تعالى عنهم:،الخرةا فهي سياسة الكافرين
َها ِفي ُهْم  َل ْعَما َأ ِهْم  ْي َل ِإ َوّف  ُن َها  َت َن ِزي َوأ َيا  ْن ّد ل َةا  َيا ْلَح ُد  ِري ُي َكاَن  ٱ{َمن  ٱ
ّ ِإل ِةا  لِخَر ِفي  ُهْم  َل ْيَس  َل ِذيَن  ّل ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ ْبَخُسوَن.  ُي َها لَ  ِفي ُهْم  ٱَوأ ٱ

ُلوَن} ْعَم َي ْا  ُنو َكا ِطٌل ّما  َبا َوأ َها  ِفي ْا  ُعو َن ِبَط َما َص َوأحَأ ّناُر  , وأقالٱل
َيا :تعالى ْن ّد ل ِةا  ْلَحيا ِب ْا  َوأَرُضو َنا  َء َقآ ِل َيْرُجوَن  ِذيَن لَ  ّل َإّن  ٱ{ ٱ ٱ

ّناُر ل ُهُم  َوأا ْأ ِئَك َم ٰـ َل ْوأ ُأ ُلوَن.  ِف َغا َنا  ِت َيا َعْن آ ُهْم  ِذيَن  ّل َوأ َها  ِب ْا  ّنو َأ ْطَم ٱَوأ ٱ ٱ
ُبوَن} ْكِس َي ْا  ُنو َكا َ, وأقال تعالى: ِبَما  ّناِس ل ل َثَر  ْك َأ ِكّن  ٰـ َل َوأ ٱ{

ُهْم ِةا  لِخَر َعِن  ُهْم  َوأ َيا  ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح ًا ّمَن  ِهر َظا َلُموَن  ْع َي َلُموَن.  ْع ٱَي ٱ ٱ
ُلوَن} ِف َلْم وأقال تعالى: َغا َوأ َنا  ِر ْك ِذ َعن  ّلٰى  َو َت َعن ّمن  ِرْض  ْع َأ َف }

َلُم ْع َأ َو  ُه ّبَك  ِإّن َر ِم  ْل ِع ْل ُهْم ّمَن  ُغ َل ْب ِلَك َم َذ َيا.  ْن ّد ل َةا  َيا ْلَح ِإلّ  ْد  ِر ٱُي ٱ ٱ
ٰى} َد َت ْه ِبَمِن  َلُم  ْع َأ َو  ُه َوأ ِه  ِل ِبي َعن َس .ٱِبَمن َضّل 

وأتأمل كيف قرن الله تعالى بين تمكين ذي القرنين في الرض
ِفي فقال تعالى: ،وأبين السباب التي أعطاها إياه َلُه  ّنا  ّك ّنا َم ِإ }

ًا} َبب ٍء َس ُكّل َشْي ُه ِمن  َنا ْي َت َوأآ َلْرِض  ، وأالسبب هو ما يتوصل بها
إلى نيل الغرض وأالمقصود، فآتاه الله من كل شيء ما يتوصل

به إلى أغراضه وأأهدافه من تقوية سلطانه، وأإقامة العدل
العظيم القرآن تفسير )11
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وأالنظام في الرض، وأمنها السباب التي غلب بها العداء وأفتح
بها المفسدين في الرض، وأمنها السباب التي بها البلد وأكف

مكنته من العمران وأالبناء، وأالنتقال إلى مشرق الرض
وأمغربها، وأغيرها من السباب. 

وأالسباب التي يتسبب بها إلى تقوية الدوألة وأتثبيت دعائمها
وأاطراد التنمية وأالبداع فيها، تكون بالعلم وأالتخصص فإن العلم

من أعظم السباب الموصلة إلى تقوية الدوألة في جميع
المجالت الصناعية وأالتقنية وأالطبية وأغيرها، وأتكون بالقدرةا

ستطاعة بإعداد الجنود وأتوفر الصناع وأالعمال وأالمزارعيناوأال
وأغيرهم، وأمن السباب اللت وأالجهزةا وأالموال وأغيرها مما

يتوصل به إلى الغراض وأالمقاصد.
فالمسلم يتخذ السباب طاعة لله تعالى وأيتوكل على الله، وأقد

َلْمُرقال تعالى:  ُع ا ُيْرَج ِه  ْي َل ِإ َوأ َلْرِض  َوأا َوأاِت  ْيُب الّسَما َغ ِه  ّل َوأل }
ُلوَن} ْعَم َت َعّما  ِفٍل  َغا ِب ّبَك  َوأَما َر ِه  ْي َل َع ّكْل  َو َت َوأ ُه  ْد ُب ْع َفا ّلُه   فجمعُك

الله تعالى في الية بين العبادةا وأمنها اتخاذ السباب وأالتوكل
ِرِقوأقال تعالى:  ْلَمْش ِتيلً. ّرّب  ْب َت ِه  ْي َل ِإ ّتْل  َب َت َوأ ّبَك  ْسَم َر ِر  ُك ْذ َوأ ٱ{ ٱ ٱ

ِكيلً} َوأ ُه  ْذ ّتِخ َف َو  ُه ِإلّ  ٰـَه  َل ِإ ِرِب لَ  ْغ ْلَم ٱَوأ ُهْم، وأقال تعالى: ٱ ِوأْر َوأَشا }
ُيِحّب ّلَه  ِإّن ال ِه  ّل َلى ال َع ّكْل  َو َت َف َعَزْمَت  َذا  ِإ َف ِر  َلْم ِفي ا

ِليَن} ّك َو َت ْلُم احرص على ما" :، وأقال صلى الله عليه وأسلما
وأعن عمروأ روأاه مسلم، "ينفعك واستعن بالله ول تعجز

بن أمية قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وأسلم: أرسل
 روأاه ابن حأبان، وأعند"اعقلها وتوكل"ناقتي وأأتوكل؟ قال: 

بل قيدها"الطبراني وأالحاكم في المستدرك بلفظ: 
، وأأما تعطيل أسباب بناء الدوألة وأوأسائل القوةا فهو"وتوكل

من الجهل وأالضلل عن هدي القرآن وأسنة خير المرسلين
عليه الصلةا وأالسلم.

وأ الية تعم كل سبب مشروأع يوصل إلى المقاصد الشرعية
العظيمة، فإن المة مأمورةا بتحصيله وأالتوصل به إلى إقامة

دوألة السلم في الرض وأتقويتها، وأحأمل رسالة السلم
وأإبلغها للعالم، وأالجهاد في سبيل الله وأغيرها من المقاصد

الشرعية. 

:  السياسة العادلة
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السياسة العادلة هي جزء من شرع الله تعالى، وأأما السياسة
 بل شرع الله تعالى جاء،الظالمة فليست من شرع الله تعالى

.بإنكارها وأإزالتها كغيرها من المنكرات وأالمحّرمات
ّلم كانت بنو إسرائيل" :وأقد قال صلى الله عليه وأس

 وإنه، كلما هلك النبي خلفه النبي،تسوسهم النبياء
، قالوا: فما تأمرنا؟" وستكون خلفاء فتكثر،ل نبي بعدي

 فإن، وأعطوهم حّقهم،فوا ببيعة الول فالول"قال: 
متفق عليه، فولةا المر في" الله سائلهم عّما استرعاهم

المة يخلفون رسول الله صلى الله عليه وأسلم في سياسة
 قام علي رضي الله:المة السياسة العادلة، وأعن عبد خير قال

:عنه على المنبر فذكر رسول الله صلى الله عليه وأسلم فقال
،"قبض رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأاستخلف أبو بكر

 ثم، وأسار بسيرته حأتى قبضه الله على ذلك،فعمل بعمله
 حأتى قبضه الله،استخلف عمر فعمل بعملهما وأسار بسيرتهما

 رجاله ثقات.:على ذلك "روأاه أحأمد، وأقال الهيثمي
وأقال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله: "وأوألةا المور فينا هم

ّلم في الصحيح :خلفاء الرسول قال النبي صلى الله عليه وأس
إن بني إسرائيل كان تسوسهم النبياء كلما هلك"

 وسيكون خلفاء، وأنه ل نبي بعدي،النبي قام النبي
أوفوا":  فما تأمروأنا يا رسول الله قال: قالوا"ويكثرون

 فإن الله، وأدوا لهم الذي لهم،بيعة الول فالول
العلماء ورثة"، وأقال أيضا: "سائلهم عما استرعاهم

وددت أني قد رأيت"، وأروأي عنه أنه قال: "النبياء
الذين يحيون سنتي" وأمن خلفاءك قال: : قالوا"خلفائي

ّلمونها الناس  وأهم المراء، فهؤلء وألةا المور بعده"يع
.)11وأالعلماء

وأقال الحافظ ابن حأجر رحأمه الله: " أي أنهم كانوا إذا ظهر
ّيروأا،فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يقيم لهم أمرهم  وأيزيل ما غ

 وأفيه إشارةا إلى أنه ل بد للرعية من قائم.من أحأكام الدوألة

الفتاوأى مجموع )11
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بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وأينصف المظلوم من
.)22الظالم "

 "بعث:وأعن طارق بن شهاب عن رافع بن عمروأ الطائي قال
رسول الله صلى الله عليه وأسلم عمروأ بن العاص على جيش

 وأبعث معه في ذلك الجيش أبا بكر وأعمر رضي،ذات السلسل
نطلقوا حأتى نزلوا جبل طي،ا ف،الله عنهما وأسراةا أصحابه

 ما نعلمه: فقالوا. انظروأا إلى رجل دليل بالطريق:فقال عمروأ
: فإنه كان ربيل في الجاهلية، فسألت طارقا،إل رافع بن عمروأ

 اللص الذي يغزوأ القوم وأحأده فيسرق، قال: قال؟ما الربيل
 فلما قضينا غزاتنا وأانتهيت إلى المكان الذي كنا خرجنا:رافع

 يا صاحأب:منه توسمت أبا بكر رضي الله عنه فأتيته، فقلت
الخلل إني توسمتك من بين أصحابك فائتني بشيء إذا حأفظته

: قال. نعم: قلت؟ أتحفظ أصابعك الخمس:كنت مثلكم، فقال
ل الله وأأن محمدا عبده وأرسوله، وأتقيمإتشهد أن ل إله 

الصلوات الخمس، وأتؤتي الزكاةا إن كان لك، وأتحج البيت،
 وأأخرى ل تؤمرن: نعم، قال: قلت؟وأتصوم رمضان حأفظت

: قال؟ هل تكون المرةا إل فيكم أهل بدر:على اثنين، قلت
يوشك أن تفشو حأتى تبلغك وأمن هو دوأنك، إن الله عز وأجل
لما بعث نبيه صلى الله عليه وأسلم دخل الناس في السلم
فمنهم من دخل فهداه الله، وأمنهم من أكرهه السيف فهم

عواد الله وأجيران الله في خفارةا الله، إن الرجل إذا كان أميرا
فتظالم الناس بينهم فلم يأخذ لبعضهم من بعض انتقم الله منه

إن الرجل لتؤخذ شاةا جاره فيظل ناتئ عضلته غضبا لجاره
 ثم إن أبا بكر، فمكثت سنة:وأالله من وأراء جاره، قال رافع

 أنا رافع كنت لقيتك يوم كذا وأكذا:استخلف فركبت إليه، فقلت
مارةا ثمإ كنت نهيتني عن ال: قلت. عرفت:مكان كذا وأكذا، قال

:ركبت بأعظم من ذلك أمة محمد صلى الله عليه وأسلم، قال
لم يقم فيهم بكتاب الله فعليه بهلة الله يعني لعنة نعم فمن

 رجاله ثقات.:الله " روأاه الطبراني، وأقال الهيثمي
وأقال المام ابن القيم رحأمه الله: " وأمن له ذوأق في الشريعة

ّنها لغاية مصالح العباد في المعاش وأاطلع على كمالها وأتضم

الباري فتح )22
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وأالمعاد، وأمجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلئق، وأأنه ل عدل
ّين له فوق عدلها وأل مصلحة فوق ما تضّمنته من المصالح، تب
أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وأفرع من فروأعها، وأأن

من أحأاط علما بمقاصدها وأوأضعها، وأحأسن فهمه فيها لم يحتج
معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة

ظالمة فالشريعة تحرمها، وأسياسة عادلة تخرج الحق من
 علمها من علمها وأجهلها من، فهي من الشريعة،الظالم الفاجر

.)11جهلها "
 إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق:وأقال أيضا: " فل يقال

، بل هي جزء من أجزائها، بل هي موافقة لما جاء به،به الشرع
وأنحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم، وأإنما هي عدل الله

وأ قال أيضا: " وأتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى )22وأرسوله "
شريعة وأسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وأحأقيقة،

وأكتقسيم آخرين الدين إلى عقل وأنقل، وأكل ذلك تقسيم
 بل السياسة وأالحقيقة وأالطريقة وأالعقل كل ذلك،باطل

قسامأينقسم إلى قسمين: صحيح وأفاسد فالصحيح قسم من 
الشريعة ل قسيم لها، وأالباطل ضدها وأمنافيها، وأهذا الصل من

أهم الصول وأأنفعها وأهو مبني على حأرف وأاحأد، وأهو عموم
ّلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه رسالته صلى الله عليه وأس

العباد في معارفهم وأعلومهم وأأعمالهم، وأأنه لم يحوج أمته إلى
ّلغهم عنه ما جاء به،،أحأد بعده  وأإنما حأاجتهم إلى من يب

فلرسالته عمومان محفوظ ل يتطّرق إليهما تخصيص، عموم
بالنسبة إلى المرسل إليهم، وأعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج

إليه من بعث إليه في أصول الدين وأفروأعه، فرسالته كافية
شافية عامة لتحوج إلى سواها، وأل يتّم اليمان به إل بإثبات

ّلفين عن،عموم رسالته في هذا وأهذا  فل يخرج أحأد من المك
رسالته، وأل يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه المة

.)33في علومها وأأعمالها عما جاء به "

.الحكمية الطرق )11
سابق.ال المرجع )22
.الموقعين علم إ)33
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فإن الله تعالى أنزل الكتاب وأالميزان ليقوم الناس بالحق
َنا كما قال تعالى: ،وأالعدل ْل َأنَز َوأ َناِت  ّي َب ْل ِب َنا  َل َنا ُرُس ْل َأْرَس ْد  َق َل ٱ{

َد ِدي ْلَح َنا  ْل َأنْز َوأ ِقْسِط  ْل ِب ّناُس  ل ُقوَم  َي ِل ْلِميَزاَن  َوأ َتاَب  ِك ْل ُهُم  َع ٱَم ٱ ٱ ٱ ٱ
َلُه َوأُرُس ُه  َينُصُر ّلُه َمن  ل َلَم  ْع َي ِل َوأ ّناِس  ِلل ُع  ِف َنا َوأَم ٌد  ِدي ْأٌس َش َب ِه  ٱِفي

ِزيٌز} َع ّي  ِو َق ّلَه  ل ِإّن  ْيِب  َغ ْل ٱِب  فجعل الله تعالى المقصود منٱ
إرسال الرسل، وأإنزال الكتب قيام الناس بالعدل في حأق الله

وأحأقوق العباد، فالقرآن وأالميزان وأهو العدل وأما يعرف به
العدل متلزمان، فكل ما جاء به شرع الله فهو حأق وأعدل,

وأكل ما خرج عن شرع الله وأخالفه من سياسات أوأ أحأكام أوأ
ُكم وأقد قال الله تعالى: ،غيرها فهو ظلم وأجور َيْح ّلْم  َوأَمن  }

ِلُموَن} ّظا ُهُم ال ِئَك  َلـ ْوأ ُأ َف ّلُه   فكل حأكم غير حأكم اللهِبَمآ أنَزَل ال
تعالى فهو ظلم وأكفر، وأكل من حأكم بين الناس بغير شرع الله
ّدعاه عدل. تبارك وأتعالى فهو كافر ظالم قد حأكم بالظلم، وألو ا
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عتصام بالكتاب وأالسنةاباب: ال

عتصام بالكتاب وأالسنة، وأالتحاكمال يصح إيمان العباد إل بال
إليهما في جميع القوال وأالعمال وأالسياسات،فإن سياسة

الدوألة كغيرها من شؤوأن الحياةا الحكم فيها لشرع الله تعالى،
وأل يجوز اتباع غير شرع الله في شيء منها،كاتباع الهواء

وأالستحسانات العقلية، أوأ اتباع أنظمة الكفار وأقوانينهم أوأ
غيرها، فإن هذا من الشرك بالله تعالى في الحكم وأالتشريع،

ّلَهوأقد قال الله تبارك وأتعالى:  ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{ ٱ
ٍء ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف ُكْم  ْن ِر ِم َلْم ِلي  ْوأ ُأ َوأ لّرُسوَل  ْا  ُعو ِطي َأ ٱَوأ ٱ

ِر لِخ ِم  ْو َي ْل َوأ ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإن  لّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدوأ ٱَفُر ٱ ٱ ٱ ٱ
ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ .ٰذ

ْا وأقال تعالى:  ُكُروأ ْذ َوأا ْا  ُقو َفّر َت َوألَ  ًا  ِه َجِميع ّل ْبِل ال ِبَح ْا  َتِصُمو ْع َوأا }
ُتْم َبْح َأْص َف ُكْم  ِب ُلو ُق ْيَن  َب ّلَف  َأ َف ًء  َدآ ْع َأ ُتْم  ْن ُك ْذ  ِإ ُكْم  ْي َل َع ِه  ّل ْعَمَة ال ِن
َها ْن ُكْم ّم َذ َق َأن َف ِر  ّنا ٍةا ّمَن ال ْفَر َفا حُأ َلى َش َع ُتْم  ْن ُك َوأ ًا  َوان ِإْخ ِه  ِت ْعَم ِن ِب

ُدوأَن} َت ْه َت ُكْم  ّل َع َل ِه  ِت َيا ُكْم آ َل ّلُه  ّيُن ال َب ُي ِلَك  ,وأقد أخرج ابن جريرَكذ
ِهوأغيره عن ابن مسعود في قوله تعالى:  ّل ْبِل ال ِبَح ْا  َتِصُمو ْع َوأا }

ًا} عتصام بكتابها قال: "حأبل الله القرآن"، فأمر تعالى بالَجِميع
ختلف الذي منشأهلوأالجتماع على ذلك، وأنهى عن التفرق وأا

من اتباع الهواء وأالبدع وأالشهوات، وأعن أبي شريح الخزاعي
ّلم فقال  "قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وأس

 أليس تشهدون أن ل إله إل الله وأني رسول،أبشروا
إن هذا القرآن سبب طرفه بيد"، قالوا: بلى قال: ؟"الله

 فإنكم لن تضلوا،الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به
روأاه الطبراني في الكبير، وأقد نهى " ولن تهلكوا بعده أبدا

الله تعالى عباده أن يتفّرقوا كما تفّرق وأاختلف الذين من
قبلهم من المم الماضية اتباعا لهوائهم، من بعد ما جاءهم
ّينات الموجبة لهدايتهم وأاجتماعهم, فقال تبارك وأتعالى:  َالب َوأل }

َناُت ّي َب ْل ُهُم  َء ِد َما َجآ ْع َب ْا ِمن  ُفو َل َت ْخ َوأ ْا  ُقو َفّر َت ِذيَن  ّل َك ْا  ُنو ُكو ٱَت ٱ ٱ
َأّما َف ٌه  ُوأُجو ّد  َو َتْس َوأ ٌه  ُوأُجو َيّض  ْب َت ْوَم  َي ِظيٌم.  َع َذاٌب  َع ُهْم  َل ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َوأ

ِبَما َذاَب  َع ْل ْا  ُقو ُذوأ َف ُكْم  ِن ِإيَما َد  ْع َب ُتْم  َفْر ْك َأ ُهْم  ُه ُوأُجو ّدْت  َو ْس ِذيَن  ٱّل ٱ ٱ
ُهْم ِه  ّل ل ِة  َفِفي َرحْأَم ُهْم  ُه ُوأُجو َيّضْت  ْب ِذيَن  ّل َأّما  َوأ ُفُروأَن.  ْك َت ُتْم  ْن ٱُك ٱ ٱ
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ُدوأَن} ِل َها َخا ، وأقد أخرج ابن جرير وأابن أبي حأاتم عن ابنِفي
 أمر الله: قال" كالذين تفّرقوا وأاختلفوا " :عباس في قوله

وأنهاهم عن الختلف وأالفرقة وأأخبرهم أنما المؤمنين بالجماعة
هلك من كان قبلكم بالمراء وأالخصومات في دين الله ".

ْا :وأأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله ُقو َفّر َت ِذيَن  ّل َك ٱ{
ْا} ُفو َل َت ْخ  "هم أهل الكتاب نهى الله أهل السلم أن: قالٱَوأ

 كما تفّرق وأاختلف أهل الكتاب".،يتفّرقوا وأيختلفوا
 كيف يصنع أهل هذه:وأأخرج عبد بن حأميد عن الحسن " قال

ْاالهواء الخبيثة بهذه الية في آل عمران  ُقو َفّر َت ِذيَن  ّل َك ٱ{
َناُت} ّي َب ْل ُهُم  َء ِد َما َجآ ْع َب ْا ِمن  ُفو َل َت ْخ ٱَوأ  نبذوأها وأرّب الكعبة:قالٱ

وأراء ظهورهم " .
ٌه}وأ قوله تعالى:  ُوأُجو ّد  َو َتْس َوأ ٌه  ُوأُجو َيّض  ْب َت ْوَم  َي  أي تبيّض{

ّد وأجوه أهل الكفر وأأهل البدعة وأجوه أهل اليمان، وأتسو
وأالفرقة. وأقد أخرج ابن أبي حأاتم وأغيره عن ابن عباس في

ٌه} :قوله تعالى ُوأُجو ّد  َو َتْس َوأ ٌه  ُوأُجو َيّض  ْب َت ْوَم  َي "تبيّض:  قال{
ّد وأجوه أهل البدعة وأالضللة وأجوه أهل السنة وأالجماعة، وأتسو

."
ْاوأقال تعالى:  ُعو ِب ّت َت َوألَ  ُه  ُعو ِب ّت َف ًا  ِقيم َت ِطي ُمْس َذا ِصَرا ٰـ َه َأّن  َوأ ٱ{

ُقوَن} ّت َت ُكْم  ّل َع َل ِه  ِب ُكْم  َوأّصا ُكْم  ِل ٰذ ِه  ِل ِبي َعن َس ُكْم  ِب َق  َفّر َت َف ُبَل  ،ٱلّس
وأقد أخرج المام أحأمد وأغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه

ّ اا بيدهقال:  ّلم خط  ثم،" خّط رسول الله صلى الله عليه وأس
 ثم خّط خطوطا عن يمين"هذا سبيل الله مستقيما" :قال

وهذه السبل ليس منها" : ثم قال،ذلك الخط وأعن شماله
َذا:، ثم قرأ"سبيل إل عليه شيطان يدعو إليه ٰـ َه َأّن  َوأ } 

َعن ُكْم  ِب َق  َفّر َت َف ُبَل  لّس ْا  ُعو ِب ّت َت َوألَ  ُه  ُعو ِب ّت َف ًا  ِقيم َت ِطي ُمْس ٱِصَرا ٱ
ِه} " ِل ِبي . َس

 وأأخرج عبد بن حأميد وأأبو الشيخ عن قتادةا في قوله تعالى
ُبَل} لّس ْا  ُعو ِب ّت َت َوألَ  ُه  ُعو ِب ّت َف ًا  ِقيم َت ِطي ُمْس َذا ِصَرا ٰـ َه َأّن  َوأ ٱ{  قالٱ

ّنة،،"اعلموا إنما السبيل سبيل وأاحأد  جماعه الهدى وأمصيره الج
 جماعها الضللة وأمصيرها،وأأن إبليس اشترع سبل متفّرقة

النار".
َ:  وأأخرج عبد بن حأميد وأغيره عن مجاهد في قوله تعالى َوأل }

ُبَل} لّس ْا  ُعو ِب ّت  البدع وأالشبهات"، وأأخرج ابن جرير وأابن: قالٱَت
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ُبَل}: أبي حأاتم عن ابن عباس لّس ْا  ُعو ِب ّت َت َوألَ   قال:ٱ{
ّدد سبل الضللة "الضللت"، فوحّأد الله تعالى سبيل الحق, وأع

ّدد الظلمات في،في الية لكثرتها  كما وأحّأد الله تعالى النور وأع
َلىقوله تعالى:  ِإ ُلَماِت  ّظ ُهْم ّمَن ال ِرُج ُيْخ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِلّي ا َوأ ّلُه  {ال

َلى ِإ ِر  ّنو ُهْم ّمَن ال َن ِرُجو ُيْخ ُغوُت  ّطا ُهُم ال ُؤ َيآ ِل ْوأ َأ ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل َوأا ِر  ّنو ال
ُدوأَن} ِل َها َخا ِفي ُهْم  ِر  ّنا َأْصَحاُب ال ِئَك  َلـ ْوأ ُأ ُلَماِت  ّظ  فصراط اللهال

تعالى المستقيم وأاحأد وأهو دين السلم، وأأما طرق الشيطان
ّددةا ّعبت بأكثر الناس،فهي كثيرةا وأمتع  وأأخذت، وأهي التي تش

بهم إلى أنواع الكفر وأصنوف النحراف. 
،وأ قد أمر الله تعالى عباده بإقامة الدين وأعدم التفرق فيه

ًافقال تبارك وأتعالى:  ُنوحأ ِه  ِب َوأّصٰى  ّديِن َما  ل ُكم ّمَن  َل َع  ٱ{َشَر
َأْن َوأِعيَسٰى  َوأُموَسٰى  ِهيَم  ْبَرا ِإ ِه  ِب َنا  ْي َوأّص َوأَما  ْيَك  َل ِإ َنآ  ْي ْوأحَأ َأ ِذ  ّل ۤيَوأ ٱ

ِه} ِفي ْا  ُقو َفّر َت َت َوألَ  ّديَن  ل ْا  ِقيُمو .ٱَأ
ّلم أن المة سوف تفترق ،وأقد أخبر النبي صلى الله عليه وأس

ّين سبيل النجاةا عند الفتراق وأال ختلف، كما في حأديثاوأب
العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى

ّلم يقول:  لقد تركتكم على مثل البيضاء" الله عليه وأس
روأاه ابن أبي "  ل يزيغ عنها إل هالك،ليلها كنهارها

عاصم في كتاب السنة، وأعنه رضي الله عنه قال: وأعظنا
ّلم موعظة بليغة وأجلت منها رسول الله صلى الله عليه وأس

 فقلنا: يا رسول الله كأنها، وأذرفت منها العيون،القلوب
ّدع فأوأصنا، قال:  أوصيكم بتقوى الله والسمع"موعظة مو

 وأنه من يعش،والطاعة وإن تأّمر عليكم عبد حبشّي
ّنتي وسنة،منكم فسيرى اختلفا كثيرا  فعليكم بس
ّيين ، عضوا عليها بالنواجذ،الخلفاء الراشدين المهد

ّياكم ومحدثات المور  روأاه أبو" فإن كل بدعة ضللة،وإ
داوأد وأالترمذي، وأقد روأى عوف بن مالك عن النبي صلى الله

ّلم أنه قال:  افترقت اليهود على إحدى"عليه وأس
،وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار

وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى
 والذي نفس،وسبعون في النار وواحدة في الجنة

محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلثا وسبعين فرقة
 يا:قيل "واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار
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 روأاه ابن ماجة، وأفي"الجماعة" : قال؟رسول الله من هم
 قال:؟ وأمن هي يا رسول الله:روأاية عبد الله بن عمروأ: قالوا

ّين صلى الله عليه"ما أنا عليه وأصحابي"  روأاه الترمذي، فب
ّلم أن الطائفة الناجية هي التي تكون على مثل ما كان وأس
ّلم وأأصحابه رضي الله عنهم ،عليه النبي صلى الله عليه وأس
وأهو التمّسك بالقرآن وأالسنة علما وأعمل وأالجتماع عليهما،

ِروأقد قال تعالى:  ْنَصا َل َوأ ِريَن  َهاِج ْلُم ُلوَن ِمَن  ّوأ َل ُقوَن  ِب لّسا َوأ ٱ{ ٱ ٱ ٱ
ُهْم َل ّد  َع َأ َوأ ْنُه  َع ْا  َوأَرُضو ُهْم  ْن َع ّلُه  ل ِإحْأَساٍن ّرِضَي  ِب ُهم  ُعو َب ّت ِذيَن  ّل ٱَوأ ٱ ٱ

ْوُز َف ْل ِلَك  ٰذ ًا  َبد َأ َهآ  ِفي ِديَن  ِل َهاُر َخا ْن َل َها  َت َتْح ِري  َتْج ّناٍت  ٱَج ٱ
ِظيُم} َع ّلم: ع, وأقال صلى الله ٱْل خيركم قرني ثم"ليه وأس

الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم
يشهدون ول يستشهدون ويخونون ول يؤتمنون

َينُذرون ول يوفون وتظهر فيهم السمن  روأاه"و
البخاري وأمسلم.

وأقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "من كان منكم
ّنا فليستن بمن قد مات فإن الحي ل تؤمن عليه الفتنة ،مست

ّلم كانوا أفضل هذه أوألئك أصحاب محمد صلى الله عليه وأس
ّلفا، وأأعمقها علما، أبّرها قلوبا:المة ّلها تك  قوم اختارهم، وأأق

ّيه وأإقامة دينه  وأاتبعوهم، فاعرفوا لهم فضلهم،الله لصحبة نب
 فإنهم، وأتمّسكوا بما استطعتم من أخلقهم وأدينهم،في آثارهم

كانوا على الهدى المستقيم "، وأقال أيضا رضي الله عنه: "إن
الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه

ّلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته  ثم،وأس
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير

ّيه يقاتلون عن دينه،قلوب العباد  فما رأى، فجعلهم وأزراء نب
ّيئا فهو عند،المسلمون حأسنا  فهو عند الله حأسن وأما رأوأا س

الله سّيء " روأاه المام أحأمد.
 كان عمر بن عبد العزيز: ابن أبي حأاتم عن مالك قالوأأخرج
 المر منوأوألةا "سن رسول الله صلى الله عليه وأسلم :يقول

 الله وأاستكمال لطاعة اللهلكتاب تصديق بهابعده سننا الخذ 
 وأل النظرتبديلها ليس لحأد تغييرها وأل ،وأقوةا على دين الله

 وأمن، من اقتدى بها مهتد وأمن استنصر بها منصور،فيما خالفها
 غير سبيل المؤمنين وأوأله الله ما تولى وأصله جهنماتبعخالفها 
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الخلفاء هم الثر هذا في المر وأوألةاوأساءت مصيرا "، 
الله: رحأمه الشاطبي المام قال عنهم، الله رضي الراشدوأن

،وأكان يعجبهم فإنه كلم مختصر جمع أصول حأسنه من السنة"
 لن قوله ليس لحأد تغييرها وأل تبديلها وأل،منها ما نحن فيه

: وأقوله، قطع لمادةا البتداع جمله.النظر في شيء من خالفها
"من عمل بها مهتد" إلى آخر الكلم مدح لمتبع السنة وأذم لمن

: وأهو قول الله سبحانه وأتعالى،خالفها بالدليل الدال على ذلك
ْيَر َغ ْع  ِب ّت َي َوأ َدى  ُه ْل َلُه ا ّيَن  َب َت ِد َما  ْع َب ِقِق الّرُسوَل ِمن  ُيَشا َوأَمن  }

َوأَساءْت َمِصيًرا} ّنَم  َه ِه َج ِل ُنْص َوأ ّلى  َو َت ِه َما  ّل َو ُن ِنيَن  ْؤِم ْلُم ِبيِل ا َس
وأمنها ما سنه وألةا المر من بعد النبي صلى الله عليه وأسلم
فهو سنة وأل بدعة فيه ألبتة، وأإن لم يعلم في كتاب الله وأل

 فقد،سنة نبيه صلى الله عليه وأسلم نص عليه على الخصوص
جاء ما يدل عليه في الجملة، وأذلك نص حأديث العرباض بن

"فعليكم بسنتي وأسنة : حأيث قال فيه،سارية رضي الله عنه
الخلفاء الراشدين وأالمهديين تمسكوا بها وأعضوا عليها بالنواجذ

ٍإياكم وأمحدثات ال فقرن عليه السلم كما ترى سنةمور" أوأ
نأ وأ،تباع سنتهمان من اتباع سنته أ وأ،الخلفاء الراشدين بسنته

 لنهم رضي الله،المحدثات خلف ذلك ليست منها في شيء
عنهم فيما سنوه، إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلم نفسها،

وأإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وأسلم في
الجملة وأالتفصيل على وأجه يخفى على غيرهم مثله ل زائد

على ذلك... وأمن الصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز
مر وأعملهم تفسير لكتاب الله وأسنة رسولهأأن سنة وألةا ال

، الخذ بها تصديق لكتاب الله:لقولهصلى الله عليه وأسلم 
 وأقوةا على دين الله، وأهو أصل مقرر،وأاستكمال لطاعة الله

 فقد جمع كلم عمر بن عبد العزيز رحأمه،في غير هذا الموضع
.)11 "الله أصول حأسنة وأفوائد مهمة

قال ابن أبي العز رحأمه الله: " السنة طريقة الرسول صلى
ّلم  وأهم الصحابة، وأالجماعة جماعة المسلمين،الله عليه وأس

 فاتباعهم هدى وأخلفهم،وأالتابعون لهم بإحأسان إلى يوم الدين
ّلم،ضلل ّيه صلى الله عليه وأس ِإن : قال الله تعالى لنب ُقْل  }

عتصاماال )11
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ّلُه َوأال ُكْم  َب ُنو ُذ ُكْم  َل ِفْر  ْغ َي َوأ ّلُه  ُكُم ال ْب ِب ُيْح ِني  ُعو ِب ّت َفا ّلَه  ّبوَن ال ُتِح ُتْم  ُكن
ُفوٌر ّرحِأيٌم} َلُه وأقال: َغ ّيَن  َب َت ِد َما  ْع َب ِقِق الّرُسوَل ِمن  ُيَشا َوأَمن  }

ّنَم َه ِه َج ِل ُنْص َوأ ّلى  َو َت ِه َما  ّل َو ُن ِنيَن  ْؤِم ْلُم ِبيِل ا ْيَر َس َغ ْع  ِب ّت َي َوأ َدى  ُه ْل ا
ًا} َءْت َمِصير .)12 "َوأَسآ

 وأقال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله عن الصحابة رضي
الله عنهم: " وألهذا كان معرفة أقوالهم في العلم وأالدين

وأأعمالهم خير وأأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأأعمالهم في
 كالتفسير وأأصول الدين وأفروأعه:جميع علوم الدين وأأعماله

 فإنهم أفضل ممن،وأالزهد وأالعبادةا وأالخلق وأالجهاد وأغير ذلك
 فالقتداء بهم خير من، كما دل عليه الكتاب وأالسنة،بعدهم

القتداء بمن بعدهم، وأمعرفة إجماعهم وأنزاعهم في العلم
وأالدين خير وأأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم

وأنزاعهم، وأذلك أن إجماعهم ل يكون إل معصوما، وأإذا تنازعوا
 وأل،فالحق ل يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقوالهم

يحكم بخطأ قول من أقوالهم حأتى يعرف دللة الكتاب وأالسنة
ِليعلى خلفه قال تعالى:  ْوأ ُأ َوأ ْا الّرُسوَل  ُعو ِطي َأ َوأ ّلَه  ْا ال ُعو ِطي َأ }

َوأالّرُسوِل ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف ُكْم  ْن ِر ِم َلْم ا
ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ِر ذ ِم الِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإن 

21(

 وأمن جرت به الهواء وأارتكب البدع وأأعرض عن الكتاب
 فإن الله تعالى ل يقبل من،وأالسنة فإن عمله مردوأد عليه

 أوألهما إخلص النية لله:العمال إل ما توفر فيه شرطان
 كما قال،تعالى، وأالثاني متابعة النبي صلى الله عليه وأسلم

من أحدثا في أمرنا هذا ما ليس"صلى الله عليه وأسلم: 
من عمل" متفق عليه، وأفي روأاية لمسلم: "منه فهو رد

 وأقال صلى الله عليه"عمل ليس عليه أمرنا فهو رد
 وخير الهدي هدي،فإن خير الحديث كتاب الله: "وأسلم

، وشر المور محدثاتها،محمد صلى الله عليه وسلم
ْوَم روأاه مسلم، وأقد قال تعالى: "وكل بدعة ضللة َي ْل {ا

ُكُم ال َل َوأَرِضيُت  ِتي  ْعَم ِن ُكْم  ْي َل َع ْتَمْمُت  َأ َوأ ُكْم  َن ِدي ُكْم  َل ْلُت  ْكَم ِْسلََمإَأ
ًا}  فمن ابتدع في دين الله،، فقد أكمل الله تعالى هذا الدينِدين

الطحاوأية العقيدةا شرح )12
الفتاوأى مجموع )21
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وأأحأدث من العبادات ما لم ينّزل الله تعالى به سلطانا فقد رد
ن اللهإ": هذه الية الكريمة، قال المام الشاطبي رحأمه الله

تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وأسلم فيها
تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أِمروأا بها

ّبداتهم التي طوقوها في أعناقهم  وألم يمت رسول الله،وأتع
صلى الله عليه وأسلم حأتى كمل الدين بشهادةا الله تعالى

ُكْم} حأيث قال: ،بذلك َن ِدي ُكْم  َل ْلُت  ْكَم َأ ْوَم  َي ْل  فكل من زعم أنه{ا
ّذب بقوله ْلُت :بقي من الدين شيء لم يكمل فقد ك ْكَم َأ ْوَم  َي ْل {ا

ُكْم} َن ِدي ُكْم  ... لكن المراد كلياتها فلم يبق للدين قاعدةا يحتاجَل
إليها في الضروأرات وأالحاجيات أوأ التكميليات إل وأقد بينت غاية

 نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكول إلى.البيان
 فإن قاعدةا الجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب،نظر المجتهد

.)12عمالها وأل يسع تركها"إ فل بد من ،وأالسنة
لقد تمسك الصحابة بكتاب الله تعالى وأتأسوا برسول الله

 حأيث اجتمعت هممهم على اتباع،صلى الله عليه وأسلم
القرآن،وأ التخلق بأخلقه، وأالقتداء برسول الله صلى الله عليه

وأسلم الذي كان خلقه القرآن، وألم تشب علومهم، وأتشتت
هممهم، وأتصرفهم عن القرآن، وأتشغلهم عن الجهاد، ما أحأدثه

من جاء بعدهم من البدع وأالهواء، وأالستحسانات العقلية،
وأالقيسة الفاسدةا،وأ الفلسفة، وأالمنطق، وأقد قال الله تبارك

ِهوأتعالى:  ِن ُدوأ ْا ِمن  ُعو ِب ّت َت َوألَ  ُكْم  ّب ُكْم ّمن ّر ْي َل ِإ ِزَل  ُأن ْا َمآ  ُعو ِب ّت ٱ{
ّكُروأَن} َذ َت ِليلً ّما  َق َء  َيآ ِل ْوأ َتاَب، وأقال تعالى: َأ ِك ْل ُهُم ا َنا ْي َت ِذيَن آ ّل {ا

ِه} ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِئَك  َلـ ْوأ ُأ ِه  ِت َوأ َ ِتل ّق  َنُه حَأ ُلو ْت ،وأقد أخرج ابن جريرَي
ِه} :وأغيره عن ابن عباس في قوله ِت َوأ َ ِتل ّق  ّللون {حَأ قال "يح

 وأل يحّرفونه عن مواضعه ".، وأيحّرمونه حأرامه،حألله
: وأأخرج عبد الرزاق وأابن جرير عن ابن مسعود قال في قوله

ِه} ِت َوأ َ ِتل ّق  َنُه حَأ ُلو ْت َي  وأ يقرأ،"أي يحل حألله وأيحّرم حأرامه:  قال{
ّوأل منه شياء، وأل يحرف الكلم عن مواضعه،ه كما أنزل  وأل يتأ

غير تأوأيله".
ّق:  وأأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى َنُه حَأ ُلو ْت َي }

ِه} ِت َوأ َ  قال: " يتبعونه حأق اتباعه".ِتل

عتصاماال )12
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:وأ أخرج ابن أبي حأاتم عن زيد بن أسلم في قوله تعالى
ِه} ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِئَك  َل ْوأ ُأ ِه  ِت َوأ َ ِتل ّق  َنُه حَأ ُلو ْت َي َتاَب  ِك ْل ُهُم ا َنا ْي َت ِذيَن آ ّل {ا

ّلمون به كما أنزل وأل يكتمونه".: قال "يتك
ّوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر  وأعن القاسم بن مع

ة من الدهر وأأحأدنا ليؤتى اليمان قبلهيقول: لقد لبثنا بر
 تنزل السورةا على محمد صلى الله عليه وأسلم فنتعلم،القرآن

 وأما ينبغي أن يوقف عنده،حأللها وأحأرامها وأأمرها وأزجرها
 كما يتعلم أحأدكم السورةا، وألقد رأيت رجال يؤتى أحأدهم،منها

 يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف،القرآن قبل اليمان
 وأل ما ينبغي أن يقف،حألله وأل حأرامه وأل أمره وأل زاجره

 .)11 وأينثره نثر الدقل"،عنده منه
 وأعن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه

ّلم القرآن،وأسلم وأنحن فتيان ّلمنا اليمان قبل أن نتع  ثم، فتع
ّلمنا القرآن فازددنا به إيمانا" .)22تع

وأ قال الحسن: " من أحأب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على
.)33القرآن"

حأدثنا ابن حأميد، قال: حأدثنا جرير، عن عطاء، وأقال ابن جرير
عن أبي عبد الرحأمن، قال: "حأدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم
كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وأسلم، فكانوا إذا

وا بما فيها من العمل،لتعلموا عشر آيات لم يخلفوها حأتى يعم
فتعلمنا القرآن وأالعمل جميعا ". 

وأقال ابن جرير حأدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق
المروأزي، قال: سمعت أبي يعقوب يقول: حأدثنا الحسين بن

وأاقد، قال: حأدثنا العمش، عن شقيق، عن ابن مسعود، قال:
" كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوأزهن حأتى يعرف

 حأتىفتأمل قوله رضي الله عنه "معانيهن وأالعمل بهن "، 
" وأهو يبين منهج الصحابة رضييعرف معانيهن وأالعمل بهن 
 فقد كانوا يتدبروأن آياته، وأينقادوأن،الله عنهم في تلقي القرآن

لوأامره وأينتهون عما نهى عنه، وأبهذا حأصل لهم التمكين في

ةامند لبن اليمان )11
اليمان في ةامند وأابن ماجه ابن روأاه )22
مباركال لبن الزهد كتاب )33
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الرض وأالنصر على أعدائهم، وأهذه الهداية في التلقي هي التي
خالفهم بها كثير من الخلف، وأهذه المخالفة في التلقي عند
الكثير من الخلف هي السبب الحقيقي في تنكب الكثير عن
التمسك بالكتاب وأالسنة علما وأعمل في السياسة وأغيرها،
وأإبطائهم عن الجهاد في سبيل الله، وأهي السبب الحقيقي

وأراء ظاهرةا غياب من تحصل بهم الكفاية من أهل العلم عن
مواطن الجهاد وأمنازلة العداء، وأإعراض بعض أهل العلم عن

تبليغ الرسالة كاملة وأالصدع بكلمة الحق.
لقد أوأجب الله تعالى على عباده أن يقرأوأا سورةا الفاتحة في
كل ركعة، وأقد تضمنت سؤال الله تعالى الهداية إلى الصراط

 وأهو الطريق الواضح الذي ل عوج فيه، لضروأرةا،المستقيم
العباد إلى هداية الله وأتوفيقه في جميع الحأوال وأالوأقات وأفي

كل قول وأعمل.
وأسؤال الهداية يتضمن التوفيق إلى الحق وأالثبات عليه، وأأن

وأتوفيقا، وأأن يهديه إلى العلم يزيد الله تعالى عبده هداية
 فإن العبد،بتفاصيل الحأكام وأجزئياتها، وأأن يهديه للعمل بالعلم

،قد يفوته الكثير من العلم وأالعمل، وأقد يتمكن من التعلم
وألكنه يحتاج إلى هداية الله له بالعمل بالعلم.

 وأهو طريق الذين أنعم،فالصراط المستقيم هو دين السلم
 الذين عملوا بالعلم وأالمواعظ من النبيين،الله عليهم

ْو كما قال الله تعالى: ،وأالصديقين وأالشهداء وأالصالحين َل َوأ }
ًا ِإذ َوأ ًا.  ِبيت ْث َت ّد  َأَش َوأ ُهْم  ّل ًا  ْير َكاَن َخ َل ِه  ِب ُظوَن  َع ُيو ْا َما  ُلو َع َف ُهْم  ّن َأ

ًا.. ِقيم َت ًا ّمْس ُهْم ِصَراط َنا ْي َد َه َل َوأ ًا.  ِظيم َع ًا  َأْجر ّنـآ  ُد ّل ُهْم ّمن  َنا ْي َت ل
ِهم ْي َل َع ّلُه  ل َعَم  ْن َأ ِذيَن  ّل َع  ِئَك َم ٰـ َل ْوأ ُأ َف لّرُسوَل  َوأ ّلَه  ل ِطِع  ُي ٱَوأَمن  ٱ ٱ ٱ
ِئَك ٰـ َل ُأوأ َوأحَأُسَن  ِلِحيَن  لّصا َوأ ِء  َدآ َه لّش َوأ ِقيَن  ّدي لّص َوأ ّييَن  ِب ّن ل ٱّمَن  ٱ ٱ ٱ

ًا}. ِليم َع ِه  ّل ل ِب َفٰى  َك َوأ ِه  ّل ل َفْضُل ِمَن  ْل ِلَك  ٰذ ًا.  ِفيق ٱَر ٱ ٱ
ثم يسأل المصلي ربه أل يجعله من المغضوب عليهم وأل
الضالين، وأهؤلء هم الزائغون عن صراط الله المستقيم،

فالمغضوب عليهم هم الذين علموا وألم يعملوا كاليهود وأمن
فسق وأزاغا من علماء المة، وأالضالون الذين عملوا بل علم

كالنصارى وأمن ابتدع وأضل من عباد المة.
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فتضمنت فاتحة الكتاب التي يقرأها المسلم في كل ركعة
المنهاج السياسي لكل مسلم، وأهذه مسألة عظيمة عليها مدار

الهداية.
فبينت فاتحة الكتاب أن الهداية في جميع المور السياسية

وأغيرها تكون باتباع المسلم لكتاب الله وأسنة نبيه صلى الله
عليه وأسلم وأالعمل بهما، فإن التلقي في السياسة وأغيرها من

غير الكتاب وأالسنة ضلل وأخروأج عن الصراط المستقيم،
كنسبة بعض علماء السوء سياسات الملوك الجائرةا للسلم،

أوأ تلقف بعض المفتونين ما افتراه الكفار المفتروأن من
السياسات وأالنظمة كالديمقراطية وأغيرها ثم ينسبونها إلى

السلم وأيحتجون لذلك بالحجج الواهية وأيتبعون اليات
المتشابهات طلبا للفتنة وأالصد عن سبيل الله تعالى.

فهداية المسلم إلى الصراط المستقيم في السياسة وأغيرها
أن يتلقى العلم من الكتاب وأالسنة وأأن يعمل بعلمه، فإذا علم

مثل أن الجهاد فرض وأأن الله تعالى أوأجب جهاد الغزاةا
 حأتى، فعليه أن يعمل بعلمه وأيجاهد في سبيل الله،المعتدين

يكون من المهتدين الصادقين.
وأ فاتحة الكتاب فيها تحذير للمسلم من مسلكين جائرين في

 وأهم،السياسة وأغيرها وأأوألهما: هو مسلك المغضوب عليهم
 وأانتهج، وأمن سلك سبيلهم، كاليهود:الذين علموا وألم يعملوا

 الذين كتموا الحق، أوأ من علماء السوء،نهجهم من عوام المة
وأناصروأا الطواغيت، وأالثاني: هو مسلك الضالين الذين عملوا

 كالنصارى وأمن ضل من عباد المة.:على غير علم
وأقد تضمنت سورةا الفاتحة التحذير من الديمقراطية وأغيرها
من السياسات الجائرةا التي افتراها المغضوب عليهم اليهود

وأالضالون النصارى، فإن من سبلهم القديمة الجائرةا أن يتخذ
 كما قال تعالى:،بعضهم بعضا أربابا من دوأن الله تعالى

ِه} ّل ل ُدوأِن  ًا ّمن  َباب َأْر ُهْم  َن َبا ْه َوأُر ُهْم  َباَر َأحْأ ْا  ُذ ّتَخ ٱ{ ۤو  فقد اتخذوأهمٱ
أربابا حأين اتبعوهم في التحليل وأالتحريم وأهو التشريع، وأهذا

 وأقد،الكفر القديم ل يزالون يعمهون فيه وأيهيمون في ظلماته
زادوأا في هذه الزمان صورا وأأشكال للطواغيت المشرعين

من هيئات وأبرلمانات وأغيرها.
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فمن سلك طريق الكفر المسمى بالديمقراطية وأهو يقرأ في
الصلةا بفاتحة الكتاب فهو زائغ جاهل ضال عما تضمنته فاتحة

الكتاب من الهداية بالتمسك بالسلم علما وأعمل، وأمجانبة
سبيل المغضوب عليهم وأالضالين من اليهود وأالنصارى

وأنحوهم.
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باب: العقل

لقد أرسل الله تعالى الرسل عليهم الصلةا وأالسلم بالكتاب
 كما قال، وأهو العدل وأالحق،وأالميزان ليقوم الناس بالقسط

َتاَبالله تعالى:  ِك ْل ُهُم ا َع َنا َم ْل َأنَز َوأ َناِت  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا ُرُس ْل َأْرَس ْد  َق َل }
ٌد ِدي ْأٌس َش َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلَح َنا ا ْل َأنْز َوأ ِقْسِط  ْل ِبا ّناُس  ُقوَم ال َي ِل ْلِميَزاَن  َوأا

ّلَه ِإّن ال ْيِب  َغ ْل ِبا َلُه  َوأُرُس ُه  َينُصُر ّلُه َمن  َلَم ال ْع َي ِل َوأ ّناِس  ِلل ُع  ِف َنا َوأَم
ِزيٌز} َع ّي  ِو فجعل تعالى المقصود من إرسال الرسل وأإنزال ،َق

الكتب أن يقوم الناس بالقسط وأهو العدل في حأقوق الله
وأحأقوق العباد، وأجعل الله تعالى الكتاب وأالميزان متلزمين كما

َتاَبفي هذه الية وأكما في قوله تعالى:  ِك ْل َأنَزَل  ِذ  ّل ّلُه  ل ٱ{ ۤي ٱ ٱ
ِريٌب} َق َعَة  لّسا َعّل  َل ِريَك  ْد ُي َوأَما  ْلِميَزاَن  َوأ ّق  ْلَح ٱِب ٱ ، وأقال تعالى:ٱ

ْلِميَزاِن} ِفي  ْا  ْو َغ ْط َت َألّ  ْلِميَزاَن.  َع  َوأَض َوأ َها  َع َف َء َر لّسَمآ َوأ ٱ{ ٱ  أيٱ
وأوأضع العدل لتكون أحأوال الخلق كلها قائمة بالعدل وأالحق،
وأالميزان هو العدل وأما يعرف به العدل كالقيسة الصحيحة،

وأالعلل وأالحكم الشرعية، وأالميزان المعروأف وأنحوه، وأالفطر
وأالعقول السليمة فإن الله تعالى فطر العباد على توحأيده

ًاتبارك وأتعالى كما قال الله تعالى:  ِنيف ّديِن حَأ ِلل َهَك  َوأْج ِقْم  َأ َف }
ِلَك َذ ِه  ّل ْلِق ال ِلَخ ِديَل  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناَس  َطَر ال َف ِتي  ّل ِه ا ّل َةا ال ْطَر ِف

َلُموَن} ْع َي ّناِس لَ  َثَر ال ْك َأ ِكّن  َلـ َوأ ّيُم  َق ْل ّديُن ا  فأمر تعالى بأنال
ّدد وأجهه وأقصده لهذ الدين الذي هو فطرةا الله تعالى التي يس

ِه} :فطر الناس عليها،وأقوله تعالى ّل ْلِق ال ِلَخ ِديَل  ْب َت  أي ل{لَ 
ّيروأا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها  فيكون،تغ

خبرا بمعنى الطلب، وأقيل: المعنى أن الله تعالى خلق العباد،
ّوى بينهم في الفطرةا  وأل اختلف بينهم في أصل الفطرةا،،وأس

وأإنما تفسد الفطرةا بما يطرأ عليها من الكفر وأالنحراف، كما
جاء عن أبي هريرةا رضي االله عنه قال: قال رسول الله صلى

،ما من مولود إل يولد على الفطرة" :الله عليه وأسلم
 كما تنتج،فأبواه يهّودانه أو ينّصرانه أو يمّجسانه

؟" هل تحّسون فيها من جدعاء،البهيمة بهيمة جمعاء
ْلِقثم يقول  ِلَخ ِديَل  ْب َت َها َل  ْي َل َع ّناَس  َطَر ال َف ِتي  ّل ِه ا ّل َةا ال ْطَر ِف }

ّيُم} َق ْل ّديُن ا ِلَك ال َذ ِه  ّل  روأاه البخاري وأمسلم وأاللفظ للبخاري،ال



  49
 الشرعية السياسة

أي تلد البهيمة بهيمة جمعاء، وأهي التي ل نقص في خلقها، فل
يحس فيها من جدعاء وأهي مقطوعة الذن، وأالمعنى أن أهلها

ّيروأا خلقها بجدع أذنها، وأكذلك المولود يولد وأقد هم الذين غ
ّيرانه عن فطرته ،فطر على معرفة التوحأيد, وألكن أبواه يغ

 إني:قال الله عز وجل"وأقال صلى الله عليه وأسلم: 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم

 روأاه مسلم."عن دينهم
ْنُه} وأقال تعالى:  ٌد ّم ِه ُه َشا ُلو ْت َي َوأ ِه  ّب ٍة ّمن ّر َن ّي َب َلى  َع َكاَن  َفَمن  َأ }

فالمؤمن على إيمان وأهدى من ربه، وأيتبع هذا اليمان وأيوافقه
وأل يخالفه شاهد من الله وأهو القرآن.

َثُلوأ قال الله تبارك وأتعالى:  َلْرِض َم َوأ َوأاِت  لّسَما ُنوُر  ّلُه  ل ٱ{ ٱ ٱ
َها ّن َأ َك لّزَجاَجُة  ٍة  ِفي ُزَجاَج َباُح  ْلِمْص َباٌح  َها ِمْص ِفي ٍةا  َكا َكِمْش ِه  ِر ٱُنو ٱ

ٍة ّي ِب َغْر َوألَ  ٍة  ّي ِق ٍة لّ َشْر َن ُتو ْي ٍة َز َك َباَر ٍةا ّم ُد ِمن َشَجَر َق ُيو ّي  ُدّر َكٌب  ْو َك
ّلُه ل ِدي  ْه َي ٍر  ُنو َلٰى  َع ّنوٌر  َناٌر  َتْمَسْسُه  َلْم  ْو  َل َوأ ُء  ُيِض َها  ُت ْي ُد َز َكا ٱَي ۤي
ٍء ُكّل َشْي ِب ّلُه  ل َوأ ّناِس  ِلل َثاَل  َلْم ّلُه  ل ِرُب  َيْض َوأ ُء  َيَشآ ِه َمن  ِر ُنو ٱِل ٱ ٱ

ِيٌم} َل ، قال المام ابن القيم رحأمه الله " وأالمصباح هو نورَع
اليمان في قلبه، وأالشجرةا المباركة هي شجرةا الوحأي

ّتقد ّدةا المصباح التي ي المتضّمنة للهدى وأدين الحق، وأهي ما
منها، وأالنورعلى النور نورالفطرةا الصحيحة وأالدراك الصحيح،

 فيزداد، فينضاف أحأد النورين إلى الخر،وأنور الوحأي وأالكتاب
العبد نورا على نور، وألهذا يكاد ينطق بالحق وأالحكمة قبل أن

 ثم يبلغه الثر بمثل ما وأقع في قلبه وأنطق،يسمع ما فيه بالثر
 فيريه، فيتفق عنده شاهد العقل وأالشرع وأالفطرةا وأالوحأي،به

 ل،عقله وأفطرته وأذوأقه الذي جاء به الرسول هو الحق
، بل يتصادقان وأيتوافقان،لبتةأيتعارض عنده العقل وأالنقل 
 عكس من تلطمت في قلبه،فهذا علمة النور على النور

ّيات أمواج الشبه الباطلة، وأالخيالت الفاسدةا من الظنون الجهل
ّيات ْوأ فهي في صدره ،التي يسميها أهلها القواطع العقل َأ }

ِه ِق ْو َف ْوٌج ّمن  ِه َم ِق ْو َف ْوٌج ّمن  ُه َم ْغَشا َي ّلّجّي  ٍر  َبْح ِفي  ُلَماٍت  ُظ َك
َها َيَرا ْد  َك َي َلْم  ُه  َد َي َأْخَرَج  َذا  ِإ ْعٍض  َب َق  ْو َف َها  ْعُض َب ُلَماٌت  ُظ َسَحاٌب 

ٍر} ّنو َلُه ِمن  َفَما  ُنوًرا  َلُه  ّلُه  َعِل ال َيْج ّلْم  َوأَمن 
11(.

السلمية الجيوش اجتماع )11
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فالقلب السليم الباقي على فطرته يطمئّن إلى الحق، وأيصدقه
وأيؤمن به، وأينكر الكذب وأالباطل وأل يطمئن إليه، بل يحدث له
ريبة وأقلقا لمخالفته لفطرته السليمة، وأقد قال صلى الله عليه

البر حسن الخلق والثم ما حاك في نفسك"وأسلم 
 روأاه مسلم."وكرهت أن يطلع عليه الناس

 قلت: يا رسول الله أخبرني ما: وأعن أبي ثعلبة الخشني قال
البّر ما سكنت إليه النفس"يحّل لي وأما يحرم علي قال: 

واطمأن إليه القلب، والثم ما لم تسكن إليه النفس
 روأاه"ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون

أحأمد.
 وأعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى

إذا حاك في نفسك" قال: ؟الله عليه وأسلم: ما الثم
ّيئتك قال: "؟" قال: فما اليمانشيء فدعه إذا ساءتك س

 روأاه أحأمد."وسّرتك حسنتك فأنت مؤمن
 وأعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " الثم حأواز

القلوب" وأفي روأاية " حأواز الصدوأر" وأفي روأاية " ما كان من
نظرةا فللشيطان فيها مطمع وأالثم حأواز القلوب" روأاه

الطبراني، قال ابن رجب رحأمه الله: "وأهذا يدل على أن الله
فطر عباده على معرفة الحق، وأالسكون إليه وأقبوله، وأركز

في الطباع محبة ذلك وأالنفور من ضده... وألهذا سمى الله ما
ْأُمُر فقال تعالى: ،أمر به معروأفا وأما نهى عنه منكرا َي ّلَه  ِإّن ال }

َفْحَشاء ْل َعِن ا َهى  ْن َي َوأ َبى  ُقْر ْل ِذي ا َتاء  ِإي َوأ ِلحْأَساِن  َوأا ْدِل  َع ْل ِبا
ْغِي} َب ْل َوأا ِر  َك ْلُمن  وأقال تعالى في صفة الرسول صلى اللهَوأا

ِئَث} :عليه وأسلم َبآ ْلَخ ِهُم ا ْي َل َع ُيَحّرُم  َوأ َباِت  ّي ّط ُهُم ال َل ُيِحّل  َوأ }
وأأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره، فالقلب الذي دخله
نور اليمان، وأانشرح به وأانفسح، يسكن للحق وأيطمئن إليه

.)11وأيقبله، وأينفر عن الباطل وأيكرهه وأل يقبله"
وأعن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حأميد وأعن أبي

إذا سمعتم" :أسيد أن النبي صلى الله عليه وأسلم قال
الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم

وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب فأنا أولكم به،

وأالحكم العلوم جامع )11
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وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفرمنه
أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد فأنا

 إسناده صحيح.: روأاه أحأمد، قال ابن كثير"أبعدكم منه

:  ضعف النسان في إدراكه ومعرفته بالمصالح
فالله تعالى هو الذي خلق الخلق، وأهو أعلم بما يصلحهم في 

َودنياهم وأآخرتهم، كما قال تعالى:  ُه َوأ َق  َل َلُم َمْن َخ ْع َي َألَ  }
ِبيُر} ْلَخ ِطيُف  ّل ٱل .ٱ

ّلُه} وأقال تعالى:  ل ِم  َأ َلُم  ْع َأ ُتْم  ْن َأ َأ ُكُم، وأقال تعالى: ٱ{ ْي َل َع ِتَب  ُك }
ُكْم ّل ْيٌر  َو َخ ُه َوأ ًا  ْيئ ْا َش ُهو ْكَر َت َأن  َعَسى  َوأ ُكْم  ّل ٌه  ُكْر َو  ُه َوأ َتاُل  ِق ْل ا

َ ُتْم ل ْن َأ َوأ َلُم  ْع َي ّلُه  َوأال ُكْم  ّل َو َشّر  ُه َوأ ًا  ْيئ ْا َش ّبو ُتِح َأن  َعَسى  َوأ
َلُموَن} ْع  فأنى لهذا النسان الضعيف من كل وأجه أن يدرك،َت

على وأجه الكمال مصلحته بنفسه، وأأن يحيط بما فيه نفعه
 كما قال الله تبارك،وأالتمام، فإن النسان ضعيف ظلوم جهول

َباِلوأتعالى:  ْلِج َوأ َلْرِض  َوأ َوأاِت  لّسَما َلى  َع َنَة  َلَما َنا  َعَرْض ّنا  ِإ ٱ{ ٱ ٱ ٱ
ًا ُلوم َظ َكاَن  ّنُه  ِإ ْنَساُن  ِل َها  َل َوأحَأَم َها  ْن ْقَن ِم َف َأْش َوأ َها  َن ْل َيْحِم َأن  ْيَن  َب ٱَفأ

ُهولً} ّـي بين الناس وأبين أنفسهم وأتقديراتهمَج ، وألو خل
وأاستحساناتهم لهلكوا أنفسهم، وألوأردوأها موارد الشقاء
وأالضلل، فإن الناس ضعفاء في علومهم وأإدراكهم، بل ل

 كما قال الله تبارك،يعلمون حأقيقة الروأاح التي في أبدانهم
َوأَمآوأتعالى:  ّبي  ِر َر َأْم لّروأُح ِمْن  ُقِل  لّروأِح  َعِن  َنَك  ُلو َأ َيْس َوأ ٱ{ ٱ

ِليلً} َق ِإلّ  ِم  ْل ِع ْل ُتم ّمن  ِتي  وألكن هذا المخلوق الضعيف الذيٱُأوأ
خلقه الله من نطفة إذا كفر جاهر بكفره، وأخاصم ربه وأعارض

أحأكامه بأقيسته وأأدلته العقلية الفاسدةا، كما قال الله تبارك
َقُه. ِمنوأتعالى:  َل ٍء َخ ّي َشي َأ ُه. ِمْن  َفَر ْك َأ ِلنَساُن َمآ  ِتَل  ُق ٱ{

َذا ِإ ُثّم  ُه.  َبَر ْق َأ َف َتُه  َأَما ُثّم  ُه.  َيّسَر ِبيَل  لّس ُثّم  ُه.  ّدَر َق َف َقُه  َل ٍة َخ َف ْط ٱّن
ُه} َأَمَر ْقِض َمآ  َي َلّما  َكلّ  ُه.  َأنَشَر َء  َيَر، وأقال تعالى: َشآ َلْم  َوأ َأ }

َنا َل َوأَضَرَب  ِبيٌن.  َو َخِصيٌم ّم ُه َذا  ِإ َف ٍة  َف ْط ّن ُه ِمن  َنا ْق َل ّنا َخ َأ ِلنَساُن  ٱ
َها ِيي ُيْح ُقْل  ِهَي َرِميٌم.  َوأ َظاَم  ِع ْل ِيي  ُيح َقاَل َمن  َقُه  ْل َنِسَي َخ َوأ َثلً  ٱَم

ِليٌم} َع ْلٍق  ُكّل َخ ِب َو  ُه َوأ ٍةا  ّوأَل َمّر َأ َهآ  َأ َأنَش ِذ  ّۤيل  فهذا الكافر استدلٱ
نكار البعث بتشبيه قدرةا الخالق بقدرةاإبعقله الفاسد على 

رحأمه الله: " فتأوأيل الكلم المخلوق، قال المام ابن جرير
ِعظاَمإذن: أوأ لم ير هذا النسان الذي يقول:  ِيي ال ُيْح {َمْن 
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ِهَي َرِميٌم} ّ اياَوأ ِو ّويناه خلقا َس َو، أنا خلقناه من نطفة فس َذا ه  فإ
 يقول: فإذا هو ذوأ خصومة لربه، يخاصمه فيما قال له.َخِصيٌم

ربه إني فاعل، وأذلك إخبار لله إياه أنه ُمْحيي خلقه بعد
 إنكارا منه؟مماتهم، فيقول: َمْن يحيي هذه العظام وأهي رميم

ِبيٌن يقول: يبين لمن سمع لُقدرةا الله على إحأيائها وأقوله: ُم
ُخصومته وأقيله ذلك أنه مخاصم ربه الذي خلقه. وأقوله:

َقُه{ ْل َنِسَي َخ َوأ َثلً  َنا َم ّثل لنا شبها بقوله:}َوأَضَرَب ل  يقول: وأم
ِهَي َرِميٌم{ َوأ َظاَم  ِع ِيي ال ُيْح  إذ كان ل يقدر على إحأياء ذلك}َمْن 

أحأد، يقول: فجعلنا كمن ل يقدر على إحأياء ذلك من الخلق
َقُه{ ْل َنِسَي َخ َنا إياه كيف خلقناه، وأأنه لم}َوأ ْلق  يقول: وأنسي خ

ّ ايا ناطقا، يقول: فلم يفكر في ِو يكن إل نطفة، فجعلناها خلقا َس
ُه، فيعلم أن من خلقه من نطفه حأتى صار بشرا سويا ْلِقنا َخ

ْعِجز أن يعيد الموات أحأياء، وأالعظام الّرميم ناطقا متصّرفا، ل ي
.)11بَشرا كهيئتهم التي كانوا بها قبل الفناء"

وأإذا تأمل المسلم الكثير من شبه المجادلين بالباطل وأجدها
من هذا الضرب، فإن اعتراضاتهم وأشبههم وأأقيستهم الفاسدةا
قائمة على تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق كصفة العلم

أوأ القدرةا أوأ القّوةا أوأ غيرها من الصفات، وأأحأيانا يسووأن
فيجعلون ما هو حأق لله تعالى المخلوق بالخالق في العبادةا،

َلِفي َضلٍَللغيره من الخلق، كما قال تعالى:  ّنا  ُك ِإن  ِه  ّل ل َت ٱ{
َلِميَن} َعا ْل ِبَرّب  ُكْم  ّوي ُنَس ْذ  ِإ ِبيٍن.  قال المام ابن كثير رحأمهٱّم

الله: " أي أن نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين
، فسّووأا طواغيتهم بالله تعالى)21وأعبدناكم مع رب العالمين "

في المحبة،وأ التعظيم، وأالعبادةا، وأالطاعة كالديمقراطيين
وأغيرهم من اللدينين (العلمانيين) الذي يجعلون التشريع

وأالطاعة للمخلوق.
المجادلين بالباطل قائمة على تشبيه المخلوق فكثير من شبه

بالخالق تبارك وأتعالى بالصفات، أوأ تسوية المخلوق بالخالق
في العبادةا.

البيان جامع )11
العظيم القرآن تفسير )21
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وأ هذا التشبيه الضال وأالحيرةا التي تاه فيها هؤلء الحيارى إنما
ّدروأا هي بسبب كفرهم وأجهلهم بربهم تبارك وأتعالى، فلم يق

ّووأه ّبهوه وأس ّق تعظيمه، بل ش ّظموه حأ ّق قدره، وألم يع الله حأ
ّ اوا كبيرا  وأقد قال،بخلقه تعالى الله عما يظن الظالمون عل

ًا}تعالى:  َوار ْط َأ ُكْم  َق َل ْد َخ َق َوأ ًا  َقار َوأ ِه  ّل ِل َتْرُجوَن  ُكْم لَ  َل وأقد ،{ّما 
أخرج سعيد بن منصور وأغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما

َقاًرا} :في قوله تعالى َوأ ِه  ّل ِل َتْرُجوَن  ُكْم َل  َل  قال: "ل{ّما 
تعلمون لله عظمة".

ِذيَن وأقال تعالى:  ّل ِإّن  َلُه  ْا  ُعو َتِم ْس َف َثٌل  ِرَب َم ّناُس ُض ل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{ ٱ ٱ

ِإن َوأ َلُه  ْا  ُعو َتَم ْج ِو  َل َوأ ًا  َباب ُذ ْا  ُقو ُل َيْخ َلن  ِه  ّل ل ُدوأِن  ُعوَن ِمن  ْد ٱَت ٱ
ِلُب ّطا ل ُعَف  ْنُه َض ُه ِم ُذوأ ِق َتن َيْس ًا لّ  ْيئ َباُب َش ّذ ل ُهُم  ْب ُل ٱَيْس ٱ

ِزيٌز} َع ّي  ِو َق َل ّلَه  ل ِإّن  ِه  ِر ْد َق ّق  ّلَه حَأ ل ْا  َدُروأ َق ُلوُب. َما  ْط ْلَم ٱَوأ ٱ ٱ
ًا وأقال تعالى:  َلْرُض َجِميعـ َوأ ِه  ِر ْد َق ّق  ّلَه حَأ ل ْا  َدُروأ َق َوأَما  ٱ{ ٱ

َنُه ْبَحا ِه ُس ِن َيِمي ِب ّياٌت  ِو ْط َوأاُت َم لّسَما َوأ ِة  َياَم ِق ْل ْوَم  َي ُتُه  ْبَضـ ٱَق ٱ
ُكوَن} ِر ُيْش َعّما  َلٰى  َعا َت  فمن جهل صفات الله تبارك وأتعالىَوأ

ّدر الله ّق قدره، وأكذلك لم يق ّدره حأ وأأشرك معه غيره لم يق
حأق قدره من ظَن أن الله تعالى خلق الجن وأالنس عبثا، وأأنه

يتركهم سدى ل يرسل إليهم رسل يدعونهم إلى عبودية الله
ّلَهوأتحكيم شريعته، كما قال الله تبارك وأتعالى:  ل ْا  َدُروأ َق َوأَما  ٱ{

ُقْل َمْن ٍء  ٍر ّمن َشْي َبَش َلٰى  َع ّلُه  ل َأنَزَل  ْا َمآ  ُلو َقا ْذ  ِإ ِه  ِر ْد َق ّق  ٱحَأ
َنُه ُلو َع َتْج ّناِس  ّلل ًدى  ُه َوأ ًا  ُنور ِه ُموَسٰى  ِب َء  ِذي َجآ ّل َتاَب  ِك ْل ٱَأنَزَل  ٱ

َ َوأل ُتْم  َأن ْا  َلُم ْع َت َلْم  ُتْم ّما  ّلْم ُع َوأ ًا  ِثير َك ُفوَن  ُتْخ َوأ َها  َن ُدوأ ْب ُت ِطيَس  ۤوَقَرا
ُبوَن} َع ْل َي ِهْم  ْوِض ِفي َخ ُهْم  َذْر ُثّم  ّلُه  ل ُقِل  ُكْم  ُؤ َبا . ٱآ

َوأقال تعالى:   َنا ل ْي َل ِإ ُكْم  ّن َأ َوأ ًا  َبث َع ُكْم  َنا ْق َل ّنَما َخ َأ ُتْم  ْب َفَحِس َأ }
َعْرِش ْل َو َرّب  ُه ِإلّ  ٰـَه  َل ِإ ّق لَ  ْلَح ِلُك  ْلَم ّلُه  ل َلى  َعا َت َف ُعوَن.  ٱُتْرَج ٱ ٱ ٱ

ِم} ِري َك .ٱْل
َفًةوأ قال تعالى:  ْط ُن َيُك  َلْم  َأ ًدى.  ْتَرَك ُس ُي َأن  ِلنَساُن  َيْحَسُب ا َأ  }

ْنُه َعَل ِم َفَج َق فسوى.  َل َفَخ َقًة  َل َع َكاَن  ُثّم  َنى.  ُيْم ِنّي  ّمن ّم
ِيـَي ُيْح َأن  َلٰى  َع ٍر  ِد َقا ِب ِلَك  َذ ْيَس  َل َأ َثٰى.  ُلن َكَر وأا ّذ ْيِن ال ْوأَج الّز

ٰ }ا َتى ْو  ْلَم
ّيم رحأمه الله: في قول تعالى َيْحَسُب: قال المام ابن الق َأ }

ًدى} ْتَرَك ُس ُي َأن  ِلنَساُن   قال الشافعي رحأمه الله: مهمل لا
وأل يثاب وأل ، بالخير وأالشرى ل يجز:يؤمر وأل ينهى، وأقال غيره
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يعاقب، وأالقولن متلزمان، فالشافعي ذكر سبب الجزاء
العقاب، وأهو المر وأالنهي، وأالخر ذكر غاية المر وأوأالثواب

:وأالنهي، وأهو الثواب وأالعقاب، ثم تأمل قوله تعالى بعد ذلك
َنى ُيْم ِنّي  َفًة ّمن ّم ْط ُن َيُك  َلْم  َأ ّوى} { َفَس َق  َل َفَخ َقًة  َل َع َكاَن  ُثّم 

فمن لم يتركه وأهو نطفة ُسدى, بل قلب النطفة، وأصرفها حأتي
 ثم قلب العلقة حأتى صارت،أكمل مما هي وأهي العلقة صارت

ّبرها بتصريفه،أكمل مما هي حأتى خلقها ّوى خلقها فد  فس
 حأتى انتهى كمالها بشرا سويا،،وأحأكمته في أطوار كمالتها

فكيف يتركه سدى ل يسوقه إلى غاية كماله الذي خلق له, فإذا
ّلته تأمل العاقل البصير أحأوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها د

على المعاد وأالنبوات، كما تدله على إثبات الصانع وأتوحأيده
صفات كماله، فكما تدل أحأوال النطفة من مبدئها إلى غايتهاوأ

نسان وأبارئه، فكذلك تدل على كمالإعلى كمال قدرةا فاطر ال
عن أن يخلقهاي  وأأنه الملك الحق المتعال،حأكمته وأعلمه وأملكه

عبثا وأيتركها سدى بعد كمال خلقها، وأتأمل كيف لما زعم
أعداؤه الكافروأن أنه لم يأمرهم وألم ينههم على ألسنة رسله،
وأأنه ل يبعثهم للثواب وأالعقاب كيف كان هذا الزعم منهم قول

َنا فقال تعالى: ،بأن خلق السماوأات وأالرض باطل َلْق َوأَما َخ }
ْيٌل َو َف َفُروأا  َك ِذيَن  ّل َظّن ا ِلَك  َذ ِطًل  َبا ُهَما  َن ْي َب َوأَما  َْلْرَض  َوأا الّسَماء 

ِر} ّنا َفُروأا ِمَن ال َك ِذيَن  ّل ، فلما ظن أعداؤه أنه لم يرسل إليهمّل
ا منهم أنه خلقّ ارسول، وألم يجعل لهم أجل للقائه كان ذلك ظن

خلقه باطل، وألهذا أثنى تعالى على عباده المتفكرين في
مخلوقاته بأن أوأصلهم فكرهم فيها إلى شهادتهم بأنه تعالى لم
يخلقها باطل، وأأنهم لما علموا ذلك وأشهدوأا به علموا أن خلقها
يستلزم أمره وأنهيه، وأثوابه وأعقابه، فذكروأا في دعائهم هذين

َذاَب : فقالوا،المرين َع َنا  ِق َف َنَك  ْبَحا ِطلً ُس َبا َهذا  ْقَت  َل َنا َما َخ ّب {َر
ِر ّنا ِلِميَن ِمْن ال ّظا ِلل َوأَما  َتُه  ْي َأْخَز ْد  َق َف ّناَر  ْدِخِل ال ُت ّنَك َمن  ِإ َنا  ّب َر

ٍر} )11َأنَصا

اقتران العنت والفساد بالهواء:
ِفيقال الله تعالى:  ُكْم  ُع ِطي ُي ْو  َل ِه  ّل ل ُكْم َرُسوَل  ِفي َأّن  ْا  َلُم ْع َوأآ ٱ{ ۤو

ل ُكُم  ْي َل ِإ ّبَب  ّلَه حَأ ل ِكّن  ٰـ َل َوأ ّتْم  ِن َع َل ِر  َلْم ٍر ّمَن  ِثي ٱَك ٱ ِفيإٱ َنُه  ّي َوأَز ِيَماَن 
1597  ـ1595 ص ت. العمران الفوائد بدائع )11
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ُهُم ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َياَن  ِعْص ْل َوأ َق  ُفُسو ْل َوأ ْفَر  ُك ْل ُكُم  ْي َل ِإ َه  َكّر َوأ ُكْم  ِب ُلو ٱُق ٱ ٱ
ِكيٌم} ِليٌم حَأ َع ّلُه  ل َوأ ْعَمًة  ِن َوأ ِه  ّل ل َفْضلً ّمَن  ُدوأَن.  ٱلّراِش ٱ ، أي لوٱ

يطيعكم فيما تروأنه بآرائكم وأتقولونه باجتهادكم لهلكتم
وأشقيتم، وأالعنت هو المشقة وأالشدةا وأالثم وأالهلك، وألكن

الله َمّن عليكم وأحأفظكم وأعصمكم من أن ينالكم العنت بأن
حأبب إليكم اليمان بالله وأرسوله صلى الله عليه وأسلم وأحأسنه

 إليكم الكفر وأالفسوق وأالعصيان، وألهذا فأنتمكرهفي قلوبكم وأ
،ل تقدمون بين يدي الله وأرسوله صلى الله عليه وأسلم

وأتطيعون رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأتتبعونه، وألو لم
تفعلوا وأاتبعتم آراءكم المخالفة للكتاب وأالسنة لنالكم العنت،

 قرأ أبو:أخرج الترمذي وأغيره عن أبي نضرةا قالوأقد 
ِفيسعيدالخدري  ُكْم  ُع ِطي ُي ْو  َل ِه  ّل ُكْم َرُسوَل ال ِفي َأّن  َلُموا  ْع َوأا }

ّتْم} ِن َع َل ِر  َْلْم ٍر ّمَن ا ِثي  قال هذا نبيكم صلى الله عليه وأسلمَك
يوحأى إليه وأخيار أمتكم لو أطاعهم في كثير من المر لعنتوا

فكيف بكم اليوم".
وأقوله "خيار أمتكم" يعني الصحابة رضي الله عنهم، وأقوله

ُأخذ بآرائكم "فكيف بكم اليوم" أي كيف يكون حأالكم لو 
وأاجتهاداتكم المخالفة للقرآن وأالسنة وأخطابه موجه للتابعين،
فإذا كان العنت وأالهلك وأالشقاء سوف يلحق بالصحابة رضي
الله عنهم إذا قدموا آراءهم على الكتاب وأالسنة فكيف يكون

الحال في زماننا الذي فشت فيه الراء وأالهواء وأالفكار
المضللة.

وأما تعانيه المة من شدةا وأعنت وأضعف وأتراجع في الصناعة
وأوأسائل وأأدوأات القوةا، هو بسبب العراض عن الحكم بما

أنزل الله، وأانجراف النظمة الحاكمة مع أمواج الردةا العاتية
التي تجتاح العالم السلمي من ديمقراطية وأاشتراكية وأغيرها،

فإن التقدم في الصناعة وأالبداع في المجال التقني
وأالكشوفات العلمية ليس حأكرا على الكفار في الغرب أوأ

الشرق، فالمسلمون قادروأن بإذن الله تعالى على المنافسة
في هذه المجالت وأالبداع فيها كفرض من فروأض الكفاية

وأوأسيلة من وأسائل القوةا وأالتمكين، إل أن الحقيقة الواقعة أن
السلم ليس له دوألة ممكنة مستقرةا في وأقتنا هذا، فإن
البداع في المجال الصناعي وأالتقني ل بد له من الرادةا
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 حأيث يتطلع المسلم إلى أن،الصادقة الجادةا، وأالفق الحضاري
تكون المة السلمية في صدارةا المم وأمقدمتها، إل أن

النظمة اللدينية "العلمانية" الجاثمة على صدر المة ترسخ
الشعور بالحأباط، وأالتبعية للعداء، وأضعف الرادةا، وأتسعى
لتغييب التطلع إلى الفق الحضاري وأالحافز المشجع على

البداع، وأتضع العراقيل وأتوصد البواب أمام أصحاب البداع
ختراع. اوأال

إن الدوأل الكافرةا الصناعية تتنافس فيما بينها لشعور كل منها
 وألهذا ل،بالنتماء الخاص وأالمستقل عن الدوأل الكافرةا الخرى

 بل تتنافس معها،ترضى كل دوألة منها أن تكون تابعة للخرى
قتصاد وأغيرها، وألهذا توصلواافي مجال الصناعات وأالنتاج وأال

إلى ما توصلوا إليه من صناعات وأغيرها، وأأما النظمة العلمانية
المتخلفة المسيطرةا على الحكم في بلد المسلمين فتتولى
حأماية الوليات المتحدةا من أي منافسة اقتصادية أوأ صناعية
قد يقوم بها المسلمون، وأترسخ هذه النظمة عند الشعوب

المقهورةا الشعور بالحأباط وأالتبعية للصليبيين فكريا وأعسكريا
وأاقتصاديا.

وأ من مكر الصليبيين وأعملئهم وأمن أساليبهم المضللة أن
يشيعوا بين المسلمين بأن السبب في تراجعهم في المجال
الصناعي وأالتقني وأغيره هو تمسكهم بدين السلم، وأهؤلء
المجرمون المفتروأن يعلمون جيدا أن السلم ليس له دوألة

قائمة وأممكنة في الرض، وألكنهم يسعون إلى تراجع
المسلمين تراجعا عاما، بتراجعهم أوأل عن دينهم وأأخلقهم، وأما

يتبع ذلك من تراجع وأتخلف في المجالت الصناعية وأالتقنية
وأالطبية وأغيرها، فالسبب الحقيقي في تراجع المسلمين في
التقدم الصناعي وأالتقني هو ابتعاد الكثيرين منهم عن دينهم

 مما مكن العداء أن،وأقعودهم عن الجهاد في سبيل الله
 فينهبوا خيراتها وأيتصرفوا في،يتداعوا على المة من كل صوب

شؤوأنها في حأملت صليبية حأاقدةا تحت غطاء الستعمار فيما
مضى، وأاليوم تحت غطاء مكافحة الرهاب، وأأن ينصبوا

عملءهم حأكاما على بلد المسلمين أوأ حأراسا على المسلمين
حأتى ل ينهضوا من كبوتهم أوأ أن يشكلوا خطرا على الغزاةا

بين في فلسطين أوأ العراق أوأ أفغانستان أوأ غيرها.هالنا
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ّقوأ مثل الية المتقدمة قول الله تبارك وأتعالى:  ْلَح َع  َب ّت ِو  َل َوأ ٱ{ ٱ
ُهْم َنا ْي َت َأ َبْل  ِهّن  ِفي َوأَمن  َلْرُض  َوأ َوأاُت  لّسَما َدِت  َفَس َل ُهْم  َء َوآ ْه ٱَأ ٱ

ِرُضوَن} ْع ِهْم ّم ِر ْك ِذ َعن  ُهْم  َف ِهْم  ِر ْك ِذ ، وأالية تدل على أن اللهِب
تعالى هو الخالق وأهو أعلم بما فيه صلح العباد وأاستقامة

أمورهم فله تبارك وأتعالى الخلق وأالمر، وألو اتبع الحق أهواء
المخلوقين لفسدت السماوأات وأالرض.

وأتدل الية على أن السماوأات وأالرض إنما تقوم على الحق،
وأأما الهواء المضطربة المختلفة فلو اتبعها الحق لختل نظام

العالم، وأعمه الفساد وأالفوضى وأالضطراب.
وأفيها أن المخلوقين ضعفاء في عقولهم وأإدراكهم فل يعلمون

بعواقب المور، وأل يحيطون بمصالحهم، فلو اتبع الحق
أهواءهم لنفرط نظام العالم وأخرج عن الصلح.

 وأفيها أن الشريعة جاءت بعبودية الله تعالى وأإصلح العباد،
وأنهت عن اتباع الهواء حأتى يكون الناس عبادا لله تعالى، وألو

انعكس المر وأاتبع الحق أهواء الناس لترك السلم، وأخرج
الناس من عبودية الله تعالى، وأعمهم الفساد وأالضلل.

وأفيها أن الصلح إنما هو باتباع الحق، وأأما اتباع الهواء فهو
إفساد في الرض، وألو ادعاه المفسدوأن إصلحأا، وأسموا

أنفسهم بالمصلحين أوأ الصلحأيين كالمنافقين الذين قال الله
ّنَما :تعالى عنهم ِإ ْا  ُل َقا َلْرِض  ِفي  ْا  ُدوأ ْفِس ُت ُهْم لَ  َل ِقيَل  َذا  ِإ َوأ ۤو{ ٱ

ُعُروأَن} َيْش ِكن لّ  ٰـ َل َوأ ُدوأَن  ْفِس ْلُم ُهُم  ُهْم  ّن ِإ َأل  ِلُحوَن.  ٱَنْحُن ُمْص ا
ۤ

.
وأفيها أن إصلح الرعية وأالحأسان إليهم ل يكون باتباع أهوائهم،

فإن الحق لو اتبع أهواءهم لضطربت الدوألة وأاختل نظامها
وأعمها الفساد.

وأ فيها أن الحق لو اتبع أهواء الصليبيين المريكان وأعملئهم
من المرتدين وأالمنافقين لفسد الناس فسادا عظيما،

بانسلخهم من اليمان، وأوألوجهم في ظلمات الكفر المسمى
بالديمقراطية، وأاستعباد بعضهم لبعض، حأيث يصبح بعضهم
أربابا يشرعون لعبيدهم المنقادين لهم، فيخطون مستقبل

حأياتهم، وأيسيروأن شؤوأنهم بأهوائهم في جميع مناحأي الحياةا،
وأيشرعون وأيحكمون في دمائهم وأأموالهم وأأعراضهم،

وأالجموع المستعبدةا المستغفلة قد غرر بها من خلل أقوال
الشياطين المزخرفة بأن السلطة لها وأالقرار بأيديها، وأهي في
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حأقيقة المر تسير وأتساق وأيتلعب بها من قبل أئمة الكفر
الذين يملكون المال وأالعلم، وأالديمقراطية كفر أكبر وأردةا

جامحة على أي حأال سواء كان الحكم للشعب كما يزعمون أوأ
كان لئمة الكفر كما هو الواقع، فالتشريع وأالتحاكم عبودية

 فمن جعل التشريع لغير الله،وأخضوع ل يكون إل لله تعالى
تعالى كالبرلمان أوأ الشعب أوأ هيئة من الهيئات فقد عبدها من

 فل فرق بين من رضي بالصنم المريكي،دوأن الله وأخضع لها
المسمى بالديمقراطية وأاتبعه، وأبين من عبد صنما من الصنام
كاللت أوأ العزى أوأ غيرها، فكلهما قد صرف العبادةا لغير الله

تعالى. 
وأ لو اتبع الحق أهواء المريكان وأعملئهم لشاع الفساد

نحطاط الخلقي وأالخنوثة بين الناس، فبدعوى الحريةاوأال
المريكية تستباح الفواحأش كالزنا وأاللواط وأالسحاق وأما

يسمونه بزوأاج المثليين، وأبدعوى الحرية يشيع في المجتمع
أبناء الزنا وأتختلط النساب وأتتفكك السرةا وأالمجتمع، وأبدعوى
الحرية تنسلخ المة من خلقها وأعفتها وأحأيائها، وأبدعوى الحرية
تنزع المرأةا حأجابها التي كرمها الله به وأصانها وأحأفظها به من
،العيون الخائنة وأأذى الفساق وأسكارى الشهوةا وأحأب الفاحأشة

ِءوأقد قال الله تعالى:  ِنَسآ َوأ ِتَك  َنا َب َوأ َوأاِجَك  َلْز ُقل  ِبّي  ّن ل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َ َفل ْفَن  ْعَر ُي َأن  َنٰى  ْد َأ ِلَك  ٰذ ِهّن  ِب ِبي َ ِهّن ِمن َجل ْي َل َع ِنيَن  ْد ُي ِنيَن  ْؤِم ٱْلُم
ْيَن} َذ ْؤ  أي يعرفن بأنهن عفيفات فل يؤذين من مرضىُي

القلوب. 
وألو اتبع الحق أهواء المريكان وأعملئهم في المنطقة وأتخلت

المة عن دينها، وأعن عقيدةا الولء وأالبراء، وأعن الجهاد في
سبيل الله تعالى، لستعبدها الصليبيون، وأسلخوها من عزها

وأكرامتها، وأأذلوا أهلها وأساموهم أنواع العذاب من قتل وأانتهاك
للعراض وأتعذيب وأحأبس في السجون وأالمعتقلت، وأاستباحأوا

أرضهم وأخيراتهم وأنفطهم، وأنصبوا عملءهم حأكاما على بلد
المسلمين بالوكالة عنهم من خلل الصنيعة الغربية المسماةا
بالديمقراطية، كالعملء الذين نصبوهم حأكاما في أفغانستان

وأالعراق وأفلسطين وأغيرها، وأقد قال الله وأهو أصدق القائلين:
ِكّن ٰـ َل َوأ َلْرُض  َدِت  َفَس َل ْعٍض  َب ِب ُهْم  ْعَض َب ّناَس  ل ِه  ّل ل ُع  ْف َد ْولَ  َل َوأ ٱ{ ٱ ٱ

َلِميَن} َعا ْل َلى  َع َفْضٍل  ُذوأ  ّلَه  ٱل َ :، وأقال تعالىٱ ّتٰى ل ُهْم حَأ ُلو ِت َقا َوأ }
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ّلُه لله} ُك ّديُن  ُكوَن ال َي َوأ َنٌة  ْت ِف ُكوَن  ِذيَن :، وأقال تعالىَت ّل ْا  ُلو ِت َقا ٱ{
ّلُه ل ُيَحّرُموَن َما حَأّرَم  َوألَ  ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل ِب َوألَ  ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ٱلَ  ٱ ٱ ٱ

ّتٰى َتاَب حَأ ِك ْل ْا  ُتو ُأوأ ِذيَن  ّل ّق ِمَن  ْلَح ِديَن  ُنوَن  ِدي َي َوألَ  ُلُه  ٱَوأَرُسو ٱ ٱ
ْبُن ْيٌر  ُعَز ُد  ُهو َي ْل َلِت  َقا َوأ ُهْم َصاِغُروأَن.  َوأ ٍد  َي َعن  َيَة  ْلِجْز ْا  ُطو ْع ٱُي ٱ ٱ
ِهْم ِه َوا ْف َأ ِب ُهم  ُل ْو َق ِلَك  ٰذ ِه  ّل ل ْبُن  ْلَمِسيُح  ّنَصاَرى  ل َلْت  َقا َوأ ِه  ّل ٱل ٱ ٱ ٱ ٱ

ُكوَن. َف ْؤ ُي ّنٰى  َأ ّلُه  ل ُهُم  َل َت َقا ْبُل  َق ْا ِمن  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ْوَل  َق ُئوَن  ِه ٱُيَضا ٱ
ْبَن ْلَمِسيَح  َوأ ِه  ّل ل ُدوأِن  ًا ّمن  َباب َأْر ُهْم  َن َبا ْه َوأُر ُهْم  َباَر َأحْأ ْا  ُذ ٱّتَخ ٱ ٱ ۤو ٱ

َعّما َنُه  ْبَحا َو ُس ُه ِإلّ  ٰـَه  َل ِإ ًا لّ  َوأاحِأد ًا  ٰـه َل ِإ ْا  ُد ُب ْع َي ِل ِإلّ  ْا  ُأِمُر َوأَمآ  َيَم  ۤوَمْر ۤو
ّ ِإل ّلُه  ل َبٰى  أ

ْ َي َوأ ِهْم  ِه َوا ْف َأ ِب ِه  ّل ل ُنوَر  ْا  ُئو ِف ْط ُي َأن  ُدوأَن  ِري ُي ُكوَن.  ِر ٱُيْش ٱ
ٰى َد ُه ْل ِب َلُه  َأْرَسَل َرُسو ِذ  ّل َو  ُه ِفُروأَن.  َكا ْل َه  ِر َك ْو  َل َوأ ُه  ُنوَر ِتّم  ُي ٱَأن  ۤي ٱ ٱ

ُكوَن ِر ْلُمْش َه  ِر َك ْو  َل َوأ ِه  ّل ُك ّديِن  ل َلى  َع ُه  ِهَر ْظ ُي ِل ّق  ْلَح ِديِن  ٱَوأ ٱ }.ٱ

:استحسان العقول واتباع الهواء
فالكفار وأأنصارهم من المرتدين وأالمنافقين يعارضون أحأكام

ّينه الله تبارك وأتعالى بما تستحسنه عقولهم وأتهواه أنفسهم وأتز
َذ كما قال الله تبارك وأتعالى: ،لهم شياطينهم ّتَخ ْيَت َمِن ا َأ َفَر َأ }

َعَل َوأَج ِه  ِب ْل َق َوأ ِه  ِع َلى َسْم َع َتَم  َوأَخ ٍم  ْل َلى ِع َع ّلُه  ّلُه ال َأَض َوأ ُه  َوا َه َهُه  َلـ ِإ
ّكُروأَن} َذ َت َفلَ  َأ ِه  ّل ِد ال ْع َب ِه ِمن  ِدي ْه َي َفَمن  ًةا  َوأ ِه ِغَشا ِر َبَص َلى  .َع

ِهوأقال تعالى:  ْي َل َع ُكوُن  َت َأنَت  َف َأ ُه  َوا َه َهُه  َلـ ِإ َذ  ّتَخ ْيَت َمِن ا َأ َأَر }
ّ ِإل ُهْم  ِإْن  ُلوَن  ِق ْع َي ْوأ  َأ ُعوَن  َيْسَم ُهْم  َثَر ْك َأ َأّن  َتْحَسُب  َأْم  ِكيل ا َوأ

ِبيلً} َأَضّل َس ُهْم  َبْل  ِم  َعا ْن َل  وأقد أخرج ابن المنذر وأابن أبيَكا
َهُهحأاتم عن ابن عباس في قوله تعالى:  َل ِإ َذ  ّتَخ ْيَت َمِن ا َأ َأَر }

ُه} َوا "ل يهوى شيئا إل تبعه"، وأأخرج عبد بن حأميد وأابن:  قالَه
ُه}ن قتادةا عأبي حأاتم  َوا َه َهُه  َل ِإ َذ  ّتَخ ْيَت َمِن ا َأ َأَر "كلما:  قال{

 ل يحجزه عن ذلك، وأكلما اشتهى شيئا أتاه،هوي شيئا ركبه
وأرع وأل تقوى"، وأأخرج عبد بن حأميد عن الحسن أنه قيل له:

 إن، فقال: نعم المنافق مشرك؟في أهل القبلة شرك
 وأإن المنافق،المشرك يسجد للشمس وأالقمر من دوأن الله

َأنَت ثم تل هذه الية ،عبد هواه َف َأ ُه  َوا َه َهُه  ٰـ َل ِإ َذ  ّتَخ ْيَت َمِن  َأ َأَر ٱ{
ِكيلً} َوأ ِه  ْي َل َع ُكوُن  .َت

ّلَه وأقال تعالى:  ِإّن ال َف ًا  ُه حَأَسن َفَرآ ِه  ِل َعَم َء  َلُه ُس ّيَن  َفَمن ُز َأ ۤو{
ِهْم ْي َل َع ْفُسَك  َن َهْب  ْذ َت َفلَ  ُء  َيَشآ ِدي َمن  ْه َي َوأ ُء  َيَشآ ُيِضّل َمن 

ُعوَن} َن َيْص ِبَما  ِليٌم  َع ّلَه  ِإّن ال .حَأَسَراٍت 
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ًاوأقال تعالى:  َطان ْي َلُه َش ّيْض  َق ُن ٰـِن  ِر الّرحْأَم ْك ِذ َعن  ْعُش  َي َوأَمن  }
ُهم ّن َأ ُبوَن  َيْحَس َوأ ِبيِل  َعِن الّس ُهْم  َن ّدوأ َيُص َل ُهْم  ّن ِإ َوأ ِريٌن.  َق َلُه  َو  ُه َف

ُدوأَن} َت ْه .ّم
ِهْموأقال تعالى:  ِد َ ْوأل َأ ْتَل  َق ِكيَن  ِر ْلُمْش ٍر ّمَن ا ِثي َك ِل ّيَن  ِلَك َز َكذ َوأ }

ُهْم} ُؤ َكآ .ُشَر
ّنَماوأقال تعالى:  ِإ ْا  ُل َقا َلْرِض  ِفي ا ْا  ُدوأ ْفِس ُت ُهْم لَ  َل ِقيَل  َذا  ِإ َوأ ۤو{

ُعُروأَن} َيْش ِكن لّ  ٰـ َل َوأ ُدوأَن  ْفِس ْلُم ُهُم ا ُهْم  ّن ِإ َأل  ِلُحوَن.  اَنْحُن ُمْص
ۤ

 .
ِذيَن َضّلوأقال تعالى:  ّل ْعَمالً . ا َأ ِريَن  َلْخَس ِبا ُكم  ُئ ّب َن ُن َهْل  ُقْل  }

ًا} ْنع ُنوَن ُص ُيْحِس ُهْم  ّن َأ ُبوَن  َيْحَس ُهْم  َوأ َيا  ْن  ّ ِةا الد َيا ْلَح ِفي ا ُهْم  ُي ْع . َس
ُءوأقال تعالى:  َلُه ُس ّيَن  َكَمن ُز ِه  ّب ٍة ّمن ّر َن ّي َب َلٰى  َع َكاَن  َفَمن  َأ ۤو{

ُهْم} َء َوا ْه َأ ْا  ُع َب ّت ِه وأا ِل ، ۤوَعَم
وأ غيرها من اليات التي تدّل على أن ما تهواه النفس

وأتستحسنه العقول ليس هو الميزان الذي يرجع إليه في
معرفة الحسن وأالقبيح، فإن العقول إذا فسدت وأانحرفت عن

فطرتها ترى الحق باطل وأالباطل حأقا، وأتستحسن ما فيه
: كالكفر وأالمعاصي، وأتكره ما فيه نفعها وأصلحأها:ضررها

ستقامة على طاعة الله تعالى.اكاليمان وأال
 فالفساد في الرض مثل عند المريكان وأحألفائهم

نحطاط الخلقي الذياإصلحأا،وأشيوع الفواحأش بأنواعها، وأال
لم تصل إليه البهائم هو عندهم نشر للحرية، وأالتلفظ بكلمات

الكفر وأالفجور بجميع صورها وأأشكالها هو عندهم من حأرية
الكلمة، وأالتسلط على بلد المسلمين، وأنهب خيراتها وأنفطها،

وأاستعباد أهلها وأانتهاك حأرماتهم، يسمونه تحريرا للبلد وأأهلها،
فقد انقلبت في عقولهم الشيطانية كل القيم وأالموازين

 هذه حأقيقتهم،وأالخلق الشرعية العادلة، فهم شياطين
وأطبيعتهم، فالشيطنة سجيتهم، وأالتمرد على عبودية الله تعالى
وأصفهم، إل أن قبحهم وأإجرامهم يغطون عليه بالبث العلمي

الكثيف الضاغط على المة،وأبزخرفة القوال وأالشعارات،
ِوهة المزينة، وأبالثرثرةا وأالجدل بالباطل وأانتقاء الكلمات المم

الذي ل يكل ليل وأل نهارا، وأقد قال تعالى عن الكافرين
َدالصادين عن سبيله الذين يبغونها مائلة معوجة:  َنا َوأ ۤى{

َهْل َف ًا  ّق َنا حَأ ّب َنا َر َد َع َوأ َنا َما  ْد َوأَج ْد  َق َأن  ِر  ّنا َأْصَحاَب ال ِة  ّن ْلَج َأْصَحاُب ا

َنُة ْع ّل َأن  ُهْم  َن ْي َب ّذٌن  َؤ ّذَن ُم َأ َف َعْم  َن ْا  ُلو َقا ًا  ّق ُكْم حَأ ّب َد َر َع َوأ ّتم ّما  َوأَجد
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َها َن ُغو ْب َي َوأ ِه  ّل ِبيِل ال َعن َس ّدوأَن  َيُص ِذيَن  ّل ِلِميَن. ا ّظا َلى ال َع ِه  ّل ال
ِفُروأَن} َكا ِةا  ِبا لِخَر ُهْم  َوأ ًا  َوج . ِع

ِئَك وأقال تعالى:  ٰـ َل ْوأ ُأ ًا  ِذب َك ِه  ّل َلى ال َع ٰى  َتَر ْف َلُم ِمّمِن ا ْظ َأ َوأَمْن  }
َلٰى َع ْا  ُبو َذ َك ِذيَن  ّل ِء ا ُؤل ٰـ َه ُد  َها َلْش ُقوُل ا َي َوأ ِهْم  ّب َلٰى َر َع ْعَرُضوَن  اُي

ۤ

ِه ّل ِبيِل ال َعن َس ّدوأَن  َيُص ِذيَن  ّل ِلِميَن. ا ّظا َلى ال َع ِه  ّل َنُة ال ْع َل َألَ  ِهْم  ّب َر
ِفُروأَن} َكا ُهْم  ِةا  ِبا لِخَر ُهْم  َوأ ًا  َوج َها ِع َن ُغو ْب َي .َوأ

ّناَس ِمَن وأقال تعالى:  ِرَج ال ُتْخ ِل ْيَك  َل ِإ ُه  َنا ْل َأنَز َتاٌب  ِك {الر 
ِه ّل ِد. ال ْلَحِمي ِز ا ِزي َع ْل َلٰى ِصَراِط ا ِإ ِهْم  ّب ْذِن َر ِإ ِب ِر  ّنو َلى ال ِإ ُلَماِت  ّظ ال
ِريَن ِمْن ِف َكا ْل ّل ْيٌل  َوأ َوأ َلْرِض  ِفي ا َوأَما  َوأاِت  ِفي الّسَما َلُه َما  ِذي  ّل ا

ِةا َلى الِخَر َع َيا  ْن ّد َةا ال َيا ْلَح ّبوَن ا َتِح َيْس ِذيَن  ّل ٍد. ا ِدي َذاٍب َش َع
ٍد} ِعي َب ِفي َضلٍَل  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ ًا  َوج َها ِع َن ُغو ْب َي َوأ ِه  ّل ِبيِل ال َعن َس ّدوأَن  َيُص .َوأ

ِه َمْن :وأقال تعالى ّل ل ِبيِل  َعن َس ّدوأَن  َتُص ِلَم  َتاِب  ِك ْل ْهَل  َأ ٰي ُقْل  ٱ{ ٱ
ُلوَن. ْعَم َت َعّما  ِفٍل  َغا ِب ّلُه  ل َوأَما  ُء  َدآ َه ُتْم ُش ْن َأ َوأ ًا  َوج َها ِع َن ُغو ْب َت ٱآَمَن 

َتاَب ِك ْل ْا  ُتو ُأوأ ِذيَن  ّل ًا ّمَن  ِريق َف ْا  ُعو ِطي ُت ِإن  ْا  ُن ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٱٰي ٱ ۤو ٱ

ُكْم ْي َل َع َلٰى  ْت ُت ُتْم  ْن َأ َوأ ُفُروأَن  ْك َت ْيَف  َك َوأ ِريَن.  ِف َكا ُكْم  ِن ِإيَما َد  ْع َب ُكم  ّدوأ َيُر
َلٰى ِإ َي  ِد ُه ْد  َق َف ِه  ّل ل ِب َتِصم  ْع َي َوأَمن  ُلُه  ُكْم َرُسو ِفي َوأ ِه  ّل ل َياُت  ٱآ ٱ

ٍم} َتِقي .ِصَراٍط ّمْس
ُهْموأ قال تعالى:  َنا ْد ِز ِه  ّل ِبيِل ال َعن َس ْا  ّدوأ َوأَص ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل {ا

ُدوأَن} ْفِس ُي ْا  ُنو َكا ِبَما  َذاِب  َع ْل َق ا ْو َف ًا  َذاب .َع
فالصليبيون وأحألفاؤهم الذين تغيرت فطرهم، وأفسدت

عقولهم،يجادلون بالباطل ليصدوأا الناس عن الحق، وأيروأجون
ّوه، وأيثيروأن الكاذيب لكفرهم وأباطلهم بالكلم المزخرف المم

وأالشبه الباطلة حأول الحق وأأهله، وأقد سخروأا إمكانياتهم
وأطاقاتهم، وأما تحمله عقولهم من صنوف الكيد وأالمكر،

لمحاربة دين السلم، وأالسعي لتبديل أصوله وأأحأكامه،كتبديل
الحكم بما أنزل الله تعالى، وأعقيدةا الولء وأالبراء، وأالجهاد في

سبيل الله، وأغيرها من شعائر السلم،وأ يظاهرهم في ذلك
الحكام العملء من خلل تغيير المناهج الدراسية، وأتغيير

الخطاب الديني بحسب تعبيرهم، وأالسعي لتجريد المرأةا من
حأجابها وأحأيائها وأخلقها، وأمن خلل فتاوأى علماء السوء

المضللة، وأمن خلل بث الضلل وأالفساد في وأسائل العلم،
وأمن خلل قوةا السلح وأسفك الدماء،وأغيرها من أساليب

المكر وأالفساد التي يحركها وأيوجهها وأحأي الشيطان وأتزيينه،
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َلوأقد قال الله تبارك وأتعالى:  ِإ ُيوحُأوَن  َل ِطيَن  َيا ِإّن الّش َوأ ۤى{
ُكوَن} ِر َلُمْش ُكْم  ّن ِإ ُهْم  ُتُمو ْع َط َأ ِإْن  َوأ ُكْم  ُلو ِد ُيَجا ِل ِهْم  ِئ َيآ ِل ْوأ .َأ

ْنِسوأ قال تعالى:  ِل ِطيَن ا َيا ًا َش ّوأ ُد َع ِبّي  ِن ُكّل  ِل َنا  ْل َع ِلَك َج َذ َك َوأ }
َء ْو َشآ َل َوأ ًا  ُغُروأر ْوِل  َق ْل ْعٍض ُزْخُرَف ا َب َلٰى  ِإ ُهْم  ْعُض َب ُيوحِأي  ْلِجّن  َوأا

َ ِذيَن ل ّل ُةا ا َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتْص ِل َوأ َتُروأَن.  ْف َي َوأَما  ُهْم  َذْر َف ُه  ُلو َع َف ّبَك َما  ۤىَر
ُفوَن} ِر َت ْق ُهم ّم ْا َما  ُفو ِر َت ْق َي ِل َوأ ُه  ْو َيْرَض ِل َوأ ِةا  ِبالِخَر ُنوَن  ْؤِم .ُي

ُع وأقال تعالى:  ِب ّت َي َوأ ٍم  ْل ِر ِع ْي َغ ِب ِه  ّل ِفي ال ِدُل  ُيَجا ّناِس َمن  َوأِمَن ال }
ِه ِدي ْه َي َوأ ّلُه  ُيِض ّنُه  َأ َف ُه  ّ َول َت ّنُه َمن  َأ ِه  ْي َل َع ِتَب  ُك ٍد.  ِري َطاٍن ّم ْي ُكّل َش

ِر} ِعي َذاِب الّس َع َلٰى  .ِإ
ِريَن :وأقال تعالى ِف َكا ْل َلى ا َع ِطيَن  َيا َنا الّش ْل َأْرَس ّنآ  َأ َتَر  َلْم  َأ }
ًا} َأّز ُهْم  ُؤّز .َت
َء :وأقال تعالى َئآ ِر َوأ ًا  َطر َب ِهم  ِر َيا ِد ْا ِمن  ِذيَن َخَرُجو ّل َك ْا  ُنو ُكو َت َوألَ  ٱ{

ْذ ِإ َوأ ُلوَن ُمِحيٌط.  ْعَم َي ِبَما  ّلُه  ل َوأ ِه  ّل ل ِبيِل  َعن َس ّدوأَن  َيُص َوأ ّناِس  ٱل ٱ ٱ
ْوَم ِمَن َي ْل ُكُم  َل ِلَب  َغا َقاَل لَ  َوأ ُهْم  َل ْعَما َأ َطاُن  ْي لّش ُهُم  َل ّيَن  ٱَز ٱ

ُكْم} ّل ّني َجاٌر  ِإ َوأ ّناِس  .ٱل
َ وأقال تعالى:  َوأل ٍم  ْل ِر ِع ْي َغ ِب ِه  ّل ِفي ال ِدُل  ُيَجا ّناِس َمن  {وأِمَن ال

ِفي َلُه  ِه  ّل ِبيِل ال َعن َس ُيِضّل  ِل ِه  ِف ْط ِنَي ِع َثا ٍر.  ِني َتاٍب ّم ِك َوألَ  ًدى  ُه
ِريِق} ْلَح َذاَب ا َع ِة  َياَم ِق ْل ْوَم ا َي ُقُه  ِذي ُن َوأ ٌي  َيا ِخْز ْن ّد . ال

ِريَنوأ قال تعالى:  ِذ َوأُمن ِريَن  َبّش ِإلّ ُم ِليَن  ْلُمْرَس ُنْرِسُل ا َوأَما  }
ِتي َيا ْا آ ُذ ّتَخ َوأا ّق  ْلَح ِه ا ِب ْا  ْدحِأُضو ُي ِل ِطِل  َبا ْل ِبا ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ِدُل ا ُيَجا ۤوَوأ

ًا} ُهُزوأ ْا  ِذُروأ ْن ُأ .َوأَما 
َثٍلوأقال تعالى  ُكل َم ّناِس ِمن  ِلل ُقْرآِن  ْل َذا  ٰـ َه ِفي  َنا  ْف ْد َصّر َق َل َوأ ٱ{

َدلً} ٍء َج َثَر َشْي ْك َأ ْنَساُن  ِل َكاَن  .ٱَوأ
َ وأقال تعالى:  َفل ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ِإلّ ا ِه  ّل َياِت ال ِف آ ِدُل  ُيَجا ۤي{َما 

َلحْأَزاُب ِمن َوأا ُنوٍح  ْوُم  َق ُهْم  َل ْب َق َبْت  ّذ َكـ ِد.  َ ِبل ْل ِفي ا ُهْم  ُب ّل َق َت ْغُرْرَك  َي
ِطِل َبا ْل ِبا ُلوا  َد َوأَجا ُه  ُذوأ ْأُخ َي ِل ِهْم  ِل ِبَرُسو ٍة  ُأّم ُكـّل  َهّمْت  َوأ ِهْم  ِد ْع َب

َقاِب} َكاَن ِع ْيَف  َك َف ُهْم  ُت ْذ َأَخ َف ّق  ْلَح ِه ا ِب ْا  ْدحِأُضو ُي .ِل
ُهْم وأقال تعالى:  َتا َأ َطاٍن  ْل ِر ُس ْي َغ ِب ِه  ّل َياِت ال ِف آ ُلوَن  ِد ُيَجا ِذيَن  ّل ۤي{ا

ُكـّل َلٰى  َع ّلُه  ُع ال َب ْط َي ِلَك  َذ َك ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َد ا َوأِعن ِه  ّل َد ال ًا ِعن ْقت ُبَر َم َك
ٍر} ّبا ٍر َج ّب َك َت ْلِب ُم ، أي أن الله تعالى يمقت أشد المقت الذينَق

يجادلون بل حأجة جاءتهم من الله تعالى، وأكذلك المؤمنون
يبغضون المجادلين بغير حأجة من الله تعالى.
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َطاٍن وأقال تعالى:  ْل ِر ُس ْي َغ ِب ِه  ّل َياِت ال ِف آ ُلوَن  ِد ُيَجا ِذيَن  ّل ِإّن ا ۤي{
ّنُه ِإ ِه  ّل ِبال ْذ  ِع َت َفاْس ِه  ِغي ِل َبا ِب ُهم  ْبٌر ّما  ِك ِإلّ  ِهْم  ِر ُدوأ ِفي ُص ِإن  ُهْم  َتا َأ

َبِصيُر} ْل ُع ا َو الّسِمي ، أي ما في صدوأر هؤلء الكفار إل تكبرُه
على الحق وأأهله، وألن يبلغوا ما يريدوأن من دفع الحق، وأغلبة

الباطل، فإن الله ناصر دينه وأمعل كلمته، فاستعذ بالله من
حأال هؤلء أوأ من شر هؤلء.

وأمن أعظم الناس جدل وأخصومة بالباطل، المنافقون الذين
فسدت عقولهم وأفطرهم، وأأصبح الفساد في الرض عندهم

َلْرِضلى: ا كما قال تع،إصلحأا ِفي ا ْا  ُدوأ ْفِس ُت ُهْم لَ  َل ِقيَل  َذا  ِإ َوأ }
ّ ِكن ل ٰـ َل َوأ ُدوأَن  ْفِس ْلُم ُهُم ا ُهْم  ّن ِإ َأل  ِلُحوَن.  َنْحُن ُمْص ّنَما  ِإ ْا  ُل اَقا

ۤ
ۤو

ُعُروأَن} .َيْش
َياوأقال تعالى:  ْن ّد ِةا ال َيا ْلَح ِفي ا ُلُه  ْو َق ُبَك  ْعِج ُي ّناِس َمن  َوأِمَن ال }

َعٰى ّلٰى َس َو َت َذا  ِإ َوأ ِم.  ْلِخَصا ّد ا َل َأ َو  ُه َوأ ِه  ِب ْل َق ِفي  َلٰى َما  َع ّلَه  ُد ال ِه ُيْش َوأ
ُيِحّب ّلُه لَ  َوأال ّنْسَل  َوأال ْلَحْرَث  ِلَك ا ْه ُي َوأ َها  ِي ِف َد  ْفِس ُي ِل َلْرِض  ِفي ا

ّنُم َه ُبُه َج َفَحْس ِم  ْث ِل ِبا ُةا  ِعّز ْل ْتُه ا َذ َأَخ ّلَه  ّتِق ال َلُه ا ِقيَل  َذا  ِإ َوأ َد.  َفَسا ال
ُد} َها ْلِم ْئَس ا ِب َل ، أي يظهر من القوال ما يعجب السامعَوأ

ِه} ِب ْل َق ِفي  َلٰى َما  َع ّلَه  ُد ال ِه ُيْش َوأ  أي يظهر السلم وأيبارز الله{
نه يحلف وأ يشهدإتعالى بما في قلبه من الكفر وأالنفاق، وأقيل: 

العوج الشديد  قلبه، وأاللد: هو فيالله أن ما قاله موافق لما
مة، وأهذا هو حأال المنافق الذي ل يستقيم في حأالوفي الخص

مخاصمته وأل يرجع للحق، بل يكذب في أقواله وأيفجر في
 كما قال صلى الله،خصومته، وأيدعي الحق باطل وأالباطل حأقا

آية المنافق ثلثا: إذا حدثا كذب، وإذا" :عليه وأسلم
 روأاه البخاري وأمسلم، وأقال"عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

أبغض الرجال إلى الله اللد"صلى الله عليه وأسلم 
 روأاه مسلم."الخصم

 فأهل الردةا وأأهل النفاق قد استبدلوا التحاكم إلى الكتاب
وأالسنة بالتحاكم إلى عقولهم القاصرةا الفاسدةا، وأأهوائهم

 يرجعون،وأاستحساناتهم، حأيث جعلوا عقولهم الفاسدةا طاغوتا
إليه عند التنازع وأالخلف، وأأصبح دأبهم في أقوالهم وأكتاباتهم

وأفي وأسائل إعلمهم رد كلم الله تعالى بما تستحسنه
عقولهم، وأالمجاهرةا بالكفر وأالنفاق وأالطعن في دين الله

تعالى، قال حأذيفة رضي الله تعالى عنه " إن المنافقين اليوم
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 كانوا يومئذ،شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وأسلم
يسروأن وأاليوم يجهروأن " روأاه البخاري، وأقال رضي الله عنه "

 فأما،إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وأسلم
اليوم فإنما هو الكفر بعد اليمان " روأاه البخاري.

ُعون في وأسائل العلم وأغيرها إلى الرد ْد َي فإن هؤلء الذين 
عند التنازع إلى عقولهم الفاسدةا وأاستحساناتهم هم من جنس

المكذبين بالرسل عليهم الصلةا وأالسلم، فيقال لهم أوأل: إن
يتعارض مع العقول  فل،السلم قد فطر الله تعالى العباد عليه

 وأقد تقدم الكلم في هذا،وأيقال ثانيا: إن معارضتكم،السليمة
لحأكام السلم باستحساناتكم العقلية الفاسدةا ينافي ما

تزعمونه من اليمان بكلم الله تبارك وأتعالى وأكلم رسوله
ِه :صلى الله عليه وأسلم، كما قال تعالى ّل ل ِب ّنا  ُلوَن آَم ُقو ِي َوأ ٱ{

َوأَمآ ِلَك  ٰذ ِد  ْع َب ُهْم من  ْن ٌق م ِري َف ّلٰى  َو َت َي ُثّم  َنا  ْع َط َأ َوأ لّرُسوِل  ِب ٱَوأ
ِنيَن} ْؤِم ْلُم ِب ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُعُموَن:، وأقال تعالىٱُأ َيْز ِذيَن  ّل َلى  ِإ َتَر  َلْم  َأ ٱ{

َأن ُدوأَن  ِري ُي ِلَك  ْب َق ِزَل ِمن  ُأن َوأَمآ  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ِبَمآ  ْا  ُنو ُهْم آَم ّن َأ

ُد ِري ُي َوأ ِه  ِب ْا  ُفُروأ ْك َي َأن  ْا  ُأِمُر ْد  َق َوأ ُغوِت  ّطا ل َلى  ِإ ْا  َكُم َتَحا ۤوَي ٱ ۤو
َلٰى َمآ ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهْم  َل ِقيَل  َذا  ِإ َوأ ًا.  ِعيد َب ُهْم َضلَلً  ّل ُيِض َأن  َطاُن  ْي ٱلّش

َعنَك ّدوأَن  َيُص ِفِقيَن  َنا ْلُم ْيَت  َأ لّرُسوِل َر َلى  ِإ َوأ ّلُه  ل ٱَأنَزَل  ٱ ٱ
ًا} ُدوأد ، وأالتحاكم إلى عقول الناس تحاكم إلى الطاغوت.ُص

فحقيقة هؤلء أنهم من جنس المكذبين بالرسل عليهم الصلةا
وأالسلم،وأقد ذكر الله تعالى في كتابه اعتراضات المكذبين

باستحساناتهم وأعقولهم الفاسدةا علي أخبار الله تعالى
َعاَم :وأأحأكامه، كقوله تعالى ّط ل ُكُل  ْأ َي لّرُسوِل  َذا  ٰـ َه ِل ْا َما  ُلو َقا َوأ ٱ{ ٱ

ًا} ِذير َن َعُه  ُكوَن َم َي َف َلٌك  ِه َم ْي َل ِإ ِزَل  ُأن ْول  َل َواِق  َلْس ِفي  َيْمِشي  اَوأ
ۤ

،ٱ
َعن :وأقوله تعالى ُهْم  ّ َوأل ّناِس َما  ل ُء ِمَن  َهآ َف لّس ُقوُل  َي ٱ{َس ٱ

ِدي َمن ْه َي ِرُب  ْغ ْلَم َوأ ُق  ِر ْلَمْش ِه  ّل ُقل ل َها  ْي َل َع ْا  ُنو َكا ِتي  ّل ِهُم  ِت َل ْب ٱِق ٱ ٱ
ٍم} ِقي َت َلٰى ِصَراٍط ّمْس ِإ ُء  ُنزَل :، وأقوله تعالىَيَشآ ْولَ  َل ْا  ُلو َقا َوأ }

ٍم} ِظي َع ْيِن  َت َي َقْر ْل َلٰى َرُجٍل مَن  َع ُقْرآُن  ْل َذا  ٰـ ٱَه :، وأقوله تعالىٱ
ِهَي َوأ َظاَم  ِع ْل ِيي  ُيح َقاَل َمن  َقُه  ْل َنِسَي َخ َوأ َثلً  َنا َم َل َوأَضَرَب  ٱ{

ْلٍق ُكل َخ ِب َو  ُه َوأ ٍةا  ّوأَل َمّر َأ َهآ  َأ َأنَش ِذ  ّل َها  ِيي ُيْح ُقْل  ۤيَرِميٌم.  ٱ
ِليٌم} ً :،وأقوله تعالىَع َلُه َمال ْلُت  َع َوأَج ًا.  َوأحِأيد َلْقُت  َوأَمْن َخ ِني  َذْر }

ّ َكل َد.  ِزي َأ َأْن  ُع  ْطَم َي ُثّم  ًا.  ِهيد َتْم َلُه  ّهدّت  َوأَم ًا.  ُهود ِنيَن ُش َب َوأ ًا.  ُدوأد ّمْم
ِتَل ُق َف ّدَر.  َق َوأ ّكَر  َف ّنُه  ِإ ًا.  ُعود ُقُه َص ِه ُأْر ًا. َس ِنيد َع َنا  ِت َيا ّنُه كان ل ِإ
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َبَر ْد َأ ُثّم  َبَسَر.  َوأ َبَس  َع ُثّم  َظَر.  َن ُثّم  ّدَر.  َق ْيَف  َك ِتَل  ُق ُثّم  ّدَر.  َق ْيَف  َك
ِر. َبَش ْل ْوُل  َق ِإلّ  َذآ  ٰـ َه ِإْن  َثُر.  ْؤ ُي ِإلّ ِسْحٌر  َذآ  ٰـ َه ِإْن  َقاَل  َف َبَر.  ْك َت ْس ٱَوأ ٱ

ّواحَأٌة َل َذُر.  َت َوألَ  ْبِقي  ُت َقُر. لَ  ْدَراَك َما َس َأ َوأَمآ  َقَر.  ِه َس ِلي ُأْص َس
َعَشَر} َعَة  ِتْس َها  ْي َل َع ِر.  َبَش ْل َبا :، وأقوله تعالىّل لر ُلوَن  ُك ْأ َي ِذيَن  ّل ٱ{ ٱ

ِلَك َذ ْلَمس  َطاُن ِمَن  ْي لّش ُطُه  ّب َتَخ َي ِذي  ّل ُقوُم  َي َكَما  ِإلّ  ُقوُموَن  َي ٱلَ  ٱ ٱ
َبا لر َوأحَأّرَم  َع  ْي َب ْل ّلُه  ل َأحَأّل  َوأ َبا  لر ْثُل  ُع ِم ْي َب ْل ّنَما  ِإ ْا  ُل َقا ُهْم  ّن َأ ٱِب ٱ ٱ ٱ ٱ ۤو
َلى ِإ ُه  َأْمُر َوأ َلَف  َلُه َما َس َف َهٰى  َت ْن َف ِه  َظٌة مْن ّرب ْوِع ُه َم َء ٱَفَمن َجآ

ُدوأَن} ِل َها َخا ِفي ُهْم  ِر  ّنا ل َأْصَحاُب  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َف َد  َعا َوأَمْن  ِه  ّل ٱل ، وأقولهٱ
ِإّن :تعالى َوأ ٌق  ِفْس َل ّنُه  ِإ َوأ ِه  ْي َل َع ِه  ّل ل ْسُم  ِر  َك ْذ ُي َلْم  ْا ِمّما  ُلو ُك ْأ َت َوألَ  ٱ{ ٱ

ُكْم ّن ِإ ُهْم  ُتُمو ْع َط َأ ِإْن  َوأ ُكْم  ُلو ِد ُيَجا ِل ِهْم  ِئ َيآ ِل ْوأ َأ َل  ِإ ُيوحُأوَن  َل ِطيَن  َيا ۤىلّش ٱ
ُكوَن} ِر ، وأاليات في هذا كثيرةا.َلُمْش

 وأمن المنافقين من تظاهروأا بهيئة الصالحين، وأانتسبوا إلى
الدعوةا السلمية، ليهدموا السلم من الداخل بحججهم العقلية

التي يردوأن بها نصوص الكتاب وأالسنة من علماء السوء أوأ
ممن يسمون بالعصرانيين وأغيرهم, وأقد قال رسول الله صلى

إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل ":الله عليه وأسلم
 روأاه الطبراني في الكبير وأالبزار."لسانلمنافق عليم ا

 " حأذرنا رسول الله صلى الله:وأ عن عمر رضي الله عنه قال
عليه وأسلم كل منافق عليم اللسان" روأاه أحأمد وأغيره.

 وأعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إل" :الله عليه وأسلم
ُهْم ثم تل هذه الية "أوتوا الجدل َبْل  َدلَ  ِإلّ َج َلَك  ُه  ُبو {َما َضَر

ْوٌم َخِصُموَن}  روأاه أحأمد وأالترمذي وأابن ماجة.َق
 "كلما جاءنا:وأعن إسحاق بن عيسى قال: قال مالك بن أنس

رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى
الله عليه وأسلم لجدله" اعتقاد أهل السنة للللكائي، وأعن ابن

 جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله، فقال: قال:الطباع قال
 أرأيت لو كان:رسول الله صلى الله عليه وأسلم كذا، فقال

ُكمكذا، قال مالك:  ْعِض َب َعاء  ُد َك ُكْم  َن ْي َب َعاء الّرُسوِل  ُد ُلوا  َع َتْج {ل 
ِذيَن ّل ِر ا َذ َيْح ْل َف ًذا  َوا ِل ُكْم  ُلوَن ِمن ّل َتَس َي ِذيَن  ّل ّلُه ا َلُم ال ْع َي ْد  َق ْعًضا  َب
ِليٌم} َأ َذاٌب  َع ُهْم  َب ُيِصي ْوأ  َأ َنٌة  ْت ِف ُهْم  َب ُتِصي َأن  ِه  ِر َأْم َعْن  ُفوَن  ِل ُيَخا
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 "أوأ كلما جاء رجل أجدل من الخر رد ما:قال: فقال مالك
.)11أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وأسلم"

قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل وأعن زياد بن حأدير
تعرف من يهدم السلم، قلت: ل، قال يهدمه زلة عالم، وأجدال

المنافق بالكتاب، وأحأكم الئمة المضلين" روأاه الدارمي في
مبارك في الزهد. فبين رضي الله عنه أنالالسنن وأابن 

عتقاد يزل فياالسلم يهدمه زلة عالم، وأهو العالم صحيح ال
مسألة من المسائل، وأقوله " وأجدال المنافق بالكتاب " فإن

المنافق ل يؤمن بالقرآن، وأإنما يجادل بالقرآن دفعا للمخالف،
وأليس طلبا للهداية وأاتباعا للقرآن، وأاستدلله بالقرآن إما

 كما هو حأال،بتحريف اليات عن معانيها، أوأ باتباع المتشابه
َتاَبأهل الزيغ الذين قال الله عنهم:  ِك ْل ْيَك ا َل َع َأنَزَل  ِذ  ّل َو ا ُه ۤي{

ِذيَن ّل َأّما ا َف َهاٌت  ِب َتَشا ُأَخُر ُم َوأ َتاِب  ِك ْل ُأّم ا ُهّن  َكَماٌت  َياٌت ّمْح ْنُه آ ِم
َء َغا ِت ْب َوأا ِة  َن ْت ِف ْل َء ا َغا ِت ْب ْنُه ا َبَه ِم َتَشا ُعوَن َما  ِب ّت َي َف ٌغ  ْي ِهْم َز ِب ُلو ُق في 

ُلوَن ُقو َي ِم  ْل ِع ْل ِفي ا َوأالّراِسُخوَن  ّلُه  ِإلّ ال َلُه  ِوأي ْأ َت َلُم  ْع َي َوأَما  ِه  ِل ِوأي ْأ َت
َباِب} ْل َل ْا ا ُلو ْوأ ُأ ِإلّ  ّكُر  ّذ َي َوأَما  َنا  ّب ِد َر ُكّل ّمْن ِعن ِه  ِب ّنا  ، فالمنافقآَم

يتبع المتشابه طلبا للفتنة، وأأهل العلم وأاليمان يردوأن
المتشابه إلى المحكم لمعرفة معناه، قال المام ابن كثير

"يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات، هن أم: رحأمه الله
الكتاب، أي بينات وأاضحات الدللة ل التباس فيها على أحأد من

الناس، وأمنه آيات أخر فيها اشتباه في الدللة على كثير من
،الناس أوأ بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه

 وأمن عكس،وأحأكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى
ْنُه : وألهذا قال تعالى،انعكس ٰـَب ِم َت ِك ْل ْيَك ا َل َع َأنَزَل  ِذ  ّل َو ا ُه ۤى{

ٰـِب} َت ِك ْل ُأّم ا ُهّن  ٰـٌت  َكَم ٰـٌت ّمْح َي  أي أصله الذي يرجع إليه عندَءا
ٰـٌت}الشتباه  َه ِب ٰـ َتَش ُأَخُر ُم َوأ ، أي تحتمل دللتها موافقة المحكم{

ًا آخر من حأيث اللفظ وأالتركيب ل من حأيث وأقد تحتمل شيئ
المراد... وأهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحأمه

 منه آيات محكمات فيهن حأجة الرب، وأعصمة: حأيث قال،الله
العباد، وأدفع الخصوم وأالباطل، ليس لهن تصريف وأل تحريف

عما وأضعن عليه، قال: وأالمتشابهات في الصدق ليس لهن

لللكائي. السنة أهل اعتقاد )11



  67
 الشرعية السياسة

 كما ابتلهم،تصريف وأتحريف وأتأوأيل، ابتلى الله فيهن العباد
في الحلل وأالحرام أل يصرفن إلى الباطل وأل يحرفن عن

ٌغ} :الحق, وألهذا قال تعالى ْي ِهْم َز ِب ُلو ُق ِذيَن فى  ّل َأّما ا َف  أي{
ْنُه}ضلل وأخروأج عن الحق إلى الباطل  َبَه ِم ٰـ َتَش ُعوَن َما  ِب ّت َي َف }

أي إنما يأخذوأن منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحّرفوه إلى
.مقاصدهم الفاسدةا وأينزلوه عليها لحأتمال لفظه لما يصرفونه

، لنه دامغ لهم وأحأجة عليهم،فأما المحكم فل نصيب لهم فيه
ِة}وألهذا قال الله تعالى:  َن ْت ِف ْل َء ا َغآ ِت ْب  أي الضلل لتباعهم{ا

ًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وأهو حأجة عليهم إيهام
 كما لو احأتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى،ل لهم

هو روأح الله وأكلمته ألقاها إلى مريم وأروأح منه وأتركوا
ِه} :الحأتجاج بقوله ْي َل َع َنا  َعْم ْن َأ ٌد  ْب َع ِإلّ  َو  ُه ِإْن  َثَل : وأبقوله{ ِإّن َم }

ُكن َلُه  َقاَل  ُثّم  ُتَراٍب  َقُه ِمن  َل َدَم َخ َءا َثِل  َكَم ِه  ّل َد ال ِعيَسٰى ِعن
ُكوُن} َي  وأغير ذلك من اليات المحكمة المصرحأة بأنه خلق منَف

:مخلوقات الله وأعبد وأرسول من رسل الله. وأقوله تعالى
ِه} ِل ِوأي ْأ َت َء  َغآ ِت ْب َوأا ًا{  أي تحريفه على ما يريدوأن... وأقوله إخبار

ِه} :عنهم أنهم ِب ّنا  َءاَم ُلوَن  ُقو َي ِد، أي بالمتشابه، { ُكّل ّمْن ِعن }
َنا} ّب  أي الجميع من المحكم، وأالمتشابه حأق وأصدق، وأكلَر

وأاحأد منهما يصدق الخر وأيشهد له، لن الجميع من عند الله
َوأليس شيء من عند الله بمختلف وأل متضاد، كقوله:  َفل َأ }

ًا ٰـف َل ِت ِه اْخ ِفي ْا  ُدوأ َوَج َل ِه  ّل ِر ال ْي َغ ِد  َكاَن ِمْن ِعن ْو  َل َوأ َءاَن  ُقْر ْل ّبُروأَن ا َد َت َي
ًا} ِثير ٰـِب}، وألهذا قال تعالى: َك َب ْل َل ْا ا ُلو ْوأ ُأ ِإلّ  ّكُر  ّذ َي َوأَما   أي إنما{

يفهم وأيعقل وأيتدبر المعاني على وأجهها أوألو العقول السليمة
.)11وأالفهوم المستقيمة "

 وأفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تل رسول
َو  :الله صلى الله عليه وأسلم ُه ِذٱ{ ْيَك ّۤيل َل َع َأنَزَل  َتاَبٱ  ِك ْنُهْل  ِم

ُأّم  ُهّن  َكَماٌت  َياٌت ّمْح َتاِبٱآ ِك ِذيَن فيْل ّل َأّما ا َف َهاٌت  ِب َتَشا ُأَخُر ُم َوأ  
ْنُه  َبَه ِم َتَشا ُعوَن َما  ِب ّت َي َف ٌغ  ْي ِهْم َز ِب ُلو َءٱُق َغا ِت ِةٱ ْب َن ْت ِف َوأْل َءٱ  َغا ِت ِهْب ِل ِوأي ْأ َت  

َلُم  ْع َي َلُهَوأَما  ِوأي ْأ ِإلّ َت ّلُهٱ  َوأل ِفي لّراِسُخوَنٱ  ِمٱ  ْل ِع ِهْل ِب ّنا  ُلوَن آَم ُقو َي  
ْا  ُلو ْوأ ُأ ِإلّ  ّكُر  ّذ َي َوأَما  َنا  ّب ِد َر َباِبٱُكّل ّمْن ِعن ْل } قالت: قال رسولَل

إذا رأيتم الذين يتبعون ما" :الله صلى الله عليه وأسلم

العظيم القرآن تفسير )11
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، وأقال"تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم
َءٱ{ :المام ابن جرير رحأمه الله في قوله تعالى َغا ِت ِةٱ ْب َن ْت ِف :}ْل

"معناه: إرادةا الشبهات وأاللبس. فمعنى الكلم إذا: فأما الذين
ْيٌف عنه، فيت َوأحَأ ّق  عون من آي الكتاببفي قلوبهم ميل عن الح

ما تشابهت ألفاظه، وأاحأتمل صرفه في وأجوه التأوأيلت،
باحأتماله المعاني المختلفة إرادةا اللبس على نفسه وأعلى

ّق غيره، احأتجاجا به على باطله الذي مال إليه قلبه دوأن الح
 فأوأضحه بالمحكمات من آي كتابه.،الذي أبانه الله

وأهذه الية وأإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل
الشرك، فإنه معنّي بها كل مبتدع في دين الله بدعة، فمال

قلبه إليها، تأوأيلً منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حأاّج به
وأجادل به أهل الحّق، وأعدل عن الواضح من أدلة آيه

ّق من المحكمات إرادةا منه بذلك اللبس على أهل الح
المؤمنين، وأطلبا لعلم تأوأيل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من

كان، وأأّي أصناف البدعة كان من أهل النصرانية كان أوأ
اليهودية أوأ المجوسية، أوأ كان سبئيا، أوأ حأروأريا، أوأ قدريا، أوأ

.)11جهميا"
وأأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في
الخوارج: "يؤمنون بمحكمه وأيهلكون عند متشابهه"، وأقد عزر

عمر رضي الله عنه بالضرب صبيغ بن عسل لنه كان يسأل
 وأأمر أل يجالس.،عن متشابه القرآن

وأقول عمر رضي الله عنه "وأحأكم الئمة المضلين" أي المراء
 الذين إذا استولوا على البلد أفسدوأا فيها،،من أهل الضلل

وأأضلوا الناس، وأصدوأهم عن السلم، قال ابن أبي العزالحنفي
"فالملوك الجائرةا يعترضون على الشريعة: رحأمه الله

بالسياسات الجائرةا وأيعارضونها بها، وأيقدمونها على حأكم الله
وأرسوله، وأأحأبار السوء وأهم العلماء الخارجون عن الشريعة

بآرائهم وأأقيستهم الفاسدةا المتضمنة تحليل ما حأرم الله
وأرسوله وأتحريم ما أباحأه الله، وأاعتبار ما ألغاه وأإلغاء ما

 وأنحو ذلك، وأالرهبان، وأإطلق ما قيده وأتقييد ما أطلقه،اعتبره
وأهم جهال المتصوفة المعترضون على حأقائق اليمان وأالشرع
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بالذوأاق وأالمواجيد وأالخيالت وأالكشوفات الباطلة الشيطانية
المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وأإبطال دينه الذي شرعه

على لسان نبيه صلى الله عليه وأسلم، وأالتعوض عن حأقائق
.)11اليمان بخداع الشيطان وأحأظوظ النفس

وأأما المؤمنون بالله تبارك وأتعالى, الذين يؤمنون بأن الله
ْلما}تعالى  ٍء ِع ُكّل َشْي َع  َوأِس ِكِميَن}، وأأنه { ْلَحا َكُم ا َأحْأ ، وأأنه{

ِكِميَن} ْلَحا ْيُر ا ِليَن}، وأأنه تبارك وأتعالى {َخ َفاِص ْل ْيُر ا ، وأأنه{َخ
َأْرحَأُم الّراحِأِميَن} ، وأأن أحأكامه تبارك وأتعالى مشتملة على{

العلم وأالحكمة وأالرحأمة وأالعدل، فل يعارضون أحأكامه بآرائهم
وأعقولهم القاصرةا، أوأ بشبهة أوأ شهوةا، بل ينقادوأن لمر الله

ْاظاهرا وأباطنا، وأيقولون كما أخبر الله تعالى عنهم:  ُلو َقا َوأ }
ْلَمِصيُر} ْيَك  َل ِإ َوأ َنا  ّب َنَك َر ْفَرا ُغ َنا  ْع َط َأ َوأ َنا  ْع ّنَما، وأقال تعالى: ٱَسِم ِإ }

َأن ُهْم  َن ْي َب ُكَم  َيْح ِل ِه  ِل َوأَرُسو ِه  ّل َلى ال ِإ ْا  ُع ُد َذا  ِإ ِنيَن  ْؤِم ْلُم ْوَل ا َق ۤوَكاَن 
ِلُحوَن} ْلُمْف ُهُم ا ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َوأ َنا  ْع َط َأ َوأ َنا  ْع ْا َسِم ُلو .َيُقو

فإن أحأكام الله تعالى كلها حأق وأعدل، وأما خالفها فهو كفر
َأحْأَسُنوأظلم، وأقد قال تعالى:  َوأَمْن  ُغوَن  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلَجا ْكَم ا َفُح َأ )

ُنوَن} ِق ُيو ٍم  ْو َق ًا ل ْكم ِه حُأ ّل َوأَمْن :، وأقال تعالىِمَن ال ِه  ّل ل َغَة  ْب ٱ{ِص
ِبدوأَن} َعا َلُه  َنْحُن  َوأ َغًة  ْب ِه ِص ّل ل ِإّن، وأقال تعالى: ٱَأحْأَسُن ِمَن  }

ِذيَن ّل ِنيَن ا ْؤِم ْلُم َبشُر ا ُي َوأ َوُم  ْق َأ ِهَي  ِتي  ّل ِل ِدي  ْه ِي ُقْرآَن  ْل َذا ا ٰـ َه
ًا} ِبير َك ًا  َأْجر ُهْم  َل َأّن  ِلَحاِت  ُلوَن الّصا ْعَم ، فالقرآن يهدي للتيَي

هي أقوم وأأعدل وأأصوب في جميع القوال وأالعمال
وأالسياسات وأشؤوأن الحياةا، وأمن ظن وألو في مسألة وأاحأدةا
أن في أحأكام الله تعالى حأيف فقد كفر بالله تعالى، وأقد قال

ٌقتعالى:  ِري َف ّلٰى  َو َت َي ُثّم  َنا  ْع َط َأ َوأ ِبالّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ِبال ّنا  ُلوَن آَم ُقو ِي َوأ }
ِه ّل َلى ال ِإ ْا  ُع ُد َذا  ِإ َوأ ِنيَن.  ْؤِم ْلُم ِبا ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َوأَمآ  ِلَك  ٰذ ِد  ْع َب ُهْم ّمن  ْن ۤوّم

ُهُم ّل ُكْن  َي ِإن  َوأ ِرُضوَن.  ْع ُهْم ّم ْن ٌق ّم ِري َف َذا  ِإ ُهْم  َن ْي َب ُكَم  َيْح ِل ِه  ِل َوأَرُسو
َأْم ْا  ُب َتا ِم اْر َأ ِهْم ّمَرٌض  ِب ُلو ُق ِفي  َأ ِنيَن.  ْذِع ِه ُم ْي َل ِإ ْا  ُت ْأ َي ّق  ْلَح ۤوا ۤو

ُهُم ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َبْل  ُلُه  َوأَرُسو ِهْم  ْي َل َع ّلُه  َيِحيَف ال َأن  ُفوَن  َيَخا
ِلُموَن ) ّظا  فمن أوأصاف المنافقين الذين نفى الله تعالىال

عنهم اليمان في هذه اليات ظنهم الحيف في حأكم الله تعالى
وأرسوله صلى الله عليه وأسلم.

الطحاوأية العقيدةا شرح )11
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:ضلل وحيرة الكفار والمنافقين
َأرشد الله تعالى عباده إلى تدبر القرآن فقال تعالى  َفل َأ }

ًا ِتلَف ْخ ِه  ِفي ْا  ُدوأ َوَج َل ِه  ّل ل ِر  ْي َغ ِد  َكاَن ِمْن ِعن ْو  َل َوأ ُقْرآَن  ْل ّبُروأَن  َد َت ٱَي ٱ ٱ
ًا} ِثير ، وأبين تعالى أن القرآن ليس فيه تناقض وأتفاوأتَك

 وألو كان من عند غير، لنه من عند الله تبارك وأتعالى،وأتعارض
الله كما يزعم المشركون المفتروأن لوجدوأا فيه تناقضا

وأاختلفا كثيرا.
فالقرآن ل تتناقض وأل تتعارض أحأكامه وأأخباره، فأحأكامه كلها

 وأل يزيدها،عدل، وأأخباره كلها صدق، فهي مطابقة للواقع
كتشافات العلمية إل تصديقا، وأبعكس ذلكامروأر الوأقات وأال

 فإن ما،من يكذب في أخباره، وأيتكلم بمجرد الخرص وأالظن
افتراه ل بد أن يظهر وأينجلي لتناقضه وأمصادمته للواقع.

ختلف وأالتشعب، وأهذا دليلاوأالية تدل على أن الباطل كثير ال
على فساده وأضلل أهله وأحأيرتهم، وألهذا يفرد الله تعالى

سبيله إذا ذكره في كتابه وأيعدد سبل الضللة لكثرتها وأاختلفها.
 كما،فكل من كذب بالحق فهو في ضلل وأحأيرةا وأاضطراب

ِريٍج} :قال تعالى ٍر ّم َأْم ِف  ُهْم  َف ُهْم  َء َلّما َجآ ْلَحق  ِب ْا  ُبو ّذ َك َبْل  ۤي{ ،ٱ
َلِفي : وأكما قال تعالى،أي مختلف وأملتبس وأمضطرب ُكْم  ّن ِإ }

ِفَك} ُأ ْنُه َمْن  َع َفُك  ْؤ ُي ِلٍف.  َت ْوٍل ّمْخ ْا :، وأقال تعالىَق ُعو ْد َن َأ ُقْل  }
ْذ ِإ َد  ْع َب َنا  ِب َقا ْع َأ َلٰى  َع ّد  ُنَر َوأ َنا  َيُضّر َوألَ  َنا  ُع َف َين ِه َما لَ  ّل ل ُدوأِن  ٱِمن 
َلُه ْيَراَن  َلْرِض حَأ ِفي  ِطيُن  َيا لّش ْتُه  َو ْه َت ْس ِذي  ّل َك ّلُه  ل َنا  َدا ٱَه ٱ ٱ ٱ ٱ

ٰى َد ُه ْل َو  ُه ِه  ّل ل َدى  ُه ِإّن  ُقْل  َنا  ِت ْئ َدى  ُه ْل َلى  ِإ َنُه  ُعو ْد َي ٱَأْصَحاٌب  ٱ ٱ ٱ
َلِميَن} َعا ْل ِلَرب  ِلَم  ُنْس ِل َنا  ُأِمْر :وأقال تعالى عن المنافقينٱَوأ

ِلِل ُيْض َوأَمن  ِء  ُؤل ٰـ َه َلى  ِإ َوألَ  ِء  ُؤل ٰـ َه َلٰى  ِإ ِلَك لَ  ٰذ ْيَن  َب ِبيَن  َذ ْب َذ ا{ّم
ۤ

ا
ۤ

ِبيلً} َلُه َس َد  َتِج َلن  َف ّلُه   "يعني:، قال المام ابن كثير رحأمه اللهٱل
المنافقين محيرين بين اليمان وأالكفر، فل هم مع المؤمنين

ًا، بل ظواهرهم مع ًا وأباطن ًا وأل مع الكافرين ظاهر ًا وأباطن ظاهر
المؤمنين وأبواطنهم مع الكافرين، وأمنهم من يعتريه الشك،

:، وأقال تعالى)11فتارةا يميل إلى هؤلء وأتارةا يميل إلى أوألئك"
َذآ ِإ َوأ ِه  ِفي ْا  ْو ُهْم ّمَش َل َء  َأَضآ ّلَما  ُك ُهْم  ْبَصاَر َأ َطُف  َيْخ ُق  َبْر ْل ُد  َكا َي ٱ{

ْا} َقاُمو ِهْم  ْي َل َع َلَم  ْظ  أي وأقفوا حأائرين، فهؤلء الحيارى الضللَأ

العظيم القرآن تفسير )11
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ل يعقلون، وأفي تيههم يتخبطون، وأالعجب أنهم يدعون
 وأهم في ظلمات الكفر وأالشك،لنفسهم العقل وأالذكاء

حأائروأن، فل يميزوأن الحق من الباطل، فالحسن ما تستحسنه
عقولهم، وأالقبيح ما تستقبحه عقولهم المتناقضة المختلفة، وأل
يبصر العبد الحقائق، وأينجلي له الحق من الباطل، وأيخرج من
تيه الظلمات إل بنور الوحأي،وأل يحيى بعد أن كان ميتا بسبب

ُه :كفره إل باليمان، كما قال تعالى َنا ْي َي َأحْأ َف ًا  ْيت َكاَن َم َوأ َمن  َأ }
ُلَماِت ّظ ل ِفي  ُلُه  َث َكَمن ّم ّناِس  ل ِفي  ِه  ِب َيْمِشي  ًا  ُنور َلُه  َنا  ْل َع ٱَوأَج ٱ

ُلوَن} ْعَم َي ْا  ُنو َكا ِريَن َما  ِف َكا ْل ِل ّيَن  ِلَك ُز َذ َك َها  ْن ِرٍج ّم ِبَخا ْيَس  ، قالَل
 حأدثني المثنى قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثني:ابن جرير

َكاَن معاوأية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس َوأ َمن  َأ }
ُه} َنا ْي َي َأحْأ َف ًتا  ْي ُنوًرا يعني من كان كافرا فهديناهَم َلُه  َنا  ْل َع َوأَج }

ّناِس} ِفي ال ِه  ِب  يعني بالنور القرآن من صدق به وأعملَيْمِشي 
ُلَماِت} به ّظ ِفي ال ُلُه  َث َكَمن ّم  يعني بالظلمات الكفر وأالضللة{
َوأ َمن :وأأخرج عبد بن حأميد وأغيره عن قتادةا في قوله"،  َأ }

ّناِس} ِفي ال ِه  ِب َيْمِشي  ُنوًرا  َلُه  َنا  ْل َع َوأَج ُه  َنا ْي َي َأحْأ َف ًتا  ْي  قال"َكاَن َم
 وأإليها، وأبها يأخذ، وأبها يعمل،هذا المؤمن معه من الله بينة

ِرٍج وأهو كتاب الله ،ينتهي ِبَخا ْيَس  َل ُلَماِت  ّظ ِفي ال ُلُه  َث َكَمن ّم }
َها} ْن  ل، مثل الكافر في ضللته متحير فيها متسكع فيها: قالّم

ًا:  وأقال تعالىيجد منها مخرجا وأل منفذا "، ّب ِك َيْمِشي ُم َفَمن  َأ }
ٍم} َتِقي َلى ِصَراٍط ّمْس َع ًا  ّي ِو َيْمِشي َس َأّمن  َدى  ْه َأ ِه  ِه َوأْج َلى  ،َع

َلى: وأقال تعالى ِإ ُلَماِت  ّظ ُهْم ّمَن ال ِرُج ُيْخ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِلّي ا َوأ ّلُه  {ال
َلى ِإ ِر  ّنو ُهْم ّمَن ال َن ِرُجو ُيْخ ُغوُت  ّطا ُهُم ال ُؤ َيآ ِل ْوأ َأ ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل َوأا ِر  ّنو ال

ُدوأَن} ِل َها َخا ِفي ُهْم  ِر  ّنا َأْصَحاُب ال ِئَك  َلـ ْوأ ُأ ُلَماِت  ّظ وأغيرها منال
اليات.

لقد خلق الله تعالى للكفار وأالمنافقين السمع ليسمعوا به آياته
تبارك وأتعالى وأالمواعظ، وأخلق لهم البصار ليبصروأا بها آياته،

وأخلق لهم أفئدةا ليعقلوا بها ما فيه صلحأهم وأنفعهم، وألكنهم
لم يستعملوا ما أعطاهم الله تعالى في طاعته، وأإنما

ْد : كما قال تعالى،استعملوها في الجحد بآيات الله َق َل َوأ }
ًةا َد ِئ ْف َأ َوأ ًا  ْبَصار َأ َوأ ًا  ُهْم َسْمع َل َنا  ْل َع َوأَج ِه  ِفي ُكْم  ّنا ّك ِإن ّم ِفيَمآ  ُهْم  َنا ّك َم
ْذ ِإ ٍء  ُهْم ّمن َشْي ُت َد ِئ ْف َأ َوألَ  ُهْم  ْبَصاُر َأ َوألَ  ُهْم  ُع ُهْم َسْم ْن َع َنى  ْغ َأ َفَمآ 

ُئوَن} ِز ْه َت َيْس ِه  ِب ْا  ُنو َكا ِبه ّما  َق  َوأحَأا ِه  ّل َياِت ال ِبآ ُدوأَن  َيْجَح ْا  ُنو ،َكا
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فدلت الية على أن الكفار من النصارى وأاليهود وأغيرهم من
سائر الملل الكافرةا وأالمرتدين وأالمنافقين الذين يجحدوأن

بآيات الله تعالى أنهم لم ينتفعوا بما جعل الله لهم من السمع
ًا مَن :وأالبصار وأالفئدةا، وأقال تعالى ِثير َك ّنَم  َه ِلَج َنا  ْأ َذَر ْد  َق َل َوأ }

ْبِصُروأَن ُي ُيٌن لّ  ْع َأ ُهْم  َل َوأ َها  ِب ُهوَن  َق ْف َي ُلوٌب لّ  ُق ُهْم  َل ْنِس  ِل َوأ ٱْلِجن  ٱ
َأَضّل ُهْم  َبْل  ِم  َعا ْن َل َك ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َهآ  ِب ُعوَن  َيْسَم َذاٌن لّ  ُهْم آ َل َوأ َها  ٱِب

ُلوَن} ِف َغا ْل ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ َهُه :، وأقال تعالىٱُأ ٰـ َل ِإ َذ  ّتَخ ْيَت َمِن  َأ َأَر ٱ{
ُعوَن َيْسَم ُهْم  َثَر ْك َأ َأّن  َتْحَسُب  َأْم  ِكيلً.  َوأ ِه  ْي َل َع ُكوُن  َت َأنَت  َف َأ ُه  َوا َه

ِبيلً} َأَضّل َس ُهْم  َبْل  ِم  َعا ْن َل َك ِإلّ  ُهْم  ِإْن  ُلوَن  ِق ْع َي ْوأ  :، وأقال تعالىٱَأ
َذاٌن ْوأ آ َأ َهآ  ِب ُلوَن  ِق ْع َي ُلوٌب  ُق ُهْم  َل ُكوَن  َت َف َلْرِض  ِفي  ْا  َيِسيُروأ َلْم  َف َأ ٱ{

ِتي ّل ُلوُب  ُق ْل ْعَمٰى  َت ِكن  ٰـ َل َوأ ْبَصاُر  َل ْعَمى  َت َها لَ  ّن ِإ َف َها  ِب ُعوَن  ٱَيْسَم ٱ ٱ
ِر} ُدوأ لّص ِذي :، وأقال تعالىٱِفي  ّل َثِل ا َكَم ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل َثُل ا َوأَم }

َ ُهْم ل َف ُعْمٌي  ْكٌم  ُب ًء ُصّم  َدآ ِن َوأ ًء  َعآ ُد ِإلّ  ُع  َيْسَم ِبَما لَ  ُق  ِع ْن َي
ُلوَن} ِق ْع ِف :، وأقال تعالىَي ّنا  ُك ِقُل َما  ْع َن ْوأ  َأ ُع  َنْسَم ّنا  ُك ْو  َل ْا  ُلو َقا َوأ ۤي{

ِر} ِعي لّس ، فدلت اليات على أن الكفار وأالمرتدينٱَأْصَحاِب 
وأالمنافقين الذين يعارضون الكتاب وأالسنة بعقولهم الفاسدةا
أنهم ل يعقلون، وأأن عقولهم الفاسدةا قد ارتكست بهم حأتى

أصبحوا أضل من النعام، وأدلت على أن المر ليس كما
يزعمون من كونهم من أوألي العقول وأالفهام،بل هم أهل

أهواء قد اتخذوأا أهواءهم إلها يعبدوأنه من دوأن الله تعالى .
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باب: مزايا الشريعة وأمقاصدها

تتميز الشريعة السلمية بمزايا تختلف فيها اختلفا كامل عن
جميع القوانين وأالنظمة التي هي من تشريع البشر، وأمن هذه

المزايا: 

:أول: أن الشريعة السلمية من عند الله تعالى
 وأفيه علمه تبارك وأتعالى،،فالقرآن كلم الله أنزله الله تعالى

ِكِن كما قال الله تعالى:  ٰـ ّل ّلُهٱ{ َلُهل َأنَز ْيَك  َل ِإ َأنَزَل  ِبَمآ  ُد  َه َيْش  
َوأ ِه  ْلِم ِع َكُةٱِب ِئ اْلَمل

ۤ
ِب َفٰى  َك َوأ ُدوأَن  َه َيْش ِهٱ  ّل ًا}ل ِهيد ، قال ابن أبي َش

 حأدثنا علي بن الحسين ثنا الحسن بن سهل الجعفري:حأاتم
 حأدثنا عمران بن عيينة حأدثنا عطاء: قال،وأعبد الله بن المبارك

، أقرأني أبو عبد الرحأمن السلمي القرآن:بن السائب قالا
، قد أخذت علم الله:وأكان إذا قرأ عليه أحأدنا القرآن قال

ِه : ثم قرأ،فليس أحأد اليوم أفضل منك إل بعمل ْلِم ِع ِب َلُه  َأنَز }
َكُةَٱوأ ِئ اْلَمل

ۤ
ِب َفٰى  َك َوأ ُدوأَن  َه َيْش ِهٱ  ّل ًا}ل ِهيد . َش

َف ُكْم  َل ْا  ُبو َتِجي َيْس ّلْم  ِإن  َف ْاٱوأقال تعالى: { َلُم ِمۤوْع ْل ِع ِب ِزِل  ُأن ّنَمآ  َأ  
ِهٱ ّل ِلُموَن}. ل ُتْم ّمْس َأن َهْل  َف َو  ُه ِإلّ  ٰـَه  َل ِإ َأن لّ  َوأ  

 وأهو تبارك وأتعالى خالق الخلق، وأهو أعلم بما فيه صلحأهم
،وأطهارتهم وأاستقامة أحأوالهم وأسعادتهم في الدنيا وأالخرةا

َو وأقد قال الله تعالى:  ُه َوأ َق  َل َلُم َمْن َخ ْع َي َألَ  ِطيُفٱ{ ّل ِبيُرٱ ل ،}ْلَخ
ِم وأقال تعالى:  َأ َلُم  ْع َأ ُتْم  ْن َأ َأ ُقْل  ّلُهٱ{ ِتَب، وأقال تعالى: }ل ُك }

ُكُم  ْي َل َتاُلٱَع ِق ْيٌرْل َو َخ ُه َوأ ًا  ْيئ ْا َش ُهو ْكَر َت َأن  َعَسٰى  َوأ ُكْم  ّل ٌه  ُكْر َو  ُه َوأ  
َوأ ُكْم  ّل َو َشّر  ُه َوأ ًا  ْيئ ْا َش ّبو ُتِح َأن  َعَسٰى  َوأ ُكْم  ّلُهٱّل َل ُتْم ل ْن َأ َوأ َلُم  ْع َي  

َلُموَن} ْع ِه ِعلٌم :وأقال تعالى ،َت ِب ُكم  َل ِفيَما  ُتْم  ِء حَأاَجْج ُؤل َه ُتْم  ْن َأ {ه
ِه علم وأالله يعلم وأأنتم ل ِب ُكْم  َل ْيَس  َل ِفيَما  ُتَحآّجوَن  ِلَم  َف

َلُموَن} ْع َ :، وأقال تعالىَت َفل ُهّن  َل َأَج ْغَن  َل َب َف َء  ّنَسآ ُتُم ال ْق ّل َط َذا  ِإ َوأ }
ِلَك ْعُروأِف ذ ْلَم ِبا ُهْم  َن ْي َب ْا  ْو َتَراَض َذا  ِإ ُهّن  َوأاَج َأْز ِكْحَن  َين َأن  ُهّن  ُلو ْعُض َت

َكى َأْز ُكْم  ِل ِر ذ ِم الِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ْؤِمُن  ُي ُكْم  َكاَن ِمن ِه َمن  ِب َعُظ  ُيو
َلُموَن} ْع َت ُتْم لَ  ْن َأ َوأ َلُم  ْع َي ّلُه  َوأال َهُر  ْط َأ َوأ ُكْم  َو، وأقال تعالى: َل ُه }

ُكْم ّمَن  َأ َأنَش ْذ  ِإ ُكْم  ِب َلُم  ْع ُطوِنَلْرِضٱَأ ُب ِفي  ّنٌة  َأِج ُتْم  َأن ْذ  ِإ َوأ  
ِبَمِن  َلُم  ْع َأ َو  ُه ُكْم  ُفَس َأن ْا  ّك ُتَز َفلَ  ُكْم  ِت َها ٱُأّم َقٰىۤو ، فالله تعالى}ّت
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 وأل يحيط الخلق بشيء من علمه إل،قد أحأاط بكل شيء علما
َلُه بما شاء أن يعلمهم، قال تعالى:  َأنَز ُقْل  ِذيٱ{ َلُم ّل ْع َي لّسّرٱ 

َوأاِتٱِفي  َوألّسَما ًا}َلْرِضٱ  ًا ّرحِأيم ُفور َغ َكاَن  ّنُه  ِإ ، وأقال تعالى: 
َء} ِبَما َشآ ِإلّ  ِه  ْلِم ٍء ّمْن ِع ِبَشْي ُطوَن  ُيِحي َوألَ  ُقل، وأقال تعالى: { }

َكاَن  ْو  َبْحُرٱّل َد ْل ِف َن َل ّبي  ِلَماِت َر َك ّل ًا  َداد َبْحُرٱ ِم َدْل َف َتن َأن  ْبَل  َق  
ًا} َدد ِه َم ِل ْث ِبِم َنا  ْئ ْو ِج َل َوأ ّبي  ِلَماُت َر ِفي، وأقال تعالى: َك ّنَما  َأ ْو  َل َوأ }

َوأَلْرِضٱ ْقلٌَم  َأ ٍةا  َبْحُرٱ ِمن َشَجَر ٍر ّماْل ْبُح َأ َعُة  ْب ِه َس ِد ْع َب ُه ِمن  ّد َيُم  
ِلَماُت  َك َدْت  ِف ِهٱَن ّل ِإّن ل ّلَهٱ  ِكيٌم}ل ِزيٌز حَأ َع ، وأفي قصة موسى 

" جاء عصفور فوقع على حأرف السفينةعليه السلم مع الخضر
 فقال له الخضر: ما علمي وأعلمك من،فنقر في البحر نقرةا

 أخرجهعلم الله إل مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر"
البخاري وأمسلم وأاللفظ للبخاري.

وأأما الناس فهم ضعفاء في علومهم وأإدراكهم، بل هم ل
 كما قال تعالى:،يعلمون حأقيقة الروأاح التي في أبدانهم

َعِن { َنَك  ُلو َأ َيْس ُقِل لّروأِحٱَوأ ُتم ّمنلّروأُحٱ  ِتي ُأوأ َوأَمآ  ّبي  ِر َر َأْم  ِمْن 
ِمٱ ْل ِع ِليلً}ْل َق ِإلّ   "أي وأما:، قال المام ابن كثير رحأمه الله 

أطلعكم من علمه إل على القليل، فإنه ل يحيط أحأد بشيء من
علمه إل بما شاء تبارك وأتعالى، وأالمعنى أن علمكم في علم

الله قليل، وأهذا الذي تسألون عنه من أمر الروأح مما استاثر به
تعالى وألم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إل على القليل

.)11من علمه تعالى "
وأ أما القوانين الوضعية فهي ناقصة وأقاصرةا لنقص وأقصور

عقول البشر عن الحأاطة بمصالحهم، مع ما تشتمل عليه هذه
وأالضللت، وأالعصبية القوانين من الكفر، وأالهواء، وأالشهوات،

لفئة أوأ قوم، وأالجهل، لصدوأرها ممن اتصف بهذه الوأصاف
وأاصطبغ بها.

ثانيا: تحقيق العبودية لله تعالى وتزكية النفوس
:  وطهارتها

إن الشريعة السلمية جاءت لتحقيق عبودية الله وأتزكية
النفوس وأصلحأها، وأطهارتها من الشرك وأالفواحأش وأمساوأىء

ْقُت الخلق، قال الله تعالى:  َل َوأَما َخ َوأْلِجّنٱ{ ِّلنَسٱ  ِإل  
العظيم القرآن تفسير )11
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ُدوأِن} ُب ْع َي ْد َمّن ، وأقال تعالى: ِل َق َل ّلُهٱ{ َلى ل َع ِنيَنٱ  َعَثْلُمؤِم َب ْذ  ِإ  
ُهُم َعلُم ُي َوأ ِهْم  ُيَزكي َوأ ِه  ِت َيا ِهْم آ ْي َل َع ْا  ُلو ْت َي ِهْم  ُفِس ْن َأ ِهْم َرُسولً مْن  ِفي

َتاَبٱ ِك َوأْل ْكَمَةٱ  ِبيٍن}ْلِح ِفي َضلٍل ّم َل ْبُل  َق ْا ِمن  ُنو َكا ِإن  َوأ ، وأقال 
"إنما بعثت لتمم صالح الخلقا" :صلى الله عليه وأسلم

روأاه أحأمد.
وأقد أمر الله بالصلةا وأبين أن الصلةا تنهى عن الفحشاء

ِم وأالمنكر، فقال تعالى:  ِق َأ َوأ َةاٱ{ َ ِإّن لّصل َةاٱ  َ َعِنلّصل َهٰى  ْن َت  
ِءٱ َفْحَشآ َوأْل ِرٱ  َك ْن ْكُر ْلُم ِذ َل َوأ ِهٱ  ّل َبُر}ل ْك َأ ، وأ أمر بزكاةا المال وأبين 

ْذ ِمْنأن فيها طهارةا لهم وأتزكية لنفوسهم، فقال تعالى:  {ُخ
َها} ِب ِهْم  ُتَزكي َوأ ُهْم  َطهُر ُت َقًة  َد ِهْم َص ِل َوا ،، وأأمر الله بالحجابَأْم

ُهّنوأبين أن فيه طهارةا للقلوب، فقال تعالى:  ُتُمو ْل َأ َذا َس ِإ َوأ }
َف ًا  َتاع ُهّنٱَم ُلو َأ ُكْمْس ِب ُلو ُق ِل َهُر  ْط َأ ُكْم  ِل ٰذ ِء حِأَجاٍب  َوأَرآ  ِمن 

ِهّن} ِب ُلو ُق  وأبين أن،، وأأمر الله تعالى بغض البصر وأحأفظ الفرجَوأ
ْا ِمْنذلك أزكى للنفوس، فقال تعالى:  ُغّضو َي ِنيَن  ْؤِم ْلُم ُقْل ل }

ِإّن  ُهْم  َل َكٰى  َأْز ِلَك  ٰذ ُهْم  ُفُروأَج ْا  ُظو َف َيْح َوأ ِهْم  ِر ْبَصا ّلَهٱَأ ِبَمال ِبيٌر   َخ
ُعوَن} َن ، وأأمر الله تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلةا،َيْص

وأبالغسل من الجنابة، وأالتيمم إذا عدم الماء، وأبين أنه لم
يشرع ذلك للتضييق عليهم، وأإنما أمرهم بذلك ليطهرهم وأليتم
نعمته عليهم, وألعلهم أن يشكروأا الله تعالى على نعمه، فقال

َها تعالى:  ّي َأ َيا  ِذيَنٱ{ َلى ّل ِإ ُتْم  ُقْم َذا  ِإ ْا  ُنو ِةاٱ آَم ْاٱ فلّصل ُلو ْغِس
َلى  ِإ ُكْم  َي ِد ْي َأ َوأ ُكْم  َه ِفِقٱُوأُجو َوأْلَمَرا ْاٱ  ُكْمْمَسُحو َل َأْرُج َوأ ُكْم  ُؤوأِس ِبُر  

َلى  َبيِنٱِإ ْع َك َفْل ًا  ُنب ُتْم ُج ُكن ِإن  َوأ ْاٱ  ّهُروأ َلٰىّط َع ْوأ  َأ ُتم ّمْرَض  ُكن ِإن  َوأ ۤى 
ٍرَس ُكْم مَن َف ْن ٌد م َأحَأ َء  ْوأ َجآ َأ ِئِطٱ  َغا ُتُم ْل ْوأ لََمْس َأ َءٱ  َلْملنَسآ َف  

َف ًا  َطيب ًا  ِعيد ْا َص َيّمُمو َت َف ًء  ْا َمآ ُدوأ ْاٱَتِج ُكْمْمَسُحو ِدي ْي َأ َوأ ُكْم  ِه ُوُجو ِب  
ُد  ِري ُي ْنُه َما  ّلُهٱم ُكْمل َطهَر ُي ِل ُد  ِري ُي ِكن  ٰـ َل َوأ ُكم مْن حَأَرٍج  ْي َل َع َعَل  َيْج ِل  

ُكُروأَن} َتْش ُكْم  ّل َع َل ُكْم  ْي َل َع َتُه  ْعَم ِن ِتّم  ُي ِل .َوأ
وأ أما القوانين الوضعية فل تعّول على طهارةا النفوس وأزكاتها،

وأليس من أهدافها صلح المجتمع وأاستقامته وأطهارته من
المنكرات، بل تحمي هذه القوانين أنواع الكفر، وأالفسوق،

نحطاط الخلقي، مما جعل المجتمعات التي تتحاكم إليهااوأال
تعاني من شيوع الكفر وأالرذيلة وأالفواحأش، وأ من تفكك

السرةا وأالمجتمع.
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 فالقوانين الوضعية قائمة على الكفر بالله وأالعراض عن دينه،
وألهذا فليس من أهدافها استقامة العباد على طاعة الله تعالى

وأتزكيتهم، بل غايتها وأاحأدةا وأهي تحصيل المتعة بأنواعها
َوأوأالكل، كما قال تعالى:  ِذيَنٱ{ َكَماّل ُلوَن  ُك ْأ َي َوأ ُعوَن  ّت َتَم َي ْا  َفُروأ َك  

ُكُل  ْأ َعاُمٱَت ْن َوأَل ّناُرٱ  ُهْم}ل ّل ًوى  ْث . َم
 كالتمتع بالموال،:وأالتمتع عام فيشمل جميع أنواع التمتع

وأاللباس، وأالمركب، وأالبيت، وأالتمتع بارتكاب الفواحأش
وأالمعاصي، وأمن صور التمتع تمتع حأكامهم الطغاةا بالعلو في
الرض، وأاحأتلل بلد الخرين، وأنهب خيراتهم، وأغيرها الكثير

من صور التمتع التي جاءت قوانينهم وأأنظمتهم الوضعية
بتحصيلها، وأتنميتها، وأحأمايتها من التهديدات وأالمنغصات.

نحطاط قوانينهم الوضعية في أهدافها أناوأمن المثلة على 
هذه القوانين ل تحمي الضروأرات الخمس التي جاء السلم

بحفظها، وأهي: الدين وأالعرض وأالنفس وأالمال وأالعقل.
فل يحافظون على الدين وأالعرض وأالعقل، لن المحافظة عليها

تعني أن يحال بينهم وأبين كفرهم وأشهواتهم،وأ أما ضروأرتا
النفس وأالمال فهم ل يحافظون عليها المحافظة العادلة التي
جاء بها السلم، وأإنما يحمون هاتين الضروأرتين حأماية ضالة

ناقصة بما يتوافق مع رفاهيتهم وأشهواتهم وأتمتعهم في حأياتهم
الدنيا، وأيسنون لذلك القوانين الجائرةا.

وأأما السلم فقد جاء بالمحافظة على هذه الضروأرات الخمس
التي ل صلح للعباد وأل سعادةا لهم في الدنيا وأالخرةا إل

بالمحافظة عليها، فشرع الله تعالى المر بالمعروأف وأالنهي
عن المنكر، وأالجهاد في سبيل الله، وأحأد الردةا وأغيرها من

الحأكام لحفظ ضروأرةا الدين، وأشرع سبحانه وأتعالى حأد الزنى
وأالقذف للمحافظة على العراض، بل جاءت الشريعة بتحريم

جميع الوسائل الموصلة وأالمقربة إلى الزنى كالنظر إلى
النساء الجنبيات، وأالخلوةا بالجنبية، وأسفر المرأةا وأحأدها،

وأمس المرأةا الجنبية، وأاختلط النساء بالرجال، وأالتبرج
ِهْموأالسفور كما قال تعالى:  ِر ْبَصا َأ ْا ِمْن  ُغّضو َي ِنيَن  ْؤِم ْلُم ُقْل ل }

ُهْم} َل َكٰى  َأْز ِلَك  ٰذ ُهْم  ُفُروأَج ْا  ُظو َف َيْح .َوأ
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َها  وأقال تعالى:  ّي أ
َ ٰي ِبّيٱ{ ّن ِء ل ِنَسآ َوأ ِتَك  َنا َب َوأ َوأاِجَك  َلْز ُقل  ِنيَنٱ  ْؤِم ْلُم

َكاَن َوأ ْيَن  َذ ْؤ ُي َفلَ  ْفَن  ْعَر ُي َأن  َنٰى  ْد َأ ِلَك  ٰذ ِهّن  ِب ِبي َ ِهّن ِمن َجل ْي َل َع ِنيَن  ْد ُي
ّلُهٱ ًا}ل ًا ّرحِأيم ُفور َغ  .

َبّرَج وأقال تعالى:  َت َبّرْجَن  َت َوألَ  ُكّن  ِت ُيو ُب ِفي  َقْرَن  َوأ ِةٱ{ ّي ِل ِه ْلَجا
َلٰىٱ .}ُلوأ

ُهَماوأقال عمر رضي الله عنه في قوله تعالى:  َدا ِإحْأ ْتُه  َء َفَجآ }
َلى  َع ٍءٱَتْمِشي  َيآ ِتْح "جاءت تمشي على استحياء قائلة:  قال}ْس

بثوبها على وأجهها ليست بسلفع من النساء، وألجة خراجة"
 هذا إسناد صحيح، وأالسلفع،روأاه ابن أبي حأاتم. قال ابن كثير

من النساء السليطة الجريئة.
يا علي ل تتبع النظرة" وأقال صلى الله عليه وأسلم لعلي: 

 روأاه" وليست لك الخرة، فإن لك الولى،النظرة
الترمذي وأأبو داوأد.

ّلى اللُه ِه َص ّل ْلُت َرُسوَل ال َقاَل: سأ ْنُه  ّله ع ِرير رضي ال َعْن َج َوأ  
َقال َف ِةا  ِر الفجأ َظ َن َعْن  ّلم  ِه وأَس ْي َل  روأاه"اْصِرْف بَصَرك": َع

مسلم.
وأ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

 فقال"إياكم والدخول على النساء" :عليه وأسلم قال
. روأاه"الحمو الموت" : قال؟ أرأيت الحمو:رجل من النصار
البخاري وأمسلم.

ّلى اللُه ّله َص ُهما أّن رُسول ال ْن ّله ع ّباٍس رضي ال َعن ابِن ع َوأ  
َقال ّلم  ِه وأَس ْي َل ِباْمرأٍة إلَّ َمَع ِذي" :َع ُكْم  ُد ُلَوّن أح َيْخ ل 

ٍم ٌق عليه ."َمْحَر  متف
ّلى اللُه ّله عنهما أنه سمع النبي َص وأعن ابِن عباٍس رضي ال

ّلم يقوُل  ِه وأَس ْي َل ُذو"َع ِإل وَمَعَها  ُلوّن َرُجٌل باْمرأٍة  ل يخ
ٍم ِإلّ مَع ِذي مْحر ُة  َأ ُتَساِفُر المْر ٍم، ول  َلُه"مْحر  فقال 

ْبُت في ِت ُت ْك ّني ا ِإ ِه إّن اْمرأتي َخرجْت حأاّجًة، وأ ّل َرُجٌل: يا رسوَل ال
َذا قال  َك َذا وأ َك ِةا  ِتَك"َغْزوأ َأ ِلـِْق َفُحّج مع اْمر ْنط ٌق عليه"ا . متف

لن يطعن في رأس أحدكم"وأقال صلى الله عليه وأسلم 
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة ل تحل

 روأاه الطبراني وأالبيهقي."له
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؟أل تستحيون أو تغارون"وأعن علي رضي الله عنه قال 
فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في السواقا يزاحمن

 روأاه أحأمد."العلوج
 فإذا خرجت،المرأة عورة"وأقال صلى الله عليه وأسلم 

 روأاه الترمذي وأغيره."استشرفها الشيطان
ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َقال رُسوُل ال ْنَفاِن ِمْن أهِل"وأ ِص

ْلبَقِر َناِب ا ْذ ّناِر لْم أَرُهما: َقْوٌم معهم ِسياٌط كأ ال
ِنساء كاسياٌت عاِرياٌت ُمِميلٌت ّناس، و ِبها ال َيْضِربوَن 

ْدٌخلَن َي َلِة ل  ِئ ُبْخِت الما ْل ِنمِة ا َكأْس ِئلٌت، ُرُؤوُسُهّن  َما
ُد ِمْن مِسيَرِة ُيوَج َل ْدَن ِريَحَها، وإّن ِريَحَها  ّنَة، ول يِج الج

َذا َك َذا و  روأاه مسلم، فإذا كان هذا الوعيد العظيم على"ك
التبرج وأالتمايل في المشي فكيف بالتمايل فيما هو أعظم فتنة

كتمايل النساء بالرقص أمام الرجال في العراس وأغيرها.
ّلى اللُه ّله عنه عن النبّي َص ّي رضي ال ِر ْد ْلُخ ٍد ا َعْن أبي َسعي وأ

ّلم قال  ِه وأَس ْي َل ّلَه"َع ٌة، وإّن ال ٌة خِضَر ْلَو ْنيا ُح ّد إّن ال
َيا ْن ّد ّتقوا ال ُلوَن.ا َفا َتْعَم ْيَف  َك ُظر  ْن ُكْم ِفيَها.ا في ِلُف َتْخ ُمْس
َنْت في َكا ِني إْسَرائيَل  َب ْتنِة  َأّوَل ِف ِإّن  ّنَساِء.ا َف ّتُقوا ال وا

 روأاه مسلم."النَساء
كما جاءت الشريعة بالترغيب في النكاح لما يحصل فيه من

يا" :غض البصر وأحأفظ الفرج، فقال صلى الله عليه وأسلم
،معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

 ومن لم يستطع،فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
 روأاه البخاري وأمسلم."فعليه بالصوم فإنه له وجاء

وألحفظ النفس جاءت الشريعة بحرمة اعتداء المسلم على
 وألهذا شرع الله تعالى القصاص،نفسه أوأ على أنفس الخرين

في النفس وأالجراح وأالطراف.
وألحفظ المال جاءت الشريعة بحرمة السراف وأالتبذير

وأإضاعة المال، كما جاءت بحرمة العتداء على أموال الخرين
وأعقوبة المعتدين بحد الحرابة، أوأ بحد السرقة، أوأ التعزير

بحسب نوع العدوأان.
وألحفظ العقل جاءت الشريعة بتحريم الخمر, وأإقامة الحد على

من شربها, وأجاءت بتحريم كل ما يسكر وأيفتر كالمخدرات.
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:  ثالثا: تقوى الله في السر والعلن
جاءت الشريعة السلمية باستقامة المؤمنين، وأتقواهم لله في

السر وأالعلن, حأيث يراقب المؤمن ربه في حأركاته وأسكناته
ْأٍنوأفي سره وأجهره, وأقد قال الله تعالى:  ِفي َش ُكوُن  َت َوأَما  }

ُكْم ْي َل َع ّنا  ُك ِإلّ  َعَمٍل  ُلوَن ِمْن  ْعَم َت َوألَ  ُقْرآٍن  ْنُه ِمن  ْا ِم ُلو ْت َت َوأَما 
ِفي ٍةا  َذّر َقاِل  ْث َعن ّربَك ِمن م ْعُزُب  َي َوأَما  ِه  ِفي ِفيُضوَن  ُت ْذ  ِإ ًا  ُهود ُش

ِفي َلْرِضٱ َوألَ  ِءٱ  َوأللّسَمآ ِلَك  ٰذ َغَر ِمن  َأْص َوألَ  ا 
ۤ

َتاٍب ِك ِفي  ِإلّ  َبَر  ْك َأ  
ِبيٍن} ِفي :، وأقال تعالىّم ُلَك  ِد ُتَجا ِتي  ّل ْوَل  َق ّلُه  ل َع  ْد َسِم َق ٱ{ ٱ

ٌع ّلَه َسِمي ل ِإّن  ُكمآ  ُوأَر َتَحا ُع  َيْسَم ّلُه  ل َوأ ِه  ّل ل َلى  ِإ ِك  َت َتْش َوأ َها  ْوأِج ٱَز ٱ ٱ ۤي
َوأاِت :، وأقال تعالىَبِصيٌر} لّسَما ِفي  َلُم َما  ْع َي ّلَه  ل َأّن  َتَر  َلْم  َأ ٱ{ ٱ

َ َوأل ُهْم  ُع ِب َو َرا ُه ِإلّ  ٍة  َث َ َثل ٰى  َو ّنْج ُكوُن ِمن  َي َلْرِض َما  ِفي  ٱَوأَما 
ُهْم َع َو َم ُه ِإلّ  َثَر  ْك َأ َوألَ  ِلَك  َذ َنٰى ِمن  ْد َأ َوألَ  ُهْم  ِدُس َو َسا ُه ِإلّ  ٍة  َخْمَس

ُكل ِب ّلَه  ل ِإّن  ِة  َياَم ِق ْل ْوَم  َي ْا  ُلو َعِم ِبَما  ُهم  ُئ َنب ُي ُثّم  ْا  ُنو َكا ْيَن َما  ٱَأ ٱ
ِليٌم} َع ٍء  ّلمَشْي ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ّتِق" :، وأقال رسوِل ال ا

ْنَت ُك ُثَما  ْي ّلَه َح َتْمُحَها، وَخالِق،ال ْلحسنَة  َئَة ا ّي ِبِع الّس ْت أ
َ  و
ُلٍق َحَسٍن ّناَس بُخ ّتْرمذّي, وأقال رسول الله صلى"ال ُه ال  روأا

ثلثا كفارات، وثلثا درجات، وثلثا" :الله عليه وأسلم
منجيات، وثلثا مهلكات, فأما الكفارات فإسباغ

الوضوء على السبرات, وانتظار الصلة بعد الصلة,
 فإطعام:ونقل القدام إلى الجماعات, وأما الدرجات

الطعام, وإفشاء السلم, والصلة بالليل والناس
 فالعدل في الغضب والرضى,:نيام, وأما المنجيات

والقصد في الفقر والغنى, وخشية الله في السر
 فشح مطاع, وهوى متبع,:والعلنية, وأما المهلكات

 روأاه البزار وأاللفظ له وأالبيهقي"وإعجاب المرء بنفسه
أسألك" :وأغيرهما, وأكان من دعائه صلى الله عليه وأسلم

, وأقال صلى الله عليه"خشيتك في الغيب والشهادة
لعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة" :وأسلم

 فيجعلها الله عز،بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء
، يا رسول الله صفهم لنا: قال ثوبان"وجل هباء منثورا

أما إنهم" : أل نكون منهم وأنحن ل نعلم, قال،جلهم لنا
إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما
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تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله
 روأاه ابن ماجه."انتهكوها

وأ من ضعف إيمانه، وأرق خوفه من عذاب الله, وأارتكب
المحرمات وألم يردعه اليمان, فيردع وأيكف بالحدوأد

ْدَخَل وأقد قال تعالى: ،وأالعقوبات الشرعية ِني ُم ْل ْدِخ َأ ُقل ّرّب  َوأ }
ًا َطان ْل ْنَك ُس ُد ّل ّلي ِمن  َعل  ْج َوأ ْدٍق  ِني ُمْخَرَج ِص ِرْج َأْخ َوأ ْدٍق  ٱِص

ًا}  الحاكم وأصححه وأالبيهقي في الدلئل عنأخرجقد  وأ،ّنِصير
ْدَخَل : الله عنه في قولهرضيقتادةا  ِني ُم ْل ْدِخ َأ ُقل ّرّب  َوأ }
ْدٍق وأأدخله }ٍقِْد صُمْخَرَج{ أخرجه الله من مكة قال: الية }ِص

ْدَخَل{المدينة   وأعلم نبي الله صلى الله عليهقال: }ٍقِْد صُم
 فسأل سلطانا، المر إل بسلطانبهذا له ل طاقة أنهوأسلم 

 وأفرائضه وأإقامة كتاب اللهوأحأدوأدهنصيرا لكتاب الله تعالى 
عباده، فإن السلطان عزةا من الله تعالى جعلها بين ،تعالى

 وأأكل شديدهم ضعيفهم "،،وألول ذلك لغار بعضهم على بعض
وأأخرج المام ابن جرير عن الحسن، في قول الله عّز وأجّل:

َنِصيرا} ْلطانا  ْنَك ُس ُد َل ِلي ِمْن  َعْل  َوأاْج َعّن ُملك{ ِز ْن َي َل ُيوِعده   "
فارس، وأعّز فارس، وأليجعلنه له، وأعّز الّروأم، وأُملك الروأم،

وأليجعلنه له ", وأقال المام ابن جرير " ذلك أمر من الله تعالى
نبيه بالرغبة إليه في أن يؤتيه سلطانا نصيرا له على من بغاه

وأكاده، وأحأاوأل منعه من إقامته فرائض الله في نفسه
 "وأاختار ابن جرير قول:، وأقال ابن كثير رحأمه الله)11وأعباده"

 لنه ل بد مع الحق من قهر لمن،الحسن وأقتادةا، وأهو الرجح
.)22عاداه وأناوأأه"
َتاَبوأقال تعالى:  ِك ْل ُهُم  َع َنا َم ْل َأنَز َوأ َناِت  ّي َب ْل ِب َنا  َل َنا ُرُس ْل َأْرَس ْد  َق َل ٱ{ ٱ

ٌد ِدي ْأٌس َش َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلَح َنا  ْل َأنْز َوأ ِقْسِط  ْل ِب ّناُس  ل ُقوَم  َي ِل ْلِميَزاَن  ٱَوأ ٱ ٱ ٱ
ّلَه ل ِإّن  ْيِب  َغ ْل ِب َلُه  َوأُرُس ُه  َينُصُر ّلُه َمن  ل َلَم  ْع َي ِل َوأ ّناِس  ِلل ُع  ِف َنا ٱَوأَم ٱ ٱ

ِزيٌز} َع ّي  ِو ّوم بالحديد, وأقال تعالى:ّ, فمن لم يقوَق مه الكتاب ق
ِكّن ٰـ َل َوأ َلْرُض  َدِت  َفَس َل ْعٍض  َب ِب ُهْم  ْعَض َب ّناَس  ل ِه  ّل ل ُع  ْف َد ْولَ  َل َوأ ٱ(  ٱ ٱ

َلِميَن) َعا ْل َلى  َع َفْضٍل  ُذوأ  ّلَه  ٱل , وأقال أمير المؤمنين عثمان بنٱ
عفان رضي الله عنه " إن الله ليزع بالسلطان ما ل يزع

البيان جامع )11
العظيم القرآن تفسير )22
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بالقرآن ", فجمعت الشريعة بين الردع بالقرآن وأالردع
بالسلطان, قال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله" وألكن في
بعض فوائد العقوبات المشروأعة في الدنيا ضبط العوام, كما
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه" إن الله ليزع بالسلطان
ما ل يزع بالقرآن", فإن من يكن من المنافقين وأالفجار فإنه

ينزجر بما يشاهده من العقوبات وأينضبط عن انتهاك
.)13المحرمات"

وأ أما القوانين الوضعية فيتظاهر أتباعها بالتمسك بها علنا، وأأما
في السر وأالخفاء فيخالفونها، وأيحتالون بأنواع الحيل على

تجاوأزها, وألهذا عمت الجريمة وأالفساد في مجتمعاتهم, وألم
تستطع قوانينهم وأتقنياتهم الحديثة تحقيق المن لهم، وأردع

المجرمين.

رابعا: أن الشريعة جاءت بما فيه سعادة العباد في
الدنيا والخرة:

فالشريعة جاءت بما فيه سعادةا العباد وأفلحأهم في الدنيا
َثٰىوأالخرةا, كما قال تعالى:  ْن ُأ ْوأ  َأ ٍر  َك َذ ًا ّمن  ِلح َعِمَل َصا {َمْن 

َأحْأَسِن َما ِب ُهم  َأْجَر ُهْم  ّن َي ِز َنْج َل َوأ َبًة  ّي َط ًةا  َيا ّنُه حَأ َي ِي ُنْح َل َف ْؤِمٌن  َو ُم ُه َوأ
ُلوَن} ْعَم َي ْا  ُنو ّيوَن, وأقال تعالى: َكا ّب ِر َعُه  َتَل َم َقا ِبّي  ّن ّين ّمن  أ

َ َك َوأ }
َوأَما ْا  ُفو ُع َوأَما َض ِه  ّل ل ِبيِل  ِفي َس ُهْم  َب َأَصا ِلَمآ  ْا  ُنو َه َوأ َفَما  ِثيٌر  ٱَك

َنا ّب ْا ر ُلو َقا َأن  ِإلّ  ُهْم  َل ْو َق َكاَن  َوأَما  ِريَن.  ِب لّصا ُيِحّب  ّلُه  ل َوأ ْا  ُنو َكا َت ٱْس ٱ ٱ
َلى َع َنا  ْنُصْر َنا وأ َداَم ْق َأ ّبْت  َث َوأ َنا  ِر َأْم ِف  َنا  َف ِإْسَرا َوأ َنا  َب ُنو ُذ َنا  َل ِفْر  ٱْغ ۤي ٱ
ِةا لِخَر َواِب  َث َوأحُأْسَن  َيا  ْن ّد ل َواَب  َث ّلُه  ل ُهُم  َتا َفآ ِريَن.  ِف َكا ْل ِم  ْو َق ٱْل ٱ ٱ ٱ ٱ

ِنيَن} ْلُمْحِس ُيِحّب  ّلُه  ل ٱَوأ , فإن القلوب فطرت على عبودية اللهٱ
وأالطمئنان بذكره, وأإذا ابتعدت القلوب عن عبودية الله،

استولت عليه الشياطين، وأأحأاطت بها الهموم وأالضنك في
الدنيا, ثم مصير أصحابها إلى الشقاء في الخرةا، كما قال

َلُهتعالى:  َو  ُه َف ًا  َطان ْي َلُه َش ّيْض  َق ُن ٰـِن  لّرحْأَم ِر  ْك ِذ َعن  ْعُش  َي َوأَمن  ٱ{
ُدوأَن ) َت ْه ُهم ّم ّن َأ ُبوَن  َيْحَس َوأ ِبيِل  لّس َعِن  ُهْم  َن ّدوأ َيُص َل ُهْم  ّن ِإ َوأ ِريٌن.  ,ٱَق

ِروأقال تعالى:  ْك ِذ ِب َألَ  ِه  ّل ل ِر  ْك ِذ ِب ُهْم  ُب ُلو ُق ِئّن  ْطَم َت َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ٱ( ٱ
ُلوُب} ُق ْل ِئّن  ْطَم َت ِه  ّل ٱل ًا, وأقال تعالى: ٱ َها َجِميع ْن َطا ِم ِب ْه َقاَل  ٱ{

َ َفل َي  َدا ُه َع  َب ّت َفَمِن  ًدى  ُه ّني  ُكم ّم ّن َي ِت أ
ْ َي ِإّما  َف ّوأ  ُد َع ْعٍض  َب ِل ُكْم  ْعُض ٱَب

الفتاوأى مجموع )13
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ًا ِعيَشًة َضنك َلُه َم ِإّن  َف ِري  ْك ِذ َعن  ْعَرَض  َأ َوأَمْن  َقٰى.  َيْش َوألَ  َيِضّل 
ْد َق َوأ ْعَمٰى  َأ ِن  َت ِلَم حَأَشْر َقاَل َرّب  ْعَمٰى.  َأ ِة  ْلِقياَم ْوَم  َي ُه  َنْحُشُر ۤيَوأ ٱ

ْنَسٰى. ُت ْوَم  َي ْل ِلَك  ٰذ َك َوأ َها  َت َنِسي َف َنا  ُت َيا ْتَك آ َت َأ ِلَك  ٰذ َك َقاَل  ًا.  َبِصير ٱُكنُت 
ِةا لِخَر َذاُب  َع َل َوأ ِه  ّب َياِت َر ِبآ ْؤِمن  ُي َلْم  َوأ َأْسَرَف  ِزي َمْن  َنْج ِلَك  ٰذ َك ٱَوأ

َقٰى} ْب َأ َوأ ّد  , وأقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال " تضمنَأَش
الله لمن قرأ القرآن، وأاتبع ما فيه أن ل يضّل في الدنيا وأل

َفل يضّليشقى في الخرةا، ثم تل هذه الية:  َي  َدا َه َع  َب ّت َفَمِن ا }
َقى} َيْش  ".َوأل 

:  موافقة الشريعة للفطرة  :   ً  خامسا
من مزايا الشريعة السلمية موافقتها للفطرةا، فهي ل تتعارض

 ما دام أن النسان باق على أصل فطرته،مع الفطرةا السليمة
وألم تتغير فطرته وألم تنحرف, وأأما إذا تغيرت فطرته بسبب
المؤثرات المحيطة به ففي هذه الحالة يعارض بعقله الفاسد

َعِنالشريعة وأيخالفها وأينفر منها, وأقد قال تعالى:  ُهْم  َل َفَما  }
ٍةا ) َوَر َقْس َفّرْت ِمن  ٌةا.  ِفَر َتن ُهْم حُأُمٌر ّمْس ّن َأ َك ِرِضيَن.  ْع ِةا ُم ِكَر ْذ ّت ٱل

فهذا العراض، وأالنفور، وأالفرار عن الحق هو بسبب تغير
ّديِنالفطرةا عن أصل خلقتها, وأقد قال تعالى:  ِلل َهَك  َوأْج ِقْم  َأ َف }

ِه ّل ل ْلِق  ِلَخ ِديَل  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناَس  ل َطَر  َف ِتي  ّل ِه  ّل ل َةا  ْطَر ِف ًا  ِنيف ٱحَأ ٱ ٱ ٱ
َلُموَن} ْع َي ّناِس لَ  ل َثَر  ْك َأ ِكّن  ٰـ َل َوأ ّيُم  َق ْل ّديُن  ل ِلَك  ٱَذ ٱ , وأعن أبيٱ

هريرةا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
 فأبواه،ما من مولود إل يولد على الفطرة" :وأسلم

يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة
, ثم يقول"بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

ِلَك َذ ِه  ّل ل ْلِق  ِلَخ ِديَل  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناَس  ل َطَر  َف ِتي  ّل ِه  ّل ل َةا  ْطَر ِف ٱ{ ٱ ٱ ٱ
ّيُم} َق ْل ّديُن  ٱل  روأاه البخاري وأمسلم وأاللفظ للبخاري.ٱ

 كما في،فإن النفوس فطرت على الطمأنينة بالحق وأمعرفته
ّلى اللُه ّله عنه عن النبّي َص ّواِس بِن َسمعاَن رضي ال ّن حأديث ال

ّلم قال  ِه وأَس ْي َل ُلِق"َع ِلثُم ما حاَك في،البّر ُحسُن الُخ  َوا
ّناُس ْيِه ال َل َلَع َع ّط َي َأْن  َكِرْهَت   روأاه مسلم."نْفِسَك، و

ّله ْيُت رسوَل ال َت َأ ّله عنه قال:  ٍد رضَي ال ِب ْع  وأعن وأابصَة بِن َم
ِبّر " قلت: نعم، َأُل عِن ال ْئَت تس ّلم فقال" ِج ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َص

ّنْفُس،"فقال  ْيِه ال َل ِإ ّنْت  َأ ْطَم ِبّر: ما ا َبَك، ال ْل َتْفِت َق اْس



  83
 الشرعية السياسة

ّنْفِس ِلثُم ما حاَك في ال ْلُب، وا ْيِه الَق َل ِإ َأّن  ْطَم وا
َتوَك َأْف ّناُس َو َتاَك ال َأْف ِإْن  ْدِر، و َد في الّص ّد َتَر ُه"و  روأا

ّلُه عنهما، قال: َعلّي رضَي ال ّداَرِمّي, وأعن الَحَسِن بن  ُد، وأال أحأم
ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ْظُت ِمْن َرُسول ال ِف ُبَك"حَأ َيِري َدْع ما 

ُبك ُه الترمذي وأغيره, وأفي روأاية للترمذي"ِإلى َما ل يِري  روأا
, قال" وإن الكذب ريبة،فإن الصدقا طمأنينة"وأغيره 

 هذا الحديث يرجع إلى الوقوفوأمعنىابن رجب رحأمه الله " 
 فيلمؤمنعند الشبهات وأاتقائها فإن الحلل المحض ل يحصل 

قلبه منه ريب، وأالريب بمعنى القلق وأالضطراب بل تسكن
 وأأما المشتبهات فيحصل بهاالقلبإليه النفس وأيطمئن به 

 فيوأقولهللقلوب القلق وأالضطراب الموجب للشك" وأقال " 
 يشير إلى أنه.الروأاية الخرى إن الصدق طمأنينة وأالكذب ريبة

 كما قال في حأديث، على قول كل قائلالعتمادل ينبغي 
 على قول منيعتمد وأإنما . وأإن أفتاك الناس وأأفتوك:وأابصة

 وأعلمة،يقول الصدق وأعلمة الصدق أن تطمئن به القلوب
 فل تسكن القلوب إليه بل تنفر منه، الريبةبهالكذب أن تحصل 

 يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهبحأدثنا :, وأقال أبو داوأد)11"
 إدريسأبابن شهاب أن االهمداني ثنا الليث عن عقيل عن 

الخولني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرةا وأكان من أصحاب
 كان ل يجلس مجلسا للذكر حأين: قالأخبرهمعاذ بن جبل 
 معاذ بنفقال . المرتابونهلك ، الله حأكم قسط:يجلس إل قال

 وأيفتح فيها، يكثر فيها المال، فتناوأرائكم إن من :جبل يوما
وأالمرأةا، وأالرجل ، حأتى يأخذه المؤمن وأالمنافق،القرآن

 ما: فيوشك قائل أن يقول، وأالعبد وأالحر،وأالصغير وأالكبير
 القرآن ما هم بمتبعي حأتى أبتدعقرأت وأقد ؟للناس ل يتبعوني

وأأحأذركم ، فإن ما ابتدع ضللة، فإياكم وأما ابتدع،لهم غيره
 فإن الشيطان قد يقول كلمة الضللة على لسان،زيغة الحكيم

 ما: قلت لمعاذ: كلمة الحق قالالمنافق وأقد يقول ،الحكيم
 وأأنالضللة،يدريني رحأمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة 

 بلى اجتنب من كلم: قال؟المنافق قد يقول كلمة الحق
 وأل يثنينك ذلك؟ يقال لها ما هذهالتي ،الحكيم المشتهرات

وأالحكم العلوم جامع )11
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 علىفإن ، وأتلق الحق إذا سمعته، فإنه لعله أن يراجع،عنه
الحق نورا ", قال أبو داوأد " قال معمر عن الزهري في هذا وأل

 وأقال صالح بن كيسان عنيثنينك.ينئينك ذلك عنه مكان 
يثنينك، وأقال ل ،الزهري في هذا المشبهات مكان المشتهرات

 بلى ما: وأقال ابن إسحاق عن الزهري قال،كما قال عقيل
 تقول ما أراد بهذه الكلمة",حأتىتشابه عليك من قول الحكيم 

فقوله رضي الله عنه " الله حأكم قسط, هلك المرتابون " أي
 "وأيفتح فيها القرآن" أي:حأكم عادل, هلك الشاكون, وأقوله

يشيع فيها إقراء كتاب الله حأتى يقرأه المؤمن وأالمنافق,
:وأالرجل وأالمرأةا, وأالكبير وأالصغير, وأالعبد وأالحر, وأقوله

 القرآنقرأت"فيوشك قائل أن يقول ما للناس ل يتبعوني وأقد 
 فإياكم وأما ابتدع فإن ما،ما هم بمتبعي حأتى أبتدع لهم غيره

ابتدع ضللة" وأهذا كحال من يخالف القرآن وأيبتدع في دين
وأالتفاف الناس حأوله، وأهذا الله قاصدا بذلك كثرةا التباع،

النحراف عن صراط الله المستقيم كثيرا ما يقع في مثله
بعض الدعاةا إلى الله بحجة مصلحة الدعوةا، وأالتفاف الناس

 فإن، زيغة الحكيموأأحأذركم": حأولهم, وأقوله رضي الله عنه
 وأقد يقول،الشيطان قد يقول كلمة الضللة على لسان الحكيم

 ما يدريني رحأمك الله: قلت لمعاذ: قال. كلمة الحقالمنافق
 وأأن المنافق قد يقول كلمةالضللة،أن الحكيم قد يقول كلمة 

التي ، بلى اجتنب من كلم الحكيم المشتهرات: قال؟الحق
 فإنه لعله أن يراجع وأتلق، وأل يثنينك ذلك عنه،يقال لها ما هذه
 على الحق نورا" يدل على أن النفوسفإن ،الحق إذا سمعته

فطرت على معرفة الحق, فإن على الحق نورا، فإذا زل العالم
 ماذا:وأجاء بما ينكر من القول وأيشتبه على سامعيه حأتى يقال

 فإن هذا العالم ل يتابع في زلته، وأأما كلمة؟يريد بهذا القول
الحق فيؤخذ بها، وألو كان قائلها منافقا.

 كما قال،وأأما القوانين الوضعية التي هي من وأحأي الشياطين
ِإْنتعالى:  َوأ ُكْم  ُلو ِد ُيَجا ِل ِهْم  ِئ َيآ ِل ْوأ َأ َل  ِإ ُيوحُأوَن  َل ِطيَن  َيا لّش ِإّن  َوأ ۤى{ ٱ

ُكوَن} ِر َلُمْش ُكْم  ّن ِإ ُهْم  ُتُمو ْع َط ٍر, وأقوله تعالى: َأ ِثي َك ِل ّيَن  ِلَك َز ٰذ َك َوأ }
ْا ِبُسو ْل َي ِل َوأ ُهْم  ُدوأ ُيْر ِل ُهْم  ُؤ َكآ ِهْم ُشَر ِد َ ْوأل َأ ْتَل  َق ِكيَن  ِر ْلُمْش ٱّمَن 

ُهْم} َن ِدي ِهْم  ْي َل , فهي مناقضة للفطرةا السوية, وأل تقبل بهذهَع
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القوانين، وأتميل إليها إل النفوس التي فسدت فطرتها، وأكفرت
بخالقها.

سادسا: كمال الشريعة السلمية وشمولها ووفاؤها
:بجميع الحكام والقضية في كل زمان ومكان

لقد جاءت الشريعة السلمية بالنصوص وأالقواعد العامة
 التي تندرج فيها جميع الحوادث وأالنوازل،وأالحأكام الكلية

ُكْم وأقد الله تعالى: ،الطارئة إلى يوم القيامة َل ْلُت  ْكَم َأ ْوَم  َي ْل ٱ{
ًا} ِدين ِلْسلََم  ُكُم  َل َوأَرِضيُت  ِتي  ْعَم ِن ُكْم  ْي َل َع ْتَمْمُت  َأ َوأ ُكْم  َن , قالٱِدي

 الله تعالى أنزل الشريعة علىإن ":المام الشاطبي رحأمه الله
 يحتاج إليه، كل شىءتبيان فيهارسوله صلى الله عليه وأسلم 

 التي طوقوهاوأتعبداتهم ،الخلق في تكاليفهم التى أمروأا بها
حأتى وألم يمت رسول الله صلى الله عليه وأسلم ،في أعناقهم
ْوَم حأيث قال تعالى: ، الله تعالى بذلكبشهادةاكمل الدين  َي ْل ٱ{

ِلْسلََم ُكُم  َل َوأَرِضيُت  ِتي  ْعَم ِن ُكْم  ْي َل َع ْتَمْمُت  َأ َوأ ُكْم  َن ِدي ُكْم  َل ْلُت  ْكَم ٱَأ
ًا} ء لم يكمل فقدي في الدين شي أنه بقزعم من فكل, ِدين

ُكْم} :كذب بقوله َل ْلُت  ْكَم َأ ْوَم  َي ْل  المراد كلياتها فلموألكن... ٱ{
يبق للدين قاعدةا يحتاج إليها في الضروأريات وأالحاجيات أوأ

 نعم يبقى تنزيل الجزئيات. إل وأقد بينت غاية البيانالتكميليات
 فإن قاعدةا، إلى نظر المجتهدموكولعلى تلك الكليات 

 وألإعمالها فل بد من ،الجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب وأالسنة
: " تركنا رسولقال, وأعن أبي ذر رضي الله عنه )11"يسع تركها

 في الهواء إلجناحأيه طائر يقلب وأماالله صلى الله عليه وأسلم 
ما صلى الله عليه وأسلم "فقالوأهو يذكرنا منه علما قال 

 يقرب من الجنة ويباعد من النار إل وقدشيءبقي 
" روأاه الطبراني في الكبير.بين لكم

ًدىوأقال تعالى:  ُه َوأ ٍء  ُكّل َشْي ّل ًا  َيان ْب ِت َتاَب  ِك ْل ْيَك  َل َع َنا  ْل َنّز َوأ ٱ{
لحْأَساِن َوأ ْدِل  َع ْل ِب ْأُمُر  َي ّلَه  ل ِإّن  ِلِميَن.  ْلُمْس ِل ٰى  ُبْشَر َوأ ٱَوأَرحْأَمًة  ٱ ٱ

ُكْم ُظ ِع َي ْغِي  َب ْل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َوأ ِء  َفْحَشا ْل َعِن  َهٰى  ْن َي َوأ َبٰى  ُقْر ْل ِذي  ِء  َتآ ِإي ٱَوأ ٱ ٱ ٱ
ّكُروأَن} َذ َت ُكْم  ّل َع , أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالىَل

ٍء} ُكّل َشْي ّل ًا  َيان ْب ِت  "مما أحأل لهم وأحأرم عليهم " وأفي: قال{
 " ما أمر به وأما نهى عنه ", وأقال العلمة السعدي رحأمه:روأاية

عتصاماال )11
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ٍء}الله: " وأقوله:  ُكّل َشْي ّل ًا  َيان ْب ِت َتاَب  ِك ْل ْيَك  َل َع َنا  ْل َنّز َوأ  فيٱ{
أصول الدين وأفروأعه، وأفي أحأكام الدارين، وأكل ما يحتاج إليه

،العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين، بألفاظ وأاضحة، وأمعان جلية
حأتى إنه تعالى يثني فيه المور الكبار، التي يحتاج القلب

لمروأرها عليه كل وأقت، وأإعادتها في كل ساعة، وأيعيدها،
وأيبديها بألفاظ مختلفة وأأدلة متنوعة، لتستقر في القلوب

فتثمر من الخير وأالبر، بحسب ثبوتها في القلب. وأحأتى إنه
تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح، معاني كثيرةا، يكون

اللفظ لها، كالقاعدةا وأالساس. وأاعتبر هذا بالية التي بعد هذه
الية، وأما فيها من أنواع الوأامر وأالنواهي، التي ل تحصى. فلما

ًا لكل شيء، صار حأجة الله على العباد كان هذا القرآن تبيان
كلهم. فانقطعت به حأجة الظالمين، وأانتفع به المسلمون،

فصار هدى لهم، يهتدوأن به إلى أمر دينهم وأدنياهم، وأرحأمة
ينالون به كل خير في الدنيا وأالخرةا... فالعدل الذي أمر الله
به، يشمل العدل في حأقه، وأفي حأق عباده. فالعدل في ذلك،

أداء الحقوق كاملة موفورةا، بأن يؤدي العبد ما أوأجب الله عليه
من الحقوق المالية وأالبدنية، وأالمركبة منهما، في حأقه، وأحأق

عباده. وأيعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وأال ما عليه
تحت وأليته، سواء في ذلك وألية المامة الكبرى، وأوألية

وأالعدل هو: ما فرضه، القضاء، وأنواب الخليفة، وأنواب القاضي
الله عليهم في كتابه، وأعلى لسان رسوله، وأأمرهم بسلوكه،

وأمن العدل في المعاملت، أن تعاملهم في عقود البيع
وأالشراء وأسائر المعاوأضات، بإيفاء جميع ما عليك، فل تبخس

ًا، وأل تغشهم، وأل تخدعهم وأتظلمهم فالعدل وأاجب، لهم حأق
وأالحأسان فضيلة مستحبة، وأذلك كنفع الناس، بالمال وأالبدن،

وأالعلم، وأغير ذلك من أنواع النفع، حأتى يدخل فيه الحأسان
إلى الحيوان البهيم المأكول، وأغيره. وأخص الله إيتاء ذوأي
القربى ـ وأإن كان داخلً في العموم ـ لتأكد حأقهم، وأتعين

صلتهم وأبرهم، وأالحرص على ذلك. وأيدخل في ذلك جميع
 قريبهم، وأبعيدهم، لكن كل من كان أقرب، كان أحأق:القارب

ِء} وأهو: كل ذنب عظيم،،بالبر َعن الفحشا َهٰى  ْن َي َوأ  وأقوله: {
استفحشته الشرائع وأالفطر، كالشرك بالله، وأالقتل بغير حأق،
وأالزنا، وأالسرقة، وأالعجب، وأالكبر، وأاحأتقار الخلق، وأغير ذلك
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من الفواحأش. وأيدخل في المنكر، كل ذنب وأمعصية تتعلق
بحق الله تعالى. وأبالبغي، كل عدوأان على الخلق، في الدماء،

 فصارت هذه الية جامعة لجميع،وأالموال، وأالعراض
المأمورات وأالمنهيات، لم يبق شيء، إل دخل فيها، فهذه

قاعدةا ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على
عدل، أوأ إحأسان، أوأ إيتاء ذي القربى، فهي مما أمر الله به.

وأكل مسألة مشتملة على فحشاء أوأ منكر، أوأ بغي، فهي مما
نهى الله عنه. وأبها يعلم حأسن ما أمر الله به، وأقبح ما نهى
عنه. وأبها يعتبر ما عند الناس من القوال، وأترد إليها سائر

 الهدى، وأالشفاء، وأالنور،:الحأوال، فتبارك من جعل من كلمه
وأالفرقان بين جميع الشياء" (تيسير الكريم الرحأمن ).

ْعـَمْلقال تعالى:  وأ َي َوأَمن  ُه.  َيَر ًا  ْير ٍةا َخ َذّر َقاَل  ْث ْعَمْل ِم َي َفَمن  }
ُه} َيَر ًا  ٍةا َشّر َذّر َقاَل  ْث ْيُل" ,وأقال صلى الله عليه وأسلمِم الَخ

ْتٌر، وِهي لرُجٍل ِلَرُجٍل ِس ِلَرُجٍل ِوزٌر، وِهَي  َثٌة: ِهي  ثل
ًا ًء وَفْخر َطها ِريا َأّما التي هي لُه وزر َفَرُجٌل رب َأْجٌر، ف

َأّما التي ِهَي َلُه ِوزٌر، و ِم، فهي  ِلْسل َأْهِل ا ًء َعلى  ِنوا و
ْنَس ُثّم لم ي ّلِه،  ِبيِل ال َطَها في َس َب ْتٌر، َفَرُجل ر َلُه ِس

َأّما ْتٌر، و َلُه ِس ُظُهوِرها، ول ِرقابها، َفِهي  ّلِه في  حّق ال
َلْهل ّلِه  ِبيِل ال َطَها في س َأْجٌر، فرُجٌل رب َلُه  التي ِهَي 

َلت ِمن ذلك الَمْرِج َك َأ َأو َروَضٍة، َفَما  ِم في َمْرٍج،  ِلْسل ا
َلت َك َأ َلُه عدد ما  ِتب  ُك ِإلّ  َأو الّروَضِة ِمن َشيٍء 

َناٌت، َول ِلَها َحس ْبَوا َأ ِثَها و َأْرَوا َله عدد  ِتب  ُك َناٌت، و حس
ّلُه َتب ال َك ِإلّ  ْيِن  َأو َشرَف ًا  ّنت َشَرف َت َلَها فاس ِطَو َطُع  َتْق
ُبَها َناٍت، ول مّر بها صاِح َأْرَواثَها َحس َثاِرَها، و َد آ َلُه عد
َتَب َك ِإلّ  َيَها  َيْسِق َأْن  ُد  ُيري ْنُه، َول  َبت ِم َنْهٍر َفَشِر َعلى 

َناٍت َبت َحس َد ما َشِر َد َلُه ع ّله  ِه . "ال ّل ِقيَل: يا رسوَل ال
ِإلّ هِذِه":  قال؟فالُحُمُر ٌء  َلّي في الُحُمِر َشي ْنِزل ع ُأ ما 

ُة الَجاِمَعُة ّذ ْلَفا ًا يرهاليُة ا ْير ٍةا َخ َقال ذّر ْعمْل ِمث : {فمن ي
ُه} " ًا ير ٍةا َشّر َذّر َقاَل  ْث ْعمْل م ِه وأهذا لفُظُ،وأَمن ي ٌق علي َف ّت  ُم

ٍم, قال المام ابن القيم رحأمه الله  بين الله سبحانهفقد ":ُمْسل
، وأكلم رسوله جميع ما أمر بهبكلمه لسان رسوله على

 وأجميع ما، ما حأرمهوأجميع ، وأجميع ما أحأله،وأجميع ما نهى عنه
ْلُت : كما قال تعالى، وأبهذا يكون دينه كامل،عفا عنه ْكَم َأ ْوَم  َي ْل {ا
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ًا} ِدين لْسلََم  ُكُم  َل َوأَرِضيُت  ِتي  ْعَم ِن ُكْم  ْي َل َع ْتَمْمُت  َأ َوأ ُكْم  َن ِدي ُكْم  ٱَل
 الناس عن فهم ما دلت عليهأكثر قد يقصر فهم وألكن

مراتبالنصوص وأعن وأجه الدللة وأموقعها وأتفاوأت المة في 
 وألو كانت الفهام،الفهم عن الله وأرسوله ل يحصيه إل الله

 وألما خص سبحانه، العلماء في العلمأقداممتساوأية لتساوأت 
 داوأدوأعلى وأقد أثنى عليه ،سليمان بفهم الحكومة في الحرث

: وأقد قال عمر لبي موسى في كتابه إليه،بالعلم وأالحكم
 إل فهما يؤتيه الله: وأقال علي. إليكأدليالفهم الفهم فيما 

 برسول اللهأعلمنا كان أبو بكر :عبدا في كتابه وأقال أبو سعيد
لعبد النبي صلى الله عليه وأسلم وأدعاصلى الله عليه وأسلم، 

:وأقال  يفقهه في الدين وأيعلمه التأوأيل"،أنالله بن عباس 
 وأهي قاعدةا، الجامعةبالكلمة يأتي صلى الله عليه وأسلم فإنه"

 وأتدل دللتين دللة، تجمع أنواعا وأأفرادا،عامة وأقضية كلية
عن كما سئل صلى الله عليه وأسلم وأهذا . وأدللة عكسطرد

 وأالمزر، وأكان قد أوأتي جوامع الكلمكالبتعأنواع من الشربة 
كل عمل ليس عليه أمرنا"، وأ"كل مسكر حرام" :فقال
كل شرط"، وأ"كل قرض جر نفعا فهو ربا"، وأ" ردفهو

كل المسلم على"، وأ"ليس في كتاب الله فهو باطل
كل أحد أحق"، وأ" حرام دمه وماله وعرضهالمسلم

كل محدثة"، وأ" أجمعينوالناسبماله من ولده ووالده 
 وأسمى"كل معروف صدقة"، وأ" بدعة ضللةوكلبدعة 

ْعمْل فاذةا الية جامعة هذهالنبي صلى الله عليه وأسلم  {فمن ي
ُه} ًا ير ٍةا َشّر َذّر َقاَل  ْث ْعمْل م ُه،وأَمن ي ًا ير ْير ٍةا َخ َقال ذّر  هذاوأمن ِمث

َلنَصاُب :قوله تعالى َوأا ْيِسُر  ْلَم َوأا ْلَخْمُر  ّنَما ا ِإ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيـ }

ِلُحوَن} ْف ُت ُكْم  ّل َع َل ُه  ُبو ِن َت َفاْج َطاِن  ْي َعَمِل الّش ِرْجٌس ّمْن  َلْزلَُم  َوأا
 جامدا كان أوأ مائعا من العنبمسكر في الخمر كل فدخل

 وأكل، وأدخل في الميسر كل أكل مال بالباطل،أوأمن غيره
 وأيصد عن ذكر الله، يوقع في العداوأةا وأالبغضاء، محرمعمل

ّلَة : وأدخل في قوله،وأعن الصلةا َتِح ُكْم  َل ّلُه  َفَرَض ال ْد  َق }
ُكْم} ِن ْيَما َذآ : قولهفي وأدخل ، يمين منعقدةاكل َأ َنَك َما ُلو َأ َيْس }

َباُت} ّي ّط ُكُم ال َل ُأحِأّل  ُقْل  ُهْم  َل  طيب من المطاعمكل ُأحِأّل 
ٍة : وأدخل في قوله، وأالملبس وأالفروأجوأالمشارب َئ ّي ُء َس َوأَجَزآ }

َدى َت ْع ْثِل َما ا ِبِم ِه  ْي َل َع ْا  ُدوأ َت ْع َفا ُكْم  ْي َل َع َدى  َت ْع َفَمِن ا َها} { ُل ْث َئٌة ّم ّي َس
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ُكْم}  ْي َل  الجنايات وأعقوباتها حأتىمن ل تحصى أفراده ماَع
: كما فهم الصحابة وأدخل في قوله،اللطمة وأالضربة وأالكسعة

ْثَم ِل َوأا َطَن  َب َوأَما  َها  ْن َهَر ِم َظ َواحِأَش َما  َف ْل ّبَي ا ّنَما حَأّرَم َر ِإ ُقْل  }
َأن َوأ ًا  َطان ْل ِه ُس ِب َنّزْل  ُي َلْم  ِه َما  ّل ِبال ْا  ُكو ِر ُتْش َأن  َوأ ّق  ْلَح ِر ا ْي َغ ِب ْغَي  َب ْل َوأا

َلُموَن} ْع َت ِه َما لَ  ّل َلى ال َع ْا  ُلو  فاحأشة ظاهرةاكل تحريم َتُقو
 وأكل ظلم وأعدوأان في مال أوأ نفس أوأ عرض وأكل،وأباطنة

قول قول أوأ عمل أوأ إرادةا... وأكل فيشرك بالله وأإن دق 
على الله لم يأت به نص عنه وأل عن رسوله في تحريم أوأ

 خبر عنه باسم أوأ صفة نفيا أوأأوأتحليل أوأ إيجاب أوأ إسقاط 
 أفعالهفي فالقول عليه بل علم حأرام ،إثباتا أوأ خبرا عن فعله

ِقَصاٌص} وأدخل في قوله ،وأصفاته وأدينه ْلُجُروأَح  َوأا  فيوأجوبه {
 بل هو، وأليس هذا تخصيصا، القصاص منهيمكنكل جرح 

ِقَصاٌص}مفهوم من قوله   قولهفي وأدخل ، المماثلةوأهو {
ِلَك} ْثُل ذ ِرِث ِم َوا ْل َلى ا َع َوأ  وأنفقةوأكسوته نفقة الطفل وأجوب{

ُهّن وأدخل في قوله ،مرضعته على كل وأارث قريب أوأ بعيد َل َوأ }
ْعُروأف} ْلَم ِبا ِهّن  ْي َل َع ِذي  ّل ْثُل ا للمرأةا الحقوق التي جميع ِم

.)11وأعليها"
 وأاختصر له،فقد أوأتي صلى الله عليه وأسلم جوامع الكلم

 بعثني: فعن أبي موسى رضي الله عنه قال،الكلم اختصارا
ًا إلى اليمن فقال :رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأمعاذ

ادعوا الناس وبشرا ول تنفرا ويسرا ول تعسرا"
 يا رسول الله أفتنا في: فقلت: قال"وتطاوعا ول تختلفا

 وأهو من العسل ينبذ حأتى، البتع:شرابين كنا نصنعهما باليمن
: قال؟ وأالمزر وأهو من الذرةا وأالشعير ينبذ حأتى يشتد.يشتد

وأكان رسول الله صلى الله عليه وأسلم قد أعطي جوامع الكلم
" أسكر عن الصلة،أنهى عن كل مسكٍر" :بخواتمه فقال

روأاه البخاري وأمسلم، وأعن أبي هريرةا أن رسول الله صلى
 ونصرت،بعثت بجوامع الكلم ":الله عليه وأسلم قال

 وبينا أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن،بالرعب
 فقد ذهب: قال أبو هريرةا" فوضعت في يدي،الرض

رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأأنتم تنتثلونها روأاه البخاري

الموقعين علمإ )11
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"بلغني أن جوامع الكلم أن الله: وأمسلم، وأقال المام البخاري
يجمع له المور الكثيرةا التي كانت تكتب في الكتب قبله في

"جوامع: المر الواحأد أوأ الثنين"، وأقال ابن رجب رحأمه الله
:الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وأسلم نوعان

ْدِل:  كقوله تعالى:أحأدهما ما هو في القرآن َع ْل ِبا ْأُمُر  َي ّلَه  ِإّن ال }
ِر َك ْلُمن َوأا َفْحَشاء  ْل َعِن ا َهى  ْن َي َوأ َبى  ُقْر ْل ِذي ا َتاء  ِإي َوأ ِلحْأَساِن  َوأا

ّكُروأَن} َذ َت ُكْم  ّل َع َل ُكْم  ُظ ِع َي ْغِي  َب ْل  لم تترك هذه: قال الحسنَوأا
 ما هو: وأالثاني. وأل شرا إل نهت عنه،الية خيرا إل أمرت به

 وأهو منتشر موجود في،في كلمه صلى الله عليه وأسلم
، وأمن المثلة)11السنن المأثورةا عنه صلى الله عليه وأسلم "

ْاعلى ذلك قوله تعالى:  ُنو َوأ َعا َت َوألَ  ٰى  َو ْق ّت ل َوأ ْلبّر  َلى  َع ْا  ُنو َوأ َعا َت َوأ ٱ{ ٱ
َوأاِن} ْد ُع ْل َوأ ِم  ْث ِل َلى  ٱَع ْا, وأقوله تعالى: ٱ ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ل ِإّن  ٱ{

ْدِل} َع ْل ِب ْا  ُكُمو َتْح َأن  ّناِس  ل ْيَن  َب ُتْم  َكْم َذا حَأ ِإ َوأ َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناِت  ٱَلَما ٱ ۤى ,ٱ
ُهْم}وأقوله تعالى { َن ْي َب ُهْم ُشوَرى  َأْمُر ُكن، وأقوله تعالى َوأ َت ْل َوأ }

َعِن ْوَن  َه ْن َي َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِب ْأُمُروأَن  َي َوأ ِر  ْي ْلَخ َلى  ِإ ُعوَن  ْد َي ُأّمٌة  ُكْم  ْن ٱّم ٱ
ِلُحوَن} ْف ْلُم ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َوأ ِر  َك ْن ٱْلُم ِإّن، وأقوله تعالى ٱ ِر.  َعْص ْل َوأ ٱ{

ْا ْو َواَص َت َوأ ِلَحاِت  لّصا ْا  ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِإلّ  ٍر.  ِفى ُخْس َل ٱِلنَساَن  ٱ ٱ
ِر} ْب لّص ِب ْا  ْو َواَص َت َوأ ْلَحق  ٱِب ، قال الشافعي رحأمه الله: لو تدبرٱ

ْاالناس هذه السورةا لوسعتهم، وأقوله تعالى  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ْد َق ّتْم  ِن َع ْا َما  ّدوأ َوأ َبالً  ُكْم َخ َن ُلو ْأ َي ُكْم لَ  ِن ُدوأ َنًة ّمن  َطا ِب ْا  ُذوأ ّتِخ َت لَ 
ُكُم َل ّنا  ّي َب ْد  َق َبُر  ْك َأ ُهْم  ُدوأُر ِفي ُص ُتْخ َوأَما  ِهْم  ِه َوا ْف َأ ُء ِمْن  ْغَضآ َب ْل َدِت  ٱَب

ُلوَن} ِق ْع َت ُتْم  ْن ُك ِإْن  َياِت  ّنما" :، وأقوله صلى الله عليه وأسلمال  إ
َنَوى ُكّل امرٍئ َما  ِل ّنَما  ِإ ّيات، و ّن َلعماُل بال :, وأقوله"ا

دع ما يريبك إلى ما ل" :, وأقوله"لضرر ول ضرار"
من حسن إسلم المرء تركه ما ل" : وأقوله"يريبك
،"إن الله كتب الحسان على كل شيء" :, وأقوله"يعنيه
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به" :وأقوله

 فإنما أهلك الذين من،فافعلوا منه ما استطعتم
،"قبلكم كثرة مسائلهم واختلفهم على أنبيائهم

ل يؤمن أحدكم حتى يحب لخيه ما يحب" :وأقوله
 وأتبع السيئة،اتق الله حيثما كنت" :، وأقوله"لنفسه

وأالحكم العلوم جامع )11
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:، وأقوله" وخالق الناس بخلق حسن،الحسنة تمحها
َأّمر" َت ِإْن  ّطاَعِة و ّله، َوالّسْمِع َوال َتْقوى ال ِب ُكْم  ُأوِصي

ُكْم َفَسيرى ْن َيِعْش ِم ّنُه َمْن  َأ ٌد حبشٌي، َو ْب ُكْم َع ْي َل َع
ُلَفاِء ْلُخ ّنِة ا ّنتي َوُس ُكْم بُس ْي َل ِثيرا.ا َفَع ًا ك ِتلف اْخ

ُكْم ّيا ِإ ّنواِجِذ، و ْيَها بال َل ّييَن، عّضوا َع ْلَمْهِد الّراِشِديَن ا
ُلُموِر َثاِت ا َلٌة،وُمْحد ْدَعٍة ضل ِب ُكّل  ِإّن  إن ":"، وأقوله َف

الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
َلُه" :وأقوله ،"عليه ِلْسلم ُسنًة َحسنًة َف َمْن َسّن في ا

ْنُقَص َأْن ي ْيِر  َبْعِدِه ِمْن َغ ِبَها ِمْن  َأْجُر مْن َعمَل  َأْجُرَها، و

ّيئًة ّنًة س ِم ُس ِلْسل ٌء، وَمْن َسّن في ا ُأُجورِهْم َشي ِمْن 
ْيِر ِبَها ِمْن بْعده ِمْن َغ َكاَن َعليه ِوْزرها َوِوزُر َمْن َعِمَل 

ٌء َأْوزارهْم َشْي ْنُقَص ِمْن  َي من رأى منكم" :، وأقوله"َأْن 
 فإن لم، فإن لم يستطع فبلسانه،منكرا فليغيره بيده

، وأغيرها." وذلك أضعف اليمان،يستطع فبقلبه
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باب: العدل

لقد جعل الله تعالى الكتاب وأالميزان متلزمين, فكل ما جاء به
الشرع فهو موافق للميزان, وأكل ما خالف الشرع فهو مخالف

للميزان، وأالميزان هو العدل وأما يعرف به العدل, كما قال
َتاَبتعالى:  ِك ْل ُهُم  َع َنا َم ْل َأنَز َوأ َناِت  ّي َب ْل ِب َنا  َل َنا ُرُس ْل َأْرَس ْد  َق َل ٱ( ٱ

ٌد ِدي ْأٌس َش َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلَح َنا  ْل َأنْز َوأ ِقْسِط  ْل ِب ّناُس  ل ُقوَم  َي ِل ْلِميَزاَن  ٱَوأ ٱ ٱ ٱ
ّلَه ل ِإّن  ْيِب  َغ ْل ِب َلُه  َوأُرُس ُه  َينُصُر ّلُه َمن  ل َلَم  ْع َي ِل َوأ ّناِس  ِلل ُع  ِف َنا ٱَوأَم ٱ ٱ

ِزيٌز), َع ّي  ِو  فالعدل في حأق الله وأفي حأق العباد هو المقصودَق
ُكممن إرسال الرسل وأإنزال الكتب, وأقال تعالى:  َيْح ّلْم  َوأَمن  }

ِلُموَن} ّظا ل ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َف ّلُه  ل ٱِبَمآ أنَزَل  , فالية تدل على أن كلٱ
ما خالف شرع الله فهو ظلم وأجور وألو سماه أهلها عدل, قال

 الشريعة مبناها وأأساسهافإن ":المام ابن القيم رحأمه الله
على الحكم وأمصالح العباد في المعاش وأالمعاد وأهي عدل

 فكل مسألة،، وأرحأمة كلها، وأمصالح كلها، وأحأكمة كلهاكلها
 وأعن، إلى ضدهاالرحأمة وأعن ،خرجت عن العدل إلى الجور

 فليست من، وأعن الحكمة إلى العبث،المصلحة إلى المفسدةا
 الله بينعدل فالشريعة ، أدخلت فيها بالتأوأيلوأإن ،الشريعة
 وأحأكمته الدالة، بين خلقه، وأظله في أرضهوأرحأمتهعباده، 

 دللةأتم وأعلى صدق رسوله صلى الله عليه وأسلم ،عليه
َناِت, وأقال تعالى: )11وأأصدقها" َلَما ْا  ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ل ٱ{إّن  ٱ

ْدِل} َع ْل ِب ْا  ُكُمو َتْح َأن  ّناِس  ل ْيَن  َب ُتْم  َكْم َذا حَأ ِإ َوأ َها  ِل ْه َأ َل  ٱِإ ٱ , وأقالۤى
َوتعالى:  ُه َوأ ِه  ِت ِلَما َك ِل ّدِل  َب ْدلً لّ ُم َع َوأ ًا  ْدق ّبَك ِص ِلَمُة َر َك َتّمْت  َوأ }

ِليُم} َع ْل ُع  ٱلّسِمي  أي صدقا في الخبار وأعدل في الحأكام, وأقالٱ
َبٰىتعالى:  ُقْر ْل ِذي  ِء  َتآ ِإي َوأ لحْأَساِن  َوأ ْدِل  َع ْل ِب ْأُمُر  َي ّلَه  ل ِإّن  ٱ{ ٱ ٱ ٱ

ّكُروأَن} َذ َت ُكْم  ّل َع َل ُكْم  ُظ ِع َي ْغِي  َب ْل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َوأ ِء  َفْحَشا ْل َعِن  َهٰى  ْن َي ٱَوأ ٱ ,ٱ
َبٰى}وأقال تعالى:  ُقْر َذا  َكاَن  ْو  َل َوأ ْا  ُلو ِد ْع َف ُتْم  ْل ُق َذا  ِإ َوأ , وأقالٱ{

َوُم}تعالى:  ْق َأ ِهَي  ِتي  ّل ِل ِدي  ْه ِي ُقْرآَن  ْل َذا  ٰـ َه ِإّن  , أي أصوبٱ{
وأأعدل في العقائد وأالحأكام وأفي جميع المور وأالحأوال
وأالسياسات, فمن اهتدى بالقرآن وأتحاكم إليه من الولةا

ّناوأغيرهم فهم أقوم الناس وأأعدلهم, وأقال تعالى:  ِإ ُد  ُوأوأ َدا ٰي }

الموقعين علمإ )11
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ِبِع ّت َت َوألَ  ّق  ْلَح ِب ّناِس  ل ْيَن  َب ُكْم  حْأ َف َلْرِض  ِفي  َفًة  ِلي َناَك َخ ْل َع ٱَج ٱ ٱ ٱ
ِه ّل ل ِبيِل  َعن َس ّلوَن  َيِض ِذيَن  ّل ِإّن  ِه  ّل ل ِبيِل  َعن َس ّلَك  ُيِض َف ٰى  َو َه ٱْل ٱ ٱ ٱ

ْلِحَساِب} ْوَم  َي ْا  َنُسو ِبَما  ُد  ِدي َذاٌب َش َع ُهْم  , فبين الله تعالى أنٱَل
الواجب على وألةا المر الحكم بين الناس بالحق وأالعدل, وأنهى

عما يضاد العدل وأيصد عن سبيل الله وأهو اتباع الهوى, وأقال
ُلوَن}تعالى:  ِد ْع َي ِه  ِب َوأ ّق  ْلَح ِب ُدوأَن  ْه َي ُأّمٌة  َنآ  ْق َل َوأِمّمْن َخ , أيٱ{

يهتدوأن بالحق وأيهدوأن غيرهم, فهم صالحون مصلحون لغيرهم,
وأبالعدل يحكمون بين الناس وأيقضون, وأهؤلء هم أئمة الناس

ْافي العدل وأالهداية، وأقال تعالى:  ُنو ُكو ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{
ْيِن َد ِل َوا ْل ِوأ  َأ ُكْم  ُفِس ْن َأ َل  َع ْو  َل َوأ ِه  ّل ِء ل َدآ َه ِقْسِط ُش ْل ِب ّواِميَن  ٱَق ۤى ٱ
ْا ُعو ِب ّت َت َفلَ  ِهَما  ِب َلٰى  ْوأ َأ ّلُه  ل َف ًا  َقير َف ْوأ  َأ ًا  ّي ِن َغ ُكْن  َي ِإن  ِبيَن  ْقَر َل ٱَوأ ٱ

ِبَما َكاَن  ّلَه  ل ِإّن  َف ْا  ِرُضو ْع ُت ْوأ  َأ ْا  ُووأ ْل َت ِإن  َوأ ْا  ُلو ِد ْع َت َأن  ٰى  َو َه ٱْل ٱ
ًا} ِبير ُلوَن َخ ْعَم  وأهو العدل في،، أي كونوا قوامين بالقسطَت

جميع أقوالكم وأأعمالكم في حأق الله تعالى وأفي حأقوق العباد,
ثم نهى الله تعالى عما يصد عن العدل وأهو اتباع الهوى

ّلَهفقال ل ِإّن  َف ْا  ِرُضو ْع ُت ْوأ  َأ ْا  ُووأ ْل َت ِإن  َوأ ْا  ُلو ِد ْع َت َأن  ٰى  َو َه ْل ْا  ُعو ِب ّت َت َفلَ  ٱ{ ٱ
ًا} ِبير ُلوَن َخ ْعَم َت ِبَما   هو تحريف الكلم وأمجانبة: وأالليَكاَن 

متناع عن القيام بالعدل في الحكما هو ال:الحق فيه, وأالعراض
:أوأ الشهادةا بكتمها وأتركها, قال المام ابن كثير رحأمه الله

"يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي
ًا وأل شمالً، وأل تأخذهم في الله بالعدل، فل يعدلوا عنه يمين

لومة لئم وأل يصرفهم عنه صارف، وأأن يكونوا متعاوأنين
ِه}متساعدين متعاضدين متناصرين فيه، وأقوله:  ّل ِل ّ اء  َدآ َه  كما{ُش

ِه}قال:  ّل ِل َةا  َد ٰـ َه لّش ْا  ِقيُمو َأ َوأ  أي ليكن أداؤها ابتغاء وأجه الله،ٱ{
ًا خالية من التحريف وأالتبديل فحينئذ تكون صحيحة عادلة حأق

ُكْم} :وأالكتمان، وألهذا قال ُفِس َأن َل  َع ْو  َل َوأ  أي اشهد الحق وألوۤى{
عاد ضررها عليك، وأإذا سئلت عن المر فقل الحق فيه وألو

ًا عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرج
ًا من كل أمر يضيق عليه. وأقوله:  ْيِنوأمخرج َد ِل َٰو ْل ِوأ  َأ ٱ{

ِبيَن} ْقَر ّل  أي وأإن كانت الشهادةا على وأالديك وأقرابتك فلَٱوأ
 بل اشهد بالحق وأإن عاد ضررها عليهم، فإن،تراعهم فيها

ّلُه وأقوله: ،الحق حأاكم على كل أحأد ل َف ًا  َقير َف ْوأ  َأ ًا  ّي ِن َغ ُكْن  َي ِإن  ٱ{
ِهَما} ِب َلٰى  ْوأ  أي ل ترعاه لغناه وأل تشفق عليه لفقره، اللهَأ
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 وأأعلم بما فيه صلحأهما.، بل هو أوألى بهما منك،يتولهما
ْا}وأقوله:  ُلو ِد ْع َت َأن  ٰى  َو َه ْل ْا  ُعو ِب ّت َت َفلَ   أي فل يحملنكم الهوىٱ{

وأالعصبية وأبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم
ِإن بل الزموا العدل على أي حأال كان... وأقوله: ،وأشؤوأنكم َوأ }

ْا} ِرُضو ْع ُت ْوأ  َأ ْا  ُووأ ْل  قال مجاهد وأغير وأاحأد من السلف: تلووأا، أيَت
 هو التحريف وأتعمد الكذب،:تحرفوا الشهادةا وأتغيروأها، وأاللي

ٰـِب}قال تعالى:  َت ِك ْل ِب ُهم  َت َن ْلِس َأ ُووأَن  ْل َي ًقا  ِري َف َل ُهْم  ْن ِإّن ِم َوأ  الية،ٱ{
َها ُتْم ْك َي َوأَمن  وأالعراض هو كتمان الشهادةا وأتركها، قال تعالى: {

ُبُه} وأقال النبي صلى الله عليه وأسلم  ْل َق ِثٌم  َءا ّنُه  ِإ خير"َف
 وألهذا"الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها

ًا}توعدهم الله بقوله:  ِبير ُلوَن َخ ْعَم َت ِبَما  َكاَن  ّلَه  ل ِإّن  َف  أيٱ{
.)11وأسيجازيكم بذلك

َءوأقال تعالى:  َدآ َه ِه ُش ّل ّواِميَن ل َق ْا  ُنو ُكو ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َهآ  ّي َأ َيا  ٱ{
َو ُه ْا  ُلو ِد ْع ْا  ُلو ِد ْع َت َألّ  َل  َع ٍم  ْو َق َنآُن  ُكْم َش ّن ِرَم َيْج َوألَ  ِقْسِط  ْل ٱِب ۤى ٱ

ُلوَن} ْعَم َت ِبَما  ِبيٌر  ّلَه َخ ل ِإّن  ّلَه  ل ْا  ُقو ّت َوأ ٰى  َو ْق ّت ِلل ْقَرُب  ٱَأ ٱ , ففي هذهٱ
الية يأمر الله تعالى عباده بأن يقوموا بالحق قياما لله وأحأده

شاهدين بالقسط, وأقاصدين للعدل مع الصديق وأالعدوأ, وأل
يحملنهم بغض قوم وأعداوأتهم وألو كانوا كفارا على ترك العدل,

 فإن،بل عليهم أن يلزموا العدل وأيتمسكوا به وألو مع العداء
العدل أقرب إلى تقوى الله تعالى, وأقد قال تعالى في العدل

ُكُم}مع الكفار من أهل الكتاب:  َن ْي َب ِدَل  ْع َل ُأِمْرُت  َوأ  جابرعن, وأ{
"أفاء الله عز وأجل خيبر على رسول الله بن عبد الله أنه قال

 رسول الله صلى الله عليهفأقرهم ،صلى الله عليه وأسلم
 فبعث عبد الله بن روأاحأة، بينه وأبينهموأجعلها ، كانواكماوأسلم 

 أبغض الخلقأنتم يا معشر اليهود : ثم قال لهم،فخرصها عليهم
 وأليس، وأكذبتم على الله، قتلتم أنبياء الله عز وأجل،إلي

 قد خرصت، على أن أحأيف عليكمإياكميحملني بغضي 
. وأإن أبيتم فلي، فإن شئتم فلكم،عشرين ألف وأسق من تمر

 بهذا قامت السماوأات وأالرض ", روأاه أحأمد. وأعنفقالوا:
مسيب " أن مسلما وأيهوديا اختصما إلى عمر رضيالسعيد بن 

الله عنه فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر به " روأاه مالك,

العظيم القرآن تفسير )11
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عن أنس " أن رجل من أهل مصر أتى عمر بن الخطابوأ
. عذت معاذا: قال. يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم:فقال
 فجعل يضربني، سابقت ابن عمروأ بن العاص فسبقته:قال

 فكتب عمر إلى عمروأ. أنا ابن الكرمين: وأيقول،بالسوط
 أين المصري: فقال عمر،يأمره بالقدوأم وأيقدم بابنه معه فقدم

: وأيقول عمر، فجعل يضربه بالسوط.خذ السوط فاضرب
 فضرب فوالله لقد ضربه: قال أنس.اضرب ابن الكرمين

 فما أقلع عنه حأتى تمنينا أنه يرفع عنه....وأنحن نحب ضربه
 مذ كم تعبدتم الناس وأقد وألدتهم أمهاتهم:فقال عمر لعمروأ

، وأروأى)11 يا أمير المؤمنين لم أعلم وألم يأتني": قال؟!أحأرارا
أبو نعيم في "الحلية" أن عليا رضي الله عنه خاصم يهوديا في

درع عند شريح القاضي فقضى بالدرع لليهودي,فلما رأى
ين رضي الله عنهناليهودي هذا العدل أقر أن الدرع لمير المؤم

وأأسلم, وأسيأتي لفظه في باب الخر.
ّناِسوأقال تعالى:  ل ْيَن  َب ُكَم  َتْح ِل ّق  ْلَح ِب َتاَب  ِك ْل ْيَك  َل ِإ َنا  ْل ْنَز َأ ّنآ  ِإ ٱ{ ٱ ٱ

ّلَه ل ِإّن  ِه  ّل ل ِر  ِف ْغ َت ْس َوأ ًا  ِنيَن َخِصيم ِئ ْلَخآ ّل ُكْن  َت َوألَ  ّلُه  ل َأَراَك  ٱِبَمآ  ٱ ٱ ٱ
ِإّن ُهْم  ُفَس ْن َأ ُنوَن  َتا َيْخ ِذيَن  ّل َعِن  ِدْل  ُتَجا َوألَ  ًا.  ًا ّرحِأيم ُفور َغ ٱَكاَن 
َ َوأل ّناِس  ل ُفوَن ِمَن  َتْخ َيْس ًا.  ِثيم َأ ًا  ّوان َكاَن َخ ُيِحّب َمن  ّلَه لَ  ٱل ٱ

ْوِل َق ْل َيْرَضٰى ِمَن  ُتوَن َما لَ  ّي َب ُي ْذ  ِإ ُهْم  َع َو َم ُه َوأ ِه  ّل ل ُفوَن ِمَن  َتْخ ٱَيْس ٱ
ِفي ُهْم  ْن َع ُتْم  ْل َد ِء َجا ُؤل ٰـ َه ُتْم  ْن َأ َها  ًا.  ُلوَن ُمِحيط ْعَم َي ِبَما  ّلُه  ل َكاَن  اَوأ

ۤ
ٱ

ُكوُن َي َأْم ّمن  ِة  َياَم ِق ْل ْوَم  َي ُهْم  ْن َع ّلَه  ل ِدُل  ُيَجا َفَمن  َيا  ْن ّد ل ِةا  َيا ٱْلَح ٱ ٱ ٱ
ِكيلً} َوأ ِهْم  ْي َل ، لما أمر الله تعالى بالحكم بالكتاب بين الناسَع

نهى عن ضده من الظلم وأالجور بالمخاصمة على الخائنين
وأالذب عنهم, وألو كان الذي وأقعت عليه الخيانة وأالظلم كافرا
معاهدا, قال ابن جرير رحأمه الله " يقول: وأل تكن لمن خان

مسلما أوأ معاهدا في نفسه أوأ ماله، خصيما تخاصم عنه، وأتدفع
, وأاليات تدل على)21عنه من طالبه بحقه الذي خانه فيه"

حأرمة النيابة عن الظالمين في خصومتهم, وأالجدال عنهم فيما
ارتكبوه من خيانات, لدفع التهمة عنهم أوأ دفع ما يترتب على

خياناتهم من العقوبات الشرعية, وأمثلهم الدعاةا إلى البدع

الحكم عبد ابن )11
البيان جامع )21
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وأالضلل وأأهل الباطل جميعا, فل تجوز المخاصمة عنهم، أوأ
الذب عن باطلهم.

ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله عنه، عن النبي َص وأعن أبي هريرةا رضي ال
ّلم قال ّ" :وأَس ِظّل إل ّلِه يوَم ل  ِظ ّله في  ّلُهُم ال ِظ ُي ْبَعٌة  َس

َتعالى، ّلِه  َدِة ال َأ في ِعبا َنَش ّلُه: إَماٌم عاِدٌل، وَشاّب  ِظ
ّبا في َتَحا ُبُه في الَمَساِجِد، ورُجلِن  ّلٌق َقل وَرُجٌل ُمَع
ٌة َأ َليِه، ورُجٌل دَعتُه امَر َتفّرَقا ع َتمَعا عليِه، و ّله، اج ال
ّله، وَرُجٌل َأَخاُف ال ّنى  َذاُت َمنِصب وجَماٍل، فَقال: إ

ُتنِفُق ُلُه ما  َلَم ِشما َتع ّتى ل  َأْخَفاها َح ِبصدقٍة، َف َقا  ّد َتَص
ُه َنا ًا َفَفاَضْت عي ِلي ّله َخا َكر ال َذ ُنُه، وَرُجٌل  ِي ٌق"يم  متف

عليه.
ّلُه عنهما قال: قال ِه بِن عمروأ بن العاص رضي ال ّل  وأعن عبد ال

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل َد": رسوُل ال ْن إّن الُمقِسطيَن ِع
ْكِمِهْم ُلوَن في ُح ّلِذيَن يْعِد ِبَر ِمْن نوٍر: ا ّلِه َعلى َمنا ال

ّلوا َأهليِهْم وما ُو ُه مسلم، وأقال صلى الله عليه"و  روأا
إن المقسطين في الله على منابر من نور" :وأسلم

يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في
 روأاه النسائي وأغيره. "الدنيا

َثٌة:" :وأ قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم َثل ّنِة  َأْهُل الَج  
ْلِب ْلطاٍن ُمْقِسٌط ُمَوّفٌق، وَرُجٌل َرِحيٌم َرقيٌق الَق ُذو ُس

ُذو ِعياٍل َتَعّفٌف  ٍم، وَعِفيٌف ُم ِل َبى َوُمْس ُكّل ِذى ُقْر "ِل
ُه مسلم, وأقال صلى الله عليه وأسلم إنما المام جنة" :روأا

 فإن أمر بتقوى الله عز،يقاتل من ورائه ويتقى به
 وإن يأمر بغيره كان،وجل وعدل كان له بذلك أجر

 روأاه البخاري وأمسلم, قال المام النووأي رحأمه"عليه منه
 أي كالستر"المام جنة" : "قوله صلى الله عليه وأسلم:الله

لنه يمنع العدوأ من أذى المسلمين, وأيمنع الناس بعضهم من
 وأيتقيه الناس وأيخافون سطوته,، وأيحمي بيضة السلم،بعض

 أي يقاتل معه الكفار وأالبغاةا"يقاتل من وأرائه "وأمعنى 
.)11وأالخوارج وأسائر أهل الفساد وأالظلم مطلقا "

مسلم صحيح على النووأي شرح )11
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كيف تقدس أمة ل يؤخذ" : وأقال صلى الله عليه وأسلم
روأاه ابن حأبان, وأقال صلى الله" من شديدهم لضعيفهم

إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا" :عليه وأسلم
 روأاه"فإن الله عز وجل محسن يحب المحسنين

ما من": الطبراني في الوأسط, وأقال صلى الله عليه وأسلم
أمير عشرة إل يؤتى به يوم القيامة مغلول ل يفكه

ثلثة ل" : روأاه أحأمد, وأقال صلى الله عليه وأسلم"إل العدل
، ودعوة المظلوم، الذاكر الله كثيرا:يرد الله دعاءهم

 روأاه البيهقي في شعب اليمان، وأقال"والمام المقسط
،إن شئتم أنبأتكم عن المارة" :صلى الله عليه وأسلم

 وثالثها عذاب، وثانيها ندامة، أولها ملمة؟وما هي
 وأعن سعيد بن،روأاه الطبراني" يوم القيامة إل من عدل

"قال رسول الله صلى الله: عمروأ بن العاص عن معاوأية قال
يا" : قال فلما توضأ نظر إلي فقال"توضؤوا": عليه وأسلم

 فما زلت: قال"معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل
أظن أني مبتلى بعمل لقول رسول الله صلى الله عليه وأسلم

روأاه أحأمد وأأبويعلى وأاللفظ له، وأقال أمير" حأتى وأليت
 "وأيل لديان من في:المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الرض من ديان من في السماء يوم يلقونه إل من أمر بالعدل
وأقضى بالحق, وألم يقض على هوى، وأل على قرابة، وأل على

)11رغب، وأل رهب، وأجعل كتاب الله مرآةا بين عينيه "

ْلَم" :وأقال صلى الله عليه وأسلم في تحريم الظلم ّظ ّتُقوا ال ،ا
ّتُقوا الّشّح َياَمِة، وا ْلِق َيْوَم ا ُلَماٌت  ُظ ْلَم  ّظ ِإّن ال ِإّن،َف  َف

َكوا َأْن سَف َلُهْم على  ُكْم، حم َل ْب َكاَن َق َلَك مـْن  َأْه الّشّح 
ّلوا َمحاِرَمُهْم َتح َءُهْم واْس َأبي"ِدما  روأاه مسلم, وأعن 

ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّله عنه قال: قال رسول ال موسى رضي ال
ّلم:  ْتُه"وأَس ِل ُيْف َلْم  ُه  َذ َأَخ َذا  ِإ ِم َف ِل ّظا ِلل ِلي  ُيْم َل ّله  ُثّمِإّن ال  ،"

ُه َذ َأْخ ِإّن  ِلَمٌة  َظا ِهي  َوأ ُقَرى  ْل َذ ا َأَخ َذا  ِإ ّبَك  ُذ َر َأْخ ِلَك  َذ َك َوأ َأ: { َقَر
ٌد} ِليٌم َشدي ِنيَأ َث َع ّله عنه قال: ب ٍذ رضي ال  متفق عليه, وأعن ُمعا

ّلم فقال  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ًا ِمْن"رسوُل ال ِتي قْوم ْأ َت ّنَك  إ
ّله، َلَه إلّ ال ِإ َأْن ل  َلى ََشَهادة  ِإ ْدُعُهْم  َتاب، فا ِك ْل َأْهِل ا

عاصم أبي لبن الزهد كتاب )11
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َأّن ِلمُهْم  َأْع ِلَك، َف َذ ِل َأطاُعوا  ِإْن ُهْم  ّله ف ّني رسول ال َأ و
ٍم ُكّل يو َلواٍت في  ْيهم َخْمَس َص َل ّله َقِد اْفترَض ع ال
ّله َقِد َأّن ال ِلْمُهْم  َأع ِلذلَك، َف َطاُعوا  َأ ِإْن ُهْم  َلٍة، َف ْي َل َو

َلى ّد َع ُتَر ِئِهْم َف َأغنيا ُذ ِمْن  ُتْؤخ َدَقًة  َليهْم ص َتَرَض َع اْف
ِئَم َكرا ّياَك و ِإ ِلذلَك، َف َطاُعوا  َأ ِإْن ُهْم  ُفَقرائهم، َف

ْيَن ْيس بينها وب َل ّنُه  ِإ ِم َف ُلو ْظ ْلَم َة ا ّتِق دْعو ِلهم.ا وا َأْموا

ّله ِحَجاٌب ْيِع بِن الحارِث"ال َف ُن َةا  ْكَر َب َأبي  ٌق عليه, وأعن   متف
ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله عنُه عن النبي َص ِإّن": رضَي ال

ّله الّسمواِت َلَق ال َيْوَم َخ ِتِه  َئ ْي َكَه َداَر  َت الّزَماَن َقِد اْس
َبَعٌة ُحُرم: َأْر ْنَها  ًا، ِم َنا َعَشر َشْهر ْث َلْرَض: الّسنُة ا وا
ْلُمحّرُم، ْلِحّجِة، وا ْلقْعدة َوذو ا ُذو ا َياٌت:  ِل َتَوا َثلثٌا ُم
َذا َأّي َشْهٍر َه َباَن،  َدي َوَشْع ْيَن ُجما َب َنا:" َورُجب الذي  ْل ق

ِه، ِر اْسِم ْي َغ ِب ِه  ُيسّمي ّنُه َس َأ ّنا  َن ّتى ظ َكَت حَأ َفس َلم،  ْع َأ ُلُه  ّله وأرُسو ال
ْلِحّجِة"قال:  َذا ا ْيس  َلى: قال ؟"َأل َنا: ب ْل ُق َذا"  َلٍد َه َأّي ب "؟ف

ْير َغ ِه ب ُيسّمي ّنُه س َأ ّنا  َن َظ ّتى  َكَت حأ َفَس َأعلُم،  ُلُه  َوأرُسو ّله  َنا: ال ْل ُق
ِه. قال َة الحراَم" :اْسِم ْلد ْلب ْيَست با َل َلى قال"؟َأ ْلنا: ب ُق  :

َذا ؟" ٍم ه َيو َأّي  ّنا"َف َن َظ ّتى  َكَت حَأ َفس ْعلُم،  َأ ُلُه  ّله وأرُسو َنا: ال ْل ُق  
ِه. قال ْير اسِم ِبغ ِه  ُيسّمي ّنه س ّنْحر" :َأ َيْوَم ال ْيَس  َل َنا:"؟َأ ْل ُق  

َلى. قال ُكْم" :َب ْي َل ُكْم َع َأْعراَض ُكْم و َل َأْمَوا ُكْم َو َء ِإّن ِدما ف
ُكْم َهذا في َشْهِركم َلِد َب َذا في  ُكْم َه َيْوِم َكُحْرَمِة  حَراٌم، 

َأل َفل ُكْم،  ِل َأْعَما ُكْم َعْن  ُل ْأ َيْس ُكم َف ّب ْلَقْون ر َت َذا، َوَس َه
َألَ َبْعٍض،  ُكْم ِرَقاَب  َبْعُض ًا يْضِرُب  ُكّفار َبْعِدي  َتْرِجُعوا 

ُكوَن َي َأْن  ْبلُغه  َلعّل بْعض من ي ِئَب، ف ْلَغا ُد ا ّلِغ الّشاِه ُيب ِل
َبْعِض َمْن َسِمعه َله ِمن  ُثّم قال"َأْوَعى  ّلْغُت،" :  َب َأل َهْل 

ّلْغُت َعْم، قال"َأل َهْل ب َن ْلنا:  ُق ْد" :  ّلُهْم اْشه ٌق عليه, "ال  متف
رجلن ما تنالهما شفاعتي," :وأقال صلى الله عليه وأسلم

"إمام ظلوم غشوم, وآخر غال في الدين مارقا منه
:روأاه ابن أبي عاصم في السنة, وأقال صلى الله عليه وأسلم

 البياع الحلف, والفقير:أربعة يبغضهم الله"
 روأاه"المختال, والشيخ الزاني, والمام الجائر

ثلثة ل يدخلون" :النسائي, وأقال صلى الله عليه وأسلم
 الشيخ الزاني، والمام الكذاب، والعائل:الجنة

أخاف" : روأاه البزار، وأقال صلى الله عليه وأسلم"المزهو
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 وإيمانا،على أمتي من بعدي ثلثا: حيف الئمة
 روأاه ابن عساكر، وأقال صلى الله" وتكذيبا بالقدر،بالنجوم

"أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر" :عليه وأسلم
روأاه أبو يعلى وأغيره.

 "كتب أبي في وأصيته: ابن أبي حأاتم عن عائشة قالتوأأخرج
 ما أوأصى به أبو بكرهذا بسم الله الرحأمن الرحأيم :سطرين

 حأين يؤمن الكافر وأيتقيالدنيابن أبي قحافة عند خروأجه من 
ستخلفت عليكم عمر بنأ ، انيالفاجر وأيصدق الكاذب

 وأإن يجر، وأرجائي فيهبهن يعدل فذلك ظني إ ف،الخطاب
َلٍب َق ّي ُمن َأ َلُموا  َظ ِذيَن  ّل َلُم ا ْع َي َوأَس وأيبدل فل أعلم الغيب {

ُبوَن}. ِل َق َين
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الحضارةا باب

إن الحضارةا الحقة هي الحضارةا التي تنشأ لتحقيق الغاية التي
، وأهي عبادةا الله وأحأده ل شريك له،خلق لجلها النس وأالجن

ُدوأِن}كما قال تعالى:  ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلنَس  َوأ ْلِجّن  ْقُت  َل َوأَما َخ ٱ{ , وأقالٱ
ِه َرّبتعالى:  ّل ِتي ل َوأَمَما َي  َيا َوأَمْح ِكي  ُنُس َوأ ِتي  َ ِإّن َصل ُقْل  }

ِلِميَن} ْلُمْس ّوأُل  َأ ْا  َن َأ َوأ ُأِمْرُت  ِلَك  ٰذ ِب َوأ َلُه  ِريَك  َلِميَن. لَ َش َعا ٱْل ,ٱ
وأقال تعالى عمن ظن أن الله تعالى خلق الخلق عبثا وأباطل،

ُهَماوألم يخلقهم لعبادته:  َن ْي َب َوأَما  َلْرَض  َوأ َء  لّسَمآ َنا  ْق َل َوأَما َخ ٱ{ ٱ
َأْم ِر.  ّنا ل ْا ِمَن  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ّل ْيٌل  َو َف ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل َظّن  ِلَك  َذ ِطلً  ٱَبا ٱ
َلْرِض ِفي  ِديَن  ْفِس ْلُم َك ِلَحاِت  لّصا ْا  ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َعُل  ٱَنْج ٱ ٱ ٱ

ِر} ُفّجا ْل َك ّتِقيَن  ْلُم َعُل  َنْج ٱَأْم  .ٱ
نقطاع عن إعماراوأ العبادةا في السلم ل تعني الرهبانية، وأال

الرض، وأالستفادةا من خيراتها, وأاكتشاف منافعها وأكنوزها,
نقطاع عن المصالح وأالمنافع الدنيوية ل يتوافق معافإن ال

 الذي جاء لتكون كلمة الله هي العليا,وأتقام دوألة،السلم
السلم، وأيحكم السلم في جميع شؤوأن الحياةا، وأيجاهد في

سبيل الله،وأتعد العدةا اللزمة, وأيقام العدل بين الناس، وأيتولى
وألةا المور سياسة الرعية, وأرعاية شؤوأنهم, وأتأدية حأقوقهم,

َلْرَضوأالحأسان إليهم,وأقد قال تعالى:  ُكُم  َل َعَل  ِذي َج ّل َو  ُه ٱ{ ٱ
ّنُشوُر} ل ِه  ْي َل ِإ َوأ ِه  ِق ْا ِمن ّرْز ُلو ُك َوأ َها  ِب ِك َنا ِفي َم ْا  ْمُشو َف ُلولً  ٱَذ ، وأقالٱ

ًاتعالى:  َلْرِض َجِميع ِفي  َوأَما  َوأاِت  لّسَما ِفي  ُكْم ّما  َل َوأَسّخَر  ٱ{ ٱ
ّكُروأَن} َف َت َي ٍم  ْو َق ّل َياٍت  ِلَك ل َذ ِفي  ِإّن  ْنُه  ْا, وأقال تعالى: ّم ّدوأ َأِع َوأ }

ّوأ ْد َع ِه  ِب ُبوَن  ِه ُتْر ْيِل  ْلَخ َباِط  َوأِمن ّر ٍةا  ّو ُق ُتْم ّمن  ْع َط َت ْس ُهْم ّما  ٱَل ٱ
َوأَما ُهْم  َلُم ْع َي ّلُه  ل ُهُم  َن َلُمو ْع َت ِهْم لَ  ِن ُدوأ ِريَن ِمن  َوأآَخ ُكْم  ّوأ ُد َع َوأ ِه  ّل ٱل ٱ

َلُموَن} ْظ ُت ُتْم لَ  ْن َأ َوأ ُكْم  ْي َل ِإ َوّف  ُي ِه  ّل ل ِبيِل  ِفي َس ٍء  ْا ِمن َشْي ُقو .ٱُتنِف
فإن إعداد القوةا، وأصناعة أنواع السلحة،وأ استخدام وأسائل

العلم الحديثة، وأتصنيعها لبلغا الدعوةا وأإرشاد الناس,
وأالتصدي لعلم العداء المفسد، وأتوفير جميع ما تحتاجه البلد

في المجال التقني وأالصناعي وأغيرها مما يساهم في بناء
الدوألة السلمية، وأتقويتها، وأقيادتها للبشرية، كل هذا من
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الواجبات الشرعية, التي ل يسع المسلمين تركها، فإن ما ل
يتم الواجب إل به فهو وأاجب.
 كالطب, وأالصناعة, وأالزراعة:كما أن العلوم الدنيوية النافعة

وأغيرها, هي من فروأض الكفاية التي يجب على الدوألة
السلمية أن تقوم بها, وأتؤهل من الرعية من يقوم بهذا

الفرض.
،وأ أما الكفار فقد أعرضوا عن الغاية التي خلقهم الله لجلها

 وأانصرفت أذهانهم وأهممهم،وأهي عبادته وأحأده ل شريك له
إلى التمتع بالدنيا، وأتحصيل شهواتها، وأاستفرغوا في هذا

قدراتهم وأطاقاتهم، وأبنوا على هذا حأياتهم وأدوألهم وأسياساتهم،
َثَروأاقتصرت على هذا علومهم,وأقد قال تعالى:  ْك َأ ِكّن  ٰـ َل َوأ }

َعِن ُهْم  َوأ َيا  ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح ًا مَن  ِهر َظا َلُموَن  ْع َي َلُموَن.  ْع َي ّناِس لَ  ٱل ٱ ٱ
ُلوَن} ِف َغا ُهْم  ِةا  , أخرج ابن جرير وأغيره عن ابن عباسٱلِخَر

 "يعني معايشهم متى يغرسون وأمتى:رضي الله عنهما أنه قال
"، وأأخرج ابن جرير وأغيره عنه أنه؟يزرعون وأمتى يحصدوأن

 "يعرفون عمران الدنيا وأهم في أمر الخرةا جهال"،:قال
ِهًراوأأخرج ابن جرير وأغيره عن قتادةا في قوله  َظا َلُموَن  ْع َي }

َيا} ْن ّد ِةا ال َيا ْلَح  "يعلمون تجارتها وأحأرفتها وأبيعها "،: قالّمَن ا
 "ليبلغ:وأأخرج ابن أبي حأاتم وأغيره عن الحسن في الية قال

من حأذق أحأدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره،
فيخبرك بوزنه, وأما يحسن يصلي"، وأقال ابن كثير رحأمه الله "
أي أكثر الناس ليس لهم علم إل بالدنيا وأأكسابها وأشؤوأنها وأما

فيها، فهم حأذاق أذكياء في تحصيلها وأوأجوه مكاسبها، وأهم
 كأن أحأدهم مغفل ل ذهن،غافلون عما ينفعهم في الدار الخرةا

.)11له وأل فكرةا"
ّوأقال تعالى:  ِإل ْد  ِر ُي َلْم  َوأ َنا  ِر ْك ِذ َعن  ّلٰى  َو َت َعن ّمن  ِرْض  ْع َأ َف }

ِبَمن َضّل َلُم  ْع َأ َو  ُه ّبَك  ِإّن َر ِم  ْل ِع ْل ُهْم مَن  ُغ َل ْب ِلَك َم َذ َيا.  ْن ّد ل َةا  َيا ٱْلَح ٱ ٱ
َدى} َت ْه ِبَمِن  َلُم  ْع َأ َو  ُه َوأ ِه  ِل ِبي  "إنما يعلمون:، قال الزجاجٱَعن َس

ما يحتاجون إليه في معايشهم وأقد نبذوأا أمر الخرةا ", وأقال
 "أي أعرض عن الذي أعرض عن:المام ابن كثير رحأمه الله

َيا}الحق وأاهجره. وأقوله:  ْن ّد ل َةا  ٰو َي ْلَح ِإلّ  ْد  ِر ُي َلْم  َوأ ٱ{  أي وأإنماٱ
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أكثر همه وأمبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما ل خير فيه، وألهذا
ِم}قال تعالى:  ْل ِع ْل ُهْم ّمَن  ُغ َل ْب ِلَك َم َذ  أي طلب الدنيا وأالسعيٱ{

 «اللهم ل:لها هو غاية ما وأصلوا إليه... وأفي الدعاء المأثور
، وأقال صلى الله عليه)11تجعل الدنيا أكبر همنا، وأل مبلغ علمنا"

 سخاب في،إن الله يبغض كل جعظري جواظ" :وأسلم
، عالم بالدنيا، حمار بالنهار، جيفة بالليل،السواقا

: روأاه البيهقي، وأقال صلى الله عليه وأسلم"جاهل بالخرة
"إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالخرة"

روأاه الحاكم في تاريخه، فالساس الذي تقوم عليه حأياةا
الكفار، وأما تهدف إليه سياساتهم وأقوانينهم، هو توفير الكل،

 كالتمتع بالمال وأاللباس وأالمركب:وأحأصول التمتع بأنواعه
وأالمسكن وأالتمتع بارتكاب الفواحأش كفاحأشة الزنا وأغيرها،

وأالتمتع بسائر المحرمات كمشاهدةا الفلم المحرمة وأاستماع
المعازف وأغيرها، وأالتمتع باللهو وأاللعب, وأتمتع حأكامهم الظلمة

بالعلو في الرض، وأالتسلط على الخرين وأنهب خيراتهم،
وأالنشغال بصناعة وأإنتاج أدوأات المتعة وأالترف، وأقد قال الله

ُكُلتبارك وأتعالى:  ْأ َت َكَما  ُلوَن  ُك ْأ َي َوأ ُعوَن  ّت َتَم َي ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل َوأ ٱ{
ُهْم} ّل ًوى  ْث ّناُر َم ل َوأ َعاُم  ْن ٱَل , فيتمتعون المتاع القليل المليءٱ

بالمنغصات،وأالمحشو بالرزايا وأالعقوبات،ثم مصيرهم إلى
ِذيَنجهنم وأبئس المصير, كما قال تعالى:  ّل ّلُب  َق َت ّنَك  ُغّر َي ٱ{لَ 

ُد} َها ْلِم ْئَس  ِب َوأ ّنُم  َه ُهْم َج َوأا ْأ ُثّم َم ِليٌل  َق ٌع  َتا ِد. َم َ ِبل ْل ِفي  ْا  َفُروأ ٱَك ٱ
ِرُموَن}وأقال تعالى:  ُكْم ّمْج ّن ِإ ِليلً  َق ْا  ُعو ّت َتَم َوأ ْا  ُلو ُك  وأقال تعالى:{

ْئَس ِب َوأ ِر  ّنا ل َذاِب  َع َلٰى  ِإ ُه  َطّر َأْض ُثّم  ِليلً  َق ُعُه  ُأَمت َف َفَر  َك َوأَمن  َقاَل  ٱ{
ُقْل وأقال تعالى: ٱْلَمِصيُر} ِه  ِل ِبي َعن َس ُيِضّل  ًا ل َداد َأن ِه  ّل ِل َعَل  َوأَج }

ِر} ّنا ل َأْصَحاِب  ّنَك ِمْن  ِإ ِليلً  َق ِرَك  ْف ُك ِب ْع  ّت َوأَمآوأقال تعالى:  ٱَتَم }
ْيٌر ِه َخ ّل ل َد  َوأَما ِعن َها  ُت َن ِزي َوأ َيا  ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح ُع  َتا َفَم ٍء  ُتم من َشْي ِتي ٱُأوأ ٱ ٱ
َكَمن ِه  ِقي َ َو ل ُه َف ًا  ًا حَأَسن ْعد َوأ ُه  َنا ْد َع َوأ َفَمن  َأ ُلوَن.  ِق ْع َت َفلَ  َأ َقٰى  ْب َأ َوأ

ِريَن} ْلُمْحَض ِة ِمَن  َياَم ِق ْل ْوَم  َي َو  ُه ُثّم  َيا  ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح َع  َتا ُه َم َنا ْع ّت ٱّم ٱ ٱ ،ٱ
ُهم :وأقال تعالى ُئ ّب َن ُن َف ُهْم  ُع َنا َمْرِج ْي َل ِإ ُه  ْفُر ُك َيْحُزنَك  َفلَ  َفَر  َك َوأَمن  }

ُثّم ِليلً  َق ُهْم  ُع ّت ُنَم ِر.  ُدوأ لّص َذاِت  ِب ِليٌم  َع ّلَه  ل ِإّن  ْا  ُل َعِم ٱِبَما  ٱ ۤو
ِليٍظ} َغ َذاٍب  َع َلٰى  ِإ ُهْم  َطّر ِبَمآ، وأقال تعالى: َنْض ْا  ُفُروأ ْك َي ِل }
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َلُموَن} ْع َت ْوَف  َفَس ْا  ُعو ّت َتَم َف ُهْم  َنا ْي َت ْا، وأقال تعالى: آ ُلو ُك ْأ َي ُهْم  َذْر }
َلُموَن} ْع َي ْوَف  َفَس َلَمُل  ِهُم  ِه ْل ُي َوأ ْا  ُعو ّت َتَم َي  أي يلههم وأيشغلهمٱَوأ

عمار، وأتحقق الحاجات وأالرغبات وأالشهوات,أظنهم بطول ال
وأأن مستقبلهم خال من المنغصات وأالعقوبات، كل هذا

يشغلهم عن اليمان وأالتوبة.
كفار فل يجد أهدافهم وأسياساتهم وأقوانينهمالفمن تأمل حأال 

تخرج عن هذين المقصدين الكل وأالتمتع بأنواعه, التي تشترك
وأتتساوأى فيها معهم النعام السارحأة, بل هم أضل منها كما

ِهلى: اقال تع ْي َل َع ُكوُن  َت َأنَت  َف َأ ُه  َوا َه َهُه  ٰـ َل ِإ َذ  ّتَخ ْيَت َمِن  َأ َأَر ٱ{
ّ ِإل ُهْم  ِإْن  ُلوَن  ِق ْع َي ْوأ  َأ ُعوَن  َيْسَم ُهْم  َثَر ْك َأ َأّن  َتْحَسُب  َأْم  ِكيلً.  َوأ

ِبيلً} َأَضّل َس ُهْم  َبْل  ِم  َعا ْن َل :, قال المام ابن كثير رحأمه اللهَٱك
"أي هم أسوأ حأالً من النعام السارحأة، فإن تلك تعقل ما

خلقت له، وأهؤلء خلقوا لعبادةا الله وأحأده ل شريك له، وأهم
يعبدوأن غيره وأيشركون به مع قيام الحجة عليهم وأإرسال

ًا مَن، وأقال تعالى: )11الرسل إليهم" ِثير َك ّنَم  َه ِلَج َنا  ْأ َذَر ْد  َق َل َوأ }
ْبِصُروأَن ُي ُيٌن لّ  ْع َأ ُهْم  َل َوأ َها  ِب ُهوَن  َق ْف َي ُلوٌب لّ  ُق ُهْم  َل ْنِس  ِل َوأ ٱْلِجن  ٱ

َأَضّل ُهْم  َبْل  ِم  َعا ْن َل َك ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َهآ  ِب ُعوَن  َيْسَم َذاٌن لّ  ُهْم آ َل َوأ َها  ٱِب
ُلوَن} ِف َغا ْل ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ِه, وأقال تعالى: ٱُأ ّل ل َد  َوأاب ِعن ّد ل ِإّن َشّر  ٱ{ ٱ

ُنوَن}. ْؤِم ُي ُهْم لَ  َف ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ٱّل
وأبهذا يتبين أن حأياةا الكفار التي تشبه حأياةا النعام بل هي

أسوأ، ل يمكن أن تسمى حأضارةا وأتقدم, بل هي تخلف وأتأخر
عن الستقامة وأالصلح وأالطهارةا وأالعفة, وأانحطاط في

الغايات وأالعقائد وأالخلق, فقد أتقنوا صناعة الحديد وأاللت,
وأشيدوأا المصانع وأالعمارات، وألكنهم غفلوا عن بناء النسان
وأالسرةا وأالمجتمع, وألهذا أصبحت مجتمعاتهم تعاني الضلل

نحراف الخلقي, وأالتفكك السري, وأالضنك،االعقائدي وأال
وأالمراض النفسية، وأالجسدية, وأالجريمة وأالمخدرات, يقول
سيد قطب رحأمه الله في كتابه القيم معالم في الطريق "
السلم ل يعرف إل نوعين اثنين من المجتمعات... مجتمع

إسلمي، وأمجتمع جاهلي " المجتمع السلمي " هو المجتمع
ًا الذي يطبق فيه السلم.. عقيدةا وأعبادةا، وأشريعة وأنظام
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ًا.. وأ" المجتمع الجاهلي " هو المجتمع الذي ل ًا وأسلوك وأخلق
يطبق فيه السلم، وأل تحكمه عقيدته وأتصوراته، وأقيمه

وأموازينه، وأنظامه وأشرائعه، وأخلقه وأسلوكه.. 
ًا ممن يسمون ليس المجتمع السلمي هو الذي يضم ناس

أنفسهم " مسلمين "، بينما شريعة السلم ليست هي قانون
هذا المجتمع، وأإن صلى وأصام وأحأج البيت الحرام ! وأليس

ًا من عند نفسه المجتمع السلمي هو الذي يبتدع لنفسه إسلم
- غير ما قرره الله سبحانه، وأفّصله رسوله صلى الله عليه

وأسلم، وأيسميه مثلً " السلم المتطور " ! 
وأ " المجتمع الجاهلي " قد يتمثل في صور شتى - كلها جاهلية

-: قد يتمثل في صورةا مجتمع ينكر وأجود الله تعالى، وأيفسر
ًا، وأيطبق ما يسميه " الشتراكية ًا جدلي ًا مادي التاريخ تفسير

ًا وأقد يتمثل في مجتمع ل ينكر وأجود الله تعالى، العلمية " نظام
وألكن يجعل له ملكوت السماوأات، وأيعزله عن ملكوت الرض،
ّكم قيمه التي جعلها فل يطبق شريعته في نظام الحياةا، وأل يح
ًا ثابتة في حأياةا البشر، وأيبيح للناس أن يعبدوأا الله في هو قيم
المساجد، وألكنه يحّرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله
في حأياتهم، وأهو بذلك ينكر أوأ يعطل ألوهية الله في الرض،

ِفيالتي ينص عليها قوله تعالى  َوأ َلٌه  ِإ ِء  ِفي الّسَما ِذي  ّل َو ا ُه َوأ }
َلٌه} ِإ َْلْرِض   وأمن ثم ل يكون هذا المجتمع في دين الله الذيا

ِلَكيحدده قوله:  َذ ُه  ّيا ِإ ِإّل  ُدوأا  ُب ْع َت َأّل  َأَمَر  ِه  ّل ِل ِإّل  ْكُم  ْلُح ِإِن ا }
ّيُم} َق ْل ّديُن ا .. ال

ًا، وألو أقر بوجود الله سبحانه وألو ًا جاهلي وأبذلك يكـون مجتمع
ترك الناس يقدمون الشعائر لله، في المساجد. 

" المجتمع السلمي " - بصفته تلك - هو وأحأده " المجتمع
المتحضر "، وأالمجتمعات الجاهلية - بكل صورها المتعددةا -

مجتمعات متخلفة ! وأل بد من إيضاح لهذه الحقيقة الكبيرةا. 
حأين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله وأحأده - متمثلة في

سيادةا الشريعة اللهية - تكون هذه هي الصورةا الوحأيدةا التي
ًا من العبودية للبشر.. ًا كاملً وأحأقيقي يتحرر فيها البشر تحرر
وأتكون هذه هي " الحضارةا النسانية " لن حأضارةا النسان

تقتضي قاعدةا أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للنسان،
وأمن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع.. وأل حأرية - في
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الحقيقة - وأل كرامة للنسان - ممثلً في كل فرد من أفراده -
في مجتمع بعضه أرباب يشرعون وأبعضه عبيد يطيعون ! وأل بد
ّين أن التشريع ل ينحصر فقط في الحأكام القانونية أن نبادر فنب

- كما هو المفهوم الضيق في الذهان اليوم لكلمة الشريعة -
فالتصورات وأالمناهج، وأالقيم وأالموازين، وأالعادات وأالتقاليد..

كلها تشريع يخضع الفراد لضغطه. وأحأين يصنع الناس - بعضهم
لبعض - هذه الضغوط، وأيخضع لها البعض الخر منهم في

ًا، إنما هو مجتمع بعضه مجتمع، ل يكون هذا المجتمع متحرر
أرباب وأبعضه عبيد - كما أسلفنا - وأهو - من ثم - مجتمع
متخلف.. أوأ بالمصطلح السلمي.. " مجتمع جاهلي " ! 

وأالمجتمع السلمي هو وأحأده المجتمع الذي يهيمن عليه إله
وأاحأد، وأيخرج فيه الناس من عبادةا العباد إلى عبادةا الله وأحأده.

وأبذلك يتحرروأن التحرر الحقيقي الكامل، الذي ترتكز إليه
حأضارةا النسان، وأحأين تكون آصرةا التجمع الساسية فـي

مجتمع هي العقيدةا وأالتصور وأالفكرةا وأمنهج الحياةا، وأيكون هذا
ًا من إله وأاحأد، تتمثل فيه السيادةا العليا للبشر، كله صادر
ًا من أرباب أرضية تتمثل فيها عبودية البشر وأليس صادر

للبشر.. يكون ذلك التجمع ممثلً لعلى ما في " النسان " من
صائص الروأح وأالفكر.. فأما حأين تكون آصرةاخخصائص.. 

التجمع في مجتمع هي الجنس وأاللون وأالقوم وأالرض... وأما
إلى ذلك من الروأابط، فظاهر أن الجنس وأاللون وأالقوم

وأالرض ل تمثل الخصائص العليا للنسان.. فالنسان يبقى
ًا ًا بعد الجنس وأاللون وأالقوم وأالرض، وألكنه ل يبقى إنسان إنسان
بعد الروأح وأالفكر! ثم هو يملك - بمحض إرادته الحرةا- أن يغير

عقيدته وأتصوره وأفكره وأمنهج حأياته، وألكنه ل يملك أن يغير
لونه وأل جنسه، كما أنه ل يملك أن يحدد مولده في قوم وأل
في أرض.. فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق
بإرادتهم الحرةا وأاختيارهم الذاتي هو المجتمع المتحضر.. أما
المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر خارج عن إرادتهم

النسانية فهـو المجتمع المتخلف.. أوأ بالمصطلح السلمي.. هو
" المجتمع الجاهلي "! وأالمجتمع السلمي وأحأده هو المجتمع
الذي تمثل فيه العقيدةا رابطة التجمع الساسية، وأالذي تعتبر

فيه العقيدةا هي الجنسية التي تجمع بين السود وأالبيض
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وأالحأمر وأالصفر وأالعربي وأالروأمي وأالفارسي وأالحبشي
وأسائر أجناس الرض في أمة وأاحأدةا، ربها الله، وأعبوديتها له

م فيها هو التقى، وأالكل فيها أنداد يلتقون علىيوأحأده، وأالكر
أمر شرعه الله لهم، وألم يشرعه أحأد من العباد! 

وأحأيـن تكـون " إنسانية " النسان هـي القيمة العليا فـي
مجتمـع، وأتكـون الخصائص " النسانية " فيه هي موضع

ًا.. فأما حأين تكون التكريم وأالعتبار، يكون هذا المجتمع متحضر
" المادةا " - في أية صورةا - هي القيمة العليا.. سواء في

صورةا "النظرية " كما في التفسير الماركسي للتاريخ! أوأ في
صور "النتاج المادي" كما في أمريكا وأأوأروأبا وأسائر

المجتمعات التي تعتبر النتاج المادي قيمة عليا تهدر في سبيلها
ًا القيم وأالخصائص وأالنسانية.. فإن هذا المجتمع يكون مجتمع

ًا !  ًا جاهلي ًا.. أوأ بالمصطلح السلمي مجتمع متخلف
إن المجتمع المتحضر.. السلمي.. ل يحتقر المادةا، ل في

صورةا النظرية ( باعتبارها هي التي يتألف منها هذا الكون الذي
ًا ) وأل في صور "النتاج نعيش فيه وأنتأثر فيه وأنؤثر فيه أيض
المادي ". فالنتاج المادي من مقومات الخلفة في الرض,

وألكنه فقط ل يعتبرها هي القيمة العليا التي تهدر في سبيلها
خصائص " النسان " وأمقوماته !.. وأتهدر من أجلها حأرية الفرد
ُلسرةا " وأمقوماتها، وأتهدر فيها وأكرامته. وأتهدر فيها قاعدةا " ا

أخلق المجتمع وأحأرماته.. إلى آخر ما تهدره المجتمعات
الجاهلية من القيم العليا وأالفضائل وأالحرمات لتحقق الوفرةا

في النتاج المادي ! 
وأحأين تكون " القيم النسانية " وأ" الخلق النسانية " التي

تقوم عليها، هي السائدةا في مجتمع، يكون هذا المجتمع
ًا. وأالقيم النسانية وأالخلق النسانية ليست مسألة متحضر

ًا " متطورةا " متغيرةا متبدلة، غامضة مائعة وأليست كذلك قيم
ل تستقر على حأال وأل ترجع إلى أصل، كما يزعم التفسير

المادي للتاريخ، وأكما تزعم "الشتراكية العلمية"! 
إنها القيم وأالخلق التي تنّمي في النسان خصائص النسان

ّلب فيه هذا الجانب الذي َغ ُت التي يتفرد بها دوأن الحيوان، وأالتي 
يميزه وأيعزوأه عن الحيوان، وأليست هي القيم وأالخلق التي

ّلب الجوانب التي يشترك فيها مع الحيوان. وأحأين َغ ُت تنّمي فيه وأ
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توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وأحأاسم "
وأثابت " ل يقبل عملية التمييع المستمرةا التي يحاوألها

يون"! انشتراكيون العلما"التطوريون"! وأ"ال
عندئذ ل يكون اصطلح البيئة وأعرفها هو الذي يحدد القيم

الخلقية، إنما يكون وأراء اختلف البيئة ميزان ثابت.. عندئذ ل
يكون هناك قيم وأأخلق "زراعية" وأأخرى "صناعية"! وأل قيم

وأأخلق "رأسمالية" وأأخرى "اشتراكية"، وأل قيم وأأخلق
"برجوازية" وأأخرى "صعلوكية"! وأل تكون هناك أخلق من صنع

البيئة وأمستوى المعيشة وأطبيعة المرحألة.. إلى آخر هذه
التغيرات السطحية وأالشكلية.. إنما تكون هناك - من وأراء ذلك

كله - قيم وأأخلق " إنسانية " وأقيم وأأخلق " حأيوانية " - إذا
صح هذا التعبير ! - أوأ بالمصطلح السلمي: قيم وأأخلق "

إسلمية " وأقيم وأأخلق " جاهلية ". 
إن السلم يقرر قيمه وأأخلقه هذه " النسانية " - أي التي

تنّمي في النسان الجوانب التي تفرقه وأتميزه عن الحيوان -
وأيمضي في إنشائها وأتثبيتها وأصيانتها في كل المجتمعات التي
يهيمن عليها سواء كانت هذه المجتمعات في طور الزراعة أم

في طور الصناعة، وأسواء كانت مجتمعات بدوأية تعيش على
الرعي أوأ مجتمعات حأضرية مستقرةا، وأسواء كانت هذه
ًا بالخصائص المجتمعات فقيرةا أوأ غنية.. إنه يرتقي صعد

النسانية، وأيحرسها من النكسة إلى الحيوانية.. لن الخط
الصاعد في القيم وأالعتبارات يمضي من الدرك الحيواني إلى

المرتفع النساني.. فإذا انتكس هذا الخط - مع حأضارةا المادةا -
فلن يكون ذلك حأضارةا ! إنما هو " التخلف " أوأ هو " الجاهلية

 ! "
وأحأين تكون " السرةا " هي قاعدةا المجتمع. وأتقوم هذه

السرةا على أساس " التخصص " بين الزوأجين في العمل.
وأتكون رعاية الجيل الناشئ هي أهم وأظائف السرةا.. يكون
ًا.. ذلك أن السرةا على هذا النحو - في هذا المجتمع متحضر

َنّمى فيها ُت ظل المنهج السلمي - تكون هي البيئة التي تنشأ وأ
القيم وأالخلق " النسانية " التي أشرنا إليها في الفقرةا

السابقة، ممثلة في الجيل الناشئ، وأالتي يستحيل أن تنشأ في
وأحأدةا أخرى غير وأحأدةا السرةا، فأما حأين تكون العلقات
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الجنسية (الحرةا كما يسمونها) وأالنسل (غير الشرعي) هي
قاعدةا المجتمع.. حأين تقوم العلقات بين الجنسين على
أساس الهوى وأالنزوأةا وأالنفعال، ل على أساس الواجب

ُلسرةا.. حأين تصبح وأظيفة المرأةا وأالتخصص الوظيفي في ا
هي الزينة وأالغواية وأالفتنة.. وأحأين تتخلى المرأةا عن وأظيفتها

ِثر لها ْؤ ُي ِثر هي - أوأ  ْؤ ُت الساسية في رعاية الجيل الجديد، وأ
المجتمع - أن تكون مضيفة في فندق أوأ سفينة أوأ طائرةا !..
حأين تنفق طاقتها في " النتاج المادي " وأ" صناعة الدوأات "
وأل تنفقها في " صناعة النسانية " ! لن النتاج المادي يومئذ

أغلى وأأعز وأأكرم من " النتاج النساني "، عندئذ يكون هنا هو
" التخلف الحضاري " بالقياس النساني.. أوأ تكون هي "

الجاهلية " بالمصطلح السلمي ! 
وأقضية السرةا وأالعلقات بين الجنسين قضية حأاسمة في

تحديد صفة المجتمع.. متخلف أم متحضر، جاهلي أم
إسلمي !.. وأالمجتمعات التي تسود فيها القيم وأالخلق

وأالنزعات الحيوانية في هذه العلقة ل يمكن أن تكون
مجتمعات متحضرةا، مهما تبلغ من التفوق الصناعي

وأالقتصادي وأالعلمي ! إن هذا المقياس ل يخطئ في قياس
مدى التقدم " النساني ".. وأفي المجتمعات الجاهلية الحديثة

وم " الخلقي "؛ بحيث يتخلى عن كل ما لههينحسر المف
علقة بالتميز " النساني " عن الطابع " الحيواني " ! ففي هذه

المجتمعات ل تعتبر العلقات الجنسية غير الشرعية - وأل حأتى
العلقات الجنسية الشاذةا - رذيلة أخلقية.. إن المفهوم

الخلقي يكاد ينحصر في المعاملت القتصادية - وأالسياسية
ًا في حأدوأد " مصلحة الدوألة" ّتاب وأالصحفيون. أحأيان ُك وأال

وأالروأائيون في المجتمعات الجاهلية هنا وأهناك يقولونها صريحة
للفتيات وأالزوأجات: إن التصالت (الحرةا) ليست رذائل

أخلقية. الرذيلة الخلقية أن يخدع الفتى رفيقته أوأ تخذع الفتاةا
رفيقها وأل تخلص له الود، بل الرذيلة أن تحافظ الزوأجة على

عفتها إذا كانت شهـوةا الحب لزوأجها قد خمدت ! وأالفضيلة أن
تبحث لها عن صديق تعطيه جسدها بأمانة !.. عشرات من

القصص هذا محورها ! وأمئات التوجيهات الخبارية وأالرسوم
الكاريكاتورية وأالنكت وأالفاكاهات هذه إيحاءاتها.. 
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مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة.. غير متحضرةا.. من
وأجهة نظر " النسان " وأبمقياس خط التقدم " النساني ".. 
إن خط التقدم النساني يسير في اتجاه " الضبط " للنزوأات

الحيوانية، وأحأصرها في نطاق "السرةا" على أساس "الواجب"
لتؤدي بذلك "وأظيفة إنسانية" ليست اللذةا غايتها، وأإنما هي

إعداد جيل إنساني يخلف الجيل الحاضر في ميراث الحضارةا
"النسانية" التي يميزها بروأز الخصائص النسانية.. وأل يمكن
إعداد جيل يترقى في خصائص النسان، وأيبتعد عن خصائص

الحيوان، إل في محضن أسرةا محوطة بضمانات المن
وأالستقرار العاطفي، وأقائمة على أساس الواجب الذي ل

يتأرجح مع النفعالت الطارئة. وأفي المجتمع الذي تنشئ تلك
التوجيهات وأاليحاءات الخبيثة المسمومة، وأالذي ينحسر فيـه
المفهوم الخلقي، فيتخلى عن كل آداب الجنس، ل يمكن أن

يقوم ذلك المحضن النساني.. 
من أجل ذلك كله تكون القيم وأالخلق وأاليحاءات وأالضمانات

السلمية هي اللئقة بالنسان. وأيكون " السلم هو الحضارةا "
وأيكون المجتمع السلمي هو المجتمع المتحضر.. بذلك

المقياس الثابت الذي ل يتميع أوأ ل " يتطور "
ًا فإنه حأين يقوم " النسان " بالخلفة على وأجهها وأأخير

الصحيح: بأن يخلص عبوديته لله وأيخلص من العبودية لغيره،
وأأن يحقق منهج الله وأحأده وأيرفض العتراف بشرعية منهج

ّكم شريعة الله وأحأدها في حأياته كلها وأينكر ُيَح غيره، وأأن 
تحكيم شريعة سواها، وأأن يعيش بالقيم وأالخلق التي قررها

الله له وأيسقط القيم وأالخلق المدعاةا. ثم بأن يتعرف بعد
ذلك كله إلى النواميس الكونية التي أوأدعها الله في هذا الكون

المادي، وأيستخدمها في ترقية الحياةا، وأفي استنباط خامات
الرض وأأرزاقها وأأقواتها التي أوأدعها الله إياها، وأجعل تلك

النواميس الكونية أختامها، وأمنح النسان القدرةا على فض هذه
الختام بالقدر الذي يلزم له في الخلفة.. أي حأين ينهض

بالخلفة في الرض على عهد الله وأشرطه، وأيصبح وأهو يفجر
ينابيع الرزق، وأيصنع المادةا الخامة، وأيقيم الصناعات المتنوعة،

وأيستخدم ما تتيحه له كل الخبرات الفنية التي حأصل عليها
ًا النسان في تاريخه كله.. حأين يصبح وأهو يصنع هذا كله " رباني
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" يقوم بالخلفة على هذا النحو - عبادةا الله. يومئذ يكون هذا
النسان كامل الحضارةا، وأيكون هذا المجتمع قـد بلغ قمة

الحضارةا.. فأما البداع المادي - وأحأده - فل يسمى في السلم
حأضارةا.. فقد يكون وأتكون معه الجاهلية.. وأقد ذكر الله من

ُنوَنهذا البداع المادي في معرض وأصف الجاهلية نماذج:  ْب َت َأ }
َذا ِإ َوأ ُدوأَن،  ُل َتْخ ُكْم  ّل َع َل َع  ِن ُذوأَن َمَصا ّتِخ َت َوأ ُثوَن،  َب ْع َت َيًة  ِريٍع آ ُكّل  ِب

ِذي ّل ُقوا ا ّت َوأا ُعوِن،  ِطي َأ َوأ ّلَه  ُقوا ال ّت َفا ِريَن،  ّبا ُتْم َج َطْش َب ُتْم  َطْش َب
ّني ِإ ُيوٍن،  ُع َوأ ّناٍت  َوأَج ِنيَن،  َب َوأ ٍم  َعا ْن َأ ِب ُكْم  ّد َأَم َلُموَن،  ْع َت ِبَما  ُكْم  ّد َأَم

ٍم} ِظي َع ٍم  ْو َي َذاَب  َع ُكْم  ْي َل َع .. َأَخاُف 
َنْخٍل َوأ َوأُزُروأٍع  ُيوٍن،  ُع َوأ ّناٍت  ِفي َج ِنيَن،  َنا آِم ُه َها ِفي َما  ُكوَن  ْتَر ُت َأ }

ّلَه ُقوا ال ّت َفا ِهيَن،  ِر َفا ًا  ُيوت ُب َباِل  ْلِج ُتوَن ِمَن ا ْنِح َت َوأ َهِضيٌم،  َها  ُع ْل َط
ِفي ُدوأَن  ْفِس ُي ِذيَن  ّل ِفيَن، ا ِر ْلُمْس َأْمَر ا ُعوا  ِطي ُت َوأل  ُعوِن،  ِطي َأ َوأ

ِلُحوَن}  ُيْص َوأل  َْلْرِض  ا
َذا ِإ ّتى  ٍء حَأ ُكّل َشْي َواَب  ْب َأ ِهْم  ْي َل َع َنا  َتْح َف ِه  ِب ّكُروأا  ُذ َنُسوا َما  َلّما  َف }

ِبُر َدا َع  ِط ُق َف ِلُسوَن،  ْب ُهْم ُم َذا  ِإ َف َتًة  ْغ َب ُهْم  َنا ْذ َأَخ ُتوا  ُأوأ ِبَما  ِرحُأوا  َف
َلِميَن} َعا ْل ِه َرّب ا ّل ِل ُد  ْلَحْم َوأا َلُموا  َظ ِذيَن  ّل ِم ا ْو َق ْل ... ا

ُهْم ّن َأ َها  ُل ْه َأ َظّن  َوأ َنْت  ّي َوأاّز َها  َف َْلْرُض ُزْخُر َذِت ا َأَخ َذا  ِإ ّتى  {حَأ
َلْم َأْن  َك ًا  َها حَأِصيد َنا ْل َع َفَج ًا  َهار َن ْوأ  َأ ْيلً  َل َنا  َأْمُر َها  َتا َأ َها  ْي َل َع ِدُروأَن  َقا

َْلْمِس} ِبا ْغَن  . َت
وألكن السلم - كما أسلفنا - ل يحتقر المادةا، وأل يحتقرالبداع

المادي، إنما هو يجعل هذا اللون من التقدم - في ظل منهج
الله - نعمة من نعم الله على عباده، يبشرهم به جزاء على

طاعته: 
ُكْم ْي َل َع َء  ُيْرِسِل الّسَما ًا،  ّفار َغ َكاَن  ّنُه  ِإ ُكْم  ّب ِفُروأا َر ْغ َت ْلُت اْس ُق َف }
ُكْم َل َعْل  َيْج َوأ ّناٍت  ُكْم َج َل َعْل  َيْج َوأ ِنيَن  َب َوأ َواٍل  َأْم ِب ُكْم  ْد ِد ُيْم َوأ ًا،  ْدَرار ِم

ًا} َهار ْن ... َأ
َكاٍت ِمَن َبَر ِهْم  ْي َل َع َنا  َتْح َف َل ْوا  َق ّت َوأا ُنوا  ُقَرى آَم ْل ْهَل ا َأ َأّن  ْو  َل َوأ }
ُبوَن} ْكِس َي ُنوا  َكا ِبَما  ُهْم  َنا ْذ َأَخ َف ُبوا  ّذ َك ِكْن  َل َوأ َْلْرِض  َوأا ِء  ... الّسَما

المهم هو القاعدةا التي يقوم عليها التقدم الصناعي، وأالقيم
التي تسود المجتمع، وأالتي يتألف من مجموعها خصائص

ختصار.االحضارةا " النسانية ". انتهى مع شيء من ال
وأل بد للمسلم أن يعلم أن إقامة الدوألة السلمية وأبناء

الحضارةا الحقة ل يتحقق إل بالقوةا التي تحمي الحق وأتدافع
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ُع:  كما قال تعالى،عنه، وأهي سنة ل تتبدل وأل تتغير ْف َد ْولَ  َل َوأ }
َفْضٍل ُذوأ  ّلَه  ل ِكّن  ٰـ َل َوأ َلْرُض  َدِت ا َفَس َل ْعٍض  َب ِب ُهْم  ْعَض َب ّناَس  ِه ال ّل ٱال

َلِميَن} َعا ْل َلى  ، وأالية تدل على سنة التدافع بين الحقٱَع
وألول أن الله تعالى يدفع بالمجاهدين في سبيله الكفار وأالباطل

وأغيرهم من المفسدين لفسدت الرض باستيلء الكفار عليها
وأتحكيم كفرهم فيها كالديمقراطية أوأ غيرها، وأفتنة المسلمين

وأصدهم عن دينهم.
وأ من الفساد انتهاك العراض، وأإزهاق النفس البريئة،

 وأنفطهم.همستطالة على المسلمين، وأنهب خيراتاوأالتجبر وأال
وأ من الفساد ما ترتكبه الوليات المتحدةا من جرائم، وأإهلك

هو ما تفعله وأللحرث وأالنسل بأسلحة الدمار الشامل،
 وأقد قال الله تعالى:،بأسلحتها الكيماوأية وأغيرها في العراق

ْلَحْرَث ِلَك  ْه ُي َوأ َها  ِي ِف َد  ْفِس ُي ِل َلْرِض  ِفي  َعٰى  ّلٰى َس َو َت َذا  ِإ َوأ ٱ{ ٱ
َد} َفَسا ل ُيِحّب  ّلُه لَ  ل َوأ ّنْسَل  ل ٱَوأ ٱ .ٱ

وأمن الفساد هدم المساجد، وأإلحاق الخراب وأالدمار الهائل
َفي منشئات وأمساكن المسلمين، وأقد قال الله تعالى:  ْول َل َوأ }

َواٌت َل َوأَص ٌع  َي ِب َوأ ُع  َواِم ّدَمْت َص ُه ّل ْعٍض  َب ِب ُهْم  ْعَض َب ّناَس  ل ِه  ّل ل ُع  ْف ٱَد ٱ
ُه َينُصُر ّلُه َمن  ل َينُصَرّن  َل َوأ ًا  ِثير َك ِه  ّل ل سُم  َها  ِفي َكُر  ْذ ُي ُد  ٱَوأَمَساِج ٱ ٱ

ِزيٌز} َع ّي  ِو َق َل ّلَه  ل ، وأتأمل هذا التخريب وأالتدمير وأالفسادٱِإّن 
في أفعال الغزاةا الصليبيين من المريكان أوأ البريطانيين أوأ

الروأس أوأ غيرهم.
وأفي الية أن أئمة الكفر المجرمين الذين يسعون إلى العلو
في الرض وأالفساد فيها لن يوقف زحأفهم وأيصد عدوأانهم،

المهزوأمون القاعدوأن عن الجهاد، بل يدفعهم وأيكف عدوأانهم
المجاهدوأن الصادقون، فإن أئمة الكفر ل تخيفهم وأترهبهم إل

هذا هو وأالقوةا التي تحول بينهم وأبين مخططاتهم وأأطماعهم،
سبب بغضهم للجهاد في سبيل الله الذي أرق مضاجعهم، وأأذل

غروأرهم، وأنغص أمنهم وأعيشهم، وأأدخل في حأياتهم الخوف
وأالرعب وأالترقب، وأكشف زيف قوتهم المدعاةا.

وأفي الية أن الحياةا سوف يشيع فيها الفساد وأالرذائل
وأالسقوط الخلقي وأالتراجع الحضاري وأالهدم وأالتخريب

وأالنهب إذا لم يصد المسلمون أعداءهم الصليبيين النهابين
المعتدين وأعملءهم عن بلد المسلمين.
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إن المة السلمية يجب أن تكون مجاهدةا في سبيل الله
وأحأينها يستطيع المراء وأالعلماء وأالخبراء وأالطباء وأالمهندسون

،ختصاص أن يقيموا دوألة السلماوأالصناع وأغيرهم من أهل ال
وأيشيدوأا الحضارةا الحقة المحمية بالقوةا وأالجهاد من عدوأان

المفسدين الهدامين المخربين.
وأأما إذا لم تتمسك المة بدينها، وألم تقم بفريضة الجهاد في
سبيل الله، فقد تخلت عن شرط خيريتها على سائر المم،

وأتراجعت عن أسس حأضارتها، وأرضيت بالحياةا الذليلة وأالتراجع
الحضاري، وأجعلت نفسها عرضة للنهب وأالعدوأان، كما أخبر

إذا" :بذلك الصادق المصدوأق عليه الصلةا وأالسلم فقال
، ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر،تبايعتم بالعينة
 عنكمه ل ينزع، سلط الله عليكم ذل:وتركتم الجهاد

وأعن، . أخرجه أحأمد وأأبو داوأد"حتى ترجعوا إلى دينكم
ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

يوشك المم أن تداعى عليكم كما تداعى"وأسلم: 
؟، فقال قائل: وأمن قلة نحن يومئذ"الكلة إلى قصعتها

، ولكنكم غثاء كغثاء السيل،بل أنتم يومئذ كثير"قال: 
،ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم

، فقال قائل: يا رسول"وليقذفن الله في قلوبكم الوهن
 أخرجه"حب الدنيا وكراهية الموت" قال: ؟الله وأما الوهن

حبكم الدنيا وكراهيتكم"أبو داوأد، وأفي روأاية لحأمد: 
".القتال
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الكبرى باب: المامة

 وأهي ضروأرةا لقيام،المامة وأاجبة على المسلمين
دينهم،وأحأكمه في الرض، وأإصلح أمور دنياهم وأمعاشهم، وأقد

َذاقال تعالى:  ِإ َوأ َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناِت  َلَما ْا  ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ل ِإّن  ۤى(  ٱ ٱ
ِه ِب ُكْم  ُظ ِع َي ِعّما  ِن ّلَه  ل ِإّن  ْدِل  َع ْل ِب ْا  ُكُمو َتْح َأن  ّناِس  ل ْيَن  َب ُتْم  َكْم ٱحَأ ٱ ٱ

ّلَه ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي َأ َيا  ًا.  َبِصير ًا  َكاَن َسِميع ّلَه  ل ٱِإّن  ٱ ٱ
ٍء ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف ُكْم  ْن ِر ِم َلْم ِلي  ْوأ ُأ َوأ لّرُسوَل  ْا  ُعو ِطي َأ ٱَوأ ٱ

ِر لِخ ِم  ْو َي ْل َوأ ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإن  لّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدوأ ٱَفُر ٱ ٱ ٱ ٱ
ْا ُنو ُهْم آَم ّن َأ ُعُموَن  َيْز ِذيَن  ّل َلى  ِإ َتَر  َلْم  َأ ِوأيلً.  ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ٱٰذ

َلى ِإ ْا  َكُم َتَحا َي َأن  ُدوأَن  ِري ُي ِلَك  ْب َق ِزَل ِمن  ُأن َوأَمآ  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ۤوِبَمآ 
ُهْم ّل ُيِض َأن  َطاُن  ْي لّش ُد  ِري ُي َوأ ِه  ِب ْا  ُفُروأ ْك َي َأن  ْا  ُأِمُر ْد  َق َوأ ُغوِت  ّطا ٱل ۤو ٱ

ًا ) ِعيد َب , وأقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه " إنه لَضلَلً 
إسلم إل بجماعة, وأل جماعة إل بإمارةا, وأل إمارةا إل بطاعة,
فمن سوده قومه على الفقه كان حأياةا له وألهم, وأمن سوده

رمي, وأقالاقومه على غير فقه كان هلكا له وألهم" روأاه الد
 "المامة موضوعة لخلفة النبوةا في:الماوأردي رحأمه الله

حأراسة الدين وأسياسة الدنيا, وأعقدها لمن يقوم بها من المة
:, وأقال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله)11وأاجب بالجماع"

 بل،"يجب أن يعرف أن وألية الناس من أعظم وأاجبات الدين
ل قيام للدين إل بها، فإن بني آدم ل تتم مصلحتهم إل بالجتماع

لحاجة بعضهم إلى بعض، وأل بد لهم عند الجتماع من رأس،
إذا خرج ثلثة في" :حأتى قال النبي صلى الله عليه وأسلم

، روأاه أبو داوأد من حأديث أبي"سفر فليؤمروا أحدهم
سعيد وأأبي هريرةا. وأروأى المام أحأمد في المسند عن عبد الله

ل يحل"صلى الله عليه وأسلم قال:  بن عمروأ، أن النبي
لثلثة يكونون بفلة من الرض إل أمروا عليهم

 فأوأجب صلى الله عليه وأسلم تأمير الواحأد في"أحدهم
الجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها على سائر أنواع

الجتماع، وألن الله تعالى أوأجب المر بالمعروأف وأالنهي عن
المنكر وأل يتم ذلك إل بقوةا وأإمارةا. وأكذلك سائر ما أوأجبه من

السلطانية. الحأكام )11
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الجهاد وأالعدل وأإقامة الحج وأالجمع وأالعياد وأنصر المظلوم،
. )11 ل تتم إل بالقوةا وأالمارةا "،وأإقامة الحدوأد

فصل: شروأط الخليفة ( المامة الكبرى)

   الشرط الول:
أن يكون عالما مجتهدا يستطيع الجتهاد فيما يعرض عليه من

شؤوأن البلد, وأيسوس الدوألة سياسة شرعية, فكما أن العلماء
وأرثة النبياء, فكذلك الحكام يسيروأن في سياسة الدوألة بسيرةا
النبي صلى الله عليه وأسلم وأهديه, وأل يمكن لمن يجهل أحأكام

الشريعة أن يسوس البلد وأالعباد سياسة شرعية, وألهذا
فالواجب أن يكون المام عالما مجتهدا يقود الناس على علم

َناوأبصيرةا, وأقد قال تعالى:  ْي َل َع ْلُك  ْلُم َلُه  ُكوُن  َي ّنٰى  َأ ْا  ُل َقا ٱ{ ۤو
ّلَه ل ِإّن  َقاَل  ْلَماِل  َعًة ّمَن  ْؤَت َس ُي َلْم  َوأ ْنُه  ْلِك ِم ْلُم ِب ّق  َأحَأ َنْحُن  ٱَوأ ٱ ٱ
ِتي ْؤ ُي ّلُه  ل َوأ ِم  ْلِجْس َوأ ِم  ْل ِع ْل ِفي  َطًة  َبْس ُه  َد َوأَزا ُكْم  ْي َل َع ُه  َفا َط ٱْص ٱ ٱ ٱ

ِليٌم} َع ٌع  َوأاِس ّلُه  ل َوأ ُء  َيَشآ َكُه َمن  ْل , وأفي كتاب السنة للخللٱُم
 "يا أمير:قال رجل لعمر رضي الله عنه في أمر الستخلف

 فقال: قاتلك الله,؟المؤمنين فأين أنت عن عبد الله بن عمر
وأالله ما أردت بها الله, استخلف رجل لم يحسن يطلق امرأته

", فتأمل قول عمر في ابنه عبد الله رضي الله عنهما وأهو من
ي الله عنهم, وأقال عمر رضي اللهضكبار علماء الصحابة ر

 "تفقهوا قبل أن تسودوأا" أخرجه ابن أبي شيبة وأغيره:عنه
 "وأبعد:بن حأجر, وأقال البخاري بعد هذا الثراوأصححه الحافظ 

أن تسودوأا" حأتى ل يفهم أن السيادةا مانعة من التعلم, وأهذا
الثر يدل على أهمية التعلم قبل الولية, حأتى يسوس المير

الرعية على بصيرةا وأعلم بكتاب الله تعالى وأسنة رسوله صلى
الله عليه وأسلم.

   الشرط الثاني:
أن يكون المام قويا في الحق ل تأخذه في الله لومة لئم,
وأخبيرا مجربا ذا رأي وأحأكمة, وأحأسن سياسة وأتصرف في

تجييش الجيوش, وأخوض الحروأب, وأحأماية البلد, وأردع أهل
الفساد وأالظلم في الرض, وأالنتصار للمظلومين, وأأن يكون
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 ل تأخذه رأفة في تنفيذ القصاص وأالحدوأد وأسائر،صارما حأازما
ُهالعقوبات, وأقد قال تعالى:  َد َوأَزا ُكْم  ْي َل َع ُه  َفا َط ْص ّلَه  ل ِإّن  ٱ{ ٱ
ِم} ْلِجْس َوأ ِم  ْل ِع ْل ِفي  َطًة  ٱَبْس :, قال المام ابن كثير رحأمه اللهٱ

"وأمن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وأشكل حأسن وأقوةا
:وأ قال العلمة السعدي رحأمه الله )11شديدةا في بدنه وأنفسه "

"فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم؛ بما آتاه الله من قوةا
العلم بالسياسة؛ وأقوةا الجسم، اللذين هما آلة الشجاعة
,)22وأالنجدةا، وأحأسن التدبير، وأأن الملك ليس بكثرةا المال"

ٍةا},وأقال تعال:  ّو ُق ِب ُكم  َنا ْي َت ْا َمآ آ ُذوأ  قال السدي" بجد,{ُخ
ْيَر َمِنوأاجتهاد", أخرجه ابن جرير, وأقال تعالى:  ِإّن َخ }

َلِميُن} ّي  ِو َق ْل ْأَجْرَت  َت ٱْس ٱ َواِح, وأقال تعالى: ٱ ْل َل ِفي  َلُه  َنا  ْب َت َك َوأ ٱ{
ٍةا} ّو ُق ِب َها  ْذ َفُخ ٍء  ُكل َشْي ْفِصيلً ل َت َوأ َظًة  ْوِع ٍء ّم ُكل َشْي , أيِمن 

 "بجد وأحأزم":بجد وأاجتهاد, قال ابن عباس رضي الله عنهما
وأعن قتادةا في قوله تعالى: أخرجه ابن أبي حأاتم وأغيره,

ٍةا} ّو ُق ِب َها  ْذ َفُخ  "إن الله تعالى يحب أن يؤخذ أمره بقوةا: قال{
َتاَبوأجد " أخرجه عبد بن حأميد, وأقال تعالى:  ِك ْل ِذ  َيٰى ُخ َيْح ٰي ٱ{

ٍةا} ّو ُق , فالمير ينبغي أن يكون قويا بل عنف, وأأن يكون لينا بلِب
ِم ِمَنضعف, وأقال تعالى:  َعْز ْل ْا  ُلو ْوأ ُأ َبَر  َكَما َص ِبْر  ْص َف ٱ{ ٱ

, قال ابن عباس "ذوأوأ الحزم وأالصبر" وأالحزم هوٱلّرُسِل}
ضبط المر وأتنقيحه وأالحأتياط فيه وأالحذر من الخطأ وأشدةا

 "الحزم جودةا:هتمام في تحصيل المصلحة, قال ابن عطيةاال
النظر في المر وأتنقيحه وأالحذر من الخطأ فيه ", وأقال رسوُل

ّلم:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َأحّب«ال ْلَقِوّي خيٌر َو الُمؤِمن ا
ْيٌر.ا اْحِرْص ُكّل خ ّلِه ِمَن الُمْؤِمِن الّضِعيِف وفي  ِإلى ال
َبك َتْعَجْز.ا وإْن أصا ّلِه َولَ  ِبال َتِعْن  ْنَفُعَك، واْس َلى َما ي َع

ِكْن َل َذا، َو َذا َوك َك ْلُت كاَن  ّني َفع َأ َلْو  ٌء فلَ تقْل:  شي
َتُح َعَمَل َتْف َلْو  ِإّن  َء َفَعَل، َف ّلُه، وَما َشا ّدَر ال ُقْل: ق

َطان ْي . روأاه مسلم.»الّش
 وأمن القوةا أن يكون المام شجاعا قادرا على خوض الحروأب
وأمواجهة العداء من الكفار وأالمنافقين, قال شيخ السلم ابن
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 عليهم من الصبر وأالحلم مانإف " :تيمية رحأمه الله في الولةا
 كما أن عليهم من الشجاعة وأالسماحأة ما،ليس على غيرهم

:مارةا ل تتم إل بذلك ", وأقالإ لن مصلحة ال، على غيرهمليس
 تتم رعاية الخلق وأسياستهم إل بالجود الذى هو العطاء،فل"

 ليصلح الدين وأالدنيا إل بذلك،بل ،وأالنجدةا التى هي الشجاعة
 كماغيره كان من ليقوم بهما سلبه الله المر وأنقله إلى وألهذا
ْا : تعالى اللهقال ِفُروأ ُكُم ان َل ِقيَل  َذا  ِإ ُكْم  َل ْا َما  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ َيا  }

َيا ِمَن ْن ّد ِةا ال َيا ْلَح ِبا ُتم  َأَرِضي َلْرِض  َلى ا ِإ ُتْم  ْل َق ّثا ِه ا ّل ِبيِل ال ِفي َس
ِليٌل َق ِإلّ  ِةا  ِفي الِخَر َيا  ْن ّد ِةا ال َيا ْلَح ُع ا َتا َفَما َم ِةا  ْا* الِخَر ِفُروأ َتن ِإلّ 

ّلُه َوأال ًئا  ْي ُه َش َتُضّروأ َوألَ  ُكْم  ْيَر َغ ْوًما  َق ِدْل  ْب َت َيْس َوأ ِليًما  َأ ًبا  َذا َع ُكْم  ْب ّذ َع ُي
ِديٌر} َق ٍء  ُكّل َشْي َلى  ْوَن تعالى: وأقال َع َع ْد ُت ُؤَلء  َه ُتْم  َأن َها }

ْبَخُل َي ّنَما  ِإ َف ْبَخْل  َي َوأَمن  ْبَخُل  َي ُكم ّمن  َفِمن ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ُقوا  ُتنِف ِل
ْوًما َق ِدْل  ْب َت َيْس ْوا  ّل َو َت َت ِإن  َوأ َقَراء  ُف ْل ُتُم ا َأن َوأ ِنّي  َغ ْل ّلُه ا َوأال ِه  ْفِس ّن َعن 

ُكْم} َل َثا َأْم ُنوا  ُكو َي ُثّم َل  ُكْم  ْيَر ِبّي, وأقال تعالى: )11َغ ّن ل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ْئَس ِب َوأ ّنُم  َه ُهْم َج َوأا ْأ َوأَم ِهْم  ْي َل َع ُلْظ  ْغ َوأ ِقيَن  ِف َنا ْلُم َوأ ّفاَر  ُك ْل ِد  ِه ٱَجا ٱ ٱ
ُكْم وأقال تعالى: ٱْلَمِصيُر}, َن ُلو َي ِذيَن  ّل ْا  ُلو ِت َقا ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{ ٱ
ِقيَن} ّت ْلُم َع  ّلَه َم ل َأّن  ْا  َلُم ْع َوأ َظًة  ْل ُكْم ِغ ِفي ْا  ُدوأ َيِج ِل َوأ ِر  ّفا ُك ْل ٱمَن  ٱ ۤو ٱ ,ٱ

َذآوأقال تعالى:  ِإ ّتٰى  َقاِب حَأ لر َفَضْرَب  ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ُتُم  ِقي َل َذا  ِإ َف ٱ{ ٱ
َع َتَض ّتٰى  ًء حَأ َدآ ِف ِإّما  َوأ ُد  ْع َب ّ انا  ِإّما َم َف َق  َثا َو ْل ْا  ّدوأ َفُش ُهْم  ُتُمو ْثَخن ٱَأ

َها} ْوأَزاَر َأ َعُه, وأقال تعالى: ٱْلَحْرُب  ِذيَن َم ّل َوأ ِه  ّل ل ٌد ّرُسوُل  ٱ{ّمَحّم ٱ
ً َفْضل ُغوَن  َت ْب َي ًا  ًا ُسّجد ّكع ُهْم ُر َتَرا ُهْم  َن ْي َب ُء  ِر ُرحَأَمآ ّفا ُك ْل َلى  َع ُء  ّدآ ٱَأِش

ِلَك َذ ِد  لّسُجو ِر  َث َأ ِهْم مْن  ِه ُوأُجو ِفي  ُهْم  ًا ِسيَما َوان ِرْض َوأ ِه  ّل ل ٱمَن  ٱ
ُه َأ ْط َأْخَرَج َش َكَزْرٍع  ِلنِجيِل  ِفي  ُهْم  ُل َث َوأَم ِةا  ْوَرا ّت ل ِفي  ُهْم  ُل َث ٱَم ٱ

ِهُم ِب ِغيَظ  َي ِل َع  لّزّرا ْعِجُب  ُي ِه  ِق َلٰى ُسو َع ٰى  َو َت ْس َف َلَظ  ْغ َت ْس َف ُه  ٱَفآَزَر ٱ ٱ
ًةا ِفَر ْغ ُهم ّم ْن ِلَحاِت ِم لّصا ْا  ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ّلُه  ل َد  َع َوأ ّفاَر  ُك ٱْل ٱ ٱ ٱ

ًا} ِظيم َع ًا  َأْجر ُكْم, وأقال تعالى: َوأ ّد ِمن َت َيْر ْا َمن  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َلى َع ٍة  ّل ِذ َأ َنُه  ّبو ُيِح َوأ ُهْم  ّب ُيِح ٍم  ْو َق ِب ّلُه  ل ِتي  ْأ َي ْوَف  َفَس ِه  ِن ِدي ٱَعن 
َ َوأل ِه  ّل ل ِبيِل  ِفي َس ُدوأَن  ِه ُيَجا ِريَن  ِف َكا ْل َلى  َع ٍةا  َأِعّز ِنيَن  ْؤِم ٱْلُم ٱ ٱ

ٌع َوأاِس ّلُه  ل َوأ ُء  َيَشآ ِه َمن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل ل َفْضُل  ِلَك  ٰذ ٍم  ِئ ْوَمَة ل َل ُفوَن  ٱَيَخا ٱ ا
ۤ

ِليٌم} , فوصف الله تعالى الذين يحبهم وأيحبونه بالذلة علىَع
المؤمنين، وأالعزةا على الكافرين، وأالجهاد في سبيل الله,
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 فل يصدهم عن إقامة شرع،وأعدم الخوف من لوم اللئمين
الله وأالجهاد في سبيل الله لوم أهل الكفر وأالنفاق، وأما

يفتروأنه في وأسائل إعلمهم, فإن القلب ل يلتفت إلى أقوالهم
 إل إذا كان فيه من التعبد لعداء الله،وأيحرص على مراعاتها

بحسب ما فيه من مراعاتهم وأطلب مرضاتهم, قال المام ابن
ٍةا "وأقوله تعالى: :كثير رحأمه الله َأِعّز ِنيَن  ْؤِم ْلُم َلى  َع ٍة  ّل ِذ َأ ٱ{

ِريَن} هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحأدهم ِف ٰـ َك ْل َلى  ٱَع
ًا على خصمه وأعدوأه، كما قال ًا لخيه وأوأليه، متعزز متواضع
ِر ّفا ُك ْل َلى  َع ُء  ّدآ َأِش َعُه  ِذيَن َم ّل َوأ ِه  ّل ل ٌد ّرُسوُل  ٱتعالى: {ّمَحّم ٱ ٱ

ُهْم} َن ْي َب ُء   وأفي صفة رسول الله صلى الله عليه وأسلم أنهُرحَأَمآ
ال لعدائه, وأقوله عزّال، فهو ضحوك لوأليائه قتّالضحوك القت

ٍم} :وأجل ِئ َ ْوَمَة ل َل ُفوَن  ٰـ َيَخ َوألَ  ِه  ّل ل ِبيِل  ِفى َس ُدوأَن  ِه ٰـ ُيَج  أي لٱ{
يردهم عما هم فيه من طاعة الله، وأإقامة الحدوأد، وأقتال

أعدائه، وأالمر بالمعروأف، وأالنهي عن المنكر، ل يردهم عن
ذلك راد، وأل يصدهم عنه صاد، وأل يحيك فيهم لوم لئم، وأل

أمرني" : أبي ذر رضي الله عنه قالعنوأ  )11عذل عاذل "
المساكين أمرني بحب بسبعخليلي صلى الله عليه وأسلم 

نظر إلى من هو دوأني وأل أنظر إلىأ وأأمرني أن ،وأالدنو منهم
 وأأمرني أل، أن أصل الرحأم وأإن أدبرتوأأمرني ،من هو فوقى

، كان مرانإوأ وأأمرني أن أقول بالحق ،أسأل أحأدا شيئا
: وأأمرني أن أكثر من قول،وأأمرني أل أخاف في الله لومة لئم

 روأاه فإنهن من كنز تحت العرش"، إل باللهوألقوةال حأول 
 وأكان:أحأمد, وأقال المام ابن جرير عن عمر رضي الله عنه

رضي الله عنه شديدا على أهل الريب، وأفي حأق الله صليبا
حأتى يستخرجه، وألينا سهل فيما يلزمه حأتى يؤديه وأبالضعيف

, وأفي كتاب الزهد لبن أبي عاصم " عن)21رحأيما رؤوأفا "
 بعثني عمروأ بن العاص إلى عمر بن:معاوأية بن خديج قال

:الخطاب رضي الله عنه بفتح السكندرية ".. وأفيه " قال عمر
 إن أمير: قلت: قال؟ماذا قلت يا معاوأية حأين أتيت المسجد

 لئن نمت،المؤمنين قائل, قال بئس ما قلت, أوأ بئس ما ظننت
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 فكيف،النهار لضيعن الرعية, وألئن نمت الليل لضيعن نفسي
", وأقد كان رضي الله عنه صارما؟!بالنوم مع هذين يا معاوأية

 قد، في الله لومة لئمه ل تؤخذ، قويا في الحق،في أمر الله
جعل الله له هيبة في قلوب العباد, قال الحسن عن عمر رضي

 "غلب الناس بالزهد في الدنيا، وأالصرامة في أمر:الله عنه
الله، وأل يخاف في الله لومة لئم" مصنف ابن أبي شيبة, وأعن

 مكثت سنة وأأنا أريد أنقال ":ابن عباس رضي الله عنهما قال
، لههيبةأسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله 

 ببعض الطريقفكنا خرج حأاجا فخرجت معه فلما رجع حأتى
 فوقفت له حأتى فرغا ثم سرت،عدل إلى الراك لحاجة له

 المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسولأمير يا : فقلت،معه
حأفصة تلك : فقال؟ أزوأاجهمنالله صلى الله عليه وأسلم 

 وأالله إن كنت لريد أن أسألك عن: فقلت له: قال.وأعائشة
 فل تفعل ما ظننت: قال. لكهيبة فما أستطيع ،هذا منذ سنة

 فإن كنت أعلمه أخبرتك" روأاه،أن عندي من علم فسلني عنه
البخاري وأمسلم.

كما يجب على المام أن يكون قويا في تنفيذ أحأكام القضاء
 رأفة في ذلك,ه وأأل تأخذ،وأالقصاص وأالحدوأد وأسائر العقوبات

َئَةقال الله تعالى:  ُهَما ِم ْن ٍد م َوأاحِأ ُكّل  ْا  ُدوأ ِل ْج َف ِني  لّزا َوأ َيُة  ِن لّزا ٱ{ ٱ ٱ
ِه ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ُكن ِإن  ِه  ّل ل ِديِن  ِفي  َفٌة  ْأ ِهَما َر ِب ُكْم  ْذ ْأُخ َت َوألَ  ٍةا  َد ْل ٱَج ٱ

ِنيَن} ْؤِم ْلُم َفٌة مَن  ِئ َطآ ُهَما  َب َذا َع ْد  َه َيْش ْل َوأ ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل ٱَوأ ٱ .ٱ
ٍر رضي وأأما الضعيف فل يصلح للمارةا, كما في حأديث أبي ذ

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّله عنه قال: قال لي رسول ال يا" :ال
َنفسي، ل ِل ُأِحّب  ُأِحّب لَك ما  ًا، وإني  َأَراك ضِعيف َذر  أبا 

ِم ِتي َيّن مال ي ّل ْين ول تو ْثن َأّمرّن على ا روأاه مسلم," َت
ُلني َتستعِم ّله أل  ِه؟وأعنه قال: قلت: يا رسول ال ِد ِبي  فَضرب 

ُثّم قال ِبي  ْنك َأمانة،" :على م ّنَها  ّنَك َضِعيف، وإ َذّر إ يا أبا 
ِبحّقها، َدامٌة، إلّ من أَخذها  َن ّنها يوم القياَمة ِخْزٌي و وإ

 روأاه مسلم."وأدى الذي عليِه ِفيها
   الشرط الثالث:

أن يكون المام تقيا عدل, وأل خلف بين أهل العلم أن المامة
ِهيَمل يجوز أن تعقد لفاسق, وأقد قال تعالى:  ْبَرا ِإ َلٰى  َت ْب ِذ  ِإ َوأ ٱ{

َوأِمن َقاَل  ًا  ِإَمام ّناِس  ِلل ُلَك  ِإني َجاِع َقاَل  ُهّن  َتّم َأ َف ِلَماٍت  َك ِب ّبُه  َر
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ِلِميَن} ّظا ل ِدي  ْه َع َناُل  َي َقاَل لَ  ِتي  ّي , وأقد كان الصحابة رضيٱُذر
الله عنهم يختاروأن أفضلهم للخلفة, وألهذا كان ترتيب الخلفاء

الراشدين في الفضل هو ترتيبهم في الخلفة, فأفضل المة
بعد نبيها صلى الله عليه وأسلم, أبو بكرالصديق رضي الله عنه
الخليفة الوأل, ثم عمر رضي الله عنه وأهو الخليفة الثاني, ثم
عثمان رضي الله عنه وأهو الخليفة الثالث, ثم علي رضي الله

 يا: قيل:عنه وأهو الخليفة الرابع، وأعن على رضي الله عنه قال
إن تؤمروا أبا بكر" : قال؟رسول الله من يؤمر بعدك

رضي الله عنه تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في
 وإن تؤمروا عمر رضي الله عنه تجدوه قويا،الخرة

 وإن تؤمروا عليا، لئمةأمينا ل يخاف في الله لوم
رضي الله عنه ول أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا

 روأاه أحأمد وأغيره، وأقد"يأخذ بكم الطريق المستقيم
تضمن هذا الحديث العظيم طريقة اختيار المام من خلل

إن" : لقوله صلى الله عليه وأسلم في الحديث،الشورى
، وأتضمن بعض الصفات التي تشترط في المام"تؤمروا

وأأوألها: الزهد في الدنيا وأالرغبة في الخرةا، وأهذه من صفات
أئمة العدل الذين زهدوأا في الدنيا وأطهرت نفوسهم من طلب

العلو في الرض وأالتكبر على الخلق وأمن حأظوظ النفس
وأأطماعها، وأرغبوا بما عند الله تعالى، وأمن كان هذا وأصفه
فجدير به أن يقيم العدل وأيحكم بين الناس بالحق بعد أن
طهرت نفسه من الهواء وأالطماع الدنيوية التي تصد عن

َلْرِض وأقد قال تعالى: ،الحق ِفي ا َفًة  ِلي َناَك َخ ْل َع ّنا َج ِإ ُد  ُوأوأ َدا {ي
ِه ّل ِبيِل ال َعن َس ّلَك  ُيِض َف َوى  َه ْل ِبِع ا ّت َت َوألَ  ّق  ْلَح ِبا ّناِس  ْيَن ال َب ُكْم  َفاحْأ

ْوَم َي ْا  َنُسو ِبَما  ُد  ِدي َذاٌب َش َع ُهْم  َل ِه  ّل ِبيِل ال َعن َس ّلوَن  َيِض ِذيَن  ّل ِإّن ا
ْلِحَساِب} .ا

ِإّنوأ الثانية: أن يتصف بالمانة وأقد قال الله تعالى:  ْيَر َمِن { َخ
َلِميُن} ّي ا ِو َق ْل ْأَجْرَت ا َت ، وأالمانة تشمل القيام بالواجباتاْس

وأاجتناب المحرمات، وأمن المانات الولية على المسلمين
فيجب النصح وأالحأسان فيها وأيحرم الغشى فيها وأالخيانة، وأمن

المانات إسناد الوظائف وأالعمال إلى أهلها، وأمن المانات
أداء الموال إلى الرعية بعدل وأإنصاف، وأمن المانات المال

العام فيجب حأفظه وأتجنب التعدي فيه وأإضاعته وأالسراف في
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إنفاقه أوأ إهماله وأالتفريط في حأفظه وأصيانته، وأمن المانات
أسرار الدوألة وأغيرها فيجب حأفظها وأيحرم إفشاؤها، وأقد قال

إذا حدثا الرجل بالحديث ثم" :صلى الله عليه وأسلم
 روأاه أحأمد وأأبو داوأد وأالترمذي وأغيرهم."التفت فهي أمانة

الثالثة: أن يتصف بالقوةا وأأل يخاف في الله لومة اللئم، وأقد
تقدم الكلم فيها.

 وأهي تتضمن العلم وأالعمل بالعلم وأالدعوةا،الرابعة: الهداية
إليه، فيجب أن يكون المام عالما مجتهدا وأأن يعمل بعلمه،

وأأن يقود المة إلى الصراط المستقيم.
فإن المام التقي الناصح العادل هو المؤتمن على السلم

وأالمسلمين, وأأما الفاسق الذي لم يتصف بالتقوى وأالعدل، وأل
تقبل شهادته على اليسير من المال, فأنى لمثل هذا أن يكون

 وأهو لم يقم،أهل لقامة دين الله في الرض وأالعدل بين الناس
العدل وأالصلح في نفسه, وأكيف يقيم الناس على الحق

وأيأطرهم عليه من كان مائل عنه وأمعرضا عن التمسك به.
وأ الناس تبع لولةا المر وأهم العلماء وأالمراء, فإذا صلح هذان

الصنفان صلح الناس, وأإذا فسدا فسد الناس, وأفي صحيح
 قيس بن أبي حأازم قال دخل أبو بكر على امرأةاعنالبخاري 

؟ ما لها ل تكلم: فقال، لها زينب فرآها ل تكلميقال أحأمسمن 
 هذا من، فإن هذا ل يحل، تكلمي: قال لها. مصمتةحأجت :قالوا

: امرؤ منقال فتكلمت فقالت: من أنت ؟ .عمل الجاهلية
المهاجرين. قالت: أي المهاجرين ؟ قال: من قريش. قالت:

 أنا أبو بكر. قالت: مالسؤوألمن أي قريش أنت ؟ قال: إنك 
 ؟الجاهليةبقاؤنا على هذا المر الصالح الذي جاء الله به بعد 

قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم قالت: وأما الئمة ؟
 وأأشراف يأمروأنهم فيطيعونهم؟رؤوأسقال: أما كان لقومك 

قالت: بلى. قال: فهم أوألئك على الناس",وأ في السنن الكبرى
اعلموا أن" :للبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال عند موته

عن", وأوأهداتهم وألتهمالناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم 
"إذا كان وأالي: زهير بن معاوأية عن العمش قال قال حأذيفة
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 وأإذا كان وأاليهم شرا، علياءفيالقوم خيرا منهم لم يزالوا 
.)11 سفال"إلمنهم أوأ قال شرهم لم يزدادوأا 

 :الشرط الرابع
 وأقد قال صلى الله عليه،أن يكون الخليفة من صميم قريش

إن هذا المر في قريش ل يعاديهم أحد إل" :وأسلم
 روأاه"كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين

البخاري.
: و الخامس

أن يكون المام حأرا.
 :و السادس

أن يكون مسلما, فإن الله تعالى قطع الموالةا بين المسلمين
وأالكافرين, فل وألية لكافر على مسلم.

 :و السابع
لن يفلح قوم" : لقوله صلى الله عليه وأسلم،أن يكون ذكرا

 روأاه البخاري."ولوا أمرهم امرأة
 :و الثامن

أن يكون سليم العضاء, ليس مصابا بالزمانة أوأ العمى أوأ
َطًة لقول الله تعالى: ،نحوه َبْس ُه  َد َوأَزا ُكْم  ْي َل َع ُه  َفا َط ْص ّلَه  ل ِإّن  ٱ{ ٱ

ِم} ْلِجْس َوأ ِم  ْل ِع ْل ٱِفي  .ٱ
 أن يكون بالغا عاقل.: والتاسع والعاشر

فصل: وأاجبات المام

ذكر بعض الواجبات الساسية على المامنوأفي هذا الفصل 
ختصار: اعلى سبيل ال

   وأولها:
إقامة الدين كامل في جميع شؤوأن الحياةا, وأالدعوةا إلى دين

السلم في داخل البلد وأخارجها, وأحأفظ الدين وأنصرته, وأالمر
بالمعروأف وأالنهي عن المنكر, وأالتصدي لهل النفاق وأالبدع

الذين يسعون إلى الفساد في الرض، وأصد الناس عن كتاب
الله وأسنة رسول الله صلى الله عليه وأسلم, وأقد أمر الله

ِذيَن فقال تعالى: ،تعالى بالدخول في السلم كافة ّل َها ا ّي أ
َ {ي

.البر عبد لبن التمهيد )11
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ّنُه ِإ َطاِن  ْي َواِت الّش ُط ْا ُخ ُعو ِب ّت َت َوألَ  ّفًة  َكآ ِم  ْل ِفي الّس ْا  ُلو ْدُخ ْا ا ُنو آَم
ُكم َأِن احْأ َوأ ِبيٌن}, وأالسلم هو السلم, وأقال تعالى: { ّوأ ّم ُد َع ُكْم  َل

َعن ُنوَك  ِت ْف َي َأن  ُهْم  َذْر َوأاحْأ ُهْم  َء َوآ ْه َأ ْع  ِب ّت َت َوألَ  ّلُه  َأنَزَل ال ِبَمآ  ُهْم  َن ْي َب
َأن ّلُه  ُد ال ِري ُي ّنَما  َأ َلْم  ْع َفا ْا  ْو ّل َو َت ِإن  َف ْيَك  َل ِإ ّلُه  َأنَزَل ال ْعِض َمآ  َب

ْكَم َفُح َأ ُقوَن.  َفاِس َل ّناِس  ًا ّمَن ال ِثير َك ِإّن  َوأ ِهْم  ِب ُنو ُذ ْعِض  َب ِب ُهم  َب ُيِصي
ُنوَن} ِق ُيو ٍم  ْو َق ّل ًا  ْكم ِه حُأ ّل َأحْأَسُن ِمَن ال َوأَمْن  ُغوَن  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلَجا ,ا

فحذر الله تعالى من أن يصدوأه عن بعض ما أنزل الله إليه,
َيوأقال تعالى:  ِر َت ْف ِلت ْيَك  َل ِإ َنآ  ْي ْوأحَأ َأ ِذي  ّل َعِن  َنَك  ُنو ِت ْف َي َل ْا  ُدوأ َكا ِإن  َوأ ٱ{

َكُن َتْر ِكدّت  ْد  َق َل َناَك  ْت ّب َث َأن  ْولَ  َل َوأ ِليلً.  ُذوأَك َخ ّتَخ ّ ًا ل ِإذ َوأ ُه  ْيَر َغ َنا  ْي َل َع
ُثّم ْلَمَماِت  ْعَف  َوأِض ِةا  َيا ْلَح ْعَف  َناَك ِض ْق َذ ًا ل ِإذ ِليلً.  َق ًا  ْيئ ِهْم َش ْي َل ٱِإ ٱ

ًا} َنِصير َنا  ْي َل َع َلَك  ُد  َتِج ْا, وأقال تعالى: لَ  ّدوأ َوأ ِبيَن.  ّذ َك ْلُم ِطِع  ُت َفلَ  ٱ{
ُنوَن} ِه ْد ُي َف ِهُن  ْد ُت ْو   "معنى:, قال المام ابن جرير رحأمه اللهَل

ّد هؤلء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك ذلك: وأ
فيلينون لك في عبادتك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم،

َكُنإلهك، كما قال جّل ثناؤه:  َتْر ِكدّت  ْد  َق َل َناَك  ْت ّب َث َأن  ْولَ  َل َوأ }
ْلَمَماِت} ْعَف ا َوأِض ِةا  َيوا ْلَح ْعَف ا َناَك ِض ْق َذ َل ًذا  ِإ ِليلً  َق ًئا  ْي ِهْم َش ْي َل ِإ

ّدهن شبه التليين في القول بتليين وأإنما هو مأخوذ من ال
ّدهن"  ابن المنذر وأابن أبي حأاتم عن ابن عباسوأأخرج, )11ال

ُنوَن} :في قوله ِه ْد ُي َف ِهُن  ْد ُت ْو  َل ّدوأا  َوأ  "لو ترخص لهمقال: {
: عبد بن حأميد وأابن المنذر عن مجاهدوأأخرجفيرخصون ", 

ُنوَن} ِه ْد ُي َف ِهُن  ْد ُت ْو  َل ّدوأا  َوأ  تركن إليهم وأتترك ما أنتلو " يقول {
عليه من الحق فيمالئونك", وأقال القرطبي" وأقال الفراء

َناوأالكلبي: لو تلين فيلينون لك", وأقال تعالى:  ْذ َأَخ ْذ  ِإ َوأ }
ُكْم ِر َيا ِد ُكْم ّمن  ُفَس ْن َأ ِرُجوَن  ُتْخ َوألَ  ُكْم  ِء ِدَمآ ُكوَن  ِف َتْس ُكْم لَ  َق َثا ِمي

ُكْم ُفَس ْن َأ ُلوَن  ُت ْق َت ِء  ُؤل ٰـ َه ُتْم  ْن َأ ُثّم  ُدوأَن.  َه َتْش ُتْم  ْن َأ َوأ ُتْم  ْقَرْر َأ اُثّم 
ۤ

ِم ْث ِل ِب ِهْم  ْي َل َع َهُروأَن  َظا َت ِهْم  ِر َيا ِد ُكْم ّمن  ْن ًا ّم ِريق َف ِرُجوَن  ُتْخ ٱَوأ
ُكْم ْي َل َع َو ُمَحّرٌم  ُه َوأ ُهْم  ُدوأ َفا ُت ٰى  ُأَساَر ُكْم  ُتو َيأ ِإن  َوأ َوأاِن  ْد ُع ْل َوأا

ُء َفَما َجَزآ ْعٍض  َب ِب ُفُروأَن  ْك َت َوأ َتاِب  ِك ْل ْعِض  َب ِب ُنوَن  ْؤِم ُت َف َأ ُهْم  ٱِإْخَراُج
ِة َياَم ِق ْل ْوَم  َي َوأ َيا  ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح ِفي  ٌي  ِإلّ ِخْز ُكْم  ِلَك ِمن ٰذ َعُل  ْف َي ٱَمن  ٱ ٱ
ِئَك ٰـ َل ُأوأ ُلوَن.  ْعَم َت َعّما  ِفٍل  َغا ِب ّلُه  ل َوأَما  َذاِب  َع ّل ّد  َأَش َلٰى  ِإ ّدوأَن  ٱُيَر ٱ

َ َوأل َذاُب  َع ْل ُهُم  ْن َع ّفُف  ُيَخ َفلَ  ِةا  لِخَر ِب َيا  ْن ّد ل َةا  َيا ْلَح ْا  ُوأ َتَر ْش ِذيَن  ٱّل ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

البيان جامع )11
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ُينَصُروأَن.} ِهْم, وأقال تعالى: ُهْم  ِر َبا ْد َأ َلٰى  َع ْا  ّدوأ َت ْر ِذيَن  ّل ِإّن  ٱ{ ٱ
ُهْم. َل َلٰى  َأْم َوأ ُهْم  َل ّوَل  َطاُن َس ْي لّش َدى  ُه ْل ُهُم  َل ّيَن  َب َت ِد َما  ْع َب ٱّمن  ٱ

ْعِض َب ِفي  ُكْم  ُع ِطي ُن ّلُه َس ل َنّزَل  ْا َما  ُهو ِر َك ِذيَن  ّل ِل ْا  ُلو َقا ُهْم  ّن َأ ِب ِلَك  ٱَذ
ُهْم.} ِإْسَراَر َلُم  ْع َي ّلُه  ل َوأ ِر  ٱَلْم , فكل هذه اليات توجب على وألةاٱ

المر وأعموم المسلمين التمسك بدين الله كامل, وأأل يعرضوا
عن شيء منه طاعة للكافرين وأالمنافقين أوأ اتباعا للهوى، وأقد

كان شيئا تاركا  لست ":قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه
به. عملت إل به يعمل وأسلم عليه الله صلى الله رسول

 " روأاهأزيغ أن أمره من شيئا تركت إن أخشى إني
البخاري وأمسلم.

 :الثاني
الحكم بين الناس بالعدل, وأفصل الخصومات, وأأداء الحقوق
إلى أهلها, وأنصرةا المظلوم, وأتنفيذ أحأكام القضاء وأالقصاص

َأنوأالحدوأد وأسائر العقوبات, وأقد قال تعالى:  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ل ِإّن  ٱ{
ْا ُكُمو َتْح َأن  ّناِس  ل ْيَن  َب ُتْم  َكْم َذا حَأ ِإ َوأ َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناِت  َلَما ْا  ّدوأ ٱُتؤ ۤى ٱ
ًا} َبِصير ًا  َكاَن َسِميع ّلَه  ل ِإّن  ِه  ِب ُكْم  ُظ ِع َي ِعّما  ِن ّلَه  ل ِإّن  ْدِل  َع ْل ٱِب ٱ .ٱ

 :الثالث 
تحقيق المن في البلد, وأبسط نفوذ الدوألة، وأسيطرتها على

جميع أطراف البلد لمنع المفسدين وأالمعتدين من تروأيع
المنين، وأالعتداء عليهم, حأتى ينعم الناس بنعمة المن في

مساكنهم، وأأعمالهم، وأأسفارهم, فإن المن من نعم الله على
ِذ كما قال تعالى: ،العباد ّل ْيِت.  َب ْل َذا  ٰـ َه ْا َرّب  ُدوأ ُب ْع َي ْل َف ۤي{ ٱ ٱ

ْوٍف} ُهم ّمْن َخ َن َوأآَم ُهم ّمن ُجوٍع  َعَم ْط َوأَضَرَب, وأقال تعالى: َأ }
ُكّل ًا ّمن  َغد َها َر ُق ِرْز َها  ِتي ْأ َي ّنًة  ِئ ْطَم َنًة ّم َنْت آِم َكا َيًة  َقْر َثلً  ّلُه َم ٱل

ِبَما ْوِف  ْلَخ َوأ ْلُجوِع  َباَس  ِل ّلُه  ل َها  َق َذا َأ َف ِه  ّل ل ِم  ُع ْن َأ ِب َفَرْت  َك َف َكاٍن  ٱَم ٱ ٱ ٱ
ُعوَن} َن َيْص ْا  ُنو .َكا

:الرابع
إعداد العدةا, وأتصنيع السلحة بأنواعها, والجهاد في سبيل الله،

وأتدريب الرجال البالغين القادرين على الجهاد, وأتربيتهم التربية
اليمانية الجهادية لحماية البلد من العداء المتربصين الذين

يتحينون الفرص للعدوأان على بلد المسلمين, وأقد قال تعالى:
ُبوَن ِه ُتْر ْيِل  ْلَخ َباِط  َوأِمن ّر ٍةا  ّو ُق ُتْم ّمن  ْع َط َت ْس ُهْم ّما  َل ْا  ّدوأ َأِع َوأ ٱ{ ٱ

ّلُه ل ُهُم  َن َلُمو ْع َت ِهْم لَ  ِن ُدوأ ِريَن ِمن  َوأآَخ ُكْم  ّوأ ُد َع َوأ ِه  ّل ل ّوأ  ْد َع ِه  ٱِب ٱ
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َ ُتْم ل ْن َأ َوأ ُكْم  ْي َل ِإ َوّف  ُي ِه  ّل ل ِبيِل  ِفي َس ٍء  ْا ِمن َشْي ُقو ُتنِف َوأَما  ُهْم  َلُم ْع ٱَي
َلُموَن} ْظ  .ُت

وأ القيام بجهاد الطلب عند القدرةا لزالة الطواغيت الذين
يحيلون دوأن إقامة شرع الله في الرض وأهداية الناس.

 :الخامس
قتصاد البلد, وأتوفير سبل العمل وأالمعاش من زراعةاتقوية 

وأتجارةا وأصناعة وأغيرها, وأجباية الزكاةا لبيت المال, وأصرف
المال العام في مصارفه الشرعية, وأإعطاء الناس حأقوقهم من

بيت المال كاملة, وأمساعدةا الفقراء وأالمحتاجين, وأتلبية
حأاجاتهم, وأتفقد أحأوالهم, وأالرحأمة بالرعية، وأالرفق بهم, وأقد

َلقال الله تبارك وأتعالى:  ِإ َناِت  َلَما ْا  ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ل ِإّن  ۤى{ ٱ ٱ
َها} ِل ْه : جرير وأغيره عن علي بن أبي طالب قالابن, وأأخرج َأ

 أنزل الله وأأن يؤدي المانة فإذابما"حأق على المام أن يحكم 
 وأأنيطيعوافعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأأن 

ُهْميجيبوا إذا دعوا ", وأقال تعالى:  َل ِلنَت  ِه  ّل ل ٍة مَن  ِبَما َرحْأَم َف ٱ{
ِلَك} ْو ْا ِمْن حَأ َفّضو ْن َ ْلِب ل َق ْل ِليَظ  َغ ًا  ّظ َف ْنَت  ُك ْو  َل .ٱَوأ

 "وأكان عمر رضي الله: وأقال المام ابن جرير رضي الله عنه
عنه فيما ذكر عنه يعس بنفسه وأيرتاد منازل المسلمين وأيتفقد
أحأوالهم بيديه " ( تاريخ الطبري )، وأعن زيد بن أسلم عن أبيه

 خرجت مع عمر بن الخطاب رحأمه الله إلى حأرةا وأاقم:قال
 "يا أسلم إني لرى ها هنا ركبا:بصرار إذا نار فقال حأتى إذا كنا

قصر بهم الليل وأالبرد، انطلق بنا فخرجنا نهروأل حأتى دنونا
منهم، فإذا بامرأةا معها صبيان صغار وأقدر منصوبة على نار

 السلم عليكم يا أصحاب:وأصبيانها يتضاغون، فقال عمر
. وأعليك السلم: وأكره أن يقول يا أصحاب النار، فقالت.الضوء
؟ ما بالكم: فدنا فقال. ادُن بخير أوأ دع:دنو؟ فقالتأفقال: 

 فما بال هؤلء الصبية: قصر بنا الليل وأالبرد، قال:قالت
؟ فأي شيء في هذه القدر: الجوع قال: قالت؟يتضاغون

: وأالله بيننا وأبين عمر، فقال، ما أسكتهم به حأتى يناموا:قالت
 يتولى عمر أمرنا ثم: قالت؟أي رحأمك الله وأما يدري عمر بكم

 فأقبل علي فقال انطلق بنا فخرجنا نهروأل: قال!يغفل عنا
، فأخرج عدل من دقيق وأكبة من شحم،حأتى أتينا دار الدقيق

 أنت تحمل: قال. أنا أحأمله عنك: فقلت. احأمله علي:فقال
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 فحملته عليه فانطلق.عني وأزري يوم القيامة ل أم لك
 فألقى ذلك عندها وأأخرج من،وأانطلقت معه إليها نهروأل

 وأجعل، وأأنا أحأرك لكّ ذري علي: فجعل يقول لها،الدقيق شيئا
 أبغيني شيئا فأتته بصحفة: ثم أنزلها، فقال،ينفخ تحت القدر

. أطعميهم وأأنا أسطح لهم: ثم جعل يقول لها،فأفرغها فيها
،فلم يزل حأتى شبعوا وأترك عندها فضل ذلك وأقام وأقمت معه

 جزاك الله خيرا كنت أوألى بهذا المر من أمير:فجعلت تقول
 قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين وأجدتني: فيقول.المؤمنين

هناك إن شاء الله، ثم تنحى ناحأية عنها ثم استقبلها فربض
 ان لنا شأنا غير هذا وأل يكلمني حأتى رأيت:مربضا فقلنا له

 يا أسلم إن الجوع:الصبية يصطرعون ثم ناموا وأهدأوأا فقال
 فأحأببت أن ل أنصرف حأتى أرى ما،أسهرهم وأأبكاهم

.)11رأيت"
 "إذا ذكر الصالحون:وأقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

 إن عمر كان حأائطا حأصينا يدخله السلم وأل،فحيهل بعمر
 فالسلم يخرج منه وأل، فلما قتل عمر انثلم الحائط.يخرج منه

 وأالذي نفسي بيده لوددت أني خادم لمثل عمر حأتى،يدخل
 وأالذي نفسي بيده لو أن من في الرض اليوم وأضعوا،أموت

في كفة الميزان وأوأضع عمر في الكفة الخرى لرجح شق
 إن عمر كان يأمر بالجزوأر فتنحر فتكون الكبد وأالسنام،عمر

 وأيكون العنق لل عمر إذا ذكر،وأأطايبها لبن السبيل
.)22الصالحون فحيهل بعمر"

 "تقرقر بطن عمر بن:وأعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
 وأكان حأرم عليه،الخطاب وأكان يأكل الزيت عام الرمادةا

 تقرقر تقرقرك إنه ليس لك: قال، فنقر بطنه بإصبعه،السمن
عندنا غيره حأتى يحيا الناس" روأاه ابن سعد في الطبقات

الكبرى, وأعام الرمادةا كان عام مجاعة.
 :السادس

تعيين المراء وأالوزراء وأالموظفين من المناء أهل النصح
 الذين يؤتمنون على الدوألة السلمية،وأالتقان في العمل

في الطبري جرير وأابن الصحابة فضائل في حأنبل بن أحأمد بن الله عبد روأاه )11
 تاريخه

 حأنبل بن أحأمد بن الله لعبد الصحابة فضائل كتاب )22
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وأرعاية شؤوأن الناس, وأحأفظ المال العام, وأقد قال الله تعالى:
َلِميُن} ّي  ِو َق ْل ْأَجْرَت  َت ْس ْيَر َمِن  ِإّن َخ ٱ{ ٱ ّلَه, وأقال تعالى: ٱ ل ِإّن  ٱ{

َها} ِل ْه َأ َل  ِإ َناِت  َلَما ْا  ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر ۤىَي , وأمن المانات العمالٱ
وأالوظائف التي يجب أن توسد إلى أهلها.

 :السابع
أن يقوم المام بمتابعة أعمال الدوألة، وأأل يعول على غيره في

إقامة شرع الله, وأسياسة الدوألة, وأتصريف شؤوأنها, وأتفقد
أحأوال البلد وأالرعية, بل يقوم بنفسه بمتابعة العمال, وأتسيير

شؤوأن البلد, وأإقامة العدل بين الناس, وأمحاسبة المراء,
وأالوزراء على أعمالهم, فإن الذمة ل تبرأ بتشاغله وأغفلته عما

و ماتت شاةال ":أوأجب الله عليه, وأقد قال عمر رضي الله عنه
على شط الفرات لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم

 "قال: الحسن قالعنالقيامة" روأاه أبو نعيم في الحلية, وأ
عمر لئن عشت إن شاء الله لسيرن في الرعية حأول فإني

يرفعونها، أما عمالهم فل دوأني تقطع حأوائج للناسأعلم أن 
إلي، وأأما هم فل يصلون إلي، فأسير إلى الشأم فأقيم بها

 فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلىالجزيرةاشهرين، ثم أسير إلى 
 بهافأقيممصر فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البحرين 

شهرين، ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى
.)11 وأالله لنعم الحول هذا "شهرينالبصرةا فأقيم بها 

فصل: حأقوق المام

 :طاعته بالمعروأف   أول: 
َها كما قال تعالى: ،من حأقوق المام أن يطاع بالمعروأف ّي َأ َيا  }

ُكْم ْن ِر ِم َلْم ِلي  ْوأ ُأ َوأ لّرُسوَل  ْا  ُعو ِطي َأ َوأ ّلَه  ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ٱّل ٱ ٱ ٱ
ُتْم ْن ُك ِإن  لّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  ٱَف ٱ

ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ٰذ ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل َوأ ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ٱُت ٱ , وأعن ابنٱ
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َعن النبي َص ّلُه عنهما  عمر رضي ال

َأَحّب":قال ّطاَعُة ِفيما  ِلم الّسْمُع وال َعلى الَمْرِء الُمْس
َيٍة َفلَ َسْمَع ِبمْعِص ُأِمر  َيٍة َفإذا  ِبَمْعِص ُيْؤَمَر  ِإلّ أْن  َه،  ِكَر و

ّله عنه قال:"َول طاَعَة  متفٌق عليه, وأعن أبي هريرةا رضي ال

الطبري. تاريخ )11
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ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ْيَك الّسْمُع" :قاَل رُسوُل ال عل
ْكرِهَك ِطَك وَم ْنَش ُيْسِرَك َوم ّطاعُة في ُعْسِرَك و َوال

ْيك َل َثَرٍة َع َأ ّلُه عنه قال: قال"و َنٍس رضي ال َعن أ ُه مسلم, وأ روأا
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل اْسَمُعوا وأطيعوا، وإِن" :رُسوُل ال

َبٌة ِبي ْأسُه َز َأّن َر َك ٌد حبشّى،  ْب ُكْم ع ْي َل ُتْعِمل ع  روأاه"اْس
ِه ّل ّلُه عنه قال: قال رُسوُل ال البخاري, وأعن أبي هريرةا رضي ال

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله،" :َص َطاَع ال َأ ْد  َطاَعني َفَق َأ َمْن 
ْد ِطِع الِميَر َفَق ُي ّله، َوَمْن  ْد َعَصى ال َوَمْن َعَصاني َفَق

ِني ْد َعَصا َطاَعني، وَمْن يْعِص الِميَر َفَق ٌق عليه"أ . متف
 :نصرته وأمعاوأنته على البر وأالتقوى  ثانيا: 

تجب معاوأنة المام عى إقامة شرع الله في جميع شؤوأن
ْلبّرالحياةا وأنصرته في ذلك, وأقد قال تعالى:  َلى  َع ْا  ُنو َوأ َعا َت َوأ ٱ{
َوأاِن} ْد ُع ْل َوأ ْثم  ِل َلى  َع ْا  ُنو َوأ َعا َت َوألَ  ٰى  َو ْق ّت ل ٱَوأ ٱ ,وأ قال أبو بكرٱ

". "إن أحأسنت فأعينوني:الصديق رضي الله عنه

 :النصيحة للمام  ثالثا: 
وأالنصح للمام هو شدةا العناية وأالحرص على القيام بحقه

وأطاعته بالمعروأف وأمعاوأنته وأنصرته, وأتبيين الحق له,وأتقويمه
إذا أساء، وأجمع الرعية حأوله, وأتجنب مفارقته وأالخروأج عليه,

ِم بِن َتمي وأحأث الناس على القيام بحقه, ففي صحيح مسلم عن 
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِبّي َص ّن َأّن ال ّله عنه  ّي رضي ال ِر ّدا ْوأس ال َأ

ّنِصيَحُة" :َقاَل ّديُن ال َقاَل"ال ِلَمْن  َنا:  ْل ُق ِبِه" :  َتا ِك ِل ّله َو ل
ِتِهْم ِلِميَن َوَعاّم َلئّمِة الُمْس ِلِه َو ِلرُسو وأقال صلى الله ,"و

نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها" :عليه وأسلم
 فرب حامل،وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها

 إلى من هو أفقه،فقه غير فقيه ورب حامل فقه
 ثلثا ل يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلص،منه

،العمل لله والنصح لئمة المسلمين ولزوم جماعتهم
 روأاه أحأمد وأغيره، قال"فإن دعوتهم تحوط من وراءهم

وأأماالمام المروأزي في معنى النصيحة لئمة المسلمين" 
 وأعدلهموأرشدهم طاعتهم فحبالنصيحة لئمة المسلمين 

 وأالتدينعليهموأحأب اجتماع المة عليهم وأكراهية افتراق المة 
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 وأحأبعليهمبطاعتهم في طاعة الله وأالبغض لمن رأى الخروأج 
.)11إعزازهم في طاعة الله "

 :: احأترامه وأتوقيره  رابعا
وأمن حأقوق المام احأترامه وأتوقيره وأإكرامه, وأقد قال صلى

ّله"الله عليه وأسلم:  َنُه ال َأَها َطاَن   روأاه"َمن أَهاَن الّسل
ِإّن" :الترمذي وأقال حأديث حأسن, وأقال صلى الله عليه وأسلم
ِم، ِل ْيبِة الُمْس ْكَراَم ذى الّش ِإ ّلِه تعالى  ِإْجلِل ال ِمْن 

ْكَراَم ِإ ْنُه، و ْلَغالي ِفيِه والَجافي َع ْيِر ا ْلُقرآِن َغ َوَحاِمِل ا
َطاِن الُمْقِسِط ْل  روأاه أبو داوأد، وأعن معاذ رضي"ِذي الّس

"عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وأسلم في :الله عنه قال
خمس من فعل منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضا أوأ

خرج مع جنازةا أوأ خرج غازيا في سبيل الله أوأ دخل على إمام
يريد بذلك تعزيره وأتوقيره أوأ قعد في بيته فيسلم الناس منه

 روأاه أحأمد وأغيره.وأيسلم"
   تحريم خيانته وأغشه وأالغدر به وأالخروأج عليه:  خامسا: 

يحرم على المسلم أن يخلع يدا من طاعة, وأأن يخرج على
,"الدين النصيحة"المام المسلم وأيغدر به, وأقد تقدم حأديث 

َلِقي"وأقال صلى الله عليه وأسلم  َطاَعٍة  ًا مْن  َيد َلَع  َمْن خ
ْيس في َل َلُه، َوَمْن ماَت َو ّله يْوم القياَمِة ولَ ُحّجَة  ال

ّيًة ًل ْيَعٌة َماَت ِميتًة َجاِه ُنِقِه ب  روأاه مسلم, وأعن ابن"ُع
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّله عنهما أن رسول ال عباٍس رضي ال

ّنُه َمن َخرج"قال  ِبر، فإ َيص ًا َفل ْيئ َأِميِرِه ش َكِره ِمْن  من 
ِليًة َتًة جاِه ًا َماَت ِمي َطاِن ِشبر ٌق عليه,"ِمَن الّسل  متف

فالواجب على المسلم لزوأم جماعة المسلمين وأإمامهم
وأتجنب الفرقة، وأشق الصف وأالخروأج على المام المسلم,

 الناس يسألون رسولكان ":وأعن حأذيفة رضي الله عنه قال
 الشرعن وأكنت أسأله ، الخيرعنالله صلى الله عليه وأسلم 

 إنا كنا في جاهليةالله يا رسول : فقلت، أن يدركنيمخافة
: قال؟ فهل بعد هذا الخير شر،وأشر فجاءنا الله بهذا الخير

نعم وفيه" : قال؟ هل بعد ذلك الشر من خيرفقلت: "نعم"
سنتيقوم يستنون بغير " : قال؟ وأما دخنه: قلت"دخن

.الصلةا قدر تعظيم )11
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 هل بعد: فقلت" تعرف منهم وتنكر،ويهدون بغير هديي
 أبواب جهنمعلىنعم دعاة " : قال؟ذلك الخير من شر

 يا رسول الله: فقلت"من أجابهم إليها قذفوه فيها
 جلدتنا ويتكلمونمننعم قوم " :صفهم لنا قال

: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال: قلت"بألسنتنا
م تكنل فإن : فقلت" المسلمين وإمامهمجماعةتلزم "

 ولوكلهافاعتزل تلك الفرقا " : قال؟لهم جماعة وأل إمام
أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت

 روأاه البخاري وأمسلم وأاللفظ له. "على ذلك
وأعن ربعي بن حأراش قال" انطلقت إلى حأذيفة بالمدائن ليالي

 قال؟ يا ربعي ما فعل قومك: فقال،سار الناس إلى عثمان
 من خرج منهم إلى هذا: قال؟قلت عن أي بالهم تسأل

 سمعت رسول: فسميت رجال فيمن خرج إليه فقال؟الرجل
من فارقا الجماعة" :الله صلى الله عليه وأسلم يقول

"واستذل المارة لقي الله عز وجل ول وجه له عنده
 رجاله ثقات. :روأاه أحأمد، وأقال الهيثمي

فصل: أثر صلح وألةا المر في صلح المة

وألةا المر هم المراء وأالعلماء، وأبصلح هذين الصنفين يصلح
الناس, وأبفسادهما يفسد الناس, وأقد جعل الله تعالى وأجوب
نصرةا الدين وأتبليغ العلم وأالمر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر

على وألةا المر آكد من غيرهم, لما اجتمع عندهم من العلم
ُعوَنوأالقدرةا وأالسلطان, قال تعالى:  ِر ُيَسا ُهْم  ْن ًا م ِثير َك ٰى  َتَر َوأ }

ُلوَن. ْعَم َي ْا  ُنو َكا ْئَس َما  ِب َل لّسْحَت  ِهُم  ِل ْك َأ َوأ َوأاِن  ْد ُع ْل َوأ ِم  ْث ِل ٱِفي  ٱ ٱ
لّسْحَت ِهُم  ِل ْك َأ َوأ ْثَم  ِل ِهُم  ِل ْو َق َعن  َباُر  َلحْأ َوأ ّيوَن  ِن ّبا لّر ُهُم  َها ْن َي ْولَ  ٱَل ٱ ٱ ٱ

ُعوَن} َن َيْص ْا  ُنو َكا ْئَس َما  ِب , وأالربانيون: هم العلماء أصحابَل
الوليات, وأالحأبار: هم العلماء فقط, قال المام ابن كثير رحأمه

 " أي يبادروأن إلى ذلك من تعاطي المآثم وأالمحارم،:الله
ْئَس َماوأالعتداء على الناس، وأأكلهم أموالهم بالباطل،  ِب َل }

ُلوَن} ْعَم َي ْا  ُنو  أي لبئس العمل كان عملهم، وأبئس العتداءَكا
َعناعتداؤهم, وأقوله تعالى:  َباُر  لحْْأ َوأ ّيوَن  ِن ٰـ ّب لّر ُهُم  ٰـ َه ْن َي ْو ل  َل ٱ{ ٱ

ُعوَن} َن َيْص ْا  ُنو َكا ْئَس َما  ِب َل لّسْحَت  ِهُم  ِل ْك َأ َوأ ْثَم  ل ِهُم  ِل ْو ٱَق  يعني هلٱ
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كان ينهاهم الربانيون وأالحأبار عن تعاطي ذلك، وأالربانيون وأهم
العلماء العمال أرباب الوليات عليهم، وأالحأبار هم العلماء

ُعوَن}فقط  َن َيْص ْا  ُنو َكا ْئَس َما  ِب َل ,)11 يعني من تركهم ذلك"{
وأقال المام ابن جرير رحأمه الله "ربانيوهم، وأهم أئمتهم
المؤمنون، وأساستهم العلماء بسياستهم، وأأحأبارهم، وأهم

ّوادهم" . فالناس يطيعون وألةا المر, وأيستجيبون)22علماؤهم وأق
لدعوتهم أكثر من غيرهم ممن لم يكن في مكانتهم وأقدرهم,

 "فساد الدين إذا جاء العلم من:وأقد قال عمر رضي الله عنه
قبل الصغير استعصى عليه الكبير, وأصلح الناس إذا جاء العلم

من قبل الكبير تابعه عليه الصغير" وأهذا أثر عظيم عزاه
الحافظ ابن حأجر إلى مصنف قاسم بن أصبغ وأصحح إسناده,
وأالمراد بالصغر في هذا الثر صغر القدر, وأليس صغر السن,
فإن من كان صغير القدر ل يستجيب له إل القليل من الناس,

وأيستعصي عليه كبارهم, وأأما إذا كانت الدعوةا وأالرشاد
وأالتعليم من كبار القدر وأالمكانة بين الناس من وألةا المر من

 فإن الكثير من الرعية سوف،المراء وأالعلماء وأالوزراء
،يتبعونهم وأيستجيبون لنصحهم, وأهذا هو المشاهد في الواقع

فليس دعوةا من بيده السلطة وأالقدرةا في البلد, كمن ل
سلطة له وأل قدرةا. 

 دخل أبو: قيس بن أبي حأازم قالعنوأفي صحيح البخاري " 
: فقال، لها زينب فرآها ل تكلميقال أحأمسبكر على امرأةا من 

 فإن هذا ل، تكلمي: مصمتة قال لهاحأجت قالوا ؟ما لها ل تكلم
قال: ؟ من أنت: فقالت، فتكلمت. هذا من عمل الجاهلية،يحل

. من قريش: قال؟ قالت أي المهاجرين.امرؤ من المهاجرين
. أنا أبو بكرلسؤوأل إنك : قال؟ من أي قريش أنت:قالت
 ما بقاؤنا على هذا المر الصالح الذي جاء الله به بعد:قالت

: قالت. بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم: قالالجاهلية؟
 وأأشراف يأمروأنهمرؤوأس أما كان لقومك : قال؟وأما الئمة

 فهم أوألئك على الناس ",: قال. بلى: قالت؟فيطيعونهم
 "هذا المر الصالح" تعني السلم, وأما تضمنه من:فقولها

.العظيم القرآن تفسير )11
البيان. جامع )22
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"ما استقامت: التوحأيد وأالعدل وأالصلح, وأقوله رضي الله عنه
بكم أئمتكم" يدل على أن الناس يتبعون أئمتهم, فمن ضل

منهم أضل غيره, وأمن استقام سعى وأاجتهد في إصلح الناس,
وألهذا اشترطت التقوى وأالعدالة في المام وأالمراء, لما يترتب

على صلحأهم من إقامة شرع الله في البلد وأإصلح الناس,
ِر}وأقد قال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله: "وأ َلْم ِلي ا ْوأ ُأ َوأ }

 وأذلك يشترك، الذين يأمروأن الناسوأهم ، المر وأذوأوأهأصحاب
 أوألواكان فلهذا ،فيه أهل اليد وأالقدرةا وأأهل العلم وأالكلم

ذاإ وأ، فاذا صلحوا صلح الناس، العلماء وأالمراء:المر صنفين
بو بكر الصديق رضى الله عنهأ قال كما ،فسدوأا فسد الناس

ما قال: ؟مرأ ما بقاؤنا على هذا ال:للحأمسية لما سألته
 وأالمشايخ وأأهلالملوك وأيدخل فيهم . أئمتكملكماستقامت 

 وأعلى كل، المري فإنه من أوأل،الديوان وأكل من كان متبوعا
، وأينهى عما نهى عنه، هؤلء أن يأمر بما أمر الله بهمنوأاحأد 

، يطيعه في طاعة اللهنوأعلى كل وأاحأد ممن عليه طاعته أ
 أخبرنا أحأمد بن:، وأقال الدارمي)11وأليطيعه في معصية الله"

عبد الله أبو الوليد الهروأي ثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن
عمروأ بن سعيد عن أبي زرعة بن عمروأ بن جرير عن حأية بنت

 يا عبد الله: دخل علينا رجل بالظهيرةا فقلت:أبي حأية قالت
 فانطلق، أقبلت أنا وأصاحأب لي بغاء لنا: قال؟من أين أقبلت
،ستظل بالظل وأأشرب من الشرابأ وأدخلت أنا ،صاحأبي يبغي

 فقمت إلى ضيحة: وأربما قالت،فقمت إلى لبينة حأامضة
 وأتوسمته فقلت: قالت،حأامضة فسقيته منها فشرب وأشربت

 أنت أبو بكر: أنا أبو بكر قلت: فقال؟يا عبد الله من أنت
؟صاحأب رسول الله صلى الله عليه وأسلم الذي سمعت به

 فذكرت غزوأنا خثعما وأغزوأةا بعضنا بعضا في: نعم قالت:قال
. وأما جاء الله به من اللفة وأإطناب الفساطيط،الجاهلية

: فقلت،وأشبك ابن عون أصابعه وأوأصفه لنا معاذ وأشبك أحأمد
 ما استقامت: قال؟يا عبد الله حأتى متى ترى أمر الناس هذا

 أما رأيت السيد يكون في الحواء: قال؟ ما الئمة:الئمة قلت
فيتبعونه وأيطيعونه فما استقام أوألئك" روأاه الدارمي وأغيره،

الفتاوأى. مجموع )11
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إني ل أخاف على أمتي إل" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
" روأاه أحأمد, وأعند الترمذي قال صلى اللهالئمة المضلين

"إنما أخاف على أمتي الئمة المضلين" :عليه وأسلم
وأروأاه أبو داوأد مطول, وأعن زياد بن حأدير قال لي عمر رضي

 يهدمه: قلت: ل، قال؟الله عنه: هل تعرف من يهدم السلم
زلة عالم، وأجدال المنافق بالكتاب، وأحأكم الئمة المضلين"

روأاه الدارمي في السنن وأابن المبارك في الزهد, وأقال عمر
 " الرعية مؤدية إلى المام ما أدى المام إلى:رضي الله عنه

بن أبي شيبة في مصنفه.ا فإذا رتع رتعوا"روأاه ،الله
 أما: سعيد بن أبي بردةا قال" كتب عمر إلى أبي موسىعنوأ

 وأإن أشقى الرعاةا، رعيتهبه سعدت منبعد إن أسعد الرعاةا 
، وأإياك أن ترتع فيرتع عمالك، شقيت به رعيتهمنعند الله 

 خضرةا منإلىفيكون مثلك عند الله مثل البهيمة نظرت 
 وأإنما حأتفها في،الرض فرتعت فيها تبتغي بذلك السمن

 وأعليك السلم" روأاه ابن أبي شيبة في مصنفه.،سمنها
وأالناس إنما يقتدوأن بولةا المر الذين توافق أقوالهم أفعالهم,

فيتعلمون من أفعالهم وأسيرتهم وأأخلقهم كما يتعلمون من
 عمر إذا أرادوأكانأقوالهم, قال المام ابن جرير رحأمه الله " 

أن يأمر المسلمين بشيء أوأ ينهاهم عن شيء مما فيه
 وأتقدم إليهم بالوعظ لهم وأالوعيد علىبأهلهصلحأهم بدأ 

 العلء قال حأدثنابنخلفهم أمره كالذي حأدثنا أبو كريب محمد 
أبو بكر بن عياش قال حأدثنا عبيدالله بن عمر بالمدينة عن

 كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيءقال:سالم 
 وأإن الناسوأكذا، إني نهيت الناس عن كذا : فقال،جمع أهله

 وأأقسم بالله ل أجد،ينظروأن إليكم نظر الطير يعني إلى اللحم
, وأعن المسور بن)11 العقوبة"عليه أضعفت إل فعله منكمأحأدا 

.)22بن الخطاب نتعلم منه الورع"امخرمة قال: "كنا نلزم عمر 
فالواجب على وألةا المر أن يأمروأا الناس بالبر وأيفعلوه, وأأن

ْأُمُروأَنينهوهم عن المنكر وأل يقعوا فيه, وأقد قال تعالى:  َت َأ }
َ َفل َأ َتاَب  ِك ْل ُلوَن ا ْت َت ُتْم  ْن َأ َوأ ُكْم  ُفَس ْن َأ ْوَن  ْنَس َت َوأ ِبّر  ْل ِبا ّناَس  ال

.الطبري تاريخ )11
سعد. لبن الكبرى الطبقات )22
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ُلوَن} ِق ْع َ, وأقال تعالى: َت ُلوَن َما ل ُقو َت ِلَم  ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ُلوَن} َع ْف َت ْا َما لَ  ُلو ُقو َت َأن  ِه  ّل ل َد  ًا ِعن ْقت ُبَر َم َك ُلوَن.  َع ْف , وأقد أخبرٱَت
ّلم أنه قال:  َوأَس ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال َوأَماالله تعالى عن شعيب َص }

ْنُه} َع ُكْم  َها ْن َأ َلى َما  ِإ ُكْم  َف ِل ُأَخا َأْن  ُد  ِري  علقمة عن عبد وأعن,ُأ
الواشمات "لعن الله :بن مسعود رضي الله عنه قالاالله 

 وأالمتفلجات، وأالنامصات وأالمتنمصاتوأالمستوشمات،
 فبلغ ذلك امرأةا من بني أسدقال : المغيرات خلق الله،للحسن
 ما: فأتته فقالت، وأكانت تقرأ القرآن، أم يعقوب:يقال لها

وأالمستوشمات الواشمات بلغني عنك أنك لعنت حأديث
 فقال؟ للحسن المغيرات خلق اللهوأالمتفلجاتوأالمتنمصات 

 وأما لي ل ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه:عبد الله
 لقد قرأت ما بين: فقالت المرأةاالله؟ في كتاب وأهو ،وأسلم

 لئن كنت قرأتيه لقد: فقال؟لوحأي المصحف فما وأجدته
َوأَما : قال الله عز وأجلوأجدتيه، ُه  ُذوأ َفُخ ُكُم الّرُسوُل  َتا َوأَما آ }

ُهوا} َت َفان ْنُه  َع ُكْم  َها  شيئا من هذاأرى فإني : المرأةافقالت َن
 فدخلت على: قال. اذهبي فانظري: قال؟على امرأتك الن

 ما رأيت شيئا: فقالت، فجاءت إليه، تر شيئافلمامرأةا عبد الله 
 أما لو كان ذلك لم نجامعها " أخرجه البخاري وأمسلم,:فقال

 ما: فقالت، فدخلت ثم خرجت. ادخلي:وأعند أحأمد " قال لها
ُد ما حأفظت إذن وأصية العبد الصالح :رأيت بأسا, قال ِري ُأ َوأَما  }

ْنُه} َع ُكْم  َها ْن َأ َلى َما  ِإ ُكْم  َف ِل ُأَخا  "لم نجامعها" أي:, وأقولهَأْن 
َثَة، رضي  فل يجتمع معها,،يطلقها ْبِن حَأار ُأسامة  ٍد  َأبي زي وأعن 

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ْعُت رسوَل ال ّله عنهما، قال: َسِم ال
ّنار،"َيُقوُل:  ْلَقى في ال ُي ْلِقيامِة َف َيْوَم ا َتـِى بالّرُجِل  ُيْؤ

ُدوُر الِحَماُر في َي َكَما  ِبَها  ُدوُر  َي ِنِه، ف ْط َب َتاُب  َأْق ِلُق  ْند َت َف
ّنار َأْهُل ال ْيِه  َل ِإ َتِمُع  َيا ُفلُن،الّرحا، َفيْج ُلوَن:  َيُقو  َف

َلَك َكِر؟َما ْن ْنَهى َعِن الُم َت ْأُمُر بالَمْعُروِف َو َت ُكن  َت َلْم  َأ ؟ 
ْنَهى َأ ِتيه، َو ْنُت آُمُر بالَمْعُروِف َولَ آ ُك َلى،  َب َيُقوُل:  َف

ِتيِه َآ َكِر َو ْن  متفق عليه."َعِن الُم
: قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم: أنس قالعنوأ
 قوم تقرض شفاههمعلى ليلة أسري بي مررت"

خطباءهؤلء " : قال؟ ما هؤلء: قلت"بمقاريض من نار
، كانوا يأمرون الناس بالبر، أهل الدنيامنأمتك 
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" أفل يعقلون، وهم يتلون الكتاب،أنفسهموينسون 
.روأاه أحأمد

فإن من النفاق أن يأمروأا الناس بالبر وأل يفعلوه, وأينهوهم عن
،المنكر وأيرتكبوه, وأيدعوا الناس بألسنتهم إلى السلم

َوأِمَنوأيصدوأهم عنه بأفعالهم وأسوء أخلقهم, وأقد قال تعالى:  }
َلٰى َما َع ّلَه  ل ُد  ِه ُيْش َوأ َيا  ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح ِفي  ُلُه  ْو َق ُبَك  ْعِج ُي ّناِس َمن  ٱل ٱ ٱ ٱ
َد ْفِس ُي ِل َلْرِض  ِفي  َعٰى  ّلٰى َس َو َت َذا  ِإ َوأ ِم.  ْلِخَصا ّد  َل َأ َو  ُه َوأ ِه  ِب ْل َق ٱِفي  ٱ
َلُه ِقيَل  َذا  ِإ َوأ َد.  َفَسا ل ُيِحّب  ّلُه لَ  ل َوأ ّنْسَل  ل َوأ ْلَحْرَث  ِلَك  ْه ُي َوأ َها  ِي ٱِف ٱ ٱ ٱ

ُد} َها ْلِم ْئَس  ِب َل َوأ ّنُم  َه ُبُه َج َفَحْس ِم  ْث ِل ِب ُةا  ِعّز ْل ْتُه  َذ َأَخ ّلَه  ل ٱّتِق  ٱ ٱ ٱ ,ٱ
 قال رسول الله صلى الله عليه:وأعن عمران بن حأصين قال

إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق": وأسلم
روأاه الطبراني في الكبير وأالبزار, وأعن عمر" عليم اللسان

"حأذرنا رسول الله صلى الله: بن الخطاب رضي الله عنه قال
 روأاه أحأمد, وأروأىعليه وأسلم كل منافق عليم اللسان"

المروأزي في تعظيم قدر الصلةا عن أبي عثمان قال: سمعت
 وأهو،عمر بن الخطاب وأأنا بجنب المنبر عدد أصابعي هذه

 وأكيف:"إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم, قالوا: يقول
 يتكلم بالحكمة, وأيعمل بالجور, أوأ: قال؟!يكون المنافق عليما

 سئل:قال المنكر", وأروأى المروأزي أيضا عن أبي يحيى " قال
 الذي يصف السلم وأل: قال؟بن اليمان من المنافقاحأذيفة 

يعمل به".
فالواجب على الولةا أن يكونوا قدوأةا لسائر الناس, وأأن

يتصفوا بالعدل وأالتقوى وأالورع, وأأن يجتنبوا الشبهات وأمواطن
ّيٌن،" :التهم, وأقد قال صلى الله عليه وأسلم َب ِإّن الَحلََل 

ِثيٌر َك َلُمُهّن  َيْع ِبهاٌت لَ  َت َنهما ُمْش ْي َب ّيٌن، َو َب ِإّن الَحراَم  و
ِنِه ِلِدي َأ  ْبَر َت ُبهاِت، اْس ّتقى الّش ّناِس، َفَمن ا ِمَن ال

ِم، ُبهاِت، وَقَع في الَحرا وِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع في الش
َألَ َتع ِفيِه،  َيْر َأْن  ُيوِشُك  كالّراعي يْرعى َحْوَل الِحمى 
َألَ ّلِه َمَحاِرمُه،  ِإّن ِحَمى ال َألَ َو ِلٍك ِحًمى،  ُكّل َم ِل ِإّن  و
ّلُه، ُك ُد  َلَح الجَس َلَحت َص ِإّن في الجَسِد ُمضَغًة إذا ص و

ْلُب َألَ َوِهي الَق ّلُه:  ُك ُد  َد الَجَس َدْت َفس ِإذا َفَس ٌق"َو  متف
 أبي هريرةا قال: قال رسول الله صلى الله عليهعنعليه, وأ
 وكن، أعبد الناستكن ورعا كن أبا هريرة يا" :وأسلم
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 وأحب للناس ما تحب لنفسك،الناسقنعا تكن أشكر 
، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما،تكن مؤمنا

 روأاه ابن" كثرة الضحك تميت القلبفإنوأقل الضحك 
 العلمفضل" : رسول الله صلى الله عليه وأسلمقالماجه, وأ

روأاه"  الورعدينكمخير من فضل العبادة وخير 
َأّن ّلُه عنه  َأنٍس رضَي ال الطبراني في الوأسط وأالبزار, وأعن 

ِبي الن ِريِق، فقالّ ّط ًةا في ال َتْمَر َد  َوأَج ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  :َص
ُتها" ْل َك َل َدَقِة  ُكوَن ِمَن الّص َت َأْن  َأخاُف  ّني  َأ ٌق"َلْولَ  . متف

عليه. 
ّديِق، ٍر الّص ْك َب ّلُه عنها، قالت: كاَن لبي  وأعن عائشَة رضَي ال

َلُه الَخراَج ِرُج  ُيْخ ُغلٌم  ّلُه عنُه  ُكُل ِمْن،رضَي ال ْأ َي ٍر  ْك َب َأبو   وأكاَن 
ُغلُم: َلُه ال َقاَل  َف ٍر،  ْك َب ُبو  َأ ْنُه  َكَل ِم َأ َف ٍء،  ِبَشي ًا  َيوم َء  َفَجا ِه،  َخَراِج

َهذا ِري َما  ْد َو؟َت ُه ٍر: وأَما  ْك َب ُبو  َأ َقاَل  َف ْنَساٍن؟  ِل ْنُت  ّه َك َت ْنُت  ُك َقاَل:   
َلِقيني، َف ُتُه،  ْع َد ّني َخ َأ ِإلّ  َنَة  َها َك ُأحْأِسن ال ِة وأَما  ّي ِل ِه في الجا

َء َفَقا َده  َي ٍر  ْك َب ُبو  َأ ْدَخَل  َأ َف ْنُه،  ْلَت ِم َك َأ َذا الذي  َه ِبذلَك  َطاني  ْع َأ َف
ِ" روأاه البخاري, ِنه ْط َب ٍء في   وأعن الحسن بن عليُكّل َشي

رضي الله عنه قال: "لما احأتضر أبو بكر رضي الله عنه قال: يا
عائشة أنظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها وأالجفنة التي

 فإنا كنا ننتفع بذلك،كنا نصطبح فيها وأالقطيفة التي كنا نلبسها
 فإذا مت فاردديه إلى عمر. فلما،حأين كنا في أمر المسلمين

مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به إلى عمر رضي الله عنه
فقال عمر رضي الله عنه: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت

من جاء بعدك" روأاه الطبراني، وأقال الهيثمي رجاله ثقات.
َفَرَض َكاَن  ْنُه،  َع ّلُه  ّطاِب َرضَي ال ُعَمَر بَن الَخ َأّن  ِفٍع   وأعن نا

ِه ثلثَة آلٍف ِن ْب َفَرَض ل َعَة آلٍف، وأ َب َأر ِليَن  ّوأ َل ِريَن ا ْلُمهاِج ل
ّنما ِإ َتُه فقال:  َقْص َن ِلم  َف ِريَن  َو ِمَن الُمهاِج ُه َلُه:  ِقيَل  َف ٍة،  وأَخْمَسمائ
ُه البخاري, ِه" روأا ْفِس َن ِب َهاَجَر  َكَمْن  َو  ُه ْيَس  َل ُقوُل:  َي ُبوه  َأ ِه  ِب َهاَجر 

 "لئن كان أبو بكر وأعمر تركا هذا:وأعن عمروأ بن العاص قال
 وأايم الله ما كانا مغبونين وأل،المال لقد غبنا وأضل رأيهما

 وأإن كان ل يحل لهما فأخذناه بعدهما لقد هلكنا،ناقصي الرأي
وأايم الله ما جاء الوهم إل من قبلنا "روأاه الطبراني، وأقال

 رجاله رجال الصحيح.:الهيثمي
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 مابابوأقال البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن الكبرى: "
فيقع لئل يغتر به الجاهل ،يستحب للعالم من توقي المشتبهات

 أن أسلم مولى عمرنافعفي الحرام", ثم ذكر بإسناده عن 
حأدث عبدالله بن عمر "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 هذابال ما فقال: ، مصبوغاثوبا بن عبيد الله طلحةرأى على 
 ليس به بأس إنما هو: فقال طلحة؟الثوب المصبوغا عليك

 إنكم أيها الرهط أئمة يقتديعنه: فقال عمر رضي الله .مدر
كان طلحة : لقال، وأأن جاهل لو رآى هذا الثوب،بكم الناس

 فل يلبس أحأد منكم أيها الرهط من،يلبس الثياب المصبوغة
 وأهو محرم".شيئاهذه الثياب المصبوغة 

وأينبغي لولةا المر أن يتجنبوا التنعم في الدنيا وأالترف الذي
يضعف اليمان وأالبدان, فل تصبر على الشدائد وأمشقة

الجهاد, وأل تنهض بأعباء الحرب, فعن معاذ بن الجبل رضي الله
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم لما بعث به إلى

 فإن عباد الله ليسوا،إياك والتنعم": اليمن قال له
روأاه أحأمد وأالبيهقي, وأقال رسول الله صلى" بالمتنعمين

 الذين،شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم"الله عليه وأسلم: 
، ويلبسون ألوان الثياب،يأكلون ألوان الطعام

 روأاه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم"ويتشدقون في الكلم
 "كتب إلينا عمر وأنحن: أبي عثمان قالعنالغيبة وأغيره, وأ

 من كد أبيكوأل كدك من يا عتبة بن فرقد إنه ليس :بأذربيجان
 في رحأالهم مما تشبع منهالمسلمينوأل من كد أمك, فأشبع 

 وأإياكم وأالتنعم وأزي أهل الشرك" روأاه مسلم,،في رحألك
،وأعند أبي عوانة من وأجه آخر سبب قول عمر رضي الله عنه
وأهو أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلم له بسلل فيها

 أيشبع المسلمون في:خبيص عليه اللبود, فلما رآه عمر قال
ل عمر ل أريده وأكتب إلىا ل, فق: قال؟رحأالهم من هذا

عتبة.." وأفي هذا الثر أن المير يتساوأى مع المسلمين في
 وأل يتميز عنهم بشيء من ذلك, وأأن يوصل أرزاقهم،النفقة

"إياكم: إلى منازلهم, وأل يحوجهم إلى المطالبة بحقهم, وأقوله
 وأزي أهل الشرك" وأفي هذا نصح لهم أن يعتادوأا،وأالتنعم

الصلبة وأالقوةا وأالتقشف وأالخشونة في معيشتهم، وأفي زيادةا
 "وأاخشوشنوا" من الخشونة في:عند أبي عوانة وأغيره
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 "يأمرهم في ذلك:المعيشة, قال ابن جرير رحأمه الله
، لئل يتنعموا فيركنوا إلى خفض العيش،بالتخشن في عيشهم

. )11 فيجبنوا وأيحتموا عن أعدائهم "،وأيميلوا إلى الدعة
وأينبغي للولةا أن يتجنبوا ما فيه خيلء من المراكب, وأاللباس,

:وأالبيوت وأغيرها, وأقد قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم
كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ول"

 ابن وأهب أخبرنيوأقال روأاه النسائي وأابن ماجه, "مخيلة
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه" أن عمر بن

فجعل ، بهيتبختر ركب برذوأنا فجعل عنهالخطاب رضي الله 
 ما حأملتموني إل: وأقال، فنزل عنه، يزداد إل تبخترافل ،يضربه

 نفسي", قال ابنأنكرت ما نزلت عنه حأتى ،على شيطان
كثير: إسناده صحيح, فعمر رضي الله عنه نزل عنه عندما

اختال في مشيته, وأمثله السيارةا الفارهة التي تحدث الفخر
وأالكبر في القلب, مع ما توقع في قلوب بعض الفقراء من

سوء الظن بالمراء وأنقص الثقة بهم وأما تولد من الحأقاد في
قلوب البعض إذا رأوأا المراء يركبون السيارات الفارهة

وأيلبسون أغلى الثياب وأيأكلون أنواع الطعام, وأالفقراء ل
يجدوأن إل القليل من حأاجاتهم, فعن معاذ بن أنس رضي الله

من ترك" :عنه أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم قال
اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم

القيامة على رؤوس الخلئق حتى يخيره من أي حلل
 روأاه الترمذي, وأقال رسول الله صلى"اليمان شاء يلبسها

من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه": الله عليه وأسلم
 روأاه أحأمد وأغيره, وأعن أبي"الله ثوب مذلة يوم القيامة

ّله عنه قال: ّي الحارثّي رضي ال ِر ْنَصا َل َبَة ا َل ْع َث َياِس بِن  ِإ ُأَماَمَة 

ُه َد ْن ًا ِع ْوم ّلم ي ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َأْصحاُب َرسوَل ال َكَر  َذ
ّلم:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َيا، فقال رسول ال ْن ّد َتْسَمُعوَن"ال َأل 

َتْسَمُعوَن ِليَمان،َأل  َذة ِمن ا َذا َب ْل ِإّن ا َة ِمَن،  َذ َذا َب ْل ِإّن ا  
ِليَماِن َقّحَل. روأاه أبو داوأد, قال المام النووأي"ا ّت ْعني: ال  ي

ِهَي:رحأمه الله َوأ ْيِن،  َت ْعجَم َليِن الُم ّذا َوأال ِةا  َوحّأد ِء الُم َبا ْل ِبا ُةا:  َذ َذا َب ْل  " ا
َباِس ّل ِر ال َفاِخ َتْرُك  َوأ ِة،  َئ ْي َه َثُة ال َقاِف وأالحاء،.َرثا ْل ِبا َف َقّحّل  ّت َأّما ال  وأ

.البيان جامع )11
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َنَة ِد ِمْن ُخُشو ِبُس الِجل َيا ْل َو الّرُجُل ا ُه َقّحل:  َت َغة: الُم ّل ْهُل ال َأ قال 
ِه" ّف ّتَر َتْرِك ال َوأ ْيِش،  َع ْل : " قال لي أبي:, وأعن أبي بريدةا قال)11ا

 حأسبت أن ريحنا،لو رأيتنا وأنحن مع نبينا وأقد أصابتنا السماء
ريح الضأن " روأاه أبو داوأد وأابن ماجه وأالترمذي, قال ابن

،"وأمعنى الحديث أنه كان ثيابهم الصوف: المنذر رحأمه الله
وأكان إذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الصوف ", وأعن

 "رأيت عمر رضي الله عنه وأهو:أنس رضي الله عنه قال
 وأقد رقع بين كتفيه برقاع ثلث لبد بعضها،يومئذ أمير المؤمنين

على بعض " روأاه مالك, وأعن جابر بن عبد الله رضي الله
 "لقيني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقد ابتعت:عنهما قال

 قرم أهلي فابتعت: قلت؟ ما هذا يا جابر: فقال،لحما بدرهم
 قرم أهلي حأتى تمنيت أن: يرددجابر فجعل ،لهم لحما بدرهم

وأمعنى "قرم" الدرهم سقط مني وألم ألق عمر" روأاه البيهقي,
أي اشتهوا الطعام بشدةا.

وأقد جاءت الشريعة بالتوسط في النفقة دوأن إسراف وأل
َلْم كما قال تعالى: ،تقتير َوأ ْا  ُفو ِر ُيْس َلْم  ْا  ُقو َف َأن َذآ  ِإ ِذيَن  ّل َوأ ٱ{

ًا} َوام َق ِلَك  َذ ْيَن  َب َكاَن  َوأ ْا  ُتُروأ ْق ,وأ يستحب للعبد أن يتوسط فيَي
إن الله يحب أن يرى" :لباسه لقوله صلى الله عليه وأسلم

 روأاه الترمذي، وأقال صلى الله عليه"أثر نعمته على عبده
 ويحب أن يرى،إن الله جميل يحب الجمال" :وأسلم

 روأاه" ويبغض البؤس والتباؤس،نعمته على عبده
البيهقي في شعب اليمان، وأعن أبي الحأوص عن أبيه مالك

 يا رسول الله الرجل أمر به فل يضيفني وأل يقريني:قلت: قال
، قال فرآني رث الهيئة"قرهأل بل "فيمر بي فأجزيه قال: 

 قد أعطاني الله عز وأجل:، فقلت؟"هل لك من مال"فقال: 
فلير أثر نعمة الله"من كل المال من البل وأالغنم قال: 

 روأاه أحأمد وأاللفظ له وأروأى أبو داوأد بعضه."عليك
 حأتى ل،وأ ينبغي للمراء التقلل من الدنيا وأترك التوسع فيها

 فعن،تنقص درجاتهم عند الله على قدر ما توسعوا فيها
ْوٍف، َع َد الّرحأمِن بَن  َأّن عب ِد الّرحأمِن بِن عوٍف  ِإبراهيَم بِن عب

َعُب بُن ِتَل ُمْص ُق ًا، فقاَل:  ٍم وأكاَن صائم َطعا ِتَي ب ُأ ّله عنُه  َرضَي ال

.الصالحين رياض )11
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ّفُن َك ُي َله ما  ْد  ُيوَج َلْم  َف ّني،  ْيٌر ِم َو َخ ُه ّله عنه، وأ ٍر، رضَي ال ُعَمي
ّطَي بها ُغ ِإْن  ِرْجلُه، وأ َدْت  َب ْأُسُه  ِبها َر ّطي  ُغ ِإْن  ٌةا  َد ُبْر ِإلّ  ِه  في

َنا ِطي ْع ُأ ْوأ قاَل:  َأ ُبِسَط  َيا ما  ْن ّد َنا ِمَن ال َل ُبِسَط  ُثّم  ْأُسُه،  َدا ر َب ِرْجله 
ُثّم َلنا.  َلْت  ُعّج ُتنا  َنا ُكوَن حَأَس َت َأْن  َنا  ْد َخِشي َق َنا  ِطي ْع ُأ ْنيا َما  ّد ِمَن ال

ّباِب بِن ُه البخاري, وأعن َخ ّطعاَم. روأا َتَرَك ال ّتى  ْبكي حَأ َعَل ي َج
ّلى اللُه ّله َص َع رسول ال َنا َم َهاَجْر ّله عنه، قال"  َلَرّت، رضي ال ا

ّنا َفِم ّله،  َعلى ال َأْجُرنا  َع  َق َو َف ّله تعالى  َوأجَه ال َتِمُس  ْل َن ّلم  ِه وأَس ْي َل َع
ْير، َعَم َعُب بن  ُهم ُمْص ْن ًا. ِم ْيئ ِه َش ِر َأج ُكْل ِمْن  ْأ َلْم ي َوأ َمْن َماَت 

َها ْينا ب ّط َغ َذا  ِإ ّنا  ُك َف ًةا،  َنِمَر َتَرَك  َوأ ٍد،  ُأحُأ ْوَم  َي ِتَل  ُق ّله عنه،  رضي ال
َأَمَرنا َف ْأُسُه،  َدا َر َب ِه،  ْي َل ِرْج َها  ِب َنا  ْي ّط َغ َذا  ِإ َوأ ُه،  َدْت رْجل َب ْأَسُه،  َر

َعَل َنْج َوأ ْأَسُه،  ّطَي َر َغ ُن َأْن  ّلم،  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص رسوُل ال
َو ُه َف ُتُه.  َثَمَر َلُه  َعْت  َن ْي َأ ّنا َمْن  ِر، وأِم ْذِخ ِل ًا ِمَن ا ْيئ ِه َش َعلى رْجلي

ِه بن عمروأ  ّل ٌق عليه, وأعْن عبد ال َها"، متف ُب بِن العاص، رضياَيهد
ّلم:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ُهما، قال: قال رُسوُل ال ْن ّله ع ما"ال

ْد ُنوا َق َلم، إلّ كا َتْس َتْغنُم و َتْغُزو، َف ّيٍة  ِمْن َغاِزيٍة، أْو َسِر
ُتْخِفُق ّيٍة  َأجوِرِهم، وَما ِمْن غاِزيٍة أْو سِر َثْي  ُل ُث ُلوا  تَعّج

ُأجوُرُهْم َتّم لهم  ُتصاُب إلّ  ُه مسلٌم, قال المام"و  روأا
النووأي رحأمه الله: "فالصواب الذى ل يجوز غيره أن الغزاةا اذا

سلموا أوأ غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أوأ
 وأأن الغنيمة هي فى مقابلة جزء من أجر،سلم وألم يغنم

 فاذا حأصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب،غزوأهم
 وأهذا موافق، وأتكون هذه الغنيمة من جملة الجر،على الغزوأ

 كقوله منا من:للحأاديث الصحيحة المشهورةا عن الصحابة
 وأمنا من أينعت له ثمرته فهو،مات وألم يأكل من أجره شيئا

 "ل:, وأعن ابن عمر رضي الله عنهما قال)11يهدبها أى يجتنيها"
يصيب عبد من الدنيا شيئا إل نقص من درجاته عند الله وأإن

كان عليه كريما" روأاه ابن أبي الدنيا, وأقال المنذري: وأإسناده
جيد. 

فينبغي للمام أن يحاسب المراء على الثراء المفاجئ، وأينظر
في سبل كسبهم للموال, حأتى ليستغل بعضهم الولية لخذ
الرشا أوأ الهدايا أوأجمع الموال بسبب محاباةا الناس لهم في

مسلم. صحيح على النووأي شرح )11
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البيع وأالمعاملت، وأفي الطبقات الكبرى لبن سعد عن ابن
عمر أن عمر أمر عماله فكتبوا أموالهم منهم سعد بن أبي

 فأخذ نصفا وأأعطاهم نصفا "، فشاطرهم عمر أموالهم،وأقاص
وأعن الشعبي في الطبقات أيضا " أن عمر كان إذا استعمل

عامل كتب ماله ", قال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله " وأما
أخذه العمال وأغيرهم من مال المسلمين بغير حأق فلولي المر

. كالهدايا التى يأخذوأنها بسبب العمل:العادل استخراجه منهم
. هدايا العمال غلول:قال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه

براهيم الحربي فى كتاب الهدايا عن ابن عباس رضىإوأروأى 
 "هدايا المراء غلول " ...:الله عنهما أن النبى قال

وأكذلك محاباةا الولةا فى المعاملة من المبايعة وأالمؤاجرةا
 وأنحو ذلك هو من نوع، وأالمزارعةةاوأالمضاربة وأالمساقا

 وألهذا شاطر عمر بن الخطاب رضى الله عنه من،الهدية
 وأإنما شاطرهم،عماله من كان له فضل وأدين ل يتهم بخيانة

 وأكان المر،لما كانوا خصوا به لجل الولية من محاباةا وأغيرها
.)1( لنه كان إمام عدل يقسم بالسوية"،يقتضي ذلك

وأمن ظهر عليه من المراء الترف وأالخيلء في الملبس أوأ
المسكن أوأ المركب أوأ غيره, وأرأى المام المصلحة في عزله

فله أن يعزله, فإن الولية تقتضي كمال النصح للمسلمين، وأأن
يحب المير لهم من الخير ما يحب لنفسه, فإذا ظهر عليه

الترف وأالتنعم، وأالفقراء من حأوله ل يجدوأن بعض حأاجاتهم,
وأهو ل يحسن إليهم، وأل يؤثرهم على نفسه, دل هذا على نقص

بنانصحه للمسلمين، فعن عاصم بن أبي النجود" أن عمر 
، أل تركبوا برذوأنا:الخطاب كان إذا بعث عماله شرط عليهم

 وأل تلبسوا رقيقا، وأل تغلقوا أبوابكم دوأن حأوائج،كلوا نقياأوأل ت
: فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حألت بكم العقوبة، قال،الناس

 إني لم أسلطكم على دماء: فإذا أراد أن يرجع قال،ثم شيعهم
 وأل على أموالهم، وألكني بعثتكم، وأل على أعراضهم،المسلمين

 وأتحكموا بينهم بالعدل،، وأتقسموا فيئهم،لتقيموا بهم الصلةا
 أل فل تضربوا العرب،فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلي

 وأل تعتلوا عليها فتحرموها،، وأل تجمروأها فتفتنوها،فتذلوها

الفتاوأى مجموع )1(
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 وأأقلوا الروأاية عن رسول الله صلى الله عليه،جردوأا القرآن
 انطلقوا وأأنا شريككم" روأاه عبد الرزاق في مصنفه،،وأسلم

ففي الثر نهى المراء عن المركب الذي يحدث الخيلء
وأالتكبر، وأعن التنعم وأالسراف في الطعام وأاللباس.

فصل: نصح المام والمراء ومحاسبتهم ومحاكمته

بعد أن بايع المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالخلفة
 جمعت أصول من أصول السياسة،خطب الناس خطبة عظيمة

 فقد روأى ابن إسحاق أن المسلمين بايعوا أبا بكر،الشرعية
 ثم "تكلم أبو بكر فحمد الله وأأثنى عليه بالذي،رضي الله عنه

عليكم  ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني قد وأليت،هو أهله
وألست بخيركم، فإن أحأسنت فأعينوني، وأإن أسأت فقوموني،
الصدق أمانة وأالكذب خيانة، وأالضعيف فيكم قوي عندي حأتى

وأالقوي فيكم ضعيف حأتى آخذ أرجع عليه حأقه إن شاء الله،
الحق منه إن شاء الله، ل يدع قوم الجهاد في سبيل الله إل
خذلهم الله بالذل، وأل تشيع الفاحأشة في قوم إل عمهم الله

بالبلء، أطيعوني ما أطعت الله وأرسوله، فإذا عصيت الله
وأرسوله فل طاعة لي عليكم قوموا إلى صلتكم يرحأمكم

 الله", قال ابن كثير: وأهذا إسناد صحيح.
"قد وأليت عليكم وألست بخيركم", فهو: فقوله رضي الله عنه

رضي الله عنه أفضل المة بعد نبيها صلى الله عليه وأسلم,
وأإنما قال هذا لتواضعه رضي الله عنه, وأهذا الذي يجب أن

 فيعاملهم بالتواضع وأاللين من غير،يكون عليه المام مع رعيته
ِفْضضعف, وأيتحبب إليهم وأيرحأمهم, وأقد قال تعالى:  ْخ َوأ ٱ{

ِنيَن} ْؤِم ْلُم َعَك ِمَن  َب ّت ِلَمِن  َناحَأَك  ٱَج ٍة, وأقال تعالى: ٱ ِبَما َرحْأَم َف }
ْا ِمْن َفّضو ْن َ ْلِب ل َق ْل ِليَظ  َغ ًا  ّظ َف ْنَت  ُك ْو  َل َوأ ُهْم  َل ِلنَت  ِه  ّل ل ٱّمَن  ٱ

ِلَك} ْو .حَأ
 :معاونة المام على البر والتقوى

وأقوله رضي الله عنه" فإن أحأسنت فأعينوني", يدل على أن
من الواجبات على الرعية في حأق المام معاوأنته على البر

َوأالتقوى, وأقد قال الله تعالى:  َوأل ٰى  َو ّتْق ل َوأ ْلبّر  َلى  َع ْا  ُنو َوأ َعا َت َوأ ٱ{ ٱ
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َوأاِن} ْد ُع ْل َوأ ِم  ْث ِل َلى  َع ْا  ُنو َوأ َعا ٱَت بن الخطاب رضيا, وأقال عمر ٱ
 النصيحة بالغيب: "أيها الرعية إن لنا عليكم حأقا:الله عنه

 وأل أعم، إنه ليس من حألم أحأب إلى الله،وأالمعاوأنة على الخير
 أيها الرعية إنه ليس من جهل أبغض،نفعا من حألم إمام وأرفقه

.)11 وأل أعم شرا من جهل إمام وأخرقه"،إلى الله
فالواجب على المسلمين أن يعاوأنوا المام على الحكم بشرع

الله وأإقامة العدل بين الناس, وأأداء المانات وأالحقوق إلى
أهلها, وأالخذ على أيدي المفسدين وأالجناةا, وأأما إذا أمرهم

بمعاوأنته على الثم وأالعدوأان فل يعاوأن, بل يجب النكار عليه
وأمحاسبته وأمحاكمته, وأقد نهى الله تعالى عن التعاوأن على

َ َوأل ٰى  َو ْق ّت ل َوأ ْلبّر  َلى  َع ْا  ُنو َوأ َعا َت َوأ ٱالثم وأالعدوأان, فقال تعالى: { ٱ
َوأاِن}, وأعن جابر بن عبد الله رضي ْد ُع ْل َوأ ِم  ْث ِل َلى  َع ْا  ُنو َوأ َعا ٱَت ٱ

الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وأسلم قال لكعب بن
 قال وأما إمارةا"أعاذك الله من إمارة السفهاء": عجرةا

أمراء يكونون بعدي ل يقتدون بهديي":  قال؟السفهاء
 فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم،ول يستنون بسنتي

 ول،على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم
 ولم، ومن لم يصدقهم بكذبهم.ايردوا على حوضي

، فأولئك مني وأنا منهم،يعنهم على ظلمهم
 يا كعب بن عجرة الصوم جنة.اوسيردوا على حوضي

: أوأ قال"والصدقة تطفئ الخطيئة والصلة قربان
 يا كعب بن عجرة إنه ل يدخل الجنة لحم نبت.ابرهان"

 يا كعب بن عجرة الناس.امن سحت النار أولى به
 فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه،غاديان

 أخرجه أحأمد وأغيره وأاللفظ لحأمد, وأقال صلى الله"افموبقه
 عليكم أمراء يقربون شرار الناسليأتين" :عليه وأسلم

منكمويؤخرون الصلة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك 
 روأاه" خازناول جابيا ول شرطيافل يكونن عريفا ول 

ظالما أعان من": ابن حأبان, وأقال صلى الله عليه وأسلم
 من ذمة اللهبرئ بباطله حقا فقد ليدحضبباطل 

 روأاه الطبراني في الوأسط."وذمة رسوله

.لهناد وأالزهد الطبري تاريخ )11
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 :نصح الولة ومحاسبتهم وتقويمهم
 "وأإن أسأت فقوموني" من التقويم,:وأقوله رضي الله عنه

يقال قومه أي عدله, أي إذا أسأت فعدلوني وأردوأني إلى
الحق, وأهذا يدل على أن المة يجب عليها أن تقوم المام
وأالولةا, وأتردهم إلى الحق, وأتمنعهم من الظلم,قال شيخ

،"فهذا من كمال عدله وأتقواه: السلم ابن تيمية رحأمه الله
 وأوأاجب على،وأوأاجب على كل إمام أن يقتدي به في ذلك

 فإن استقام المام أعانوه على،الرعية أن تعامل الئمة بذلك
، وأإن زاغا وأأخطأ بينوا له الصواب وأدلوه عليه،طاعة الله تعالى

 فإذا كان منقادا،وأإن تعمد ظلما منعوه منه بحسب المكان
 وأإن كان ل يمكن،للحق كأبي بكر فل عذر لهم في ترك ذلك

دفع الظلم إل بما هو أعظم فسادا منه لم يدفعوا الشر القليل
 "أتى عمر: موسى بن أبي عيسى قالعنوأ ،)11بالشر الكثير"

فقال حأارثة فوجد محمد بن مسلمة يبن الخطاب مشربة بن
 وأكما، أراك وأالله كما أحأب: فقال؟ كيف تراني يا محمد:عمر

 على جمع المال عفيفا عنهقويايحب من يحب لك الخير أراك 
فيعادل في قسمه وألو ملت عدلناك كما يعدل السهم 

 يعدلكما لو ملت عدلناك : هاه فقال: عمرفقال ،الثقاف
في الحمد الله الذي جعلني : عمرفقال الثقاف, فيالسهم 

وأأخرج قوم إذا ملت عدلوني" أخرجه ابن المبارك في الزهد,
ابن أبي شيبة في مصنفه عن يحيى بن عيسى عن العمش

"دخلت على عمر وأهو: عن إبراهيم عن همام عن حأذيفة قال
، وأهو يحدث نفسه فدنوت منه،قاعد على جذع في داره

 فقال هكذا بيده؟ ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين:فقلت
 الذي يهمك وأالله لو رأينا منك أمرا ننكره:وأأشار بها قال قلت

 الله الذي ل إله إل هو لو رأيتم مني أمرا: قال.لقومناك
 الله الذي ل إله إل هو لو رأينا منك: فقلت؟تنكروأنه لقومتموه

: وأقال، ففرح بذلك فرحأا شديدا: قال.أمرا ننكره لقومناك
الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد من الذي إذا رأى

 عبد الله بن مسعود رضي اللهعنمني أمرا ينكره قومني"، وأ
فإن هذه، مثلعنه قال: " إنه سيكون أمراء يدعون من السنة 

.النبوية السنة منهاج )11
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 بالطامةجاؤوأا تركتموها فإن ، هذهمثلتركتموها جعلوها 
الكبرى" أخرجه الطبراني في الكبير, وأذكر عمروأ بن العاص

ة حأسنة جميلةصل "وأخ:رضي الله عنه خصال للروأم, ثم قال
وأأمنعهم من ظلم الملوك " أخرجه مسلم، فوصف خصلة منع

الملوك من الظلم بالحسن وأالجمال.
 النصيحة:وأتقويم المام وأالمراء له عدةا طرق وأوأسائل منها

وأالتواصي بالحق وأالتواصي بالصبر, وأالمر بالمعروأف وأالنهي
َلِفىعن المنكر, وأقد قال الله تعالى:  ِلنَساَن  ِإّن  ِر.  َعْص ْل َوأ ٱ{ ٱ

ّق ْلَح ِب ْا  ْو َواَص َت َوأ ِلَحاِت  لّصا ْا  ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِإلّ  ٍر.  ٱُخْس ٱ ٱ
ِر} ْب لّص ِب ْا  ْو َواَص َت ِه, وأقال تعالى: ٱَوأ ّل ل ِرَسالَِت  ُغوَن  ّل َب ُي ِذيَن  ّل ٱ{ ٱ

ًا} ِه حَأِسيب ّل ل ِب َفٰى  َك َوأ ّلَه  ل ِإلّ  ًا  َأحَأد ْوَن  َيْخَش َوألَ  َنُه  ْو َيْخَش ٱَوأ .وأ قالٱ
 أنا:إن الله يرضى لكم ثلث" :صلى الله عليه وأسلم

 وأن تعتصموا بحبل الله،تعبدوه ول تشركوا به شيئا
" وأن تناصحوا من وله الله أمركم،جميعا ول تفرقوا

" أمرني أبي ذر رضي الله عنه قال: عنأخرجه مسلم, وأ
 بحب المساكينأمرني بسبع:خليلي صلى الله عليه وأسلم 

 دوأني وأل أنظر إلىهو وأأمرني أن أنظر إلى من ،وأالدنو منهم
 وأأمرني أل، وأأمرني أن أصل الرحأم وأإن أدبرت،من هو فوقي

، وأأمرني أن أقول بالحق وأإن كان مرا، شيئاأحأداأسأل 
 أن أكثر من قولوأأمرني ،وأأمرني أل أخاف في الله لومة لئم

 روأاه فإنهن من كنز تحت العرش"،ل حأول وألقوةا إل بالله
"بايعنا: أحأمد, وأعن عبادةا بن الصامت رضي الله عنه قال

رسول الله صلى الله عليه وأسلم على السمع وأالطاعة في
 وأأل ننازع، وأعلى أثرةا علينا،العسر وأاليسر وأالمنشط وأالمكره

، إل أن تروأا كفرا بواحأا عندكم من الله فيه برهان،المر أهله
 ل نخاف في الله لومة لئم "،وأعلى أن نقول بالحق أينما كنا

"أن أناسا: روأاه البخاري وأمسلم, وأعن أبي ذر رضي الله عنه
 يصلون كما، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالجور:قالوا

. وأيتصدقون بفضول أموالهم، وأيصومون كما نصوم،نصلي
 إن:أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به" :قال

 وبكل، وبكل تكبيرة صدقة،بكل تسبيحة صدقة
 وأمر بالمعروف، وبكل تهليلة صدقة،تحميدة صدقة

 روأاه مسلم وأغيره, وأعن"صدقة ونهي عن منكر صدقة
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أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان": وأسلم قال

 روأاه أبو داوأد وأالترمذي, وأعن أبي أمامة رضي الله عنه"جائر
قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وأسلم رجل عند

 فسكت؟ يارسول الله أي الجهاد أفضل:الجمرةا الوأل فقال
 فلما رمي، فلما رمى الجمرةا الثانية سأله فسكت عنه،عنه

أين" : قال،جمرةا العقبة وأضع رجله في الغرز ليركب
كلمة حق تقال" : ها أنا يا رسول الله قال: قال"السائل

 روأاه ابن ماحأه, وأعن جابر رضي الله"عند سلطان جائر
سيد الشهداء" :عنه عن النبي صلى الله عليه وأسلم قال

حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر
 روأاه الحاكم, وأعن النعمان بن بشير"فأمره ونهاه فقتله

مثل" :رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وأسلم قال
القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم

 وبعضهم، فصار بعضهم أعلها،استهموا على سفينة
 فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من،أسفلها

 لو أنا خرقنا في: فقالوا،الماء مروا على من فوقهم
 فإن تركوهم وما،نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا

 وإن أخذوا على أيديهم نجوا،أرادوا هلكوا جميعا
 روأاه البخاري, وأعن ابن مسعود رضي الله"ونجوا جميعا

ما من نبي" :عنه أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم قال
بعثه الله في أمة قبلي إل كان له من أمته حواريون

 ثم إنها، ويقتدون بأمره، يأخذون بسنته،وأصحاب
، يقولون ما ل يفعلون،تخلف من بعدهم خلوف
 فمن جاهدهم بيده فهو،ويفعلون ما ل يؤمرون

 ومن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن،مؤمن
 وليس وراء ذلك من،جاهدهم بقلبه فهو مؤمن

 روأاه مسلم, وأعن أبي بكر الصديق "اليمان حبة خردل
َيا : يا أيها الناس إنكم تقرؤوأن هذه الية:رضي الله عنه قال }

َذا ِإ ُكم ّمن َضّل  َيُضّر ُكْم لَ  ُفَس َأن ُكْم  ْي َل َع ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ

ُتْم} ْي َد َت ْه , وأإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وأسلما
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على": يقول

 روأاه أبو"يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده
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 أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وأسلمعنداوأد وأالترمذي,وأ
 يتكلم بحق إذاأن الناس هيبةل يمنعن أحدكم ": قال

 أبي سعيدعن روأاه أحأمد وأغيره, وأ" سمعهأورآه أو شهده 
ل"  الله عليه وأسلم:الخدري قال قال رسول الله صلى

 نفسه إذا رأى أمرا لله فيه مقال أنأحدكميحقرن 
 له يوم القيامة ما منعك أن تقولفيقال ،يقول فيه

 فأنا أحق أن: قال.ا رب خشيت الناس: فيقول؟فيه
 قال: عبد الله بن عمروأ قالعن روأاه أحأمد وأغيره, وأ"تخشى

 رأيت أمتي تهابإذا": رسول الله صلى الله عليه وأسلم
 روأاه"منهم تودع فقد .ا أنت ظالم: أن تقول لهالظالم

،المؤمن مرآة المؤمن" :أحأمد، وأقال صلى الله عليه وأسلم
 ويحوطه، يكف عليه ضيعته،والمؤمن أخو المؤمن

 روأاه أبو داوأد وأغيره، وأقال أبو هريرةا رضي الله"من ورائه
 "المؤمن مرآةا أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه" روأاه:عنه

البخاري في الدب المفرد.
وأالمام وأالمراء ينصحون سرا, وأينصحون وأينكر عليهم علنية,

وأالمرجع في ذلك إلى المصلحة الشرعية, فإذا كان في العلن
 فينبغي في هذه،بالنكار إثارةا فتنة وأمفسدةا أعظم من المنكر

الحالة السرار بنصيحة المام أوأ المير, وأإذا كانت المصلحة
بالنكار علنية كما لو جاهر المام أوأ المير بفعل المنكر أمام

 ففي هذه الحالة ينكر عليه علنية, وأقد جاءت النصوص،الناس
وأالثار بهذا وأهذا.

فمن الدلة على السرار بالنكار وأالنصح, قول رسول الله
 أراد أن ينصح لذي سلطانمن" :صلى الله عليه وأسلم

 قبلفإن , بهفيخلو بيده يأخذ ولكن ،فل يبده علنية
 روأاه أحأمد" كان قد أدى الذي عليهوإلمنه فذاك, 

 شقيق عنعنوأالحاكم وأابن أبي عاصم في كتاب السنة, وأ
؟ أل تدخل على عثمان فتكلمه:أسامة بن زيد قال قيل له

 إل أسمعكم, وأالله لقد كلمته فيماأكلمه أتروأن أني ل :فقال
 أوأل منأكونبيني وأبينه ما دوأن أن أفتتح أمرا ل أحأب أن 

فتحه, وأل أقول لحأد يكون على أمير إنه خير الناس بعد ما
يؤتى" يقول: صلى الله عليه وأسلم اللهسمعت رسول 

أقتاب فتندلق ,بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار
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 فيجتمع, فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى,بطنه
 فلن مالك ألم تكن تأمريا : فيقولون,إليه أهل النار

 بلى قد كنت: فيقول؟بالمعروف وتنهى عن المنكر
 روأاه" وأنهى عن المنكر وآتيه, آتيهولآمر بالمعروف 

البخاري وأمسلم وأاللفظ له.
وأمن الدلة على العلن بالنكار وأالنصح, ما روأاه مسلم في

 أوأل من بدأ بالخطبة يوم: طارق بن شهاب قالعنصحيحه 
 الصلةا قبل:, فقام إليه رجل, فقالمروأانالعيد قبل الصلةا 

 هذا فقدأما : فقال أبو سعيد. قد ترك ما هنالك: فقال.الخطبة
قضى ما عليه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وأسلم

 فإن لم, بيدهفليغيره منكرا منكممن رأى " يقول:
 وذلك, فإن لم يستطع فبقلبه,فبلسانهيستطع 

."أضعف اليمان
وأعن أبي قبيل" عن معاوأية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم

 إنما المال مالنا, وأالفيء فيئنا, فمن:الجمعة, فقال عند خطبته
 فلم يجبه أحأد, فلما كان.شاء أعطيناه, وأمن شئنا منعناه

الجمعة الثانية قال مثل ذلك, فلم يجبه أحأد, فلما كان الجمعة
الثالثة قال مثل مقالته, فقام إليه رجل ممن حأضر المسجد,

 كل إنما المال مالنا وأالفيء فيئنا, فمن حأال بيننا وأبينه:فقال
 فنزل معاوأية فأرسل إلى الرجل.حأاكمناه إلى الله بأسيافنا

 ثم دخل الناس فوجدوأا. هلك الرجل:فأدخله, فقال القوم
 إن هذا الرجل:الرجل معه على السرير, فقال معاوأية للناس

أحأياني أحأياه الله, سمعت رسول الله صلى الله عليه وأسلم
,سيكون أئمة من بعدي يقولون ول يرد عليهم": يقول

 وأإني تكلمت"يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة
 أحأد, فخشيت أن أكون منهم, ثمّأوأل جمعة فلم يرد علي

 أحأد, فقلت فيّتكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد علي
 ثم تكلمت في الجمعة الثالثة, فقام هذا. إني من القوم:نفسي

 فأحأياني أحأياه الله" روأاه الطبراني وأأبويعلى،ّالرجل فرد علي
 رجاله ثقات، وأروأى الطبراني عن محمد بن:وأقال الهيثمي

"خطب معاوأية فتكلم بشيء مما ينكره الناس: عقبة قال
 سمعت رسول الله صلى الله:فردوأا عليه فسره ذلك, وأقال
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,يكون أمراء يقولون ول يرد عليهم": عليه وأسلم يقول
حأسنه اللباني."يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا

وأقد جاءت الشريعة بالنهي عن مداهنة المراء وأالسكوت عن
 ابن عمرعنف منكراتهم, وأالنهي عن مدحأهم في وأجوههم,

رضي الله عنهما " أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلطيننا,
 قال ابن؟ ما نتكلم إذا خرجنا من عندهمبخلففنقول لهم 

 رسول اللهعهد على نفاقا كنا نعد هذا :عمر رضي الله عنهما
 البخاري، قال الحافظ ابن حأجرروأاهصلى الله عليه وأسلم" 

 روأايةفي وأ. عليهمنثني فنقول لهم أي قوله ":رحأمه الله
بن أبي شيبةا وأوأقع عند . فنتكلم بين أيديهم بشيءالطيالسي:

 على ابن عمر فوقعواقوم دخل :من طريق أبي الشعثاء قال
: قالوا؟ أتقولون هذا في وأجوههم:في يزيد بن معاوأية, فقال

 وأفي روأاية عروأةا بن الزبير عند. وأنثني عليهمنمدحأهمبل 
ناإ :بن عمر فقلتا أتيت :الحارث بن أبي أسامة وأالبيهقي قال

نجلس إلى أئمتنا هؤلء, فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق
 كنا نعد هذا نفاقا, فل أدري كيف هو:, فقالفنصدقهمغيره 

 أبا عبد الرحأمنيا : لفظ البيهقي, وأفي روأاية الحارث.عندكم
 تقبل:مام يقضي بالقضاء نراه جورا, فنقولإإنا ندخل على ال

وأللخرائطي إنا نحن معاشر محمد فذكر نحوه... فقال: .الله
 إنا ندخل:في المساوأئ من طريق الشعبي قلت لبن عمر

: خرجنا قلنا لهم خلف ذلك, فقالفإذاعلى أمرائنا فنمدحأهم, 
نفاقا.كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وأسلم 

 روأاية يزيد بن أبي زياد عن مجاهد أنمنوأفي مسند مسدد 
أنيس كيف أنتم وأأبو :رجل قدم على ابن عمر فقال له

 إذا لقيناه قلنا له ما يحب, وأإذا وألينا: قال؟الضحاك بن قيس
 ذاك ما كنا نعده مع رسول اللهقال: .عنه قلنا له غير ذلك

، وأفي مسند المام أحأمد:)11 النفاق"منصلى الله عليه وأسلم 
: عبد الله بن عمر لقي ناسا خرجوا من عند مروأان فقالنأ

: قال. عند المير مروأانمن خرجنا : قالوا؟من أين جاء هؤلء
رأيتموه منكر وأكلوأكل حأق رأيتموه تكلمتم به وأأعنتم عليه, 

 ما ينكر,يقول ل وأالله, بل :أنكرتموه وأرددتموه عليه, قالوا

.الباري فتح )11
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 قاتله: فإذا خرجنا من عنده قلنا. قد أصبت أصلحك الله:فنقول
 كنا بعهد رسول الله: قال عبد الله! وأأفجرهأظلمهالله ما 

 هكذا ".كان هذا نفاقا لمن نعدصلى الله عليه وأسلم 
 ومن, سكن البادية جفامن ":وأقال صلى الله عليه وأسلم

 روأاه أبو" أتى السلطان افتتنومن ,غفل الصيد اتبع
داوأد وأالترمذي وأالنسائي, وأهذا لمن داهن السلطان وأسكت

عن باطله, وأأما من دخل على السلطان لنصحه وألقول الحق
عنده, فقد قام بأفضل الجهاد.

 بن عمروأ حأدثني أبي عن أبيه علقمة بن وأقاصمحمدوأعن 
 لك رحأما, وأإنإن : مر به رجل له شرف, فقال له علقمة:قال

لك حأقا, وأإني رأيتك تدخل على هؤلء المراء وأتتكلم عندهم
 أن تتكلم به, وأإني سمعت بلل بن الحارثاللهبما شاء 

 قاليقول:المزني صاحأب رسول الله صلى الله عليه وأسلم 
ليتكلم أحدكم إن": رسول الله صلى الله عليه وأسلم

, ما يظن أن تبلغ ما بلغت,بالكلمة من رضوان الله
, إلى يوم القيامةرضوانهفيكتب الله عز وجل له بها 

 ما يظن,وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله
 فيكتب الله عز وجل عليه بها,بلغتأن تبلغ ما 

 فانظر وأيحك ماذا:قال علقمة "سخطه إلى يوم يلقاه
 به ماأتكلم منعني أن قد كلم فرب ؟ وأماذا تكلم بهتقول؟

سمعت من بلل بن الحارث" روأاه ابن ماجة وأابن حأبان وأروأى
الترمذي المرفوع منه.

 سمع النبي: أبي موسى الشعري رضي الله عنه قالعن وأ
 فيوأيطريه يثني على رجل رجلصلى الله عليه وأسلم 

متفق " الرجلظهرأهلكتم أو قطعتم " :المدحأة, فقال
عليه. 

 صلىالنبيوأعن أبي بكرةا رضي الله عنه أن رجل ذكر عند 
 رجل خيرا, فقال النبي صلى اللهعليه فأثنىالله عليه وأسلم 

 مرارايقوله " قطعت عنق صاحبكويحك" :عليه وأسلم
 فليقل أحسب كذا,إن كان أحدكم مادحا ل محالة"

 ول يزكى, اللهوحسيبه إن كان يرى أنه كذلك .اوكذا
متفق عليه."على الله أحد
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رجل وأعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن 
جعل يمدح عثمان رضي الله عنه, فعمد المقداد فجثا على

 ما:, فقال له عثمانالحصباءركبتيه, فجعل يحثو في وأجهه 
إذا" قال: إن رسول الله صلى الله عليه وأسلم : فقال؟شأنك

 روأاه" فاحثوا في وجوههم الترابالمداحينرأيتم 
مسلم.

 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " إن الرجل ليغدوأقالوأ
بدينه ثم يرجع وأما معه منه شيء، يلقى الرجل ليس يملك له

ًا، فيقول له: وأالله إنك كيت وأكيت، فلعله أن يرجع ًا وأل ضر نفع
َيْحظ من حأاجته بشيء، وأقد أسخط الله، ثم قرأ َتَر :وألم  َلْم  َأ }

ُهْم} ُفَس َأن ّكوَن  ُيَز ِذيَن  ّل َلى   الية" روأاه ابن جرير وأغيره .ٱِإ
وأمن الوسائل في تقويم المام وأالمراء المحاسبة,وأ قد روأى

 أبي حأميد عبد الرحأمن بن سعد الساعديعنالبخاري وأمسلم 
رجل استعمل النبي صلى الله عليه وأسلم :رضي الله عنه قال

هذا : الصدقة, فلما قدم قالعلى اللتبية ابن لهمن الزد, يقال 
 الله صلى الله عليه وأسلمرسول فقام .لكم وأهذا أهدي إلي

 فإني:أما بعد" : وأأثنى عليه, ثم قالالله المنبر, فحمد على
,أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولني الله

 أفل, هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي: فيقولفيأتي
كان حتى تأتيه هديته إن ,جلس في بيت أبيه أو أمه

 والله ل يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إل,صادقا
 فل أعرفن أحدا,القيامةلقي الله تعالى يحمله يوم 

 أو بقرة لها,منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء
ثم رفع يديه حأتى رؤي بياض إبطيه تيعر" أو شاة ,خوار
 أبي حأاتم عن العتبيوأعن ثلثا, "اللهم هل بلغت" :فقال

قال " بعث إلى عمر بحلل فقسمها فأصاب كل رجل ثوب ثم
 أيها الناس أل: وأعليه حألة وأالحلة ثوبان, فقالالمنبرصعد 

 لم يا أبا عبدعمر: ل نسمع, فقال : فقال سلمان؟تسمعون
 ل: حألة, فقالوأعليك ثوبا ثوبا إنك قسمت علينا : قال؟الله

:, فقالأحأدتعجل يا أبا عبد الله, ثم نادى يا عبد الله فلم يجبه 
: لبيك يا أمير المؤمنين فقال:يا عبد الله بن عمر, فقال
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. اللهم نعم: قال؟ ائتزرت به أهو ثوبكالذينشدتك الله الثوب 
.)11 فقل الن نسمع":قال سلمان

وأمن الوسائل في تقويم المراء متابعة أعمالهم, وأالنظر في
 جابر بن سمرةا رضي الله عنهماعنشكاوأى الناس ضدهم, ف

اللهقال شكا أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وأقاص رضي 
عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فعزله وأاستعمل

 أنه ل يحسن يصلي, فأرسلذكروأاعليهم عمارا, فشكوا حأتى 
أبا إسحاق إن هؤلء يزعمون أنك ل تحسن إليه, فقال يا

 أما أنا وأالله فإني كنت أصلي بهم صلةا رسول:, فقالتصلي
 العشاءصلةا أخرم عنها, أصلي لالله صلى الله عليه وأسلم 

 قال ذلك الظن بك يا.فأركد في الوأليين, وأأخف في الخريين
 معه رجل أوأ رجال إلى الكوفة يسأل عنهوأأرسل .أبا إسحاق

 معروأفا, حأتىوأيثنونأهل الكوفة فلم يدع مسجدا إل سأل عنه 
ا لبني عبس, فقام رجل منهم يقال له أسامة بنًدخل مسجد
ل أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان : سعدةا فقالأباقتادةا يكنى 

 قال., وأل يقسم بالسوية, وأل يعدل في القضيةبالسريةيسير 
 اللهم إن كان عبدك هذا كاذبابثلث: أما وأالله لدعون :سعد

.قام ريآء وأسمعة, فأطل عمره, وأأطل فقره, وأعرضه للفتن
 بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون, أصابتني دعوةاوأكان
 فأنا: عن جابر بن سمرةاالراوأي قال عبد الملك بن عمير .سعد

ليتعرضرأيته بعد قد سقط حأاجباه على عينيه من الكبر, وأإنه 
للجواري في الطرق فيغمزهن" متفق عليه, وأفي روأاية لمسلم

 بالصلةا".العراب تعلمني" قال سعد رضي الله عنه
"أيما:  سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قالعنوأ

 فلم أغيرها فأنا ظلمته"مظلمته فبلغتنيعامل لي ظلم أحأدا 
روأاه ابن سعد في الطبقات الكبرى.

 طارق بن شهاب قال كتب عمر بن الخطاب رحأمه اللهعنوأ
قال دوأني" عليه "من ظلمه أميره فل إمرةا له الكوفةإلى أهل 

فكان الرجل يأتي المغيرةا بن شعبة فيقول إما أن تنصفني من
" روأاه الخلل في كتاب السنة.ّ إمرةا لك عليفلنفسك وأإل 

.الصفوةا صفوةا )11



  152
 الشرعية السياسة

وأمن الوسائل في تقويم المام وأالمراء الرجوع إلى القضاء
الشرعي لفصل النزاع في سياسات الولةا الداخلية أوأ

الخارجية, أوأ لرفع الظلم وأأداء الحقوق أوأ غيرها، قال المام
ابن جرير رحأمه الله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه "

 بينه وأبينجمع شكي إليه عامل له وأإذا من عماله يقتص وأكان
, وأيأتي)11من شكاه, فإن صح عليه أمر يجب أخذه به أخذه به"

ذكر بعض الدلة على هذا عند الحديث عن العدل في الحكم
وأمساوأاةا الناس أمام القضاء. 

 وأالواجب على وألةا المور استماع النصيحة وأقبولها من عموم
المسلمين من الرجال أوأ النساء, وأقد أخرج أبو يعلى بإسناده

 ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله: مسروأق قالعن
 ما إكثاركم فيالناس قال: " أيها ثمصلى الله عليه وأسلم 

صدق النساء, وأقد كان رسول الله صلى الله عليه وأسلم
 فيما بينهم أربعمائة درهم فما دوأنالصدقات وأإنما وأأصحابه

 أوأ كرامة لماللهذلك, فلو كان الكثار في ذلك تقوى عند 
تسبقوهم إليها, فل أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأةا على

 نزل فاعترضته امرأةا من قريش,ثمأربعمائة درهم " قال, 
 أن يزيدوأا في مهرالناس يا أمير المؤمنين نهيت :فقالت

 أما سمعت ما: نعم, فقالت: قال؟النساء على أربعمائة درهم
 أما سمعت: فقالت؟ وأأي ذلك: فقال؟ في القرآناللهأنزل 

ًئا :الله يقول ْي ْنُه َش ْا ِم ُذوأ ْأُخ َت َفلَ  َطاًرا  ِقن ُهّن  َدا ِإحْأ ُتْم  ْي َت َوأآ }
ًا} ِبين ًا ّم ْثم ِإ َوأ ًا  َتان ْه ُب َنُه  ُذوأ ْأُخ َت  كل الناس، غفرااللهم فقال: قال, َأ

 إني كنت نهيتكم: فركب المنبر فقالرجع ثم . من عمرأفقه
 فمن شاء، درهمأربعمائةأن تزيدوأا النساء في صدقاتهن على 

: قال وأأظنه قالىأن يعطي من ماله ما أحأب". قال أبو يعل
 إسناده جيد قوي.: فليفعل"، قال ابن كثيرنفسه"فمن طابت 

،هم عليهضوأهذا المر ينبغي على وألةا المر تبيينه للرعية وأحأ
وأهو أن للرعية إبداء النصح في سياسة الحكومة الداخلية

وأالخارجية, وأعلى الحكومة استماع النصيحة, وأقبول الحق ممن
أشار به.

الطبري. تاريخ )11
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وأالنصيحة من أفراد الرعية قد تأتي نصيحة مختصرةا, وأقد تأتي
كتابا موسعا,أوأ بحثا علميا مفصل, وأينبغي لولةا المر تنظيم

استقبال المشورةا وأالنصح من الرعية, وأترتيبه إداريا بما يحقق
المصلحة الشرعية.

وأفي تربية المة وأحأضها على مشاوأرةا وأمناصحة الولةا في
شؤوأن الدوألة تتحقق الكثير من المصالح, وأمنها أن هذا مما

أوأجبته الشريعة السلمية من التواصي بالحق وأالتواصي
بالصبر, وأالنصيحة لئمة المسلمين.

وأمن المصالح تربية المسلمين على المشاوأرةا
لعقول, وأصقل للمواهب,لوأالمناصحة,وأتنوير للقرائح, وأإعمال 

كما تبرز في المة القيادات المؤهلة, وأأهل الخبرةا المؤهلون
لقيادةا المة.

وأمنها أن استماع النصيحة من الرعية يذهب الشعور باستبداد
ستبداد يضعفاوألةا المر في سياسة الدوألة, فإن الشعور بال

 وأيضعف نصرتهم لهم وأتعاوأنهم معهم,،طاعة الرعية للمراء
وأيصدهم عن العمل الجاد في بناء الدوألة.

وأمن المصالح في المشورةا وأالنصيحة الوصول إلى الحق
وأالصواب, وأتحري العدل في سياسة الدوألة وأما يطرأ من

نوازل.
ًاوأمن المصالح أن في استماع المشورةا وأالنصيحة تطييب

 لقلوبهم, وأزيادةا في محبتهم لولةا المر,ًالنفوس الرعية وأتأليف
غائن وأالحأقاد بينضستبداد فهو من أعظم أسباب الاوأأما ال

الرعية وأالولةا.
وأمن المصالح أن يتبين للمسلمين الطريق الشرعي الذي يجب

أن يتبعوه وأيشاركوا فيه لصلح سياسات الحكومة الداخلية
وأالخارجية, وأتقويم وألةا المور, وأأن يتبين لهم سبيل

الديمقراطيين من الكافرين وأالمرتدين الذين يلبسون على
الناس وأيدعونهم إلى ما يسمونه "بالمشاركة الشعبية" وأهي
مشاركة شركية, تعني أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دوأن

الله حأين يختار بعضهم بعضا حأكاما وأمشرعين برلمانيين
 كما قال تبارك،يشرعون لهم ما توحأيه إليهم شياطينهم

ِإْن :وأتعالى َوأ ُكْم  ُلو ِد ُيَجا ِل ِهْم  ِئ َيآ ِل ْوأ َأ َلى  ِإ ُيوحُأوَن  َل ِطيَن  َيا ِإّن الّش َوأ }
ُكوَن} ِر َلُمْش ُكْم  ّن ِإ ُهْم  ُتُمو ْع َط .َأ
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متناع عن قبول الحق فهو من صفات أهلاوأأما رد النصيحة وأال
الكبر وأالعلو في الرض, وأقد أخبر الله تعالى عن فرعون أنه

ِد}قال:  لّرَشا ِبيَل  ِإلّ َس ُكْم  ِدي ْه َأ َوأَمآ  ٰى  َأَر ِإلّ َمآ  ُكْم  ِري ُأ ,وأٱ{َمآ 
ُبُهقال تعالى:  َفَحْس ِم  ْث ِل ِب ُةا  ِعّز ْل ْتُه  َذ َأَخ ّلَه  ل ّتِق  َلُه  ِقيَل  َذا  ِإ َوأ ٱ{ ٱ ٱ ٱ

ُد} َها ْلِم ْئَس  ِب َل َوأ ّنُم  َه ّلُهٱَج ٍد رضَي ال ُعو ِه بن مس ّل ِد ال , وأعن عب
ّلم قال  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّنَة َمْنعنه، عن النبّي َص ْدُخل الَج َي " ل 

ٍر " ِكب ٍةا َمْن  َذّر َقاُل  ْث ِه م ِب ْل َق ُيِحّبَكاَن في  ِإّن الّرُجَل   فقال َرُجٌل: 
ًا، وأنعلُه حأسنا قال ُبه حأسن ْو َث ُكوَن  َي ُيِحّب" :َأْن  ّله َجِميٌل  ِإّن ال

ّناِس َطُر الَحّق وَغْمُط ال َب ْبُر  ِك  روأاه مسلم."الَجماَل ال
وأعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال" إن من أكبر

 عليك نفسك: فيقول. اتق الله:الذنب أن يقول الرجل لخيه
أنت تأمرني" روأاه الطبراني، وأعن عبدالله أيضا قال" كفى

 غضب" روأاه الطبراني.. اتق الله:بالمرء إثما إذا قيل له
الصدقا في سياسة الدولة وفي جميع القوال

 :والعمال
وأقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه "الصدق أمانة وأالكذب

خيانة" يدل على أن الصدق في الظاهر وأالباطن وأفي جميع
القوال وأالعمال وأالسياسات أمانة يجب على الولةا التمسك
بها وأالمحافظة عليها, وأأما كذب الولةا في أقوالهم وأأعمالهم

ِذيَنوأسياساتهم فهو خيانة وأنفاق, وأقد قال الله تعالى:  ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َلُموَن} ْع َت ُتْم  ْن َأ َوأ ُكْم  ِت َنا َأَما ْا  ُن َتُخو َوأ لّرُسوَل  َوأ ّلَه  ل ْا  ُنو َتُخو ْا لَ  ُنو ۤوآَم ٱ .ٱ
لتزامافالواجب على جميع وألةا المر في الحكومة السلمية ال

بالصدق وأالوضوح في تعاملتهم, وأأن تكون أعمالهم جلية بينة
أمام أهل الشورى وأالقضاء وأالرعية, فإن الصدق في العمل،

وأالوضوح في التعامل وأالسياسة من المانة الواجبة على وألةا
المر, وأأما الكذب وأإخفاء الحقائق, وأمخالفة الظاهر للباطن,
وأارتكاب المخالفات وأالتجاوأزات سرا، وأإنكارها علنا، وأتضليل

المة وأخداعها, أوأ التستر على من ارتكب فسادا في المال أوأ
الدارةا, كل ذلك من الخيانة في المسؤوألية وأالعمل.

،فإذا كذب أحأد الولةا وأجاء بالحجج الملفقة، وأالعذار الباطلة
ليخفي حأقيقة من الحقائق, أوأ يدافع بها عن مبطل, أوأ ليستر
بها فسادا في المال أوأ الدارةا وأالعمل, فقد خان المانة التي

:ائتمن عليها, وأقد قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم
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 ول، ول يزكيهم، يوم القيامةالله ل يكلمهم ثلثة"
وملك ، زانشيخ : ولهم عذاب أليم،ينظر إليهم

 روأاه مسلم،, وأقال صلى الله عليه" وعائل مستكبر،كذاب
 يرفع له بقدر، يوم القيامةلواء غادر لكل" :وأسلم
 روأاه" غدرا من أمير عامةأعظم أل ول غادر ،غدره

مسلم، وأعن حأذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
نه سيكون عليكم أمراء يظلمونإ": وأسلم أنه قال

 فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على،ويكذبون
، الحوضّي ول يرد عل،ظلمهم فليس مني ولست منه

ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم فهو مني وأنا
ِد  روأاه أحأمد وأغيره،" الحوضّي وسيرد عل،منه وأعن عب

ّلى اللُه ُهما، أّن النبي َص ْن ّله ع َعْمروأ بِن العاص رضي ال ِه بِن  ّل ال
ّلم قال:  ِه وأَس ْي َل ًا،"َع ِلص ًا خا ُكّن ِفيِه، كان ُمناِفق َأْربٌع مْن 

َكانْت ِفيِه َخْصلٌة ِمْن ْنُهّن،  َلٌة ِم َكانْت فيِه َخْص ومْن 
َذَب، َك ّدثَا  ُتِمَن َخاَن، َوإذا ح َيدَعَها: إذا اؤ ّتى  ِنفاقٍا ح

َدَر، وإذا َخاصَم فَجَر َد َغ ٌق عليه." وإذا عاَه متف
وأقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " القوةا في العمل أل

 وأاتقوا، أل تخالف سريرةا علنيةوأالمانة ، لغداليومتؤخر عمل 
.)11 وأمن يتق الله يقه"، فإنما التقوى بالتوقيوأجل،الله عز 

 :العدل في الحكم ومساواة الناس أمام القضاء
 "وأالضعيف فيكم قوي:وأقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه

عندي حأتى أرجع عليه حأقه إن شاء الله, وأالقوي فيكم ضعيف
حأتى آخذ الحق منه إن شاء الله " وأهذا يدل على مساوأاةا

الجميع أمام القضاء دوأن تمييز وأتفريق بين وألةا المور وأسائر
الرعية وأبين القوياء وأالضعفاء، فل يملك المام أوأ غيره من

الولةا حأصانة تمنع من محاكمتهم وأالحكم عليهم, بل يمثل إمام
المسلمين وأسائر المراء أمام القضاء كغيرهم من الناس, وأقد

 حدود اللهأقيموا" : رسول الله صلى الله عليه وأسلمقال
" في الله لومة لئمتأخذكم ول ، والبعيدالقريبفي 

روأاه ابن ماجه. 

.الطبري تاريخ )11
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 عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأةاوأعن
 من يكلم فيها رسول الله: فقالوا، سرقتالتي المخزوأمية

 إل أسامة بنعليه ئ من يجترفقالوا: ؟صلى الله عليه وأسلم
، أسامةفكلمه ،زيد حأب رسول الله صلى الله عليه وأسلم

 في حدأتشفع" : الله صلى الله عليه وأسلمرسولفقال 
إنما" : ثم قام فاختطب ثم قال؟"من حدود الله تعالى

 إذا سرقا فيهم الشريفكانواأهلك من قبلكم أنهم 
، وإذا سرقا فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد،تركوه

 أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتلووايم الله 
: رسول الله صلى الله عليه وأسلمقال متفق عليه، وأ"يدها

 أخرجه أبو داوأد وأغيره."دماؤهم تتكافأ المسلمون"
"بينما رسول الله صلى الله:  وأعن أبي سعيد الخدري قال

 رجل فأكب عليه فطعنه رسولأقبل قسما يقسمعليه وأسلم 
بوجهه، فجرح ، كان معهبعرجونالله صلى الله عليه وأسلم 

"فاستقد تعال" :فقال له رسول الله صلى الله عليه وأسلم
 " روأاه أبو داوأد وأالنسائي.الله بل عفوت يا رسول فقال:

 عبد الرحأمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حأضير رجل منعنوأ
 فيه مزاح بيناوأكان"بينما هو يحدث القوم : النصار قال

، خاصرته بعودفييضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وأسلم 
 فقال اصطبر قال إن عليك قميصا وأليس عليأصبرنيفقال 

 قميصه فاحأتضنهعنقميص فرفع النبي صلى الله عليه وأسلم 
" أخرجهالله إنما أردت هذا يا رسول قال: كشحه يقبل وأجعل

أبو داوأد.
 خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبي فراس قالعنوأ

 وأل ليأخذوأاأبشاركم،"إني لم أبعث عمالي ليضربوا : فقال
 قال عمروأ. أقصه منهّ فليرفعه إلي،أموالكم فمن فعل به ذلك

 إي: قال؟ لو أن رجل أدب بعض رعيته أتقصه منهالعاص:بن 
 الله صلى الله عليهرسول وأقد رأيت ،وأالذي نفسي بيده أقصه

 أبيعن نفسه" روأاه أبو داوأد, وأعند أحأمد من أقصوأسلم 
"يا:  خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:فراس قال

 نعرفكم إذ بين ظهرينا النبي صلىكناأيها الناس أل إنا إنما 
 الله من أخباركم ألينبئنا ينزل الوحأي وأإذ وأإذ ،الله عليه وأسلم

الوحأي، انطلق وأقد انقطع قدوأإن النبي صلى الله عليه وأسلم 
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وأإنما نعرفكم بما نقول لكم من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا
 منكم لنا شرا ظننا به شرا وأأبغضناهأظهر وأمن ،وأأحأببناه عليه

 علي حأين وأأناأتىل أنه قد أ ، سرائركم بينكم وأبين ربكم،عليه
أحأسب أن من قرأ القرآن يريد الله وأما عنده فقد خيل إلى

 فأريدوأا، رجال قد قرؤوأه يريدوأن به ما عند الناسأنبآخرةا إل 
 أني وأالله ما أرسلأل ، وأأريدوأه بأعمالكم،الله بقراءتكم

 وألكن،عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم وأل ليأخذوأا أموالكم
 به شيءفعل فمن وأسنتكم، إليكم ليعلموكم دينكم أرسلهم

 فوالذي نفسي بيدي إذا لقصنه منهّي فليرفعه إل،سوى ذلك
 يا أمير المؤمنين أوأ رأيت إن: فقالالعاصفوثب عمروأ بن 

 أئنكرعيتهكان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض 
، لقصنه منهن إي وأالذي نفس عمر بيده إذ: قال؟لمقتصه منه

، من نفسهيقصوأقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وأسلم 
 وأل، وأل تجمروأهم فتفتنوهم، ل تضربوا المسلمين فتذلوهملأ

 تنزلوهم الغياض فتضيعوهم",وأل ،تمنعوهم حأقوقهم فتكفروأهم
 وأهو أن، "وأل تجمروأهم" من التجمير:فقوله رضي الله عنه

: وأل يقفلون إلى أزوأاجهم, وأقوله،يترك المجاهدوأن في الغزوأ
"فتكفروأهم" أي إذا منعتموهم حأقوقهم ربما كان ذلك سببا في

 تنزلوهم الغياضوأل ":وأقوعهم في الردةا وأالكفر, وأقوله
 لنهم، وأهي الشجر الملتف،فتضيعوهم" فالغياض جمع غيضة

إذا نزلوا فيها تفرقوا فيتمكن منهم العدوأ.
 أخذ: أنبأنا شعبة عن سيار الشعبي " قال:وأقال علي بن الجعد

 عليه فعطب, فخاصمهفحمل سوم علىعمر فرسا من رجل 
 إني أرضى: الرجلفقال . اجعل بيني وأبينك رجل:الرجل فقال

 لهوأأنت أخذته صحيحا سليما :ي, فقال شريحقاضبشريح ال
،قال فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا ضامن حأتى ترده صحيحا سليما,

 ما استبان لك من كتاب الله فل تسأل عنه, فإن لم:وأقال
يستبن في كتاب الله فمن السنة, فإن لم تجده في السنة

فاجتهد رأيك".
وأقد وأجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه
درعه عند يهودي فتقاضيا عند شريح, فحكم شريح بالدرع

،"أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه: لليهودي, فقال اليهودي
 أشهد أن هذا للحق, أشهد أن ل إله إل الله،وأقاضيه قضى عليه
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 كنت راكبا على،وأأن محمدا رسول الله, وأأن الدرع درعك
جملك الوأرق, وأأنت متوجه إلى صفين, فوقعت منك ليل

فأخذتها " وأقد ذكر أبو نعيم في الحلية القصة بطولها.
وأأقام عمر رضي الله عنه حأد الخمر على عامله قدامة بن

، بعد أن شهد عليه أبو هريرةا رضي الله عنه وأالجاروأد،مظعون
وأقد أخرج القصة عبد الرزاق.

 القصاص بين الولةاوأيجري ":وأقال ابن قدامة رحأمه الله
 وألن المؤمنين، لعموم اليات وأالخبار،وأالعمال وأبين رعيتهم

 أبي بكرعن وأثبت ، وأل نعلم في هذا خلفادماؤهم، تتكافأ
رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه عامل أنه قطع يده

 وأثبت أن عمر رضي الله. لقيدنك منهصادقا لئن كنت :ظلما
 عمرخطب : وأروأى أبو داوأد قال.عنه كان يقيد من نفسه

 وأل ليأخذوأا، إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم:فقال
 فقال. فليرفعه إلي أقصه منهذلك فمن فعل به ،أموالكم

؟ لو أن رجل أدب بعض رعيته أتقصه منه:عمروأ بن العاص
 وأقد رأيت رسول الله، أي وأالذي نفسي بيده أقصه منهقال:

تتكافأ المؤمنين من نفسه. وألن أقصصلى الله عليه وأسلم 
د، فيجريإيل، وأهذان حأران مسلمان ليس بينهما دماؤهم

. )11القصاص بينهما كسائر الرعية "
 "وأالضعيف فيكم:وأفي قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه

قوي عندي حأتى أرجع عليه حأقه إن شاء الله " إشارةا إلى
الرحأمة بالضعفاء وأإنصافهم, وأحأمايتهم وأحأفظ حأقوقهم, وأقد

 لأمة تقدس ل" :قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم
 من القويحقه ول يأخذ الضعيف ،يقضى فيها بالحق

 الطبراني وأغيره, وأقال رسول الله صلى اللهروأاه"غير متعتع
 ل يؤخذ من شديدهممة أتقدسكيف " :عليه وأسلم
 روأاه ابن حأبان, وأعن ربيعة بن يزيد" أن معاوأية"لضعيفهم

كتب إلى مسلمة بن مخلد أن سل عبد الله بن عمروأ بن
ل":  هل سمع رسول الله صلى الله عليه وأسلم يقول:العاص

قدست أمة ل يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير
فإن قال نعم فاحأمله إلي على البريد فسأله فقال" مضطهد

.المغني )11
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 فسأله معاوأية،نعم فحمله على البريد من مصر إلى الشام
 وأأنا قد سمعته وألكن أحأببت أن أثبت"،:فأخبره فقال معاوأية

 رجاله ثقات، وأقال صلى الله:روأاه الطبراني وأقال الهيثمي
 الضعيفين حق اليتيمحق أحرج إني اللهم" :عليه وأسلم

روأاه النسائي، وأعن جابر بن عبد الله رضي الله"وحق المرأة
 "كان رسول الله صلى الله عليه وأسلم يتخلف في:عنه قال

المسير فيزجي الضعيف وأيردف وأيدعو لهم" روأاه أبو داوأد،
 فإنما،أبغوني الضعفاء" :وأقال صلى الله عليه وأسلم

 روأاه أبو داوأد وأغيره."ترزقون وتنصرون بضعفائكم
 :ترك الجهاد في سبيل الله سبب للذل

 " ل يدع قوم الجهاد:وأقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه
في سبيل الله إل خذلهم الله بالذل" يدل على أن ترك الجهاد
سبب للذل وأتسلط العداء وأزوأال دوألة السلم, فإن الحق ل

َبد له من قوةا تحميه وأتدافع عنه, وأقد قال الله تعالى:  ْول َل َوأ }
َلْرُض} َدِت  َفَس َل ْعٍض  َب ِب ُهْم  ْعَض َب ّناَس  ل ِه  ّل ل ُع  ْف ٱَد ٱ , وألهذا كانٱ

قوام الدين بالكتاب الذي يهدي, وأبالجهاد الذي ينصر,وأ قد قال
،إذا تبايعتم بالعينة" :رسول الله صلى الله عليه وأسلم

 وتركتم الجهاد، ورضيتم بالزرع،وأخذتم أذناب البقر
 عنكم حتى ترجعوا إلىه ل ينزع،سلط الله عليكم ذل

 أخرجه أحأمد وأأبو داوأد، فالجهاد هو طريق العزةا"دينكم
وأالرفعة, وأإذا تركت المة الجهاد طمع بها العداء وأحأاربوا
دينها, وأتداعوا على نهب أراضيها وأخيراتها كما هو مشاهد

اليوم, فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم:
 كما تداعى الكلة،يوشك المم أن تداعى عليكم"

بل" قال: ؟، فقال قائل: وأمن قلة نحن يومئذ"إلى قصعتها
 ولينزعن، ولكنكم غثاء كغثاء السيل،أنتم يومئذ كثير

 وليقذفن الله،الله من صدور عدوكم المهابة منكم
؟، فقال قائل: يا رسول الله وأما الوهن"في قلوبكم الوهن

. أخرجه أبو داوأد.وأفي"حب الدنيا وكراهية الموت"قال: 
."حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال"روأاية لحأمد 

وأقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه يشير إلى أهمية العداد
وأالجهاد في نصرةا الدين, وأحأماية دوألة السلم من العداء

المتربصين في الداخل وأالخارج. وأالواجب على وألةا المر تربية
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الناس تربية إيمانية جهادية, وأتحريضهم على الجهاد
وأالستشهاد في سبيل الله, وأإعداد العدةا, وأصناعة السلحة,

ستعداد لحربهم, وأأناوأأخذ الحذر, وأالحيطة من العداء, وأال
يحذروأا من السترخاء وأالركون إلى الدنيا, وأالتثاقل إلى الرض,

وأترك العداد وأالجهاد, وأالغفلة عما يخططه وأيبرمه العداء
لستهداف دوألة السلم وأإزالتها. 

: التحذير من شيوع الفاحشة في المجتمع
وأقول أبي بكر رضي الله عنه " وأل تشيع الفاحأشة في قوم إل

عمهم الله بالبلء " فيدعو رضي الله عنه إلى إصلح الناس
وأطهارتهم من الفواحأش، فإنها ما شاعت في قوم إل كانت

سببا للعقوبة وأالبلء العام كاليدز وأغيره، وأقد قال رسول الله
 إل كانالعهدما نقض قوم " :صلى الله عليه وأسلم
 قوم إل سلطفي الفاحشة ظهرتالقتل بينهم، ول 

الله عليهم الموت، ول منع قوم الزكاة إل حبس
 الحاكم، وأقال الحافظ ابن حأجر عنروأاه "عنهم القطر
إسناده: جيد. 

 سمعتقالت: ميمونة زوأج النبي صلى الله عليه وأسلم عن وأ
أمتيل تزال " يقول:رسول الله صلى الله عليه وأسلم 

ولد فيهم فشا فإذا ، الزناولدبخير ما لم يفش فيهم 
 روأاه" أن يعمهم الله عز وجل بعقابفيوشكالزنا 

 إسناده حأسن.:أحأمد، وأقال المنذري
 أقبل علينا رسول الله صلى الله: عبد الله بن عمر قالعنوأ

 إذاخمس معشر المهاجرين يا" فقال:عليه وأسلم 
 لم تظهر: أن تدركوهنبالله وأعوذ ،ابتليتم بهن

الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إل فشا فيهم
 التي لم تكن مضت في أسلفهم،والوجاعالطاعون 

أخذوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إل .االذين مضوا
 ولم.ابالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم

 من السماءالقطريمنعوا زكاة أموالهم إل منعوا 
 ولم ينقضوا عهد الله وعهد.اولول البهائم لم يمطرو

 عليهم عدوا من غيرهم فأخذوااللهرسوله إل سلط 
 وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله.ابعض ما في أيديهم
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" مما أنزل الله إل جعل الله بأسهم بينهمويتخيروا
روأاه ابن ماجه.

   طاعة المراء بالمعروف:
 "أطيعوني ما أطعت الله:وأقول أبي بكر رضي الله عنه

 فإذا عصيت الله وأرسوله فل طاعة لي عليكم "، يدل،وأرسوله
،على أصل عظيم من أصول السياسة الشرعية في السلم
وأهو أن المراء يطاعون بالمعروأف،وأل يطاعون في معصية

الله، وأأوأامرهم المخالفة لشرع الله يجب إبطالها وأإلغائها، وأل
يجوز تنفيذها،وأبهذا لن يستطيع المام أوأ غيره من المراء أن
يلزموا المة بطاعتهم في معصية الله إذا تمسكت المة بهذا

 وأهو المتناع عن طاعة المراء في معصية الله،،الصل العظيم
وأيجب على من أمر بالمعصية من الولةا الرجوع عما أمر به،

 المتنازع فيه إلى كتاب الله تعالى وأسنة رسولهيءوأرد الش
ْاصلى الله عليه وأسلم، وأقد قال الله تعالى:  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{

ُتْم ْع َناَز َت ِإن  َف ُكْم  ْن ِر ِم َلْم ِلي  ْوأ ُأ َوأ لّرُسوَل  ْا  ُعو ِطي َأ َوأ ّلَه  ل ْا  ُعو ِطي ٱَأ ٱ ٱ
ِه ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإن  لّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ٱِفي َشْي ٱ ٱ

ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ٰذ ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل ٱَوأ , وأهذا عام في كل ماٱ
تنازع فيه المتنازعون من وألةا المر وأغيرهم, وأقال صلى الله

فيما والطاعة السمع المسلمعلى المرء " :عليه وأسلم
 يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلأنأحب وكره إل 
 متفق عليه."سمع ول طاعة

ل طاعة في معصية الله" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
 متفق عليه."إنما الطاعة في المعروف

من أمركم من الولة" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
 أخرجه أحأمد وأابن ماجه وأابن حأبان."بمعصية فل تطيعوه

 أراد زياد أن يبعث عمران بن: عبد الله بن الصامت قالعنوأ
 له أصحابه أتركتفقالحأصين على خراسان فأبى عليهم 

خراسان أن تكون عليها قال فقال إني وأالله ما يسرني أن
 وأتصلون ببردها إني أخاف إذا كنت في نحوربحرهاأصلي 

 وأإن، مضيت هلكتأنا فإن ،العدوأ أن يأتيني كتاب من زياد
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بن عمروأ الغفاريا فأراد الحكم : قال.رجعت ضربت عنقي
 لمره قال فقال عمران أل أحأد يدعو ليفانقادعليها قال 

 إليه قال فدخلالحكمالحكم قال فانطلق الرسول قال فأقبل 
 أسمعت رسول الله صلى الله:عليه قال فقال عمران للحكم

 معصية الله تباركفيل طاعة لحد " يقول:عليه وأسلم 
 لله الحمد أوأ الله أكبر" روأاه: نعم فقال عمران: قال"وتعالى

الحكمأحأمد, وأفي روأاية لحأمد عن الحسن أن زيادا استعمل 
 جيش فأتاه عمران بن حأصين فلقيه بين الناسعلىالغفاري 

 هل تذكر قول: قال؟ لمله:لم جئتك فقال  فقال " أتدري
أميره الذي قال له للرجلرسول الله صلى الله عليه وأسلم 

قع في النار فأدرك فاحأتبس فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه
 ل طاعة، النار جميعالدخللو وقع فيها " فقال:وأسلم 

 إنما أردت: نعم قال: قال"في معصية الله تبارك وتعالى
 عنهشام هذا الحديث", وأفي روأاية لحأمد عن أذكركأن 

 "جاء رجل إلى عمران بن حأصين وأنحن عنده:محمد قال
 على خراسان فتمناهالغفاري استعمل الحكم بن عمروأ :فقال

 ل: فقال له؟عمران حأتى قال له رجل من القوم أل ندعوه لك
 إنك قد وأليت: قام عمران فلقيه بين الناس فقال عمرانثم

 ثم، أمره وأنهاه وأوأعظهثم ،أمرا من أمر المسلمين عظيما
ل" : هل تذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم:قال

 قال"؟ الله تبارك وتعالىمعصيةطاعة لمخلوقا في 
 الله أكبر".: نعم قال عمران:الحكم

ِبّي صلى الله ّن َأّن ال ٍه؛  ُعود رضي الله عن ْبِن َمْس ِه  ِد الل ْب َع وأعن 
َقاَل ُئوَن" :عليه وأسلم  ْطِف ُي َبْعِدي ِرَجاٌل  ُكْم  ُأُموَر َيلي  َس

َة َعْن ُيَؤّخُروَن الصل ِبدَعِة، و ْل َبا ُلوَن  َيْعَم ّنَة َو الّس
َفعُل"َمواِقيتَها َأ ْيَف  َك ُهْم،  ُت ْك ْدَر َأ ِإْن  ِه  َيا َرُسوَل الل ْلُت:  ُق َف ؟ 

ِلَمْن ":َقاَل َطاَعَة  َتْفَعُل لَ  ْيَف  َك ْبٍد  ُأّم َع ْبَن  َيا ِني  ُل َأ َتْس
 روأاه أحأمد وأابن ماجه."َعَصى اللَه

 ل إسلم إلنه "إ:وأقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
 سودهفمن ، وأل إمارةا إل بطاعة، وأل جماعة إل بإمارةا،بجماعة

 سوده قومه علىوأمن ، على الفقه كان حأياةا له وألهمقومه
غير فقه كان هلكا له وألهم" روأاه الدارمي.
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 أخبرنا محمد قال أنبأنا وأكيع عن:وأقال الخلل في كتاب السنة
"كان عمر رضي الله: سلم بن مسكين عن ابن سيرين قال

عنه إذا استعمل رجل كتب في عهده أن اسمعوا له وأأطيعوا ما
عدل فيكم".

 
فصل: الخلفة وأالملك

 وأل يجوز تركها،الخلفة على منهاج النبوةا وأاجبة على المة
:وأاستبدالها بالملك, وأقد قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم

 روأاه أحأمد" بكر وعمرأبي بعدي من باللذين اقتدوا"
وأالترمذي وأاللفظ له, وأمن القتداء بهما أن تكون المامة خلفة

 سارية رضيبن العرباض عنعلى منهاج النبوةا وأليست ملكا, وأ
موعظة وأعظنا رسول الله صلى الله عليه وأسلم : قالعنهالله 
 يا: فقلنا. وأذرفت منها العيون، القلوبمنها وأجلت ،بليغة

أوصيكم":  فأوأصنا قال،رسول الله كأنها موعظة مودع
 وإن تأمر عليكم عبد،بتقوى الله والسمع والطاعة

، كثيرااختلفا وأنه من يعش منكم فسيرى ،حبشي
،فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

 فإن، ومحدثات الموروإياكم ،عضوا عليها بالنواجذ
 حأديث:" روأاه أبو داوأد وأالترمذي وأقالكل بدعة ضللة

, فالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين هو طاعةصحيححأسن 
،لرسول الله صلى الله عليه وأسلم الذي أمر بتمسك بسنتهم

, وأطاعة"عضوا عليها بالنواجذ" :وأأكد هذا المر بقوله
 كما،رسول الله صلى الله عليه وأسلم هي طاعة لله تعالى

ّلَه}قال تعالى:  َع ال َطا َأ ْد  َق َف ِطِع الّرُسوَل  ُي , وأمن سنة{ّمْن 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن إمامتهم كانت خلفة
راشدةا على منهاج النبوةا, وألم تكن ملكا, فدل هذا على أن
الخلفة على منهاج النبوةا وأاجبة بالقرآن وأبسنة النبي صلى
الله عليه وأسلم وأبسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

 سمعت:أجمعين, فعن عبيد الله بن محمد بن هاروأن يقول
شئتم عما سلوني :محمد بن إدريس الشافعي يقول بمكة

فقال .ه صلى الله عليه وأسلمنبيأخبركم من كتاب الله وأسنة 
ًاأصلحك رجل:له  : قال؟ الله ما تقول في المحرم قتل زنبور
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ُكُم الّرُسوُل : قال الله تعالىالرحأيمبسم الله الرحأمن  َتا َوأَما آ }
ُه} ُذوأ حأدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عنَفُخ

ربعي بن حأراش عن حأذيفة قال قال رسول الله صلى الله
"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" :عليه وأسلم

وأحأدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طاوأس عن
ابن شهاب عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور " روأاه البيهقي في

وأقوله ":ثار وأغيره، قال ابن رجب رحأمه اللهآمعرفة السنن وأال
 منكم بعدييعش من فإنه": صلى الله عليه وأسلم

 فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء،فسيرى اختلفا كثيرا
," عضوا عليها بالنواجذبعدي،الراشدين المهديين من 

 منبعده وأقع في أمته بماهذا إخبار منه صلى الله عليه وأسلم 
كثرةا الختلف في أصول الدين وأفروأعه وأفي العمال وأالقوال

 لما روأي عنه من افتراق أمته علىموافقوأالعتقادات, وأهذا 
 وأهي، وأاحأدةافرقة وأأنها كلها في النار إل ،بضع وأسبعين فرقة

ما كان عليه وأأصحابه, وألذلك في هذا الحديث أمر عند
 بالتمسك بسنته وأسنة الخلفاء الراشدينوأالختلفالفتراق 
 ذلكفيشمل ، وأالسنة هي الطريق المسلوك.من بعده

التمسك بما كان عليه هو وأخلفاؤه الراشدوأن من العتقادات
 وأهذه هي السنة الكاملة... وأالخلفاءوأالقوالوأالعمال 

الراشدوأن الذين أمرنا بالقتداء بهم أبو بكر وأعمر وأعثمان
. )11"م رضي الله عنهوأعلى

 كان عمر بن عبد العزيز: ابن أبي حأاتم عن مالك قالوأأخرج
 المر منوأوألةا "سن رسول الله صلى الله عليه وأسلم :يقول

، وأاستكمال لطاعة الله، اللهلكتاب تصديق بهابعده سننا الخذ 
 وأل النظرتبديلها ليس لحأد تغييرها وأل ،وأقوةا على دين الله

، وأمن استنصر بها منصور، من اقتدى بها مهتد،فيما خالفها
، وأوأله الله ما تولى، غير سبيل المؤمنيناتبعوأمن خالفها 

الخلفاء الثر هذا في المر وأوألةاوأصله جهنم وأساءت مصيرا "، 
الله: رحأمه الشاطبي المام قال عنهم، الله رضي الراشدوأن

ة من السنةوأكان يعجبهم فإنه كلم مختصر جمع أصول حأسن"
 لن قوله ليس لحأد تغييرها وأل تبديلها وأل،منها ما نحن فيه

.وأالحكم العلوم جامع )11
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: وأقوله، قطع لمادةا البتداع جملة.النظر في شيء خالفها
" إلى آخر الكلم مدح لمتبع السنة وأذممن عمل بها مهتد"

 وأهو قول الله سبحانه،لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك
ْع :وأتعالى ِب ّت َي َوأ َدى  ُه ْل َلُه ا ّيَن  َب َت ِد َما  ْع َب ِقِق الّرُسوَل ِمن  ُيَشا َوأَمن  }

َوأَساءْت ّنَم  َه ِه َج ِل ُنْص َوأ ّلى  َو َت ِه َما  ّل َو ُن ِنيَن  ْؤِم ْلُم ِبيِل ا ْيَر َس َغ
 وأمنها ما سنه وألةا المر من بعد النبي صلى الله عليهَمِصيًرا}

 وأل بدعة فيه ألبتة، وأإن لم يعلم في كتاب اللهةوأسلم فهو سن
،وأل سنة نبيه صلى الله عليه وأسلم نص عليه على الخصوص
فقد جاء ما يدل عليه في الجملة، وأذلك نص حأديث العرباض

فعليكم بسنتي" : حأيث قال فيه،بن سارية رضي الله عنه
، تمسكوا بها،وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين

فقرن" مورأ وإياكم ومحدثات ال،وعضوا عليها بالنواجذ
عليه السلم كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته وأأن من

 وأأن المحدثات خلف ذلك ليست منها،اتباع سنته اتباع سنتهم
 إما متبعون لسنة: لنهم رضي الله عنهم فيما سنوه،في شيء

نبيهم عليه السلم نفسها، وأإما متبعون لما فهموا من سنته
صلى الله عليه وأسلم في الجملة وأالتفصيل على وأجه يخفى

ةعلى غيرهم مثله ل زائد على ذلك... وأمن الصول المضمن
مر وأعملهم تفسيرأفي أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة وألةا ال

الخذ" :لقولهلكتاب الله وأسنة رسوله صلى الله عليه وأسلم 
 وأقوةا على دين، وأاستكمال لطاعة الله،بها تصديق لكتاب الله

 فقد جمع كلم، وأهو أصل مقرر في غير هذا الموضع".الله
.)1( "عمر بن عبد العزيز رحأمه الله أصول حأسنة وأفوائد مهمة

 صلىالله قال رسول قال: سفينة سعيد بن جمهان عن وأعن
 ثم يؤتي، النبوة ثلثون سنةخلفة": الله عليه وأسلم

سفينة: قال لي : قال سعيد"الله الملك أو ملكه من يشاء
 عليك أبا بكر سنتين وأعمر عشرا وأعثمان اثنتي عشرةاأمسك
" روأاه أبو داوأد وأالترمذي وأاللفظ لبي داوأد, قالكذاوأعلى 

 النبي صلى اللهوأوأفاةا": مه اللهحأشيخ السلم ابن تيمية ر
 في شهر ربيع الوأل سنة إحأدى عشرةا من كانتعليه وأسلم

 الله صلىرسولهجرته وأإلى عام ثلثين سنة كان إصلح ابن 

.العتصام )1(
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 بن علي السيد بين فئتين منالحسنالله عليه وأسلم 
 جمادىشهرالمؤمنين بنزوأله عن المر عام إحأدى وأأربعين في 

 الناس على معاوأية وأهولجتماع ، الجماعةعام وأسمي ،الوألى
أوأل الملوك".

: يوسف بن ماهك قالعنوأقد أخرج البخاري في صحيحه 
 فجعل يذكر،"كان مروأان على الحجاز استعمله معاوأية فخطب

 بنالرحأمن فقال له عبد ، بعد أبيهله يبايع لكي معاوأيةيزيد بن 
 خذوأه فدخل بيت عائشة فلم يقدروأا: فقال،أبي بكر شيئا

َقاَل أنزل الله فيه الذي إن هذا :عليه, فقال مروأان ِذي  ّل َوأا }
ِني} ِن َدا ِع َت َأ ُكَما  ّل ُأّف  ِه  ْي َد ِل َوا الحجاب: عائشة من وأراء فقالت ِل

ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إل أن الله أنزل عذري"، قال
 السماعيليوأأخرجالحافظ ابن الحجر في فتح الباري: "

 كان:بن زياد هو الجمحي قالاوأالنسائي من طريق محمد 
 استعمله معاوأية فخطب: قولهالمدينةمروأان عامل على 

 في روأاية السماعيليله يبايع لكيفجعل يذكر يزيد بن معاوأية 
 أن يستخلف يزيد يعنيمعاوأية فأراد ،من الطريق المذكورةا

ابنه فكتب إلى مروأان بذلك, فجمع مروأان الناس فخطبهم
 إن الله أرى أمير المؤمنين: وأقال، وأدعا إلى بيعتهيزيدفذكر 

 استخلف أبو بكر وأعمرفقد وأإن يستخلفه ،في يزيد رأيا حأسنا
قوله فقال له عبد الرحأمن بن أبي بكر شيئا قيل قال له بيننا

 بكروأأبو ثلث, مات رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأبينكم
 وأقد اختصره، كذا قال بعض الشراح.وأعمر وألم يعهدوأا

 ما: فقال عبد الرحأمنالسماعيليفأفسده, وأالذي في روأاية 
فقال وأله من طريق شعبة عن محمد بن زياد .هي إل هرقلية

 سنة هرقل: سنة أبي بكر وأعمر فقال عبد الرحأمن:مروأان
جئتم بها هرقلية تبايعونأ الوجه وألبن المنذر من هذا .وأقيصر
بن وألبي يعلى وأابن أبي حأاتم من طريق إسماعيل ؟لبنائكم

 كنت في المسجد حأين:أبي خالد حأدثني عبد الله المدني قال
 أرى أمير المؤمنين رأيا حأسناقد إن الله :خطب مروأان فقال

عبد فقال . وأإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وأعمر،في يزيد
 هرقلية إن أبا بكر وأالله ما جعلها في أحأد من وألده:الرحأمن

 معاوأية إل كرامة لولده"، فالخلفةجعلها وأما ،وأل في أهل بيته
هي التي تكون على منهاج النبوةا, وأيتولى المامة فيها أفضل
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من توفرت فيه شروأط المامة من المسلمين, وأأما الملك في
هذه المة, فل ينظر فيه بشروأط المامة, وأإنما يتوارث أبناء
العائلة الواحأدةا المامة بينهم، وأهذا يترتب عليه في كثير من
الحأيان ترك الكثير من الواجبات الشرعية في سياسة المة،

وأارتكاب المحرمات من ظلم الرعية وأاعتسافها مع غياب
وأقد وأصف النبي صلى الشورى وأمحاسبة الولةا وأمحاكمتهم,

الله عليه وأسلم الملك بالعاض وأالجبرية، فعن سلمان أن عمر
 إن أنت جبيتسلمان: فقال له ؟"أملك أنا أم خليفة: قال له

من أرض المسلمين درهما أوأ أقل أوأ أكثر ثم وأضعته في غير
. )11"عمر فاستعبر غير خليفة ملكحأقه فأنت 

 "وأالله: بن الخطابعمروأعن سفيان بن أبي العوجاء قال قال 
 ملكا فهذا أمر عظيم,كنت فإن ؟ما أدري أخليفة أنا أم ملك

: قال؟ ما هو:, قالفرقا يا أمير المؤمنين إن بينهما :قال قائل
الخليفة ل يأخذ إل حأقا وأل يضعه إل في حأق فأنت بحمد الله

, وأالملك يعسف الناس فيأخذ من هذا وأيعطي هذاكذلك
فسكت عمر".

فالوليات من المانات التي يجب أن تسند إلى أهلها, كما في
ّلى اللُه ّنبّي َص َنَما ال ْي حأديث أبي هريرةا رضي الله عنه قال " ب

َتى َقاَل: َم َف ِبّي  ْعرا ُه أ َء ْوَم، جا َق ْل ّدُث ا ُيَح ِلٍس  ّلم في َمْج ِه وأَس ْي َل َع
ّدُث، فَقال ُيَح ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َفَمَضى رُسوُل ال َعُة  الّسا
َلْم َبْل  ْعُضهْم:  َب َقاَل  َقاَل، وأ ِره ما  َك َف َقاَل،  َع َما  ِم: َسِم ْو َق ْل ْعُض ا َب

َقاَل  َثُه  ِدي َقَضى حَأ َذا  ّتى إ ْع، حَأ ِئُل َعِن"َيْسَم ْيَن الّسا أ
َقاَل "الّساَعِة ّله،  َيا رُسوَل ال َنا  َقال: ها أ َلَمانُة"  ّيَعِت ا َذا ُض إ

ِظِر الّساعَة َت ْن َقاَل: فا َها  ُت َع ْيَف إَضا َك َقاَل:  َذا ُوّسد الْمُر""  إ
ِظِر الّساعة َت ْن ِلِه َفا ْيِر أْه ُبخاري، فإذا أسند"إلى َغ ُه ال  روأا

المام الولية لبنه وأاستبد بالمر مع وأجود من هو أوألى وأأحأق
بالولية وأكان المام قادرا على إسناد المامة للوألى وألم يفعل

فقد خالف أمر الله بأداء المانة إلى أهلها، وأقد قال تعالى:
َها} ِل ْه َأ َل  ِإ َناِت  َلَما ْا  ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ل ِإّن  ۤى{ ٱ , وأقال تعالىٱ

ُكْم ِت َنا َأَما ْا  ُن َتُخو َوأ لّرُسوَل  َوأ ّلَه  ل ْا  ُنو َتُخو ْا ل  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ۤو{ ٱ ٱ ٱ

ّلَه ل َأّن  َوأ َنٌة  ْت ِف ُكْم  ُد َ ْوأل َأ َوأ ُكْم  ُل َوا َأْم ّنَمآ  َأ ْا  َلُم ْع َوأ َلُموَن.  ْع َت ُتْم  ْن َأ ٱَوأ ۤو ٱ

سعد. لبن الكبرى الطبقات )11
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ِظيٌم} َع َأْجٌر  ُه  َد , فإن الموال وأالوألد من الفتنة التي تصدِعن
العبد عن أداء المانة إلى أهلها، قال العلمة السعدي رحأمه

ًا بأمواله وأأوألده، فربما حأملته:الله  "وألما كان العبد ممتحن
محبته ذلك، على تقديم هوى نفسه، على أداء أمانته، أخبر الله

تعالى أن الموال وأالوألد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وأأنهما
، وأقال)11عارية، ستؤدى لمن أعطاها، وأترد لمن استودعها"

"فيجب على وألي المر أن: شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين، أصلح من يجده
ُوألي من لذلك.. وأقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من 
أمر المسلمين شيئا فولى رجل لمودةا أوأ قرابة بينهما، فقد

خان الله وأرسوله وأالمسلمين. وأهذا وأاجب عليه، فيجب عليه
البحث عن المستحقين للوليات، من نوابه على المصار، من

المراء الذين هم نواب ذي السلطان، وأالقضاةا، وأمن أمراء
الجناد وأمقدمي العساكر.. فإن عدل عن الحأق الصلح إلى

غيره، لجل قرابة بينهما، أوأ وألء عتاقة أوأ صداقة، أوأ موافقة
في بلد أوأ مذهب أوأ طريقة أوأ جنس، كالعربية وأالفارسية

وأالتركية وأالروأمية، أوأ لرشوةا يأخذها منه من مال أوأ منفعة، أوأ
غير ذلك من السباب، أوأ لضغن في قلبه على الحأق، أوأ عداوأةا
بينهما، فقد خان الله وأرسوله وأالمؤمنين، وأدخل فيما نهي عنه

َوأالّرُسوَلفي قوله تعالى:  ّلَه  ْا ال ُنو َتُخو ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ َيا  }
َلُموَن} ْع َت ُتْم  َأن َوأ ُكْم  ِت َنا َأَما ْا  ُنو َتُخو ّنَما, ثم قال: َوأ َأ ْا  َلُمو ْع َوأا }

ِظيٌم} َع َأْجٌر  ُه  َد ّلَه ِعن َأّن ال َوأ َنٌة  ْت ِف ُكْم  ُد َ ْوأل َأ َوأ ُكْم  ُل َوا , فإن الرجلَأْم
لحبه لولده، أوأ لعتيقه، قد يؤثره في بعض الوليات، أوأ يعطيه

.)21ما ل يستحقه، فيكون قد خان أمانته"
ّنيوأقال تعالى:  ِإ َقاَل  ُهّن  َتّم َأ َف ِلَماٍت  َك ِب ّبُه  ِهيَم َر ْبَرا ِإ َلٰى  َت ْب ِذ  ِإ َوأ ٱ{

ِدي ْه َع َناُل  َي َقاَل لَ  ِتي  ّي ُذّر َوأِمن  َقاَل  ًا  ِإَمام ّناِس  ِلل ُلَك  َجاِع
ِلِميَن} ّظا ْنداد:ٱل ِز َم ْي َو بن ُخ ٱ, قال القرطبي رحأمه الله" قال 

ًا، ِتي ْف ًا وأل ُم ّ ايا وأل خليفًة وأل حأاكم ًا لم يكن نب "وأكل من كان ظالم

.الرحأمن الكريم تيسير )11
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ُيقبل عنه ما يروأيه عن صاحأب الشريعة، وأل وأل إماَم صلةا، وأل 
.)32ُتقبل شهادته في الحأكام"

وأتغير الحكم من الخلفة إلى الملك هو من المور الغيبية التي
أطلع الله تعالى عليها رسوله صلى الله عليه وأسلم كما في

حأديث سفينة رضي الله عنه المتقدم, وأكما في قوله صلى الله
، النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونتكون" :عليه وأسلم

على ثم تكون خلفة ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها
 ثم يرفعهاتكون، ما شاء الله أن فتكون النبوة منهاج

 ثم تكون ملكا عاضا فيكون،إذا شاء الله أن يرفعها
، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهايكون،ما شاء الله أن 

 ثم،ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون
 ثم تكون خلفة على، إذا شاء أن يرفعهايرفعها
 روأاه أحأمد وأغيره, وأفي هذا" سكتثم النبوة منهاج

الحديث بشارةا بعودةا الخلفة على منهاج النبوةا بعد الملك,
وأالملك العاض من العض بالنواجذ, كأنه لظلمه وأعسفه للرعية

يعضهم عضا.
وأعن خالد بن عمير العدوأي: قال: خطبنا عتبة بن غزوأان وأكان
أميرا على البصرةا فحمد الله وأأثنى عليه ثم قال" أما بعد, فإن

الدنيا قد آذنت بصرم وأوألت حأذاء, وألم يبقى منها إل صبابة
كصبابة الناء يتصابها صاحأبها, وأإنكم منتقلون منها إلى دار ل

زوأال لها, فانتقلوا بخير ما بحضرتكم, فإنه قد ذكر لنا أن
الحجر يلقى من شفة جهنم, فيهوي فيها سبعين عاما ل يدرك

لها قعر, وأوأالله! لتملن, أفعجبتم وألقد ذكر لنا أن ما بين
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرةا أربعين سنة, وأليأتين عليها
يوم وأهو كظيظ من الزحأام, وألقد رأيتني سابع سبعة مع رسول

الله صلى الله عليه وأسلم, ما لنا طعام إل وأرق الشجر, حأتى
قرحأت أشداقنا, فالتقطت بردةا فشققتها بيني وأبين سعد بن

مالك، فاتزرت بنصفها وأاتزر سعد بنصفها, فما أصبح اليوم منا
أحأد إل أصبح أميرا على مصر من المصار, وأإني أعوذ بالله أن

أكون في نفسي عظيما وأعند الله صغيرا, وأإنها لم تكن نبوةا

.القرآن لحأكام الجامع )32
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قط إل تناسخت، حأتى يكون آخر عاقبتها ملكا, فستخبروأن
وأتجربون المراء بعدنا "روأاه مسلم.

 "يا أيها الناس أل تسألوني, فإن:وأ قال حأذيفة رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وأسلم سألون يكانواالناس 

,الحأياء ميتالخير وأكنت أسأله عن الشر, أفل تسألون عن 
 إلىالضللة إن الله تعالى بعث محمدا فدعا الناس من فقال:

الهدى, وأمن الكفر إلى اليمان, فاستجاب له من استجاب,
, وأمات بالباطل من كان حأيا, ثمميتافحيى بالحق من كان 

 ملكايكونذهبت النبوةا فكانت الخلفة على منهاج النبوةا, ثم 
عضوضا, فمن الناس من ينكر بقلبه وأيده وألسانه وأالحق

 وألسانه كافا يده وأشعبة منبقلبهاستكمل وأمنهم من ينكر 
 منوأشعبتينالحق ترك وأمنهم من ينكر بقلبه كافا يده وألسانه 
 "الحأياء ميتالحق ترك وأمنهم من ل ينكر بقلبه وألسانه فذلك 

روأاه أبو نعيم في الحلية.
 "إنها ستكون ملوك ثم: أنس بن مالك رضي الله عنه قالعنوأ

.)11"الطواغيت ثمجبابرةا 
وأقد جاء في صحيح البخاري عن جرير رضي الله عنه ما يدل

على أن اليهود كانت عندهم أخبار صحيحة في أمر الخلفة
وأالملك في المة السلمية, قال جرير رضي الله عنه " كنت

باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلع وأذا عمروأ، فجعلت
أحأدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وأسلم، فقال لي ذوأ

عمروأ: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحأبك، لقد مر على أجله
منذ ثلث، وأأقبل معي حأتى إذا كنا في بعض الطريق، رفع لنا

ركب من قبل المدينة فسألناهم، فقالوا: قبض رسول الله
صلى الله عليه وأسلم، وأاستخلف أبو بكر، وأالناس صالحون,

فقال: أخبر صاحأبك أنا قد جئنا وألعلنا سنعود إن شاء الله،
وأرجعا إلى اليمن، فأخبرت أبا بكر بحديثهم، قال " أفل جئت

بهم" فلما كان بعد قال لي ذوأ عمروأ: يا جرير إن بك علي
كرامة، وأإني مخبرك خبرا: إنكم، معشر العرب، لن تزالوا بخير
ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا

ملوكا، يغضبون غضب الملوك، وأيرضون رضا الملوك "، قال

شيبة. أبي ابن مصنف )11
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بن حأجر رحأمه الله" وأذلك أن جريرا قضى حأاجته مناالحافظ 
اليمن, وأأقبل راجعا يريد المدينة فصحبه من ملوك اليمن ذوأ
الكلع وأذوأ عمروأ...وأكانا عزما على التوجه إلى المدينة فلما
بلغهما وأفاةا النبي صلى الله عليه وأسلم رجعا إلى اليمن, ثم

هاجرا في زمن عمر, قوله لئن كان الذي تذكر من أمر صاحأبك
أي حأقا في روأاية السماعيلي, لئن كان كما تذكر وأقوله لقد

مر على أجله جواب لشرط مقدر أي إن أخبرتني بهذا أخبرك
بهذا وأهذا قاله ذوأ عمروأ عن اطلع من الكتب القديمة لن

 فدخل كثير من أهل،اليمن كان أقام بها جماعة من اليهود
اليمن في دينهم وأتعلموا منهم... قوله فلما كان بعد... لعل

ذلك كان لما هاجر ذوأ عمروأ في خلفة عمر... قوله تآمرتم بمد
الهمزةا وأتخفيف الميم أي تشاوأرتم أوأ بالقصر وأتشديد الميم

: وأقوله.أي أقمتم أميرا منكم عن رضا منكم أوأ عهد من الوأل
فإذا كانت أي المارةا بالسيف أي بالقهر وأالغلبة كانوا ملوكا أي

 وأهذا دليل على ما قررته أن ذا عمروأ كان له اطلع،الخلفاء
خبار من الكتب القديمة وأإشارته بهذا الكلم تطابقأعلى ال

الحديث الذي أخرجه أحأمد وأأصحاب السنن وأصححه ابن حأبان
وأغيره من حأديث سفينة أن النبي صلى الله عليه وأسلم قال

.)11"الخلفة بعدي ثلثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا "

فصل: سؤال المارةا

لقد نهى النبي صلى الله عليه وأسلم عن سؤال المارةا, كما
ّله عنه، قال: قال َةا رضي ال في حأديث عبد الرحأمِن بن َسُمر

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َد الّرحمن " :لي رسول ال بناَيا َعب
ْيِر َتها َعن َغ ِطي ُأْع ّنَك إن  َة، َفإ َأل الماَر َتس َة: ل  سُمَر
ِكلَت َألٍة ُو َتها َعن مس ِطي ُأع َليها، وإن  ُأعنَت ع َلٍة  َأ مس

ًا َأيت َغيرها َخير َيِمين، َفَر َلْفَت َعلى  َذا َح ْيها، وإ َل إ
ِنَك َيمي ْأِت الذي ُهو خيٌر، وكّفر َعن  ٌق عليه." ِمنَها، َف متف

الباري. فتح )11
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ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّله عنه أن رسول ال ُهريرةا رضي ال وأعن أبي 
ّلم قال ُكوُن" :وأَس َت ّنكم ستحِرصون على المارِة وس إ

َداَمة يْوم الِقياَمِة ُه البخاري, وأتكون ندامة إذا لم يعدل"َن  روأا
 كما في حأديث أبي ذر رضي الله عنه،المير وألم يقم بحقها

ِه على ِد ِبي ُلني فَضرب  َتستعِم ّله أل  قال: قلت: يا رسول ال
ُثّم قال ِبي  ْنك ّنها ":م َأمانة، وإ ّنَها  ّنَك َضِعيف، وإ َذّر إ يا أبا 

ِبحّقها، وأدى َدامٌة، إلّ من أَخذها  َن يوم القياَمة ِخْزٌي و
بن حأجر:ا روأاه مسلم، وأقال الحافظ "الذي عليِه ِفيها

ِة "وأقوله  ْوم الِقياَم َداَمة ي َن ُكوُن  َت  أي بمن لم يعمل فيها" وأس
, وأزاد في روأاية شبابة "وأحأسرةا" وأيوضح ذلك ماِبما لم ينبغ

:أخرج البزار وأالطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ
أولها ملمة وثانيها ندامة وثالثـِها عذاب يوم"

.)1("القيامـِـِة إل مـِن عدل
وأنهى صلى الله عليه وأسلم أن يولى المارةا من سألها أوأ

ّله عنه قال: حأرص عليها، ّي رضي ال َلشعر فعن أبي موسى ا
َوأَرُجلِن ِمْن بني َنا  ّلم أ ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  دَخلُت على النبي َص

َعلى بعِض َما وألَّك َنا  ّله أّمر ُهَما: يا رسوَل ال ُد َعّمي، فقال أحَأ
ْثَل ذلَك، فقال ّله، عّز وأجّل، وأقال الخُر ِم ّله ل" :ال ّنا وال إ

ًا َحَرص عليه َله، أو أَحد َأ ًا َس َذا الَعَمَل أحد ّلي ه "ُنَو
متفق عليه، فسؤال المارةا وأالحرص عليها سبب للمنع من

التولية, فإن سؤال المارةا وأالحرص عليها من البعض قد يكون
القصد منه حأب الرئاسة وأالعلو في الرض وأالترفع على

الخلق, وأمن كانت هذه نيته فلن يعدل في حأكمه, فعن أبي
 "قدم رجلن معي من:موسى الشعري رضي الله عنه قال

قومي قال فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وأسلم فخطبا
 فتغير وأجه النبي صلى الله عليه،وأتكلما فجعل يعرضان بالعمل

: فقال النبي صلى الله عليه سلم،وأسلم أوأ رؤي في وأجهه
 فعليكم بتقوى الله عز،إن أخونكم عندي من يطلبه"

 فما استعان بهما على شيء " روأاه أبو داوأد: قال"وجل
وأأحأمد وأاللفظ له.

الباري فتح )1(
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على الحرص كل "ما حأرص رجل : عمر رضي الله عنهقالوأ 
 فيها" أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأغيره.فعدلالمارةا 

ُدوأَنوأقد قال تعالى:  ِري ُي ِذيَن لَ  ّل ِل َها  ُل َع َنْج ُةا  لِخَر ّداُر  ل ْلَك  ِت ٱ{ ٱ
ّتِقيَن} ْلُم ِل َبُة  ِق َعا ْل َوأ ًا  َفَساد َوألَ  َلْرِض  ِفي  ًا  ّو ُل ٱُع , أي تلك الدارٱ

الخرةا نجعل ما فيها من النعيم للذين ل يريدوأن العلو في
 وأهو العمل{وأ ل فسادا}الرض بالتكبر على الخلق وأرد الحق 

 قال رأيت علي:بالمعاصي وأأخذ الموال بغير حأق, وأعن زاذان
 فيناوألالسواقبن أبي طالب يمسك الشسع بيده يمر في 

 وأيقرأ،الرجل الشسع وأيرشد الضال وأيعين الحمال على الجواز
ِفيهذه الية  ّ اوا  ُل ُع ُدوأَن  ِري ُي ِذيَن َل  ّل ِل َها  ُل َع َنْج ُةا  ّداُر اْلِخَر ْلَك ال ِت }

ِقيَن} ّت ْلُم ِل َبُة  ِق َعا ْل َوأا ًدا  َفَسا َوأَل  َْلْرِض  أنزلت هذه الية : يقولثم ا
 ابن مردوأيه وأابنوأأخرج, )11في الولةا وأذي القدرةا من الناس"

 كان يمشيأنه عنه اللهعساكر عن علي بن أبي طالب رضي 
 الضعيفوأيعين وأهو وأال يرشد الضال ،في السواق وأحأده
ّداُر فيفتح عليه القرآن وأيقرأ ،وأيمر بالبقال وأالبيع ْلَك ال ِت }

ًدا} َفَسا َوأَل  َْلْرِض  ِفي ا ّ اوا  ُل ُع ُدوأَن  ِري ُي ِذيَن َل  ّل ِل َها  ُل َع َنْج ُةا  اْلِخَر
 في أهل العدل وأالتواضع في الولةاالية نزلت هذه وأيقول:

وأأهل القدرةا من سائر الناس"، وأقال شيخ السلم ابن تيمية
 "فإن الناس أربعة أقسام: القسم:رحأمه الله في هذه الية

الوأل: يريدوأن العلو على الناس، وأالفساد في الرض وأهو
معصية الله، وأهؤلء الملوك وأالرؤساء المفسدوأن، كفرعون

َعَلوأحأزبه، وأهؤلء هم شر الخلق قال الله تعالى:  ْوَن  َع ِفْر ِإّن  }
ّبُح َذ ُي ُهْم  ْن َفًة ّم ِئ َطا ِعُف  َتْض َيْس ًعا  َي َها ِش َل ْه َأ َعَل  َوأَج َْلْرِض  ِفي ا

ِديَن} ْفِس ْلُم َكاَن ِمَن ا ّنُه  ِإ ُهْم  ِنَساء ِيي  َتْح َيْس َوأ ُهْم  َناء ْب .. وأالقسمَأ
 كالسراق المجرمين من:الثاني: الذين يريدوأن الفساد، بل علو

سفلة الناس. وأالقسم الثالث: يريد العلو بل فساد، كالذين
عندهم دين يريدوأن أن يعلو به على غيرهم من الناس.وأأما

القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين ل يريدوأن علوا في الرض
 كما قال الله،وأل فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم

ِنيَن}تعالى:  ْؤِم ُتم ّم ُكن ِإن  ْوَن  َل ْع َل ُتُم ا َأن َوأ ُنوا  َتْحَز َوألَ  ُنوا  ِه َت َوألَ  }
ّلُهوأقال تعالى:  َوأال ْوَن  َل ْع َْل ُتُم ا َأن َوأ ِم  ْل َلى الّس ِإ ُعوا  ْد َت َوأ ُنوا  ِه َت َفَل  }

.أحأمد بن الله لعبد الصحابة فضائل كتاب )11
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ُكْم} َل ْعَما َأ ُكْم  ِتَر َي َلن  َوأ ُكْم  َع ِه وأقال: َم ِل ِلَرُسو َوأ ُةا  ِعّز ْل ِه ا ّل ِل َوأ }
ِنيَن} ْؤِم ْلُم ِل . فكم ممن يريد العلو وأل يزيده ذلك إل سفول،َوأ

وأكم ممن جعل من العلين وأهو ل يريد العلو وأل الفساد، وأذلك
لن إرادةا العلو على الخلق ظلم، لن الناس من جنس وأاحأد،

.)11فإرادةا النسان أن يكون هو العلى وأنظيره تحته، ظلم"
ّله ّله عنه، قال: قال رسول ال َكعِب بِن مالٍك، رضي ال وأعن 

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َنم" :َص ُأْرِسل في َغ َبان َجائَعاِن  ْئ َماِذ
ّـِرِف َلَها ِمْن ِحْرِص الَمْرِء على الماِل َوالش َد  َأْفَس ب

 روأاه الترمذي, أي أن الحرص على المال وأالشرف"ِلِدينِه
ذئبين الجائعين أرسلالوأهو الجاه أشد إفسادا لدين المرء من 

 "ما رأينا الزهد: يوسف بن أسباط قال سفيانوأقالفي غنم, 
 الرجل يزهد في المالترى الرياسة فيفي شيء أقل منه 

 عليهاحأامى الرياسة في نوزع فإذا ،وأالثياب وأالمطعم
.)22وأعادى"

فصل: في اختيار المام

يتم اختيار المام عن طريقين أوألهما: أن يختار أهل الحل
وأالعقد للمامة العامة أفضل من توفرت فيه الشروأط

الشرعية للمامة, وأالطريق الثاني: أن يستخلف المام أفضل
من توفرت فيه الشروأط للمامة بعده وأيشاوأر في هذا أهل

الحل وأالعقد، وأفي حأالة النزاع في أحأقية من استخلفه المام
ِإنبعده فيفصل النزاع بشرع الله تعالى لعموم قوله تعالى:  َف }

ُنوَن ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإن  لّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز ٱَت ٱ
ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ٰذ ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل َوأ ِه  ّل ل ٱِب ٱ ، قال القاضي أبوٱ

يعلى رحأمه الله "وأ المامة تنعقد من وأجهين: أحأدهما باختيار
أهل الحل وأالعقد، وأالثاني: بعهد المام من قبل، فأما انعقادها

باختيار أهل الحل وأالعقد فل تنعقد إل بجمهور أهل الحل
 "وأإذا اجتمع أهل الحل وأالعقد على الختيار:وأالعقد"، وأقال

الشرعية. السياسة كتاب )11
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 فقدموا،تصفحوا أحأوال أهل المامة الموجود فيهم شروأطها
ا تعين لهم منذللبيعة منهم أكثرهم فضل, وأأكملهم شروأطا، فإ

جتهاد إلى اختياره وأعرضوها عليه,ابين الجماعة من أداهم ال
فإن أجاب إليها بايعوه عليها, وأانعقدت له المامة ببيعتهم وألزم

كافة المة الدخول في بيعته وأالنقياد لطاعته, وأإن امتنع من
المامة وألم يجب إليها لم يجبر عليها وأعدل إلى من سواه من

.)11مستحقيها فبويع عليها "
 "بعض أهل الكلم:وأقال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله

 إن المامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد:يقولون
ببيعة اثنين، وأقال بعضهم تنعقد ببيعة وأاحأد، فليست هذه أقوال

ّنة، بل المامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة أئمة الس
ًا حأتى يوافقه أهل الشوكة عليها عليها، وأل يصير الرجل إمام
الذين يحصل بطاعتهم له مقصود المامة، فإن المقصود من

ُبويع بيعة حأصلت المامة إنما يحصل بالقدرةا وأالسلطان، فإذا 
ًا... فالمامة ملك وأسلطان، بها القدرةا وأالسلطان صار إمام

ًًًًا بموافقة وأاحأد وأل اثنين وأل أربعة، إل أن وأالملك ل يصير ملك
ًا تكون موافقة هؤلء تقتضي موافقة غيرهم، بحيث يصير ملك

وأكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بذلك...
 وألو قدر أنهم لم ينفذوأا عهد أبي بكر وألم،بايعوه وأأطاعوه

.. سواء كان ذلك جائزا أوأ غير جائز.،يبايعوه لم يصر إماما
وألو قدر أن عمر وأطائفة معه بايعوه (يعني أبا بكر رضي الله

 وأإنما،عنه) وأامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك
صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرةا

 لن ذلك ل، وألهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادةا،وأالشوكة
 فإن المقصود حأصول القدرةا،يقدح في مقصود الولية

 وأذلك قد حأصل،وأالسلطان اللذين بهما تحصل مصالح المامة
ًابموافقة الجمهور على ذلك...  فمن قال إنه يصير إمام

بموافقة وأاحأد أوأ اثنين أوأ أربعة وأليسوا هم ذوأي القدرةا
وأالشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحأد أوأ الثنين

.)21أوأ العشرةا يضر فقد غلط "

.السلطانية الحأكام )11
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 أن البيعة هي العهد علىعلم "ا:وأقال ابن خلدوأن رحأمه الله
في كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر ،الطاعة

أمر نفسه وأأمور المسلمين... وأيطيعه فيما يكلفه به من المر
 المنشط وأالمكره، وأكانوا إذا بايعوا المير وأعقدوأا عهدهعلى

 فأشبه ذلك فعل البائع، للعهدتأكيداجعلوا أيديهم في يده 
مصافحة وأصارت البيعة ، فسمي بيعة مصدر باع،وأالمشتري

وأهو الشرع، وأمعهودباليدي هذا مدلولها في عرف اللغة 
المراد في الحديث في بيعة النبي صلى الله عليه وأسلم ليلة

. )12العقبة وأعند الشجرةا"
وأيبايع المام على إقامة شرع الله تعالى وأالتمسك بكتاب الله
وأسنة رسوله صلى الله عليه وأسلم, وأل يجوز أن يقصد المبايع

 وأإن لم يعط، إن أعطي مقصوده رضي:عرضا من الدنيا
سخط وألم يف بالبيعة وأغدر بالمام،وأقد قال صلى الله عليه

ثلثة ل يكلمهم الله يوم القيامة ول يزكيهم" :وأسلم
 رجل على فضل ماء بالطريق يمنع:ولهم عذاب أليم
 ورجل بايع إماما ل يبايعه إل لدنياه،منه ابن السبيل

 ورجل بايع، له وإل لم يف لهىإن أعطاه ما يريد وف
رجل بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها

 أخرجه البخاري"كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها
وأمسلم وأاللفظ للبخاري.

وأل تحدد المامة الكبرى بمدةا, فمن بويع بالمامة الكبرى يبقى
على إمامته للمسلمين حأتى الوفاةا أوأ العزل, وأسيأتي بيان ما

يعزل به المام.
 :نتخابات العامة  ا  حكم ال

من القواعد الساسية في النظام الديمقراطي اختيار رئيس
البلد، وأأعضاء البرلمان عن طريق النتخابات العامة, وأهذا

المسلك في الختيار من مسالك وأسبل الكافرين التي ل تجوز
نسبتها لدين السلم, وأالدلة على تحريم النتخابات العامة ما

يلي: 
 وأليست للشعب أوأ،أن الحاكمية في السلم لله تعالى :أول

غيره,وأ إنما الواجب على الشعب النقياد لمر الله وأحأكمه, كما

.خلدوأن ابن مقدمة )12
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ًا}قال تعالى:  َأحَأد ِه  ْكِم ِفي حُأ ِرُك  ُيْش َوألَ  َوأَما, وأقال تعالى: { }
ُكوَن َي َأن  ًا  َأْمر ُلُه  َوأَرُسو ّلُه  ل َقَضى  َذا  ِإ ٍة  َن ْؤِم َوألَ ُم ْؤِمٍن  ِلُم ٱَكاَن 

ً ْد َضّل َضلَل َق َف َلُه  َوأَرُسو ّلَه  ل ْعِص  َي َوأَمن  ِهْم  ِر َأْم ُةا ِمْن  َيَر ْلِخ ُهُم  ٱَل ٱ
ًا} ِبين .ّم
أن إبطال الشروأط الشرعية الواجب توفرها في المام :ثانيا

ختيار,اأوأ أعضاء الشورى, وأإبطال الطريقة الشرعية في ال
وأاستبدالها بالنتخابات الديمقراطية هو من التحاكم إلى

َلىالطاغوت وأتبديل حأكم الله تعالى, وأقد قال تعالى:  ِإ َتَر  َلْم  َأ }
ِلَك ْب َق ِزَل ِمن  ُأن َوأَمآ  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ِبَمآ  ْا  ُنو ُهْم آَم ّن َأ ُعُموَن  َيْز ِذيَن  ٱّل
ِه ِب ْا  ُفُروأ ْك َي َأن  ْا  ُأِمُر ْد  َق َوأ ُغوِت  ّطا ل َلى  ِإ ْا  َكُم َتَحا َي َأن  ُدوأَن  ِري ۤوُي ٱ ۤو

ًا} ِعيد َب ُهْم َضلَلً  ّل ُيِض َأن  َطاُن  ْي لّش ُد  ِري ُي .ٱَوأ
أن مقصود المامة إقامة شريعة الله تعالى في جميع :ثالثا

شؤوأن الحياةا, وأإقامة العدل وأالمر بالمعروأف وأالنهي عن
المنكر وأالجهاد في سبيل الله, وألتحقيق المقصود من المامة

جاءت الشريعة بالشروأط الواجب توفرها بالمام كالعدالة
وأالعلم وأالشجاعة وأغيرها من الشروأط, وأعمل أهل الحل

وأالعقد في هذه الحالة هو اختيار أفضل من توفرت فيه شروأط
المامة، فعملهم يشبه عمل القضاةا في مجلس القضاء،

ختيار وأل يتبعون أهواءهم.افيتبعون العدل وأالحق في ال
وأ أما النتخابات العامة فهي قائمة على أهواء الناس

وأشهواتهم, فأكثر الناس إنما ينتخبون من يحقق أهواءهم دوأن
التفات منهم إلى شروأط المامة, وأالله تعالى أمرنا باتباع

َعنَك وأأن ل نتبع أهواء الناس, فقال تعالى: ،أمره َتْرَضٰى  َلْن  َوأ }
ٰى َد ُه ْل َو  ُه ِه  ّل ل َدى  ُه ِإّن  ُقْل  ُهْم  َت ّل َع ِم ِب ّت َت ّتٰى  ٰى حَأ ّنَصاَر ل َوألَ  ُد  ُهو َي ٱْل ٱ ٱ ٱ
ِه ّل ل َلَك ِمَن  ِم َما  ْل ِع ْل َءَك ِمَن  ِذي َجآ ّل َد  ْع َب ُهْم  َء َوآ ْه َأ ْعَت  َب ّت ِئِن  َل ٱَوأ ٱ ٱ ٱ

ٍر} َنِصي َوألَ  ِلّي  َوأ .ِمن 
ُهْموأقال تعالى:  َء َوآ ْه َأ ْع  ِب ّت َت َوألَ  ّلُه  ل َأنَزَل  ِبَمآ  ُهْم  َن ْي َب ُكم  حْأ َأِن  َوأ ٱ{ ٱ

ْا ْو ّل َو َت ِإن  َف ْيَك  َل ِإ ّلُه  ل َأنَزَل  ْعِض َمآ  َب َعن  ُنوَك  ِت ْف َي َأن  ُهْم  َذْر حْأ ٱَوأ ٱ
ًا ّمَن ِثير َك ِإّن  َوأ ِهْم  ِب ُنو ُذ ْعِض  َب ِب ُهم  َب ُيِصي َأن  ّلُه  ل ُد  ِري ُي ّنَما  َأ َلْم  ْع ٱَف ٱ

ِه ّل ل َأحْأَسُن ِمَن  َوأَمْن  ُغوَن  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلَجا ْكَم  َفُح َأ ُقوَن.  َفاِس َل ّناِس  ٱل ٱ ٱ
ُنوَن} ِق ُيو ٍم  ْو َق ّل ًا  ْكم .حُأ
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ْعوأقال تعالى:  ِب ّت َت َوألَ  َها  ْع ِب ّت َف ِر  َلْم ٍة ّمَن  َع ِري َلٰى َش َع َناَك  ْل َع ُثّم َج ٱ{ ٱ
ِإّن َوأ ًا  ْيئ ِه َش ّل ل َعنَك ِمَن  ْا  ُنو ْغ ُي َلن  ُهْم  ّن ِإ َلُموَن.  ْع َي ِذيَن لَ  ّل َء  َوآ ْه ٱَأ ٱ

ّتِقيَن} ْلُم ِلّي  َوأ ّلُه  ل َوأ ْعٍض  َب ُء  َيآ ِل ْوأ َأ ُهْم  ْعُض َب ِلِميَن  ّظا ٱل ٱ .ٱ
َفَمنوأقال تعالى:  ٍم  ْل ِر ِع ْي َغ ِب ُهْم  َء َوآ ْه َأ ْا  َلُم َظ ِذيَن  ّل َع  َب ّت َبِل  ۤو{ ٱ ٱ

ّديِن ِلل َهَك  َوأْج ِقْم  َأ َف ِريَن.  ّناِص ُهْم ّمن  َل َوأَما  ّلُه  ل َأَضّل  ِدي َمْن  ْه ٱَي
ِه ّل ل ْلِق  ِلَخ ِديَل  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناَس  ل َطَر  َف ِتي  ّل ِه  ّل ل َةا  ْطَر ِف ًا  ِنيف ٱحَأ ٱ ٱ ٱ
ِه ْي َل ِإ ِبيَن  ِني َلُموَن. ُم ْع َي ّناِس لَ  ل َثَر  ْك َأ ِكّن  ٰـ َل َوأ ّيُم  َق ْل ّديُن  ل ِلَك  ٱَذ ٱ ٱ

ِذيَن ّل ِكيَن. ِمَن  ِر ْلُمْش ْا ِمَن  ُنو ُكو َت َوألَ  َةا  َ لّصل ْا  ِقيُمو َأ َوأ ُه  ُقو ّت ٱَوأ ٱ ٱ ٱ
ِرحُأوَن} َف ِهْم  ْي َد َل ِبَما  ُكّل حِأْزٍب  ًا  َيع ْا ِش ُنو َكا َوأ ُهْم  َن ِدي ْا  ُقو .َفّر

أن الله تعالى خلق الجن وأالنس لعبادته كما قال :رابعا
ُدوأِن}تعالى:  ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلنَس  َوأ ْلِجّن  ْقُت  َل َوأَما َخ ٱ{ , وأشروأطٱ

المامة في الشريعة جاءت لتحقيق هذه الغاية, وأأما النتخابات
الديمقراطية العامة فتلغي هذه الشروأط وأيتم الختيار بحسب

أهواء الناس كما تقدم, وأفي هذا مضادةا لله تعالى في أمره
وأعبوديته التي خلق الخلق لجلها.

لقد بين الله تعالى أن الغلبية من الناس ل تتمسك :خامسا
 بل تبتغي حأكم، وأل ترغب في شريعته وأحأكمه،بطاعته

ُقوَن. كما قال تعالى: ،الجاهلية َفاِس َل ّناِس  ل ًا ّمَن  ِثير َك ِإّن  َوأ ٱ{
ٍم ْو َق ّل ًا  ْكم ِه حُأ ّل ل َأحْأَسُن ِمَن  َوأَمْن  ُغوَن  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلَجا ْكَم  َفُح ٱَأ ٱ

ُنوَن} ِق .ُيو
ِلَكوأقال تعالى:  ٰذ ُه  ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُد ُب ْع َت َألّ  َأَمَر  ِه  ّل ِإلّ ل ْكُم  ْلُح ِإِن  ۤو{ ٱ

َلُموَن} ْع َي ّناِس لَ  ل َثَر  ْك َأ ِكّن  ٰـ َل َوأ ّيُم  َق ْل ّديُن  ٱل ٱ .ٱ
ْنُهوأقال تعالى:  ِرَك حَأَرٌج ّم ْد ِفي َص ُكْن  َي َفلَ  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ُأن َتاٌب  ِك }

َ َوأل ُكْم  ّب ُكْم ّمن ّر ْي َل ِإ ِزَل  ُأن ْا َمآ  ُعو ِب ّت ِنيَن.  ْؤِم ْلُم ِل ٰى  ْكَر ِذ َوأ ِه  ِب ِذَر  ُتن ٱِل
ّكُروأَن} َذ َت ِليلً ّما  َق َء  َيآ ِل ْوأ َأ ِه  ِن ُدوأ ْا ِمن  ُعو ِب ّت , وأغيرها من الياتَت

التي تدل على تنكب أكثر الناس عن شرع الله وأميلهم عن
صراطه المستقيم, فكيف يعلق مصير حأكم الله في الرض

 التي تبتغي حأكم الجاهلية وأتعرض عن حأكم الله،بهذه الكثرية
تعالى.

أن السلم ل يسوي في الدنيا وأل في الخرةا بين :ًسادسا
العالم وأالجاهل, وأالمسلم وأالكافر, وأالصالح وأالفاسق, وأأما

النظام النتخابي الديمقراطي فيسوي بين جميع هؤلء في حأق
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التصويت وأالترشيح في النتخابات, وأقد قال الله تعالى:
ُكُموَن} َتْح ْيَف  َك ُكْم  َل ِرِميَن. َما  ْلُمْج َك ِلِميَن  ْلُمْس َعُل  َنْج َف َأ ٱ{ .ٱ

ُهْموأقال تعالى:  َل َع ّنْج َأن  َئاِت  ّي لّس ْا  َتَرحُأو ْج ِذيَن  ّل َأْم حَأِسَب  ٱ{ ٱ ٱ
َء َما ُهْم َسآ ُت َوأَمَما ُهْم  َيا ًء ّمْح َوآ ِلَحاِت َس لّصا ْا  ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ٱَك ٱ

ُكُموَن} .َيْح
ُووأَن}وأقال تعالى:  َت َيْس ًا لّ  َفاِسق َكاَن  َكَمن  ًا  ْؤِمن َكاَن ُم َفَمن  َأ }.
ِلَكوأقال تعالى:  َذ ِطلً  َبا ُهَما  َن ْي َب َوأَما  َلْرَض  َوأ َء  لّسَمآ َنا  ْق َل َوأَما َخ ٱ{ ٱ

ِذيَن ّل َعُل  َنْج َأْم  ِر.  ّنا ل ْا ِمَن  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ّل ْيٌل  َو َف ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ٱَظّن  ٱ ٱ
َعُل َنْج َأْم  َلْرِض  ِفي  ِديَن  ْفِس ْلُم َك ِلَحاِت  لّصا ْا  ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ٱآَم ٱ ٱ

ُفّجار} ْل َك ِقيَن  ّت ٱْلُم . ٱ
َيْمِشيوأقال تعالى:  ًا  ُنور َلُه  َنا  ْل َع َوأَج ُه  َنا ْي َي َأحْأ َف ًا  ْيت َكاَن َم َوأ َمن  َأ }

ِلَك َذ َك َها  ْن ِرٍج ّم ِبَخا ْيَس  َل ُلَماِت  ّظ ل ِفي  ُلُه  َث َكَمن ّم ّناِس  ل ِفي  ِه  ٱِب ٱ
ُلوَن} ْعَم َي ْا  ُنو َكا ِريَن َما  ِف َكا ْل ِل ّيَن  . ُز

َكَمْنوأقال تعالى:  ّق  ْلَح ّبَك  ْيَك ِمن َر َل ِإ ِزَل  ُأن ّنَمآ  َأ َلُم  ْع َي َفَمن  َأ ٱ{
َباِب} ْل َل ْا  ُلو ْوأ ُأ ّكُر  َذ َت َي ّنَما  ِإ ْعَمٰى  َأ َو  , وأغيرها من اليات.ٱُه

أن مبدأ النتخابات العامة قد لبس على كثير من :سابعا
الناس مفهوم الشرعية, فأصبح الكثير منهم يرى أن الشرعية

 وأليس من كتاب الله وأسنة رسول،تستمد من أغلبية الناس
الله صلى الله عليه وأسلم, وأهذا الضلل في مفهوم الشرعية

الذي وأقع فيه الكثير هو بسبب الشرك بالديمقراطية وأالتحاكم
إليها.
ْلَحق : قال الله تعالى:ثامنا ِب ُهْم  َء َبْل َجآ ّنٌة  ِه ِج ِب ُلوَن  ُقو َي َأْم  ٱ{

َدِت َفَس َل ُهْم  َء َوآ ْه َأ ّق  ْلَح َع  َب ّت ِو  َل َوأ ُهوَن.  ِر َكا ْلَحق  ِل ُهْم  َثُر ْك َأ ٱَوأ ٱ
َعن ُهْم  َف ِهْم  ِر ْك ِذ ِب ُهْم  َنا ْي َت َأ َبْل  ِهّن  ِفي َوأَمن  َلْرُض  َوأ َوأاُت  ٱلّسَما ٱ

ِرُضوَن} ْع ِهْم ّم ِر ْك ،فتدل اليتان على أن أكثرية الناس يكرهونِذ
الحق، فكيف تجعل هذه الكثرية الكارهة للحق هي المرجع في

 الذي يقيم دوألة السلم.،اختيار المام
وأتدلن على أن الكثرية يتبعون أهواءهم، وأهذا هو وأاقع

 فإنها قائمة على أهواء الناس وأرغباتهم،النتخابات العامة
وأشهواتهم.

وأتدلن على أن الحق لو اتبع أهواء الناس لفسد العالم،
ضطراب وأالفوضى.اوأفسدت الدوألة السلمية وأعمها ال
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نتخاباتاوأتدلن على أن الرجوع إلى أهواء الكثرية في ال
 وأليس من الصلح.،الرض العامة هو من الفساد في

وأتدلن على أن الكثرية معرضة عن القرآن، فكيف يرجى من
،هذه الغلبية المعرضة عن كتاب الله أن تعدل بعدل القرآن

وأتحكم بحكمه في اختيار المام العام، وأأن تختار من يقودها
بكتاب الله.

ِطيَنقال الله تعالى:  :تاسعا َيا ًا َش ّوأ ُد َع ِبّي  ِن ُكّل  ِل َنا  ْل َع ِلَك َج َذ َك َوأ }
ْو َل َوأ ًا  ُغُروأر ْوِل  َق ْل ْعٍض ُزْخُرَف  َب َلٰى  ِإ ُهْم  ْعُض َب ُيوحِأي  ْلِجّن  َوأ ْنِس  ٱِل ٱ ٱ

ُةا َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتْص ِل َوأ َتُروأَن.  ْف َي َوأَما  ُهْم  َذْر َف ُه  ُلو َع َف ّبَك َما  َء َر ۤىَشآ
ُفون ِر َت ْق ُهم ّم ْا َما  ُفو ِر َت ْق َي ِل َوأ ُه  ْو َيْرَض ِل َوأ ِةا  لِخَر ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن لَ  ٱّل ٱ
ً َفّصل َتاَب ُم ِك ْل ُكُم  ْي َل ِإ َنَزَل  َأ ِذ  ّل َو  ُه َوأ ًا  َكم ِغي حَأ َت ْب َأ ِه  ّل ل ْيَر  َغ َف َأ ٱَ. ۤي ٱ ٱ
َ َفل ّق  ْلَح ِب ّبَك  َنّزٌل ّمن ّر ّنُه ُم َأ َلُموَن  ْع َي َتاَب  ِك ْل ُهُم  َنا ْي َت ِذيَن آ ّل ٱَوأ ٱ ٱ
ّدِل َب ْدلً لّ ُم َع َوأ ًا  ْدق ّبَك ِص ِلَمُة َر َك َتّمْت  َوأ ِريَن.  َت ْلُمْم َنّن ِمَن  ُكو ٱَت
َلْرِض ِفي  َثَر َمن  ْك َأ ْع  ِط ُت ِإن  َوأ ِليُم.  َع ْل ُع  لّسِمي َو  ُه َوأ ِه  ِت ِلَما َك ٱِل ٱ ٱ

ّ ِإل ُهْم  ِإْن  َوأ ّظّن  ل ِإلّ  ُعوَن  ِب ّت َي ِإن  ِه  ّل ل ِبيِل  َعن َس ّلوَك  ٱُيِض ٱ
َلُم ْع َأ َو  ُه َوأ ِه  ِل ِبي َعن َس َيِضّل  َلُم َمن  ْع َأ َو  ُه ّبَك  ِإّن َر َيْخُرُصوَن. 

ِديَن} َت ْه ْلُم , أخرج ابن جرير عن عكرمة وأعن مجاهد في قولهٱِب
ًا}: تعالى ُغُروأر ْوِل  َق ْل  قال: " تزيين الباطل باللسنةٱ{ُزْخُرَف 

", وأقال ابن جرير رحأمه الله " وأأما الغروأر: فإنه ما غّر
ّق إلى النسان فخدعه فصده عن الصواب إلى الخطأ وأمن الح

الباطل", فهؤلء الشياطين أعداء النبياء يوحأي بعضهم إلى
 كالديمقراطية وأالنتخابات:بعض القوال المزخرقة المزينة

وأالحرية وأنحوها, وأتذاع هذه القوال المزخرفة وأيروأج لها
 الناس إليها في وأسائل العلم وأفي الهيئات وأالمحافلىدعُوأي

وأالجامعات وأالمدارس وأغيرها, وأيغتر بزخرفها وأينخدع ببريقها
 فيصغي إليها وأيرضى،وأالضجة التي حأولها من ل يؤمن بالخرةا

 ما يقترف من الذنوب بسب هذافبها عقيدةا له, وأيقتر
الصغاء وأالميل إليها وأاتخاذها سبيل وأمنهجا.

 فأوأل أوأصافهم أن هؤلء،وأهذا حأال من زاغوا إلى الديمقراطية
الديمقراطيين الذين ل يؤمنون بالخرةا قد صغت أفئدتهم

وأمالت إلى دعاةا الديمقراطية وأإلى أقوالهم المزخرفة, وأأما
وأصفهم الثاني فهو رضاهم بالديمقراطية عقيدةا وأمنهجا,

وأالوصف الثالث أنهم يقترفون من الكفر وأالثام ما هم
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مقترفون بسب إصغائهم للقوال المزخرفة وأالرضا بها, كما
ِةاقال تعالى:  لِخَر ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن لَ  ّل ُةا  َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتْص ِل َوأ ٱ{ ٱ ۤى

ُفوَن} ِر َت ْق ُهم ّم ْا َما  ُفو ِر َت ْق َي ِل َوأ ُه  ْو َيْرَض ِل .َوأ
فهجروأا كتاب الله تعالى وأأعرضوا عنه، وأاتبعوا القوال

َقاَلالمزخرفة المضللة, فلهم نصيب من قوله تعالى:  َوأ }
ِلَك َذ َك َوأ ًا.  ْهُجور ُقْرآَن َم ْل َذا  ٰـ َه ْا  ُذوأ ّتَخ ْوِمي  َق ِإّن  ٰيَرّب  ٱلّرُسوُل  ٱ ٱ

ًا} َنِصير َوأ ًا  ِدي َها ّبَك  ِبَر َفٰى  َك َوأ ِرِميَن  ْلُمْج ًا ّمَن  ّوأ ُد َع ِبّي  َن ُكّل  ِل َنا  ْل َع ،ٱَج
ِنيوأقوله تعالى:  َت ْي َل ٰي ُقوُل  َي ِه  ْي َد َي َلٰى  َع ِلُم  ّظا ل َعّض  َي ْوَم  َي َوأ ٱ{

ْد ّلَق ِليلً.  ًا َخ ُفلَن ْذ  ّتِخ َأ َلْم  ِني  َت ْي َل َتا  َل ْي َو ٰي ِبيلً.  لّرُسوِل َس َع  ْذُت َم ٱّتَخ ٱ
ْنَساِن ِل ِل َطاُن  ْي لّش َكاَن  َوأ ِني  َء ْذ َجآ ِإ َد  ْع َب ِر  ْك ّذ ل َعِن  ِني  ّل ٱَأَض ٱ

ُذوألً} .َخ
ًا}وأقوله:  َكم ِغي حَأ َت ْب َأ ِه  ّل ل ْيَر  َغ َف َأ  أغير الله تبارك:, أي قلٱ{

وأتعالى أبتغي وأأطلب حأكما أتحاكم إليه وأأنقاد لحكمه, فإن غير
نقيادا بل الواجب على العباد ال،الله ليس لهم الحكم وأالتشريع

لمر الله وأحأكمه.
َفّصلً} ثم قال تعالى:  َتاَب ُم ِك ْل ُكُم  ْي َل ِإ َنَزَل  َأ ِذ  ّل َو  ُه َوأ ٱ{ ۤي , وأقدٱ

فصل الله تعالى فيه جميع الحأكام في سائر شؤوأن الحياةا,
َنا{كما قال تعالى:  ْل َنّز ٍء}َوأ ُكّل َشْى ّل ًنا  َيا ْب ِت َتاَب  ِك ْل ْيَك ا َل َع قدوأ,  

"إن الله:  ابن جرير وأابن أبي حأاتم عن ابن مسعود قالأخرج
 وألقد عملنا بعضا مماشيء، لكل تبياناأنزل في هذا الكتاب 

ُكّل : تلثم ، القرآنفيبين لنا  ّل ًنا  َيا ْب ِت َتاَب  ِك ْل ْيَك ا َل َع َنا  ْل َنّز َوأ }
ٍء}  ابن أبي شيبة وأغيره عن ابن مسعود رضيوأأخرج، َشْي

 فإن فيه علم، "من أراد العلم فليقرأ القرآن:الله عنه قال
الوألين وأالخرين". 

 "إذا حأدثتكم بحديث أنبأتكم: ابن مسعود رضي الله عنهوأقال
بتصديقه من كتاب الله" أخرجه ابن أبي حأاتم وأغيره، وأمن

الحأكام المفصلة المبينة في شرع الله تعالى الطريقة
الشرعية في اختيار المام العام وأأهل الشورى.

َتّمْت فقال تعالى: ،ثم بين الله تعالى أن أحأكامه كلها عدل َوأ }
ْدلً} َع َوأ ًا  ْدق ّبَك ِص ِلَمُة َر , أي صدقا في الخبار وأعدل فيَك

الحأكام, وأكل ما خالف شرع الله تعالى فهو ظلم, وأمن العدل
الذي جاءت به الشريعة السلمية أن ل يسوى المسلم

بالكافر, وأالصالح بالفاسق في الشهادةا أوأ في اختيار المام
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وأغيرها, وأأما الديمقراطيون الظالمون فيسووأن بين الجميع في
اختيار الحاكم.

ِبيِلثم قال:  َعن َس ّلوَك  ُيِض َلْرِض  ِفي  َثَر َمن  ْك َأ ْع  ِط ُت ِإن  َوأ ٱ{
ِه} ّل , وأهذا إبطال للنتخابات العامة, فإن أغلب الناس لوٱل

كيف تجعل هذهفأطاعهم المؤمن لضلوه عن سبيل الله, 
الغلبية الضالة المضلة عن سبيل الله المرجع في اختيار أوألى

الناس بالمامة العامة.

فصل: في عزل المام

إذا طرأ على الحاكم الكفر البواح الظاهر الذي دل الكتاب
وأالسنة على أنه من الكفر البواح، فقد خرج عن المامة،

وأيجب في هذه الحالة عزل الحاكم وأالخروأج عليه بالقوةا عند
ّله عنه َةا بِن الّصاِمِت رضي ال َد َبا ُع وأجود القدرةا، كما في حأديث 

ّلم على الّسمِع :قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص "بايعنا رسول ال
ٍةا َثَر َأ َوأعلى  ِه،  ْكَر ْنَشِط وأالَم ِر وأالَم ُيْس َوأال ِر  ُعْس ِة في ال َع ّطا وأال

َلُه ْه َأ َلْمَر  َع ا ِز َنا ُن َأْن لَ  َلى  َع َنا، وأ ْي ًا،َعل َواحأ َب ًا  ْفر ُك ْوأا  َتَر َأْن  ِإلّ   
َنما ّق أي ُبرهاٌن، وأعلى أن نقول بالح َلى فيه  ّله تعا ُكْم ِمَن ال ْند ِع

ّنا ٍم "،ُك ْومَة لئ َل ّله  ٌق عليه، وأقال الحافظ ل نخاُف في ال  متف
 وأقع من السلطان الكفر الصريح فلإذا ":ابن حأجر رحأمه الله

،)11 قدر عليها "لمن مجاهدته تجب بل ،تجوز طاعته في ذلك
 أجمع: القاضي عياضقال ":وأقال المام النووأي رحأمه الله

 وأعلى أنه لو طرأ عليه،العلماء على أن المامة ل تنعقد لكافر
 وأالدعاءالصلوات كذا لو ترك إقامة قال: انعزل، الكفر
:. وأقال المام ابن كثير رحأمه الله عند قول الله تعالى)22إليها"

ٍم ْو َق ّل ًا  ْكم ِه حُأ ّل ل َأحْأَسُن ِمَن  َوأَمْن  ُغوَن  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ْلَجا ْكَم  َفُح َأ ٱ{ ٱ
ُنوَن} ِق , " ينكر تعالى على من خرج عن حأكم الله المحكمُيو

 وأعدل إلى ما،المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر
 التي وأضعها الرجال بل،سواه من الراء وأالهواء وأالصطلحأات

مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من
الضللت وأالجهالت مما يضعونها بآرائهم وأأهوائهم، وأكما يحكم

الباري. فتح )11
.مسلم صحيح شرح )22
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به التتار من السياسات الملكية المأخوذةا عن ملكهم جنكزخان
الذي وأضع لهم الياسق، وأهو عبارةا عن كتاب مجموع من

أحأكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية وأالنصرانية
وأالملة السلمية وأغيرها، وأفيها كثير من الحأكام أخذها من

ًا ًا متبع  يقدمونها،مجرد نظره وأهواه، فصارت في بنيه شرع
على الحكم بكتاب الله وأسنة رسول الله صلى الله عليه

وأسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حأتى يرجع
إلى حأكم الله وأرسوله صلى الله عليه وأسلم، فل يحكم سواه

ُغوَن}في قليل وأل كثير، قال تعالى:  ْب َي ِة  ّي ِل ِه ٰـ ْلَج ْكَم  َفُح َأ  أيٱ{
َأحْأَسُن ِمَنيبتغون وأيريدوأن، وأعن حأكم الله يعدلون،  َوأَمْن  }

ُنوَن} ِق ُيو ٍم  ْو َق ّل ًا  ْكم ِه حُأ ّل  أي وأمن أعدل من الله في حأكمهٱل
لمن عقل عن الله شرعه، وأآمن به، وأأيقن وأعلم أن الله أحأكم

الحاكمين، وأأرحأم بخلقه من الوالدةا بولدها، فإنه تعالى هو
العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل

.)11شيء"
وأالكفر البواح هو البين الواضح كتحكيم غير شرع الله في
البلد أوأ التحاكم لغير شرع الله كالقوانين أوأ الهيئات كهيئة

المم المتحدةا وأنحوها، أوأ التشريع وأسن القوانين، أوأ موالةا
الكفار وأمظاهرتهم على المسلمين أوأ ترك الصلةا أوأ صرف

ستغاثة بهم أوأ غيرها مناالعبادةا لغير الله كدعاء الموات وأال
نواقض السلم التي إذا فعلها الحاكم فقد ارتكب كفرا بواحأا

مما يوجب الحكم بردته وأخلعه وأالخروأج عليه.
فإذا لم توجد القدرةا على خلعه بالقوةا فالواجب أن يبين للناس
بطلن وأليته على المسلمين وأأن ل يطاع، وأل يعاوأن بما يدعم

وأيقوي حأكومته المتسلطة على المسلمين، وأأن يسعى
المسلمون في حأالة العجز عن قتاله إلى إعداد العدةا حأتى

 وأقد قال تعالى:،تحصل القدرةا على جهاده وأعزله بالقوةا
ُتْم} ْع َط َت ْس ّلَه َما  ل ْا  ُقو ّت َف ٱ{ ٱ ُهْم ّما, وأقال تعالى: ٱ َل ْا  ّدوأ َأِع َوأ }

ّوةا}، ُق ُتْم ّمن  ْع َط َت  وأقد قال شيخ السلم ابن تيمية رحأمهٱْس
ستعداد للجهاد بإعداد القوةا وأرباط الخيل فيا "يجب ال:الله

.العظيم القرآن تفسير )11
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وأقت سقوطه للعجز فإن ما ل يتم الواجب إل به فهو
.)12وأاجب"

وأأما إذا طرأ على المام العام الفسق فل يجوز الخروأج عليه
 التي قد يترتب عليها من المفاسد وأالمنكرات وأالفتن،بالقوةا

 وأقد قال صلى الله،ما هو أعظم من المنكر الذي قصد إزالته
من كره من أميره شيئا فليصبر, فإنه من" :عليه وأسلم

 عليه.متفق"  جاهليةميتةخرج من السلطان شبرا مات 
 ستكون بعدي أثرةإنها" : وأقال صلى الله عليه وأسلم

 يا رسول الله كيف تأمر من أدرك: قالوا"وأمور تنكرونها
تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله" قال: ؟منا ذلك

 متفق عليه."الذي لكم
 أئمتكم الذين تحبونهمخيار" :وأقال صلى الله عليه وأسلم

ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار
 ويبغضونكم وتلعنونهمتبغضونهمأئمتكم الذين 

ذلك؟ يا رسول الله أفل ننابذهم عند : قالوا قلنا"ويلعنونكم
 ل ما أقاموا فيكم،ل ما أقاموا فيكم الصلة" :قال

 روأاه مسلم."الصلة
فرآهأل من ولي عليه وال " :وأقال صلى الله عليه وأسلم

يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية
 روأاه مسلم، وأترك الخروأج" من طاعةيدا ينزعن ولالله 

عليه ل يعني السكوت عن فسقه وأما يرتكبه من منكرات, بل
الواجب نصحه وأالنكار عليه وأمحاسبته وأمحاكمته, وأأل يطاع

 وأقد تقدم الكلم في هذا.،وأل يعاوأن في معصية الله تعالى
وأإذا أمكن عزل المام الذي طرأ عليه الفسق دوأن وأقوع قتنة

وأإراقة دماء وأمفسدةا أعظم من مفسدةا إبقائه ففي هذه
الحالة يجب أن يعزل, وأيولى على المسلمين أفضل من

بن حأجر رخمهاتوفرت فيه الشروأط الشرعية, قال الحافظ 
 الذي عليه العلماء في: ابن التين عن الداوأدي قالوأنقل ":الله

، فتنة وأل ظلم وأجببغير خلعه علىأمراء الجور أنه إن قدر 
، وأيرجح هذا القول ما يلي: )21"الصبروأإل فالواجب 

الشرعية. السياسة كتاب )12
.الباري فتح )21
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أن النصوص الشرعية العامة أوأجبت الصلح وأالمر :أول
 وأقد،ستطاعةابالمعروأف وأالنهي عن المنكر بحسب القدرةا وأال

ِإْنأخبر الله تعالى عن شعيب عليه الصلةا وأالسلم أنه قال:  }
ُد  ِري ُّأ ِلْصَلَح ِإل ْعُت َما ا َط َت ِفيِقى َوأَما اْس ْو ْلُتَت ّك َو َت ِه  ْي َل َع ِه  ّل ِبال ِإلّ   

ِنيُب} ُأ ِه  ْي َل ِإ ُتْم}, وأقال تعالى: َوأ ْع َط َت ْس ّلَه َما  ل ْا  ُقو ّت َف ٱ{ ٱ , وأعنٱ
ّله ْعُت رُسوَل ال ّله عنه قال: سِم ّي رضي ال ْدر ٍد الُخ َأبي سعي

ُقوُل ّلم ي ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ًا ":َص ْنكر ُكم ُم ْن َأى ِم َمْن َر
َلْم ِإْن  ِنِه، َف ِلَسا ِب َتطْع ف َيْس َلْم  ِإْن  َيدِه، َف ِب ُه  ّيْر ْليغ َف

ِطْع َفبَقلبِه َت ِليماِن،َيْس َأْضَعُف ا َلَك  َذ روأاه مسلم."  َو
 من قوم يعمل فيهمما" :وأقال صلى الله عليه وأسلم

بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم ل يغيروا إل
 روأاه أبو داوأد, وأفسق" يعمهم الله منه بعقابأن يوشك

الحاكم من المنكرات الكبيرةا التي تؤدي إلى انتشار الفساد
وأالظلم في المة, فإذا وأجدت القدرةا على إزالة هذا المنكر

المتمثل بولية الفاسق فيجب أن يعزل لعموم الدلة.
إمام العادل دوأنالأن في عزل المام الفاسق وأتعيين  :ثانيا

حأدوأث فتنة وأإراقة دماء, مصلحة كبيرةا ل تأتي الشريعة
بإلغائها, وأتوجب ترك الحاكم الفاسق إماما عاما للمسلمين, مع

ما يترتب على بقائه من المفاسد العظيمة, قال القرطبي
فقال ، انبرام العقدبعد فسق ثم إذا نصب المام ":رحأمه الله

، إنه تنفسخ إمامته وأيخلع بالفسق الظاهر المعلوم:الجمهور
ستيفاءا يقام لقامة الحدوأد وأإنمالنه قد ثبت أن المام 

أمورهمالحقوق وأحأفظ أموال اليتام وأالمجانين وأالنظر في 
إلى غير ذلك مما تقدم ذكره, وأما فيه من الفسق يقعده عن

 فلو جوزنا أن يكون فاسقا، بهاوأالنهوضالقيام بهذه المور 
 إنما لم يجزالبتداءأدى إلى إبطال ما أقيم لجله, أل ترى في 

أن يعقد للفاسق لجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له وأكذلك
, وأسواء قصد القرطبي رحأمه الله بكلمه خلع)11 "مثلههذا 

الحاكم الفاسق بالخروأج عليه بالقوةا وأالقتال أوأ قصد خلعه
بدوأن قتال وأمفسدةا أعظم, فليس هذا هو المقصود من نقل
:كلمه, وأإنما محل الشاهد من كلمه وأالمقصود منه هو قوله

.القرآن لحأكام الجامع )11
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 أل،"فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لجله
 إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لجل أنه يؤديالبتداءترى في 

", وأما قاله حأق فإنمثلهإلى إبطال ما أقيم له وأكذلك هذا 
عزل الحاكم الذي طرأ عليه الفسق هو وأفق القياس وأجاري

ً.بتداءامع الصل الذي منع لجله الفاسق من تولي المامة 
أن من المعلوم في الشريعة السلمية أن الولةا   ثالثا:

وأالوزراء وأالقضاةا إذا ظهر من أحأدهم الفسق وأالخيانة مع
ًا للفساد وأجود الوألى فإنه يعزل تحقيقا للمصلحة وأالعدل وأدرء
وأالظلم, فإذا كان عزل هؤلء وأاجبا فكذلك المام العام يعزل

لفسقه من باب أوألى, فإن المفسدةا ببقائه أعظم من مفسدةا
إبقاء غيره من الولةا الذين ظهر عليهم الفسق.

ستبداد بالمراأن الفسق قد يتدرج بالحاكم إلى ال :رابعا
وأتعيين الموالين له في قيادةا الجيش وأالوليات حأتى ل يقدر

أحأد على محاسبته وأمحاكمته، ثم يرتكب بعد ذلك هو وأمن معه
 كما قد وأقع في بعض،أنواعا من الفساد وأالظلم وأربما الكفر

،الحالت، وأل يستطيع المسلمون بعد ذلك عزله لعدم القدرةا
فإذا كان الفسق قد يتدرج بالحاكم إلى الظلم العظيم وأالكفر
فينبغي سد الذريعة الموصلة إلى الكفر وأحأسم الشر في أوأله

بعزل الحاكم الفاسق مع القدرةا، وأتعيين إمام عادل.
من القواعد الشرعية " أن ما ل يتم الواجب إل به :خامسا

فهو وأاجب " فإذا كان في بقاء الحاكم الفاسق تركا للواجبات
وأفعل للمحرمات وأقد أمكن عزله دوأن مفسدةا فيجب أن

يعزل. 
أن من منع الخروأج بالقوةا على الحاكم الفاسق قد :سادسا

علل المنع بحصول مفسدةا أعظم من المفسدةا التي يراد
إنكارها، وأهذه العلة منتفية مع العزل بالفسق دوأن حأدوأث فتنة

وأإراقة دماء وأمفسدةا أعظم, وأالحكم يدوأر مع علته وأجودا
وأعدما.

وأ يكون عزل الحاكم الفاسق ممكنا إذا كان وألء الولةا
وأالوزراء وأالقضاةا وأالقادةا وأالجنود لله تبارك وأتعالى وألرسوله

ِذيَن كما قال تعالى: ،وأللمؤمنين ّل َوأ ُلُه  َوأَرُسو ّلُه  ل ُكُم  ّي ِل َوأ ّنَما  ِإ ٱ{ ٱ
َوأَمن ُعوَن.  ِك ُهْم َرا َوأ َةا  َكا لّز ُتوَن  ْؤ ُي َوأ َةا  َ لّصل ِقيُموَن  ُي ِذيَن  ّل ْا  ُنو ٱآَم ٱ ٱ
ُبوَن} ِل َغا ْل ُهُم  ِه  ّل ل ِإّن حِأْزَب  َف ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َوأ َلُه  َوأَرُسو ّلَه  ل َوّل  َت ٱَي ٱ ٱ ٱ
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ففي هذه الحالة لن يستطيع المام الذي طرأ عليه الفسق
حأتماء بالجند وأغيرهم.االممانعة وأال

وأهذا الولء لله وألرسوله وأللمؤمنين من أعظم الواجبات التي
يجب أن يرسخها العلماء وأالقادةا وأغيرهم في المة، وأيأتي في

باب سياسات احأترازية زيادةا تفصيل.
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باب: الصلةا
 

الصلةا هي الركن الثاني من أركان السلم بعد الشهادتين,
وأهي عمود السلم، وأهي أهم ما يدعى إليه الناس بعد توحأيد

 السلمبني" :الله تعالى, وأقد قال صلى الله عليه وأسلم
 وأن محمداالله أن ل إله إل شهادة : خمسعلى

رسول الله وإقام الصلة وإيتاء الزكاة وحج البيت
.عليه متفق "وصوم رمضان

ْأُس الْمِر الْسلُم، ":وأقال صلى الله عليه وأسلم ر
ُد ُة سناِمِه الِجَها ُة, وذرو ُه الّصل ُد . روأاه الترمذي"وَعُمو

ّلى اللُه ّله َص ِني رسوُل ال َث َع ّله عنه قال: ب ٍذ رضي ال وأعن ُمعا
ّلم فقال ِه وأَس ْي َل َتاب،" :َع ِك ْل َأْهِل ا ًا ِمْن  ِتي قْوم ْأ َت ّنَك  إ

ّني رسول َأ ّله، و َلَه إلّ ال ِإ َأْن ل  َلى ََشَهادة  ِإ ْدُعُهْم  فا
ّله ّله َقِد،ال َأّن ال ِلمُهْم  َأْع ِلَك، َف َذ ِل َأطاُعوا  ِإْن ُهْم   ف

ِإْن َلٍة، َف ْي َل ٍم َو ُكّل يو َلواٍت في  ْيهم َخْمَس َص َل اْفترَض ع
َليهْم َتَرَض َع ّله َقِد اْف َأّن ال ِلْمُهْم  َأع ِلذلَك، َف َطاُعوا  َأ ُهْم 

ِإْن َلى ُفَقرائهم، َف ّد َع ُتَر ِئِهْم َف َأغنيا ُذ ِمْن  ُتْؤخ َدَقًة  ص
َة ّتِق دْعو ِلهم, وا َأْموا ِئَم  َكرا ّياَك و ِإ ِلذلَك َف َطاُعوا  َأ ُهْم 

ّله ِحَجاٌب ْيَن ال ْيس بينها وب َل ّنُه  ِإ ِم َف ُلو ْظ ْلَم ٌق عليه."ا  متف
 صلى اللهقال كما ،وأهي أوأل ما يحاسب به العبد يوم القيامة

 العبد يوم القيامةبه يحاسب ماأول " :عليه وأسلم
 وإن فسدت، فإن صلحت صلح له سائر عملهالصلة

 روأاه الطبراني في الوأسط."فسد سائر عمله
وأأخبر النبي صلى الله عليه وأسلم أن من ترك الصلةا فقد

بين الرجل وبين" :كفر, فقال صلى الله عليه وأسلم
روأاه مسلم."الشرك والكفر ترك الصلة

العهد الذي بيننا وبينهم ":وأقال صلى الله عليه وأسلم
 روأاه أبو داوأد وأالنسائي"الصلة فمن تركها فقد كفر

وأالترمذي وأأحأمد.
من ترك الصلة فل دين" :وأقال ابن مسعود رضي الله عنه

 روأاه محمد بن نصر."له
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 "كان أصحاب محمد:وأعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال
صلى الله عليه وأسلم ل يروأن شيئا من العمال تركه كفر غير

الصلةا " روأاه الترمذي. وأعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال "
 وأل صلةا لمن ل وأضوء له " روأاه ابن،ل إيمان لمن ل صلةا له
عبد البر وأغيره موقوفا.

:عمارة المساجد
، وأأن يعلموها الناس،يجب على وألةا المر أن يقيموا الصلةا

وأيأمروأهم بإقامتها, وأأن يبنوا المساجد التي تقام بها الجمع
ُهوأالجماعات, وأقد قال الله تعالى:  َينُصُر ّلُه َمن  ل َينُصَرّن  َل َوأ ٱ{

ْا َقاُمو َأ َلْرِض  ِفي  ُهْم  ّنا ّك ِإْن ّم ِذيَن  ّل ِزيٌز.  َع ّي  ِو َق َل ّلَه  ل ٱِإّن  ٱ ٱ
ِه ّل ِل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن  ْا  ْو َه َن َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِب ْا  َأَمُروأ َوأ َةا  َكـا لّز ْا  ُو َت َوأآ َةا  َ ٱلّصل ٱ ٱ ٱ

ِر} ُلُمو َبُة  ِق  ابن أبي حأاتم عن محمد بن كعب: أخرج،وأقدٱَعا
َْلْرِض} ِفي ا ُهْم  ّنا ّك ِإن ّم ِذيَن  ّل  ابنوأأخرجهم الولةا "، " قال: {ا

َْلْرِض} أبي حأاتم عن قتادةا في قوله: ِفي ا ُهْم  ّنا ّك ِإن ّم ِذيَن  ّل {ا
 "هو: هذه المة"، وأقال الضحاكعلى "هذا شرط الله قال:

شرط شرطه الله عز وأجل على من آتاه الملك "، وأقال ابن
 "هم هذه: " يعني الولةا "، وأقال الحسن وأأبو العالية:أبي نجيح

المة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلةا".
وأقال الصباح بن سوادةا الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز

ّلْرِض}يخطب وأهو يقول:  ِفى  ُهْم  ٰـ ّن ّك ِإْن ّم ِذيَن  ّل ٱ{  الية، ثمٱ
قال: " أل إنها ليست على الوالي وأحأده، وألكنها على الوالي

وأالمولى عليه، أل أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم، وأبما
للوالي عليكم منه، إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم
بحقوق الله عليكم، وأأن يأخذ لبعضكم من بعض، وأأن يهديكم
للتي هي أقوم ما استطاع، وأإن عليكم من ذلك الطاعة غير

المبزوأزةا وأل المستكرهة، وأل المخالف سرها علنيتها ".
وأقال العلمة السعدي رحأمه الله " ذكر علمة من ينصره، وأبها

يعرف، أن من ادعى أنه ينصر الله، وأينصر دينه، وألم يتصف
ِفي الرض}بهذا الوصف، فهو كاذب فقال  ُهْم  ّنا ّك ِإْن ّم ِذيَن  ّل ٱ{

أي: ملكناهم إياها، وأجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع
ينازعهم، وأل معارض. 
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 في أوأقاتها، وأحأدوأدها، وأأركانها، وأشروأطها،{أقاموا الصلةا}
في الجمعة وأالجماعات. 

َةا} َكـا لّز ْا  ُو َت َوأآ ًا،ٱ{ ًا، وأعلى رعيتهم عموم  التي عليهم، خصوص
آتوها أهلها، الذين هم أهلها.

ْعُروأِف  ْلَم ِب ْا  َأَمُروأ َوأ ًاٱ{ } وأهذا يشمل كل معروأف حأسنه شرع
وأعقلً من حأقوق الله، وأحأقوق الدمين. 

ِر} َك ْن ْلُم َعِن  ْا  ْو َه َن َوأ ًا وأعقلً، معروأف قبحه،ٱ{  كل منكر شرع
وأالمر بالشيء وأالنهي عنه، يدخل فيه، ما ل يتم إل به، فإذا

كان المعروأف وأالمنكر، يتوقف على تعلم وأتعليم، أجبروأا
الناس على التعلم وأالتعليم، وأإذا كان يتوقف، على تأديب مقدر

ًا، أوأ غير مقدر، كأنواع التعزير، قاموا بذلك، وأإذا كان شرع
يتوقف على جعل أناس، متصدين له، لزم ذلك، وأنحو ذلك مما

.)11ل يتم المر بالمعروأف، وأالنهي عن المنكر، إل به"
ْسُمُهوأقال تعالى:  َها  ِفي َكَر  ْذ ُي َوأ َع  َف ُتْر َأن  ّلُه  ل ِذَن  َأ ُيوٍت  ُب ِفي  ٱ{ ٱ

َعن ٌع  ْي َب َوألَ  ٌةا  ِتَجاَر ِهْم  ِهي ْل ُت ِرَجاٌل لّ  لَصاِل.  َوأ ّوأ  ُد ُغ ْل ِب َها  ِفي َلُه  ّبُح  ٱُيَس ٱ
ّلب َق َت َت ًا  ْوم َي ُفوَن  َيَخا ِةا  َكـا لّز ِء  َتآ ِإي َوأ ِةا  َ لّصل ِم  َقا ِإ َوأ ِه  ّل ل ِر  ْك ٱِذ ٱ فيه ٱ

ُهْم ّمن َد ِزي َي َوأ ْا  ُلو َعِم َأحْأَسَن َما  ّلُه  ل ُهُم  َي ِز َيْج ِل ْبَصاُر.  َل َوأ ُلوُب  ُق ٱْل ٱ ٱ
ِر حِأَساٍب}، ْي َغ ِب ُء  َيَشآ ُق َمن  َيْرُز ّلُه  ل َوأ ِه  ِل  وأالمراد بالبيوتٱَفْض

المساجد التي أمر الله تعالى أن ترفع, وأرفعها هو بناؤها
 وأأن تحفظ وأتجنب كل ما ل يليق،وأاحأترامها وأتطهيرها وأتطييبها

لغو وأالبيع وأالشراء وأإنشاد الضالة أوأ النجاسات أوألبها كاللهو وأا
البصاق وأغيره من القذار أوأ الروأائح الكريهة كالبصل وأنحوه،

َأن  عبد بن حأميد عن قتادةاأخرجقد وأ ّلُه  ل ِذَن  َأ ُيوٍت  ُب ِفي  ٱ{
َع َف  وأأمر، الله في بنيانها وأرفعهاأذن " هي المساجد قال: }ُتْر

بعمارتها وأبطهورها ".
من بنى مسجدا يبتغي به" : وأقال صلى الله عليه وأسلم

أخرجه البخاري" وجه الله بنى الله له مثله في الجنة
وأمسلم.

 "أمرنا رسول الله صلى:وأعن عائشة رضي الله عنها قالت
 وأأن تنظف وأتطيب"،الله عليه وأسلم ببناء المساجد في الدوأر

أخرجه أحأمد وأأبو داوأد. 

.الرحأمن الكريم تيسير )11
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 " أمرنا رسول الله:وأعن سمرةا بن جندب رضي الله عنه قال
 وأأمرنا أن،صلى الله عليه وأسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا

 حأديث صحيح.:ننظفها " روأاه أحأمد وأالترمذي وأقال
: وأقال، عمر ببناء المسجدوأأمر ":وأقال البخاري رحأمه الله

 تصفر فتفتن الناس".أوأ تحمر وأإياك أن ،أكن الناس من المطر
وأروأى الحافظ أبو يعلى الموصلي بإسناده عن ابن عمر "أن
عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وأسلم كل

 إسناده حأسن ل بأس به.:جمعة" قال ابن كثير
ِهوأقوله تعالى: { ّل ل ِر  ْك ِذ َعن  ٌع  ْي َب َوألَ  ٌةا  ِتَجاَر ِهْم  ِهي ْل ُت ٱِرَجاٌل لّ 

ِةا} َكـا لّز ِء  َتآ ِإي َوأ ِةا  َ لّصل ِم  َقا ِإ ٱَوأ  هذا ثناء من الله تعالى علىٱ
عباده الذين يعمروأن مساجد الله تعالى بالذكر وأالصلةا, وأل
تشغلهم التجارةا وأالبيع عن ذكر الله وأإيقام الصلةا، وأقد قال

ِرتعالى:  ْك ِذ َعن  ُكْم  ُد َ ْوأل َأ َوألَ  ُكْم  ُل َوا َأْم ُكْم  ِه ْل ُت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ْلَخاِسُروأَن} ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َف ِلَك  َذ َعْل  ْف َي َوأَمن  ِه  ّل ٱل ، وأقال تعالى:ٱ
ْا ْو َع ْس َف ِة  َع ْلُجُم ِم  ْو َي ِةا ِمن  َ ِللّصل َي  ِد ُنو َذا  ِإ ْا  ُن ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{ ٱ ۤو ٱ
َلُموَن} ْع َت ُتْم  ُكن ِإن  ُكْم  ّل ْيٌر  ُكْم َخ ِل َذ َع  ْي َب ْل ْا  َذُروأ َوأ ِه  ّل ل ِر  ْك ِذ َلٰى  ٱِإ . ٱ

وأأخرج سعيد بن منصور وأابن جرير وأالطبراني وأالبيهقي في
نه رأى ناسا من أهل السوق سمعواأالشعب عن ابن مسعود "

 هؤلء الذين: فقال،ذان فتركوا أمتعتهم وأقاموا إلى الصلةاأال
ِهقال الله:  ّل ِر ال ْك ِذ َعن  ٌع  ْي َب َوأَل  ٌةا  ِتَجاَر ِهْم  ِهي ْل ُت ."}{ّل 

وأأخرج عبد الرزاق وأعبد بن حأميد وأابن جرير وأابن أبي حأاتم
غلقواأعن ابن عمر " أنه كان في السوق فأقيمت الصلةا ف

 فيهم نزلت:: فقال ابن عمر،حأوانيتهم ثم دخلوا المسجد
ِه} ّل ِر ال ْك ِذ َعن  ٌع  ْي َب َوأَل  ٌةا  ِتَجاَر ِهْم  ِهي ْل ُت ِرَجاٌل ّل  }."

 وألكن كان أحأدهم، "كانوا يبيعون وأيشتروأن:وأقال مطر الوراق
.إذا سمع النداء وأميزانه في يده خفضه وأأقبل إلى الصلةا"

 "كان يقال خمس كان عليها:وأقال الوأزاعي رحأمه الله
:أصحاب محمد صلى الله عليه وأسلم وأالتابعون لهم بإحأسان

، وأتلوأةا القرآن، وأعمارةا المساجد،تباع السنةا وأ،لزوأم الجماعة
وأالجهاد في سبيل الله عز وأجل " روأاه البيهقي في شعب

اليمان وأغيره.
 "وأكانت مواضع الئمة:وأقال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله

وأمجامع المة هي المساجد, فإن النبي صلى الله عليه وأسلم
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أسس مسجده المبارك على التقوى ففيه الصلةا وأالقراءةا
 وأفيه السياسة وأعقد اللوية،وأالذكر وأتعليم العلم وأالخطب

 وأفيه يجتمع،وأالرايات وأتأمير المراء وأتعريف العرفاء
 وأكذلك،المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم وأدنياهم

عماله في مثل مكة وأالطائف وأبلد اليمن وأغير ذلك من
المصار وأالقرى, وأكذلك عماله على البوادي, فإن لهم مجمعا

.)11فيه يصلون وأفيه يساسون "
وأل تجوز الصلةا عند القبور، أوأ بناء المساجد فوقها، أوأ دفن

فتتاناالموات في المساجد لن ذلك من وأسائل الشرك، وأال
بأهل القبور، وأالتدرج إلى عبادتهم, فعن عائشة رضي الله عنها

" أن أم حأبيبة وأأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، فيها
تصاوأير، لرسول الله صلى الله عليه وأسلم. فقال رسول الله

إن أولئك، إذا كان فيهم الرجل" :صلى الله عليه وأسلم
الصالح، فمات، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه

تلك الصور.ا أولئك شرار الخلق عند الله يوم
، روأاه البخاري وأمسلم."القيامة

الله صلى الله رسول قال قالت وأعن عائشة رضي الله عنها
اليهود الله لعن"منه:  يقم لم الذي مرضه في وأسلم عليه

 قالت: فلول".مساجد أنبيائهم قبور والنصارى.ا اتخذوا
 " أخرجه البخاريمسجدا يتخذ أن خشي أنه قبره. غير أبرز ذاك

.وأمسلم
وأكل موضع يصلى فيه فهومسجد وألو لم يشيد عليه بناء،

فيدخل في النهي المساجد وأالمشاهد وأالقباب التي بنيت على
القبور، وأعن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله

 سمعت النبي صلى الله عليه وأسلم قبل أن يموت:عنه قال
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم" :بخمس وأهو يقول

 فإن الله تعالى قد اتخذني خليل كما اتخذ،خليل
 ولو كنت متخذا من أمتي خليل لتخذت،إبراهيم خليل
 أل وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون،أبا بكر خليل

 أل فل تتخذوا،قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد
 أخرجه مسلم." إني أنهاكم عن ذلك،القبور مساجد

الفتاوأى. مجموع )11
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فالمساجد وأالمشاهد وأالقباب وأالحجر التي بنيت فوق القبور
 لنها أسست على معصية الله تعالى، قال،يجب هدمها وأإزالتها

، المسجد إذا بني على قبرفيهدم ":المام ابن القيم رحأمه الله
 نص على ذلك المام، دفن في المسجدإذا الميت ينبشكما 

 بل أيهما، مسجد وأقبرالسلم فل يجتمع في دين ،أحأمد وأغيره
 فلو وأضعا معا، وأكان الحكم للسابق،طرأ على الخر منع منه

 وأل تصح الصلةا في هذا، وأل يصح هذا الوقف وأل يجوز، يجزلم
، ذلكعنالمسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وأسلم 
 فهذا دين،وألعنه من اتخذ القبر مسجدا أوأ أوأقد عليه سراجا

 به رسوله وأنبيه وأغربته بين الناس كمااللهالسلم الذي بعث 
.)11ترى"

"لعن رسول الله صلى :وأعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
الله عليه وأسلم زائرات القبور وأالمتخذين عليها المساجد

روأاه أهل السنن.وأالسرج" 
ًا" :وأ قال صلى الله عليه وأسلم اللهم ل تجعل قبري وثن

 اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم،يعبد
 روأاه المام مالك في الموطأ, وأهو يدل على أن"مساجد

الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوأثانا تعبد دوأن الله تبارك
وأتعالى.

وأأما قصد أهل القبور بالعبادةا كالصلةا أوأ السجود أوأ الدعاء أوأ
الستغاثة أوأ غيرها من أنواع العبادةا فهو من الشرك الكبر

الذي يخرج صاحأبه من الملة.

:أثر الصلة في بناء المجتمع وبناء الدولة السلمية
إن للخشوع وأالخلص وأقراءةا القرآن وأالذكر وأالدعاء الثر

الكبير في شفاء القلب وأصلحأه وأزيادةا إيمانه مما يباعد بينه
وأبين المنكرات وأينهاه عن القتراب منها, وأالصلةا متضمنة

لهذه العبادات وأغيرها فهي من أعظم ما ينهى العباد عن
ارتكاب المحرمات, وأالمجتمع الذي تقام فيه الصلةا، أبعد عن
المنكرات وأالذنوب من المجتمعات التي ل تحافظ على إقامة

ْتُل َماالصلةا كما يجب عليها, وأقد قال الله تبارك وأتعالى:  ٱ{
َعِن َهٰى  ْن َت َةا  َ لّصل ِإّن  َةا  َ لّصل ِم  ِق َأ َوأ َتاِب  ِك ْل ْيَك ِمَن  َل ِإ ْوأحِأَي  ٱُأ ٱ ٱ

.المعاد زاد )11
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ُعوَن}، َن َتْص َلُم َما  ْع َي ّلُه  ل َوأ َبُر  ْك َأ ِه  ّل ل ْكُر  ِذ َل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َوأ ِء  َفْحَشآ ٱْل ٱ ٱ ٱ
فبين الله تعالى أن في الصلةا يتحقق أمران, أوألهما: أنها تنهى
عن الفحشاء وأالمنكر, وأثانيهما: ذكر الله تعالى, وأهو أعظم من
الوأل، وأقد أخرج ابن جرير وأابن المنذر وأابن أبي حأاتم عن ابن

َعِن:عباس رضي الله عنهما في قوله َهى  ْن َت َةا  ِإّن الّصَل } 
ِر َك ْلُمن َوأا َفْحَشاء  ْل } يقول "في الصلةا منتهى وأمزدجر عنا

معاصي الله".
وأأمر الله تعالى عباده بالستعانة على أمر دينهم وأدنياهم

َها : فقال تعالى،بالصبر وأالصلةا ّن ِإ َوأ ِةا  َ لّصل َوأ ِر  ْب لّص ِب ْا  ُنو ِعي َت ْس َوأ ٱ{ ٱ ٱ
ِعيَن} ْلَخاِش َلى  َع ِإلّ  ٌةا  ِبيَر َك ، وأقد أخرج وأابن جرير وأغيره عنٱَل

،ابن عباس " أنه نعي إليه أخوه قثم وأهو في مسير فاسترجع
 ثم،ثم تنحى عن الطريق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس

ِةا : وأهو يقول،قام يمشي إلى راحألته َ لّصل َوأ ِر  ْب لّص ِب ْا  ُنو ِعي َت ْس َوأ ٱ{ ٱ ٱ
ِعيَن} ْلَخاِش َلى  َع ِإلّ  ٌةا  ِبيَر َك َل َها  ّن ِإ ".ٱَوأ

 " كان:وأأخرج أبوداوأد وأغيره عن حأذيفة رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وأسلم إذا حأزبه أمر فزع إلى الصلةا

مبارك في الزهد وأغيره عن عمر رضي اللهال"، وأأخرج ابن 
 " إنا وأجدنا خير عيشنا بالصبر ".:عنه أنه قال

لّشّر وأقال تبارك وأتعالى:  َذا َمّسُه  ِإ ًا.  ُلوع َه َق  ِل ِلنَساَن ُخ ِإّن  ٱ{ ٱ
َلٰى َع ُهْم  ِذيَن  ّل ّليَن.  ْلُمَص ِإلّ  ًا.  ُنوع ْيُر َم ْلَخ َذا َمّسُه  ِإ َوأ ًا.  ٱَجُزوأع ٱ ٱ

ِئُموَن} َدآ ِهْم  ِت َ , فولةا المر الذين يسعون لقامة دوألةَصل
السلم وأإصلح الناس وأتزكيتهم،يجب أن يعتنوا عناية كبيرةا

في أمر الصلةا، فإنها من أعظم ماينهى الناس عن المعاصي
وأيصلح المجتمعات، وأأن يعلموا الناس كيفية الصلةا وأما يتعلق
بها من أحأكام،وأأن يجتهدوأا في بناء المساجد،وأأن يعينوا الئمة

العدوأل الذين يؤمون الناس في الجمع وأالجماعات.

:صلة الجماعة
صلةا الجماعة وأاجبة على الرجال البالغين، كما دل على ذلك

إن أثقل صلة على" :قول النبي صلى الله عليه وأسلم
 ولو يعلمون ما،المنافقين صلة العشاء وصلة الفجر
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 ولقد هممت أن آمر بالصلة،فيهما لتوهما ولو حبوا
 ثم أنطلق معي، ثم آمر رجل فيصلي بالناس،فتقام

برجال معهم حزم من حطب إلى قوم ل يشهدون
 أخرجه البخاري" فأحرقا عليهم بيوتهم بالنار،الصلة

وأمسلم, وأفي روأاية لمسلم "أن رسول الله صلى الله عليه
لقد هممت أن" :وأسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال

 ثم أخالف إلى رجال,آمر رجل يصلي بالناس
 فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم,يتخلفون عنها

 ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا,الحطب بيوتهم
 وأالحديث يدل على أن صلةا",لشهدها يعني صلة العشاء

الجماعة على الرجال فرض عين، فلو كانت مستحبة وأليست
وأاجبة لما هم النبي صلى الله عليه وأسلم بتعزيرالمتخلفين،
وألو كانت صلةا الجماعة فرض كفاية لكتفى صلى الله عليه

وأسلم بمن شهدوأا الصلةا. 
 سمعت رسول الله صلى:وأعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال

ما من ثلثة في قرية ول بدو ل": الله عليه وأسلم يقول
,تقام فيهم الصلة إل قد استحوذ عليهم الشيطان

 فإنما يأكل الذئب من الغنم,فعليكم بالجماعة
 روأاه أحأمد وأأبو داوأد وأالنسائي."القاصية

 يا رسول: "قلت:وأعن عمروأ بن أم مكتوم رضي الله عنه قال
الله أنا ضرير شاسع الدار وألي قائد ل يليمني, فهل تجد لي

 نعم: قال؟"أتسمع النداء" : قال؟رخصة أن أصلي في بيتي
 روأاه أحأمد وأأبو داوأد وأابن ماجه,"ما أجد لك رخصة" :قال

وأفي روأاية لحأمد عنه أيضا "أن رسول الله صلى الله عليه
إني لهم" :وأسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة, فقال

أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فل أقدر على إنسان
 فقال ابن"يتخلف عن الصلة في بيته إل أحرقته عليه

 يا رسول الله إن بيني وأبين المسجد نخل وأشجرا,:أم مكتوم
؟وأل أقدر على قائد كل ساعة, أيسعني أن أصلي في بيتي

".فائتها" : قال نعم قال؟"أتسمع القامة" :قال
 أتى النبي صلى الله عليه:وأعن أبي هريرةا رضي الله عنه قال

 يا رسول الله ليس لي قائد يقودني:وأسلم رجل أعمى فقال
إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وأسلم أن
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:يرخص له يصلي في بيته, فرخص له فلما وألى دعاه, فقال
 روأاه"فأجب" : قال نعم قال؟"هل تسمع النداء بالصلة"

مسلم.
 "من سره أن يلقى الله:وأعن ابن مسعود رضي الله عنه قال

غدا مسلما فليحافظ على هؤلء الصلوات حأيث ينادى بهن,
فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وأسلم سنن الهدى,
وأإنهن من سنن الهدى, وألو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي

هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم, وألو تركتم سنة نبيكم
لضللتم, وأما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى

مسجد من هذه المساجد إل كتب الله له بكل خطوةا يخطوها
حأسنة وأيرفعه بها درجة, وأيحط عنه بها سيئة, وألقد رأيتنا وأما

يتخلف عنها إل منافق معلوم النفاق, وألقد كان الرجل يؤتى به
 "لقد: بين الرجلين حأتى يقام في الصف", وأفي روأايةىيهاد

رأيتنا وأما يتخلف عن الصلةا إل منافق, قد علم نفاقه أوأ
مريض, إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حأتى يأتي الصلةا,

 إن رسول الله صلى الله عليه وأسلم علمنا سنن الهدى,:وأقال
وأإن من سنن الهدى الصلةا في المسجد الذي يؤذن فيه" روأاه

مسلم وأأبو داوأد وأالنسائي وأابن ماجه.
 "كنا إذا فقدنا الرجل في:وأعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

الفجر وأالعشاء أسأنا به الظن" روأاه البزار وأالطبراني وأابن
 خزيمة في صحيحه.

:أمر الناس بالصلة والنكار على من تركها
جب على وألةا المر أن يأمروأا الناس بالصلةا،وأأن يأمروأاي

الرجال خاصة بأدائها جماعة، وأينكروأا على من ترك الجماعة,
 صلى رسول الله صلى الله عليه: أبي سعيد الخدري قالعنف

 الظهر, قال فدخل رجل من أصحابه فقال لهبأصحابهوأسلم 
 حبسك يا فلن عنما ":النبي صلى الله عليه وأسلم

 قال فذكر شيئا اعتل به قال فقام يصلي فقال"؟الصلة
 علىيتصدقا رجل أل" :رسول الله صلى الله عليه وأسلم

 من القوم فصلى معه"رجلقال فقام "  فيصلي معههذا
روأاه أحأمد وأروأى أبو دوأد وأالترمذي بعضه.
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 "صلى بنا رسول الله:وأعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال
"؟أشاهد فلن": صلى الله عليه وأسلم يوما الصبح فقال

إن هاتين" : ل قال: قالوا"؟أشاهد فلن" : ل قال:قالوا
 ولو,الصلتين أثقل الصلوات على المنافقين

"تعلمون ما فيهما لتيتموهما ولو حبوا على الركب
روأاه أحأمد وأابن خزيمة وأابن حأبان في صحيحيهما.

وأعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حأثمة " أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حأثمة في صلةا الصبح,

وأإن عمر غدا إلى السوق وأمسكن سليمان بين المسجد
 لم أر:وأالسوق فمر على الشفاء أم سليمان, فقال لها

 إنه بات يصلي فغلبته عيناه قال:سليمان في الصبح فقالت له
عمر له, لن أشهد صلةا الصبح في جماعة أحأب إلي من أن

أقوم ليلة" روأاه مالك.
وأأما تارك الصلةا عمدا فقد تقدم قول النبي صلى الله عليه

 يختلفلوأسلم بكفره، قال المام ابن القيم رحأمه الله " 
 ترك الصلةا المفروأضة عمدا من أعظم الذنوبأنالمسلمون 

 أعظم من إثم قتل النفساللهوأأكبر الكبائر, وأأن إثمه عند 
وأأخذ الموال وأمن إثم الزنا وأالسرقة وأشرب الخمر, وأأنه

 لعقوبة الله وأسخطه وأخزيه في الدنيا وأالخرةا. متعرض
 سفيانفأفتى اختلفوا في قتله وأفي كيفية قتله وأفي كفره, ثم

 بن المباركوأعبداللهبن سعيد الثوري وأأبو عمروأ الوأزاعي 
ابنوأحأماد بن زيد وأوأكيع بن الجراح وأمالك بن أنس وأمحمد 

 الشافعي وأأحأمد بن حأنبل وأإسحاق بن راهويهإدريس
فقال اختلفوا في كيفية قتله, ثم, يقتلوأأصحابهم بأنه 

 القائلونوأاختلفجمهورهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه.. 
 :بقتله في مسائل

 أنه يستتاب, فإنفالمشهور ؟أنه هل يستتاب أم ل   إحداها
 وأأحأمد وأأحأد القولين فيالشافعي هذا قول .تاب ترك وأإل قتل

 القول هو الصحيح, لن أسوأ أحأواله أنوأهذامذهب مالك.. 
 المرتدينتوبةيكون كالمرتد, وأقد اتفق الصحابة على قبول 

ِإن ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ِل ُقل  وأمانعي الزكاةا, وأقد قال الله تعالى: {
َلَف ْد َس َق ُهم ّما  َل َفْر  َغ ُي ْا  ُهو َت  وأهذا يعم المرتد وأغيره.}َين



  198
 الشرعية السياسة

أنه ل يقتل حأتى يدعى إلى فعلها فيمتنع..    الثانية:  المسألة
 دعي فامتنع ل من عذر حأتى يخرج الوقت تحقق تركهفإذا

وأإصراره.
 بماذا يقتل هل بترك صلةا أوأ صلتين أوأ: الثالثة  المسألة

, وأمراده بترك)11 فيه خلف بين الناس"هذاثلث صلوات, 
الصلةا في المسألة الثالثة أي بعد دعوته وأاستتابته.

 كان التاركوأإنوأقال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله " 
 إنه يعاقب بالضرب وأالحبس حأتى:للصلةا وأاحأدا فقد قيل

 على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلةاالعلماء وأجمهور ،يصلى
وأ كافرا أيقتل وأهل ، فان تاب وأصلى وأإل قتل،بعد أن يستتاب
، كافرايقتل السلف على أنه كثرأوأ ، فيه قولن؟مسلما فاسقا

 أما إذا جحد وأجوبها فهو كافربوجوبها، كله مع القرار وأهذا
.)21بإجماع المسلمين"

تعيين أئمة المساجد:
يجب على وألةا المر أن يعينوا أئمة المساجد من الصالحين

 وأأن يقدموا الوألى من بينهم, كما قال صلى الله عليه،العدوأل
 فإن كانوا في، القوم أقرؤهم لكتاب اللهيؤم ":وأسلم

 السنةفي فإن كانوا ،القراءة سواء فأعلمهم بالسنة
 فإن كانوا في الهجرة سواء،سواء فأقدمهم هجرة

 فيالرجل ول يؤمن الرجل ،فأقدمهم سلما
" ول يقعد في بيته على تكرمته إل بإذنه،سلطانه

."سنا" "سلما"روأاه مسلم، وأفي روأاية مكان 
وأأما الفاسق أوأ المبتدع فل تجوز توليتهما إمامة الصلةا, فإن

المامة من أعظم المانات التي يجب أن تسند لهلها, قال ابن
"من أظهر بدعة أوأ فجورا ل يرتب إماما: أبي العز رحأمه الله

 "يحرم على المام:للمسلمين", وأقال الماوأردي رحأمه الله
نصب فاسق إماما للصلةا".

فإذا كان المام يفعل شركا أوأ يدعو إلى الشرك فإن إقراره
 فإن،في هذه الحالة كفر ل يجوز بحال, وأالصلةا خلفه باطلة

المساجد إنما بنيت ليعبد الله وأحأده ل شريك له, وأقد قال الله
.الصلةا كتاب )11
.الفتاوأى مجموع )21
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ًا}تعالى:  َأحَأد ِه  ّل ل َع  ْا َم ُعو ْد َت َفلَ  ِه  ّل ِل َد  ْلَمَساِج َأّن  َوأ ٱ{ , وأقد أخرجٱ
َد :عبد الرزاق وأغيره عن قتادةا في قوله تعالى ْلَمَساِج َأّن  َوأ ٱ{

ًا} َأحَأد ِه  ّل ل َع  ْا َم ُعو ْد َت َفلَ  ِه  ّل  إذاوأالنصارى "كانت اليهود : قالٱِل
دخلوا كنائسهم وأبيعهم أشركوا بالله فأمر الله نبيه صلى الله

 دخل المسجد".إذاعليه وأسلم أن يخلص له الدعوةا 
فإن لكثير من أئمة المساجد من أهل الشرك وأالبدع وأالفجور

أثرا كبيرا في صد المسلمين عن دينهم وأتثبيطهم عن جهاد
الكفار المحتلين، بل وأمنهم الذين يدعون إلى موالةا الكافرين

وأمناصرتهم على المسلمين، فمثل هؤلء تجب محاكمتهم
وأتنفيذ حأكم الله تعالى فيهم, وأل تسند المامة إل لهل

ستقامة وأالصلح وأالجهاد, الذين يدعون الناس إلى توحأيداال
ستقامة على طاعته, وأينهونهم عن الشرك وأالبدعاالله وأال

وأالمعاصي, وأيحرضونهم على الجهاد في سبيل الله وأالعداد،
فعن أبي سهلة السائب بن خلد من أصحاب النبي صلى الله
عليه وأسلم " أن رجل أّم قوما فبصق في القبلة وأرسول الله

 فقال رسول الله صلى الله عليه،صلى الله عليه وأسلم ينظر
 فأراد بعد ذلك أن"ل يصلي لكم هذافرغا "وأسلم: حأين 

 وأأخبروأه بقول رسول الله صلى الله عليه،يصلي لهم فمنعوه
 فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وأسلم فقال،وأسلم

 روأاه"إنك آذيت الله ورسوله" : وأحأسبت أنه قال"نعم"
أبو داوأد وأابن حأبان في صحيحه، فإذا كان النبي صلى الله عليه

وأسلم عزل عن المامة من بصق جهة القبلة فكيف بمن
ارتكب أعظم من هذا كالدعوةا إلى الشرك وأموالةا الكافرين،

وأالدعوةا إلى البدع وأالفسوق، وأتخذيل المسلمين وأتثبيطهم عن
الجهاد الواجب.
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باب: الزكاةا
الزكاةا هي الركن الثالث من أركان السلم، وأقد دل على

َةاوأجوبها الكتاب وأالسنة وأالجماع، فقال تعالى َ لّصل ْا  ِقيُمو َأ َوأ ٱ{
َةا} َكا لّز ْا  ُتو ِلِصيَن، وأقال تعالى ٱَوأآ ّلَه ُمْخ ل ْا  ُدوأ ُب ْع َي ِل ِإلّ  ْا  ُأِمُر َوأَمآ  ٱ{ ۤو

ِديُن ِلَك  َذ َوأ َةا  َكا لّز ْا  ُتو ْؤ ُي َوأ َةا  َ لّصل ْا  ِقيُمو ُي َوأ َء  َفآ َن ّديَن حُأ ل ٱَلُه  ٱ ٱ
ِة} ّيَم َق ّلى ،ٱل ِه َص ّل َأّن َرُسول ال ُهما،  ْن َع ّله  ُعَمَر َرِضَي ال َوأعِن ابِن 

َقاَل:  ّلم  ِه وأَس ْي َل َع َدِة"اللُه  ِلْسلُم َعلى َخْمٍس: َشَها ِنَي ا ُب
ِم ِإقا ُه ورُسولُه، و ُد ْب ًا َع َأّن ُمحّمد ّله، و ِإلّ ال ِإلَه  َأْن ل 

ِم رمَضان ْيِت، َوَصْو َب َكاِة، وَحّج ال َتاِء الّز ِإي "الّصلِة، َو
َء ْنُه، قاَل: َجا ّله ع ِه َرِضي ال ّل ِد ال ْي ُعب ْلَحَة بِن  َط ٌق عليه، وأعن  متف
ِئُر َثا ٍد،  َنْج ْهِل  َأ ّلم ِمْن  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ِإلى رُسوِل ال رُجٌل 

َنا ِمَن َد ُقوُل، حَأتى  َقُه ما ي ْف َن ِه، وأل  ِت ْو ّي َص ِوأ َد ُع  َنَسْم ْأِس  الّر
ِم، ِلْسل َعِن ا َأُل  َيْس َو  ُه ِإذا  ّلم ف ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل َرُسوِل ال

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل َلواٍت" :َفَقاَل َرُسوُل ال َخْمُس َص
َلِة ْي ّل ِم وال ُهّن"في اليْو ْيُر َغ َلّي  َع َهْل  َقاَل؟ قاَل:  َأْن" :  ِإلّ  ل، 

ّطّوَع ّلم"َت ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َقاَل َرُسوُل ال َف َياُم ":  وِص
ْه"َشْهِر َرمَضاَن ْيُر َلّي غ َع َهْل  َقاَل:  َقاَل؟  َأْن" :  ِإلّ  ل، 

ّطّوَع ّلم،"َت ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل َلُه َرُسوُل ال َكَر  َذ َوأ َقاَل:   
َها ْيُر َغ َلّي  َع َهْل  َقاَل:  َف َةا  َكا َقاَل؟الّز ّطّوَع" :  َت َأْن  َبر"ل، إلّ  ْد َأ َف  

َقاَل َف ْنُه،  ُقُص ِم ْن َأ َوأل  َعلى هذا  ُد  َأزي ِه ل  ّل ُقوُل: وأال َي َو  ُه الّرُجُل وأ
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل َقا" :َرُسوُل ال َد ِإْن َص َلَح  ٌق"َأْف  ُمتف

ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ِبّي َص ّن َأّن ال َعنُه،  ّله  ّباس َرضَي ال ِه، وأعن ابن ع علي
َقاَل َف َيمِن  ِإلى ال ْنُه  َع ّله  ًا رضَي ال َعاذ َعَث ُم ّلم، ب ْدُعُهْم" :وأَس ا

ِإْن ّلِه، ف ّني رُسوُل ال َأ ّله َو ِإلّ ال ِإلَه  َأْن ل  َدِة  ِإلى شها
َتَعالى افترض ّلَه  َأّن ال ِلْمُهم  َأْع ِلذلَك، َف َطاُعوا  َأ ُهْم 
ِإن ُهْم ِم وليلٍة، َف َيْو ُكّل  َعليِهْم َخمَس َصلواٍت في 

ّله افترض َعليِهْم َصدَقًة َأّن ال َأْعلْمُهْم  ِلذلَك َف َأطاُعوا 

ّد َعلى ُفَقرائِهم ُتر ِئِهْم، َو َيا ِن َأْغ ُذ ِمْن  ٌق عليه."ُتؤَخ  متف
وأقد بين الله تعالى أن من صفات الذين وأعدهم بالنصر، أنهم

إذا مكنوا في الرض أعطوا زكاةا أموالهم وأزكاةا أموال رعيتهم
ّلَهإلى مستحقيها، فقال تعالى  ل ِإّن  ُه  َينُصُر ّلُه َمن  ل َينُصَرّن  َل َوأ ٱ{ ٱ

ْا ُو َت َوأآ َةا  َ لّصل ْا  َقاُمو َأ َلْرِض  ِفي  ُهْم  ّنا ّك ِإْن ّم ِذيَن  ّل ِزيٌز.  َع ّي  ِو َق ٱَل ٱ ٱ
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َبُة ِق َعا ِه  ّل ِل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن  ْا  ْو َه َن َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِب ْا  َأَمُروأ َوأ َةا  َكـا ٱلّز ٱ ٱ
ِر} ُلُمو .ٱ

وأالزكاةا تجب في الذهب وأالفضة وأالزروأع وأالثمار وأالمواشي
 وأهي مبسوطة في كتب،وأعروأض التجارةا إذا توفرت الشروأط

الفقه، وأقد كان النبي صلى الله عليه وأسلم يبعث السعاةا
 وأهي المواشي وأالزروأع وأالثمار،،لجباية زكاةا الموال الظاهرةا

َها: وأقد قال تعالى ِب ِهْم  ُتَزكي َوأ ُهْم  َطهُر ُت َقًة  َد ِهْم َص ِل َوا َأْم ْذ ِمْن  {ُخ
ِليٌم} َع ٌع  ّلُه َسِمي ل َوأ ُهْم  ّل َكٌن  َتَك َس َوا َل ِإّن َص ِهْم  ْي َل َع ، وأعنٱَوأَصل 

عبدالله بن أبي أوأفى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه
"اللهم صل عليهم"وأسلم، إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: 
اللهم صل على آل"فأتاه أبي، أبو أوأفى بصدقته، فقال: 

 متفق عليه، وأعن جرير بن عبدالله ؛ قال: جاء"أبي أوفى
ناس من العراب إلى رسول الله صلى الله عليه وأسلم.

فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال
. قال"أرضوا مصدقيكم"رسول الله صلى الله عليه وأسلم: 

جرير: ما صدر عني مصدق، منذ سمعت هذا من رسول الله
صلى الله عليه وأسلم إل وأهو عني راض" روأاه مسلم, وأعن

نه قال أتى رجل من بنى تميم رسول اللهأأنس بن مالك 
 يا رسول الله إني ذوأ مال كثير:صلى الله عليه وأسلم فقال

؟ فأخبرني كيف أنفق وأكيف أصنع،وأذوأ أهل وأوألد وأحأاضرةا
تخرج الزكاة من" :فقال رسول الله صلى الله عليه وأسلم

مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف
 يا رسول الله أقلل: فقال"حق السائل والجار والمسكين

بن السبيلافآت ذا القربى حقه والمسكين و"لي قال 
 حأسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاةا: فقال"ول تبذر تبذيرا

إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وأرسوله فقال رسول الله
نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد" :صلى الله عليه وأسلم

 روأاه"برئت منها فلك أجرها وإثمها على من بدلها
ّلى الله ّنبّي َص ُق ال ّد َنا ُمَص َلي َع ِدَم  َق َقاَل:  أحأمد، وأعن أبي جحيفة 

َنا، ِئ َقَرا ُف َها في  َعل َنا فَج ِئ ِنيا َأغ َقَة من  َد َذ الّص َأخ ّلَم ف َوأَس ِه  ْي َل َع
َعْن َوأ ًا" روأاه الترمذي،  ُلوص َق َأعطاني منها  ًا ف ًا يتيم ُغلم ُكنُت  وأ
ّلى ِه َص ّل ُوفي َرُسوُل ال ُت ْنُه، قاَل: لّما  َع ّله  َةا َرِضي ال ُهرير َأبي 

َفَر َك َفَر َمْن  َك َوأ ْنُه،  َع ّله  ْكر، َرِضي ال َب ُبو  َأ َوأكاَن  ّلم،  ِه وأَس ْي َل َع اللُه 
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ْد َوأق ّناَس  ِتُل ال َقا ُت ْنُه: كيَف  َع ّله  ُعمُر َرضَي ال َقاَل  َف ِمَن العرِب، 
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ِتل" :َقاَل رُسوُل ال ُأقا َأْن  ُأِمرُت 

ْد ّله َفَمْن َقالَها، فَق ِإلّ ال ِإلَه  ُلوا ل  َيُقو ّتى  ّناَس ح ال
ّلِه ُبُه َعلى ال ِبَحّقه، َوِحَسا ِإلّ  َنْفَسُه  َلُه َو "َعَصَم ِمني َما

ِإن ِةا، ف ِةا وأالّزكا ْيَن الّصل َب َق  َفّر َلّن َمْن  ِت َقا ُل ِه  ّل ٍر: وأال ْك َب ُبو  َأ َفَقاَل 
ِإلى َنُه  َؤدوأ ُي َنوا  ُعوني ِعَقالً كا َلو َمن ِه  ّل ّق الَماِل. وأال َةا حَأ َكا الّز

َقاَل ِه،  ِع ُهْم على من ُت ْل َت َقا َل ّلم،  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل َرُسوِل ال
ْد َشَرَح َق ّله  ْيُت ال َأ َأن َر ِإلّ  ُهو  ِه َما  ّل َوال َف ْنُه:  َع ّله  ُعمُر َرِضَي ال

ٌق عليه، وأعن ابن ّق. ُمتف ّنُه الَح َأ ْفُت  َعر َف َتاِل،  ِق ٍر لل ْك َب َأبي  ْدَر  َص
،عمر رضي الله عنه قال" ادفعوها إلى من وأله الله أمركم
فمن بر لنفسه وأمن أثم فعليها " روأاه أبو عبيد في الموال

 سألت سعد بن:وأغيره، وأعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال
 إن:أبي وأقاص وأأبا هريرةا وأأبا سعيد الخدري وأابن عمر فقلت

 قال فقالوا؟هذا السلطان يصنع ما تروأن أفأدفع زكاتي إليهم
كلهم ادفعها إليهم" روأاه أبو عبيد في الموال وأهذا كان في

عهد بني أمية. 
فالحكومة السلمية تتولى جباية زكاةا الموال الظاهرةا،

وأتعطيها لمستحقيها وأهم الصناف الثمانية الذين ذكرهم الله
ِليَن :تعالى في قوله َعاِم ْل َوأ ِكيِن  ْلَمَسا َوأ ِء  َقَرآ ُف ْل ِل َقاُت  َد لّص ّنَما  ِإ ٱ{ ٱ ٱ

ِبيِل ِفي َس َوأ ِرِميَن  َغا ْل َوأ َقاِب  لّر ِفي  َوأ ُهْم  ُب ُلو ُق ِة  َف ّل َؤ ْلُم َوأ َها  ْي َل ٱَع ٱ ٱ
ِكيٌم} ِليٌم حَأ َع ّلُه  ل َوأ ِه  ّل ل ِريَضًة ّمَن  َف ِبيِل  لّس ْبِن  َوأ ِه  ّل ٱل ٱ ٱ ٱ ٱ
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باب: الشورى

فصل: حكم الشورى

الشورى في السلم من قواعد الحكم الواجبة التي يقصد منها
إقامة العدل وأالتحاكم إلى الشريعة السلمية في جميع

،مجالت الحياةا، وأمنع الستبداد وأالظلم وأالفساد في الرض
وأقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وأسلم بالشورى فقال

َلىتبارك وأتعالى:  َع ّكْل  َو َت َف َعَزْمَت  َذا  ِإ َف ِر  َلْم ِفي  ُهْم  ِوأْر َوأَشا ٱ{
ِليَن} ّك َو َت ْلُم ُيِحّب  ّلَه  ل ِإّن  ِه  ّل ٱل ٱ , وأالمر يقتضي الوجوب وأالصلٱ

أن المر الموجه إلى النبي صلى الله عليه وأسلم يشمل المة
إل إذا دل الدليل على أن الحكم خاص به صلى الله عليه
وأسلم, وأليس هناك دليل يقتضي التخصيص فيكون المر

 التي ل يجوز للحاكم،بالشورى من الواجبات المناطة بالمة
ِطية رحأمه الله: " وأالّشوَرى من َع تعطيلها وأالغاؤها، قال ابُن 

ِعلم َيْستِشيُر أهَل ال قواعد الشريعة وأعزائم الحأكام؛ من ل 
ُلُه وأاجٌب. هذا ما لَ خلف فيه" َفعْز ّدين   .)11وأال

ُةا العلماء ِةا مشاوأَر َ ُول َداد: " وأاجب على ال ْن ٍز َم ْي َو وأقال ابُن ُخ
ُوأجوه ّدين، وأ ُأمور ال َكل عليهم من  َأْش َلُموِن، وأفيما  ْع َي فيما ل 

ُق ّل َع َت َي ُق بالحرب، وأوأجوه الناس فيما  ّل َع الَجيش فيما يت
ِبمصالح ُق  ّل ُعَماِل فيما يتع ِء وأال ّتاِب وأالوزرا ُك ِه ال ُوأُجو بالمصالح، وأ

.)22البلد وأِعَمارتها"
فإذا كان النبي صلى الله عليه وأسلم الذي أغناه الله بالوحأي

عن الرجوع إلى الناس لمعرفة الحق, قد أمره الله تعالى
بالمشاوأرةا فغيره من باب أوألى.

ِر}وأقال الحسن في قوله تعالى:  ّلْم ِفى  ُهْم  ِوأْر َوأَشا  قال "ٱ{
 وألكن أراد أن يستن به من،قد علم الله ما به إليهم من حأاجة

بعده " أخرجه سعيد بن منصور وأغيره.
لوأعن قتادةا، قوله:  ِفى  ُهْم  ِوأْر َوأَشا ّكْلأْمٱ{ َو َت َف َعَزْمَت  َذا  ِإ َف ِر 

ِليَن} ّك َو َت ْلُم ُيِحّب  ّلَه  ل ِإّن  ِه  ّل ل َلى  ٱَع ٱ  " أمر الله عّز وأجّل نبيهٱ

.الوجيز المحرر )11
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صلى الله عليه وأسلم أن يشاوأر أصحابه في المور، وأهو يأتيه
وأحأي السماء، لنه أطيب لنفس القوم، وأإن القوم إذا شاوأر

بعضهم بعضا، وأأرادوأا بذلك وأجه الله عزم لهم على أرشده "
بن جرير وأغيره.اأخرجه 

لوأأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق  ِفى  ُهْم  ِوأْر َوأَشا ِر}َمٱ{  " أيْ
 بهم وأإن كنت عنهم غنيا،،لتريهم أنك تسمع منهم وأتستعين

تؤلفهم بذلك على دينهم".
لوأقال الربيع في قوله تعالى:  ِفى  ُهْم  ِوأْر َوأَشا ِر} َمٱ{ " أمر اللهْ

نبيه صلى الله عليه وأسلم أن يشاوأر أصحابه في المور، وأهو
يأتيه الوحأي من السماء لنه أطيب لنفسهم " أخرجه ابن

 جرير.
وأقال ابن جرير " وأقال آخروأن: إنما أمره الله بمشاوأرةا

أصحابه فيما أمره بمشاوأرتهم فيه، مع إغنائه بتقويمه إياه،
وأتدبيره أسبابه عن آرائهم، ليتبعه المؤمنون من بعده، فيما

حأزبهم من أمر دينهم، وأيستنوا بسنته في ذلك، وأيحتذوأا المثال
الذي رأوأه يفعله في حأياته من مشاوأرته في أموره - مع

المنزلة التي هو بها من الله - أصحابه وأأتباعه في المر، ينزل
بهم من أمر دينهم وأدنياهم، فيتشاوأروأا بينهم، ثم يصدروأا عما
اجتمع عليه ملؤهم؛ لن المؤمنين إذا تشاوأروأا في أمور دينهم

ّق في ذلك، لم يخلهم الله عّز وأجّل من لطفه، متبعين الح
.)11وأتوفيقه للصواب من الرأي وأالقول فيه"

َوأَما وأقال تعالى:  َيا  ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح ُع  َتا َفَم ٍء  ُتْم ّمن َشْي ِتي ُأوأ َفَمآ  ٱ{ ٱ
ِذيَن ّل َوأ ُلوَن.  ّك َو َت َي ِهْم  ّب َلٰى َر َع َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِل َقٰى  ْب َأ َوأ ْيٌر  ِه َخ ّل ل َد  ٱِعن ٱ

ِفُروأَن. ْغ َي ُهْم  ْا  ُبو َغِض َذا َما  ِإ َوأ َواحِأَش  َف ْل َوأ ِم  ْث ِل ِئَر  َبا َك ُبوَن  ِن َت ٱَيْج ٱ
ُهْم َن ْي َب ٰى  ُهْم ُشوَر َأْمُر َوأ َةا  َ لّصل ْا  َقاُمو َأ َوأ ِهْم  ّب ِلَر ْا  ُبو َتَجا ْس ِذيَن  ّل ٱَوأ ٱ ٱ

ُهْم ْغُي  َب ْل ُهُم  َب َأَصا َذآ  ِإ ِذيَن  ّل َوأ ُقوَن.  ُينِف ُهْم  َنا ْق ٱَوأِمّما َرَز ٱ
َتِصُروأَن} , فقد وأصف الله تعالى عباده المؤمنين وأمدحأهمَين

بالعمال وأالقوال وأالخلق التي نالوا بها الجر الجزيل وأالنعيم
المقيم عند الله, فوصفهم باليمان وأالتوكل على الله في سائر

أمورهم فل يعتمدوأن على غيره وأل يبتغون النصر وأالعزةا
وأالرزق من سواه, وأوأصفهم باجتناب كبائر الثم وأالفواحأش

.البيان جامع )11
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وأمدحأهم بحسن الخلق وأالحلم عند الغضب وأالصفح عن
ستجابة لمر الله وأالنقياد لحكمه,االمسيئ, وأوأصفهم بال

وأالتسليم لشرعه, وأوأصفهم بإقامة الصلةا من فرائض وأنوافل،
وأمدحأهم بأن أمورهم الدينية وأالدنيوية التي للشورى فيها مجال

د أحأدبيتشاوأروأن فيها وأينفذوأنها عن مشورةا بينهم, وأل يست
منهم بالمر من غير مشاوأرةا،قال الزجاج رحأمه الله " المعنى

أنهم ل ينفردوأن برأي حأتى يجتمعوا عليه ".
وأوأصفهم بالنفاق مما رزقهم الله وأيدخل في هذا الزكاةا
وأالنفقات الواجبة في سبيل الله وأعلى القارب وأغيرهم

نتصار ممن ظلمهماوأالنفقات المستحبة, وأوأصفهم بالقوةا وأال
فل يقبلون أن يظلموا وأيستذلوا, فإذا بغي عليهم انتصروأا بحق

ممن بغى عليهم وأقوموه وأعاقبوه بما يستحق من العقوبة،
 فيهم قوةا النتصار ممن ظلمهمأيقال ابن كثير رحأمه الله " 

 علىيقدروأن بل ،وأاعتدى عليهم ليسوا بالعاجزين وأل الذلين
،)11النتقام ممن بغى عليهم وأإن كانوا مع هذا إذا قدروأا عفوا "

ُهُم :وأعن إبراهيم النخعي في قوله تعالى َب َأَصا َذآ  ِإ ِذيَن  ّل َوأ ٱ{
َتِصُروأَن} َين ُهْم  ْغُي  َب  قال " كانوا يكرهون للمؤمنين أنٱْل

ه سعيد بن منصور. أخرجيستذلوا وأكانوا إذا قدروأا عفوا "
 وأأخرج ابن جرير وأغيره عن منصور قال سألت إبراهيم عن

َتِصُروأَن}  :قوله َين ُهْم  ْغُي  َب ْل ُهُم ا َب َأَصا َذا  ِإ ِذيَن  ّل َوأا  " كانواقال{
 أن يذلوا أنفسهم فيجترىء الفساق عليهمللمؤمنينيكرهون 

."
ُهُم : السدي في قولهعنوأأخرج ابن جرير  َب َأَصا َذا  ِإ ِذيَن  ّل َوأا }

َتِصُروأَن}  َين ُهْم  ْغُي  َب ْل  ممن بغى عليهم من غيرينتصروأن "قالا
أن يعتدوأا ".

وأهذه الصفات وأالخلق التي مدحأهم الله بها تتضمن جميع
 فمن قام بها فقد قام بسائر شعائر،صفات الخير وأالصلح

السلم, فإن هذه الوأصاف كالقواعد وأالصول العامة التي
تتضمن جميع العمال الصالحة وأالسياسات الشرعية.

وأقد ذكر الله تعالى الشورى بين ركني الصلةا وأالزكاةا في
ُهْم :قوله تبارك وأتعالى َن ْي َب ٰى  ُهْم ُشوَر َأْمُر َوأ َةا  َ لّصل ْا  َقاُمو َأ َوأ ٱ{
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ُقوَن} ُينِف ُهْم  َنا ْق  فكما أن المؤمنين يحافظون علىَوأِمّما َرَز
الصلةا وأيؤدوأن الزكاةا فكذلك من وأصفهم وأخلقهم الدائم الذي

ل ينفكون عنه أنهم يتشاوأروأن في أمورهم.
كما أن في الشورى تتحقق المصالح الشرعية وأيقام العدل,

ستبداد بالحكم, فإذا كانت هذهاوأتدفع المفاسد وأالمظالم وأال
الواجبات من تحقيق المصالح، وأدفع المفاسد وأالمظالم، ل
تتحقق بتمامها إل بشورى, فهذا يقتضي أن تكون الشورى

وأاجبة فإن "ما ل يتم الواجب إل به فهو وأاجب".

فصل: الفوائد والمصالح المترتبة على الشورى

أن الشورى عبادةا لله تعالى وأالقائمون بها مطيعون لله   أول:
تعالى وأمستجيبون لمره بالعمل بها.

 أن الشورى يحصل بها سداد رأي وأالتوصل إلى الحق:ثانيا
وأالصواب, وأالبعد عن الخطأ فهي من الحزم وأهوكما قال ابن

 وأالحذر من الخطأ، "جودةا النظر في المر وأتنقيحه:عطية
راء بعد المشورةاآفيه", ثم إذا اختار المام ما ترجح عنده من ال

فعليه أن يعزم على فعله متوكل على الله تعالى، كما قال الله
ِه}تعالى:  ّل ل َلى  َع ّكْل  َو َت َف َعَزْمَت  َذا  ِإ َف ِر  ّلْم ِفى  ُهْم  ِوأْر َوأَشا ٱ{ ٱ

وأالعزم هو أن يقصد إمضاء المر، وأقال المام ابن جرير رحأمه
الله عن بعض أهل العلم "فيتشاوأروأا بينهم، ثم يصدروأا عما

اجتمع عليه ملؤهم؛ لن المؤمنين إذا تشاوأروأا في أمور دينهم
ّق في ذلك، لم يخلهم الله عّز وأجّل من لطفه، متبعين الح

، وأقال المام ابن)11وأتوفيقه للصواب من الرأي وأالقول فيه "
 كان من سداد الرأي وأإصابته أن يكونوألهذاالقيم رحأمه الله " 

 وأقد مدح الله سبحانه، وأل ينفرد به وأاحأدأهله، بين شورى
، وأأخرج ابن أبي حأاتم)22 "بينهمالمؤمنين بكون أمرهم شورى 

ِر}: عن الحسن في قوله َلْم ِفي ا ُهْم  ِوأْر َوأَشا  "وأالله ما: قال{
تشاوأر قط إل عزم الله لهم بالرشد وأالذي ينفع"، وأإذا شاوأر
المام وأاجتهد في الواقعة فأخطأ في اجتهاده، فهو خطأ غير
متعمد ل يلم عليه المام، وأل الذين أشاروأا عليه به إذا اتقوا
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 "قال العلماء::الله ما استطاعوا، قال القرطبي رحأمه الله
ًا، ّين َد ًا  ِلم ِم أن يكون عا َلحْأكا وأصفُة الُمستشار إن كان في ا
ِديُن َكُمل  ّلما يكوُن ذلك إلّ في عاقل. قال الحسن: ما  وأق

ُتُه وأاجتهد ِير َمن هذه ِصف ُتش ُقله. فإذا اس ٍء ما لم يكمل ع امرى
َغَرامَة عليه، ًأ فل  َط ُةا َخ َده فوقعت الشار َذل ُجه َب في الّصلِح وأ

ُه" ّطابّي وأغير .)13قاله الَخ
 أن في الشورى يحقق العدل وأيمنع الستبداد وأالتفرد:ثالثا

بالرأي وأعسف الرعية وأظلمها.
 أن في الشورى يحاسب المراء على أفعالهم,:رابعا

وأيقومون عند أخطائهم, وأيحاكمون إلى شرع الله تعالى عند
التنازع وأالختلف معهم, وأقد يعزلون إذا اقتضت المصلحة

الشرعية عزلهم.
 للرعيةًا للنفوس وأتواضعًا أن في الشورى تطييب:خامسا

وأإشعارهم بالتكريم وأالحأترام, وأزيادةا في تآلف القلوب
وأالتواد, وأأما الستبداد بالرأي فإنه يولد الضغائن وأالحأقاد

وأالتفرق, قال المام ابن كثير رحأمه الله " كان رسول الله
ًا صلى الله عليه وأسلم يشاوأر أصحابه في المر إذا حأدث تطييب

.)21لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه"
ِروأأخرج ابن جرير عن قتادةا في قوله:  ّلْم ِفى  ُهْم  ِوأْر َوأَشا ٱ{

ِليَن}  ّك َو َت ْلُم ُيِحّب  ّلَه  ل ِإّن  ِه  ّل ل َلى  َع ّكْل  َو َت َف َعَزْمَت  َذا  ِإ ٱَف ٱ " أمرٱ
الله عّز وأجّل نبيه صلى الله عليه وأسلم أن يشاوأر أصحابه في
المور، وأهو يأتيه وأحأي السماء، لنه أطيب لنفس القوم، وأإن
القوم إذا شاوأر بعضهم بعضا، وأأرادوأا بذلك وأجه الله عزم لهم

على رشده ".
 أن الستبداد يضعف طاعة المأمورين لميرهم،:سادسا

وأيضعف أعمالهم في بناء الدوألة, فل يعملون بجد وأاجتهاد
وأنشاط في تقويتها وأنصرتها, وأأما إذا كان المر شورى بينهم

وأشعروأا من أميرهم الحرص على العمل بالعدل وأالحق,
وأالنصح لله وألرسوله صلى الله عليه وأسلم وأللمؤمنين, وأأنه ل

يستبد برأيه وأل يتكبر عليهم, فسوف يجتهدوأن في طاعة
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أميرهم بالمعروأف وأيبذلون وأسعهم في تقوية الدوألة وأإنجاز
أعمالها وأإتقانها على أكمل الوجوه. وأقد تقدم كلم المام ابن

كثير في الفائدةا الخامسة.
 أن في الشورى تنويرا للقرائح وأإعمال للعقول عند:سابعا

التشاوأر وأتبادل الراء، وأتنبيه المام إلى الفوائد وأالمصالح التي
قد يغفل عنها، وأدراسة المور وأالنوازل التي يتم التشاوأر فيها

من كل جوانبها, وأوأضع الحلول المناسبة لها, قال المام
 "إنما يؤمر الحاكم بالمشاوأرةا لكون:الشافعي رحأمه الله

 وأيدله على ما ل يستحضره،المشير ينبهه على ما يغفل عنه
 الشعبيعن ل ليقلد المشير في ما يقوله "، وأ،من الدليل

. شيءوأل ، رجلوأنصف ، فرجل: "الرجال ثلثة:رحأمه الله قال
 وأأما نصف رجل.فأما الرجل التام فالذي له رأي وأهو يستشير

 وأأما الذي ل شيء فالذي. له رأي وأهو يستشيرليسفالذي 
.)11ليس له رأي وأل يستشير"

 أن في الشورى صقل للمواهب وأتربية على القيادةا:ثامنا
وأمواجهة المور وأالمشاكل وأعلجها وأحألها، وأبهذا يكثر في المة

المؤهلون للقيادةا الذين صقلتهم التجارب، وأخبروأا المور
وأتمرسوها.

فصل: صفات أهل الشورى

وأ أهل الشورى هم الذين اتصفوا بصفات معينة جعلتهم أهل
للمشاوأرةا وأالنظر فيما يحقق المصالح الشرعية في أمور

الدوألة السلمية وأالرعية: 
 :و أول صفات أهل الشورى العلم

ت التي تصدر من أهل الشورى ل تخرج عنافإن القرار
نصوص الشرع وأأصوله العامة وأتحقيق مقاصده، وأهذا يقتضي
أن يكون أعضاء الشورى من أهل العلم الشرعي حأتى تساس

أمور الدوألة وأتنفذ أعمالها بما يوافق شرع الله وأيحقق

.الكبرى البيهقي سنن )11
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َمقاصده, وأقد قال الله تعالى:  ُتم ل ْن ُك ِإن  ِر  ْك ّذ ْهَل ال َأ ْا  ُلو َأ َفاْس }
َلُموَن} ْع إن الله ل يقبض" :, وأقال صلى الله عليه وأسلمَت

 ولكن يقبض العلم، من الناسينتزعه انتزاعاالعلم 
 الناساتخذبقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما 

رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا
بن الحنفية عن علي رضيا محمد عنمتفق عليه، وأ" وأضلوا

 يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه:الله عنه قال " قلت
تشاورون الفقهاء" قال: ؟بيان أمر وأل نهي فما تأمرنا

 روأاه الطبراني في" رأي خاصةفيه تمضوا ول والعابدين
 وأرجاله موثوقون من:الوأسط، وأقال عنه الهيثمي في المجمع

 "قدم: ابن عباس رضي الله عنهما قالوأعنأهل الصحيح، 
 منوأكان ،بن قيساعيينة بن حأصن فنزل على ابن أخيه الحر 

 وأكان القراء أصحاب،النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه
، أوأ شباناكانوا كهولمجلس عمر رضي الله عنه وأمشاوأرته 

 يا ابن أخي لك وأجه عند هذا الميرأخيه:فقال عيينة لبن 
 عنهالله فاستأذن له فأذن له عمر رضي .فاستأذن لي عليه

 هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل وأل:فلما دخل قال
 فغضب عمر رضي الله عنه حأتى هم أنبالعدل.تحكم فينا 

 تعالى قالالله يا أمير المؤمنين إن :يوقع به فقال له الحر
ِرْض :لنبيه صلى الله عليه وأسلم ْع َأ َوأ ُعْرِف  ْل ِبا ْأُمْر  َوأ َو  ْف َع ْل ِذ ا {ُخ

ِليَن}  ِه ْلَجا  ما جاوأزها عمروأالله هذا من الجاهلين وأإنَعِن ا
 وأكان وأقافا عند كتاب الله تعالى " روأاه،حأين تلها عليه

البخاري, وأالقراء هم العلماء العباد.
 بنجعفروأ أخرج البيهقي في السنن الكبرى بإسناده عن 

 " كان أبو بكر رضي الله:برقان عن ميمون بن مهران قال
 في كتاب الله فإن وأجد فيه مانظرعنه إذا وأرد عليه خصم 

يقضي به قضى به بينهم, فإن لم يجد في الكتاب نظر هل
 سنة فإن علمهافيه من النبي صلى الله عليه وأسلم كانت

 أتانيفقال: المسلمين، فسألقضى بها, وأإن لم يعلم خرج 
فلم فنظرت في كتاب الله وأفي سنة رسول الله ،كذا وأكذا

 فهل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه،أجد في ذلك شيئا
: فربما قام إليه الرهط فقالوا، في ذلك بقضاء قضىوأسلم

 الله صلى اللهرسول فيأخذ بقضاء ،نعم قضى فيه بكذا وأكذا
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 وأحأدثني ميمون أن عمر بن الخطاب:عليه وأسلم... قال جعفر
 أن يجد في القرآنأعياه فإن ،رضي الله عنه كان يفعل ذلك

 فإن،وأالسنة نظر هل كان لبي بكر رضي الله عنه فيه قضاء
 وأإل، بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى بهأباوأجد 

 فإذا اجتمعوافاستشارهم،دعا رؤوأس المسلمين وأعلماءهم 
 عبدالرحأمن بن القاسم عن أبيهعنعلى المر قضى بينهم"، وأ

أهل مشاوأرةا" أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد فيه 
 وأالنصار دعا عمرالمهاجرينالرأي وأأهل الفقه وأدعا رجال من 

وأعثمان وأعليا وأعبدالرحأمن بن عوف وأمعاذ بن جبل وأأبي بن
 وأكل هؤلء كان يفتي في خلفة أبي بكر، وأزيد بن ثابتكعب

 النفر فمضى أبو بكر علىهؤلءوأإنما تصير فتوى الناس إلى 
تصيرذلك ثم وألي عمر فكان يدعو هؤلء النفر وأكانت الفتوى 

.)11وأهو خليفة إلى عثمان وأأبّي وأزيد "
 نزل بالحاكم المرإذا ":وأ قال المام الشافعي رحأمه الله

نبغى له أن يشاوأر وأل ينبغي له أني مشكل أوأ وأجوها يحتمل
 فإنه، غير أمينعالما وأل ، لنه ل معنى لمشاوأرته،يشاوأر جاهل

، وألكنه يشاوأر من جمع العلم وأالمانة،ربما أضل من يشاوأره
، وأقال المام)22 رضا الخصم وأالحجة عليه"المشاوأرةاوأفي 

 "وأكانت الئمة بعد النبي صلى الله عليه:البخاري رحأمه الله
وأسلم يستشيروأن المناء من أهل العلم".

   التقوى والمانة:  :   الثانية
فمن صفات أهل الشورى التقوى وأالمانة وأالجهاد في سبيل

 وأأن يكونوا من أهل الخبرةا وأالتجربة, الذين يبذلون،الله
 وأيقولون الحق ل يخافون في الله لومة،النصيحة لله تعالى

لئم، وأل يتحزبون لحأد من الناس أوأ لعصبية جاهلية وأل يبتغون
على ما يقولون عرضا من الدنيا، وأل يتبعون أهواءهم

وأيقدمونها على شرع الله تعالى, وأقد قال صلى الله عليه
 روأاه أبو داوأد وأغيره,"المستشار مؤتمن" :وأسلم

 فل يحابي أحأدا، أوأ يتبع،ستشارةاافالمستشار مؤتمن في ال

سعد. لبن الكبرى الطبقات كتاب )11
الم. كتاب )22
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أهواء الناس، بل يؤدي النصيحة وأالمشورةا التي توافق شرع
الله تعالى.

وأأما إذا اتبع المستشار هواه في المشورةا، وأنصر باطل فقد
من" : وأقد قال صلى الله عليه وأسلم،خان في المشورةا

أشارأفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن 
" خانهفقد أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره على

روأاه أبو داوأد، وألهذا يجب اقتصار الشورى على التقياء المناء
المجاهدين وأل يجوز إدخال من ل يتقي الله وأل يؤتمن في

 "ليكن أهل:المشورةا أوأ في غيرها, وأقد قال سفيان الثوري
وأتقدم مشورتك أهل التقوى وأالمانة وأمن يخشى الله تعالى"

في صفة العلم حأديث علي رضي الله عنه وأقول المام
الشافعي رحأمه الله, وأقول المام البخاري رحأمه الله.

وأ عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال قال لي أبي" أي بني
إني أرى أمير المؤمنين يدعوك وأيقربك وأيستشيرك مع أصحاب

:رسول الله صلى الله عليه وأسلم فاحأفظ عني ثلث خصال
 وأل تغتابن، وأل تفشين له سرا،اتق الله ل يجربن عليك كذبة

 قال عامر" فقلت لبن عباس كل وأاحأدةا خير من.عنده أحأدا
ألف قال كل وأاحأدةا خير من عشرةا آلف " روأاه عبد الله بن

أحأمد في فضائل الصحابة وأالطبراني في الكبير وأأبو نعيم في
الحلية وأابن أبي شيبة في مصنفه.

وأقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه " ل تعترض فيما ل
 فإن المين، المينإليعنيك وأاعتزل عدوأك وأاحأتفظ من خليلك 

 وأل تصحب الفاجر فيعلمك من،من القوم ل يعادله شيء
 أمرك الذين يخشونفي وأاستشر ، إليه سركتفش وأل ،فجوره

 وأقال العجلوني في كشف الخفاء " أخرجه ابن أبي شيبة،الله
 الخطيب في المتفق وأالمفترق عن سعيد بن المسيبوأروأى" 

 ثماني عشرةاعنه " وأضع عمر بن الخطاب رضي الله :قال
 ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن:كلمة كلها حأكم، وأهي

 أمر أخيك على أحأسنه حأتى يجيئك منه ماوأضعتطيع الله فيه، 
 تجد لهاوأأنتيغلبك، وأل تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا 

في الخير محمل، وأمن عرض نفسه للتهمة فل يلومن من أساء
 سره كانت الخيرةا في يده، وأعليك بإخوانكتمبه الظن، وأمن 

 عدةا فيالرخاءالصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في 
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البلء، وأعليك بالصدق وأإن قتلك، وأل تعرض لما ل يعني، وأل
 فإن فيما كان شغل عما لم يكن، وأل تطلبنيكنتسأل عما لم 

 بالحلف الكاذبتهاوأنحأاجتك إلى من ل يحب نجاحأها لك، وأل 
فيها فيهلكك الله، وأل تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم،

، وأاحأذر صديقك إل المين وأل أمين إل من خشيعدوأكوأاعتزل 
 الطاعة، وأاستعصمعندالله تعالى، وأتخشع عند القبور، وأذل 

 فان الله، الذين يخشون اللهأمرك في وأاستشرعند المعصية، 
َلَماء}تعالى يقول  ُع ْل ِه ا ِد َبا ّلَه ِمْن ِع َيْخَشى ال ّنَما  ِإ }."

 "ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن:فقوله رضي الله عنه
تطيع الله فيه" فيه حأث على دفع السيئة بطاعة الله وأالعدل

َأن وأقد قال الله تعالى ،وأالحأسان ٍم  ْو َق َنآُن  ُكْم َش ّن ِرَم َيْج َوألَ  }
ْا} ُدوأ َت ْع َت َأن  ِم  ْلَحَرا ِد  ْلَمْسِج َعِن  ُكْم  ّدوأ ٱَص َ، وأقال تعالى: ٱ َوأل }

ِذي ّل َذا  ِإ َف َأحْأَسُن  ِهَي  ِتي  ّل ِب ْع  َف ْد َئُة  ّي لّس َوألَ  َنُة  ْلَحَس ِوي  َت ٱَتْس ٱ ٱ ٱ ٱ
ْا َبُروأ ِذيَن َص ّل ِإلّ  َها  ّقا َل ُي َوأَما  ِلّي حَأِميٌم.  َوأ ّنُه  َأ َك ٌةا  َوأ َدا َع َنُه  ْي َب َوأ َنَك  ْي ٱَب

ٍم} ِظي َع ُذوأ حَأّظ  ِإلّ  َهآ  ّقا َل ُي ، وأعن عقبة بن عامر رضي اللهَوأَما 
 ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وأسلم فأخذت:عنه قال

يا":  يا رسول الله أخبرني بفواضل العمال فقال: فقلت،بيده
 وأعرض، وأعط من حرمك،عقبة صل من قطعك

 روأاه"واعف عمن ظلمك" وأفي روأاية "عمن ظلمك
أحأمد.

 أمر أخيك على أحأسنه حأتىوأضع ":وأقوله رضي الله عنه
يجيئك منه ما يغلبك " أي ينبغي للمسلم أن يحسن الظن

ًا ّمَنبأخيه, وأقد قال تعالى: { ِثير َك ْا  ُبو ِن َت ْا اْج ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ ي
ْثٌم} ِإ ّظّن  ْعَض ال َب ِإّن  ّظّن  ُه, وأقال تعالى: ال ُتُمو ْع ْذ َسِم ِإ ْول  ّل }

ْفٌك ِإ َذآ  َهـ ْا  ُلو َقا َوأ ًا  ْير ِهْم َخ ُفِس ْن َأ ِب َناُت  ْؤِم ْلُم َوأا ُنوَن  ْؤِم ْلُم َظّن ا
ِبيٌن}  فإن،إياكم والظن ":، وأقال صلى الله عليه وأسلمّم

 متفق عليه."الظن أكذب الحديث
وأقوله رضي الله عنه "وأل تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا

 تجد لها في الخير محمل " أي ينبغي حأمل أقوال المسلموأأنت
 وأأل يظن فيها شرا .،على أحأسن المحامل

وأقوله رضي الله عنه "وأمن عرض نفسه للتهمة فل يلومن من
أساء به الظن" وأفيه تحذير المسلم من أن يعرض نفسه

 وأأن يتقصد مواطن التهم حأتى ل يساء به الظن.،للتهمة



  213
 الشرعية السياسة

وأإذا فعل فعل جائزا وأخشي أن ينكره من ل يعرف حأقيقة
.الحال فعليه أن يبين له حأقيقة المر

ْنِت ّيَة ب ِف ّلم َص ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِنيَن زوأج النبي َص ْؤِم ُأّم الُم َعْن  ف
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّنبّي َص َكاَن ال َلْت:  َقا َها  ْن َع ّله  َيّي َرِضَي ال حُأ

ِعي َقاَم َم َف ِلب،  َق ْن ُقْمُت ل ُثّم  ُتُه  ْث ّد َفَح ْيلً.  َل ُه  ُتُه أُزوأُر ْي َت أ
َ َف ًا،  ِكف َت ْع ُم

َيا َفلّما َرأ ُهما،  ْن َع ّله  ِر رضي ال ْنصا َفَمّر َرُجلًن ِمَن ال َبني،  ِل ْق َي ِل
ِه ْي َل َع ّلى اللُه  َقاَل َص َف َعا.  ّلم أْسر ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِبّي َص ّن ال

ّلم َيّي": وأَس ّيُة بنُت ُح ّنَها َصِف ُكَما إ ُل َلى ِرْس َفقالَ:"َع  
َقاَل َف ّله،  َيارُسوَل ال ّله  ْبَحاَن ال َيْجِري ِمن" :ُس َطاَن  ْي ِإّن الّش

َيقِذَف في ّني َخِشيُت أْن  ِم، َوإ ّد َدَم َمْجَرى ال ْبِن آ ا
ُكَما َشرا ِب ُلو َقاَل: "ُق ْوأ  ًا" أ ْيئ ٌق عليه، قال المام"َش  متف

 "قال لهما ذلك لنه خاف عليهما الكفر:الشافعي رحأمه الله
 فبادر إلى إعلمهما نصيحة لهما قبل أن،ن ظنا به التهمةإ

يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به". وأقال المام
 استحباب التحرز منوأفيه": النووأي في شرح هذا الحديث

نسان وأطلب السلمةإالتعرض لسوء ظن الناس فى ال
 وأأنه متى فعل ماقد ينكر ظاهره، الصحيحةبالعذاروأالعتذار 

.)11 حأاله ليدفع ظن السوء"يبين مماهو حأق وأقد يخفى أن
 سره كانت الخيرةا في يده"كتموأقوله رضي الله عنه "وأمن 

 وأل يحصل له،أي من كتم سره كانت له الخيرةا في أمر سره
ذلك إذا أفشاه، لن الخيرةا ليست في يده وأحأده بعد أن أفشاه

لغيره. الله أعلم.
خوان الصدق تعش فيإ "وأعليك ب:وأقوله رضي الله عنه

 عدةا في البلء" وأفيه الترغيبالرخاء فإنهم زينة في ،أكنافهم
 وأمن،في صحبة إخوان الصدق الذين هم زينة في وأقت الرخاء

 فإنهم ل يخذلون صاحأبهم عند،أفضل ما يعد عند البلء
الشدائد، بل يساعدوأنه وأينصروأنه.

وأقوله رضي الله عنه "وأعليك بالصدق وأإن قتلك" وأفيه الحث
 وأإن أفضى إلى القتل.،على الصدق

 حأسن منوأقوله رضي الله عنه "وأل تعرض لما ل يعني" فإن
 المرء أن يترك مال يعنيه في دينه, كما قال صلى اللهإسلم

مسلم. صحيح شرح )11
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" المرء تركه مال يعنيهإسلم حسن من" :عليه وأسلم
روأاه الترمذي وأغيره.

ن فيما كانإ فيكنوأقوله رضي الله عنه "وأل تسأل عما لم 
شغل عما لم يكن" وأفيه النهي عن السؤال عن الحوادث قبل

وأقوعها وأالنشغال عن ذلك بما هو كائن وأوأاقع.
وأقوله رضي الله عنه "وأل تطلبن حأاجتك إلى من ل يحب
نجاحأها لك " فالحاجة ل تطلب إل من الناصح الذي يحب

 وأكذلك العمال وأالوليات ل تسند إل لناصح أمين الذي،نجاحأها
يحب نجاحأها وأإنجازها.
 بالحلف الكاذب فيها فيهلككتهاوأن "وأل :وأقوله رضي الله عنه

الله " وأفيه النهي عن الحلف الكاذب.
وأقوله رضي الله عنه "وأل تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم

"وأفيه النهي عن مصاحأبة الفجار حأتى ل يتعلم من يصاحأبهم
إنما مثل"  صلى الله عليه وأسلمقالمن فجورهم, وأقد 

الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ
 وإما أن تبتاع، المسك إما أن يحذيكفحامل ،الكير

 أنإما الكير ونافخ .ا منه ريحا طيبةتجد وإما أن ،منه
 متفق عليه،" منه ريحا منتنةتجديحرقا ثيابك وإما أن 

 على دين خليلهالرجل"وأقال صلى الله عليه وأسلم 
 روأاه أبو داوأد وأالترمذي."يخاللفلينظر أحدكم من 

" وأفيه المر باعتزالعدوأكوأقوله رضي الله عنه "وأاعتزل 
العداء، فإن الواجب على المسلم اعتزال الكفر وأأهله

وأبغضهم وأعداوأتهم وأالبراءةا منهم, وأقد أخبر الله تعالى عن
ُدوأِنإبراهيم عليه السلم أنه قال:  ُعوَن ِمن  ْد َت َوأَما  ُكْم  ُل ِز َت ْع َأ َوأ }

ًا} ّي ِق ّبي َش ِء َر َعآ ُد ِب ُكوَن  َأ َألّ  َعَسى  ّبي  ُعو َر ْد َأ َوأ ِه  ّل .ال
 وأل أمين إل، "وأاحأذر صديقك إل المين:وأقوله رضي الله عنه

من خشي الله تعالى" وأفيه تحذير من مصادقة غير المين
الذي ل يخشى الله تعالى.

وأقوله رضي الله عنه "وأتخشع عند القبور" وأالتخشع خضوع
القلب وأخشيته لله تعالى لما يحصل للقلب عند زيارةا القبور

 كنتقد" :من تذكر الخرةا, وأقد قال صلى الله عليه وأسلم
 فقد أذن لمحمد في زيارة،نهيتكم عن زيارة القبور

روأاه الترمذي." ر تذكر الخفإنها ،فزوروها ،قبر أمه
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 الطاعة" وأهو ما يجب أنعند "وأذل :وأقوله رضي الله عنه
يتصف به العبد من الخشوع وأالذل لله في عبادته.

وأقوله رضي الله عنه "وأاستعصم عند المعصية" استعصم أي
 كما أخبر الله تعالى عن امرأةا العزيز أنها،امتنع عند المعصية

ْعَصَم}قالت:  َت َفاَس ِه  ْفِس ّن َعن  ّتُه  َوأد ْد َرا َق َل َوأ  أي تأبى عليها{
وأامتنع عن الستجابة لما تدعوه إليه.

، الذين يخشون اللهأمرك في وأاستشروأقوله رضي الله عنه "
َلَماء}ن الله تعالى يقول إف ُع ْل ِه ا ِد َبا ّلَه ِمْن ِع َيْخَشى ال ّنَما  ِإ " وأ{

فيه المر باستشارةا التقياء الذين يخشون الله تبارك وأتعالى.
وأل يجوز إدخال القاعدين عن الجهاد أوأ المنافقين في أهل

 فإن أهل النفاق أعداء للسلم وأأهله، وأليسوا من،الشورى
أهل النصح وأالشفقة على المسلمين, وأقد قال الله تعالى

ُهْم}عنهم:  َذْر َفاحْأ ّوأ  ُد َع ْل ُهُم ا َها، وأقال تبارك وأتعالى: { ّي أ
َ ٰي }

ْا َما ّدوأ َوأ َبالً  ُكْم َخ َن ُلو ْأ َي ُكْم لَ  ِن ُدوأ َنًة من  َطا ِب ْا  ُذوأ ّتِخ َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ٱّل
َبُر ْك َأ ُهْم  ُدوأُر ِفي ُص ُتْخ َوأَما  ِهْم  ِه َوا ْف َأ ُء ِمْن  ْغَضآ َب ْل َدِت  َب ْد  َق ّتْم  ِن ٱَع

ُلوَن} ِق ْع َت ُتْم  ْن ُك ِإْن  َياِت  ُكُم ال َل ّنا  ّي َب ْد  ْا، وأقال تعالى: َق ْو َخَرُجو َل }
َنَة ْت ِف ْل ُكُم ا َن ُغو ْب َي ُكْم  َل َ ْا ِخل ُعو ْوأَض َل َبالً وأ ِإلّ َخ ُكْم  ُدوأ ُكم ّما َزا ِفي

ِلِميَن} ّظا ِبال ِليٌم  َع ّلُه  َوأال ُهْم  َل ُعوَن  ُكْم َسّما ِفي ۤي{ا،وأ قال تعالى: َوأ
َكاَن ّلَه  ل ِإّن  ِقيَن  ِف َنا ْلُم َوأ ِريَن  ِف َكا ْل ِطِع  ُت َوألَ  ّلَه  ل ّتِق  ِبّي  ّن ل َها  ّي ٱَأ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

ِبَما َكاَن  ّلَه  ل ِإّن  ّبَك  ْيَك ِمن َر َلـ ِإ ُيوحَأٰى  ْع َما  ِب ّت َوأ ًا.  ِكيم ًا حَأ ِليم ٱَع ٱ
ًا} ِبير ُلوَن َخ ْعَم  تنبيه بالعلىهذا " :, قال ابن كثير رحأمه اللهَت

نه تعالى إذا كان يأمر عبده وأرسوله بهذا فلنإ ف،على الدنى
: دوأنه بذلك بطريق الوألى وأالحأرى... قوله تعالىمنيأتمر 

ِفِقيَن}  َنا ْلُم َوأا ِريَن  ِف َكا ْل ِطِع ا ُت َوأَل  أي ل تسمع منهم وأل{
ِكيًما}{تستشرهم  ِليًما حَأ َع َكاَن  ّلَه  أي فهو أحأق أن تتبعِإّن ال

 في أقوالهحأكيمنه عليم بعواقب المور إ ف،أوأامره وأتطيعه
ّبَك} أي: وألهذا قال تعالى،وأأفعاله ْيَك ِمن ّر َل ِإ ُيوحَأى  ْع َما  ِب ّت َوأا } 

، وألم يكن النبي صلى الله عليه وأسلم يولي)11"وأسنةمن قرآن 
أوأ يشاوأر أهل النفاق أوأ مرضى القلوب القاعدين عن الجهاد.

 فإن في،كما ل يجوز إدخال أهل البدع في أهل الشورى
 قال الفضيل.توليتهم وأتصديرهم نشرا لبدعتهم وأهدما للسنة

.العظيم القرآن تفسير )11
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وأل ،بن عياض رحأمه الله " صاحأب البدعة ل تأمنه على دينك
, وأقال المام أحأمد)12 وأل تجلس إليه "، أمركفيتشاوأره 

رحأمه الله "وأل تشاوأر أحأدا من أهل البدع في دينك ". 
 :الصفة الثالثة: الذكورة

الوليات العامة مختصة بالرجال دوأن النساء، فالمرأةا ليست
 وأليس لها البروأز في محافل الرجال،من أهل الحل وأالعقد

 وأقد جاءت الشريعة بحفظ المرأةا وأصيانتها من،وأالختلط بهم
 كالنظر إلى الجنبية وأالختلط:الفاحأشة وأما يقرب إليه

وأالخلوةا بغير محرم وأسفر المرأةا وأحأدها وأخروأجها متبرجة.
وأ الله تعالى لم يسو المرأةا بالرجل في الخلق وأالتكوين

وأالقدرةا، وألهذا جعل الله تعالى للرجل من العمال ما يناسب
خلقه وأتكوينه وأقدرته كالجهاد وأالوليات العامة, وأجعل للمرأةا

من العمال وأالمسؤوأليات ما يناسب خلقها، وأتكوينها النفسي،
كرعاية بيتها، وأتربية أبنائها، وأطاعة زوأجها، وأبهذا تستقيم الحياةا

وأيحصل التوازن بين بناء الدوألة وأإصلحأها، وأبين بناء السرةا
{الّرَجاُلالصالحة وأتربيتها, وأقد قال الله تبارك وأتعالى: 

ِبَمآ َوأ ْعٍض  َب َلى  َع ُهْم  ْعَض َب ّلُه  َفّضَل ال ِبَما  ِء  ّنَسآ َلى ال َع ّواُموَن  َق
ِهْم} ِل َوا َأْم ْا ِمْن  ُقو َف ْن  "يقول:قال المام ابن كثير رحأمه الله، َأ

ِء{ :تعالى ّنَسآ َلى ال َع ّواُموَن  َق أي الرجل قيم على }الّرَجاُل 
المرأةا، أي هو رئيسها وأكبيرها وأالحاكم عليها وأمؤدبها إذا

ْعٍض}اعوجت،  َب َلى  َع ُهْم  ْعَض َب ّلُه  َفّضَل ال ِبَما   أي لن الرجال{
أفضل من النساء، وأالرجل خير من المرأةا، وألهذا كانت النبوةا
مختصة بالرجال، وأكذلك الملك العظم لقوله صلى الله عليه

روأاه البخاري" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"وأسلم 
من حأديث عبد الرحأمن بن أبي بكرةا عن أبيه، وأكذا منصب

ِهْم}القضاء وأغير ذلك،  ِل َوا َأْم ْا ِمْن  ُقو َف َأن ِبَمآ  َوأ  أي من المهور{
وأالنفقات وأالكلف التي أوأجبها الله عليهم لهن في كتابه وأسنة

نبيه صلى الله عليه وأسلم، فالرجل أفضل من المرأةا في
نفسه، وأله الفضل عليها وأالفضال، فناسب أن يكون قيما

.)21عليها"

لللكائي. السنة أهل اعتقاد )12
.العظيم القرآن تفسير )21
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َدَرَجٌة}قال تبارك وأتعالى: وأ ِهّن  ْي َل َع ِللّرَجاِل  َوأ , أي منزلة وأرفعة{
وأفضل في الخلق وأالخلق وأالقوامة وأالطاعة, وألهذا الفضل

 وأكذلك المامة الكبرى وأسائر الوليات،اختصت النبوةا بالرجال
ّله عنهما قال: سِمعُت رسوَل العامة, وأعن ابن عمر رضي ال

ّلم يقول ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ُكْم" :ال ّل ُك ُكم راٍع، و ّل ُك
ِتِه، ّي ِتِه: الماُم راٍع وَمْسُؤوٌل َعْن رِع مسؤوٌل عْن رِعي

ِتِه ّي ِلِه َومسؤوٌل عْن َرِع ُة،والّرُجُل َراٍع في أه َأ  َوالَمر
ِتها، والَخاِدُم ّي راعيٌة في بيِت َزوجها َومسؤولّة َعْن رِع

ُكم راع ّل ُك ِتِه، و ّيِدِه َوَمسُؤوٌل َعْن َرِعي َراٍع في مال َس
ِتِه ّي  متفٌق عليه, وأبوب البخاري على هذا"ومسُؤوٌل َعْن رِع

الحديث في صحيحه فقال: باب " المرأةا راعية في بيت زوأجها
 في الجاهلية ل نعد النساءكنا"، وأقال عمر رضي الله عنه " 

 حأقاعليناشيئا فلما جاء السلم وأذكرهن الله رأينا لهن بذلك 
 أمورنا " روأاه البخاري.منمن غير أن يدخلهن في شيء 

فأعداء السلم من الكفار وأالمنافقين يعلمون أن انحراف
المرأةا من أعظم الوسائل لتدمير السرةا، وأضياع البناء،

وأإفساد المجتمع، وأتمزيقه وأإضعافه، وأوأقوع المرأةا فريسة
 وألهذا يسعون لخراجها من بيتها وأتجريدها،لصحاب الشهوات

من حأيائها وأعفتها وأحأجابها، وأتأمل هذا في حأرص الصليبيين
المريكان على تجريد المرأةا من حأيائها، وأنزع حأجابها في

جزيرةا العرب وأأفغانستان وأغيرها من بلد المسلمين، فهؤلء
المفسدوأن المجرمون يعلمون بتأثير هذه الخطوةا الشيطانية

على المجتمع، وأما تؤدي إليه من إضعافه، وأانحطاطه في
الرذيلة، وأإبعاده عن دينه وأحأيائه، إل من حأفظ اللُه تعالى من

إن لكل دين خلقا"عباده، وأقد قال صلى الله عليه وأسلم 
 روأاه ابن ماجه،فالحياء هو سجية"وإن خلق السلم الحياء

دين السلم وأهو طبيعته وأخلقه، وأبه قوامه وأقوته، وأهو الخلق
الذي جمل به أهله وأزينهم، وأهو الخلق الذي به تتمم مكارم
الخلق التي بعث النبي صلى الله عليه وأسلم لتمامها، فهو
خلق يمنع من التقصير في حأق صاحأب الحق، وأهو الحصن

الذي يحول دوأن القبائح وأالرذائل، فإذا أزيل هذا الحصن – وأهو
ما يسعى العداء إليه – انهمك الناس في كل قبيح وأخسيس،

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّناُس" :وأيبين هذا قوله صلى اللُه  ْدَرَك ال إّن ِمّما أ
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ْئَت َتِح َفاْصنْع َما ِش َتْس َلْم  َذا  َلى: إ ُبّوِة الو ّن ِم ال َكل "ِمْن 
ّله عنهما، قال: ْين، رضي ال ّي، وأعن ِعْمران بن حُأَص ُبَخار ُه ال روأا

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّ"قال رسول ال ْأتي إل َي ُء ل  َا الحي
ْيٍر ّلُه" متفق عليه، وأفي روأاية لمسلم "ِبَخ ُك ْيٌر  ُء َخ ْوأ"الَحيا  أ
ْيٌر"َقاَل  ّلُه َخ ُك ُء  َيا ، وأقد بين النبي صلى الله عليه وأسلم"الَح

ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  أن الحياء من اليمان، فقال َص
ِبْضع" ْبُعوَن، أْو  ِبْضع وس ّتوَن ُشْعبًة،ٌاليَماُن   َوِس

َذى عَن َل َناها إَماطُة ا ْد ّله، َوأ ُلها قْوُل ل إله إلّ ال َأْفَض َف
َبٌة ِمَن اليَماِن ُء ُشْع ّطِريِق، والحيا  متفق عليه، وأعن"ال

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َأّن رسوَل ال ّله عنهما  ُعَمَر رضي ال ْبِن  ا
َقاَل َف ِء،  َيا ُه في الَح َأَخا ِعُظ  َي َو  ُه َوأ ِر  ْنَصا َل َلى َرُجٍل ِمَن ا َع َمّر 

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َء ِمَن"رُسوُل ال ِإّن الحيا َدْعُه ف
ِليماِن : متفٌق عليه، وأقال المام ابن القيم رحأمه الله"ا

،"وألهذا كان خلق الحياء مشتقا من الحياةا اسما وأحأقيقة
 وأنقصان حأياء المرء من،فأكمل الناس حأياةا أكملهم حأياء

 فإن الروأح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من،نقصان حأياته
 فإذا كانت صحيحة الحياةا أحأست،القبائح فل تستحي منها

 وأكذلك سائر الخلق الفاضلة وأالصفات،بذلك فاستحيت منه
.)11الممدوأحأة تابعة لقوةا الحياةا وأضدها من نقصان الحياةا"

فالحياء هو جمال أهل السلم وأزينتهم، وأقد قال صلى الله
ما كان الفحش في شيء إل شانه وما" :عليه وأسلم

 روأاه الترمذي وأغيره،"كان الحياء في شيء إل زانه
فمفهوم الجمال الحقيقي في السلم، هو جمال الستقامة،

َفِح :وأمكارم الخلق، وأمحاسن الداب، كما قال تعالى ْص َف ٱ{
ْلَجِميَل} ْفَح  ٱلّص ًا َجِميلً} :، وأقال تعالىٱ ْبر ِبْر َص ْص َف ، وأقالٱ{

ًا َجِميلً} :تعالى َهْجر ُهْم  ْهُجْر َوأ ، وأمن الجمال المحمود أنٱ{
يحب الرجل أن يكون ثوبه حأسنا وأنعله حأسنا كما في حأديث

ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّلُه عنه، عن النبّي َص ٍد رضَي ال ُعو ِه بن مس ّل ِد ال عب
ّلم قال ْثَقاُل" :وأَس ِبِه م ْل َكاَن في َق ّنَة َمْن  ْدُخل الَج َي ل 

ِكبٍر ُبه"َذّرٍة َمْن  ْو َث ُكوَن  َي َأْن  ُيِحّب  ِإّن الّرُجَل   فقال َرُجٌل: 
ًا، وأنعلُه حأسنا قال  ُيِحّب الَجماَل"حأسن ّله َجِميٌل  ِإّن ال

.السالكين مدارج )11
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ّناِس َطُر الَحّق وَغْمُط ال َب ْبُر  ِك  روأاه مسلم، وأمن الجمال"ال
المحمود أن تتجمل المرأةا لزوأجها وأأن يتجمل الزوأج لزوأجته،

،وأأما تبرج المرأةا وأإبداؤها زينتها لغير محارمها فل يسمى جمال
بل هو شين وأغواية، وأإشاعة للفتنة، وأإفساد في الرض، وأنزع

لجلباب الحياء وأالعفة وأالطهارةا، وأتسربل بسربال الوقاحأة وأزي
َبّرَج :الجاهلية، وأقد قال تعالى َت َبّرْجَن  َت َوألَ  ُكّن  ِت ُيو ُب ِفي  َقْرَن  َوأ }

َلٰى} ُلوأ ِة  ّي ِل ِه ٱْلَجا ّلمٱ ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ْنَفاِن ِمْن" :، وأقال َص ِص
ْلبَقِر َناِب ا ْذ ّناِر لْم أَرُهما: َقْوٌم معهم ِسياٌط كأ أهِل ال
ِنساء كاسياٌت عاِرياٌت ُمِميلٌت ّناس، و ِبها ال َيْضِربوَن 

ْدٌخلَن َي َلِة ل  ِئ ُبْخِت الما ْل ِنمِة ا َكأْس ِئلٌت، ُرُؤوُسُهّن  َما
ُد ِمْن مِسيَرِة ُيوَج َل ْدَن ِريَحَها، وإّن ِريَحَها  ّنَة، ول يِج الج

َذا َك َذا و  روأاه مسلم."ك
فمن توفرت فيه الشروأط المتقدمة وأهي العلم وأالتقوى

 فالمثل وأفي،وأالذكورةا، أدخل في أهل الشورى وأيقدم المثل
حأال الخلف في استحقاق أحأد الناس الدخول في أهل

الشورى، أوأ الخلف في كونه أوألى من غيره فيفصل النزاع
ٍءبالقضاء الشرعي لقول الله تعالى:  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف }

ِر ِم الِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإن  َوأالّرُسوِل  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدوأ َفُر
ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ، وأشيء نكرةا في سياق الشرطذ

 فكل ما تنازع فيه المتنازعون فيرد إلى كتاب،فتقتضي العموم
الله تعالى وأسنة رسوله صلى الله عليه وأسلم.

فصل: تطبيق الشورى
إذا تبين للمام من أدلة الكتاب أوأ السنة أوأ الجماع أوأ القياس 

الجلي حأكم حأادثة بعينها فل مجال للشورى في هذه الحالة,
ِفي : سفيان بن عيينة رحأمه الله في قولهقالوأقد  ُهْم  ِوأْر َوأَشا }

ِر} َلْم  لم يأتهم عنفيما يتشاوأروأا "هي للمؤمنين أن : قالا
النبي صلى الله عليه وأسلم فيه أثر " أخرجه المام ابن جرير

 وأقد:الطبري, فل تجوز الشورى على مخالفة حأكم الله تعالى
َقَضى الله تبارك وأتعالى: قال َذا  ِإ ٍة  َن ْؤِم َوألَ ُم ْؤِمٍن  ِلُم َكاَن  َوأَما  }

ِهْم} ِر َأْم ُةا ِمْن  َيَر ْلِخ ُهُم  َل ُكوَن  َي َأن  ًا  َأْمر ُلُه  َوأَرُسو ّلُه  ٱل , وأقالٱ
ِهتعالى:  ِل َوأَرُسو ِه  ّل َدِي ال َي ْيَن  َب ْا  ّدُمو َق ُت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ

َ {ي
ِليٌم} َع ٌع  ّلَه َسِمي ِإّن ال ّلَه  ْا ال ُقو ّت , وأأخرج ابن جرير وأغيره عنَوأا
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ْا :ابن عباس رضي الله عنهما قوله ّدُمو َق ُت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ {ي

ِه} ِل َوأَرُسو ِه  ّل َدِي ال َي ْيَن   " ل تقولوا خلف الكتاب وأالسنة: يقولَب
 يشاوأرمن أننا ننكر بل نكفر كما"، وأقال ابن حأزم رحأمه الله " 

 وأنقطع أن مسلما؟ أيصوم رمضان أم ل؟ أم لالخمس أيصلي
.)11ل يخالفنا في هذا "

فإذا عرضت للمام مسألة أوأ نزلت نازلة ل يعرف الحكم
الشرعي فيها فعليه أن يعرض المسألة على أهل الشورى,
فإذا بين له بعضهم نصا شرعيا في المسألة أخذ به, وأإذا لم

يبينوا له نصا شرعيا استعرض أقوال أهل الشورى وأأخذ
أشبهها بالكتاب وأالسنة, الذي يعتقد أنه هو الحق وأالصواب وأبه

تتحقق المصلحة الشرعية, فإن تصرفات المير مناطة
بالمصلحة الشرعية وأبتنفيذ أحأكام الله تعالى، وأل يتصرف في

سياسات الدوألة الداخلية وأالخارجية بما تشتهيه النفس,
وأالقاعدةا الشرعية أن " التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

ما"" وأقد دل على هذه القاعدةا قوله صلى الله عليه وأسلم 
َيموُت وُهَو َيُموُت يوَم  ّيًة  ّله رع ِمن عبٍد يسترِعيِه ال

ّنَة " َليِه الَج ّله ع ِتِه، إلّ َحّرَم ال ّي ِلَرِع ٌق عليه، َغاٌش  متف
ٍة ّنة" وأفي روأاي ُنْصحِه لم يِجد َرائَحَة الَج ِب َيُحطَها  َلم  ،" َف

ٍة لمسـلم ِلميَن،" وأفي روأاي ُأموَر الُمس ِلي  َي َأِميٍر  ما ِمن 
َيدُخل َمَعُهُم َلم  ْنصُح لُهم، إلّ  َي َلُهم، و ُد  َيجَه ُثّم ل 

ّنَة  وأغيره من الدلة."الَج
قال المام البخاري رحأمه الله " وأكانت الئمة بعد النبي صلى
الله عليه وأسلم يستشيروأن المناء من أهل العلم في المور

 ليأخذوأا بأسهلها، فإذا وأضح الكتاب أوأ السنة لم يتعدوأه،المباحأة
إلى غيره، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وأسلم, وأرأى أبو بكر
قتال من منع الزكاةا، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وأقد قال

أمرت أن أقاتل الناس"رسول الله صلى الله عليه وأسلم: 
حتى يقولوا ل إله إل الله، فإذا قالوا ل إله إل الله

عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحقها وحسابهم
. فقال أبو بكر: وأالله لقاتلّن من فّرق بين ما جمع"على الله

رسول الله صلى الله عليه وأسلم، ثم تابعه بعد عمر, فلم

.حأزم لبن الحأكام كتاب )11
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يلتفت أبو بكر إلى مشورةا، إذ كان عنده حأكم رسول الله
صلى الله عليه وأسلم في الذين فرقوا بين الصلةا وأالزكاةا،

وأأرادوأا تبديل الدين وأأحأكامه، وأقال النبي صلى الله عليه
ّدل دينه فاقتلوه"وأسلم:  .)11"من ب

وأقال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله " وأإذا استشارهم، فإن
بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أوأ سنة رسوله أوأ

إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك وأل طاعة لحأد في خلف
َياذلك، وأإن كان عظيما في الدين وأالدنيا, قال الله تعالى:  }
ِر َلْم ِلي ا ْوأ ُأ َوأ ْا الّرُسوَل  ُعو ِطي َأ َوأ ّلَه  ْا ال ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ

ُكْم  وأإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن}ِمن
يستخرج من كل منهم رأيه، وأوأجه رأيه فأي الراء كان أشبه

ِإنبكتاب الله وأسنة رسوله عمل به، كما قال الله تعالى:  َف }
ُنوَن ْؤِم ُت ُتْم  ُكن ِإن  َوأالّرُسوِل  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت

ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ َذ ِر  ِم الِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل . )22"ِبال
 على اختلفمبنية وأالشورىوأقال القرطبي رحأمه الله " 

 وأينظر أقربها قول، ينظر في ذلك الخلفوأالمستشير ،الراء
 الله تعالى إلى ماأرشده فإذا ،إلى الكتاب وأالسنة إن أمكنه

.)33شاء منه عزم عليه وأأنفذه متوكل عليه"
وأإذا خالف بعض أهل الشورى المام وألم يوافقوه على القول

 وأأن المصلحة،الذي اختاره وأارتضاه، وأرأوأا أنه مخالف للصواب
الشرعية ل تتحقق به ففي هذه الحالة يفصل النزاع بالقضاء

، وأليطاع المير في اختياره حأتى يفصل القضاء فيه،الشرعي
وأيثبت مشروأعيته وأصحته, وأإذا حأكم القضاء بمخالفة اختيار

المير لشرع الله وألقواعده وأأصوله العامة، وأبين أصوب أقوال
 ففي هذه الحالة يجب على المام أن يعمل،أهل الشورى

 الذي أقره وأأكد،بالقول الصحيح من أقوال أهل الشورى
ِفيصحته القضاء الشرعي, وأقد قال تعالى:  ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف }

ِم ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإن  َوأالّرُسوِل  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  َشْي
ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ِر ذ ، قال المام ابن جرير رحأمه اللهالِخ

البخاري. صحيح )11
.الشرعية السياسة كتاب )22
.القرآن لحأكام الجامع )33
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 فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء: بذلك جل ثناؤهيعني" 
 أنتم وأوألةا أمركم فاشتجرتمأوأمن أمر دينكم أنتم فيما بينكم 

ِهفيه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدوأ َفُر  حأكم الذيمعرفة بذلك فارتادوأا يعني }{
نتم وأأوألو أمركم من عند الله يعنيأاشتجرتم أنتم بينكم أوأ 

 قوله وأالرسول فإنهوأأما الله فاتبعوا ما وأجدتم, كتاببذلك من 
 في كتاب الله سبيل فارتادوأاذلكيقول فإن لم تجدوأا إلى علم 

ميتا،معرفة ذلك أيضا من عند الرسول إن كان حأيا وأإن كان 
 افعلوا:فمن سنته إن كنتم تؤمنون بالله وأاليوم الخر يقول

.)11 وأاليوم الخر"باللهذلك إن كنتم تصدقون 
 مجاهد وأغير وأاحأد منقالوأ قال المام ابن كثير رحأمه الله: " 

 وأهذا أمر من الله عز،السلف أي إلى كتاب الله وأسنة رسوله
 كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وأفروأعهبأنوأجل 

.)22 "وأالسنةأن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب 
ْا الّرُسوَل :وأقال مجاهد في قوله تعالى ُعو ِطي َأ َوأ ّلَه  ْا ال ُعو ِطي َأ }

ُكْم} ِر ِمن َلْم ِلي ا ْوأ ُأ ِإن الفقه: "أهل العلم وأأهل قال َوأ َف }
َوأالّرُسوِل} ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز الله قال كتاب َت

. )33وأسنة نبيه وأل تردوأا إلى أوألي المر شيئا"
ِفي{ : " فقال تعالى:وأ قال المروأزي رحأمه الله ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف

ٍء  إن اختلفتم في شيء يعني وأالله أعلم هميعني }َشْي
َوأالّرُسوِل}وأأمراؤهم الذين أمروأا بطاعتهم  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدوأ َفُر }

يعني وأالله أعلم إلى ما قال الله وأالرسول صلى اله عليه
 فيه نصا فيها وأل في وأاحأد منهماتنازعواوأسلم فإن لم يكن ما 

.)41ردا قياسا على أحأدهما"
 قولالجواب بديع وأمنوأقال الحافظ ابن حأجر رحأمه الله " 

 أليس: من بني أمية لما قال لهالمراءبعض التابعين لبعض 
ُكْم} الله أمركم أن تطيعونا في قوله ِر ِمن َلْم ِلي ا ْوأ ُأ َوأ  فقال؟{

 أليس قد نزعت عنكم يعني الطاعة إذا خالفتم الحق بقوله:له
ُتْم ْن ُك ِإن  َوأالّرُسوِل  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف }

.البيان جامع )11
.العظيم القرآن تفسير )22
لللكائي. السنة أهل اعتقاد )33
للمروأزي. السنة )41
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ِه} ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ، فهذا هو الطريق الشرعي عند التنازع,)12 "ُت
وأأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن المام إذا خالفه أغلب

ستبداد الحكاماأهل الشورى فيقدم رأي الغلبية منعا ل
 فهو قول ل أصل له, وأإنما يمنع ظلم الحكام،وأظلمهم

وأاستبدادهم بالطرق الشرعية الكافية عند تنفيذها أن تضبط
أعمال الجميع بما يوافق شرع الله تعالى.

كما أن القول بأن المام يختار من القوال ما يراه أشبه
 وأتقتضيه الصول وأالقواعد الشرعية العامة،بالكتاب وأالسنة

وألو خالفه الغلبية هو الذي يتوافق مع كون المام من التقياء
العلماء المجتهدين الذي توفرت فيه شروأط المامة، وأمن قال
يؤخذ بقول الغلبية فلعله بناه على ما يشاهده من جور الحكام

وأظلمهم, وألو قلنا بهذا القول مع وأجود المام العادل المجتهد
فقد عطلنا طاعته بالمعروأف وأفي هذا مخالفة لكتاب الله

وألسنة رسوله صلى الله عليه وأسلم وألسنة الخلفاء الراشدين
رضي الله عنهم.

وأقد ":قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدةا الطحاوأية
دلت نصوص الكتاب وأالسنة وأإجماع سلف المة أن وألي المر

في الحرب وأعامل الصدقة يطاع وأأميروأإمام الصلةا وأالحاكم 
، وأليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الجتهادالجتهادمواضع 

 فإن مصلحة، وأترك رأيهم لرأيهذلكبل عليهم طاعته في 
أمرالجماعة وأالئتلف وأمفسدةا الفرقة وأالختلف أعظم من 

. )21المسائل الجزئية"
وأقال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله: "المام وأالرعية

يتعاوأنون على البر وأالتقوى ل على الثم وأالعدوأان بمنزلة أمير
الجيش وأالقافلة وأالصلةا وأالحج، وأالدين قد عرف بالرسول

فلم يبق عند المام دين ينفرد به، وألكن ل بد من الجتهاد في
 فإن كان الحق فيها بينا أمر به وأإن كان متبينا للمام،الجزئيات

 وأكان عليهم أن يطيعوه، وأإن كان مشتبها،دوأنهم بينه لهم
 وأإن تبين لحأد من الرعية،عليهم اشتوروأا فيه حأتى يتبين لهم

.الباري فتح )12
الطحاوأية. العقيدةا )21
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 وأإن اختلف الجتهاد فالمام هو المتبع في،دوأن المام بينه له
.)12 إذ ل بد من الترجيح وأالعكس ممتنع"،اجتهاده

كما أن الرجوع إلى شرع الله تعالى عند النزاع وألو كان من
خالف المام رجل وأاحأدا هو الطريق المتيقن للوصول إلى

الحق, وأأما الغلبية فقد تجتمع على خلف الحق في قضية
معينة ل سيما في البلد التي يقل فيها العلم الشرعي وأل يتوفر

فيها الكثير من العلماء.
 وأإذا شاوأر،وأالحاكم إذا كان ظالما مستبدا فلن يشاوأر أحأدا

فلن يرجع لشرع الله تعالى عند الختلف، وأمن باب أوألى أن ل
يلتزم بقول الغلبية, وأأما إذا كان الحاكم عادل يشاوأر أهل

 وأهو يقبل الحق وأيرجع،العلم وأالصلح فل وأجه للزامه بالغلبية
 سواء خالفه رجل وأاحأد من،إلى شرع الله في كل صغير وأكبير

أهل الشورى أوأ أغلبيتهم.
وأ أما إذا لم يبت المير في موضوع الجتهاد برأيه مما للرأي
وأالنظر في تقدير المصلحة فيه مجال وأرأى الترجيح بالغلبية
فله ذلك, قال الحافظ ابن حأجر رحأمه الله عند شرح حأديث

رجوع عمر رضي الله عنه عن دخول الشام بسبب الطاعون "
 الترجيح بالكثر عددا وأالكثر تجربة لرجوع عمر لقولوأفيه

 ما انضم إليهم ممن وأافق رأيهم منمع قريش مشيخة
 فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفهوأالنصارالمهاجرين 

 الذين خالفواعندمن كل من المهاجرين وأالنصار وأوأازن ما 
ذلك من مزيد الفضل في العلم وأالدين ما عند المشيخة من

 فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثرةاوأالتجاربالسن 
 تعالى على توفيقهالله فلذلك حأمد ،وأوأافق اجتهاده النص

 .)21لذلك"

فصل: مجالت الشورى
 

تشرع الشورى في القضاء وأفي الفتوى في جميع شؤوأن
الحياةا للتوصل إلى الحكم الشرعي إذا لم يتبين للمام الحكم

النبوية. السنة  منهاج)12
الباري. فتح )21
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من الكتاب أوأ السنة أوأ الجماع أوأ القياس الجلي المستوفي
للشروأط, وأكذلك يتشاوأر المام مع أهل الشورى في أمور

الحرب وأالسلم وأالهدنة، وأفي الموال العامة وأصرفها، وأفي
تولية المراء وأالقضاةا وأغيرهم، وأفي النوازل الطارئة، وأفي
تنظيم الدوألة وأإدارتها، وأتشرع الشورى في مراقبة أعمال

المام وأالولةا وأالقضاةا وأغيرهم وأمحاسبتهم, وأكذلك في تعيين
المام العام، قال العلمة السعدي رحأمه الله في قوله تعالى

ُهْم} َن ْي َب ُهْم ُشوَرى  َأْمُر َوأ {ُشوَرى وأالدنيوي الديني وأأمرهم " {
ُهْم} َن ْي  برأيه في أمر من المورمنهم ل يستبد أحأد أي َب

وأتوالفهم وأهذا ل يكون إل فرعا عن اجتماعهم ،المشتركة بينهم
 فمن كمال عقولهم أنهم إذا أرادوأا أمرا،وأتواددهم وأتحاببهم

 إلى إعمال الفكر وأالرأي فيها اجتمعواتحتاجمن المور التي 
 المصلحةلهم حأتى إذا تبينت ،لها وأتشاوأروأا وأبحثوا فيها

 وأذلك كالرأي في الغزوأ وأالجهاد وأتولية،انتهزوأها وأبادروأها
 وأكالبحث في المسائل، أوأ قضاء أوأ غيرهمالمارةاالموظفين 

 وأالبحث فيها لبيانالمشتركة، فإنها من المور ،الدينية عموما
. )11 وأهو داخل في هذه الية"،الصواب مما يحبه الله

شورى في الجهاد وأالسلم وأالهدنةالوأمن الدلة وأالمثلة على 
أن النبي صلى الله عليه وأسلم شاوأر الصحابة في يوم بدر،

فعن أنس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه
وأسلم شاوأر، حأين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو بكر

رضي الله عنه فأعرض عنه. ثم تكلم عمر رضي الله عنه
فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادةا رضي الله عنه فقال: إيانا

تريد يا رسول الله وأالذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها
البحر لخضناها. وألو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد

لفعلنا". أخرجه مسلم.
وأشاوأرهم في أسرى بدر فقد جاء عن ابن عباس رضي الله

فهزمعنهما عن عمر رضي الله عنه في أسرى بدر وأفيه " 
 منهموأأسر ، رجلسبعونالله عز وأجل المشركين فقتل منهم 

أبا رسول الله صلى الله عليه وأسلم فاستشار ، رجلسبعون

.المنان الكريم تيسير )11



  226
 الشرعية السياسة

بكر وأعليا وأعمر رضي الله عنهم " روأاه مسلم وأأحأمد وأاللفظ
له.

وأكذلك شاوأرهم في موطن القتال في غزوأةا بدر, وأكذلك
،شاوأرهم يوم الحأزاب بمصالحة الحأزاب بثلث ثمار المدينة

فأشار عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأسعد بن عبادةا
رضي الله عنه أل يعطيهم شيئا, فعن أبي هريرةا رضي الله
عنه قال" جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله
عليه وأسلم فقال ناصفنا تمر المدينة وأإل ملتها عليك خيل

 فقال حأتى أستأمر السعود سعد بن عبادةا وأسعد بن،وأرجال
 ل وأالله ما أعطينا الدنية من: فقال. يعني يشاوأرهما،معاذ

 فرجع إلى. فكيف وأقد جاء الله بالسلم،أنفسنا في الجاهلية
 غدرت يا محمد، قال فقال حأسان: :الحارث فأخبره، فقال

ِر يا ِة يغدْر من حأا ًا ل يغدرَفإّن منـكمجاره بذم  محـمد

وأاللؤم ينبت في أصولعاداتكم من فالغدر تغدروأا إن
السخبر ِة صدعها ل يجبر لقيتها حأيَن النهـدي وأأمـانُة مثُل الزجاج

به مزج فلو ،حأسان لسان محمد يا عنا  كف:الحارث فقال قال
هريرةا أبي عن وألفظه وأالطبراني البزار لمزج" روأاه البحر ماء
وأسلم عليه الله صلى النبي إلى الغطفاني الحارث "جاء: قال

استأمر حتى" :قال المدينة تمر شاطرنا محمد  يا:فقال
بن وأسعد عبادةا بن وأسعد معاذ بن سعد إلى  فبعث"السعود

:فقال الله رحأمهم مسعود بن وأسعد خيثمة بن وأسعد الربيع
،واحدة قوس عن رمتكم قد العرب أن علمت قد إني"

فإن ،المدينة تمر تشاطروه أن يسألكم الحارثا وإن
في تنظروا حتى هذا عامكم إليه تدفعوا أن أردتم

فالتسليم ،السماء من أوأحأي الله رسول  يا: قالوا"بعد أمركم
فإن ،وأرأيك لهواك تبع فرأينا ؟هواك أوأ رأيك عن أوأ الله لمر
،سواء على وأإياهم رأيتنا لقد فوالله علينا البقاء تريد إنما كنت

صلى الله رسول فقال ،قرى أوأ بشراء إل تمرةا منا ينالون ما
 غدرت: قالوا"يقولون ما تسمعون ذا هو" :وأسلم عليه الله

يا محمد فقال حأسان بن ثابت رحأمه الله: 
ِر يا ِه بذمة يغدر من حأا يغدر ل محمدا فإن منكمجار
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ّي أمانة وأ ْلُمّر يجبر ل صدعها الزجاجة كسرلقيتها حأين ا

من فالغدر تغدروأا إن
عاداتكم

أصول في ينبت اللؤم وأ
السخبر ،عمروأ بن محمد فيهما وأالطبراني البزار الهيثمي: وأرجال وأقال

ثقات. رجاله وأبقية ،حأسن وأحأديثه
وأكذلك تشاوأر الصحابة رضي الله عنهم في قتال مانعي

 "كتب أبو: عبد الله بن عمروأ رضي الله عنه قالعنالزكاةا, وأ
 صلى رسول اللهأنبكر رضي الله عنه إلى عمروأ بن العاص 

 الحرب فعليك به" روأاهأمر في شاوأرالله عليه وأسلم 
الطبراني.

 طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفدعنوأ
 أذناب البل حأتى يري الله خليفة نبيه صلى اللهتتبعون: بزاخة

 أمرا يعذروأنكم به " روأاه البخاري، قالوأالمهاجرين عليه وأسلم
الحافظ رحأمه الله في الفتح: "كذا ذكر البخاري هذه القطعة

من الخبر مختصرةا.. وأقد أوأردها أبو بكر البرقاني في
 وألفظه،صحيحينالمستخرجه وأساقها الحميدي في الجمع بين 

 طارق بن شهابعنالحديث الحادي عشر من أفراد البخاري 
ٍد من بزاخة "جاء وأفد :قال  وأغطفان إلى أبي بكر يسألونهأس

فقالوا: ، فخيرهم بين الحرب المجلية وأالسلم المخزية،الصلح
 ننزع منكم الحلقة: قال؟هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية

، وأتردوأن علينا ما أصبتم منا، منكمأصبنا وأنغنم ما ،وأالكراع
ًاوأتتركون ، وأتكون قتلكم في النار،وأتدوأن لنا قتلنا  أقوام

يتبعون أذناب البل حأتى يري الله خليفة رسول الله صلى الله
ًا يعذروأنكم بهوأالمهاجرين عليه وأسلم ٍر ما. أمر  فعرض أبو بك

ًافقال:قال على القوم فقام عمر بن الخطاب   قد رأيت رأي
 فأما ما ذكرت من الحرب المجلية وأالسلم،وأسنشير عليك

 ذكرت وأما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكمما فنعم ،المخزية
 تدوأنذكرت وأأما ما ، فنعم ما ذكرت،وأتردوأن ما أصبتم منا

 فقتلت على،قتلنا وأتكون قتلكم في النار فإن قتلنا قاتلت
 فتتابع القوم على ما، ليس لها دياٌت، على اللهأجورهاأمر الله 
"، وأفي هذا الثر أن المام إذا قضى بأمر يعرض ما.قال عمر

قضى به على أهل الشورى، وأفيه أن أهل الشورى قد يوافقون
المام على بعض قوله وأيخالفونه في بعض.
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 أبي إسحاق عنعنوأمن الشورى في الموال ما أخرجه أحأمد 
 "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه:حأارثة قال

 أصبنا أموال وأخيل وأرقيقا نحب أن يكون لنا فيهاقد إنا :فقالوا
 وأاستشار، فأفعلهقبلي ما فعله صاحأباي : قال.زكاةا وأطهور

 وأفيهم علي رضي الله،أصحاب محمد صلى الله عليه وأسلم
 "هو حأسن إن لم يكن جزية:عنه فقال علي رضي الله عنه
راتبة يؤخذوأن بها من بعدك".

 "شهدت: سمعت عياضا الشعري قال: سماك قالعنوأ
 وأيزيد بنالجراح أبو عبيدةا بن :اليرموك وأعلينا خمسة أمراء

 وأليس عياض،بن حأسنة وأخالد بن الوليد وأعياضاأبي سفيان وأ
 إذا كان: قال وأقال عمر رضي الله عنهسماكاهذا بالذي حأدث 

 قد جاش إلينا الموتنهقتال فعليكم أبو عبيدةا قال فكتبنا إليه أ
وأاستمددناه فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدوأني وأأني

 على من هو أعز نصرا وأأحأضر جندا الله عز وأجلأدلكم
 نصر يومقد فإن محمدا صلى الله عليه وأسلم ،فاستنصروأه

 فإذا آتاكم كتابي هذا فقاتلوهم وأل،بدر في أقل من عدتكم
: فهزمناهم وأقتلناهم أربع فراسخ قالفقاتلناهمتراجعوني قال 

 علينا عياض أن نعطي عن كلفأشار فتشاوأروأا،وأأصبنا أموال 
رأس عشرةا" روأاه أحأمد وأابن حأبان، وأصحح ابن كثير إسناده.

 "استشارهم عمر في: جعفر بن محمد عن أبيه قالعنوأ
 فبدأ بالقارب منقال . ابدأ بنفسك: فقالوا؟العطاء بمن يبدأ

. )11رسول الله صلى الله عليه وأسلم قبل قومه"
 طريق أبي إسحاق عننوأروأى أبو عبيدةا في كتاب الموال م

حأارثة بن مضرب عن عمر رضي الله عنه "أنه أراد أن يقسم
 يحصوا فوجد الرجل يصيبهأن فأمر ،السواد بين المسلمين

ثلثة من الفلحأين فشاوأر في ذلك فقال له علي بن أبي طالب
فتركهم وأبعث"  يكونوا مادةا للمسلميندعهم" رضي الله عنه

 وأأربعةوأأربعينعليهم عثمان بن حأنيف فوضع عليهم ثمانية 
وأعشرين وأاثني عشر".

وأروأى أيضا من طريق عبد الله بن أبي قيس أوأ عبد الله بن
 فأراد، الجابيةعمرقيس الهمداني شك أبو عبيد قال قدم 

.سعد لبن الكبرى الطبقات )11
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 وأالله إذن ليكونن: فقال له معاذ،قسم الرض بين المسلمين
، إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القومإنك ،ما تكره

 ثم يأتي، أوأ المرأةاالواحأدثم يبيدوأن فيصير ذلك إلى الرجل 
 وأهم ل يجدوأن،من بعدهم قوم يسدوأن من السلم مسدا

 أمرا يسع أوألهم وأآخرهم ".فانظر ،شيئا
وأأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قال عمروأ

بن شعيب " وأكتب أهل منبج وأمن وأراء بحر عدن إلى عمر بن
الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب وألهم

لى اللهص فشاوأر عمر في ذلك أصحاب النبي .العشور منها
 فهو أوأل من أخذ منهم، وأأجمعوا على ذلك،عليه وأسلم

العشور".
وأمن المثلة العظيمة في الشورى في الموال أن أهل

الشورى يحددوأن للمام مقدار نفقته من بيت المال, وأقد قالت
:عائشة رضي الله عنها " لما استخلف أبو بكر الصديق قال

، تكن تعجز عن مؤوأنة أهليلملقد علم قومي أن حأرفتي 
وأشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال

 فيه" روأاه البخاري، وأأخرج ابن سعد فيللمسلمين وأيحترف
 "لما استخلف أبو: بن السائب قالعطاءطبقاته بإسناده عن 

 فلقيهبها،بكر أصبح غاديا إلى السوق وأعلى رقبته أثواب يتجر 
 أين تريد يا:عمر بن الخطاب وأأبو عبيدةا بن الجراح فقال له

 وأقد وأليت؟ تصنع ماذا: قال. السوق: قالالله؟خليفة رسول 
 انطلقله: قال ؟ فمن أين أطعم عيالي:أمر المسلمين قال

شطر فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم .حأتى نفرض لك شيئا
 إلي القضاء: فقال عمر، كسوه في الرأس وأالبطنوأماشاةا 

 فلقد كان يأتي علي: قال عمر. وأإلي الفيء. عبيدةاأبووأقال 
الشهر ما يختصم إلي فيه اثنان" وأقال عنه الحافظ ابن حأجر:

إسناد مرسل رجاله ثقات.
 "لما وألي أبو بكر قال: حأميد بن هلل قالعنوأأخرج ابن سعد 

. يغنيه قالواماأصحاب رسول الله افرضوا لخليفة رسول الله 
 وأأخذ مثلهما وأظهره إذا سافروأضعهما أخلقهما إذا برداهنعم 

 كما كان ينفق قبل أن يستخلف, قال أبو،وأنفقته على أهله
 رضيت".:بكر



  230
 الشرعية السياسة

 بن حأنيف عن أبيه قال "سهلوأعن أيوب بن أبي أمامة بن 
مكث عمر رضي الله عنه زمانا ل يأكل من المال شيئا حأتى

 وأأرسل إلى أصحاب رسول اللهخصاصة،دخلت عليه في ذلك 
 قد شغلت نفسي: فقالفاستشارهم،صلى الله عليه وأسلم 

 فقال عثمان بن عفان رضي،في هذا المر فما يصلح لي منه
بن زيد بن عمروأا قال وأقال ذلك سعيد وأأطعم كل :الله عنه

 ما تقول:بن نفيل رضي الله عنه وأقال لعلي رضي الله عنه
.)11 فأخذ عمر بذلك": وأعشاء قالغداء : قال؟أنت في ذلك

 صلى النبيأصحابوأعن سعيد بن المسيب أن عمر استشار 
 "وأالله لطوقنكم من ذلك طوقفقال:الله عليه وأسلم 

 يصلح لي من هذا المال فقال علي غداء وأعشاءما الحمامة
قال صدقت".

عن عبد الله بن وأمن الشورى في النوازل ما روأاه البخاري
عباس "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام،

حأتى إذا كان بَسْرغا لقيه أمراء الجناد، أبو عبيدةا بن الجراح
وأأصحابه، فأخبروأه أن الوباء قد وأقع بأرض الشأم. قال ابن

عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الوألين، فدعاهم
فاستشارهم، وأأخبرهم أن الوباء قد وأقع بالشأم، فاختلفوا،

فقال بعضهم: قد خرجت لمر، وأل نرى أن ترجع عنه، وأقال
بعضهم: معك بقية الناس وأأصحاب رسول الله صلى الله عليه

ُهْم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا ِدَم ْق ُت وأسلم، وأل نرى أن 
عني، ثم قال: ادع لي النصار، فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا
سبيل المهاجرين، وأاختلفوا كاختلفهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم

قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرةا
الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف منهم عليه رجلن، فقالوا: نرى أن

ُهْم على هذا الوباء، فنادى عمر في ِدَم ْق ُت ترجع بالناس وأل 
ِبُحوا عليه, ٍر فأْص ْه َظ ّبٌح على  قال أبو عبيدةا بن الناس: إني ُمَص

ًا من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا الجراح: أفرار
عبيدةا نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك
ًا له عدوأتان، إحأداهما خصبة، وأالخرى جدبة، إبل هبطت وأادي
أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وأإن رعيت الجدبة

.سعد لبن الكبرى الطبقات )11
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ًا ّيب رعيتها بقدر الله قال: فجاء عبدالرحأمن بن عوف، وأكان متغ
ًا، سمعت رسول في بعض حأاجته، فقال: إن عندي في هذا علم

إذا سمعتم به بأرض فل: "الله صلى الله عليه وأسلم يقول
َدُموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فل تخرجوا َتْق

ًا منه , قال: فحمد اللَه عمُر ثم انصرف". روأاه البخاري"فرار
وأمسلم.

 "كان عمر: عبد الله بن دينار السلمي عن أبيه قالعنوأ
 خلفته إذا حأزبه المر أهل الشورى وأمن النصارفي يستشير

 بن جبل وأأبي بن كعب وأزيد بن ثابت".معاذ
وأمن الشورى في المور الدارية وأالتنظيم ما روأاه ابن سعد

 جبير بن الحويرث بن نقيد " أن عمرعنفي الطبقات الكبرى 
 فقال لهالديوان تدوأينبن الخطاب استشار المسلمين في 

 سنة ما اجتمعكل "تقسم :علي بن أبي طالب رضي الله عنه
إليك من مال وأل تمسك منه شيئا " وأقال عثمان بن عفان

 الناس وأإن لم يحصوايسع "أرى مال كثيرا :رضي الله عنه
حأتى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر المر "

 "يا أمير: بن هشام بن المغيرةا رضي الله عنهالوليدفقال له 
ديوانا،المؤمنين قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دوأنوا 

 فأخذ بقوله فدعا. وأجند جنودا، فدوأن ديوانا،وأجندوأا جنودا
 بن نوفل وأجبير بن مطعم رضيوأمخرمةعقيل بن أبي طالب 

 اكتبوا الناس على: وأكانوا من نساب قريش فقال،الله عنهم
، ثم أتبعوهم أبا بكر وأقومه، فبدؤوأا ببني هاشمفكتبوامنازلهم 

 وأددت: إليه عمر قالنظر فلما ،ثم عمر وأقومه على الخلفة
وأالله أنه هكذا وألكن ابدؤوأا بقرابة النبي صلى الله عليه وأسلم

 حأتى تضعوا عمر حأيث وأضعه الله ",، فالقربالقرب
،وأالديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه أهل العطاء وأالجيش
وأليس في أخذ عمر رضي الله عنه كتابة الديوان من غير
المسلمين اتباعا لهم في شيء من شرعهم, وأإنما هو من

،المور الدارية العامة التي يستفاد منها في الحأصاء وأالضبط
وأهو يشبه اليوم استخدام الحاسوب في المور الدارية وأإن

كان من صنع الكفار.
وأ من الشورى في القضاء وأالفتوى ما أخرجه البيهقي في

 بن برقان عن ميمون بنجعفرالسنن الكبرى بإسناده عن 
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 "كان أبو بكر رضي الله عنه إذا وأرد عليه خصم:مهران قال
 فإن وأجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم,، في كتاب اللهنظر

 من النبي صلى اللهكانتفإن لم يجد في الكتاب نظر هل 
 سنة فإن علمها قضى بها, وأإن لم يعلم خرجفيهعليه وأسلم 

 أتاني كذا وأكذا فنظرت في كتاب اللهفقال: المسلمين فسأل
 أجد في ذلكفلموأفي سنة رسول الله صلى الله عليه وأسلم 

 قضى فهل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وأسلم،شيئا
 نعم قضى فيه: فربما قام إليه الرهط فقالوا،في ذلك بقضاء

 الله صلى الله عليه وأسلم ...رسول فيأخذ بقضاء ،بكذا وأكذا
 وأحأدثني ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:قال جعفر

 أن يجد في القرآن وأالسنة نظر هلأعياهكان يفعل ذلك فإن 
 بكر رضيأبا فإن وأجد ،كان لبي بكر رضي الله عنه فيه قضاء
 وأإل دعا رؤوأس،الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به

 فإذا اجتمعوا على المرفاستشارهم،المسلمين وأعلماءهم 
قضى بينهم".

 أمه عمرةاعن أبي الرجال عنوأروأى المام مالك في الموطأ 
 زمان عمر بن الخطابفي استبابنت عبد الرحأمن " أن رجلين 

 وأالله ما أبي بزان وأل أمي:رضي الله عنه فقال أحأدهما للخر
 فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهبزانية.

 وأأمه مدحلبيه قد كان .فقال قائل مدح أباه وأأمه وأقال آخروأن
غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين".

وأعن المغيرةا بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه: أنه
استشارهم في إملص المرأةا، فقال المغيرةا: قضى النبي
صلى الله عليه وأسلم بالغّرةا، عبد أوأ أمة، فشهد محمد بن

سلمة: أنه شهد النبي صلى الله عليه وأسلم قضى به" متفق
عليه.

 "جاءت الجدةا إلى أبي بكر:وأعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال
ّله عنه تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الصديق رضي ال
ّله ّله صلى ال ّله تعالى شىء، وأما علمت لك في سنة نبّي ال ال
ًا، فارجعي حأتى أسأل الناس، فسأل الناس عليه وأسلم شيئ

ّله عليه ّله صلى ال فقال المغيرةا بن شعبة: حأضرت رسول ال
وأسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر " هل معك غيرك" فقام
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محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرةا بن شعبة، فأنفذه
ّله عنه" روأاه أبو داوأد وأالترمذي وأابن ماجه. لها أبو بكر رضي ال

 كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح "إذا: الشعبي قالعنوأ
 وأل يلفتنك الرجالبه،أتاك أمر في كتاب الله تعالى فاقض 

 فإن لم يكن في كتاب الله وأكان في سنة رسول الله،عنه
ّله عليه وأسلم   فإن لم يكن في كتاب الله وأل، بهفاقضصلى ال

ّله عليه وأسلم فاقض بما قضى به أئمة في سنة رسوله صلى ال
 يكن في كتاب الله وأل في سنة رسوله صلىلم فإن ،الهدى

ّله عليه وأسلم  : فأنت بالخيار، فيما قضى به أئمة الهدىوألال
أرى وأل ، وأإن شئت أن تؤامرني،إن شئت تجتهد رأيك

, وأالمؤامرةا أي المشاوأرةا.)11 لك "أسلممؤامرتك إياي إل 
 "إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف: الشعبي قالعنوأ

.)22"وأيشاوأر يسأل حأتى فإنه كان ل يصنع شيئا ،صنع فيه عمر
وأقال ابن عبد البر في التمهيد بعد حأديث ابن عباس في

 أن القاضي وأالماموأفيه ":الطاعون الذي نزل في الشام
، من بحضرتهمشورةاوأالحاكم ل ينفذ قضاء وأل يفصله إل عن 

 منمشهور وأهذا ،وأيصل إليه وأيقدر عليه من علماء موضعه
 ذكر سيف بن عمر عن عبدالله بن.مذهب عمر رضي الله عنه

 "عهد عمر إلى القضاةا: بن سيرين قالمحمدالمستورد عن 
 فإنه لم، إل عن مشورةا وأعن مل وأتشاوأرالقضاء يصرمواأن ل 

 حأتى يجمع بين علمه وأعلمبهيبلغ من علم عالم أن يجتزىء 
غيره".

 كان من سداد الرأيوألهذا ":وأقال المام ابن القيم رحأمه الله
 وأقد مدح، وأل ينفرد به وأاحأدأهله، بين شورىوأإصابته أن يكون 

 وأكانتبينهم،الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى 
النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله

 نص عن الله وأل عن رسوله جمع لهافيهاعنه ليس عنده 
ّله عليه وأسلم  جعلها شورىثم ،أصحاب رسول الله صلى ال

بينهم.

الكبرى. البيهقي سنن )11
شيبة. أبي ابن مصنف )22
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عن البخاري حأدثنا سنيد ثنا يزيد عن العوام بن حأوشب قال
 "كان إذا جاءه الشيء من القضاء ليس:المسيب بن رافع قال

 فرفع إليهم، صوافي المرسمىفي الكتاب وأل في السنة 
 فإذا اجتمع عليه رأيهم فهو الحق.،فجمع له أهل العلم

 ثنايونس محمد بن سليمان الباغندي ثنا عبد الرحأمن بن وأقال
عمر بن أيوب أخبرنا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريح

 الخطاب أن " اقض بما استبانبنالقاضي قال قال لي عمر 
ّله عليه وأسلم,   لم تعلمفإنلك من قضاء رسول الله صلى ال

ّله عليه وأسلم أقضيةكل   بما استبانفاقض رسول الله صلى ال
 أئمة المهتدين, فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمةمنلك 

. )11 وأالصلح"العلمالمهتدين فاجتهد رأيك وأاستشر أهل 
 يثق بعلمهمن "إن كان عنده :وأقال ابن القيم في المفتي

 وأل يستقل بالجواب ذهابا بنفسه، فينبغي له أن يشاوأرهوأدينه
، يستعين على الفتاوأي بغيره من أهل العلمنوأارتفاعا بها أ

 بأنالمؤمنينوأهذا من الجهل فقد أثنى الله سبحانه على 
ّله عليه وأسلم:،أمرهم شورى بينهم  وأقال تعالى لنبيه صلى ال

ِر} َلْم ِفي ا ُهْم  ِوأْر َوأَشا  بعمر بنتنزل كانت المسألة  وأقد{
،الخطاب رضى الله عنه فيستشير لها من حأضر من الصحابة

".وأشاوأرهموأربما جمعهم 
 يحيى بن سعيد قال سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضيعنوأ

 قاضيا حأتى يكونيكون " القاضي ل ينبغي أن : وأقال،الكوفة
ذوأي يستشيرفيه خمس خصال عفيف حأليم عالم بما كان قبله 

.)22اللباب ل يبالي بملمة الناس"
بن سعيد وألي لما أحأمد قال  ":وأقال ابن قدامة رحأمه الله

وأسالم القاسم بين يجلس كان المدينة قضاء إبراهيم
يجلس فكان الكوفة قضاء دثار بن محارب وأوألي يشاوأرهما.

الحكام كان لو هذا أحأسن ما يشاوأرهما، وأحأماد الحكم بين
وأيتذكر بالمشاوأرةا ينتبه قد وألنه وأينتظروأن، يشاوأروأن يفعلونه

وأقد متعذرةا، العلوم بجميع الحأاطة وألن بالمذاكرةا، نسيه ما

.الموقعين إعلم )11
الكبرى. البيهقي سنن )22
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فكيف القاضي، دوأن هو من الحادثة وأمعرفة الحق لصابة ينتبه
.)11"..عليه يزيد أوأ يساوأيه بمن

وأمن الشورى في تعيين القضاةا ما جاء عن أبي اليقظان عامر
 عدي بنإلىبن حأفص العجيفي "أن عمر بن عبد العزيز كتب 

بن معاوأيةا إياس في فشاوأرهم أجمع ناسا من قبلك أةاأرط
 فجمع عدي. وأاستقض أحأدهما،وأالقاسم بن ربيعة الجوشني

 وأأصلح له مني، فحلف القاسم أن إياسا أعلم بالقضاءناسا
.)22فوله عدي"

وأمن الشورى في تعيين المام، ما روأاه أحأمد وأغيره عن على
: قال؟ يا رسول الله من يؤمر بعدك:رضي الله عنه قال قيل

إن تؤمروا أبا بكر رضي الله عنه تجدوه أمينا زاهدا"
 وإن تؤمروا عمر رضي،في الدنيا راغبا في الخرة

الله عنه تجدوه قويا أمينا ل يخاف في الله لومة
 وإن تؤمروا عليا رضي الله عنه ول أراكم،لئم

فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق
"إن تؤمروا ":، فقوله صلى الله عليه وأسلم"المستقيم

يدل على أن أهل الشورى هم الذين يختاروأن المام وأيؤمروأنه.
 "من بايع رجل من غير مشورةا من:وأقول عمر رضي الله عنه

المسلمين فل يتابع هو وأل الذي تابعه تغرةا أن يقتل" روأاه
البخاري, وأفي معنى قوله "تغرةا أن يقتل" قال الحافظ ابن

"وأالمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وأصاحأبه: حأجر
, وأأخرج مسلم في صحيحه عن معدان بن)1(وأعرضهما للقتل"

أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي
 "إني رأيت كأن:الله صلى الله عليه وأسلم, وأذكر أبا بكر قال

ديكا نقرني ثلث نقرات. وأإني ل أراه إل حأضور أجلي. وأإن
أقواما يأمروأنني أن أستخلف. وأإن الله لم يكن ليضيع دينه، وأل
خلفته، وأل الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وأسلم. فإن عجل
بي أمر. فالخلفة شورى بين هؤلء الستة. الذين توفي رسول
الله صلى الله عليه وأسلم وأهو عنهم راض. وأإني قد علمت أن

.المغني كتاب )11
.الكمال تهذيب )22
الباري فتح )1(
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أقواما يطعنون في هذا المر. أنا ضربتهم بيدي هذه على
السلم. فإن فعلوا ذلك فأوألئك أعداء الله، الكفرةا الضلل. ثم
إني ل أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكللة. ما راجعت رسول

الله صلى الله عليه وأسلم في شيء ما راجعته في الكللة. وأما
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه. حأتى طعن بإصبعه في

يا عمر أل تكفيك آية الصيف التي في ":صدري. فقال
 وأإني إن أعش أقض فيها بقضية. يقضي"آخر سورة النساء

بها من يقرأ القرآن وأمن ل يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني
أشهدك على أمراء المصار. وأإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا

عليهم، وأليعلموا الناس دينهم، وأسنة نبيهم صلى الله عليه
وأسلم، وأيقسموا فيهم فيئهم، وأيرفعوا إلي ما أشكل عليهم من

أمرهم. ثم إنكم، أيها الناس تأكلون شجرتين ل أراهما إل
خبيثتين. هذا البصل وأالثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله
عليه سلم، إذا وأجد ريحهما من الرجل في المسجد، أمر به

فأخرج إلى البقيع. فمن أكلهما فليمتهما طبخا".
وأعن عمروأ بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله
عنه قبل أن يصاب بأيام المدينة، وأقف على حأذيفة بن اليمان

وأعثمان بن حأنيف قال: كيف فعلتما، أتخافان أن تكونا قد
حأملتما الرض ما ل تطيق قال: حأملناها أمرا هي له مطيقة، ما

فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حأملتما الرض ما ل
تطيق، قال: قال: ل، فقال عمر: لئن سلمني الله، لدعن أرامل
أهل العراق ل يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، قال: فما أتت عليه
إل رابعة حأتى أصيب، قال: إني لقائم ما بيني وأبينه إل عبد الله
بن عباس غداةا أصيب، وأكان إذ مر بين الصفين قال: استووأا،
حأتى إذا لم ير فيهم خلل تقدم فكبر، وأربما قرأ سورةا يوسف

أوأ النحل أوأ نحو ذلك في الركعة الوألى حأتى يجتمع الناس، فما
هو إل أن كبر فسمعته يقول: قتلني - أوأ أكلني - الكلب، حأين
طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين، ل يمر على أحأد يمينا

وأل شمال إل طعنه، حأتى طعن ثلثة عشر رجل، مات منهم
سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا،

فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وأتناوأل عمر يد عبد
الرحأمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى،

وأأما نواحأي المسجد فإنهم ل يدروأن، غير أنهم قد فقدوأا صوت
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عمر، وأهم يقولون: سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد
الرحأمن صلةا خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر

من قتلني، فجال ساعة ثم جاء، فقال: غلم المغيرةا، قال:
الصنع قال: نعم، قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروأفا، الحمد
لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي السلم، قد كنت أنت

وأأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة - وأكان العباس أكثرهم
رقيقا - فقال: إن شئت فعلت، أي: إن شئت قتلنا قال: كذبت،
بعد ما تكلموا بلسانكم، وأصلوا قبلتكم، وأحأجوا حأجكم. فاحأتمل

إلى بيته، فانطلقنا معه، وأكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل
يومئذ، فقائل يقول: ل بأس، وأقائل يقول: أخاف عليه، فأتي

بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه، فخرج من
جرحأه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه، وأجاء الناس، فجعلوا
يثنون عليه، وأجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين

ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وأسلم،
وأقدم في السلم ما قد علمت، ثم وأليت فعدلت، ثم شهادةا.
قال: وأددت أن ذلك كفاف ل علي وأل لي، فلما أدبر إذا إزاره

يمس الرض، قال: ردوأا علي الغلم، قال: ابن أخي ارفع ثوبك،
فإنه أنقى لثوبك، وأأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ما

علي من الدين، فحسبوه فوجدوأه ستة وأثمانين ألفا أوأ نحوه،
قال: إن وأفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وأإل فسل في
بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش، وأل
تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم

المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلم، وأل تقل أمير
المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وأقل: يستأذن
عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحأبيه. فسلم وأاستأذن، ثم
دخل عليها، فوجدها قاعدةا تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن

الخطاب السلم، وأيستأذن أن يدفن مع صاحأبيه. فقالت: كنت
أريده لنفسي، وألوأثرن به اليوم على نفسي، فلما أقبل، قيل:

هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال: ارفعوني، فأسنده رجل
إليه، فقال: ما لديك قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت،
قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا
قضيت فاحأملوني، ثم سلم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب،

فإن أذنت لي فادخلوني، وأإن ردتني ردوأني إلى مقابر
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المسلمين. وأجاءت أم المؤمنين حأفصة وأالنساء تسير معها،
فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، وأاستأذن

الرجال، فولجت داخل لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا:
أوأص يا أمير المؤمنين استخلف، قال: ما أجد أحأدا أحأق بهذا

المر من هؤلء النفر، أوأ الرهط، الذين توفي رسول الله صلى
الله عليه وأسلم وأهو عنهم راض، فسمى عليا وأعثمان وأالزبير

وأطلحة وأسعدا وأعبدالرحأمن، وأقال: يشهدكم عبد الله بن عمر،
وأليس له من المر شيء - كهيئة التعزية له - فإن أصابت

المرةا سعدا فهو ذاك، وأإل فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم
أعزله عن عجز وأل خيانة.

وأقال: أوأصي الخليفة من بعدي، بالمهاجرين الوألين، أن يعرف
لهم حأقهم، وأيحفظ لهم حأرمتهم، وأأوأصيه بالنصار خيرا، الذين

ا الدار وأاليمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم، وأأنءوأتبو
يعفى عن مسيئهم، وأأوأصيه بأهل المصار خيرا، فإنهم ردء

السلم، وأجباةا المال، وأغيظ العدوأ، وأأل يؤخذ منهم إل فضلهم
عن رضاهم. وأأوأصيه بالعراب خيرا، فإنهم أصل العرب، وأمادةا

السلم، أن يؤخذ من حأواشي أموالهم، وأيرد على فقرائهم،
وأأوأصيه بذمة الله تعالى، وأذمة رسوله صلى الله عليه وأسلم

أن يوفى لهم بعهدهم، وأأن يقاتل من وأرائهم، وأل يكلفوا إل
طاقتهم.

فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر
قال: يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه، فأدخل، فوضع

هنالك مع صاحأبيه، فلما فرغا من دفنه اجتمع هؤلء الرهط،
فقال عبد الرحأمن: اجعلوا أمركم إلى ثلثة منكم، فقال الزبير:

قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى
عثمان، وأقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحأمن بن

عوف. فقال عبد الرحأمن: أيكما تبرأ من هذا المر، فنجعله إليه
وأالله عليه وأالسلم، لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت

الشيخان، فقال عبد الرحأمن: أفتجعلونه إلي وأالله علي أل آلو
عن أفضلكم قال: نعم، فأخذ بيد أحأدهما فقال: لك قرابة من
رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأالقدم في السلم ما قد

علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن وألئن أمرت عثمان
لتسمعن وألتطيعن، ثم خل بالخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ
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الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له علي، وأوألج
ّي: أّن حأميد بن أهل الدار فبايعوه" روأاه البخاري، وأعن الُزهر

أخبره: "أّن الرهط عبد الرحأمن أخبره: أّن المسور بن مخرمة
الذين وألهم عمر اجتمعوا فتشاوأروأا، فقال لهم عبد الرحأمن:

لست بالذي أنافسكم على هذا المر، وألكنكم إن شئتم اخترت
ّلوا عبد لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحأمن، فلما وأ

الرحأمن أمرهم، فمال الناس على عبد الرحأمن، حأتى ما أرى
ًا من الناس يتبع أوألئك الرهط وأل يطأ عقبه، وأمال الناس أحأد
على عبد الرحأمن يشاوأروأنه تلك الليالي، حأتى إذا كانت الليلة

التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان، قال المسور: طرقني عبد
الرحأمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حأتى استيقظُت،

ًا، فوالله ما اكتحلت هذه الثلث بكبير نوم،:فقال  أراك نائم
ًا، فدعوتهما له فشاوأرهما، ثم دعاني انطلق فادع الزبير وأسعد

ّ ايا، فدعوته فناجاه حأتى ابهاّر الليل، ثم قام ِل فقال: ادع لي ع
علّي من عنده وأهو على طمع، وأقد كان عبد الرحأمن يخشى
ًا، ثم قال: ادع لي عثمان، فدعوته، فناجاه حأتى من علّي شيئ
ّلى للناس الصبح، وأاجتمع ّذن بالصبح، فلما ص فّرق بينهما المؤ

ًا من أوألئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حأاضر
المهاجرين وأالنصار، وأأرسل إلى أمراء الجناد، وأكانوا وأافوا

ّهد عبد الرحأمن ثم قال: تلك الَحّجة مع عمر، فلما اجتمعوا تش
ّني قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم أّما بعد يا علّي، إ

يعدلون بعثمان، فل تجعلّن على نفسك سبيلً. فقال: أبايعك
ّنة الله وأرسوله وأالخليفتين من بعده، فبايعه عبد على س

الرحأمن، وأبايعه الناس: المهاجروأن، وأالنصار، وأأمراء الجناد،
وأالمسلمون" روأاه البخاري.

وأقد تقدم في فصل نصيحة المام وأالمراء وأمحاسبتهم
وأمحاكمتهم بعض المثلة على مناصحة أهل الشورى

وأمحاسبتهم للمام وأالمراء.
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باب: تعيين المراء وأالوزراء وأالكتاب

يتولى المام تعيين المراء وأالوزراء وأكبار المسؤوألين، وأيشاوأر
في تعيينهم حأتى يتبين له أوألى الناس بالتعيين في كل وأزارةا

 فإن الوليات من المانات التي يجب أن تسند إلى،أوأ إمارةا
َلى كما قال تعالى: ،أهلها ِإ َناِت  َلَما ْا ا ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ِإّن ال }

َها} ِل ْه َقاَلَأ ّلى:, وأعن أبي هريرةا رضي الله عنه  ّنبّي َص َنَما ال ْي  "ب
َقاَل: َف ِبّي  ْعرا ُه أ َء ْوَم، جا ْلَق ّدُث ا ُيَح ِلٍس  ّلم في َمْج ِه وأَس ْي َل َع اللُه 
ّدُث، ُيَح ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َفَمَضى رُسوُل ال َعُة  َتى الّسا َم
ْعُضهْم: َب َقاَل  َقاَل، وأ ِره ما  َك َف َقاَل،  َع َما  ِم: َسِم ْو َق ْل ْعُض ا َب فَقال 

َقاَل  َثُه  ِدي َقَضى حَأ َذا  ّتى إ ْع، حَأ َيْسَم َلْم  ِئُل َعِن"َبْل  ْيَن الّسا أ
َقاَل "؟الّساَعِة ّله،  َيا رُسوَل ال َنا  َقال: ها أ ّيَعِت"  َذا ُض إ

ِظِر الّساعَة َت ْن َلَمانُة فا َها"ا ُت َع ْيَف إَضا َك َقاَل:  َقاَل: ؟  َذا"  إ
ِظِر الّساعة َت ْن ِلِه َفا ْيِر أْه ُه"ُوّسد الْمُر إلى َغ  روأا

ُبخاري. ال
 علىسيأتي" :قال رسول الله صلى الله عليه وأسلموأ

 ويكذب،الناس سنوات خداعات يصدقا فيها الكاذب
 ويخون فيها،الخائن ويؤتمن فيها ،فيها الصادقا

قال: الروأيبضة؟ وأما قيل: "الرويبضة وينطق فيها ،المين
 روأاه ابن ماجه،وأعند أحأمد"العامةالرجل التافه في أمر "

السفيه يتكلم في أمر" قال: الروأيبضة؟ وأما قيل:": بلفظ
الروأيبضة؟ وأما قيل:" ، وأعند أحأمد من حأديث أنس"العامة

 وأالروأيبضة هو"الفويسق يتكلم في أمر العامة" قال:
تصغير رابضة وأهو الذي ربض وأقعد عن مكارم الخلق وأالمور

العالية، فأوألى الناس في كل عمل أفضلهم أمانة وأاستقامة
ْيَر وأقد قال تعالى: ،وأعلما وأخبرةا في العمل وأالختصاص ِإّن َخ }

َلِميُن} ّي ا ِو َق ْل ْأَجْرَت ا َت َلى, وأقال تعالى: َمِن اْس َع ِني  ْل َع َقاَل اْج }
ِليٌم} َع ّني حَأِفيٌظ  ِإ َلْرِض  ِئِن ا  أي خازن حأافظ للمانة وأعليمَخَزآ

:في تدبير عمله الذي يتوله وأتصريف أموره،وأقال تعالى
ِري. َأْز ِه  ِب ْد  ُد ْش َأِخي.  َهاُروأَن  ِلي.  ْه َأ ًا ّمْن  ِزير َوأ ّلي  َعل  ْج َوأ ٱ{ ٱ

ِري} َأْم ِف  ْكُه  ِر َأْش ّلهۤيَوأ ٍد وأأبي هريرةا رضي ال ، وأعن أبي سعي
ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َبَعَث" :عنهما أن رسوَل ال َما 
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َلُه َنْت  َكا َلف ِمْن َخليَفٍة إلّ  َتْخ ّلُه ِمن نبي، ول اس ال
ِبالَمْعُروِف َوتُحّضُه عليه، ُه  ْأُمُر َت َنٌة  َطا ِب َتاِن:  َطان ِب

ِبالّشّر وتُحّضُه عليِه والَمعُصوُم من ُه  ْأُمُر َت َنٌة  َطا ِب و
ّلُه  روأاه البخاري."َعَصَم ال

ّلى اللُه ّله َص ّله عنها قالْت: قال رسوُل ال وأعن عائشة رضي ال
ّلم ِه وأَس ْي َل ًا، َجَعَل له وزيَر" :َع ّله بالِميِر خير َد ال إذا أَرا

َأَراد بِه َنُه، َوإذا  َكَر أَعا َذ ُه، َوإن  ّكر َنسي ذ ِصدقٍا، إن 
ّكره، َوإن َذ ُي َنسي لم  َغيَر ذلك جَعَل له َوِزيَر ُسوٍء، إن 

ْنُه ُيِع َكَر لم   روأاه أبو داوأد."َذ
"كان رسول الله: وأعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

صلى الله عليه وأسلم يسمر مع أبي بكر في المر من أمر
المسلمين وأأنا معهما" روأاه الترمذي.
"وأضع عمر على سريره: وأعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

 وأأنا فيهم فلم،فتكنفه الناس يدعون وأيصلون قبل أن يرفع
 فالتفت فإذا هو علي بن أبي،يرعني إل رجٌل قد أخذ بمنكبي

ًا أحأب إلي أن: وأقال،طالب فترحأم على عمر  ما ظننت أحأد
 وأايم الله إن كنت لظن ليجعلنك،ألقى الله بمثل عمله منك

ًا أسمع النبي صلى الله،الله مع صاحأبيك  ذلك أني كنت كثير
 وأدخلت أنا وأأبو، ذهبت أنا وأأبو بكر وأعمر:عليه وأسلم يقول

 فإن كنت لرجو أوأ، وأخرجت أنا وأأبو بكر وأعمر،بكر وأعمر
أظن أن يجعلك الله معهما" متفق عليه، وأقال الحافظ ابن

حأجر رحأمه الله " في فضائل الصحابة لسد بن موسى
وأالمعرفة ليعقوب بن سفيان بسند ل بأس به عن عبد الرحأمن

 وأهو مختلف في صحبته،بن غنم بفتح المعجمة وأسكون النون
 لو أنكما:أن النبي صلى الله عليه وأسلم قال لبي بكر وأعمر

تتفقان على أمر وأاحأد ما عصيتكما في مشورةا أبدا"، وأروأاه
أحأمد بلفظ نحوه.

وأفي صحيح مسلم "أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر بعسفان.
وأكان عمر يستعمله على مكة. فقال: من استعملت على أهل

 فقال: ابن أبزى. قال: وأمن ابن أبزى قال: مولى من؟الوادي
 قال: إنه قارئ لكتاب؟موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى

الله عز وأجل. وأإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم
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إن الله يرفع بهذا الكتابقال "صلى الله عليه وأسلم قد 
".أقواما ويضع به آخرين

وأعن حأذيفة قال: "جاء العاقب وأالسيد، صاحأبا نجران، إلى
رسول الله صلى الله عليه وأسلم يريدان أن يلعناه، قال:

فقال أحأدهما لصاحأبه: ل تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلعننا ل
نفلح نحن وأل عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وأابعث

لبعثن معكم"معنا رجل أمينا، وأل تبعث معنا إل أمينا. فقال: 
. فاستشرف له أصحاب رسول الله"رجل أمينا حق أمين

قم يا أبا عبيدة بن"صلى الله عليه وأسلم، فقال: 
 فلما قام، قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم:".الجراح

 روأاه البخاري وأروأى مسلم نحوه،"هذا أمين هذه المة"
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليهوأ

بن أبو عبيدة المة هذه وأمين ، أمة أمينلكل" وأسلم
أرحم" أخرجه البخاري، وأقال صلى الله عليه وأسلم "الجراح

، وأشدهم في أمر الله عمر،أمتي بأمتي أبو بكر
 وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن،وأصدقهم حياء عثمان

 وأعلمهم بالحلل، وأفرضهم زيد بن ثابت،كعب
 وأمين هذه، ولكل أمة أمين،والحرام معاذ بن جبل

 روأاه أحأمد وأالترمذي وأغيرهما."المة أبو عبيدة بن الجراح
 علىالعامل" :قال رسول الله صلى الله عليه وأسلموأ

 حتى يرجعالله كالغازي في سبيل : بالحقالصدقة
 روأاه أبو داوأد وأالترمذي وأابن ماجه."إلى بيته

الخازن إن" :قال رسول الله صلى الله عليه وأسلموأ
يعطى ما أمر" قال: وأربما " الذي ينفذالمينالمسلم 

به فيعطيه كامل موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى
 أخرجه البخاري وأمسلم."المتصدقينالذي أمر له به أحد 

أيما راع استرعي رعيه" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
  روأاه أحأمد."فغشها فهو في النار

كسب الكسب خير"قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأ
 روأاه أحأمد." نصحإذاالعامل 

وأعن سعد بن عبادةا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
 وانظر،قم على صدقة بني فلن" :عليه وأسلم قال له

أن تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو
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 يا رسول الله اصرفها: قال"كاهلك له رغاء يوم القيامة
عني فصرفها عنه" روأاه أحأمد.

من استعملناه على عمل" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
 روأاه أبو"فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

داوأد.
 سمعت رسول الله:وأعن عدي بن عميرةا رضي الله عنه قال

من استعملناه منكم على" :صلى الله عليه وأسلم يقول
عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلول يأتي به يوم

 فقام إليه رجل أسود من النصار كأني أنظر إليه"القيامة
: قال؟"وما لك" : يا رسول الله اقبل عني عملك قال:فقال

وأنا أقول الن من" :سمعتك تقول كذا وأكذا قال
استعملناه منكم على عمل فليجىء بقليله وكثيره

 روأاه مسلم"فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى
وأأبو داوأد وأغيرهما.

ما من رجل يلي أمر عشرة" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
فما فوقا ذلك إل أتى الله مغلول يده إلى عنقه فكه

، وأوسطها ندامة، أولها ملمة:بره أو أوثقه إثمه
 روأاه أحأمد."وآخرها خزي يوم القيامة

وأقال المام البخاري رحأمه الله في صحيحه "باب: يستحب
،للكاتب أن يكون أمينا عاقل" وأيريد بذلك كاتب الحاكم وأغيره
ثم ذكر قصة زيد بن ثابت مع أبي بكر وأعمر رضي الله عنهما

 وأالشاهد منها قول أبي بكر رضي الله عنه،في جمع القرآن
 عبد الله بنعن"إنك رجل شاب عاقل ل نتهمك", وأ: لزيد

 أرقم فكانبن عبد الله استكتب الزبير رضي الله عنه أن النبي
 فبلغ من، وأكان يجيب عنه الملوك، بن أرقماللهيكتب عبد 

 ثم، فيكتبالملوكأمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض 
 ثم استكتب أيضا،يأمره أن يكتب وأيختم وأل يقرأه لمانته عنده

، وأيكتب إلى الملوك أيضا، فكان يكتب الوحأيثابت،زيد بن 
 وأاحأتاج أن يكتبثابتوأكان إذا غاب عبد الله بن أرقم وأزيد بن 

إلى بعض أمراء الجناد وأالملوك أوأ يكتب لنسان كتابا يقطعه
 وأكان زيد، وأقد كتب له عمر وأعثمان، أن يكتبجعفراأمر 
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 وأغيرهم ممن قدالعاصوأالمغيرةا وأمعاوأية وأخالد بن سعيد بن 
. )11سمي من العرب"

وأإذا قدم المام غير المستحق للولية مع الوجود الوألى فقد
، وأفي هذه الحالة ل يقر على فعله،خان في أداء المانة

وأيحاسب وأيحاكم أمام القضاء الشرعي الذي يفصل النزاع في
َها لقول الله تبارك وأتعالى: ،أي الناس أوألى بالولية ّي َأ َيا  }

ُكْم ْن ِر ِم َلْم ِلي ا ْوأ ُأ َوأ ْا الّرُسوَل  ُعو ِطي َأ َوأ ّلَه  ْا ال ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ا
ُتْم ْن ُك ِإن  َوأالّرُسوِل  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف

ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ِر ذ ِم الِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم .ُت
وأل تجوز تولية الكفار وأالمنافقين في الوليات العامة كالمارةا

ْا وأقد قال الله تبارك وأتعالى،وأالوزارةا وأنحوها ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ْد َق ّتْم  ِن َع ْا َما  ّدوأ َوأ َبالً  ُكْم َخ َن ُلو ْأ َي ُكْم لَ  ِن ُدوأ َنًة ّمن  َطا ِب ْا  ُذوأ ّتِخ َت لَ 
ُكُم َل ّنا  ّي َب ْد  َق َبُر  ْك َأ ُهْم  ُدوأُر ِفي ُص ُتْخ َوأَما  ِهْم  ِه َوا ْف َأ ُء ِمْن  ْغَضآ َب ْل َدِت  ٱَب

ُكْم َن ّبو ُيِح َوألَ  ُهْم  َن ّبو ُتِح ِء  ْوأل ُأ ُتْم  ْن َأ َهآ ُلوَن.  ِق ْع َت ُتْم  ْن ُك ِإْن  َياِت  اال
ۤ

ْا َعّضو ْا  ْو َل َذا َخ ِإ َوأ ّنا  ْا آَم ُل َقا ُكْم  ُقو َل َذا  ِإ َوأ ِه  ّل ُك َتاِب  ِك ْل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت ۤوَوأ ٱ
ِليٌم َع ّلَه  ل ِإّن  ُكْم  ِظ ْي َغ ِب ْا  ُتو ُقْل ُمو ْيِظ  َغ ْل َناِمَل ِمَن  َل ُكُم  ْي َل ٱَع ٱ ٱ

ِر} ُدوأ لّص َذاِت  وأعن أبي الدهقانة قال" قيل لعمر بن ،ٱِب
الخطاب إن ههنا غلما من أهل الحيرةا لم ير قط أحأفظ منه

 فإن رأيت أن تتخذه كاتبا بين يديك إذا كانت لك،وأل أكتب منه
 قد اتخذت إذن بطانة من دوأن:الحاجة شهدك قال فقال عمر

المؤمنين" روأاه ابن أبي شيبة وأغيره،وأقال ابن أبي حأاتم حأدثنا
أبي ثنا ابن الطباع ثنا هشيم عن العوام بن حأوشب عن الزهر

ْا{بن راشد عن أنس بن مالك  ُذوأ ّتِخ َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ َيا 
ُكْم ِن ُدوأ َنًة ّمن  َطا "ل تستشيروأا المشركين في شيء:  يقول}ِب

 "وأذكر أن هذه الية:من أموركم"، وأقال ابن جرير رحأمه الله
نزلت في قوم من المسلمين كانوا يخالطون حألفاءهم من

 وأيصافونهم المودةا بالسباب التي،اليهود وأأهل النفاق منهم
، فنهاهم الله عن ذلك،كانت بينهم في جاهليتهم قبل السلم

َأبي هريرةا،)21وأأن يستنصحوهم في شيء من أمورهم" ، وأعن 
ّلم قال: ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّله عنه، أن رسوَل ال رضي ال

للبيهقي. الكبرى السنن )11
.البيان جامع )21
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َلَف،" َأْخ َد  َذا َوَع ِإ َذَب، َو َك ّدثَا  َذا َح ِإ َثلثٌا:  َناِفِق  َيُة الُم آ
ُتِمَن َخاَن َذا آْؤ ِإ ّلى اللُه"و ّله َص ٌق عليه، وأقال رسوُل ال  متف

ّلم ِه وأَس ْي َل ، عليكم أمراء يقربون شرار الناسليأتين": َع
منكم فمن أدرك ذلك ،ويؤخرون الصلة عن مواقيتها

 روأاه" خازناولفل يكونن عريفا ول شرطيا ول جابيا 
 عياضعنابن حأبان في صحيحه، وأفي سنن البيهقي الكبرى: 

الشعري عن أبي موسى رضي الله عنه "أن عمر رضي الله
 وأكان، أخذ وأما أعطى في أديم وأاحأدماعنه أمره أن يرفع إليه 

 فعجب عمر رضي، إليه ذلكيرفع نصراني كاتبلبي موسى 
، المسجدفي إن لنا كتابا : إن هذا لحافظ وأقال:الله عنه وأقال

 إنه ل:وأكان جاء من الشام فادعه فليقرأ قال أبو موسى
 فقال عمر رضي الله عنه أجنبالمسجديستطيع أن يدخل 

وأقال: ، فانتهرني وأضرب فخذي: قال. ل بل نصراني: قال؟هو
َي:  وأقرأ،أخرجه ّنَصاَرى{ َوأال َد  ُهو َي ْل ْا ا ُذوأ ّتِخ َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ ا 

ّلَه ِإّن ال ُهْم  ْن ّنُه ِم ِإ َف ُكْم  ُهم ّمن ّل َو َت َي َوأَمن  ْعٍض  َب َياء  ِل ْوأ َأ ُهْم  ْعُض َب َياء  ِل ْوأ َأ

ِلِميَن} ّظا ْوَم ال َق ْل ِدي ا ْه َي  وأالله ما توليته إنما: أبو موسىقال لَ 
 للك، أما وأجدت في أهل السلم من يكتب :كان يكتب, قال

 وأل تعزهم بعد، وأل تأمنهم إذ خانهم الله،تدنهم إذ أقصاهم الله
"، وأأخرج البيهقي أيضا في السننفأخرجه .إذ أذلهم الله

الكبرى عن عياض الشعري" أن أبا موسى رضي الله عنه وأفد
،إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمعه كاتب نصراني

 قل: فقال،فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من حأفظه
. إنه نصراني ل يدخل المسجد:لكاتبك يقرأ لنا كتابا قال

 ل تكرموهم إذ: وأقال،فانتهره عمر رضي الله عنه وأهم به
 وأل تأتمنوهم إذ خونهم، وأل تدنوهم إذ أقصاهم الله،أهانهم الله

الله عز وأجل".
، كنت مملوكا لعمر بن الخطاب وأأنا نصراني: استق" قالعنوأ

 لو أسلمت استعنت بكإنك :فكان يعرض علي السلم وأيقول
 فإنه ل يحل لي أن أستعين بك على أمانة،على أمانتي
َه:  فقال، على دينهم فأبيت عليهوألست ،المسلمين ْكَرا ِإ {لَ 

ّديِن} : وأقالنصراني، فلما حأضرته الوفاةا أعتقني وأأنا ِفي ال
 سعد. ابناذهب حأيث شئت" روأاه



  246
 الشرعية السياسة

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل َقاَل َرُسوُل ال َناِفِق" :وأ ْلُم ُلوا ل َتُقو ل 
ُكْم عّز ّب ُتْم َر ْط َأْسَخ ْد  ًا، َفَق ّيد ِإْن يُك َس ّنُه  ِإ ٌد، َف ّي َس

 روأاه أبو داوأد، وأبوب عليه النووأي رحأمه الله في رياض"َوَجّل
الصالحين " باب النهي عن مخاطبة الفاسق وأالمبتدع وأنحوهما

بسيدي وأنحوه "، فإذا كان توقير المنافق بكلمة سيد يسخط
 فكيف إذا ساد بالفعل وأأصبح وأزيرا أوأ أميرا على،الله تعالى
، فل شك أن هذا أكبر ضررا على المسلمين،المسلمين

 وأقرمن يقول" لوأزاعيا  وأقالوأأعظم جرما من مجرد القول،
:، وأقال تعالى)11 على هدم السلم"أعان بدعة فقد صاحأب

ِفي ّلٌة  ِذ َوأ ِهْم  َغَضٌب من ّرب ُهْم  ُل َنا َي ِعْجَل َس ْل ْا  ُذوأ ّتَخ ِذيَن  ّل ِإّن  ٱ{ ٱ ٱ
ِريَن َت ْف ْلُم ِزي  َنْج ِلَك  َذ َك َوأ َيا  ْن ّد ل ِةا  ٱْلَحيا ٱ أخرج عبد الرزاق وأقد }،ٱ

ْا :وأغيره عن أيوب قال تل أبو قلبة هذه الية ُذوأ ّتَخ ِذيَن  ّل ِإّن  ٱ{ ٱ
ِلَك َذ َك َوأ َيا  ْن ّد ل ِةا  ْلَحيا ِفي  ّلٌة  ِذ َوأ ِهْم  َغَضٌب من ّرب ُهْم  ُل َنا َي ِعْجَل َس ٱْل ٱ ٱ

ِريَن} َت ْف ْلُم ِزي   "هو جزاء لكل مفتر إلى يوم القيامة:قال ٱَنْج
أن يذله الله ".

ِزي :وأأخرج ابن أبي حأاتم عن سفيان في قوله َنْج ِلَك  َذ َك َوأ }
ِريَن} َت ْف  ذليل". : "كل صاحأب بدعه: قالٱْلُم

:وأأخرج البيهقي في شعب اليمان عن سفيان بن عيينة قال
ِإّن ": ألم تسمع إلى قول الله،"ل تجد مبتدعا إل وأجدته ذليل }

ِةا ْلَحيا ِفي  ّلٌة  ِذ َوأ ِهْم  َغَضٌب من ّرب ُهْم  ُل َنا َي ِعْجَل َس ْل ْا  ُذوأ ّتَخ ِذيَن  ٱّل ٱ ٱ ٱ
َيا} ْن ّد .ٱل

"ليس في الرض: وأأخرج أبو الشيخ عن سفيان بن عيينة قال
 وأهو في كتاب الله "،صاحأب بدعة إل وأهو يجد ذلة تغشاه

ْا : قال أما سمعتم إلى قوله؟ أين هي:قالوا ُذوأ ّتَخ ِذيَن  ّل ِإّن  ٱ{ ٱ
ِعْجَل} خاصة،  يا أبا محمد هذه لصحاب العجل: الية قالٱْل

ِريَن}"كل اقرأ ما بعدها : قال َت ْف ْلُم ِزي  َنْج ِلَك  َذ َك َوأ  فهي لكلٱ{
مفتر وأمبتدع إلى يوم القيامة".

 فل تجوز تولية أهل البدع وأالضلل وأأهل الفسوق وأالفجور
أمراء على الناس أوأ قضاةا أوأ غيرها من الوليات العامة, فإن

في تولية هؤلء تمكينا لهم من نشر بدعتهم، وأإضلل

وأأهله. كلم ذم كتاب )11



  247
 الشرعية السياسة

المسلمين، وأصدهم عن كتاب الله وأسنة رسوله صلى الله
 عليه وأسلم.
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باب: المر بالمعروف والنهي عن المنكر

فصل: حأكم المر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر

المر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به
موا به جميعا أثمو وأإذا لم يق,بعض سقط الثم عن الباقينال

في المنكر المعين يأثم من علم به وألم ينكره مع, وأالجميع
ُأّمٌةقال الله تعالى: ه وأقد  على إنكارتهقدر ُكْم  ْن ُكن ّم َت ْل َوأ }

ِر َك ْن ْلُم َعِن ا ْوَن  َه ْن َي َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِبا ْأُمُروأَن  َي َوأ ِر  ْي ْلَخ َلى ا ِإ ُعوَن  ْد َي
ِلُحوَن} ْف ْلُم ُهُم ا ِئَك  َلـ ْوأ ُأ ّلم: , َوأ ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َمْن"وأقال َص

َتطْع َيْس َلْم  ِإْن  َيدِه، َف ِب ُه  ّيْر ْليغ ًا َف ْنكر ُكم ُم ْن َأى ِم َر
َأْضَعُف َلَك  َذ ِطْع َفبَقلبِه َو َت َيْس َلْم  ِإْن  ِنِه، َف ِلَسا ِب ف

ِليماِن  باليد عندا فيغيرهنكرم من رأىف,  روأاه مسلم"ا
ه, فإن لم يستطع فبقلبه,لم يستطع فبلسان وأ إذا,الستطاعة

وأالنكار بالقلب ل يسقط بحال.
 فل شك أن السلطان,إنكار المنكر يتطلب القدرةا وأإذا كان

 فيجب عليه وأعلى جميع المراء،أقدر من سائر الرعية
 منكثروأالوزراء من المر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر أ

، كما يجب على الحكومة السلمية تأسيس وأليةغيرهم
الحسبة، وأتعين المحتسبين الذين يقومون بأمر الناس

بالمعروأف وأنهيهم عن المنكر.

فصل: أهمية المر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر

المر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر من أعظم الواجبات على
 وأقد قال الله، التي مكن الله لها في الرض،الدوألة السلمية

ِذيَنتعالى:  ّل ِزيٌز.  َع ّي  ِو َق َل ّلَه  ل ِإّن  ُه  َينُصُر ّلُه َمن  ل َينُصَرّن  َل َوأ ٱ{ ٱ ٱ
ْا َأَمُروأ َوأ َةا  َكـا لّز ْا  ُو َت َوأآ َةا  َ لّصل ْا  َقاُمو َأ َلْرِض  ِفي  ُهْم  ّنا ّك ٱِإْن ّم ٱ ٱ

ِر} ُلُمو َبُة  ِق َعا ِه  ّل ِل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن  ْا  ْو َه َن َوأ ْعُروأِف  ْلَم ٱِب ٱ , فجميعٱ
د منهاوقصالمالوليات من خلفة أوأ إمارةا أوأ وأزارةا أوأ غيرها 

 ليكون الدين كله،المر بالمعروأف وأالنهي عن المنكربالقيام 
زال الكفر وأالفساد مني وأيعم الصلح بين الناس وأى,لله تعال

المجتمع.
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ّناِسقد قال الله تبارك وأتعالى: وأ  ِلل ِرَجْت  ُأْخ ٍة  ُأّم ْيَر  ُتْم َخ ْن ُك }
ِه} ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن ا ْوَن  َه ْن َت َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِبا ْأُمُروأَن  أخرج وأ,َت

ْيَر : مجاهد في قول الله عز وأجلعنابن جرير وأغيره  ُتْم َخ ُكن }
ّناِس} ِلل ِرَجْت  ُأْخ ٍة   تأمروأاأن " على هذا الشرط يقول: ُأّم

فباليمان وأالمر,  وأتؤمنوا بالله "، وأتنهوا عن المنكر،بالمعروأف
بالمعروأف وأالنهي عن المنكر نالت المة السلمية خيريتها

على سائر المم.
وأالمر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر هو سبيل أهل الصلح من

 وأبه تنال الجور،النبياء عليهم الصلةا وأالسلم وأالصالحين
ِذيَن وأقد قال الله تبارك وأتعالى: ،العظيمة وأالفوز وأالفلح ّل ٱ{

ِفي ُهْم  َد ًا ِعن ُتوب ْك َنُه َم ُدوأ َيِج ِذي  ّل ُلّمّي  ِبّي  ّن ل لّرُسوَل  ُعوَن  ِب ّت ٱَي ٱ ٱ ٱ
ُيِحّل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن  ُهْم  َها ْن َي َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِب ُهم  ْأُمُر َي ْنِجيِل  ِل َوأ ِةا  ْوَرا ّت ٱل ٱ ٱ ٱ

ِئَث} َبآ ْلَخ ِهُم  ْي َل َع ُيَحّرُم  َوأ َباِت  ّي ّط ل ُهُم  ٱَل .ٱ
ْعٍضوأقال تعالى:  َب ُء  َيآ ِل ْوأ َأ ُهْم  ْعُض َب َناِت  ْؤِم ْلُم َوأ ُنوَن  ْؤِم ْلُم َوأ ٱ{ ٱ

ُتوَن ْؤ ُي َوأ َةا  َ لّصل ُيِقيُموَن  َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن  ْوَن  َه ْن َي َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِب ْأُمُروأَن  ٱَي ٱ ٱ
ّلَه ل ِإّن  ّلُه  ل ُهُم  َيْرحَأُم ِئَك َس ٰـ َل ْوأ ُأ َلُه  َوأَرُسو ّلَه  ل ُعوَن  ِطي ُي َوأ َةا  َكا ٱلّز ٱ ٱ ٱ

ِكيٌم} ِزيٌز حَأ .َع
وأالمر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر هو سبيل النجاةا من

 وأقد قال الله عز وأجل:،عذاب الله تعالى في الدنيا وأالخرةا
ِد َفَسا ْل َعِن  ْوَن  َه ْن َي ٍة  ّي ِق َب ْا  ُلو ْوأ ُأ ُكْم  ِل ْب َق ُقُروأِن ِمن  ْل َكاَن ِمَن  ْولَ  َل َف ٱ{ ٱ

ْا َمآ َلُمو َظ ِذيَن  ّل َع  َب ّت َوأ ُهْم  ْن َنا ِم ْي َأنَج ِليلً ّمّمْن  َق ِإلّ  َلْرِض  ٱِفي  ٱ ٱ
ٍم ْل ُظ ِب ٰى  ُقَر ْل ِلَك  ْه ُي ِل ّبَك  َكاَن َر َوأَما  ِرِميَن.  ْا ُمْج ُنو َكا َوأ ِه  ِفي ْا  ُفو ِر ْت ٱُأ

ِلُحوَن} َها ُمْص ُل ْه َأ  القروأن التي مضت بقيةمن أي فهل كان َوأ
 وأقد,الفساد في الرض وأمن الصالحين تنهى عن المعاصي

, الذينوأجد من هؤلء قليل من المصلحين الناهين عن المنكر
: وأقوله تعالى،أنجاهم الله تعالى عند حألول عذابه بأهل الفساد

ِرِميَن} ْا ُمْج ُنو َكا َوأ ِه  ِفي ْا  ُفو ِر ْت ُأ ْا َمآ  َلُمو َظ ِذيَن  ّل َع  َب ّت َوأ ٱ{  أي استمرٱ
 وألم يصغوا لنصيحة, وأإجرامهم, وأفسقهم,الظالمون في ترفهم

ّبَك :هم العذاب, وأقوله تعالىفاجأالناصحين حأتى  َكاَن َر َوأَما  }
ِلُحوَن} َها ُمْص ُل ْه َأ َوأ ٍم  ْل ُظ ِب ٰى  ُقَر ْل ِلَك  ْه ُي  أي وأما كان ربك ياٱِل

محمد صلى الله عليه وأسلم بمهلك القرى التي ذكر الله تعالى
لم،  وأهم مصلحون مستمسكون بطاعة الله,أمرها بظلم منه

يرتكبوا من المنكرات وأالمعاصي ما يستحقون عليها العقوبة
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, وألكنه تبارك وأتعالى أهلك أهل هذه القرى لكفرهم,وأالهلك
 . وأارتكابهم المنكرات وأالموبقات,وأظلمهم

ّلُهوأقال تعالى:  ل ًا  ْوم َق ُظوَن  ِع َت ِلَم  ُهْم  ْن ُأّمٌة ّم َلْت  َقا َذا  ِإ َوأ ٱ{
ُهْم ّل َع َل َوأ ُكْم  ّب َلٰى َر ِإ ًةا  ِذَر ْع ْا َم ُلو َقا ًا  ِديد ًا َش َذاب َع ُهْم  ُب ّذ َع ْوأ ُم َأ ُهْم  ُك ِل ْه ُم

ِء لُس َعِن  ْوَن  َه ْن َي ِذيَن  ّل َنا  ْي َأنَج ِه  ِب ْا  ّكُروأ ُذ ْا َما  َنُسو ّا  َلم َف ُقوَن.  ّت ۤوَي ٱ ٱ
ْا ْو َت َع ّا  َلم َف ُقوَن.  ْفُس َي ْا  ُنو َكا ِبَما  ِئيٍس  َب َذاٍب  َع ِب ْا  َلُمو َظ ِذيَن  ّل َنا  ْذ َأَخ ٱَوأ

ِئيَن} ًةا َخاِس َد ِقَر ْا  ُنو ُكو ُهْم  َل َنا  ْل ُق ْنُه  َع ْا  ُهو ُن .َعن ّما 
ُكْموأقال تبارك وأتعالى:  ْا ِمن َلُمو َظ ِذيَن  ّل َبّن ا ُتِصي َنًة لّ  ْت ِف ْا  ُقو ّت َوأا }

َقاِب} ِع ْل ُد ا ِدي ّلَه َش َأّن ال ْا  َلُمو ْع َوأا  قال ابن عباس رضي،َخآّصًة 
 "أمر الله المؤمنين أل يقروأا المنكر:الله عنهما في هذه الية

بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب " أخرجه ابن جرير وأغيره,
 قالقدفالسكوت عن المنكرات من أسباب العقوبات العامة, وأ

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ْأُمُرّن" :َص َت َل َيِدِه  ِب َنْفِسي  ّلِذي  وا
َأْن ّله  َكّن ال ُيوِش َل َأْو  َكِر،  ْن ْنَهُوّن َعِن الُم َت َل ْلمعُروِف، و با
ُكْم َل َتجاُب  ُيْس َنُه َفلَ  ْدُعو َت ُثّم  ْنُه،  ًا ِم ْيكْم ِعَقاب َل ْبعَث َع "َي

 روأاه الترمذي.
ُكْم ّن ِإ ّناُس  َها ال ّي َأ ّله عنه. قال: يا  ّديق رضي ال ٍر الّص ْك َب َأبي  وأعن 

ِه اليَة:  ِذ َه ُكْم لتقرءوأَن  ُفَس ْن َأ ُكْم  ْي َل ُنوا ع ِذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ َيا  }
ُتْم} ْي َد َت ْه َذا ا ِإ ُكْم مْن َضّل  ّلىَيُضّر ّله َص ِإني َسِمعت رسول ال  وأ

ُقوُل َي ّلم  ِه وأَس ْي َل َع َلْم" :اللُه  ِلَم َف ّظا َأْوا ال َذا َر ِإ ّناَس  ِإّن ال
ْنُه ِبِعَقاٍب ِم ّله  َيُعّمُهُم ال َأْن  َأْوَشَك  ْيِه  َد َي َلى  ُذوا َع ْأُخ "َي

روأاه أبو داوأد وأالترمذي وأالنسائي.
ّلى اللُه وأعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبّي َص

ّلم قال ِه وأَس ْي َل ْلَواِقِع": َع ّله، وا ِم في ُحدوِد ال ِئ َثُل الَقا َم
َتَهُموا على سفينٍة فصاَر بعُضهم ٍم اْس َثِل َقو َكَم فيها 
َذا ِإ َلها وكاَن الذيَن في أسفلها  أعلَها وبعُضهم أسف
َلْو ُلوا:  َلى َمْن َفْوَقُهْم َفَقا َتَقْوا ِمَن الماِء َمّروا َع اْس
ِإْن َنا، َف ُنْؤِذ َمْن َفْوَق َلْم  ًا َو ِبنا َخْرق َنَصي َنا في  ّنا َخَرْق َأ

َلى ُذوا َع َأَخ ِإْن  ًا، و ُكوا َجِميع ُدوا َهل َأرا ُكوُهْم َوَما  َتَر
ًا َنجْوا ونجْوا َجِميع ْيِديِهم  ُه البخاري."َأ . روأا

 الله عز وجل ل يعذبنإ" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
 يروا المنكر بين ظهرانيهمحتى الخاصة بعملالعامة 

فعلوا فإذا ،ن ينكروه فل ينكروهأوهم قادرون على 
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 وأقال بلل بن, روأاه أحأمد"ذلك عذب الله الخاصة والعامة
,ل صاحأبهاإم تضر ل أخفيت إذا سعد رحأمه الله " إن المعصية

روأاه ابن المبارك في "ة العامضرت تغير فلموأإذا أعلنت 
الزهد وأغيره.
 من موانعوأالنهي عن المنكر  المر بالمعروأفكما أن ترك
ِإّنكما قال تعالى: ، تحقق النصر ُه  َينُصُر ّلُه َمن  ل َينُصَرّن  َل َوأ ٱ{

َةا َ لّصل ْا  َقاُمو َأ َلْرِض  ِفي  ُهْم  ّنا ّك ِإْن ّم ِذيَن  ّل ِزيٌز.  َع ّي  ِو َق َل ّلَه  ٱل ٱ ٱ ٱ
َبُة ِق َعا ِه  ّل ِل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن  ْا  ْو َه َن َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِب ْا  َأَمُروأ َوأ َةا  َكـا لّز ْا  ُو َت ٱَوأآ ٱ ٱ

ِر} ُلُمو .ٱ
 كما قال تبارك،كما أن ترك إنكار المنكرات من أسباب اللعن

َدوأتعالى:  ُوأوأ َدا ِلَساِن  َلٰى  َع ِئيَل  ِإْسَرا ِن  َب ْا ِمن  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ِعَن  ُل ۤي{ ٱ
َ ْا ل ُنو َكا ُدوأَن.  َت ْع َي ْا  ُنو َكا ّوأ ْوا  َعَص ِبَما  ِلَك  ٰذ َيَم  ْبِن َمْر ٱَوأِعيَسى 

ُلوَن} َع ْف َي ْا  ُنو َكا ْئَس َما  ِب َل ُه  ُلو َع َف ٍر  َك َعن ّمن ْوَن  َه َنا َت من صفات, وأَي
 قالأن يأمروأا بالمنكر وأينهوا عن المعروأف، كماأهل النفاق 

ْأُمُروأَنتعالى:  َي ْعٍض  َب ُهْم ّمن  ْعُض َب َقاُت  ِف َنا ْلُم َوأ ُقوَن  ِف َنا ْلُم ٱ{ ٱ
ْعُروأِف ْلَم َعِن  ْوَن  َه ْن َي َوأ ِر  َك ْلُمن ٱِب ّلَه،ٱ ل ْا  َنُسو ُهْم  َي ِد ْي َأ ِبُضوَن  ْق َي َوأ ٱ 

ُقوَن} َفاِس ْل ُهُم ا ِفِقيَن  َنا ْلُم ِإّن  ُهْم  َي َنِس ٱَف

عن المنكر الناهي وأفصل: صفات وأأخلق المر بالمعروأف

 سواء كان من رجالآمر بالمعروأف وأالناهي عن المنكرللل بد 
 وأأن يتحمل الذى الذي, أن يتحلى بالصبرالحسبة أوأ غيرهم

 عن المنكر, وأقد أخبراهم وأنه,يصيبه إذا أمر الناس بالمعروأف
ْأُمْربنه: ا قال ل أنه لقمانعن تعالى الله َوأ َةا  َ ِم الّصل ِق َأ َنّي  ُب {ي

ِلَك ِمْن َذ ِإّن  َبَك  َأَصا َلى َمآ  َع ِبْر  َوأاْص ِر  َك ْن ْلُم َعِن ا ْنَه  َوأا ْعُروأِف  ْلَم ِبا
ِر} ُلُمو ِم ا  أن يكون حأليما ل يغضب لنفسه وأينتقمينبغي, وأَعْز

عن عائشة, فلها, بل يكون غضبه وأانتقامه لله تبارك وأتعالى
ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّير رسول ال ّله عنها قالت: " َما ُخ رضي ال

ًا، فإْن ِإثم ُكن  َي َلم  ُهَما، َما  ْيَسَر َأ َذ  َأخ ِإلّ  َقّط  َأْمريِن  َبيَن  ّلم  وأَس
ّلى اللُه ّله َص َتَقَم رسول ال ْنُه. وأَما ان ّناِس ِم َأبعد ال َكاَن  ًا  ِإثم كاَن 

ِه، ّل َتهَك حُأْرَمُة ال ُتن َأن  ِإلّ  َقّط،  ٍء  ِه في َشي ْفِس َن ِل ّلم  ِه وأَس ْي َل َع
ٌق عليه.  ِه تعالى". متف ّل َتِقم ل َفين
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كما ل بد أن يتصف بالرفق في أمره بالمعروأف وأنهيه عن
ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِإّن" :المنكر, وأقد قال رسول الله َص

ِطي على الّرفق مال ُيْع ُيِحّب الّرفَق، َو ّلَه َرِفيٌق  ال
ُه ِطي َعلى ما ِسَوا ُيْع  روأاه"ُيعطي َعلى الُعنِف َوما ل 

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ُكوُن في"مسلم، وأقال َص َي ِإّن الّرفُق ل 
َنُه ِإلّ َشا ْنَزُع ِمْن َشيٍء  ُي َنُه، َول  ِإلّ َزا روأاه" شيٍء 

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّله"مسلم، وأقال رسول ال ِإّن ال
ّله ُك َلْمِر  ُيِحّب الّرْفَق في ا ّلى "رفيٌق  ٌق عليه، وأقال َص متف

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلُه"اللُه  ُك ْيَر  ِم الخ ُيْحر ِم الّرْفَق  ُيْحَر روأاه"َمْن 
مسلم.

ْعَرابّي في المسِجد، َأ َبال  ّله عنه قال:  وأعن أبي هريرةا رضي ال
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه، فقال النبي َص ِفي ُعوا  َق َي ِل ْيه  َل ِإ ّناُس  َفَقاَم ال

ًا ِمن" ُنوب َذ َأْو  ِلِه َسْجلً ِمْن َماٍء،  َبْو َأِريُقوا َعلى  ُه َو َدُعو
ُثوا ُمَعّسِريَن ْبَع ُت َلْم  َيّسِريَن و ُتم ُم ُبِعث ّنما  ِإ  روأاه"َماٍء، َف

البخاري.
كما يجب أن يكون على علم وأبينة فيما يأمر به الناس من

 فل يتكلم بما ل يعلم أوأ، وأينهاهم عنه من المنكر,المعروأف
بمجرد الظن.

كما يجب على الولةا وأغيرهم أن يأمروأا الناس بالمعروأف
من وأل يكونوا , عن المنكر وأل يقعوا فيههم وأينها,وأيفعلوه

, وأقد قالالذين يأمروأن الناس بالتقوى وأينسون أنفسهم
ُلوَنتعالى:  ْت َت ُتْم  ْن َأ َوأ ُكْم  ُفَس ْن َأ ْوَن  ْنَس َت َوأ ِبّر  ْل ِبا ّناَس  ْأُمُروأَن ال َت َأ }

ُلوَن}, ِق ْع َت َفلَ  َأ َتاَب  ِك ْل ْا وأقال تبارك وأتعالى: ا ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َ ْا َما ل ُلو ُقو َت َأن  ِه  ّل ل َد  ًا ِعن ْقت ُبَر َم َك ُلوَن.  َع ْف َت ُلوَن َما لَ  ُقو َت ٱِلَم 
ُلوَن} َع ْف ّلم  وأ,َت ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َيْوَم"قال َص َتـِى بالّرُجِل  ُيْؤ

ُدوُر َي ِنِه، ف ْط َب َتاُب  َأْق ِلُق  ْند َت ّنار، َف ْلَقى في ال ُي ْلِقيامِة َف ا
َأْهُل ْيِه  َل ِإ َتِمُع  ُدوُر الِحَماُر في الّرحا، َفيْج َي َكَما  ِبَها 

ْأُمُر بالَمْعُروِف َت ُكن  َت َلْم  َأ َلَك  َيا ُفلُن َما ُلوَن:  َيُقو ّنار َف ال
ْنُت آُمُر بالَمْعُروِف ُك َلى،  َب َيُقوُل:  َكِر َف ْن ْنَهى َعِن الُم َت َو

ِتيِه َآ َكِر َو ْن ْنَهى َعِن الُم َأ ِتيه، َو قال, وأ متفق عليه"َولَ آ
مثل الذي يعلم الناس"رسول الله صلى الله عليه وأسلم 

 كمثل السراج يضيء للناس:الخير وينسى نفسه
. روأاه الطبراني في الكبير"ويحرقا نفسه
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فصل: تقديم الهم في المر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر

وأالواجب البدء بالهم فالهم في المر بالمعروأف وأالنهي عن
 اليمان وأتوحأيد الله تعالى, فأوأل يبدأ بتعليم الناس،المنكر

 وأالستغاثة,وأتطهير النفوس وأالبلد من الشرك كدعاء الموات
وأضعية أوأ عادات  أوأ تحاكم إلى قوانين, أوأ الذبح لهم,بهم

 فإن التوحأيد هو أصل دعوةا،جاهلية أوأ غيرها من أنواع الشرك
ِفي كما قال تعالى: ،النبياء عليهم الصلةا وأالسلم َنا  ْث َع َب ْد  َق َل َوأ }

ُغوَت} ّطا ْل ْا ا ُبو ِن َت َوأاْج ّلَه  ْا ال ُدوأ ُب ْع َأِن ا ٍة ّرُسولً  ُأّم ٍذعن وأ،ُكّل   ُمعا
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ِني رسوُل ال َث َع ّله عنه قال: ب رضي ال

َلى"فقال  ِإ ْدُعُهْم  َتاب، فا ِك ْل َأْهِل ا ًا ِمْن  ِتي قْوم ْأ َت ّنَك  إ
ِإْن ُهْم ّله ف ّني رسول ال َأ ّله، و َلَه إلّ ال ِإ َأْن ل  ََشَهادة 
ْيهم َل ّله َقِد اْفترَض ع َأّن ال ِلمُهْم  َأْع ِلَك، َف َذ ِل َأطاُعوا 

َطاُعوا َأ ِإْن ُهْم  َلٍة، َف ْي َل ٍم َو ُكّل يو َلواٍت في  َخْمَس َص
َدَقًة َليهْم ص َتَرَض َع ّله َقِد اْف َأّن ال ِلْمُهْم  َأع ِلذلَك، َف
ِإْن ُهْم َلى ُفَقرائهم، َف ّد َع ُتَر ِئِهْم َف َأغنيا ُذ ِمْن  ُتْؤخ

َة ّتِق دْعو ِلهم.ا وا َأْموا ِئَم  َكرا ّياَك و ِإ ِلذلَك، َف َطاُعوا  َأ

ّله ِحَجاٌب ْيَن ال ْيس بينها وب َل ّنُه  ِإ ِم َف ُلو ْظ ْلَم ٌق عليه."ا  متف
 نزلإنما ":وأأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت

، فيها ذكر الجنة وأالنار،أوأل ما نزل منه سورةا من المفصل
 نزلوألو ، نزل الحلل وأالحرام، السلمإلى الناس ثابحأتى إذا 

 وألو, ل ندع الخمر أبدا: لقالوا. ل تشربوا الخمر:أوأل شيء
 لقد نزل بمكة على. ندع الزنا أبدال : لقالوا. ل تزنوا:نزل

َعُة لجارية ألعب وأإنيمحمد صلى الله عليه وأسلم  َبِل الّسا }
َأَمّر} َوأ َهى  ْد َأ َعُة  َوأالّسا ُهْم  ُد ْوِع البقرةا نزلت سورةا وأما َم

وأالنساء إل وأأنا عنده ".
 القاسم بن عوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر رضيعنوأ

 وأأحأدنا ليؤتي اليماندهر، من برهة " لقد لبثنا :الله عنه يقول
 محمد صلى الله عليه وأسلمعلى تنزل السورةا ،قبل القرآن

 وأما ينبغي أن يوقف، حأللها وأحأرامها وأأمرها وأزاجرهافنتعلم
, وألقد رأيت رجال يؤتىالسورةا كما يتعلم أحأدكم ،عنده منها

 ماخاتمته، يقرأ ما بين فاتحته إلى ،أحأدهم القرآن قبل اليمان
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 وأل ما ينبغي أن، وأل أمره وأل زاجره،يعرف حألله وأل حأرامه
.)11"الدقل نثر وأينثره ،يوقف عنده منه

 "كنا مع النبي:بن عبد الله رضي الله عنه قالب وأعن جند
 اليمان قبلفتعلمنا حأزاوأرةا، فتيان وأنحنصلى الله عليه وأسلم 

 فازددنا به إيمانا" روأاه ابن، ثم تعلمنا القرآن، نتعلم القرآنأن
ماجة وأغيره.

وأل يعني دعوةا الناس إلى التوحأيد ترك إنكار المنكرات التي ل
شرك الكبر, بل المقصود أن تكون الدعوةا إلىالتصل إلى 

 التي يتفرع منها إنكار بقية،التوحأيد هي الساس وأالقاعدةا
، وأهذا بين في سيرةا النبياء عليهم الصلةا وأالسلم،المنكرات

أيضاينهون  وأ، وأينكروأن الشرك،الذين كانوا يدعون إلى التوحأيد
ن المعاصي المتفشية بين الناس.ع

فصل: البدائل الصالحة

ن تسعى ليجاد البدائل الصالحةأوأل بد للحكومة السلمية 
 الكثير من الناس عن المنكراتإبعادالنافعة التي تساعد في 

مل فإن النفوس الضعيفة إذا , وأاعتادوأا عليها,التي ألفوها
 وأمن, وأإل انشغلت بما فيها ضررها,ه نفعهايتشغل بما ف

المثلة على ذلك أن الكثير من المسلمين اعتادوأا متابعة
إعلم الدوأل الكافرةا, وأوأسائل العلم التي تبثها وأسائل

, وأقد اجتهد القائمون على هذه لدينية (علمانية)حأكومات
 وأاستخدام أساليب النتاج التي, في تزيين باطلهم,الوسائل

تجذب وأتستميل المشاهدين إليها, وأعندما تقوم الحكومة
السلمية بمنع هذه الوسائل من بث سمومها, وأالتروأيج لكفرها

وأفسادها, فإن الحكومة السلمية ينبغي لها أن توفر البديل
المتنوعة التي على درجةالنافعة  من وأسائل العلم الصالح

, وأجودةا النتاج, وأالخطاب السلمي,كبيرةا من حأسن الداء
غزارةا المادةا السلمية وأقوتها, وأمتابعة الحأداث المحليةوأ

ية إسلمية.ؤوأالعالمية من خلل ر
وأمن المثلة على إيجاد البديل الصالح النافع أن انتشار

الفاحأشة بين بعض أفراد المجتمع يحتم على وألةا المور في

.منده لبن اليمان )11
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, وأمعاقبتهم مرتكبيها,الحكومة السلمية مع إنكارهم للفاحأشة
,أن يساعدوأا على إيجاد البديل الصالح بالتشجيع على الزوأاج

 في تكاليفه كالمهر وأنحوه, وأقد قال صلى المحتاجوأمساعدةا
 معشر الشباب من استطاع منكميا" :الله عليه وأسلم

، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،فليتزوج الباءة
وأاهر" وجاء فإنه له ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم

البخاري وأمسلم.
فإيجاد البديل الصالح النافع وأتأليف قلوب الناس بشيء من

 وأالعناية,مباحأات الدنيا, وأالحأسان إليهم بجميع أنواع الحأسان
 كل ذلك يساعد, وأسبل عيشهم, وأإصلح أحأوالهم,بحاجاتهم

 استجابتهم وأتركهم للمنكرات التيسرعةعلى تسكينهم وأ
ألفوها وأاعتادوأا عليها, وأقد قال عبد الملك بن عمر بن عبد

نأ أبة ما يمنعك يا " لبيه الخليفة العادل:العزيز رحأمهما الله
 فوالله ما كنت أبالي وألو غلت بي،تمضي لما تريد من العدل

رياضةروأض الناس أنا أنما إيا بني :  قال. في ذلكالقدوأروأبك 
وأخره حأتىأمر من العدل فأ اليحأيأن أريد أ لإني الصعب،

 فينفروأا من هذه وأيسكنوا، الدنياطمعخرج معه طمعا من أ
.)11لهذه"
 عمر بن عبدالعزيز رحأمه الله "ما طاوأعني الناس علىوأقال

.)22 الدنيا شيئا"من لهم بسطتما أردت من الحق حأتى 

.وأغيره لحأمد الزهد كتاب )11
.الحلية كتاب )22
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قتصاد وأالمالاباب: ال

صلح أحأوال الناس في أمورإتهدف السياسة الشرعية إلى 
 لتحقيقحأياتهم،ن وأجميع شؤفي دينهم،وأتحكيم شرع الله 

َوأَما كما قال تعالى: ،الغاية التي خلق الله الخلق لجلها }
ُدوأِن} ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلنَس  َوأ ْلِجّن  ْقُت  َل ٱَخ , وأمتى ما فرط العبد بعبوديةٱ

الله فلن ينفعه ما نعم به من متاع الدنيا الزائل, وأقد قال صلى
، كان همه الخرة جمع الله شملهمن" :الله عليه وأسلم

ومن .ا راغمةوهي وأتته الدنيا ،وجعل غناه في قلبه
فقره وجعل ،كانت نيته الدنيا فرقا الله عليه ضيعته

 روأاه ابن" ولم يأته من الدنيا إل ما كتب له،بين عينيه
.ماجة وأأحأمد وأاللفظ له

 ل غنى بك عن نصيبكإنه ":وأقال معاذ بن جبل رضي الله عنه
 فآثر نصيبك من، وأأنت إلى نصيبك من الخرةا أحأوج،من الدنيا

 فإنه يأتي بك أوأ يمر بك على، على نصيبك من الدنياالخرةا
 معك أينما زلت"فيزوأل انتظاما،نصيبك من الدنيا فيتنظمه لك 

روأاه ابن أبي شيبة وأغيره.
صلح أحأوال الناس في أمور دينهم, يجب على الحكومةإوأمع 

صلح أحأوال الناس في شؤوأن دنياهم وأمعاشهم,إالسلمية 
ِهوأقد قال تعالى:  ِد َبا ِع ِل َأْخَرَج  ِت  ّل ِه  ّل ل َنَة  ِزي ُقْل َمْن حَأّرَم  ۤي{ ٱ ٱ

َيا ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح ِفي  ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِل ِهي  ُقْل  لّرْزِق  َباِت ِمَن  ّي ّط ْل ٱَوأا ٱ ٱ
َلُموَن} ْع َي ٍم  ْو َق ِل َياِت  ل َفّصُل  ُن ِلَك  َذ َك ِة  َياَم ِق ْل ْوَم  َي ِلَصًة  ٱَخا , وأقالٱ

َبَك ِمَنلى: اتع َنِصي َتنَس  َوألَ  َةا  لِخَر ّداَر  ل ّلُه  ل َتاَك  ِفيَمآ آ َتِغ  ْب َوأ ٱ{ ٱ ٱ ٱ
َلْرِض ِفي  َد  َفَسا ْل ْبِغ  َت َوألَ  ْيَك  َل ِإ ّلُه  ل َأحْأَسَن  َكَمآ  َأحْأِسن  َوأ َيا  ْن ّد ٱل ٱ ٱ ٱ

ِديَن} ْفِس ْلُم ُيِحّب  ّلَه لَ  ل ٱِإّن  , قال المام ابن كثير رحأمه الله"ٱ
َبَك ِمَن وأقوله َنِصي َتنَس  َوألَ  َةا  لِخَر ّداَر  ل ّلُه  ل َتاَك  ِفيَمآ آ َتِغ  ْب َوأ ٱ{ ٱ ٱ ٱ
َيا ْن ّد الجزيل أي استعمل ما وأهبك الله من هذا المال }ٱل

وأالنعمة الطائلة في طاعة ربك وأالتقرب إليه بأنواع القربات
َتنَس : في الدنيا وأالخرةاالثوابالتي يحصل لك بها  َوألَ  }

َيا ْن ّد ل َبَك ِمَن   أباح الله فيها من المآكل وأالمشاربمما أي }ٱَنِصي
 وألنفسكحأقا، فإن لربك عليك ،وأالملبس وأالمساكن وأالمناكح
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 فآت كل ذي، وألزوأرك عليك حأقا، وألهلك عليك حأقا،عليك حأقا
ْيَك}حأق حأقه  َل ِإ ّلُه  َأحْأَسَن ال َكَما  َأحْأِسن  َوأ  أي أحأسن إلى خلقه{

َْلْرِض}كما أحأسن هو إليك  ِفي ا َد  َفَسا ْل ْبِغ ا َت َوأَل   ل تكنأي{
همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الرض وأتسيء إلى خلق

ِإالله  ِديَن}{ ْفِس ْلُم ُيِحّب ا ّلَه َل  .)11"ّن ال
وأقد جعل الله تعالى بالموال قيام أحأوال الناس في أمور

ِتيقال تعالى: ف ،دينهم وأدنياهم ّل ُكُم  َل َوا َأْم َء  َهآ َف لّس ْا  ُتو ْؤ ُت َوألَ  ٱ{ ٱ
ًا} َيام ِق ُكْم  َل ّلُه  ل َعَل   " قال:, وأقد أخرج ابن جرير عن السديٱَج

فإن المال هو قيام الناس قوام معايشهم ", فبالموال تقوى
 وأتنتج، وأتعد العدةا, وأيجاهد في سبيل الله,دوألة السلم

الصناعات العسكرية وأغيرها, وأتقسم الجور وأالعطاءات
وأالمساعدات على الناس, وأبها تبنى المساجد وأالمستشفيات

.وأالمدارس وأغيرها من المصالح
 فإن السعي في،وأمع صلح النية في طلب الربح وأالكسب

طلب الرزق يكون من العبادات التي يؤجر عليها العبد إذا قصد
ةا أوأ قصد نصر,في سعيه النفقة على من تجب عليه نفقتهم

 وأإطعام الفقراء، وأالجهاد في سبيل الله،دين الله تعالى بماله
 وأقد قال، أوأ غيرها من وأجوه البر وأالصدقات،وأالمساكين

ُكم ّمْنتعالى  ُتنِجي ٍةا  ِتَجاَر َلٰى  َع ّلكْم  ُد َأ َهْل  ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ِه ّل ل ِبيِل  ِفي َس ُدوأَن  ِه ُتَجا َوأ ِه  ِل َوأَرُسو ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت ٍم.  ِلي َأ َذاٍب  ٱَع ٱ
ُكْم َل ِفْر  ْغ َي َلُموَن.  ْع َت ُتْم  ُكن ِإن  ُكْم  ّل ْيٌر  ُكْم َخ ِل َذ ُكْم  ُفِس َأن َوأ ُكْم  ِل َوا َأْم ِب
َبًة ّي َط ِكَن  َوأَمَسا َهاُر  ْن َل َها  ِت َتْح ِري ِمن  َتْج ّناٍت  ُكْم َج ْل ْدِخ ُي َوأ ُكْم  َب ُنو ٱُذ

ِظيُم} َع ْل ْوُز  َف ْل ِلَك  َذ ْدٍن  َع ّناِت  ٱِفي َج ، وأقال صلى الله عليهٱ
 والصحة لمن اتقى،ل بأس بالغنى لمن اتقى"وأسلم: 

 روأاه أحأمد"خير من الغنى وطيب النفس من النعيم
وأغيره،فل بأس بالغنى لمن اتقى الله تعالى، لن العبد التقي

َةايتقي الله تعالى في كسبه للمال وأفي إنفاقه،  ُهرير وأعْن أبي 
ّلى اللُه ّله َص ْوا َرُسوَل ال َت َأ ِريَن  َء الُمهاِج َقَرا ُف ْنُه أّن  َع ّله  رضي ال
ِم ِعي ّن َوأال ُعلى،  ّدرَجاِت ال ِر بال ُثو ّد ْهُل ال َذهب أ ُلوا:  ّلم فقا ِه وأَس ْي َل َع
َفْضٌل َنُصوُم، وألهُم  َوأيُصوُموَن كما  ّلي،  ُنص َكما  ّلوَن  ُيَص ِم:  الُمقي
ُقون. فقاَل ّد َتَص ُدوأَن، وأي ِه ُيجا َوأ َتِمُروأَن،  ْع َي ِمْن أْمواٍل: يحّجوَن، وأ

.العظيم القرآن تفسير )11
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ِبُقوَن" َتس ُكْم، و َبَق ِبِه َمْن س ُكوَن  ْدِر ُت ًا  ْيئ ُكْم َش ُأعلُم أل 
َنِع ُكْم إلّ َمْن َص ْن َأْفضَل ِم ٌد  َأَح ُكوُن  َي ُكْم.ا ول  َبْعد ِبِه مْن 

ُتم َنْع ّله، قال "ِمثَل ما َص َلى يا رسول ال َب ُلوا:  ّبُحوَن،" :قا ُتس
َثلثيَن ًا و ُكّل صلٍة ثلث ْلَف  ّبُروَن، خ َك ُت ُدوَن و َتْحم  قال"و

َةا، لّم ْير ُهَر ُبو صالٍح الّراوأي عْن أبي  ِرهّن،اأ ْك ِذ ِة  ِفي ْي ِئل عْن ك َ س
ُكوَن ّتى ي ْكبُر، حأ ّله أ ّله، وأال ُد ل ّله، وأالحْم ْبحان ال قال: يقول: ُس
ِه: ِت ِه وأزاد ُمْسلٌم في روأاي ٌق علي ًا وأثلثين. متف ّلهّن ثلث ُك ُهّن  ْن ِم

ّلم، ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ِريَن إلى رُسوِل ال َهاِج ُء الُم َقرا ُف َفرجع 
ْثلُه فقاَل ُلوا ِم َع َنا، فف ْل َع ِبما ف ُننا أهُل الْموال  فقالوا: سِمع إْخوا

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ِتيِه" :َرُسوُل ال ُيْؤ ّله  ذلَك َفْضُل ال
ُء ."مْن يشا

 قال قال رسول الله صلى الله رضي الله عنهعن أبي هريرةاوأ
 ما خل،ما لحد عندنا يد إل وقد كافيناه": عليه وأسلم

، يوم القيامةا فإن له عندنا يدا يكافئه الله به،أبا بكر
 ولو،وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر

 أل وإن،كنت متخذا خليل لتخذت أبا بكر خليل
 وأعند أحأمد عن أبي روأاه الترمذي،"صاحبكم خليل الله

ما"هريرةا قال قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم: 
 فبكى أبو بكر،"مال أبي بكرما نفعني مال قط نفعني 

وأقال: هل أنا وأمالي إل لك يا رسول الله.
ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله عنه، عن النبي َص ٍد رضي ال َعِن ابِن مسعو وأ

ّلم قال:  ّله َمالً،"وأَس ُه ال َتا ِإلّ في اثنتيِن: َرُجٌل آ َد  ل َحَس
ْكَمًة، ّله ِح َتاه ال ِتِه في الَحّق، َوَرُجٌل آ َك َل َلى َه َطه َع ّل َفَس

ّلُمها ُيَع ِبَها َو َيْقِضي  ٌق عليه."َفُهَو   متف
ّلُه عنه قال: قال َعْجلَن رضي ال ّي بِن  َد ُأَماَمَة ُص وأعن أبي 

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ِإن" :رُسوُل ال ّنَك  ِإ َدَم  ْبَن آ يا ا
ُتلُم َلَك، َول  َكُه َشّر  ُتْمِس ِإن  َلََك، و ُذَل الَفْضَل َخيٌر  ْب َت
ْيٌر ِمَن َيا َخ ُد الُعل َي َتُعوُل، وال ِبَمْن  أ 

ْ ْبد َكَفاٍف، َوا َعلى 
َلى َيِد الّسْف  روأاه مسلم."ال

ّلم قال:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َنما َرُجٌل"وأقال رسول الله َص ْي ب
َبٍة: ًا في َسَحا َلرض، َفَسِمَع َصوت ِبَفلٍة ِمن ا َيمِشي 

ُه َء َأْفَرَغ َما َنّحى ذلَك الّسَحاُب َف َت اسِق َحِديَقَة ُفلٍن، َف
َبْت َتوَع ْلَك الّشراِج َقِد اْس ِت ِإذا شرجة من  في َحّرٍة، ف
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ِئٌم في ِإذا َرُجٌل َقا َء، ف ّبَع الما َت َت ّلُه َف ُك َء  ِلَك الما ذ
ّلِه َد ال ْب ِتِه، فقال له: يا َع َء بِمسَحا ُيَحّوُل الَما ِتِه  َحِديَق

َبِة، ّلِذي َسِمَع في الّسَحا ِم ا ما اْسُمَك قال: ُفلٌن، للْس
ِني َعِن اْسِمي َفَقال: ُل َأ َتْس ِلَم  ّلِه  َد ال ْب َيا َع فقال له: 

ُه يُقوُل: َذا َماُؤ ًا في الّسَحاِب الذي ه إني َسِمْعُت َصوت
َأماااسِق َحِديَقَة ُفلٍن ل َنُع ِفيها فقال:  َتْص سِمَك، فما 

ُقا ّد ّتَص َأ َيْخُرُج ِمنها، َف ِإلى ما  ُظُر  ْن َأ َذا، َفإني  ْلَت َه ْذ ُق ِإ
َثُه ُثل ّد ِفيها  َأر ًا، و ُلث ُث َأنا وِعيالي  ُكُل  ِثه، وآ ُل ُث  روأاه"ب

مسلم.
َأنه ّله عنه  ّي رضي ال َلنَمار ٍد ا ِبَن َسع ُعمروأ  َكبَشَة  وأعن أبي 

ُقوُل  َي ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ُأْقِسُم"سَمع رسوَل ال َثٌة  َثل
َنَقَص َماُل َعبٍد ُه: َما  ُظو ًا َفاْحَف ُكم َحِديث ُث ّد ُأَح َليِهّن َو َع
ُه َد ِإلّ َزا َليَها  َبَر َع َلَمًة َص ْظ ٌد َم ْب ِلَم َع ُظ َدَقٍة، َول  ِمن َص
ْيِه َل ّله َع َتَح ال ِإلّ َف َلٍة  َأ ٌد باب َمس ْب َتَح َع ًا، َول َف ّلُه ِعّز ال

ُه.ا ُظو ًا َفاْحَف ُكم َحِديث ُث ّد ُأَح َنْحَوَها.ا َو ِلَمًة  َك َأْو  باب َفْقٍر، 
ًا، ْلم ّله َمالً َوِع َنَفر: َعبٍد َرَزَقه ال َبَعِة  َلْر َيا  ْن ّد ّنَما ال ِإ قال 

ّبُه ّتقي ِفيِه َر َي ّلِه ِفيِه,َفُهو  َلُم ل َيْع َيِصُل ِفيِه َرِحَمُه، َو  َو
َأفَضل الَمنازل َذا ب .اَحقا َفه

ُقا َيْرُزقُه َمالً َفُهَو َصاِد َلْم  ًا، َو ْلم ّله ِع ْبٍد َرَزَقُه ال َوَع
ِبَعَمل ُفلٍن، َفُهَو ْلُت  َلعِم َأّن لي َمالً  َلو  َيُقوُل:  ّيِة  ّن ال

ٌء.ا َأْجُرُهَما َسَوا ُتُه، َف ّي ِن
ِبُط في َيْخ ًا، فُهَو  ْلم َلْم يْرُزْقُه ِع ّلُه َمالً، َو ْبٍد َرَزَقُه ال َوَع

َيِصُل َرِحَمُه ّبُه َول  ّتقي ِفيِه َر َي ٍم، ل  ِبَغير ِعل ِلِه  َول، ما
َناِزِل.ا َبِث الَم َأْخ َذا ب ّلِه ِفيِه َحقا، َفَه َلُم ل َيع

َأّن َلْو  َيُقوُل:  ًا، َفُهَو  ْلم ّله َمالً َول ِع َلْم يْرُزْقُه ال ْبٍد  َوَع
ُتُه، َفِوْزُرُهَما ّي ِن ِبَعَمل ُفلٍن، َفُهَو  ْلُت ِفيِه  َلَعِم لي َمالً 

ٌء  روأاه الترمذي وأقال: حأديث حأسن صحيح."َسَوا
 سمعت عمروأ بن العاص: بن علي عن أبيه قالوأعن موسى

خذ"  فقال: رسول الله صلى الله عليه وأسلمّليإ بعث :يقول
 فأتيته وأهو يتوضأ فصعد"عليك ثيابك وسلحك ثم ائتني

بعثك علىأن أ أريد إني" فقال ،في النظر ثم طأطأه
رغب لك من المالأجيش فيسلمك الله ويغنمك و

 يا رسول الله ما أسلمت من أجلقلت: : قال"رغبة صالحة
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رسولالمال وألكني أسلمت رغبة في السلم وأأن أكون مع 
 المالنعميا عمرو " فقال:الله صلى الله عليه وأسلم 

.روأاه أحأمد"الصالح للمرء الصالح
 أن النبي صلى الله":  رضي الله عنهعن أبي سعيد الخدريوأ

عليه وأسلم جلس ذات يوم على المنبر، وأجلسنا حأوله، فقال:
إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من"

. فقال رجل: يا رسول الله، أوأ يأتي"زهرة الدنيا وزينتها
 فسكت النبي صلى الله عليه وأسلم، فقيل له: ما؟الخير بالشر

فرأينا أنه؟ شأنك، تكلم النبي صلى الله عليه وأسلم وأل يكلمك
.؟"أين السائل"اء، فقال: حأضينزل عليه، قال فمسح عنه الر

إنه ل يأتي الخير بالشر، وإن مما"وأكأنه حأمده فقال: 
ينبت الربيع يقتل أو يلم، إل آكلة الخضراء، أكلت

حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس،
فثلطت، وبالت، ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة،
فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم

 - أوأ كما قال النبي صلى الله عليه وأسلم –"وابن السبيل
إنه من يأخذه بغير حقه، كالذي يأكل ول يشبع،"وأ

 روأاه البخاري وأمسلم."ويكون شهيدا عليه يوم القيامة
 مر على النبي صلى الله عليه وأسلم:عن كعب بن عجرةا قالوأ

رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وأسلم من جلده
؟ يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله: فقالوا،وأنشاطه

إن كان خرج": فقال رسول الله صلى الله عليه وأسلم
 وإن،يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله

كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في
 وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو،سبيل الله

 وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في،في سبيل الله
. روأاه الطبراني"سبيل الشيطان

وأل ينافي الزهد في الدنيا السعي في الكسب الحلل وأالتوسع
في التجارةا وأالقيام بالمشاريع التجارية الكبيرةا إذا ما نوى العبد

،في تجارته نصرةا دين الله وأالجهاد بالمال في سبيل الله
 وأالنفقة على من، وأإطعام المساكينوأالحأسان إلى الناس،

يعول من غير إسراف أوأ مخيلة، وأأما التكاثر المذموم من
وأأدى به إلى الغفلة الدنيا فهو ما ألهى صاحأبه عن طاعة الله،
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ّتٰى :وأالركون إلى الدنيا، كما قال تعالى ُثُر. حَأ ّكا ّت ل ُكُم  َها ْل َأ ٱ{
ْو َل َكلّ  َلُموَن.  ْع َت ْوَف  َكلّ َس ُثّم  َلُموَن.  ْع َت ْوَف  َكلّ َس ِبَر.  َقا ْلَم ُتُم  ٱُزْر

ُثّم ِقيِن.  َي ْل ْيَن  َع َها  ّن ُوأ َتَر َل ُثّم  ْلَجِحيَم.  ُوأّن  َتَر َل ِقيِن.  َي ْل ْلَم  َلُموَن ِع ْع ٱَت ٱ ٱ
ِم} ِعي ّن ل َعِن  ٍذ  ِئ ْوَم َي ُلّن  َأ ُتْس .ٱَل

وأقد جاءت الشريعة السلمية مستوفية لجميع أنواع المعاملت
وأأحأكام الموال كالصرف وأالتجارةا وأالزراعة وأغيرها, وأقد بين

الله تعالى أحأكام المعاملت وأفصلها ليكون المسلم على
.بصيرةا من أمره فيما يحل وأيحرم من المعاملت

الصل في المعاملت الحل إل إذا اشتمل العقد على نوع من ف
الظلم كالربا أوأ الغرر وأالجهالة أوأ الخداع وأالغش أوأ غيرها من

أنواع الظلم في المعاملت, وأهذا الصل يدل على يسر
الشريعة وأسعتها لكل ما يستجد وأيطرأ من المعاملت بين

.الناس
واحأب على الحكومة السلمية أن تتفقه في أحأكاموأال

 حأتى،قتصاد وأالتجارةا وأالزراعة وأالصناعة وأغيرهااالمعاملت وأال
 كما يجب عليها أن،تكون على بينة من أمرها فيما يحل وأيحرم

:تأمر الناس بذلك في معاملتهم, وأقد قال عمر رضي الله عنه
 تفقه في الدين" روأاه الترمذي.قد من إل سوقنا في"ل يبع 

، وأأهوائهم،ع الناساوأأما التعامل بالموال بحسب أطم
 وأظلمهم دوأن الرجوع إلى حأكم الله وأرسوله صلى,وأجشعهم

 كما،الله عليه وأسلم, فهو وأصف الكافرين في القديم وأالحاضر
َأنقال تعالى عن قوم شعيب:  ْأُمُرَك  َت ُتَك  َلو َأَص ْيُب  َع ٰيُش ْا  ُلو َقا }

َلنَت ّنَك  ِإ ُء  َنَشا َنا َما  ِل َوا َأْم ِف  َعَل  ْف ّن َأن  ْوأ  َأ َنآ  ُؤ َبا ُد ءا ُب ْع َي ْتُرَك َما  ۤيّن
ُد} لّرِشي ِليُم  ٱْلَح .ٱ

ِذيوأقال تعالى:  ّل ُقوُم  َي َكَما  ِإلّ  ُقوُموَن  َي َبا لَ  لّر ُلوَن  ُك ْأ َي ِذيَن  ّل ٱ{ ٱ ٱ
ْثُل ُع ِم ْي َب ْل ّنَما  ِإ ْا  ُل َقا ُهْم  ّن َأ ِب ِلَك  َذ ْلَمّس  َطاُن ِمَن  ْي لّش ُطُه  ّب َتَخ ٱَي ۤو ٱ ٱ

ِه ّب َظٌة ّمْن ّر ْوِع ُه َم َء َفَمن َجآ َبا  لّر َوأحَأّرَم  َع  ْي َب ْل ّلُه  ل َأحَأّل  َوأ َبا  ٱلّر ٱ ٱ ٱ
َأْصَحاُب ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َف َد  َعا َوأَمْن  ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  َأْمُر َوأ َلَف  َلُه َما َس َف َهٰى  َت ْن ٱَف ٱ
ّلُه ل َوأ َقاِت  َد لّص ِبي  ُيْر َوأ َبا  ْلّر ّلُه  ل ُق  َيْمَح ُدوأَن.  ِل َها َخا ِفي ُهْم  ِر  ّنا ٱل ٱ ٱ ٱ ٱ

ِلَحاِت لّصا ْا  ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِإّن  ٍم.  ِثي َأ ٍر  ّفا َك ُكّل  ُيِحّب  ٱلَ  ٱ
ْوٌف َوألَ َخ ِهْم  ّب َد َر ُهْم ِعن َأْجُر ُهْم  َل َةا  َكا لّز ْا  ُو َت َوأآ َةا  َ لّصل ْا  َقاُمو َأ ٱَوأ ٱ
ْا َما َذُروأ َوأ ّلَه  ل ْا  ُقو ّت ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ

َ ٰي ُنوَن.  َيْحَز ُهْم  َوألَ  ِهْم  ْي َل ٱَع ٱ ٱ
ِبَحْرٍب ْا  ُنو َذ ْأ َف ْا  ُلو َع ْف َت ّلْم  ِإن  َف ِنيَن.  ْؤِم ُتْم ّم ْن ُك ِإن  َبا  لّر ِقَي ِمَن  ٱَب
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َ َوأل ِلُموَن  ْظ َت ُكْم لَ  ِل َوا َأْم ُؤوأُس  ُكْم ُر َل َف ُتْم  ْب ُت ِإْن  َوأ ِه  ِل َوأَرُسو ِه  ّل ل ٱّمَن 
َلُموَن} ْظ .ُت

فبتقوى الله تعالى في جميع شؤوأن الحياةا وأمنها القتصادية
تنال سعادةا الدنيا وأالخرةا،وأالرزق الطيب وأالحياةا الطيبة، كما

ِهْم{قال تعالى:  َلي ِإ ِزَل  ُأن َوأَمآ  ْنِجيَل  ِل َوأ َةا  ْوَرا ّت ل ْا  َقاُمو َأ ُهْم  ّن َأ ْو  َل ٱَوأ ٱ
ُأّمٌة ُهْم  ْن ِهم ّم ِل َأْرُج َتْحِت  َوأِمن  ِهْم  ِق ْو َف ْا ِمن  ُلو َك َل ِهْم  ّب ّمن ّر

ُلوَن ْعَم َي َء َما  ُهْم َسآ ْن ِثيٌر ّم َك َوأ ٌةا  َد َتِص ْق .}ّم
ْؤِمٌن{وأقال تعالى:  َو ُم ُه َوأ َثٰى  ْن ُأ ْوأ  َأ ٍر  َك َذ ًا ّمن  ِلح َعِمَل َصا َمْن 

ْا ُنو َكا َأحْأَسِن َما  ِب ُهم  َأْجَر ُهْم  ّن َي ِز َنْج َل َوأ َبًة  ّي َط ًةا  َيا ّنُه حَأ َي ِي ُنْح َل َف
ُلوَن ْعَم ، وأعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول}َي

 يا رسول: قالوا"خمس بخمسالله صلى الله عليه وأسلم: "
ما نقض قوم العهد إل" : قال؟الله وأما خمس بخمس

وما حكموا بغير ما أنزل الله إل سلط عليهم عدوهم،
 ول ظهرت فيهم الفاحشة إل فشا،فشا فيهم الفقر

 ول طففوا المكيال إل منعوا النبات،فيهم الموت
 ول منعوا الزكاة إل حبس عنهم،وأخذوا بالسنين

 روأاه الطبراني في الكبير."القطر

فصل: العدل في الموال

 فقال،أمر الله تعالى الولةا بالعدل في القسم بين الناس
َها}تعالى:  ِل ْه َأ َل  ِإ َناِت  َلَما ْا  ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ل ِإّن  ۤى{ ٱ ,فإنٱ

الموال وأالحقوق من المانات التي يجب أن تؤدى إلى أهلها
قة, فإن الميرا فيها أحأد لقرابة أوأ صدابىُحبعدل وأإنصاف وأل ي

 كما أمره الله،خازن مؤتمن فيجب أن يؤدي الحقوق إلى أهلها
قد أخرجتعالى, وأل يتصرف فيها بما تشتهيه النفس وأتهواه, وأ

ابن أبي شيبة في المصنف وأابن جرير وأابن المنذر وأابن أبي
ْا : قولهفيحأاتم عن زيد بن أسلم  ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ِإّن ال }

َها} ِل ْه َأ َلى  ِإ َناِت  َلَما  "أنزلت هذه الية في وألةا المرقال الية ا
 الناس شيئا".أموروأفيمن وألي من 

: ابن جرير وأابن أبي حأاتم عن شهر بن حأوشب قالوأأخرج
َناِت في المراء خاصة نزلت" َلَما ْا ا ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ِإّن ال }

َها} ِل ْه َأ َلى  ".  ِإ
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ِإّن : ابن جرير وأابن أبي حأاتم عن ابن عباس في قولهوأأخرج }
َها} ِل ْه َأ َلى  ِإ َناِت  َلَما ْا ا ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه   السلطانيعني "قال ال

يعطون الناس ".
 وأابنالمنذر سعيد بن منصور وأالفريابي وأابن جرير وأابن وأأخرج

 "حأق:أبي حأاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
 فإذا، يؤدي المانةوأأن ،على المام أن يحكم بما أنزل الله

 وأأن، وأأن يطيعوا،فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له
 دعوا".إذايجيبوا 

 خطابهو ":وأقال المام ابن جرير رحأمه الله في معنى الية
من الله وألةا أمور المسلمين بأداء المانة إلى من وألوا في

 ائتمنوا عليه من أمورهم بالعدل بينهم فيوأمافيئهم وأحأقوقهم 
 يدل على ذلك ما وأعظ به، بينهم بالسويةوأالقسمالقضية 
ُكْم}{ في:الرعية  ِر ِمن َلْم ِلي ا ْوأ ُأ َوأ ْا الّرُسوَل  ُعو ِطي َأ َوأ ّلَه  ْا ال ُعو ِطي َأ

 وأأوأصى الرعية، الراعي بالرعيةوأأوأصى بطاعتهم فأمرهم
 الله يأمركم يا معشر وألةا أمورإن ":بالطاعة ", وأقال

فيئهمالمسلمين أن تؤدوأا ما ائتمنتكم عليه رعيتكم من 
وأحأقوقهم وأأموالهم وأصدقاتهم إليهم على ما أمركم الله بأداء

 ل، هو له بعد أن تصير في أيديكممنكل شيء من ذلك إلى 
 منهاشيئا وأل تضعوا ، وأل تستأثروأا بشيء منها،تظلموها أهلها

 وأل تأخذوأها إل ممن أذن الله لكم بأخذها منه،في غير موضعه
 وأيأمركم إذا حأكمتم بين رعيتكم أن، أيديكمفيقبل أن تصير 

 الذي أنزله فيالله وأذلك حأكم ،تحكموا بينهم بالعدل وأالنصاف
 ل تعدوأا ذلك فتجوروأا،كتابه وأبينه على لسان رسوله

.)11عليهم"
فالمام وأالمراء يتساوأوأن مع الرعية في الحق وأالنصيب من

 عن الرعية بزيادةا النفقاتوأن وأل يتميز،الموال العامة
 "قام:صامت رضي الله عنه قالالعن عبادةا بن  فوأالعطاءات,

 أنملتيهبين وأبرةا فتناوألرسول الله صلى الله عليه وأسلم 
 وإنه ليس لي فيها إلغنائمكمإن هذه من " :فقال

نصيبي معكم إل الخمس والخمس مردود عليكم
 وأكبر من ذلك وأصغر ولوالمخيطفأدوا الخيط 

.البيان جامع )11
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 فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا،تغلوا
 وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى،والخرة

، لئملومة ول تبالوا في الله ،القريب والبعيد
 وجاهدوا في،وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر

 أبواب الجنة عظيممن فإن الجهاد باب ،سبيل الله
 روأاه"ينجي الله تبارك وتعالى به من الغم والهم

أحأمد.
وأجاء في سنن أبي داوأد في مال الفيئ عن مالك بن أوأس بن

ًا الفيء فقال: " ما أنااالحدثان قال: ذكر عمر  بن الخطاب يوم
ّنا ّق به من أحأد، إل أ ٌد منا بأحأ بأحأّق بهذا الفيء منكم، وأما أحأ
ّله صلى ّله عّزوأجّل، وأقسم رسول ال على منازلنا من كتاب ال

ّله عليه وأسلم: فالرجل وأقدمه، وأالرجل وأبلؤه، وأالرجل ال
 مالك بن أوأس بنعن وأروأاه أحأمد ،وأعياله، وأالرجل وأحأاجته "

 "وأالله ما:يمان ثلث يقولأالحدثان قال كان عمر يحلف على 
 وأالله ما، وأما أنا بأحأق به من أحأد، المال من أحأدبهذاأحأد أحأق 

ل عبداإ نصيب المالل وأله في هذا إمن المسلمين أحأد 
 وأقسمنا من، وألكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى،مملوكا
، السلمفي وأبلؤه فالرجل ، صلى الله عليه وأسلماللهرسول 

، وأالرجل وأغناؤه في السلمالسلم،وأالرجل وأقدمه في 
بجبل وأوأالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي ،وأالرجل وأحأاجته

، فقوله رضيصنعاء حأظه من هذا المال وأهو يرعى مكانه "
 المال من أحأد وأما أنا بأحأقبهذاوأالله ما أحأد أحأق الله عنه: "
 "، يدل على أن المام وأالمراء وأالرعية يتساوأوأنبه من أحأد

في العطاء، وأل يخص الولةا بالتفضيل في العطاءات على
غيرهم.

وأالفيء هو ما أخذ من مال الكفار بغير قتال: كالمال الذي
تركوه خوفا من المسلمين: وأكالجزية، وأالخراج، وأعشر تجارةا

الحربي إذا دخل بلد المسلمين بأمان للتجارةا، وأنصف عشر
تجارةا الذمي إذا اتجر في غير بلده، وأقد قال أنس بن مالك

رضي الله عنه لنس بن سيرين: " أل ترضى أن أجعلك على
ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرني أن آخذ

من المسلمين ربع العشر، وأمن أهل الذمة نصف العشر،
وأممن ل ذمة له العشر " السنن الكبرى للبيهقي،وأمن الفيء
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َلٰىالمال الذي ل وأارث له، وأقد قال تعالى:  َع ّلُه  ل َء  َفآ َأ َوأَمآ  ٱ{
ّلَه ل ِكّن  ٰـ َل َوأ َكاٍب  ِر َوألَ  ْيٍل  ِه ِمْن َخ ْي َل َع ُتْم  ْف ْوأَج َأ َفَمآ  ُهْم  ْن ِه ِم ِل ٱَرُسو

َء َفآ َأ ِديٌر. ّمآ  َق ٍء  ُكّل َشْي َلٰى  َع ّلُه  ل َوأ ُء  َيَشآ َلٰى َمن  َع َلُه  ّلُط ُرُس ٱُيَس
َبٰى ُقْر ْل ِذي  ِل َوأ ِللّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ِل َف ٰى  ُقَر ْل ْهِل  َأ ِه ِمْن  ِل َلٰى َرُسو َع ّلُه  ٱل ٱ ٱ

ْيَن َب َلًة  ُدوأ ُكوَن  َي َكْي لَ  ِبيِل  لّس ْبِن  َوأ ِكيِن  ْلَمَسا َوأ َتاَمٰى  َي ْل ٱَوأ ٱ ٱ ٱ
ْا ُهو َت ن َف ْنُه  َع ُكْم  َها َن َوأَما  ُه  ُذوأ َفُخ لّرُسوُل  ُكُم  َتا َوأَمآ آ ُكْم  ِء ِمن َيآ ِن ْغ ٱَل ٱ ٱ

ِذيَن ّل ِريَن ا َهاِج ْلُم ِء ا َقَرآ ُف ْل ِل َقاِب.  ِع ْل ُد  ِدي ّلَه َش ل ِإّن  ّلَه  ل ْا  ُقو ّت ٱَوأ ٱ ٱ ٱ
ًا َوان ِرْض َوأ ِه  ّل ل َفْضلً ّمَن  ُغوَن  َت ْب َي ِهْم  ِل َوا َأْم َوأ ِهْم  ِر َيا ِد ْا ِمن  ِرُجو ٱُأْخ
ُءوأا ّو َب َت ِذيَن  ّل َوأ ُقوَن.  ِد لّصا ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َلُه  َوأَرُسو ّلَه  ل َينُصُروأَن  ٱَوأ ٱ ٱ

ِفي ُدوأَن  َيِج َوألَ  ِهْم  ْي َل ِإ َهاَجَر  ّبوَن َمْن  ُيِح ِهْم  ِل ْب َق ِليَماَن ِمن  َوأ ّداَر  ٱل ٱ
ِهْم ِب َكاَن  ْو  َل َوأ ِهْم  ُفِس َأن َلٰى  َع ِثُروأَن  ْؤ ُي َوأ ْا  ُتو ُأوأ ِهْم حَأاَجًة ّمّمآ  ِر ُدوأ ُص
ِذيَن ّل َوأ ِلُحوَن.  ْف ْلُم ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َف ِه  ْفِس َن َق ُشّح  ُيو َوأَمن  ٱَخَصاَصٌة  ٱ
َنا َبُقو ِذيَن َس ّل َنا  ِن َوا ِلْخ َوأ َنا  َل ِفْر  ْغ َنا  ّب ُلوَن َر ُقو َي ِهْم  ِد ْع َب ُءوأا ِمن  ٱَجآ ٱ

ّنَك َرُءوأٌف ِإ َنآ  ّب ْا َر ُنو ِذيَن آَم ّل ّل ّ ا  َنا ِغل ِب ُلو ُق ِفي  َعْل  َتْج َوألَ  ِليَماِن  ِٱب
 وأأخرج عبد الرزاق في مصنفه وأغيره عن مالك بنّرحِأيٌم}،

َقَراء}أوأس بن الحدثان قال: قرأ عمر  ُف ْل ِل َقاُت  َد ّنَما الّص ِإ }
ِكيٌم}وأحأتى بلغ  ِليٌم حَأ َع  ثم قال: هذه لهؤلء، ثم قرأ:{

ِه ُخُمَسُه} ّل ِل َأّن  َف ٍء  ُتم ّمن َشْي ِنْم َغ ّنَما  َأ ْا  َلُمو ْع َوأا  حأتي بلغ{
ِبيِل} ْبِن الّس َوأا ّلُه ثم قال: هذه لهؤلء، ثم قرأ: { ل َء  َفآ َأ ٱ{ّمآ 

ٰى} ُقَر ْل ْهِل  َأ ِه ِمْن  ِل َلٰى َرُسو ُءوأا ِمن حأتى بلغ ٱَع ِذيَن َجآ ّل َوأ ٱ{
ِهْم} ِد ْع  ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة، فلئن عشتَب

ليأتين الراعي وأهو بسروأ حأمير نصيبه منها لم يعرق فيها
جبينه"، وأهو يدل على اشتراك جميع المسلمين في الفيء،

وأعن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر: "ما أحأد من
المسلمين إل له في هذا المال حأق أعطيه أوأ منعه" أخرجه أبو

عبيد في الموال.
وأالفيء يصرف في مصالح المسلمين وأحأاجاتهم، وأيقدم الهم

فالهم: كسد الثغور، وأالنفقة على المجاهدين المرابطين، وأبناء
المساجد، وأإصلح الطرق، وأبناء القناطر، وأغيرها من المصالح.
وأمن مصارف الفيء: إجراء الطعام للرعية، فعن قيس بن أبي

حأازم قال: جاء بلل إلى عمر حأين قدم الشام وأعنده أمراء
الجناد، فقال: يا عمر يا عمر فقال عمر: هذا عمر. فقال: إنك
بين هؤلء وأبين الله، وأليس بينك وأبين الله أحأد، فانظر من بين
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يديك وأمن عن يمينك وأمن عن شمالك، فإن هؤلء الذين
جاءوأك، وأالله إن يأكلون إل لحوم الطير. فقال عمر: صدقت ل

أقوم من مجلسي هذا حأتى تكفلوا لي لكل رجل من
المسلمين بمدي بر، وأحأظهما من الخل وأالزيت. فقالوا: نكفل
لك يا أمير المؤمنين، هو علينا قد أكثر الله من الخير وأأوأسع.

قال: فنعم إذا" روأاه أبو عبيد في الموال.
وأروأى أبو عبيد عن حأارثة بن المضرب أن عمر أمر بجريب من

،دعا عليه ثلثين رجلطعام فعجن ثم خبز ثم ثرد بزيت ثم 
، ثم فعل بالعشاء مثل ذلك،اءهم حأتى أصدرهمدفأكلوا منه غ

 فكان يرزق الناس المرأةا،وأقال يكفي الرجل جريبان كل شهر
وأالرجل وأالمملوك جريبين كل شهر".

وأروأى أبو عبيد عن سفيان بن وأهب يقول قال عمر وأأخذ
 إني قد فرضت لكل نفس:المدى بيد وأالقسط بيد فقال

. حأنطة وأقسطي خل وأقسطي زيتيمسلمة في كل شهر مد
 نعم وأالعبيد".: فقال عمر؟ وأالعبيد:فقال رجل

رب سنة: "وأروأى أبو عبيد عن أبي الزاهرية أن أبا الدرداء قال
راشدةا مهدية قد سنها عمر في أمة رسول الله منها المديان

وأالقسطان".
وأالعطاء من الفيء يكون للرجل وأمن تلزمه نفقتهم من زوأجة

 وأقد روأى أبو داوأد عن عوف بن مالك رضي الله،اأوأ غيره
عنه" أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم كان إذا أتاه الفيء

 فأعطى الهل حأظين وأأعطى العزب حأظا ".،قسمه في يومه
وأقد كان عمر رضي الله عنه يفضل البعض على غيرهم في

العطاء،في العطاء لسباب دينية مع اشتراك جميع المسلمين 
 فالرجلوأهذه السباب تقدمت في قوله رضي الله عنه "

 وأالرجل،السلم وأالرجل وأقدمه في ، السلمفي وأبلؤه
 وأالرجل وأحأاجته"، فذكر أربعة أسباب،وأغناؤه في السلم

للتفضيل أوألها: بلء الرجل وأجهاده للعداء وأدفعه العدوأان عن
المسلمين، وأالثاني: أن يكون من السابقين الوألين الذين

ثالث: الذي يغني عن المسلمين فيلحأصل المال بسببهم، وأا
مصالحهم كالقضاةا وأالمعلمين وأغيرهم، وأالرابع: الفقراء

فيقدمون على الغنياء لسيما إذا ضاق المال وألم يكف للجميع،
َكْيفإن تقديم الغنياء على الفقراء مخالف لقول الله تعالى  }
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ُكْم} ِء ِمن َيآ ِن ْغ َل ْيَن  َب َلًة  ُدوأ ُكوَن  َي ، فالتفضيل بالسباب الربعةٱلَ 
هو المشهور عن عمر رضي الله عنه، وأقد ثبت في السنة

، وأغنائهمالتفضيل بسبب معين كتنفيل بعض الجيش لنفعهم
 رضي الله عنه فقد كان يسوي بين الناس الصديقوأأما أبوبكر

الليث بن سعد عن إذا استوت حأاجتهم، وأقد روأى أبو عبيد عن
 أن أبا بكر كلم في أن يفضل بين"يزيد بن أبي حأبيب وأغيره

 فأما هذا المعاش، فقال فضائلهم عند الله،الناس في القسم
 أن"عن يزيد بن أبي حأبيبوأروأى أبو عبيد  "،فالتسوية فيه خير

 فكان ذلك نصف دينار،أبا بكر قسم بين الناس قسما وأاحأدا
حأدثنا عبد الرحأمن بن مهدي عن وأقال أبو عبيد ،"لكل إنسان

 زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر عنهشام بن سعد
لئن عشت إلى هذا العام المقبل للحقن آخر الناس: "يقول

انا وأاحأداّب ب: قال عبد الرحأمن.انا وأاحأداّببأوألهم حأتى يكونوا ب
" وأهذا شبيه برجوع عمر رضي الله عنه إلى رأيشيئا وأاحأدا

وأقد كان رأي عمر" قال أبو عبيد أبي بكر رضي الله عنه،
 وأهذا هو،يل على السوابق وأالغناء عن السلمضالوأل التف

 ثم قد جاء عن، وأكان رأي أبي بكر التسوية،المشهور من رأيه
 وأكذلك يروأى عن، بالرجوع إلى رأي أبي بكر شبيهعمر شيء

.)11 وألكل الوجهين مذهب"،علي التسوية أيضا
وأكل ما دخل في بيت المال من مكاسب وأأرباح الصادرات
الحكومية، وأما تستخرجه الحكومة من معادن وأنفط وأغيرها

من وأجوه الكسب وأالتجارات الحكومية فإن أرباحأها تصرف في
مصالح المسلمين العامة.

كتب إلينا عمر: وأأخرج مسلم في صحيحه عن أبي عثمان. قال
إنه ليس من كدك وأل من كد يا عتبة بن فرقد: وأنحن بأذربيجان

أبيك وأل من كد أمك. فأشبع المسلمين في رحأالهم، مما تشبع
منه في رحألك، وأإياكم وأالتنعم، وأزي أهل الشرك، وألبوس

فإن رسول الله صلى الله عليه وأسلم نهى عن لبوس الحرير
صلى الله عليه الحرير. قال إل هكذا. وأرفع لنا رسول الله
 قال المام النووأي"،وأسلم إصبعيه الوسطى وأالسبابة وأضمهما

لينا فمعناه كتب إلى أمير الجيشإ قوله كتب أماه الله " مرحأ

الموال. كتاب )11
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 علينا وأأما قولهفقرأه ،وأهو عتبة بن فرقد ليقرأه على الجيش
 هنا أن هذاوأالمراد ، كدك ) فالكد التعب وأالمشقةمن( ليس 

 وأمما تعبت فيه وألحقتك،المال الذى عندك ليس هو من كسبك
 وألهو من كد أبيك وأأمك، فى كده وأتحصيلهوأالمشقةالشدةا 

 فيه وألتختصفشاركهم بل هو مال المسلمين ،فورثته منهما
، بل أشبعهم منه وأهم فى رحأالهم أي منازلهم،عنهم بشيء

 وألتؤخر أرزاقهم، فى الجنس وأالقدر وأالصفةمنهكما تشبع 
 وأهم فىاليهم بل أوأصلها ، وألتحوجهم يطلبونها منك،عنهم

ياكم وأالتنعم وأزى العجم )إ (وأ: وأأما قوله.منازلهم بل طلب
 وألبوس الحرير هو بفتح اللم وأضم الباء ماالزاىفهوبكسر 
 حأثهم علىعنه وأمقصود عمر رضى الله تعالى ،يلبس منه

.)11خشونة العيش وأصلبتهم"

و المحاسبة فصل: ورع المام والمراء والمراقبة
في المال العام

 فإذا صلحوا وأتورعوا عن أكل المال العام،الناس تبع لئمتهم
بغير حأق، فإن الكثير من الناس سوف يقتدوأن بهم وأيتعلمون

 عمركما قالمن وأرعهم، وأيكفون عن أخذ المال بغير حأق،
 "الرعية مؤدية إلى المام ما أدى المام إلى:رضي الله عنه

" أخرجه ابن أبي شيبة وأغيره.رتعواذا رتع إ ف،الله
عن عمر رضي الله عنه أنه أنزل نفسه من مال وأقد جاء

 وأإذا احأتاج،المسلمين منزلة وألي اليتيم إذا استغنى استعفف
 وأإذا أيسر رد القرض،وأالرد هو أحأد،اقترض من مال المسلمين

َكاَن :القولين في قوله تعالى َوأَمن  ِفْف  ْع َت َيْس ْل َف ًا  ّي ِن َغ َكاَن  َوأَمن  }
ْعُروأِف} ْلَم ِب ُكْل  ْأ َي ْل َف ًا  ِقير  عبد الرزاق وأسعيد بنأخرجقد ف ،ٱَف

الخطاب من طرق عن عمر بن وأغيرهممنصور وأابن سعد 
 إن: وألي اليتيمبمنزلة مال الله من نفسي أنزلتإني " :قال

فإذا ، وأإن احأتجت أخذت منه بالمعروأف،استغنيت استعففت
".أيسرت قضيت

 "لئن كان أبو بكر وأعمر تركا هذا:وأعن عمروأ بن العاص قال
 وأايم الله ما كانا مغبونين وأل،المال لقد غبنا وأضل رأيهما

.مسلم صحيح على النووأي شرح )11
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،خذناه بعدهما لقد هلكناأن كان ل يحل لهما فإ وأ،ناقصي الرأي
وأايم الله ما جاء الوهم إل من قبلنا "روأاه الطبراني، وأقال

 رجاله رجال الصحيح.:الهيثمي
وأمن المثلة على وأرع المام ما روأاه الطبراني في الكبير عن

"لما احأتضر أبو بكر رضي:  بن علي رضي الله عنه قالالحسن
 التي كنا نشرب مناللقحةنظري ا يا عائشة :الله عنه قال

، كنا نلبسهاالتي وأالقطيفة ، وأالجفنة التي كنا نصطبح فيها،لبنها
 فإذا مت، المسلمينأمرفإنا كنا ننتفع بذلك حأين كنا في 

 فلما مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به.فاردديه إلى عمر
 رضي الله: رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنهعمرإلى 

."بعدكعنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء 
وأعن مسروأق عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قال أبو بكر
رضي الله عنه حأين حأضر: انظري كل شيء زاد في مالي منذ

دخلت في هذه المارةا فرديه إلى الخليفة من بعدي. قالت:
فلما مات نظرنا فما وأجدنا زاد في ماله: إل ناضحا كان يسقى

 وأغلما نوبيا كان يحمل صبيا له. قالت: فأرسلت به،بستانا له
إلى عمر رضي الله عنه قالت: فأخبرت أن عمر رضي الله

تعبا وأقال: رحأم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده ،عنه بكى
." روأاه البيهقي في السنن الكبرى وأغيره شديدا

َفَرَض َكاَن  ْنُه،  َع ّلُه  ّطاِب َرضَي ال ُعَمَر بَن الَخ َأّن  ِفٍع  وأعن نا
ِه ثلثَة آلٍف ِن ْب َفَرَض ل َعَة آلٍف، وأ َب َأر ِليَن  ّوأ َل ِريَن ا ْلُمهاِج ل

ّنما ِإ َتُه فقال:  َقْص َن ِلم  َف ِريَن  َو ِمَن الُمهاِج ُه َلُه:  ِقيَل  َف ٍة،  وأَخْمَسمائ
ُه ِه " روأا ْفِس َن ِب َهاَجَر  َكَمْن  َو  ُه ْيَس  َل ُقوُل:  َي ُبوه  َأ ِه  ِب َهاَجر 

.البخاري
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه"قال ثعلبة بن أبي مالك: وأ

قسم مروأطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد،
فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة

رسول الله صلى الله عليه وأسلم التي عندك، يريدوأن أم كلثوم
بنت علي، فقال عمر: أم سليط أحأق. وأأم سليط من نساء

النصار، ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وأسلم. قال عمر:
 قال أبو عبد الله: تزفر"فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحأد

 روأاه البخاري.تخيط.
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 أخبركم بما استحل من مالأناوأقال عمر رضي الله عنه " 
 أحأج عليه وأما أعتمر من الظهروأما وأالقيظالله حألة الشتاء 

 أنا، بأفقرهموأل ليس بأغناهم ،وأقوت أهلي كرجل من قريش
رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم " روأاه ابن أبي شيبة

وأغيره.
 الله بن نافع عن أبيه عنعبد عن " لبن سعدوأفي الطبقات

 كان عمر يقوت نفسه وأأهله وأيكتسي الحلة في:بن عمر قالا
 خرق الزار حأتى يرقعه فما يبدل مكانه حأتى وألربما،الصيف

 من عام يكثر فيه المال إل كسوته فيما أرىوأمايأتي البان 
 إنما: فقالحأفصة فكلمته في ذلك ،أدنى من العام الماضي

 قال أخبرنا محمد بن. وأهذا يبلغني،أكتسي من مال المسلمين
: موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قالحأدثنيعمر قال 

، وألعيالهلهكان عمر بن الخطاب يستنفق كل يوم درهمين 
 قال أخبرنا محمد بن.وأإنه أنفق في حأجته ثمانين وأمائة درهم

مة عنأ بن صالح عن صالح مولى التوعمرعمر قال حأدثني 
قد : أنفق عمر ثمانين وأمائة درهم فقال:بن الزبير قالا

 قال أخبرنا محمد بن عمر قال حأدثني.أسرفنا في هذا المال
 عمر أن عمر أنفق في حأجتهابنعلي بن محمد عن أبيه عن 

 يا عبد الله بن عمر أسرفنا في هذا:ستة عشر دينارا فقال
".المال

وأمن المثلة على المحاسبة وأالعدل في المال العام أن يتولى
أهل الشورى فرض المال لخليفة المسلمين، وأقد تقدم هذا

في باب الشورى .

فصل: نفقات الحكومة
 

الواجب على وألةا أمر المسلمين أن يحفظوا أموال المسلمين
 أوأ,بالتعدي عليهاأماناتهم العامة من الضياع, وأأن ل يخونوا 

َالتفريط في حأفظها, وأقد قال تعالى:  ْا ل ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َلُموَن} ْع َت ُتْم  ْن َأ َوأ ُكْم  ِت َنا َأَما ْا  ُن َتُخو َوأ لّرُسوَل  َوأ ّلَه  ل ْا  ُنو ۤوَتُخو ٱ  وأعن،ٱ
ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّله عنه، أن رسوَل ال َأبي هريرةا، رضي ال
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ّلم قال َذا" :وأَس ِإ َذَب، َو َك ّدثَا  َذا َح ِإ َثلثٌا:  َناِفِق  َيُة الُم آ
ُتِمَن َخاَن َذا آْؤ ِإ َلَف، و َأْخ َد  ٌق عليه. "َوَع متف

ّلمقالوأ ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  إن الله عز وجل حرم" : َص
 وكره،عليكم عقوقا المهات ووأد البنات ومنعا وهات

" وإضاعة المال، السؤالوكثرة ، وقالقيل :لكم ثلثا
روأاه البخاري وأمسلم, وأإضاعة المال تكون في صرفه في غير

مصارفه الشرعية أوأ بإهمال أموال المسلمين وأالتقصير في
حأفظها حأتى تضيع أوأ تفسد, أوأ التهاوأن في حأفظ القليل منها,

وأقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن أسلم عن أبيه
 كنت أمشي مع عمر بن الخطاب فرأى تمرةا مطروأحأة:قال

 تمرةا وأتمرةا حأتى: قال؟ خذها قلت وأما أصنع بتمرةا:فقال
 فمر بمربد تمر فقال ألقها به".، فأخذتها،تجتمع

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ً" :وأ قال رسوَل ال ِإّن ِرَجال
َيْوَم ّناُر  ْيِر َحـِّق َفلُهُم ال ِبَغ ّلِه  َتَخّوُضوَن ِفي ماِل ال َي

َيامِة ْلِق  روأاه البخاري, وأمعنى يتخوضون أي يتصرفون في"ا
أموال المسلمين في غير مصارفها الشرعية.

وأالمصارف الشرعية كالنفاق لقامة شرع الله تعالى في
الرض, وأدعوةا الناس وأتعليمهم, وأقسم العطاءات, وأالجور

على المسلمين, وأتنفيذ المشاريع العامة النافعة, كالمدارس
وأالمستشفيات وأإصلح الطرق وأغيرها من المشاريع النافعة

يب فعن أ وأمصالح المسلمين العامة,وأالمرافق وأالخدمات
 "إن أمير المؤمنين بعثني إليكم:موسى رضي الله عنه قال

 وأأنظف لكم طرقكم "روأاه،أعلمكم كتاب ربكم وأسنة نبيكم
الطبراني.

وأالذي يجب على وألةا المر في النفاق أن يتخذوأا سياسة
 ما بين ذلك,واإنفاق عادلة بعيدا عن السراف وأالتقتير, فيسلك

.قتصاد في النفقةلوأهو ا
 أوأ الزيادةا على ما,حلل إلى حأرامالوأالسراف هو مجاوأزةا 

َينبغي في المور المباحأة, وأقد قال تعالى َوأل ْا  ُبو ْشَر َوأ ْا  ُلو ُك ٱ:} وأ
ِفيَن} ِر ْلُمْس ُيِحّب  ّنُه لَ  ِإ ْا  ُف ِر ٱُتْس  ابن جرير وأابن أبيأخرج,وأقد ۤو

 " أحأل الله الكل وأالشرب ما لم:حأاتم عن ابن عباس قال
َبٰى حَأّقُه وأقال تعالى: ، مخيلة "أوأ سرفا يكن ُقْر ْل َذا  َوأآِت  ٱ{

ْا ُن َكا ِريَن  َبذ ْلُم ِإّن  ًا.  ِذير ْب َت َبذْر  ُت َوألَ  ِبيِل  لّس ْبَن  َوأ ِكيَن  ْلِمْس ۤوَوأ ٱ ٱ ٱ ٱ
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ِرَضّن ْع ُت ِإّما  َوأ ًا.  ُفور َك ِه  ِلَرب َطاُن  ْي لّش َكاَن  َوأ ِطيِن  َيا لّش َواَن  ٱِإْخ ٱ
ْيُسور ْولً ّم َق ُهْم  ّل َفُقل  َها  َتْرُجو ٍة من ّربَك  َء َرحْأَم َغآ ِت ْب ُهُم  ْن َاٱَع َوأل  .ً

َد ُع َتْق َف َبْسِط  ْل ُكّل  َها  ْط ْبُس َت َوألَ  ِقَك  ُن ُع َلٰى  ِإ َلًة  ُلو ْغ َدَك َم َي َعْل  ٱَتْج
ًا} ًا ّمْحُسور ُلوم عن ابنوأغيره  أبي حأاتم ابنأخرج  وأقد ,َم

ًا} : عنه في قولهاللهمسعود رضي  ِذير ْب َت َبذْر  ُت َوألَ   "قال {
 ابن جرير عن ابن، وأأخرج في غير حأقه "المال إنفاق :التبذير

 صلى الله عليه محمدأصحاب "كنا :مسعود رضي الله عنه قال
 نتحدث أن التبذير النفقة في غير حأقه ".وأسلم
 سعيد بن منصور وأالبخاري في الدب وأابن جريروأأخرج

ِإّنعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأغيرهم  }
ِريَن} َبذ  في غير حأقه". المال "هم الذين ينفقون قال: ٱْلُم

ًا}بن جرير عن قتادةا قوله اوأأخرج  ِذير ْب َت َبذْر  ُت َوألَ  قال: {
 ".الفساد"التبذير النفقة في معصية الله وأفي غير الحق وأفي 

ِريَن{ : قولهوأأماوأقال المام ابن جرير رحأمه الله " َبذ ْلُم ٱِإّن 
ِطيِن َيا لّش َواَن  ِإْخ ْا  ُن ٱَكا  إن المفرقين أموالهم فييعنيفإنه }ۤو

وأكذلك ،معاصي الله المنفقيها في غير طاعته أوألياء الشياطين
تقول العرب لكل ملزم سنة قوم وأتابع أثرهم هو أخوهم

ًا{ ُفور َك ِه  ِلَرب َطاُن  ْي لّش َكاَن   وأكان الشيطان لنعمةيقول: }ٱَوأ
 وألكنه يكفرها،ربه التي أنعمها عليه جحودا ل يشكره عليه

 فكذلك إخوانه من بني آدم، طاعة الله وأركوبه معصيتهبترك
 ل يشكروأن الله على نعمهالله،المبذروأن أموالهم في معاصي 

. )11" وألكنهم يخالفون أمره وأيعصونه،عليهم
َكاَنوأقال تعالى:  َوأ ْا  ُتُروأ ْق َي َلْم  َوأ ْا  ُفو ِر ُيْس َلْم  ْا  ُقو َف َأن َذآ  ِإ ِذيَن  ّل َوأ ٱ{

ًا} َوام َق ِلَك  َذ ْيَن  كلوا" : وأقال صلى الله عليه وأسلم،َب
" مخيلةولواشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف 

من إضاعة المال وأالسراف أن، وأ النسائي وأابن ماجهروأاه
 كطباعة الكتب:تصرف أموال المسلمين في المحرمات

 أوأ صناعة الخمور أوأ،وأالمجلت التي تحتوي على المنكرات
 أن يبذل إلى غير أيضامن إضاعة المال، وأغيرها من المعاصي

 وأمنه، الرعيةغيرهم من بعض أفرادالمستحقين من الولةا أوأ
 الفاخرةا بطرا وأفخراي تشييد الملعب الضخمة وأالمبانأيضا

.البيان جامع )11
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 وأإنما لقصد التفاخر وأإظهار البراعة، ل لفائدةا وأل لمنفعة،وأعبثا
 الله تعالى عن هود عليه الصلةاأخبر وأقد ،في البناء وأالعبث

ُنوَنوأالسلم أنه أنكر على قومه تشييدهم المباني عبثا:  ْب َت َأ }
ُثوَن} َب ْع َت َيًة  ِريٍع آ ُكل   وأأخبر تعالى عن صالح عليه الصلةا،ِب

ِهيَن}وأالسلم أنه قال لقومه:  ِر َفا ًا  ُيوت ُب َباِل  ْلِج ُتوَن ِمَن  ْنِح َت َوأ ،ٱ{
 "فإنهم كانوا يتخذوأن تلك:قال المام ابن كثير رحأمه الله

ًا من غير حأاجة ًا وأعبث ًا وأبطر البيوت المنحوتة في الجبال أشر
.)12إلى سكناها، وأكانوا حأاذقين متقنين لنحتها وأنقشها"

فصل: النفقات

من مقاصد الشريعة السلمية الرحأمة بالخلق وأإطعام الفقراء
,وأتوفير حأاجاتهم وأتحقيق كفاياتهم بما يخرجهم من فقرهم

من مقاصد الشريعة أل يكون المال متداوأل بين الغنياء دوأنوأ
َلًة: ء كما قال تعالى في أموال الفي،الفقراء ُدوأ ُكوَن  َي َكْي لَ  }

ُكْم} ِء ِمن َيآ ِن ْغ َل ْيَن  .ٱَب
لسدفقد جاءت الشريعة السلمية بنظام متكامل في النفقات 

رفع معاناةا الفقراء وأإزالة فقرهمحأاجات المحتاجين وأ
 كالعدل:هو نظام تتجلى فيه الخلق العظيمة، وأحأاجتهموأ

، وأالتقوىبر وأالتعاوأن على الوأالصلة،  وأالبروأالرحأمة وأالمحبة
 وأمحبة المسلم لخيه ما يحب لنفسه، وأالخوةا اليمانية،وأالكرم

.من الخير
 الرجللىجاءت الشريعة بوجوب النفقة بقدر الكفاية عفقد 

ّله تعالى:  وأمملوكه، فلبنائه وأوأالديه وأزوأجته َلىقال ال َوأع }
ْعُروأِف} ْلَم ِبا ُهّن  ُت َو ِكْس َوأ ُهّن  ُق ِرْز َلُه  ِد  ُلو ْو ْلَم ْق وأقال تعالى: ،ا ِف ُين ِل }

ّلُه َل ُه ال َتا ْق ِمّما آ ِف ُين ْل َف ُقُه  ِرْز ِه  ْي َل َع ِدَر  ُق َوأَمن  ِه  ِت َع ٍة ّمن َس َع ُذوأ َس
َها} َتا ِإّل َما آ ًا  ْفس َن ّلُه  ّلُف ال َك .ُي

ّله عنهما قال: قالوأ ِه بِن عمروأ بِن العاص رضي ال ّل ِد ال عن عب
ّلم:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َأْنىَكف"رسوُل ال ًا  ْثم ِإ ِبالمْرِء   

ّيَع َمْن يُقوُت َأبو داوأد وأغيره, وأروأاه مسلم في" ُيَض  روأاه 
ِبَس َعّمْنىَكف" صحيحه بلفظ قال َيْح َأْن  ًا  ْثم ِإ ِبالمْرِء   

َته ِلُك ُقو . ُ"يم

.العظيم القرآن تفسير )12
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دخلت هند بنت عتبة، امرأةا: قالت رضي الله عنها عن عائشةوأ
أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وأسلم. فقالت: يا

إن أبا سفيان رجل شحيح. ل يعطيني من النفقة ما رسول الله
يكفيني وأيكفي بني. إل ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل

فقال رسول الله صلى الله عليه؟ علي في ذلك من جناح
خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي" :وأسلم
 متفق عليه."بنيك

ّلمقال وأ ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ْليِد" :النبي َص ْيٌر ِمَن ا ْليا َخ ْلُع ُد ا َي ْل ا
َكاَن َعْن َدَقِة َما  ْيُر الّص َتُعوُل، َوَخ ْأ بمن  َد ْب َلى وا الّسْف
َتْغِن َيْس ّلُه، وَمْن  ُيِعّفُه ال َتِعفْف  َيْس َنى، وَمْن  َظْهِر ِغ

ّلُه ِنه ال  روأاه البخاري."ُيْغ
وأكذلك تجب نفقة القريب المعسر المحتاج على قريبه الوارث

ِلَك}الموسر،لقوله تعالى:  ٰذ ْثُل  ِرِث ِم َوا ْل َلى  َع َوأ .ٱ{
د حأاجات الفقراء منسكما يجب على الحكومة السلمية أن ت

 وأمن المال الخاص كالزكاةا فيعطون،موارد بيت المال العام
من الزكاةا بقدر كفايتهم حأتى يحصل لهم الغنى الذي يخرجهم

 فيعطى الفقير ما يحتاج إليه من،من حأالة الفقر وأالمسكنة
 وأكذلك إذا احأتاج الزوأاج فيزوأج,،المسكن وأالملبس وأالطعام

َقاُتوأقد بين الله تعالى مصارف الزكاةا في قوله:  َد لّص ّنَما  ِإ ٱ{
ِفي َوأ ُهْم  ُب ُلو ُق ِة  َف ّل َؤ ْلُم َوأ َها  ْي َل َع ِليَن  َعاِم ْل َوأ ِكيِن  ْلَمَسا َوأ ِء  َقَرآ ُف ْل ٱِل ٱ ٱ

ِريَضًة ّمَن َف ِبيِل  لّس ْبِن  َوأ ِه  ّل ل ِبيِل  ِفي َس َوأ ِرِميَن  َغا ْل َوأ َقاِب  ٱلّر ٱ ٱ ٱ ٱ
ِكيٌم} ِليٌم حَأ َع ّلُه  ل َوأ ِه  ّل ٱل .ٱ

وأفي المال حأق وأاجب غير الزكاةا كإعطاء السائل إذا صدق
َهْر}لقول الله تعالى:  ْن َت َفلَ  ِئَل  لّسآ َأّما  َوأ , قال ابن جرير رحأمهٱ{

الله " وأأما من سألك من ذي حأاجة فل تنهره، وألكن أطعمه
.)11وأاقض له حأاجته"

ُعوَن لقوله تعالى: جتاحوأكذلك تجب إعارةا الماعون للم َن َيْم َوأ }
ُعوَن} ., وأالماعون كالدلو وأالناء وأالفأس وأنحوهٱْلَما

،وأمن الحق الواجب في المال إطعام الجائع وأكسوةا العاري
 كالمجاعة فيجب أن يؤخذ من:ت بالمسلمين نازلةلوأكذا إذا نز

ِه،الغنياء ما يكفي للفقراء ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص  وأقد قاَل رسوُل ال
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ّلم َثِة" :وأَس ّثل َطعاُم ال َثِة، و ّثل َنيِن كافي ال ْث َطَعاُم ال
َبَعِة َلر ٌق عليه. "كافي ا متف

ٍم  ّلمقالوأفي روأاية لمسل ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َطَعاُم الَواِحد" : َص
َطَعاُم َبَعَة و ْكفي الر َي ْيِن  َن ْث َطَعاُم ال ْيِن، و َن ْث َيكفي ال

َيَة ِن ّثَما َيكفي ال ."الْربعِة 
َنْحُن في َنَما  ّلُه عنه قال: بي ّي رضي ال ٍد الُخدر وأعن أبي سعي

ٍة َل َء َرُجٌل على َراحِأ ِإذ َجا ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِبّي َص ّن َع ال ٍر َم َف َس
ّلى ّله َص َقال رسوُل ال َف َوأِشَمالً،  ًا  َيِمين ُه  َبَصَر َيْصرُف  َعَل  َفَج َلُه، 

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ِبِه" :اللُه  ْد  َيُع َظهٍر َفل َكاَن َمَعُه َفْضُل  َمْن 
َلُه َفْضٌل ِمن َزاٍد، َلُه، َوَمن كاَن  َظْهَر  َعلى َمْن ل 

َلُه َد  ِبِه على َمن ل َزا ْد  َيُع َناِف الَماِل َما"َفل َأْص َكَر ِمن  َذ َف  
َفْضٍل ّنا في  ٍد ِم ّق لحأ ّنُه ل حَأ َأ َنا  ْي َأ ّتى َر َكَر حَأ  روأاه مسلم."َذ

ّلى ّله َص ّله عنه قال: قال رسوُل ال وأعن أبي موسى رضي ال
ّلم  ِه وأَس ْي َل َع َأو"اللُه  ْلَغْزِو،  ُلوا في ا َأرم َذا  ِإ ِإّن الشَعِريين 

َدُهم في َكاَن ِعن َنِة، َجَمُعوا ما  ِلِهم بالَمِدي َيا َطَعاُم ِع َقّل 
ّيِة َناٍء َواِحٍد بالّسو ِإ َنُهم في  ْي َب ُه  َتَسُمو ُثّم اق َثوٍب َواحٍد، 

َنا ِمنُهم َأ ّني َو ٌق عليه."َفُهم ِم  متف
الخطاب بن عمر أنما "عنه الله عمر رضي بن الله  عبدوأعن

بعد ملمة شديدةا سنة وأكانت الرمادةا عام قال عنه الله رضي
من وأالزيت وأالقمح بالبل العراب إمداد في عمر اجتهد ما

فقام ذلك، جهدها مما كلها الرياف بلحت حأتى كلها، الرياف
الجبال. رؤوأس على رزقهم اجعل اللهم فقال: يدعو عمر

الحمد الغيث: به نزل حأين فقال وأللمسلمين، له الله فاستجاب
من بيت أهل تركت ما يفرجها لم الله أن لو فوالله لله

الفقراء، من أعدادهم معهم أدخلت إل سعة لهم المسلمين
 " روأاهوأاحأدا يقيم ما على الطعام من يهلكان اثنان يكن فلم

أدب المفرد.الالبخاري في 
 "وأفرض على:قال المام أبو محمد ابن حأزم رحأمه الله

 وأيجبرهم،الغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم
السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم وأل في سائر

 فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي ل،أموال المسلمين بهم
 وأبمسكن، وأمن اللباس للشتاء وأالصيف بمثل ذلك,بد منه

 برهان,يكنهم من المطر وأالصيف وأالشمس وأعيون المارةا
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ْبَنذلك قول الله تعالى:  َوأا ِكيَن  ْلِمْس َوأا ّقُه  َبى حَأ ُقْر ْل َذا ا َوأآِت  }
ِبيِل} َبى وأقال تعالى: الّس ُقْر ْل ِذي ا ِب َوأ ًا  ِإحْأَسان ْيِن  َد ِل َوا ْل ِبا َوأ }

ُنِب ْلُج ِر ا ْلَجا َوأا َبى  ُقْر ْل ِذي ا ِر  ْلَجا َوأا ِكيِن  ْلَمَسا َوأا َتاَمى  َي ْل َوأا
ُكْم} ُن ْيَما َأ َكْت  َل َوأَما َم ِبيِل  ْبِن الّس َوأا ِبالَجنِب   فأوأجبَوأالّصاحِأِب 

تعالى حأق المساكين وأابن السبيل وأما ملكت اليمين مع حأق
ذي القربى وأافترض الحأسان إلى البوين وأذي القربى

 وأالحأسان يقتضي كل ما,وأالمساكين وأالجار وأما ملكت اليمين
ِفيذكرنا وأمنعه إساءةا بل شك, وأقال تعالى:  ُكْم  َك َل {َما َس

َقَر ّليَن. َس ْلُمَص َنُك ِمَن ا َلْم  ُلوا  ِكيَن}. َقا ْلِمْس ِعُم ا ْط ُن َنُك  َلْم  َوأ
وأعن رسول, المسكين بوجوب الصلةاإطعام فقرن الله تعالى 

الله صلى الله عليه وأسلم من طرق كثيرةا في غاية الصحة أنه
: قال أبو محمد,"من ل يرحم الناس ل يرحمه الله" :قال

وأمن كان على فضلة وأرأى المسلم أخاه جائعا عريان ضائعا
فلم يغثه فما رحأمه بل شك, وأهذا خبر روأاه نافع بن جبير بن

ظبيان وأزيد بن وأهب وأكلهمومطعم وأقيس بن أبي حأازم وأأب
عن جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وأسلم
روأى أيضا معناه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرةا عن

رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأحأدثناه عبد الرحأمن بن عبد
الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحأمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا

 هو ابن سليماني ثنا المعتمرموسى بن إسماعيل هو التبوذك
عن أبيه ثنا أبو عثمان النهدي أن عبد الرحأمن بن أبي بكر

 وأأن رسول،الصديق حأدثه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء
من كان عنده طعام" :الله صلى الله عليه وأسلم قال

اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة
فهذا هو نفس, أوأ كما قال "فليذهب بخامس أو سادس

عن وأمن طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد ,قولنا
الزهري أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عبد الله بن

:عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم قال
قال أبو "المسلم أخو المسلم ل يظلمه ول يسلمه"

 من تركه يجوع وأيعرى وأهو قادر على إطعامه وأكسوته:محمد
 حأدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحأمد بن فتح ثنا عبد.فقد أسلمه

الوهاب بن عيسى ثنا أحأمد بن محمد ثنا أحأمد بن علي ثنا
مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروأخ ثنا أبو الشهب عن أبي
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نضرةا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه
به على من كان معه فضل ظهر فليعد" :وأسلم قال

من ل ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به
 قال فذكر من أصناف المال ما ذكر"على من ل زاد له

 وأهذا:قال أبو محمد, حأتى رأينا أنه لحأق لحأد منا في فضل
إجماع الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك أبو سعيد وأبكل ما
في الخبر نقول وأمن طريق أبي موسى عن النبي صلى الله

وأالنصوص "أطعموا الجائع وفكوا العاني" :عليه وأسلم
 وأروأينا من،من القرآن وأالحأاديث الصحاح في هذا تكثر جدا

طريق عبدالرحأمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حأبيب بن
أبي ثابت عن أبي وأائل شقيق بن سلمة قال قال عمر بن

لو استقبلت من أمرى ما": الخطاب رضي الله عنه
استدبرت لخذت فضول أموال الغنياء فقسمتها

 وأهذا إسناد في غاية الصحة"على فقراء المهاجرين
 في مالك حأق سوى: وأعن ابن عمر أنه قال...وأالجللة 

 وأعن عائشة أم المؤمنين وأالحسن بن علي وأابن عمر.الزكاةا
أنهم قالوا كلهم لمن سألهم إن كنت تسأل في دم موجع أوأ

 وأصح عن أبي عبيدةا.غرم مفظع أوأ فقر مدقع فقد وأجب حأقك
بن الجراح وأثلة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم فني

 وأجعل يقوتهم،فأمرهم أبو عبيدةا فجمعوا أزوأادهم في مزوأدين
 فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي،إياها على السواء

 وأصح عن الشعبي وأمجاهد، ل مخالف لهم منهم،الله عنهم
.)11 في المال حأق سوى الزكاةا":وأطاوأس وأغيرهم كلهم يقول

أن تصرف وأ للناس الوظائف وأالعمال،ءعلى الدوألة أن تهيوأ
بن الله عبد ن فع,للموظفين وأالعمال أجورهم وأأرزاقهم

ألم عمر: له فقال خلفته في عمر على قدم أنه " السعدي
العمالة أعطيت فإذا أعمال، الناس أعمال من تلي أنك أحأدث

إن فقلت: ذلك؟ إلى تريد ما عمر: فقال بلى. فقلت كرهتها.
صدقة عمالتي تكون أن وأأريد بخير، وأأنا وأأعبدا أفراسا لي

الذي أردت كنت فإني تفعل ل عمر: قال المسلمين. على
يعطيني صلى الله عليه وأسلم " الله رسول فكان أردت،

.المحلى )11
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مال مرةا أعطاني حأتى مني إليه أفقر أعطه فأقول: العطاء
 صلى الله عليهالنبي فقال مني. إليه أفقر أعطه فقلت:
هذا من جاءك فما به وتصدقا فتموله خذه" :وأسلم
فل وإل فخذه سائل ول مشرف غير وأنت المال
 روأاه البخاري, قال الحافظ ابن حأجر رحأمه"نفسك تتبعه

ن لمنأالله "قال الطبري في حأديث عمر الدليل الواضح على 
شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك

عطاءإكالولةا وأالقضاةا وأجباةا الفيء وأعمال الصدقة وأشبههم ل
.صلى الله عليه وأسلم عمر العمالة على عمله رسول الله

ن زيد بن ثابت كان يأخذ الجر على القضاءأبن المنذر اوأذكر 
وأاحأتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على

.)11الصدقة وأجعل لهم منها حأقا لقيامهم وأسعيهم فيها"
وأعن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله

من ولي للناس عمل وليس له منزل" :عليه وأسلم قال
فليتخذ منزل, وليس له الزوجة فليتزوج, أو ليس له

خادم فليتخذ خادما, أو ليست له دابة فليتخذ دابة,
روأاه أحأمد وأأبو" ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال

داوأد, وأالحديث يدل على أن رزق العامل ينبغي أن يكون بقدر
الكفاية.

كما يجب على الحكومة إعطاء الموظفين وأالعمال أجورهم
ِذيَندوأن تأخير أوأ مماطلة أوأ نقص, وأقد قال تعالى:  ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{

ِد} ُقو ُع ْل ِب ْا  ُفو ْوأ َأ ْا  ُنو ،, وأهذا أمر يقتضي وأجوب الوفاء بالعقودٱآَم
وأمنها العقود التي بين الناس في المعاملت كالجارةا وأغيرها,

 ثلثة أنا:قال الله عز وجل" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
خصمهم يوم القيامة, رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل

باع حرا فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيرا فاستوفى
 روأاه مسلم, وأقال صلى الله عليه"منه ولم يعطه أجره

 روأاه"أجير أجره قبل أن يجف عرقهالأعطوا " :وأسلم
 وأغيره, وأفي الحديث الحث على إعطاء الجرةاهابن ماج

وأالتعجيل في ذلك.

.الباري فتح )11
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كما يجب العدل في العطاء بين المسلمين وأالتسوية بينهم في
حأد على أحأد لجل قرابة وأنحوها, وأإن ضاقأ وأأل يقدم ،القسم

،المال عن الجميع فيقدم أصحاب الحاجات على الغنياء
وأالعطاء هو ما يعطى للمسلمين في كل عام مرةا وأاحأدةا أوأ

مرتين, وأأما الرزق فهو المال الذي يعطى في كل شهر لمن
يقوم بمصالح المسلمين.

د حأاجات العاجزين على العملسكما يجب على الدوألة أن ت
وأالكسب كالطفال وأغيرهم حأتى تحصل لهم الكفاية, وأقد قال

والذي نفس محمد بيده إن على" :صلى الله عليه وأسلم
 فأيكم ما،الرض من مؤمن إل أنا أولى الناس به

 وأيكم ترك مال فإلى،ترك دينا أو ضياعا فأنا موله
معنى "ضياعا" أي أطفال وأ متفق عليه,"العصبة من كان

وأعيال,وأ قضاء دين الميت يتوله المام إذا لم يترك الميت
ًء, فللورثة مال ترك من" صلى الله عليه وأسلم  وأقالوأفا
"روأاه البخاري وأمسلم, وأ" الكل "فإلينا كل ترك ومن
.العيال

عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطابوأ
رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأةا شابة، فقالت:

 وأالله ماا،يا أمير المؤمنين، هلك زوأجي وأترك صبية صغار
ينضجون كراعا، وأل لهم زرع وأل ضرع، وأخشيت أن تأكلهم

الضبع، وأأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وأقد شهد أبي
 مع النبي صلى الله عليه وأسلم، فوقف عمر وألمالحديبية

يمض، ثم قال: مرحأبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير
كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملهما طعاما،

وأحأمل بينهما نفقة وأثيابا، ثم ناوألها بخطامه، ثم قال: اقتاديه،
فلن يفنى حأتى يأتيكم الله بخير، فقال رجل: يا أمير المؤمنين،

قال عمر: ثكلتك أمك، وأالله إني لرى أبا هذه أكثرت لها
 نستفيءناوأأخاها، قد حأاصرا حأصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبح

" روأاه البخاري،وأالضبع أي السنة المجدبة،وأالثرسهمانهما فيه
في إطعام اليتامى.

يبلغ ل لحأد يفرض ل الخطاب بن عمر فكان " قال نافع وأعن
فبينا, يفطم حأتى لمولود يفرض ل وأكان, درهم مائة إل الحلم

لمه: فقال صبي بكاء فسمع بالمصلى ليلة ذات يطوف هو
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يفطم حأتى لمولود يفرض ل المؤمنين أمير إن فقالت: ارضعيه
أمير فإن أرضعيه، أقتله أن كدت عمر. فقال فطمته، وأإنى

حأين وأللمولود ذلك بعد له فرض ثم له. يفرض سوف المؤمنين
. الطبراني روأاه " يولد

عقيل أبو أخبرنا قال هاروأن بن يزيد أخبرنا وأقال ابن سعد "
عن أبيه عن نافع بن الله عبد حأدثني قال المتوكل بن يحيى

فقال المصلى فنزلوا التجار من رفقة قدمت قال: عمر ابن
من الليلة نحرسهم أن لك هل عوف: بن الرحأمن لعبد عمر

فسمع لهما، الله كتب ما وأيصليان يحرسانهم فباتا السرق؟
وأأحأسني الله اتقي لمه: فقال نحوه، فتوجه صبي بكاء عمر
فقال أمه، إلى فعاد بكاءه فسمع مكانه إلى عاد ثم صبيك. إلى
سمع الليل آخر في كان فلما مكانه إلى عاد ثم ذلك، مثل لها

أرى لي ما سوء، أم لراك إني وأيحك فقال: أمه فأتى بكاءه،
الليلة منذ أبرمتني قد الله عبد يا قالت: الليلة؟ منذ يقر ل ابنك
ل عمر لن قالت: وألم؟ قال: فيأبى، الفطام عن أريغه إني

قال: شهرا وأكذا كذا قالت له وأكم قال: للفطم. إل يفرض
من قراءته الناس يستبين وأما الفجر فصلى تعجليه. ل وأيحك
أوألد من قتل كم لعمر بؤسا يا قال: سلم فلما البكاء، غلبة

عن صبيانكم تعجلوا ل أل فنادى مناديا أمر ثم المسلمين.
إلى بذلك وأكتب السلم، في مولود لكل نفرض فإنا الفطام،
.)11"السلم في مولود لكل نفرض إنا الفاق:

قال: غالب بن بشر عن في كتاب الموال عبيد أبوأخرج وأ
إذا قال: المولود؟ سهم يجب متى على الحسين سئل"

".استهل
عن نافع بن الله عبد عن أخرج أبو عبيد في كتاب الموالوأ

حأتى للمولود يفرض ل عمر كان "قال: عمر ابن عن أبيه
فإنا عن الفطام، أوألدكم تعجلوا ل أمر فنادى: ثم قال: يفطم.
الفاق في بذلك وأكتب قال: السلم. في مولود لكل نفرض

".السلم في لكل مولود بالفرض
بن محمد حأدثني قال مريم أبي بن سعيد حأدثناوأقال أبو عبيد 

تدخل كانت أنها " جدتي عن أبي حأدثني قال المديني هلل

.الكبرى طبقاتال )11
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أرى ل مالي لهله: فقال يوما، ففقدها عفان بن عثمان على
غلما. الليلة وألدت المؤمنين أمير يا امرأته: فقالت فلنة؟
قال: ثم سنبلنية، وأشقيقة درهما إلي بخمسين فأرسل فقالت

إلى رفعناه سنة به مرت فإذا كسوته، وأهذه ابنك عطاء هذا
 ". مائة

جده أن " إسحاق أبي عن معاوأية بن زهير عن  أبو عبيدوأأخرج
شيخ؟ يا عيالك من معك كم له: فقال عثمان على مر الخيار
شيئا وأذكر وأكذا. كذا لك فرضنا قد فقال: معي كذا. إن فقال:

". مائة مائة وألعيالك أحأفظه ل
قال: مسيح بن تميم عن أوأس بن ذهل وأأخرج أبو عبيد عن

 ". مائة في فأثبته بمنبوذ عليا "أتيت
أثبتني "قال: الجزري شجاع بن مروأان حأدثناقال أبو عبيد وأ

.)11"دنانير عشرةا في فطيم وأأنا العزيز عبد بن عمر
 "الشعري عياض عن سماك عن حأسن عنوأأخرج البيهقي 

".وأالخيل وأالماء العبيد يرزق كان عنه الله رضي عمر أن
كان عنه الله رضي عمر أن "المسيب بن أخرج عن سعيدوأ

". استهل إذا للصبي يفرض
بن الحسن الزبير ابن سأل "قال غالب بن أخرج عن بشروأ

وأجب استهل إذا فقال: المولود عن عنهما الله رضي علي
."وأرزقه عطاؤه

الله رضي علي إلى بها انطلق أباها أن " العلء أم أخرج عنوأ
الله رضي علي وأقال صغيرةا وأهي العطاء في لها ففرض عنه

بأحأق الكسرةا على وأعض الطعام أكل الذي الصبي ما عنه:
 " وأقال البيهقي "الثدي يمص الذي المولود من العطاء بهذا

أنه على محمولة المعنى هذا في روأي ما سائر مع الثار وأهذه
وأعبده وأوألده أهله وأكفاية كفايته قدر للرجل يفرض كان

.)21"أعلم وأالله وأدابته،
وأمن الواجبات أن تقوم الحكومة ببناء المساجد وأإنشاء

 العامة كالمدارس وأالخدماتالمرافقالمشاريع النافعة وأ
وأالمستشفيات وأإصلح الطرق وأغيرها.

.موالأال كتاب )11
ى.الكبر سننال )21
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فصل: التجارة

,ية بالتجارةا وأطلب الرزقمرغبت الشريعة السلوأ  حأثتلقد
ِفيقال تعالى: ف ْا  ْمُشو َف ُلولً  َذ َلْرَض  ُكُم  َل َعَل  ِذي َج ّل َو  ُه ٱ{ ٱ ٱ

ّنُشوُر} ل ِه  ْي َل ِإ َوأ ِه  ِق ْا ِمن ّرْز ُلو ُك َوأ َها  ِب ِك َنا َذاوأ قال تعالى: ,ٱَم ِإ َف }
ِه ّل ل َفْضِل  ْا ِمن  ُغو َت ْب َوأ َلْرِض  ِفي  ْا  َتِشُروأ ن َف ُةا  َ لّصل َيِت  ٱُقِض ٱ ٱ ٱ ٱ

ِلُحوَن} ْف ُت ُكْم  ّل َع ّل ًا  ِثير َك ّلَه  ل ْا  ُكُروأ ْذ ٱَوأ , فإذا أدى المسلم الصلةاٱ
 في الكسب وأطلب الرزق مع مداوأمته على ذكر اللهَفليسع

في جميع أحأواله وأتصرفاته في طلب الرزق وأغيره. 
ّ اياوأقال تعالى:  ِر َط َلْحًما  ْنُه  ْا ِم ُلو ُك ْأ َت ِل َبْحَر  ْل ِذى َسّخَر ا ّل َو ا ُه َوأ }

ْا ُغو َت ْب َت ِل َوأ ِه  ِفي َواِخَر  ْلَك َم ُف ْل َتَرى ا َوأ َها  َن َبُسو ْل َت َيًة  ْل ْنُه حِأ ْا ِم ِرُجو َتْخ َتْس َوأ
ُكُروأَن} َتْش ُكْم  ّل َع َل َوأ ِه  ِل َفْض َلَك{، وأقال تعالى ِمن  ْب َق َنا  ْل َأْرَس َوأَمآ 

ِفي َيْمُشوَن  َوأ َعاَم  ّط ل ُلوَن  ُك ْأ َي َل ُهْم  ّن ِإ ِإلّ  ِليَن  ْلُمْرَس ٱِمَن  ٱ
َواِق} َلْس َعاَم{، وأقال تعالى ٱ ّط ل ُكُل  ْأ َي لّرُسوِل  َذا  ٰـ َه ِل ْا َما  ُلو َقا ٱَوأ ٱ

َواِق} َلْس ِفي  َيْمِشي  .ٱَوأ
،وأقد كان الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون بالتجارةا وأالزراعة

فعن أبي هريرةا رضي الله عنه قال" يقولون: إن أبا هريرةا
يكثر الحديث، وأالله الموعد، وأيقولون: ما للمهاجرين وأالنصار

 وأإن أخوتي من المهاجرين كان،ل يحدثون مثل أحأاديثه
يشغلهم الصفق بالسواق، وأإن إخوتي من النصار كان

يشغلهم عمل أموالهم، وأكنت امرأ مسكينا، ألزم رسول الله
صلى الله عليه وأسلم على ملء بطني، فأحأضر حأين يغيبون،

وأأعي حأين ينسون، وأقال النبي صلى الله عليه وأسلم يوما:
لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه،"

"ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا
فبسطت نمرةا ليس علّي ثوب غيرها، حأتى قضى النبي صلى
الله عليه وأسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه

بالحق، ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، وأالله لول
ُتُموَنآيتان في كتاب الله، ما حأدثتكم شيئا أبدا:  ْك َي ِذيَن  ّل ِإّن ا }

َناِت} ّي َب ْل َنا ِمَن ا ْل َأنَز  - إلى قوله – {الرحأيم}" متفق عليه.َما 
 أن أبا موسى استأذن على عمر"عن عبيد بن عميروأ

سمع صوتأ فقال عمر: ألم ،ثلثا،فكأنه وأجده مشغول فرجع
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فقال: ما حأملك على ما  فدعي له، ائذنوا له،عبدالله بن قيس
 قال: لتقيمن على هذا بينة أوأ،صنعت. قال: إنا كنا نؤمر بهذا

 فقالوا: ل، فخرج فانطلق إلى مجلس من النصار،لفعلن
 فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر،يشهد لك على هذا إل أصغرنا

 فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله،بهذا
" روأاه البخاري ألهاني عنه الصفق بالسواق،عليه وأسلم

وأمسلم.
وأعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لقد خرج أبو بكر على

عهد رسول الله صلى الله عليه وأسلم تاجرا إلى بصرى لم
يمنع أبا بكر من الضن برسول الله صلى الله عليه وأسلم شحه
على نصيبه من الشخوص للتجارةا، وأذلك كان لعجابهم كسب

وألم يمنع رسول الله صلى الله عليه ،وأحأبهم للتجارةاالتجارةا 
وأسلم أبا بكر من الشخوص في تجارته لحبه صحبته وأضنه بأبي
بكر، فقد كان بصحبته معجبا لستحسان رسول الله صلى الله

الكبيرعليه وأسلم للتجارةا وأإعجابه بها" روأاه الطبراني في 
وأالوأسط بنحوه، وأقال الهيثمي: وأرجال الكبير ثقات.

وأالتجارةا في السلم لها أحأكامها وأأخلقها وأآدابها, وأليست
كالتجارةا في الدوأل الكافرةا التي تقوم على الظلم وأالربا

َذا{حأتكار, وأقد قال تعالى اوأالجشع وأال ِإ ِذيَن  ّل ِفيَن.  ّف َط ْلُم ّل ْيٌل  ٱَوأ
ُهْم ُنو ّوأَز ْوأ  َأ ُهْم  ُلو َكا َذا  ِإ َوأ ُفوَن.  ْو َت َيْس ّناِس  ل َلى  َع ْا  ُلو َتا ٱْك ٱ

ْوَم َي ٍم.  ِظي َع ٍم  ْو َي ِل ُثوَن.  ُعو ْب ُهْم ّم ّن َأ ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ ُظّن  َي َأل  ُيْخِسُروأَن. 
َلِميَن} َعا ْل ِلَرّب  ّناُس  ل ٱَيُقوُم  ْا{ وأقال تعالى ،ٱ ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي َأ ٱَيا 

َتَراٍض َعن  ًةا  ِتَجاَر ُكوَن  َت َأن  ِإلّ  ِطِل  َبا ْل ِب ُكْم  َن ْي َب ُكْم  َل َوا َأْم ْا  ُل ُك ْأ َت ٱلَ  ۤو
ًا} ُكْم َرحِأيم ِب َكاَن  ّلَه  ل ِإّن  ُكْم  ُفَس ْن َأ ْا  ُل ُت ْق َت َوألَ  ُكْم  ْن ٱم .ۤو

ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ْنُه، أن َرُسوَل ال ّله ع ٍر، رضي ال َعْن جاب وأ
َقاَل ّلم  َترى،" :وأَس َباع َوإذا اْش ًا إذا  ّله رُجل َسْمح َرِحم ال

َتضَى ّي. "َوإذا اْق روأاه البخار
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى اللهوأ

التاجر الصدوقا المين مع النبيين": عليه وأسلم قال
. حأديث حأسن: روأاه الترمذي وأقال،"والصديقين والشهداء

صلى الله عليه النبي عنوأعن حأكيم بن حأزام رضي الله عنه 
فإن صدقا ،البيعان بالخيار ما لم يتفرقا": وأسلم قال
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 وإن كذبا وكتما محقت،وبينا بورك لهما في بيعهما
. روأاه البخاري وأمسلم"،بركة بيعهما

 روأاه"خاطئ إل يحتكر ل"وأقال صلى الله عليه وأسلم 
مسلم.

 كان رسول الله:وأعن وأاثلة بن السقع رضي الله عنه قال
يا": صلى الله عليه وأسلم يخرج إلينا وأكنا تجارا وأكان يقول

. روأاه الطبراني في الكبير،"معشر التجار إياكم والكذب
وأعن أبي هريرةا؛ أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم مر على

ما" :صبرةا طعام. فأدخل يده فيها. فنالت أصابعه بلل. فقال
 قال: أصابته السماء. يا رسول الله"؟هذا يا صاحب الطعام

أفل جعلته فوقا الطعام كي يراه الناس من" :قال
روأاه مسلم."غش فليس مني

ّلى ّله َص َقاَل رُسوُل ال َقاَل:  ْنُه  ّله ع َةا رضي ال ْيَر ُهر َعْن أبي  وأ
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّ" :اللُه  ّيٌب ل يْقبُل إل ّله ط ّناُس إّن ال ّيَها ال أ

ِليَن ِبِه الُمْرس ِبَما أَمر  ِنيَن  ّله أَمر الُمؤِم ًا، َوإّن ال ّيب ،ط
َعالى:  َت ًا}َفَقال  ّيباِت وأاعملوا َصالح ّط ُلوا ِمَن ال ُك ّيها الّرْسُل  َيا أ }
َلى:  َتعا َقال  ُكْم}َوأ َنا ْق َبات َما رَز ّي َط ُلوا ِمَن  ُك ُنوا  ِذيَن آم ّل َها ا ّي َأ َيا  }

َلى ْيِه إ َد ّد ي ِطيُل الّسَفر أْشَعَث أْغبر يُم ُي َكَر الّرُجَل  َذ ُثّم 
ُبه حَراٌم، ْطَعُمُه َحراٌم، وَمْشَر َياَرّب، َوَم َيارّب  الّسَماِء: 
ِلَك َذ ِل َتجاُب  ُيْس ّنى  َأ ِم، َف ْلَحرا ِبا ْلبُسُه حراٌم، وُغِذَي  "وَم

روأاه مسلم.
ّناِس"وأقال رسوُل الله صلى الله عليه وأسلم:  يأتي على ال
َذ منه أِم ُء ما أخ ُيبالي المر َن الَحلِل أْم مَنزماٌن ل 

ِم  روأاه البخاري."الحَرا
لعن الله اليهود حرمت"وأقال صلى الله عليه سلم: 

 وإن الله عز،عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها
"وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه

روأاه أحأمد أبو داوأد.
ّله صلى اللهوأعن أنٍس رضي الله عنه قال  َعَن رسوُل ال " ل

ِربها ًةا عاِصَرها وأُمعتِصَرها وأشا ِر عشر ِم في الخم عليه وأسل
َتري ِنها وأالمش َها وأآكَل ثم َيها وأبائع ِه وأساق ِإلي َلَة  َلها وأالمحمو وأحأاِم

 روأاه الترمذي وأابن ماجه.لها وأالمشتراةا لُه "
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ما تزال قدما عبد يوم": قول صلى الله عليه وأسلموأ
؟ عن عمره فيم أفناه:القيامة حتى يسأل عن أربع

 وعن ماله من أين اكتسبه؟وعن شبابه فيم أبله
 روأاه البيهقي"؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟وفيم أنفقه

وأغيره.
ِر بِن كما رغبت الشريعة في البكور في طلب الرزق, فعن صْخ

ْنُه ّله ع ّي الّصحابّي رضي ال ِد َعَة الغاِم َدا ّلى,َوأ ِه َص ّل َأّن رُسول ال  
َقاَل ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ُكوِرها": اللُه  ُب ُلّمتي في  َباِرْك  ّلُهّم  "ال

َوأكان صْخٌر ِر  َها ّن ّوأِل ال َأ ُهم ِمْن  َث َع ًا ب ْوأ جيش َأ ّيًة  ِر ِإذا بعَث َس َكان  وأ
ُلُه. روأاه ُثَر ما َك ْثرى وأ َأ َف ّنهار،  ّوأَل ال َأ ِتجارتُه  ْبعُث  َي َكاَن  َوأ ًا،  َتاِجر

ّي وأقال: حأديٌث حأسن. أبو داوأد وأالترمذ
وأتفاصيل أحأكام التجارةا وأسائر المعاملت كالشركة وأالمضاربة
وأالحوالة وأغيرها في كتب الفقه, وأأما هذا الكتاب فيقتصر على

أحأكام العامة التي يحتاج إلى معرفتها عموم المراء وأالوزراءال
.وأالمجاهدين وأغيرهم

للوظائف فصل: الحث على العمل وتهيئة المجالت
والعمال

قد جاءت الشريعة السلمية بالحث على العمل وأالكل منل 
ِر بِن،رزق الحللالكسب اليد, وأطلب  ْي َب ّله الّز ِد ال  فعْن أبي عب

ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّله عنه قاَل: قاَل رسوُل ال ِم رضي ال ّوا الع
ّلم ِتَي" :وأَس ْأ َي َبَل، َف ِتَي الَج ْأ َي ُثّم  َلُه  ُب َأح ُكم  ُد َأَح َذ  ْأُخ َي َلْن 

ّله بها ُكّف ال َي َيبيَعَها، َف َظِهِرِه َف َطٍب َعلى  بُحْزَمٍة ِمن َح
ُه َنُعو َأْو َم ُه  َطْو َأع ّناَس،  َأَل ال َيس َأن  َلُه ِمْن  ْيٌر  "َوْجَهُه، َخ

روأاه البخاري.
ّلى ّله َص ّله عنه قال: قال رسوُل ال ُهريرةا رضي ال وأعن أبي 

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع َظهِره،"اللُه  ُكم ُحزَمًة على  ُد َأَح ِطَب  َت َلْن يح

َنَعُه َأو يم َيه  ُيُعط ًا، َف َأَحد َأل  َيس َأْن  ْيٌر من  ٌق عليه."َخ  متف
ّلى ّله عنه، عن النبي َص َكرَب رضي ال ِد ي ْع ِم بن َم َدا وأعن الِمق

ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع َأَن" :اللُه  ًا ِمن  ْير ًا َخ َطَعام ٌد  َأَح َكَل  َأ َما 
ْيِه َل ّلى اللُه َع َد َص َداُو ّله  َنبّي ال ِإّن  َيِدِه، َو ُكَل ِمن عَمِل  ْأ َي

َيِدِه ْأكُل ِمن َعَمِل  َي ّلم كان   روأاه البخاري."وَس
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ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله عنه أن النبي َص وأعن رفاعة بن رافع رضي ال
ّلم سئل أي الكسب أطيب قال ،عمل الرجل بيده" :وأَس

 روأاه البزار."وكل بيع مبرور
ِبيوأ أ

َ ِه موسىعن  ْي َل َع ّلى اللُه  ّله عنه، عن النبى َص  رضي ال
ّلم قال:  ٍم صدقٌة"وأَس ِل ُكّل ُمْس َلى  َلْم "َع ِإْن  ْيَت  َأ َأَر قال: 

ْد ُقا" قاَل: ؟َيج ّد َتص َي َنْفَسه َو ْنَفُع  ِيِه َفي َيد ِب َقال:"يْعَمل   
ْع ِط َلْم يْست ِإْن  ْيَت  َأ ْلهوَف" قال: ؟َأَر ْلم ْلَحاَجِة ا َذا ا "ُيِعيُن 

ْع ِط َت َلْم يْس ِإْن  ْيت  َأ َأر َأِو" قاَل: ؟قاَل:  ِبالَمْعُروِف  ْأُمُر  َي
ْيِر ْلَخ ْفعْل "ا َلْم ي ِإْن  ْيَت  َأ َأر ُيْمِسُك َعِن الّشّر" قاْل: ؟قاَل: 

َدقٌة ّنَها ص ِإ ٌق عليه"َف ّلم، فقوله  متف ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َص
ُقا" ّد َتص َي َنْفَسه َو ْنَفُع  ِيِه َفي َيد ِب  فيه الحث على"يْعَمل 

العمل لينفق المسلم على نفسه وأيتصدق.
وأينبغي للدوألة أن تهيئ الوظائف وأالعمال للناس, وأأن تعالج

:قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهقد ة, وألمشكلة البطا
عمل من شيء في ليس فارغا، أراه أن الرجل لمقت إني"

" روأاه ابن أبي شيبة وأغيره.الخرةا عمل وأل الدنيا،
ّلى اللُه ّله َص ّله عنه قال: قال رسول ال وأعن ابن عباس رضي ال

ّلم ِه وأَس ْي َل ِنْعمتاِن مغبوٌن فيهما كثير من الناس:": َع
. روأاه البخاري"الصحة والفراغ

 (يعني المام أحأمد )وأقالوأقال الحافظ ابن حأجر رحأمه الله " 
أنفسهم يعودوأا وأأن الله، على يتوكلوا أن كلهم للناس ينبغي

تعطيل يريد أحأمق فهو التكسب بترك قال وأمن التكسب،
وأالتعلم التعليم أجرةا وأقال: المروأزي بكر أبو عنه نقله الدنيا.
:أيضا وأقال الناس. أيدي في ما لنتظار الجلوس من إلي أحأب
،الناس في أيدي ما إلى نفسه دعته يحترف وألم جلس من

إلى الحاجة من خير الشيء بعض فيه عمر: كسب عن وأأسند
.)11"الناس

َذا{ قوله: وأفي ":وأقال العلمة الشنقيطي رحأمه الله ِإ ْغَت َف َفَر
تترك لم حأيث العالم شغلت التي الفراغا لمشكلة حأل }َفانَصْب

.الباري فتح )11
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ًغا للمسلم في وأإما للدنيا، عمل في إما لنه وأقته، في فرا
.)12"للخرةا عمل

 "ذكر العقيلي قال حأدثنا الحسن:وأقال ابن عبد البر رحأمه الله
بن سهل قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عبدالرحأمن بن
عبدالمؤمن قال حأدثنا غالب القطان عن بكر بن عبدالله

 مكسبة فيها بعض الدناءةا"المزني قال قال عمر بن الخطاب
 قال العقيلي عبدالرحأمن بن"خير من مسألة الناس

عبدالمؤمن هذا هو عبدالرحأمن بن عبدالمؤمن بن فيروأز
 وأقال أبو حأاتم الرازي سمعت.المعولي الرامي بصري ثقة

 ما حأرفتك قلت:الحسن بن الربيع يقول قال لي ابن المبارك
 قلت لي غلمان يصنعون البواري؟ ما بوراني:أنا بوراني قال

 وأقال أيوب السختياني؟م تكن للصناعة ما صحبتنيل لو :قال
 فإن الغنى من، يا أيوب الزم سوقك:قال لي أبو قلبة

 "مكسبة فيها بعض: وأفي قول عمر رضي الله عنه،)21العافية"
أن العبد ينبغي له أنأي " .الدناءةا خير من مسألة الناس

 وألو كان في عمله مشقة وأامتهان لنفسه, فإنتكسب وأيعملي
هذا خير من مسألة الناس, وأقد جاءت الحأاديث الصحيحة

َأّنفبالنهي عن مسألة الناس,  ّله عنهما  عن ابن عمر رضي ال
ّلم قال:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ُكْم"النبّي َص َأَحِد ِب َلُة  َأ َتَزاُل الَمس لَ 

ٍم َلْح ْيَس في َوْجِهِه ُمْزعُة  َل ّله تعالى و ْلقى ال َي "َحتى 
ٌق عليه. متف

ّلم قال وأهو على ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل َأّن َرُسوَل ال وأعنه 
ِة:  َل َأ َعِن المس ّفَف  َع ّت َقَة وأال َكَر الّصد َذ َوأ ِر،  ْيٌر"الِمنب ْليا َخ َيد الع ال

َيِد الّسْفلى ْنِفقة،"ِمَن ال َيد الُعليا ِهَي الُم  َوال
َلة.ا ِئ َلى ِهَي الّسا ٌق عليه."والّسْف  متف

ّلى ّله َص ّله عنه قال: قال رُسوُل ال ُهريرةا رضي ال وأعن أبي 
ّلم  ِه وأَس ْي َل َع َأُل"اللُه  َيْس ّنَما  ِإ ًا َف ّثر َك َت ّناس  َأَل ال َمْن َس

ِثْر ْك َت َيْس ِل َأْو  َتِقّل  ْليْس ًا، َف  روأاه مسلم."َجْمر
وأل تدفع الزكاةا إلى غني أوأ قوي مكتسب, فعن عبيد الله بن

عدي بن الخيار رضي الله عنه " أن رجلين حأدثاه أنهما أتيا

.البيان أضواء )12
.التمهيد )21
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رسول الله صلى الله عليه وأسلم يسألنه من الصدقة فقلب
إن شئتما أعطيتكما ول" :فيهما النظر فرآهما جلدين فقال

 روأاه أحأمد."حظ فيها لغني ول لقوي مكتسب

فصل: الزراعة

تالزراعة من فروأض الكفاية على المسلمين, وأقد جاء
عن أنس قال النبي صلىفالترغيب فيها, ب الشريعة السلمية

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع"الله عليه وأسلم 
زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إل كان له

 روأاه البخاري وأمسلم."به صدقة
عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي رباج عنوأ

لها. فقال نخل في النصارية مبشر أم على دخل وأسلم
هذا غرس من"وأسلم:  عليه الله صلى النبي لها

ل"مسلم. فقال:  بل  فقالت؟"كافر أم أمسلم النخل
منه فيأكل زرعا، يزرع ول غرسا، مسلما يغرس

"صدقة له كانت إل شيء، ول دابة ول نسانإ
مسلم. روأاه

ما من مسلم يغرس غرسا" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
 وما سرقا منه له،إل كان ما أكل منه له صدقة

 وما أكلت، وما أكل السبع منه فهو له صدقة،صدقة
 ول يرزؤه أحد إل كان له صدقة،الطير فهو له صدقة

روأاه مسلم." إلى يوم القيامة
وأعن عبد الله بن عمروأ بن العاص رضي الله عنهما قال قال

ل يغرس مسلم غرسا": رسول الله صلى الله عليه وأسلم
ول يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ول طائر ول شيء

  روأاه الطبراني في الوأسط."إل كان له أجر
وأعن خلد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما قال قال

من زرع زرعا فأكل": رسول الله صلى الله عليه وأسلم
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روأاه أحأمد "منه الطير أو العافية كان له صدقة
.وأالطبراني

وأعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجل مر به وأهو يغرس
فقال له أتفعل هذا وأأنت صاحأب رسول الله غرسا بدمشق

 سمعت رسولّ، ل تعجل علي: فقال؟صلى الله عليه وأسلم
من غرس غرسا لم" :الله صلى الله عليه وأسلم يقول

يأكل منه آدمي ول خلق من خلق الله إل كان له به
.روأاه أحأمد "صدقة

من أحيا أرضا ميتة فله"وأقال صلى الله عليه وأسلم: 
 روأاه" وما أكلت العافية منها فهو له صدقة،فيها أجر

من أحيا أرضا ميتة"أحأمد، وأقال صلى الله عليه وأسلم: 
 روأاه أحأمد وأأبو داوأد"فهي له وليس لعرقا ظالم حق

وأغيرهما.
:وأعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وأسلم قال

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن"
 روأاه أحأمد,"فعلقوم حتى يغرسها فليياستطاع أن ل 

) 2068 (قال العلمة اللباني رحأمه الله " وأكذا الطيالسي
وأابن العرابي في معجمه () 479(وأالبخاري في الدب المفرد 

 ) عن هشام بن زيد عنه. ( وأهذا سند صحيح على1/21ق 
شرط مسلم ) ( الفسيلة هي النخلة الصغيرةا وأهي الودية ).

 عن الحارث بن (يعني البخاري في الدب المفرد)ثم روأى
 أنا:لقيط قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول

 فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما،أعيش حأتى أركب هذه
 فإن في المر تنفسا. وأسنده صحيح. وأروأى أيضا،رزقكم الله

 إن سمعت:بسند صحيح قال قال لي عبد الله بن سلم
،بالدجال قد خرج وأأنت على وأدية تغرسها فل تعجل أن تصلحه

فإن للناس بعد ذلك عيشا. وأروأى ابن جرير عن عمارةا بن
 ما:خزيمة بن ثابت قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لبي

 أنا شيخ كبير أموت: فقال له أبي؟يمنعك أن تغرس أرضك
 أعزم عليك لتغرسنها. فلقد رأيت عمر بن:غدا. فقال له عمر

الخطاب يغرسها بيده مع أبي كذا في الجامع الكبير للسيوطي
. لذلك عد بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلح2/337/3

أرضه عامل من عمال الله عز وأجل. فروأى البخاري في الدب
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 عن نافع بن عاصم أنه سمع عبدالله بن عمروأ448المفرد 
 ل أدري.: قال؟ أيعمل عمالك:قال لبن أخ له خرج من الوهط

قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا
 إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره ( وأقال الراوأي:فقال

مرةا في ماله ) كان عامل من عمال الله عز وأجل . وأسنده
حأسن إن شاء الله تعالى. ( الوهط البستان وأهي أرض عظيمة

كانت لعمروأ بن العاص بالطائف على ثلثة أميال من ( وأج )
يبدوأ أنه خلفها لوألده. وأقد روأى ابن عساكر في تاريخه

 دخل عمروأ: بسند صحيح عن عمروأ بن دينار قال2/264/13
 يقال له ( الوهط ) ( فيه )،بن العاص في حأائط له بالطائف

ألف ألف خشبة اشترى كل خشبة بدرهم . يعني يقيم بها
العناب" سلسلة الحأاديث الصحيحة.

وأ على الحكومة السلمية أن تعتني بالمشاريع وأالمنتجات
 وأأن تستغل الراضي الشاسعة وأالمياه المتوفرةا في،الزراعية

 وأيصدر ما يفيض,تنفيذ مشاريع زراعية عامة تكفي حأاجة البلد
قد جاء في تعبير يوسف عليه الصلةاخارجها، وأمنها إلى 

وأالسلم لرؤيا الملك التي تحققت في الواقع ما يدل على
 - للحاضر وأالمستقبل -لزراعية العامةاأهمية وأضع الخطط 

المنفعة للناس, كما قال تعالى:العامة وأالتي تحقق المصلحة 
ّ ِإل ِه  ِل ُب ِفي ُسن ُه  َذُروأ َف ّتْم  َفَما حَأَصد ًا  َأب َد ِنيَن  َع ِس ْب ُعوَن َس َتْزَر َقاَل  }

ْلَن َما ُك ْأ َي ٌد  َدا ٌع ِش ْب ِلَك َس ٰذ ِد  ْع َب ِتي ِمن  ْأ َي ُثّم  ُلوَن .  ُك ْأ َت ِليلً مّما  َق
َعاٌم ِلَك  ٰذ ِد  ْع َب ِتي ِمن  ْأ َي ُثّم  ُنوَن .  ُتْحِص ِليلً مّما  َق ِإلّ  ُهّن  َل ُتْم  ّدْم َق

ْعِصُروأَن} َي ِه  ِفي َوأ ّناُس  ل َغاُث  ُي ِه  .ٱِفي
 رسول الله صلىأنوأعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما " 

الله عليه وأسلم " عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من
ثمر أوأ زرع " متفق عليه, وأفي روأاية لهما: فسألوه أن يقرهم

 فقال لهم رسول،مرثبها على أن يكفوه عملها وألهم نصف ال
نقركم بها على ذلك ما" :الله صلى الله عليه وأسلم

 وألمسلم: أن رسول الله،فقروأا بها حأتى أجلهم عمر" شئنا
صلى الله عليه وأسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأأرضها

على أن يعتملوها من أموالهم وألهم شطر ثمرها ". 
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وأ تفاصيل الحأكام المتعلقة بالزراعة في كتاب الزكاةا وأفي
باب الربا وأباب المساقاةا وأباب المزارعة وأباب بيع الصول

.الثمار وأباب إحأياء الموات وأغيرها من البواب

فصل: الصناعة والعمال المهنية

أمة السلمية الصناعة بشقيهاالمن فروأض الكفاية على 
العسكري وأغير العسكري, وأقد أرشد القرآن في سورةا الحديد

قالفإلى أثر الحديد في الصناعات العسكرية وأغير العسكرية, 
َتاَبتعالى:  ِك ْل ُهُم  َع َنا َم ْل َأنَز َوأ َناِت  َبي ْل ِب َنا  َل َنا ُرُس ْل َأْرَس ْد  َق َل ٱ{ ٱ

ٌد ِدي ْأٌس َش َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلَح َنا  ْل َأنْز َوأ ِقْسِط  ْل ِب ّناُس  ل ُقوَم  َي ِل ْلِميَزاَن  ٱَوأ ٱ ٱ ٱ
ّلَه ل ِإّن  ْيِب  َغ ْل ِب َلُه  َوأُرُس ُه  َينُصُر ّلُه َمن  ل َلَم  ْع َي ِل َوأ ّناِس  ِلل ُع  ِف َنا ٱَوأَم ٱ ٱ

ِزيٌز} َع ّي  ِو ٌد}قوله تعالى ف, َق ِدي ْأٌس َش َب ِه  ِفي  أي آلت الحرب{
وأالصناعات العسكرية بجميع أنواعها التي تصنع من الحديد,

ّناِس}وأقوله تعالى  ِلل ُع  ِف َنا َوأَم  وأهي سائر الصناعات النافعة{
 وأذكر الله،للناس من أوأاني وأسيارات وأآلت حأرث وأغيرها

،تعالى عن داوأد عليه الصلةا وأالسلم أنه كان يصنع الدروأع
ُكْم :فقال تعالى ْأِس َب ُكْم من  َن ُتْحِص ِل ُكْم  ّل ُبوٍس  َل َعَة  ْن ُه َص َنا ّلْم َع َوأ }

ِكُروأَن} ُتْم َشا َأن َهْل  ، أي علمه صنعة الدروأع التي يتحصن بهاَف
هذه الية أصل فيفي القتال، قال القرطبي رحأمه الله: "

اتخاذ الصنائع وأالسباب، وأهو قول أهل العقول وأاللباب، ل
قول الجهلة الغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء،

 فمن طعن في ذلك فقد طعن،فالسبب سنة الله في خلقه
، وأتأمل كيف قرن الله تعالى بين المر)11 "في الكتاب وأالسنة

َلُه{بصناعة الدروأع وأالمر بعمل الصالحات، فقال تعالى:  ّنا  َل َأ َوأ
َد. ِدي ّني ٱْلَح ِإ ًا  ِلح ْا َصا ُلو ْعَم َوأ ِد  لّسْر ِفي  ّدْر  َق َوأ َغاٍت  ِب ْعَمْل َسا ٱَأِن  ٱ ٱ

َبِصيٌر ُلوَن  ْعَم َت ، فالصنعة إذا أخلص العبد فيها نيته لله}ِبَما 
تعالى فهي من العمال الصالحة، وأليس المر كما يدعيه

المجرمون المفتروأن من أن التقدم الصناعي ل يمكن الوصول
إليه إل بترك الستقامة وأالتقوى، وأهم يريدوأن بهذه الفرية أن

القرآن. لحأكام الجامع )11
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يصوروأا للمسلمين أن التقدم الصناعي وأالسلم نقيضان ل
يجتمعان، وأأن يفتنوا المسلمين عن دينهم، وأيبعدوأهم عن

مصدر عزتهم وأقوتهم وأطريق حأضارتهم، لتسهل السيطرةا
عليهم بعد ذلك وأتطويعهم لهدافهم وأمخططاتهم.

وأ في الية إرشاد إلى أهمية صناعة الدروأع، حأيث علم الله
تعالى نبيه داوأد عليه الصلةا وأالسلم صنعتها وأكيفية إحأكامها،
فالسابغات هي الدروأع التواّم الكوامل، وأقد أرشد الله تعالى

ِدإلى كيفية إحأكام صنعتها في قوله تعالى: { لّسْر ِفي  ّدْر  َق }،ٱَوأ
وأالسرد هو نسج الدروأع، وأالمعنى أن يجعل المسمار بقدر فل

يجعله رقيقا فيقلق في الحلقة وأل غليظا فيقصمها.
وأ في الية الرشاد إلى إحأكام صناعة السلح وأنحوها من

ِد{الصناعات النافعة وأإتقانها، كما قال تعالى:  لّسْر ِفي  ّدْر  َق }ٱَوأ
فهو إرشاد إلى أن تكون أجزاء الصنعة بمقادير متناسبة.

وأ في الية تعليم الله تعالى نبيه داوأد عليه الصلةا وأالسلم
صناعة الدروأع وأكيفية إحأكامها، وأهو يدل على أن تعلم

الصناعات النافعة وأتعلم كيفية إحأكامها وأإتقانها من العلوم
النافعة التي ينبغي للمة أن تتعلمها وأتحرص على دراستها.

وأفي الية الرشاد إلى التصنيع العسكري، وأاتخاذ أسباب القوةا،
وأالستعداد لجهاد العداء وأدفعهم.

وأ في الية الرشاد إلى اتخاذ السباب التي يحصل بها التحصن
وأالتحرز وأالوقاية من شروأر العداء وأأخطار أسلحتهم وأضررها.

في الية الشارةا إلى العمال اليدوأية، وأقد كان داوأد عليه وأ
عنالصلةا وأالسلم يأكل من عمل يده، وأهو أفضل الكسب، ف

ّلى اللُه ّله عنه، عن النبي َص َكرَب رضي ال ِد ي ْع ِم بن َم َدا الِمق
ّلم قال ِه وأَس ْي َل ُكَل" :َع ْأ َي َأَن  ًا ِمن  ْير ًا َخ َطَعام ٌد  َأَح َكَل  َأ َما 

ْيِه َل ّلى اللُه َع َد َص َداُو ّله  َنبّي ال ِإّن  َيِدِه، َو ِمن عَمِل 
َيِدِه ْأكُل ِمن َعَمِل  َي ّلم كان   روأاه البخاري."وَس

وأ في الية الشارةا إلى أهمية الحديد في الصناعات العسكرية
ْأٌس{وأغيرها، وأقد تقدم قول الله تعالى:  َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلَح َنا  ْل َأنْز ٱَوأ

ّناِس} ِلل ُع  ِف َنا َوأَم ٌد  ِدي  .َش
 مطالب أوألي النهى في في كتابني رحأمه اللهرحأيباوأقال ال

قصد ما ( الكفاية فرض أي ) وأهو" (  شرح غاية المنتهى
عليه تعين وأاحأد إل يوجد لم فإن معين، شخص غير من حأصوله
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ضرر دفع ذلك فمن الجنازةا، على وأالصلةا السلم كرد) 
 (قادر على أسير وأفك ) جائع وأإشباع عار كستر ( المسلمين

نحوه أوأ لمنع منه أخذه تعذر أوأ ذلك عن ) المال بيت تعذر مع
الناس لمصالح ) غالبا إليها محتاج مباحأة صنائع ( ذلك من( وأ) 

وأزرع وأبناء وأحأدادةا كخياطة ( وأالمالية البدنية وأالدنيوية الدينية
قام فإذا بذلك إل ينتظم ل وأالمعاش المعاد أمر لن ) وأغرس
إقامة ذلك من (وأ) فل وأإل طاعة، كان التقرب بنية أهله بذلك،

عاند لمن ) وأسيف بحجة شبه كدفع ( السلم دين إلى الدعوةا
أمر ( منه) وأ} (أحأسن هي بالتي {وأجادلهم تعالى: لقوله

".بشرطه منكر عن وأنهي ) بمعروأف
 " قال غير وأاحأد من الفقهاء من:قال شيخ السلم رحأمه اللهوأ
صحاب الشافعى وأأحأمد بن حأنبل وأغيرهم كأبى حأامد الغزالىأ

ن هذه الصناعات فرضإ :بن الجوزى وأغيرهماوأأبى الفرج 
 كما أن الجهاد،ل بهاإنه ل تتم مصلحة الناس إ ف،على الكفاية

،عيانأ فيكون فرضا على ال،ل أن يتعينإفرض على الكفاية 
مام أحأدا...إوأ مثل أن يستنفر الأا ًمثل أن يقصد العدوأ بلد

وأالمقصود هنا أن هذه العمال التى هي فرض على الكفاية
 لسيما،متى لم يقم بها غير النسان صارت فرض عين عليه

ذا كان الناس محتاجين إلى فلحأةإ ف،ن كان غيره عاجزا عنهاإ
يقوم أوأ نساجتهم أوأ بنائهم صار هذا العمل وأاجبا يجبرهم وأل

ذا امتنعوا عنه بعوض المثل وأل يمكنهم من مطالبةإالمر عليه 
 وأل يمكن الناس من ظلمهم،الناس بزيادةا عن عوض المثل

.بأن يعطوهم دوأن حأقهم..
ذا احأتاج الناس إلى من يصنع لهم آلت الجهاد منإوأكذلك 

جرةا المثل ل يمكنأسلح وأجسر للحرب وأغير ذلك فيستعمل ب
المستعملون من ظلمهم وأل العمال من مطالبتهم بزيادةا على

.)11حأقهم مع الحاجة اليهم "
 "وأمن ذلك أن يحتاج الناس:وأقال المام ابن القيم رحأمه الله

إلى صناعة طائفة كالفلحأة وأالنساجة وأالبناء وأغير ذلك فلولي
 فإنه ل تتم مصلحة الناس،المر أن يلزمهم بذلك بأجرةا مثلهم

إل بذلك.

.الفتاوأى مجموع )11
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ن تعلم هذهإ :وأ لهذا قالت طائفة من أصحاب أحأمد وأالشافعي
 وأكذلك تجهيز،الصناعات فرض على الكفاية لحاجة الناس إليها

الموتى وأدفنهم, وأكذلك أنواع الوليات العامة وأالخاصة التي ل
تقوم مصلحة المة إل بها...

وأ المقصود أن هذه العمال متى لم يقم بها إل شخص وأاحأد
صارت فرضا معينا عليه, فإذا كان الناس محتاجين إلى فلحأة
قوم أوأ نساجتهم أوأ بنائهم صارت هذه العمال مستحقة عليه

 وأل يمكنهم من مطالبة،يجبرهم وألي المر عليها بعوض المثل
 وأل يمكن الناس من ظلمهم،الناس بزيادةا عن عوض المثل

.)12بأن يعطوهم دوأن حأقهم "
وأالواجب على الحكومة السلمية أل تركن إلى الدعة وأالراحأة

 وأتكتفي بما يصنع وأينتج غيرها, بل عليها الجتهاد في،وأالبطالة
 كالصناعات:نتاج المحلي في جميع المجالتإالتصنيع وأال

العسكرية وأغير العسكرية وأفي المجال التقني وأغيرها من
المجالت.

وأ من العمال التي ينبغي للحكومة أن تشجع عليها الناس
وأتحفزهم على احأترافها وأإتقانها العمال المهنية وأالحرف

اليدوأية كالسباكة وأالنجارةا وأالحدادةا وأالخياطة وأالحياكة وأغيرها,
ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّيا" :وأقد قال رسول ال َكِر َكاَن َز

ًا  روأاه مسلم."عليه الّسلُم نّجار
وأأخرج البخاري عن عبد الواحأد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن

عبد الله رضي الله عنهما "أن امرأةا من النصار قالت لرسول
الله صلى الله عليه وأسلم يا رسول الله أل أجعل لك شيئا

" قال فعملتإن شئتتقعد عليه، فإن لي غلما نجارا قال: "
له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه

النخلة التي كان يخطبفصاحأت وأسلم على المنبر الذي صنع 
عندها حأتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وأسلم
حأتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت،
حأتى استقرت، قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر" وأفي

النخلة صياح الصبي فنزل النبي صلى اللهفصاحأت روأاية " 
عليه وأسلم حأتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي

.الحكمية الطرق )12
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الذي يسكت، حأتى استقرت قال: بكت على ما كانت تسمع
من الذكر".

وأأخرج ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم حأدثنا مسافع بن
حأنظلة عن أبي الكدر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 فإن احأتاج الرجل الى مهنته انتفع بها، "تعلموا المهن:قال
 فإن اليد العاملة من السباب الرئيسة في بناء اقتصاد،)11"

قتصادية في البلد, وأالستغناءا وأاطراد التنمية ال،الدوألة وأتقويته
.عن الخرين

فصل: اكتشاف ثروات الرض واستغلل خيراتها

لقد من الله تعالى على عباده بتسخير الرض وأتذليلها لهم
ليستفيدوأا من خيراتها، وأيكتشفوا ثروأاتها وأينتفعوا بها،

وأالحكومة السلمية وأالمسلمون عموما ينبغي لهم أن يسعوا
وأيجتهدوأا في استغلل ثروأات وأمنافع البر وأالبحر وأالكشف

عنها، وأالتنقيب في باطن الرض عن النفط وأالمعادن وأغيرها،
ستيراد البضائعاحأتى يحققوا الكتفاء الذاتي، وأيستغنوا عن 

خراجهاإوأالمنتجات الجنبية، وأعن تنقيب الشركات الجنبية وأ
لثروأات المة كالنفط وأغيره. 

م السباب في زيادةاظقتصادية للدوألة هي من أعافالقوةا ال
قوةا الدوألة السياسية وأالعسكرية وأالعلمية، حأتى تقوم المة
بواجب حأمل الرسالة وأتبليغها للعالم، وأتجاهد في سبيل الله
وأتعد العدةا اللزمة،وأتحقق الكتفاء الذاتي وأتصدر إلى خارج

البلد، وألتمكن العداء من جعل بلد المسلمين سوقا
لبضائعهم، وأمرتعا لشركاتهم التي تجني الرباح الطائلة، وأقد

ِفي :قال تعالى ْا  ْمُشو َف ُلولً  َذ َلْرَض  ُكُم  َل َعَل  ِذي َج ّل َو  ُه ٱ{ ٱ ٱ
ّنُشوُر} ل ِه  ْي َل ِإ َوأ ِه  ِق ْا ِمن ّرْز ُلو ُك َوأ َها  ِب ِك َنا ْا :، وأقال تعالىٱَم ْوأ َتَر َلْم  َأ }

َغ َب َأْس َوأ َلْرِض  ِفي  َوأَما  َوأاِت  لّسَما ِفي  ُكْم ّما  َل ّلَه َسّخَر  ل ٱَأّن  ٱ ٱ
َنًة} ِط َبا َوأ ًةا  ِهَر َظا َعَمُه  ِن ُكْم  ْي َل َق :وأقال تعالى ،َع َل ِذي َخ ّل ّلُه  ل ٱ{ ٱ

ِه ِمَن ِب َأْخَرَج  َف ًء  ِء َمآ لّسَمآ َأنَزَل ِمَن  َوأ َلْرَض  َوأ َوأاِت  ٱلّسَما ٱ ٱ
ِه ِر َأْم ِب ِر  َبْح ْل ِفي  َي  ِر َتْج ِل ْلَك  ُف ْل ُكُم  َل َوأَسّخَر  ُكْم  ّل ًا  ِرْزق ّثَمَراِت  ٱل ٱ ٱ

َوأَسّخَر َبيَن  ِئ َدآ َقَمَر  ْل َوأ لّشْمَس  ُكُم  َل َوأَسّخر  َهاَر.  ْن َل ُكُم  َل ٱَوأَسّخَر  ٱ ٱ
المبارك. لبن الجهاد )11
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َهاَر. ّن ل َوأ ْيَل  ّل ْل ُكُم  ٱَل ْعَمَة ٱ ِن ْا  ّدوأ ُع َت ِإن  َوأ ُه  ُتُمو ْل َأ ُكّل َما َس ُكم ّمن  َتا َوأآ
َكّفاٌر} ُلوٌم  َظ َل ْنَساَن  ل ِإّن  َها  ُتْحُصو ِه لَ  ّل ٱل َلْم :، وأقال تعالىٱ َأ }

ِر َبْح ْل ِفي  ِري  َتْج ْلَك  ُف ْل َوأ َلْرِض  ِفي  ُكم ّما  َل ّلَه َسّخَر  ل َأّن  ٱَتَر  ٱ ٱ ٱ
ّلَه ل ِإّن  ِه  ِن ْذ ِإ ِب ِإلّ  َلْرِض  َلى  َع َع  َق َت َأن  َء  لّسَمآ ُيْمِسُك  َوأ ِه  ِر َأْم ٱِب ٱ ٱ

ُءوأٌف ّرحِأيٌم} َلَر ّناِس  ل ، فقد ذلل الله تعالى لعباده ما فيِٱب
وأقال الرض من حأيوانات وأنباتات وأمعادن وأغيرها لينتفعوا بها،

ًا :تعالى ّي ِر َط ًا  َلْحم ْنُه  ْا ِم ُلو ُك ْأ َت ِل َبْحَر  ْل ِذي َسّخَر ا ّل َو ا ُه َوأ }
ْا ُغو َت ْب َت ِل َوأ ِه  ِفي َواِخَر  ْلَك َم ُف ْل َتَرى ا َوأ َها  َن َبُسو ْل َت َيًة  ْل ْنُه حِأ ْا ِم ِرُجو َتْخ َتْس َوأ

ُكُروأَن} َتْش ُكْم  ّل َع َل َوأ ِه  ِل َفْض ِذي َسّخَر :، وأقال تعالىِمن  ّل ّلُه  ل ٱ{ ٱ
ُكْم ّل َع َل َوأ ِه  ِل َفْض ْا ِمن  ُغو َت ْب َت ِل َوأ ِه  ِر َأْم ِب ِه  ِفي ْلُك  ُف ْل َي  ِر َتْج ِل َبْحَر  ْل ُكُم  ٱَل ٱ

ُكُروأَن. ًا َتْش َلْرِض َجِميع ِفي  َوأَما  َوأاِت  لّسَما ِفي  ُكْم ّما  َل ٱَوأَسّخَر  ٱ
ّكُروأَن} َف َت َي ٍم  ْو َق ّل َياٍت  ِلَك ل َذ ِفي  ِإّن  ْنُه  ، وأالبتغاء من فضله هوّم

:بالتجارةا وأنقل البضائع وأغير ذلك من المنافع كما قال تعالى
ّناَس} ل ُع  َينَف ِبَما  ِر  َبْح ْل ِفي  ِري  َتْج ِتي  ّل ْلِك  ُف ْل َوأ ٱ{ ٱ ٱ ، وأيدل قولهٱ

ًا :تعالى َلْرِض َجِميع ِفي  َوأَما  َوأاِت  لّسَما ِفي  ُكْم ّما  َل َوأَسّخَر  ٱ{ ٱ
ْنُه} ، على أن الله تعالى سخر ما في السماوأات من شمسّم

وأقمر وأنجوم، وأما في الرض من حأيوان وأنبات وأجمادات
وأقال ستفادةا منها في وأجوه المصلح وأالمنافع،انتفاع بها وأالالل

ًا} :تعالى َلْرِض َجِميع ِفي  ُكْم ّما  َل َق  َل ِذي َخ ّل َو  ُه ٱ{ ، قال المامٱ
 "فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهم ما في:ابن جرير رحأمه الله

الرض جميعا، لن الرض وأجميع ما فيها لبني آدم منافع. أما
في الدين فدليل على وأحأدانية ربهم، وأأما في الدنيا فمعاش

 فلذلك قال جل ذكره:،وأبلغا لهم إلى طاعته وأأداء فرائضه
ِفي الْرِض َجِميعا} ُكْم ما  َل َق  َل ِذي َخ ّل َو ا ُه }" 11(.

ِيَش :وأقال تعالى َعا َها َم ِفي ُكْم  َل َنا  ْل َع َوأَج َلْرِض  ِفي ا ُكْم  ّنا ّك ْد َم َق َل َوأ }
ُكُروأَن} َتْش ِليلً ّما   وأهي تعم ما،، وأالمعايش جمع معيشةَق

يعيش به النسان من المأكول، وأأسباب المكاسب من صنائع
وأتجارةا وأحأرف وأغيرها من أنواع المكاسب.

.البيان جامع )11
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باب: الدارةا

 وأتسهيل الجراءات, وأسرعة،إن التقان في العمال الدارية
التنظيم, كل ذلك من وأ وأحأسن التخطيط،نجازإالعمل وأال

الحأسان في العمال التي جاءت الشريعة بالمر به, فقد قال
كل على الحسان كتب الله إن" :صلى الله عليه وأسلم

ذبحتم وإذا ،القتلة فأحسنوا قتلتم فإذا ،شيء
"ذبيحته وليرح شفرته أحدكم وليحد ،الذبحة فأحسنوا

 أي أن الله كتب الحأسان في كل شيء منمسلم، روأاه
أعمال العباد وأمنها الوليات وأالوظائف وأسياسات الحكومة

، وأذكر قتل الذبيحة في الحديث على سبيل المثال،السلمية
أوأ للحاجة إلى بيان إحأسان الذبح في ذلك الوقت. 

فالحديث يدل على أن الحكومة السلمية يجب عليها أن
تنظيم شؤوأنها وأإدارةا وأتتصف بالحأسان وأالتقان في سياستها

أعمالها. 
ستقامة على طاعة الله وأالتحاكما وأالإحأسانسلم جاء بالإفال

إلى كتاب الله تعالى وأسنة رسوله صلى الله عليه وأسلم في
جميع القوال وأالعمال، وأتقوى الله في السر وأالعلن، وأطاعة

ستقامة الحقيقية وأالتنظيماوألةا المر بالمعروأف، وأهذه هي ال
الرشيد للحياةا على طاعة الله في جميع الحأوال وأالتقلبات. 
وأمن المثلة على ذلك الجهاد في سبيل الله،فإن الله تعالى

أمر بالجهاد، وأبالثبات وأالصبر عند القتال، وأبالمصابرةا وأالرباط,
ب، وأحأرم الفرار من الزحأف،جوأحأرم القعود عن الجهاد الوا

عداد وأأخذ الحذر،لوأالتناز ع الذي يؤدي إلى الفشل، وأأمر با
صف وأإلىال رص إلى هموأطاعة المراء بالمعروأف، وأأرشد

الترتيب وأالنضباط، وأبين أن من صفات المؤمنين أنهم إذا
كانوا على أمر جامع كالجهاد أوأ المشاوأرةا أوأ نحوها، لم يذهبوا

ْاقال تعالى: فلبعض شأنهم حأتى يستئذنوا،  ُن ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ۤو{ ٱ

ْا ُعو ِطي َأ َوأ َلُحوَن.  ْف ُت ُكْم  ّل َع ّل ًا  ِثير َك ّلَه  ل ْا  ُكُروأ ْذ َوأ ْا  ُتو ُب ْث َف َئًة  ِف ُتْم  َلِقي َذا  ٱِإ ٱ ٱ
ِإّن ْا  ِبُر ْص َوأ ُكْم  ِريُح َهَب  ْذ َت َوأ ْا  ُلو ْفَش َت َف ْا  ُعو َناَز َت َوألَ  َلُه  َوأَرُسو ّلَه  ۤول ٱ ٱ

ِريَن} ِب لّصا َع  ّلَه َم ٱل . ٱ
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ْاوأقال تعالى:  ُطو ِب َوأَرا ْا  ِبُروأ َوأَصا ْا  ِبُروأ ْص ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{ ٱ
ِلُحوَن} ْف ُت ُكْم  ّل َع َل ّلَه  ل ْا  ُقو ّت ٱَوأ .ٱ

َباِطوأقال تعالى:  َوأِمن ّر ٍةا  ّو ُق ُتْم ّمن  ْع َط َت ْس ُهْم ّما  َل ْا  ّدوأ َأِع َوأ ٱ{
َ ِهْم ل ِن ُدوأ ِريَن ِمن  َوأآَخ ُكْم  ّوأ ُد َع َوأ ِه  ّل ل ّوأ  ْد َع ِه  ِب ُبوَن  ِه ُتْر ْيِل  ٱْلَخ ٱ

ِه ّل ل ِبيِل  ِفي َس ٍء  ْا ِمن َشْي ُقو ُتنِف َوأَما  ُهْم  َلُم ْع َي ّلُه  ل ُهُم  َن َلُمو ْع ٱَت ٱ
َلُموَن} ْظ ُت ُتْم لَ  ْن َأ َوأ ُكْم  ْي َل ِإ َوّف  .ُي

ِوأوأقال تعالى:  َأ َباٍت  ُث ْا  ِفُروأ ن َف ُكْم  ْذَر ْا حِأ ُذوأ ْا ُخ ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{ ٱ
ًا} ْا َجِميع ِفُروأ .ٱْن
ًاوأقال تعالى:  ّف ِه َص ِل ِبي ِفي َس ُلوَن  ِت َقا ُي ِذيَن  ّل ُيِحّب  ّلَه  ل ِإّن  ٱ{ ٱ

َياٌن ّمْرُصوٌص} ْن ُب ُهم  ّن َأ . َك
َذاوأقال تعالى:  ِإ َوأ ِه  ِل َوأَرُسو ِه  ّل ل ِب ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ُنوَن  ْؤِم ْلُم ّنَما  ِإ ٱ{ ٱ ٱ

ِذيَن ّل ِإّن  ُه  ُنو ِذ ْأ َت َيْس ّتٰى  ْا حَأ ُبو َه ْذ َي ّلْم  ٍر َجاِمٍع  َأْم َلٰى  َع َعُه  ْا َم ُنو ٱَكا
ُنوَك َذ ْأ َت ْس َذا  ِإ َف ِه  ِل َوأَرُسو ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن  ّل ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َنَك  ُنو ِذ ْأ َت ٱَيْس ٱ ٱ

ّلَه ل ِإّن  ّلَه  ل ُهُم  َل ِفْر  ْغ َت ْس َوأ ُهْم  ْن ْئَت ِم َذن لَمن ِش ْأ َف ِهْم  ِن ْأ ْعِض َش َب ٱِل ٱ ٱ
ُفوٌر ّرحِأيٌم}. َغ

وأعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
 فأما من ابتغى وجه.االغزو غزوان": الله عليه وأسلم

الله وأطاع المام وأنفق الكريمة، وياسر الشريك،
واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من
غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى المام وأفسد في

. روأاه أبو داوأد."الرض فإنه لن يرجع بالكفاف
جماعة وأل بجماعة، إل إسلم ل إنه ":وأقال عمر رضي الله عنه

الفقه على قومه سوده فمن بطاعة، إل إمارةا وأل بإمارةا، إل
هلكا كان فقه غير على قومه سوده وأمن وألهم، له حأياةا كان

" روأاه الدارمي.وألهم له
 

,بط العمالضوأقد جاءت الشريعة السلمية بقواعد عامة ل
:  وأتنظيمها،وأمن هذه القواعد,وأحأسن إدارتها

نجاز وحسن  إ  تقان في العمل وسرعة ال  إ  أول: ال
:التخطيط والتنظيم

 يحب إذا عمل العامل عمل أن يتقنه وأينصح تعالىإن اللهف
عمل إذا يحب الله إن" :قال صلى الله عليه وأسلم  كما،فيه



  299
 الشرعية السياسة

, وأقال صلى الله عليهروأاه أبو يعلى"يتقنه أن عمل أحدكم
 روأاه"يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن"وأسلم: 

كسب الكسب خير" :وأقال صلى الله عليه وأسلمالطبراني، 
.أحأمد روأاه "نصح إذا العامل

وأمع اتساع مجالت الحياةا وأكثرةا شؤوأنها،تزداد الحاجة إلى
ا عنًنجاز للعمال بعيدإءات وأالا وأسرعة الجر,حأسن التخطيط

 وأالخمول, وأالفوضى الدارية, وأالرتجال,همالإ وأال,التسيب
وأقد كان وأتعطيل حأاجاتهم، , وأالحأتجاب عن الناس,وأالكسل

رسول الله صلى الله عليه وأسلم يستعيذ بالله من العجز
 رسول اللهكانوأالكسل،وأقال ابن عباس رضي الله عنهما " 

 يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجزصلى الله عليه وأسلم
عن أبيوأ  صلى الله عليه وأسلم " روأاه ابن عساكر،وأل كسلن

ّله عنه: ِوأيَة رضي ال َعا َقاَل لم َأنه  ّله عنه،  ّي رضي ال ِد َلز مريَم ا
ّلم يقول ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ُه" :َسِمعُت رسوِل ال من ولّ

ِم ُدوَن َحاجتِه ِلميَن َفاَحتَجَب  ُأموِر الُمس ًا ِمن  ّله َشيئ ال
ِتهم وَفقِرهم ّل ِتِه وَخ ّل ِته وَخ ُدوَن َحاَج ّله  َتَجب ال اح

َوائِج الناِس."وَفقِرِه يوَم الِقيامِة ِوأيُة رُجل على حَأ َعا َعل ُم َفج  
َد، وأالترمذي،  وأعن معاذ بن جبل رضي الله عنهروأاه أبو داوأ

من ولي من"قال قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم: 
أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة

 وأغيره. روأاه أحأمد"الله عنه يوم القيامةاحتجب 
اوأ عن عباية بن رفاعة قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن سعد

لما بنى القصر قال: انقطع الصويت فبعث إليه محمد بن
مسلمة فلما قدم أخرج زنده وأأوأرى ناره وأابتاع حأطبا بدرهم

ن رجل فعل كذا وأكذا فقال: ذاك محمد بنإ :وأقيل لسعد
مسلمة خرج إليه فحلف بالله ما قاله فقال: نؤدي عنك الذي

تقوله وأنفعل ما أمرنا به فأحأرق الباب ثم أقبل يعرض عليه أن
ليهإيزوأده فأبى فخرج فقدم على عمر رضي الله عنه فهجر 

فسار ذهابه وأرجوعه تسع عشر فقال: لول حأسن الظن بك
لرأينا أنك لم تؤد عنا قال: بلى أرسل يقرأ السلم وأيعتذر

وأيحلف بالله ما قاله قال: فهل زوأدك شيئا قال: ل قال: فما
منعك أن تزوأدني أنت قال: إني كرهت أن آمر لك فيكون لك

،البارد وأيكون لي الحار وأحأولي أهل المدينة قد قتلهم الجوع
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ل"وأقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وأسلم يقول: 
روأاه أحأمد وأغيره. "يشبع الرجل دون جاره

وأعن عاصم بن أبي النجود" أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث
وأل تلبسواعماله شرط عليهم أل تركبوا برذوأنا وأل تأكلوا نقيا 

رقيقا، وأل تغلقوا أبوابكم دوأن حأوائج الناس، فإن فعلتم شيئا
من ذلك فقد حألت بكم العقوبة، قال: ثم شيعهم، فإذا أراد أن

يرجع قال: إني لم أسلطكم على دماء المسلمين وأل على
أعراضهم وأل على أموالهم، وألكني بعثتكم لتقيموا بهم الصلةا،

 فإن أشكل عليكموأتقسموا فيئهم، وأتحكموا بينهم بالعدل،
 وأل تجمروأها، أل فل تضربوا العرب فتذلوها،شيء فارفعوه إلي

 جردوأا القرآن وأأقلوا، وأل تعتلوا عليها فتحرموها،فتفتنوها
الروأاية عن رسول الله صلى الله عليه وأسلم انطلقوا وأأنا

" روأاه عبد الرزاق في مصنفه.شريككم
أل العمل في القوةا ": رضي الله عنهالخطاب بن عمر قالوأ

وأاتقوا علنية، سريرةا تخالف أل وأالمانة لغد، اليوم عمل تؤخر
،)11"يقه الله يتق وأمن بالتوقي، التقوى فإنما وأجل، عز الله

: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: الضحاك قالعنوأ
 لغداليوم عمل تؤخروأا فإن القوةا في العمل أل :أما بعد"

 فلم تدروأا أيها، عليكم العمالتداركت إذا فعلتم ذلك فانكم،
 وأالخرللدنياذا خيرتم بين أمرين أحأدهما إ ف،تأخذوأن فأضعتم

ن الدنيا تفنىإ ف،للخرةا فاختاروأا أمر الخرةا على أمر الدنيا
 تبقى كونوا من الله على وأجل وأتعلموا كتاب اللهالخرةاوأإن 

"روأاه ابن أبي شيبة.القلوبنه ينابيع العلم وأربيع إف
 وأحأاجاتهم الناسوأتلبية ضروأرات ،للرعيةإن سياسة الحكومة 

, وأجدية, وأتساس بنشاط, الحكومة أعمالتقتضي أن تدار
 وأمن الطاعة،وأطاعة للمسؤلين بالمعروأف  وأنظام،,وأضبط

 الموظفون بالوأامر وأالتعليمات التي تسيرعملبالمعروأف أن ي
العمال الدارية.

ثانيا: المانة في العمال:
ل أهل للعمل وأالوظيفة حأتى يجمع بين المانةجل يكون الر

ختصاص، وأقد أخبر الله تعالى عن يوسف عليهاوأالعلم بال
.الطبري تاريخ )11
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ّنيالصلةا وأالسلم أنه قال:  ِإ َلْرِض  ِئِن  َلٰى َخَزآ َع ِني  ْل َع ْج ٱ{ ٱ
ِليٌم} َع ِفيٌظ  ّني أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق: وأقد،حَأ {إ
ِليٌم} َع ِفيٌظ  ّليتني "حَأ  "،إني حأافظ لما استودعتني، عالم بما وأ

ِليٌم}وأعن قتادةا، قوله:  َع ِفيٌظ  ّني حَأ  حأفيظ لما" يقول: {إ
وأليُت، عليم بأمره".

فإذا كان العامل أمينا وألكن لعلم له في العمل الذي أسند
 وألم،وأإذا كان عالما بعمله إليه، فلن ينجز العمل المناط به،

يكن تقيا أمينا فقد يخون في عمله وألن ينصح فيه، وأقد قال
تكاد ل المائة كالبل الناس إنما" :صلى الله عليه وأسلم

مسلم، وأالراحألة التي يجعلوأ روأاه البخاري "راحلة فيها تجد
عليها الرحأل وأتركب، وأالمعنى ندرةا الكامل في صفاته بين

الناس الذي يحمل أثقال الناس وأيؤدي المانة،وأقد ذكر البخاري
هذا الحديث في باب: رفع المانة، وأقال شيخ السلم ابن تيمية

 وألهذا كان،رحأمه الله "اجتماع القوةا وأالمانة في الناس قليل
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد
الفاجر، وأعجز الثقة. فالواجب في كل وألية، الصلح بحسبها

"11(.
كثيرةا، وأمنها أن يأخذ القاضي أوأ وأالخيانة في العمل لها صور

ُلوَنقال تعالى: وأقد هدية على عمله،  أوأ رشوةا العامل ّكا َأ }
ي الحرام وأهو الرشوةا، وأعن ابن مسعود رضيأ، ِللّسْحِت}

 وأهي بين الناس،"الرشوةا في الحكم كفر: الله عنه قال
:وأعن أبي وأائل عن مسروأق قال سحت" روأاه الطبراني،

 وأإذا أخذ الرشوةا،كل السحتأالقاضي إذا أخذ هدية فقد "
بلغت به الكفر" روأاه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأعن عبد الله

لعن رسول الله صلى الله: "بن عمروأ رضي الله عنهما قال
عليه وأسلم الراشي وأالمرتشي " روأاه أبوداوأد وأالترمذي.

لعن رسول الله صلى":  وأعن أبي هريرةا رضي الله عنه قال
 روأاه الترمذيالله عليه وأسلم الراشي وأالمرتشي في الحكم "

وأغيره.
ّله عنه ّي رضي ال ِد ٍد الّساِع ِد الّرحْأمن بِن سع ْب ْيد ع ِبي حُأم أ

َ وأعن 
َقاُل ُي ِد  َلْز ّلم َرُجلً ِمن ا ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِبّي َص ّن ْعمَل ال قال: اْست

.الفتاوأى مجموع )11
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َذا َه َوأ ُكْم،  َل َذا  َه ِدَم قـال:  َق َلّما  َف ِة،  َق َلى الّصد َع ِة  ّي ِب ْت ّل ْبـُن ال َلُه: ا
ِر، ْلِمنب ّلم على ا ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َقاَم رسوُل ال َف َلّي  ِإ َي  ِد ُأه

ُثّم قال ِه،  ْي َل َع َنى  ْث َأ ّله وأ َد ال ْعِمُل الّرُجَل" :َفحِم َأْست ّني  ِإ َف ُد  ْع َأّما ب

َذا َه َوأ ُكْم،  َل َذا  َه ُقوُل:  َي َف ِتي  ْأ َي َف ّله،  ِني ال ّ ْلعَمِل ِمّما وأل ُكْم على ا ْن ِم
ِإْن َيُه  ِت أ

ْ ّتى ت ِه حأ ُأّم ْوأ  َأ ِه  َأبي َفل جلس في بيِت  َأ َلّي،  ِإ َيت  ِد ْه ُأ ّيٌة  ِد َه
ّله ِقَي ال َل ِه إلّ  ّق ِر حأ ْي َغ ِب ًا  ْيئ ُكْم َش ْن ٌد ِم َأحأ ُذ  ْأُخ ّله ل ي ًا، وأال َكاَن صادق

ّله ِقَي ال َل ُكْم  ْن ًا ِم َأحأد َفّن  ْعر َأ َفل  ِة،  ْلِقياَم ْوَم ا َي ُلُه  َيْحِم َلى،  َتعا
َع َف ُثّم ر َعُر  ْي ًةا ت ْوأ شا َأ َها ُخواٌر،  َل َبقرةا  ْوأ  َأ ٌء،  َغا َلُه ر ًا  ِعير َيْحِمُل ب

ِه فقال  ْي ْبط َبياُض إ َي  ِؤ ّتى ُر ِه حأ ْي ْغُت "َيد ّل َب َهْل  ُهّم  ّل ًا" ال  " ثلث
ٌق عليه الهدية إلى المام"، وأقال صلى الله عليه وأسلم: متف

 وأمثل الهدية للمراء محاباتهم في روأاه الطبراني،"غلول
المعاملت كالبيع وأالشراء، قال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه

حأق بغير المسلمين مال من وأغيرهم العمال أخذه وأما ":الله
يأخذوأنها التى كالهدايا منهم استخراجه العادل المر فلولي
هدايا عنه: الله رضى الخدري سعيد أبو قال العمل بسبب
ابن عن الهدايا كتاب في الحربي ابراهيم وأروأى غلول. العمال
قال:صلى الله عليه وأسلم النبى  إن عنهما الله رضى عباس

... "غلول المراء هدايا"
وأالمؤاجرةا المبايعة من المعاملة في الولةا محاباه وأكذلك

الهدية، نوع من هو ذلك وأنحو وأالمزارعة وأالمساقاه وأالمضاربة
من عماله من عنه الله رضى الخطاب بن عمر شاطر وألهذا
كانوا لما شاطرهم وأإنما بخيانة، يتهم ل وأدين فضل له كان

يقتضى المر وأكان وأغيرها، محاباةا من الولية لجل به خصوا
.)11"بالسوية يقسم عدل إمام كان لنه ذلك

وأمن الخيانة في العمل استغلل الوظيفة لسرقة المال العام،
ٍر ْنِت عاِم ِب َلَة  ْو أوأ صرفه في غير مصارفه الشرعية، فعن َخ

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ْعُت رسوَل ال ِة، قالت: سِم ّي ِر ْنَصا َل ا
ْيِر َحـِّق"َيُقوُل  ِبَغ ّلِه  َتَخّوُضوَن ِفي ماِل ال َي ِإّن ِرَجالً 

َيامِة ْلِق َيْوَم ا ّناُر   روأاه البخاري."َفلُهُم ال
ّله ْعُت رسوَل ال ّله عنه قال: َسِم َةا رضي ال ْيَر ُعَم ِدي بن  َع وأعن 

ُقول  ًا"َي َيط َنا ِمْخ َتَم َك َلى َعَمل، َف ُكْم َع ْن ُه ِم َنا ْل َتْعَم َمن اْس

.الفتاوأى مجموع )11
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ْلِقياَمِة ِبِه يْوم ا ِتي  ْأ َي ُلول  َكاَن ُغ ِه"َفَما َفْوَقُه،  ْلي َإ َقام   ف
ّله ِه، فقال: يا رسول ال ْي َل ِإ ْنظُر  َأ ّني  َأ ِر، ك ْنَصا َل ُد ِمَن ا َأْسو رُجٌل 

َلَك قال ْقبل عني عم َذا،؟ " وأمالَك"ا َك َوأ َذا  َك ُقول  ُتك ت ْع  قال: َسِم
َلى عمٍل"قال  ُه َع َنا ْل ُلُه الن: من اْستْعم َأُقو َنا  َأ َو

ُنِِهى َذ وَما  َأَخ ْنُه  ِتي ِم ُأو ِكثيِره، فَما  ِليلِه َو ْليِجيء بَق ف
َتَهى ْن ْنُه ا  روأاه مسلم."َع

وأمن الخيانة في العمل أن توسد العمال إلى غير أهلها لجل
َأنقرابة أوأ صداقة أوأ غيرها، وأقد قال تعالى:  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ل ِإّن  ٱ{

ْا ُكُمو َتْح َأن  ّناِس  ل ْيَن  َب ُتْم  َكْم َذا حَأ ِإ َوأ َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناِت  َلَما ْا  ّدوأ ٱُتؤ ۤى ٱ
ًا} َبِصير ًا  َكاَن َسِميع ّلَه  ل ِإّن  ِه  ِب ُكْم  ُظ ِع َي ِعّما  ِن ّلَه  ل ِإّن  ْدِل  َع ْل ٱِب ٱ ،ٱ

َقاَل َعْن أبي هريرةا رضي الله عنه  ّلى اللُه:َوأ ّنبّي َص َنَما ال ْي  ب
َتى َقاَل: َم َف ِبّي  ْعرا ُه أ َء ْوَم، جا َق ْل ّدُث ا ُيَح ِلٍس  ّلم في َمْج ِه وأَس ْي َل َع

َعُة ّدُث،؟الّسا ُيَح ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َفَمَضى رُسوُل ال  
ْعُضهْم: َب َقاَل  َقاَل، وأ ِره ما  َك َف َقاَل،  َع َما  ِم: َسِم ْو َق ْل ْعُض ا َب فَقال 

َقاَل  َثُه  ِدي َقَضى حَأ َذا  ّتى إ ْع، حَأ َيْسَم َلْم  ِئُل َعِن"َبْل  ْيَن الّسا أ
َقاَل "؟الّساَعِة ّله،  َيا رُسوَل ال َنا  ّيَعِت" :َقال: ها أ َذا ُض إ

ِظِر الّساعَة َت ْن َلَمانُة فا َها"ا ُت َع ْيَف إَضا َك َقاَل:  َقاَل: ؟  َذا"  إ
ِظِر الّساعة َت ْن ِلِه َفا ْيِر أْه ُه"ُوّسد الْمُر إلى َغ  روأا

ُبخاري .ال
وأقال الروأياني في مسنده حأدثنا أحأمد بن عبدالرحأمن حأدثنا

عمي حأدثني عبدالله بن عياش عن أبيه" أن يزيد بن المهلب
لما وألى خراسان قال دلوني على رجل حأامل لخصال الخير
فدل على أبي بردةا بن أبي موسى الشعري فلما جاءه رآه

رجل فائقا فلما كلمه رأى مخبرته أفضل من مرآته قال: وأإني
وأليتك كذا وأكذا من عملى فاستعفاه فأبى أن يعفيه فقال: أيها
المير أل أخبرك بشىء حأدثنيه أبي أنه سمعه من رسول الله

صلى الله عليه وأسلم قال هاته قال: إنه سمع رسول الله
من تولى عمل وهو يعلم"صلى الله عليه وأسلم يقول: 

"أنه ليس لذلك العمل بأهل فليتبوأ مقعده من النار
وأانا أشهد أيها المير أني لست بأهل لما دعوتني إليه. فقال له

 فاخرج،يزيد: ما زدت إل أن حأرضتني على نفسك وأرغبتنا فيك
 فخرج ثم أقام فيه ما شاء الله، فإني غير معفيك،إلى عهدك

أن يقيم فاستأذنه بالقدوأم عليه فأذن له فقال: أيها المير أل
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أحأدثك بشيء حأدثنيه أبي أنه سمع من رسول الله صلى الله
ملعون من سأل بوجه الله"عليه وأسلم قال هاته قال: 

وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم
وأقال: أنا أسألك بوجه الله إل ما أعفيتني أيها"يسأله هجرا

المير من عملك فأعفاه"، قال اللباني: إسناده حأسن.
وأمن الخيانة في العمل، وأالتعاوأن على الثم وأالعدوأان، قبول

الشفاعة السيئة التي يترتب عليها تعطيل الحدوأد أوأ تقديم
نجازإالرجل على من هو أوألى منه في الوظيفة، أوأ في 

نهاء المعاملت، أوأ تمكينه من اغتصاب حأقوقإجراءات وأإال
َلىالخرين،أوأ غيرها من المظالم،وأقد قال تعالى:  َع ْا  ُنو َوأ َعا َت َوأ }

ِإّن ّلَه  ل ْا  ُقو ّت َوأ َوأاِن  ْد ُع ْل َوأ ِم  ْث ِل َلى  َع ْا  ُنو َوأ َعا َت َوألَ  ٰى  َو ْق ّت ل َوأ ٱْلبّر  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ُد  ِدي ّلَه َش َقاِب}اٱل ِع . ْل

َهاوأقال تعالى:  ْن َنِصيٌب ّم ّلُه  ُكْن  َي َنًة  َعًة حَأَس َفا ْع َش َف َيْش {ّمن 
ُكّل َلٰى  َع ّلُه  ل َكاَن  َوأ َها  ْن ْفٌل ّم ِك ّلُه  ُكْن  َي َئًة  ّي َعًة َس َفا ْع َش َف َيْش ٱَوأَمن 

ًا} ِقيت ٍء ّم .َشْي
ِةا َأ ْأُن المْر ُهْم َش َهّم َأ ًا  ْيش ُقَر َأّن  َها،  ْن َع ّلُه  ِئَشَة رِضَي ال َعا َعْن  َوأ

ّله ّلُم فيها َرُسوَل ال َك ُي ُلوا: مْن  َقا َف َقْت  ّلتي َسَر ِة ا ّي المْخُزوأِم
ْبُن ُأَساَمُة  ِإلّ  ِه  ْي َل َع ُء  َتري َيْج َوأَمْن  ُلوا:  َقا َف ّلم،  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َص

ّلم، ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ٍد، حِأّب رسوِل ال ُأَساَمُة َزي ّلَمُه  َك َف
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ّد ِمْن" َفَقاَل َرُسوُل ال َتْشَفُع في َح َأ

َتَعالى ّلِه  ُدوِد ال َقاَلخ ثم قام فا"ُح ُثّم  َلَك" :تطب  َأه ّنَما  ِإ
َقا ِفيهم الّشِريُف ِإذا َسَر ُنوا  َكا ّنهْم  َأ ُكْم  َل ْب ّلذيَن َق ا

ّد، ْيِه الَح َل َأقاُموا َع َقا ِفيِهُم الّضِعيُف،  ِإذا َسَر ُه، َو ُكو َتَر
َطْعُت َلَق ْنبَت ُمَحّمٍد َسَرَقَت  ِب ِطَمَة  َأّن فا َلْو  ّلِه  ْيُم ال َوا

َدَها ٌق عليه. "َي متف
حد دون شفاعته حالت من": وأقال صلى الله عليه وأسلم

باطل في خاصم ومن ،الله ضاد فقد الله حدود من
،عنه ينزع حتى الله سخط في يزل لم يعلمه وهو
ردغة الله أسكنه فيه ليس ما مؤمن في قال ومن

 روأاه أبو داوأد وأأحأمد."قال مما يخرج حتى الخبال

:ثالثا: منع الختلط بين النساء والرجال
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منع الختلط بين الرجال وأالنساء في يجب على وألةا المر
الدوأائر الحكومية وأغيرها،فإن الختلط من أعظم السباب في

فشو الفاحأشة،وأالنحطاط الخلقي وأالتفكك السري في
ُهّن ِمن قال تعالى: وأقدالمجتمع، ُلو َأ ْس َف ًا  َتاع ُهّن َم ُتُمو ْل َأ َذا َس ِإ َوأ ٱ{

ِهّن} ِب ُلو ُق َوأ ُكْم  ِب ُلو ُق ِل َهُر  ْط َأ ُكْم  ِل ٰذ ِء حِأَجاٍب  ْبنَوأَرآ َبَة  ْق ُع َعْن  َوأ  ،
َقال ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ْنُه أّن َرُسوَل ال َع ّله  ٍر رضي ال :َعاِم

ّنَساِء" َلى ال ّدُخوَل َع ُكْم َوال ّيا ِر"إ ْنَصا َقاَل َرُجٌل ِمَن ال َف  ،:
َو ْلحْم ْيَت ا َفرأ ْلحْمُو الَمْوُت" : قاَل؟أ ٌق عليه."ا  متف

وأ عن حأمزةا بن أبي أسيد النصاري عن أبيه: أنه سمع رسول
الله صلى الله عليه وأسلم يقول وأهو خارج من المسجد

فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى
نه ليس لكن أنإاستأخرن ف" :الله عليه وأسلم للنساء

 فكانت" عليكن بحافات الطريق،تحققن الطريق
المرأةا تلتصق بالجدار حأتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها

به" روأاه أبو داوأد.
أل ":وأقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

في يخرجن نساءكم أن بلغني فإنه تغاروأن، أوأ تستحيون
" روأاه أحأمد.العلوج يزاحأمن السواق

وأقال المام ابن القيم رحأمه الله "وأمن ذلك أن وألي المر
يجب عليه أن يمنع اختلط الرجال بالنساء في السواق وأالفرج

وأمجامع الرجال.. فالمام مسئول عن ذلك وأالفتنة به عظيمة
ما تركت بعدي فتنة أضر": قال صلى الله عليه وأسلم

باعدوا بين" : وأفي حأديث آخر"على الرجال من النساء
لكن" : وأفي حأديث آخر أنه قال للنساء"الرجال والنساء
 وأيجب عليه منع النساء من الخروأج،"حافات الطريق

متزينات متجملت وأمنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات
عاريات كالثياب الواسعة وأالرقاق وأمنعهن من حأديث الرجال

في الطرقات وأمنع الرجال من ذلك... وأله أن يحبس المرأةا إذا
 بل، وأل سيما إذا خرجت متجملة،أكثرت الخروأج من منزلها

 وأالله،إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الثم وأالمعصية
وأقد منع أمير المؤمنين عمر بن، سائل وألي المر عن ذلك

الرجالطريق  الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في
 به فيي فعلى وألي المر أن يقتد،وأالختلط بهم في الطريق
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ذلك، وأقال الخلل في جامعه أخبرني محمد بن يحيى الكحال
أنه قال لبي عبد الله أرى الرجل السوء مع المرأةا قال صح

، وأيمنع المرأةا إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الخرةا..به.
المرأة" : فقد قال النبي صلى الله عليه وأسلم.في المسجد

وأل ريب أن تمكين "إذا خرجت استشرفها الشيطان
النساء من اختلطهن بالرجال أصل كل بلية وأشر وأهو من

 كما أنه من أسباب فساد،أعظم أسباب نزوأل العقوبات العامة
أمور العامة وأالخاصة وأاختلط الرجال بالنساء سبب لكثرةا

 وأهو من أسباب الموت العام وأالطواعين..،الفواحأش وأالزنا
فمن أعظم أسباب الموت العام كثرةا الزنا بسبب تمكين

النساء من اختلطهن بالرجال وأالمشي بينهم متبرجات
 وألو علم أوألياء المر ما في ذلك من فساد الدنيا،متجملت

قال عبد الله وأالرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك،
 إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله:بن مسعود رضي الله عنه

َنا َرُسوُل, وأ)11بهلكها " ْي َل َع َبَل  ْق َأ َقاَل:  ُعَمَر؛  ْبِن  ِه  ِد الل ْب َع َعْن 
َقاَل:  َف ِه صلى الله عليه وأسلم.  ْلُمَهاِجِريَن"الل َياَمْعَشَر ا

َلْم ُكوُهّن:  ْدِر ُت َأْن  ِباللِه  ُذ  َأُعو ِبِهّن، َو ُتْم  ِلي ُت ْب َذا ا ِإ َخْمٌس 
ِإلّ ِبَها،  ُنوا  ِل ُيْع ّتى  ٍم َقّط.ا َح ْلَفاِحَشُة ِفي َقْو ْظَهَر ا َت
ُكْن َمَضْت َت َلْم  ِتي  ّل َلْوَجاُع ا ّطاُعوُن َوا َفَشا ِفيِهُم ال

ّلِذيَن َمَضْوا َأْسلَِفِهُم ا َياَل, ِفي  ْك ْلِم ْنَقُصوا ا َي َلْم  َو
َنِة َوَجْوِر ُئو ْلَم ّدة ا ِنيَن َوِش ِبالّس َذوا  ِإلّ أِخ ْلِميَزاَن،  َوا

ْيِهْم َل َطاِن َع ْل ِنُعوا, الّس ِإلّ ُم ِلِهْم،  َأْمَوا َة  َكا َنُعوا َز َيْم َلْم  َو
َطُروا ُيَم َلْم  ِئُم  َبَها ْل َلْولَ ا ْطَر ِمَن الّسَماِء، َو ْلَق َلْم, ا َو

ْيِهْم َل ّلَط اللُه َع ِإلّ َس ِلِه،  َد َرُسِو َد اللِه َوَعْه ْنُقُضوا َعْه َي
ِيهْم ْيِد َأ َبْعَض َماِفي ب ُذوا  َأَخ ْيِرِهْم، َف ًا ِمن َغ ُدّو َوَما, َع

ْنَزَل اللُه، َأ ُيروا مّما  َتّخ َي َتاِب اللِه، َو ِك ِب ُتُهْم  ِئّم َأ ُكْم  َتْح َلْم 
َنُهْم ْي َب ْأَسُهْم  َب  وأغيره.ه روأاه ابن ماج"ِإلّ َجَعَل اللُه 

وأقال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله " وأقد كان من سنة
النبي صلى الله عليه وأسلم وأسنة خلفائه التمييز بين الرجال

 فكان المندوأب في الصلةا أن،وأالنساء وأالمتأهلين وأالعزاب
 وأقال،يكون الرجال في مقدم المسجد وأالنساء في مؤخره

.الحكمية الطرق )11
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خير صفوف الرجال أولها"النبي صلى الله عليه وأسلم 
وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها

يا معشر النساء ل ترفعن رؤوسكن" :وأقال "أولها
وأكان إذا "حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الزر

 لئل يختلط،سلم لبث هنيهة هو وأالرجال لينصرف النساء أوأل
 وأكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في،الرجال وأالنساء

 ثم ذهب فخطب، فكان إذا قضى الصلةا خطب الرجال،ناحأية
 كما ثبت ذلك في،النساء فوعظهن وأحأثهن على الصدقة

الصحيح وأقد كان عمر بن الخطاب وأبعضهم يرفعه إلى النبي
بواب المسجد أظنهأصلى الله عليه وأسلم قد قال عن أحأد 

 فما دخله عبد الله، لو تركنا هذا الباب للنساء:الباب الشرقي
 وأفي السنن عن النبي صلى الله عليه.بن عمر حأتى مات

ل تحققن الطريق وامشين في" :وأسلم أنه قال للنساء
 وأكذلك.. أي ل تمشين في حأق الطريق وأهو وأسطه."حافته

لما قدم المهاجروأن المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروأفة
، فل ينزل العزب بين المتأهلين،لهم متميزةا عن دوأر المتأهلين

، بالخر سبب الفتنة الصنفين لن اختلط أحأد،وأهذا كله
فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلط النار

.)11طب "ـوأالح

رابعا: مراقبة العمال والموظفين ومتابعة أعمالهم
:ومحاسبتهم

على الحكومة أن تراقب أعمال الموظفين، وأتتابع تنفيذهم
رضي الخطاب بن عمر أن أبيه عن طاوأس ابن عنف للوأامر،

أعلم من خير عليكم استعملت إن قال: "أرأيتم عنه الله
في أنظر حأتى ل قال نعم قالوا: علي ما أقضيت بالعدل وأأمرته

عبد الرزاق في مصنفه "روأاه ل أم أمرته ما أعمل عمله
همال في العمل وأالفوضىإ، وأتحاسب على التقصير وأالوأغيره

 بالنظمة وأالوأامر،وأتحاسب علىانضباطالدارية، وأعدم ال
 أوأ, أوأ أخذ الرشا,استغلل الوظيفة لختلس المال العام

 الناس لهم في المعاملت كالبيعةاالهدايا بسبب العمل،أوأ محابا

.الستقامة )11
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وأغيره بسبب عملهم، أوأ تقديم غير المستحقين في الوظائف
وأالعمال، أوأ غيرها من المخالفات.

 المظالمقضاءوأيمكن تخصيص هيئة قضائية شرعية في 
للقضايا المتعلقة بالدارةا وأالعمل، وأتتفرع منها عدةا محاكم

للفصل في جميع القضايا المتعلقة باختصاصها، وأتتلقى دعاوأى
طالبون برفعيالناس وأالموظفين الذين يدعون حأقا لهم أوأ 

ظلم قد وأقع عليهم، أوأ غيرها من الدعاوأى التي هي من
اختصاص الهيئة.

:صلح الداري  إ  خامسا: التطوير وال
ينبغي على وألةا المر السعي الدائم لتحسين العمال الدارية

صلحأها بما يحقق أهداف الحكومة السلميةإوأتطويرها وأ
وأسياساتها،وأينظم أعمالها، فإن كل ما يحقق المصالح الشرعية

وأيقوي دعائم الدوألة السلمية فهو من الواجبات، وأالقاعدةا
من"، وأ  أن مال يتم الواجب إل به فهو وأاجب، "الشرعية
تصرف المام على الرعية منوط  "أن الشرعية القواعد

". بالمصلحة
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 وأالتربيةالتعليم: باب

إن أوأل ما يجب أن يدعى إليه الناس هو توحأيد الله تعالى، وأأن
 كتاب الله تعالى وأسنة رسوله صلى: الولةا بتعليم الناسجتهدي

َوأَمآ: الله عليه وأسلم،وأتزكيتهم وأتربيتهم،كما قال تعالى }
ْا َن َأ ِإلّ  ٰـَه  َل ِإ ّنُه ل  َأ ِه  ْي َل ِإ ُنوحِأ  ِإلّ  ِلَك ِمن ّرُسوٍل  ْب َق َنا ِمن  ْل اَأْرَس

ۤ
ۤي

ُدوأِن} ُب ْع َعَث :, وأقال تعالىٱَف َب ْذ  ِإ ِنيَن  ْلُمؤِم َلى  َع ّلُه  ل ْد َمّن  َق َل ٱ{ ٱ
ُهُم ّلُم َع ُي َوأ ِهْم  ّكي ُيَز َوأ ِه  ِت َيا ِهْم آ ْي َل َع ْا  ُلو ْت َي ِهْم  ُفِس ْن َأ ِهْم َرُسولً ّمْن  ِفي

ِبيٍن} ِفي َضلٍل ّم َل ْبُل  َق ْا ِمن  ُنو َكا ِإن  َوأ ْكَمَة  ْلِح َوأ َتاَب  ِك ٱْل ,وأقالٱ
ِهْم: تعالى ْي َل َع ُلو  ْت َي ُهْم  ْن ّييَن َرُسولً ّم ُلّم ِفي  َعَث  َب ِذي  ّل َو  ُه ٱ{ ٱ

ْبُل َق ْا ِمن  ُنو َكا ِإن  َوأ ْكَمَة  ْلِح َوأ َتاَب  ِك ْل ُهُم  ّلُم َع ُي َوأ ِهْم  ّكي ُيَز َوأ ِه  ِت َيا ٱآ ٱ
ِبيٍن} ِفي َضلٍَل ّم .َل

وأعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حأدثني أبي عمر بن
الخطاب، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه

وأسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد
سواد الشعر. ل يرى عليه أثر السفر. وأل يعرفه منا أحأد. حأتى

سند ركبتيه إلىأجلس إلى النبي صلى الله عليه وأسلم. ف
أخبرني يا محمد"ركبتيه. وأوأضع كفيه على فخذيه. وأقال: 

. فقال رسول الله صلى الله عليه وأسلم:"عن السلم
السلم أن تشهد أن ل إله إل الله وأن محمدا"

رسول الله صلى الله عليه وسلم.ا وتقيم الصلة.ا
وتؤتي الزكاة.ا وتصوم رمضان.ا وتحج البيت، إن

.ا قال فعجبنا له.ا"صدقت"استطعت إليه سبيل" قال: 
يسأله ويصدقه.ا قال: فأخبرني عن اليمان.ا قال:
"أن تؤمن بالله، وملئكته، وكتبه، ورسله، واليوم
الخر.ا وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: صدقت.ا
قال: فأخبرني عن الحسان.ا قال: "أن تعبد الله
كأنك تراه.ا فإن لم تكن تراه، فإنه يراك".ا قال:
فأخبرني عن الساعة.ا قال: "ما المسؤول عنها

بأعلم من السائل" قال: فأخبرني عن أمارتها.ا قال:
"أن تلد المة ربتها.ا وأن ترى الحفاة العراة العالة

 قال ثم انطلق..رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان"



  310
 الشرعية السياسة

"؟"يا عمر أتدري من السائل فلبثت مليا. ثم قال لي:
قال: "فإنه جبريل أتاكم قلت: الله وأرسوله أعلم.

 روأاه مسلم."يعلمكم دينكم
وأفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب

، "اللهم إني أشهدك على أمراء المصار:يوم الجمعة فقال
 وأليعلموا الناس دينهم، ليعدلوا عليهم،وأإني إنما بعثتهم عليهم

، وأيقسموا فيهم فيئهم،وأسنة نبيهم صلى الله عليه وأسلم
وأيرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم "

وأيجب على الحكومة أن تعد المعلمين وأالدعاةا الذين يقومون
بواجب التبليغ وأالتعليم وأالتربية،فقد كان النبي صلى الله عليه
وأسلم يبعث أصحابه رضي الله عنهم لدعوةا الناس وأتعليمهم،

ٍذ رضي ال ّلى اللُهله عفعن ُمعا ّله َص ِني رسوُل ال َث َع نه قال: ب
ّلم فقال:  ِه وأَس ْي َل َتاب،"َع ِك ْل َأْهِل ا ًا ِمْن  ِتي قْوم ْأ َت ّنَك  إ

ّني رسول َأ ّله، و َلَه إلّ ال ِإ َأْن ل  َلى ََشَهادة  ِإ ْدُعُهْم  فا
ّله َقِد َأّن ال ِلمُهْم  َأْع ِلَك، َف َذ ِل َأطاُعوا  ِإْن ُهْم  ّله ف ال

ِإْن َلٍة، َف ْي َل ٍم َو ُكّل يو َلواٍت في  ْيهم َخْمَس َص َل اْفترَض ع
َليهْم َتَرَض َع ّله َقِد اْف َأّن ال ِلْمُهْم  َأع ِلذلَك، َف َطاُعوا  َأ ُهْم 

ِإْن َلى ُفَقرائهم، َف ّد َع ُتَر ِئِهْم َف َأغنيا ُذ ِمْن  ُتْؤخ َدَقًة  ص
َة ّتِق دْعو ِلهم, وا َأْموا ِئَم  َكرا ّياَك و ِإ ِلذلَك، َف َطاُعوا  َأ ُهْم 

ّله ِحَجاٌب ْيَن ال ْيس بينها وب َل ّنُه  ِإ ِم َف ُلو ْظ ْلَم ٌق عليه،"ا  متف
إنك تقدم على قوم أهل الكتاب.ا"وأفي روأاية لمسلم... 

فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل.ا فإذا
عرفوا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس

صلوات في يومهم وليلتهم.ا فإذا فعلوا، فأخبرهم أن
"بن يزيد قالاوأعن السود  "،الله قد فرض عليهم زكاة

أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأأميرا فسألناه عن رجل توفى
" روأاهوأترك ابنته وأأخته فأعطى البنة النصف وأالخت النصف

البخاري.
نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله: وأعن أنس بن مالك؛ قال

عليه وأسلم عن شيء. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل
البادية. العاقل. فيسأله وأنحن نسمع. فجاء رجل من أهل

أتانا رسولك. فزعم لنا أنك تزعم أن البادية. فقال: يا محمد
؟، قال:" قال: فمن خلق السماءصدقاقال: "؟ الله أرسلك
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" قال: فمن نصبالله قال: "؟ قال: "فمن خلق الرض"الله"
" قال: فبالذيالله، وأجعل فيها ما جعل. قال: "؟هذه الجبال

خلق السماء وأخلق الرض وأنصب هذه الجبال آلله أرسلك.
" قال: وأزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فينعمقال: "

" قال: فبالذي أرسلك. آلله أمركصدقايومنا وأليلتنا. قال: "
" قال: وأزعم رسولك أن علينا زكاةا أموالنا.نعمقال: " بهذا

قال: " قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذاصدقاقال: "
" قال: وأزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان فينعم"

قال: " قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذاصدقاسنتنا. قال "
" قال: وأزعم رسولك أن علينا حأج البيت من استطاع إليهنعم"

ل " قال: ثم وألى قال: وأالذي بعثك بالحقصدقاسبيل. قال: "
أزيد عليهن وأل أنقص منهن. فقال: النبي صلى الله عليه وأسلم

 روأاه مسلم وأأخرج البخاري من"لئن صدقا ليدخلن الجنة"
وأجه آخر نحوه.

ّلى اللُهوأ َء ناٌس إلى النبي َص عن أنس رضي الله عنه قال: جا
َفبعَث ّنَة،  ُقرآَن وأالّس َنا ال ّلمو َع ُي َنا رجالً  ْبعث مع ّلم أِن ا ِه وأَس ْي َل َع

ِهم َخالي ُء، في ُقّرا ُهُم: ال َقاُل ل ُي ِر  ْنصا ِعيَن رجل ِمَن ال ِهم سب ْي َل إ
ُنوا ّلُموَن، وأكا ْيِل يتع ّل َنُه بال َدارُسو َت ُقرآَن، وأي ُؤوأن ال حأَراٌم، يقر

ُبون ِط َت ِد، وأيْح َيضعونُه في المسِج َف ِء،  ُئوَن بالما ّنهار يجي بال
َثهم ِء، فبع ُفقرا ِلل ِة وأ ّف ّطعام لهِل الّص ِه ال ِب َتُروأَن  َيْش ُعونه، وأ َفيبي

ُهم قبل أْن ُلو ّلم، فعرضوا لهم فقت ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  النبي َص
َنا َفرِضي َناَك  ِقي َل َقد  ّنا  َأ َنا  ّي َنب ّنا  ّلغ ع ُهّم ب ّل ُلوا: ال َقا ُغوا المكاَن، ف ُل يب

ِه، ِف ْل ًا خاَل أنس ِمْن َخ َأتى رُجٌل حأرام َعنا، وأ ْنَك وأرضيت  ع
ِة، فقال ْعب َك ُفْزُت وأرّب ال َقال حأراٌم:  َف ُه،  َفذ ْن ِبُرمٍح حأتى أ َنُه  َفطع

ّلم:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ُلوا"رسوُل ال ِت ُق َقد  َنكم   إّن إْخوا
َنا عنَك َفرِضي َلِقيناَك  َقد  ّنا  َأ ّنا نبينا  ّلغ ع ُهّم ب ّل ُلوا: ال وأإنهم قا

ّنا  َع  متفٌق عليه، وأهذا لفظ مسلم."وأرِضيَت 
وأعن البراء رضي الله عنه قال: أوأل من قدم علينا من أصحاب

النبي صلى الله عليه وأسلم مصعب بن عمير وأابن أم مكتوم،
فجعل يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وأبلل وأسعد، ثم جاء عمر
بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وأسلم،

فما رأيت أهل المدينة فرحأوا بشيء فرحأهم به، حأتى رأيت
الولئد وأالصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء، فما جاء حأتى
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َلى}{قرأت:  ْع َْل ّبَك ا ّبِح اْسَم َر . في سور مثلها" روأاهَس
البخاري.

 فضل تعلم القرآن وأتعليمه،جاء في القرآن وأالسنة بيانوأقد 
ُكْم{ تعالى: وأالتفقه في الدين،فقال ْا ِمن ُنو ِذيَن آَم ّل ّلُه ا َفِع ال َيْر

ِبيٌر ُلوَن َخ ْعَم َت ِبَما  ّلُه  َوأال َدَرَجاٍت  ْلَم  ِع ْل ْا ا ُتو ُأوأ ِذيَن  ّل ّلى وأقال ،}َوأا َص
ّلم:  ِه وأَس ْي َل َع ّلمُه"اللُه  ّلَم الُقْرآَن َوع َتَع ُكم َمْن   روأاه"َخير

البخاري.
ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َقال َص ُيَفّقْهُه"وأ ًا  ْير ِبِه خ ّله  ُيِرد ال َمْن 

ّديِن ٌق عليه."في ال  متف
ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  طلب العلم فريضة على كل"وأ قال َص

. هروأاه ابن ماج" مسلم
من علم علما فله أجر من"وأقال صلى الله عليه وأسلم 

 روأاه ابن ماجه."عمل به ل ينقص من أجر العامل
ّلم قال  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ْلُقَرآِن:" وأقال َص ِلصاحِب ا ُيَقاُل 

َيا، َفإّن ْن ّد ّتُل في ال ُتَر ْنَت  ُك َكما  ّتْل  َتِق َوَر ْأ َواْر اْقر
َتْقَرُؤَها ْند آِخِر آيٍة  َتَك ِع َل ْنِز  روأاه أبو داوأد، وأالتْرمذي"م

وأقال: حأديث حأسن صحيح.
ّلى ِه َص ّل َقاَل َرُسول ال َقاَل:  ْنُه  َع ّله  َةا َرضَي ال ْيَر ُهَر َأبي  َعْن  وأ

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلِه"اللُه  ُبيوِت ال ْيٍت من  َب َتَمَع َقْوٌم في  وَما اْج
َليهم َنَزلْت ع ِإلّ  َنُهم،  ْي َنه ب َدارُسو َت ّلِه، وي ُلوَن كتاب ال ْت َي

َكُة، ِئ ْتُهم المل ْتُهْم الّرْحَمة، َوَحّف َي َنة، وَغِش ِكي الّس
ِيمْن ِعنده ّله ف َكرُهْم ال َذ روأاه مسلم. "و

ُهما، أّن النبي  ْن ّله ع ّله بن عمروأ بن العاص، رضي ال ِد ال وأعن عب
ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ُثوا" َص ّد َيًة، وَح َلْو آ ّني و ّلُغوا َع ب

ًا َتعّمد َلّي ُم َذب ع َك عْن بني إْسَرائيل َول َحرَج، ومْن 
ّنار ُه من ال ْأ َمْقَعد َبّو ْليت  روأاه البخاري."َف

ّلى اللُه ّله َص ْنُه، أّن رُسول ال َع ّله  َةا، رضي ال ُهرير وأعْن أبي 
ّلم، قاَل:  ِه وأَس ْي َل َتِمُس ِفيِه".... َع ْل َي ًا  َلك طِريق وَمْن س

ّنِة ًا إلى الَج َطِريق ِبِه  َلُه  ّله  ًا، سّهَل ال ْلم ُه مسلٌم."ِع  روأا
ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ْنه أّن َرُسول ال ّله ع ًا، رضي ال َعنُه، أيض َوأ

َقاَل  ّلم  َمْن دعا إلى ُهدًى كاَن لُه ِمَن الْجر ِمثُل"وأَس
ًا ْيئ ُأُجوِرِهم َش ْنُقُص ذلَك من  ِبعُه ل ي َت ُه"ُأجوِر مْن   روأا

مسلٌم.
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ُقوُل َي ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ْعُت رُسول ال َقاَل: سِم ْنُه  َوأع
َتَعالى،" ّله  ْلُعوٌن ما ِفيَها، إلّ ِذكَر ال َنٌة، م ْلُعو َيا م ْن ّد ال

ًا ّلم َتع ًا، أْو ُم ُه، وَعالم ّي وأقال: حأديٌث"وما والَ ُه الترمذ  روأا
حأسٌن.

ّلى اللُه ِه، َص ّل َقاَل َرُسوُل ال ْنُه قاَل:  ّله ع َعْن أنٍس، رضي ال وأ 
ّلم  ِه وأَس ْي َل ِم"َع َلِب الِعل َط  فهو في َسبيِل،َمن خَرج في 

ّلِه حتى يرِجَع ّي وأقال: حأديٌث حَأسٌن ." ال ُه التْرِمذ روأا
ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ْنُه، أّن َرُسول ال ّله ع ُأَمامة، رضي ال َعْن أبي  وأ

ّلم قال  َكَفْضلي على"وأَس ِبِد  ْلعا ِلم على ا ْلعا فْضُل ا
ُكْم َنا ْد ّلم "َأ ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ُثّم قال: رُسوُل ال ّله"  إّن ال

َلَة في ّنْم ّتى ال َأْهَل الّسمواِت والرِض ح َتُه و َك ِئ ومل
ّناِس ّلِمي ال ّلوَن َعلى ُمع ُيَص َل ُجْحِرَها وحتى الُحوَت 

ْيْر ُه الترمذي وأقاَل: حَأديٌث حَأسٌن."الَخ  روأا
ِه ّل ْعُت َرُسول ال َقال: سِم ْنُه،  َع ّله  ِء، رضي ال ّدْردا َعْن أبي ال َوأ

ّلم، يقوُل  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َتِغي ِفيِه"َص ْب َي ًا  َطريق مْن سلك 
َكَة ِئ ًا إلى الجنِة، َوإّن المل َطريق َله  ّله  ًا سّهل ال ْلم ع

َنُع، َوإّن َيْص ِبما  ًا  ِم ِرض ْل ْلِع ِلطالب ا َتَها  ِنَح َتَضُع أْج َل
َلُه مْن في الّسَمواِت ومْن في َتْغِفُر  َيْس َل ِلم  ْلعا ا

ِلم على ْلَعا ّتى الِحيتاُن في الماِء، وَفْضُل ا الْرِض ح
َء َلما ْلُع ِكِب، وإّن ا َكَوا ْل ْلَقمر َعلى سائر ا َكَفْضِل ا ِبِد  ْلعا ا

ًا ًا َول ِدْرَهم َنار ُثوا ِدي ُيوّر َلْم  َء  ِبيا ْن ِبياِء وإّن ال ْن َثُة ال َوَر
ِبحّظ َواِفٍر َذ  َأَخ ُه  َذ َأَخ ْلَم، َفمْن  ْلِع ُثوا ا ّنما وّر ُه أبو"وإ . روأا

ّي. داوأد وأالترمذ
ّلى ِه َص ّل َقال رُسوُل ال َقال:  ْنه،  ّله ع ٍد، رضي ال ُعو وأعْن ابِن مْس

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّله"اللُه  ُه ال َتا ْيِن: َرُجٌل آ َت َن ْث ل َحَسد إلّ في ا
ّله ُه ال ِتِه في الَحّق، وَرُجٌل آتا َك َل ّلطُه َعلى ه َمالً َفس

ّلُمَها ُيَع ِبَها، َو َيْقِضي  ْكَمَة فُهَو  ِه."الِح َعلي ٌق  َف ّت  ُم
وأالواجب على وألةا المر وأالباء تربية الطفال وأالشباب تربية

، وأالزكاةا، وأالصلةا،توحأيد الله تعالىب  وأأمرهمشاملة، بتعليمهم
، وأحأسن الخلق مع الناس، وأبر الوالدين، وأالحج،وأصوم رمضان

، وأالجهادوأالمر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر وأالصبر في ذلك
 وأالتأدب بالداب، وأتقوى الله في السر وأالعلنفي سبيل الله،

الشرعية.
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وأمن المثلة على التربية الشاملة المتكاملة للبناء وأصية لقمان
َنا :فقال تعالى  التي ذكرها الله تعالى في كتابه،لبنه ْي َت ْد آ َق َل َوأ }

ِه ْفِس َن ِل ُكُر  َيْش ّنَما  ِإ َف ُكْر  َيْش َوأَمن  ِه  ّل ُكْر ل ْش َأِن  ْكَمَة  ْلِح ْقَماَن  ٱُل ٱ
ُظُه ِع َي َو  ُه َوأ ِه  ِن ْب ْقَماُن ل ُل َقاَل  ْذ  ِإ َوأ ٌد.  ِنّي حَأِمي َغ ّلَه  ل ِإّن  َف َفَر  َك ٱَوأَمن 
ْنَساَن ِل َنا  ْي َوأّص َوأ ِظيٌم.  َع ْلٌم  ُظ َل لّشْرَك  ِإّن  ِه  ّل ل ِب ِرْك  ُتْش َنّي لَ  ُب ٱٰي ٱ ٱ

ُكْر ْش َأِن  ْيِن  َعاَم ِفي  ُلُه  ِفَصا َوأ ْهٍن  َوأ َلٰى  َع ًا  ْهن َوأ ُأّمُه  ْتُه  َل ِه حَأَم ْي َد ِل َوا ٱِب
ِبي َما ِرَك  ُتْش َأن  َلٰى  َع َداَك  َه ِإن َجا َوأ ْلَمِصيُر.  َلّي  ِإ ْيَك  َد ِل َوا ِل َوأ ٱِلي 

ْع ِب ّت َوأ ًا  ْعُروأف َيا َم ْن ّد ل ِفي  ُهَما  ْب َوأَصاحِأ ُهَما  ْع ِط ُت َفلَ  ْلٌم  ِه ِع ِب َلَك  ْيَس  ٱَل ٱ
ُلوَن. ْعَم َت ُتْم  ُكن ِبَما  ُكْم  ُئ ّب َن أ

ُ َف ُكْم  ُع َلّي َمْرِج ِإ ُثّم  َلّي  ِإ َناَب  َأ ِبيَل َمْن  َس
ِفي ْوأ  َأ ٍةا  ِفي َصْخَر ُكْن  َت َف َدٍل  ٍة ّمْن َخْر ّب َقاَل حَأ ْث َتُك ِم ِإن  َهآ  ّن ِإ َنّي  ُب ٰي

ِبيٌر. ِطيٌف َخ َل ّلَه  ل ِإّن  ّلُه  ل َها  ِب ْأِت  َي َلْرِض  ِفي  ْوأ  َأ َوأاِت  ٱلّسَما ٱ ٱ ٱ
َلٰى َع ِبْر  ْص َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن  ْنَه  َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِب ْأُمْر  َوأ َةا  َ لّصل ِم  ِق َأ َنّي  ُب ٱٰي ٱ ٱ ٱ ٱ
َ َوأل ّناِس  ِلل ّدَك  ّعْر َخ ُتَص َوألَ  ِر.  ُلُمو ِم  َعْز ِلَك ِمْن  َذ ِإّن  َبَك  َأَصا ٱَمآ 

ٍر. َفُخو َتاٍل  ُكّل ُمْخ ُيِحّب  ّلَه لَ  ل ِإّن  ًا  َلْرِض َمَرحأ ِفي  ٱَتْمِش  ٱ
َواِت َلْص َكَر  َأن ِإّن  ِتَك  ْو ْغُضْض ِمن َص َوأ ِيَك  ِفي َمْش ْد  ْقِص ٱَوأ ٱ ٱ

ِر} ْلَحِمي ْوُت   "وأهذه: قال العلمة السعدي رحأمه الله،ٱَلَص
ُأمهات الحكم، الوصايا، التي وأصى بها لقمان ابنه، تجمع 

وأتستلزم ما لم يذكر منها. وأكل وأصية يقرن بها ما يدعو إلى
ًا. وأهذا يدل على ًا، وأإلى تركها إن كانت نهي فعلها إن كانت أمر

ما ذكرنا في تفسير الحكمة، أنها العلم بالحأكام، وأحِأكِمها
وأمناسباتها فأمره بأصل الدين، وأهو التوحأيد، وأنهاه عن الشرك،

ّين له الموجب لتركه  وأأمره ببر الوالدين، وأبين له السبب،وأب
الموجب لبرهما، وأأمره بشكره وأشكرهما، ثم احأترز بأن محل

برهما وأامتثال أوأامرهما، ما لم يأمرا بمعصية، وأمع ذلك، فل
يعقهما، بل يحسن إليهما، وأإن كان ل يطيعهما إذا جاهداه على
الشرك وأأمره بمراقبة الله، وأخّوفه القدوأم عليه. وأأنه ل يغادر

صغيرةا وأل كبيرةا من الخير وأالشر، إل أتى بها وأنهاه عن التكبر،
وأأمره بالتواضع، وأنهاه عن البطر وأالشر، وأالمرح، وأأمره

بالسكون في الحركات وأالصوات، وأنهاه عن ضد ذلك. وأأمره
بالمر بالمعروأف، وأالنهي عن المنكر، وأإقامة الصلةا وأبالصبر

.)11اللذين يسهل بهما كل أمر"

.الرحأمن الكريم تيسير )11
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ًا :وأقال تعالى  َنار ُكْم  ِلي ْه َأ َوأ ُكْم  ُفَس َأن ْا  ُق ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ۤو{ ٱ

ْعُصوَن َي ٌد لّ  َدا َكٌة ِغلٌَظ ِش ِئ َ َها َمل ْي َل َع ُةا  ْلِحَجاَر َوأ ّناُس  ل َها  ُد ُقو ٱَوأ ٱ
ْؤَمُروأَن} ُي ُلوَن َما  َع ْف َي َوأ ُهْم  َأَمَر ّلَه َمآ  الرزاق عبد أخرج, وأقد ٱل

ُكْم قوله: في قتادةا عن حأميد بن وأعبد ِلي ْه َأ َوأ ُكْم  ُفَس َأن ْا  ُق ۤو{
ًا} ",الله معصية عن وأانهوهم الله بطاعة مروأهم "قال َنار

حأميد بن وأعبد منصور بن وأسعيد وأالفريابي الرزاق عبد وأأخرج
المدخل في وأالبيهقي وأصححه وأالحاكم المنذر وأابن جرير وأابن
ًا} قوله: في طالب أبي بن علي عن َنار ُكْم  ِلي ْه َأ َوأ ُكْم  ُفَس َأن ْا  ُق ۤو{
وأأخرج ابن  "،وأأدبوهم الخير وأأهليكم أنفسكم علموا " قال

ُكْم الله: قول في مجاهد عنجرير  ِلي ْه َأ َوأ ُكْم  ُفَس َأن ْا  ُق ًا} ۤو{ َنار
قتادةا  عن " وأأخرجالله بتقوى أهليكم وأأوأصوا الله اتقوا " قال:

ُةا}{ ْلِحَجاَر َوأ ّناُس  ل َها  ُد ُقو َوأ ًا  َنار ُكْم  ِلي ْه َأ َوأ ُكْم  ُفَس َأن ْا  ٱُق ٱ  "قال ۤو
يقوم وأأن معصيته عن وأينهاهم الله بطاعة يأمرهم أن يقيهم
لله رأيت فإذا عليه وأيساعدهم به يأمرهم الله بأمر عليهم

 . "عنها وأزجرتهم عنها ردعتهم معصية
ًا ى:وأقال تعال ِرْزق ُلَك  َأ َنْس َها لَ  ْي َل َع ِبْر  َط ْص َوأ ِةا  َ لّصل ِب َلَك  ْه َأ ْأُمْر  َوأ ٱ{ ٱ

ٰى} َو ْق ّت ِلل َبُة  ِق َعا ْل َوأ ُقَك  َنْرُز بن زيد عن مالك وأقد روأى ،ٱّنْحُن 
ما الليل من يصلي كان الخطاب بن عمر أن أبيه عن أسلم
يقول للصلةا، أهله أيقظ الليل آخر من كان إذا حأتى الله شاء
ِةا الية هذه يتلو ثم الصلةا. الصلةا لهم: ِبالّصَل َلَك  ْه َأ ْأُمْر  َوأ }

َوى} ْق ّت ِلل َبُة  ِق َعا ْل َوأا ُقَك  َنْرُز ّنْحُن  ًا  ِرْزق ُلَك  َأ َنْس َها َل  ْي َل َع ِبْر  َط . َوأاْص
ّله عنهَما، قال ّباٍس، رضَي ال ِبّي:وأعن ابِن ع ّن ْلَف ال ْنُت َخ ُك " 

َفقال  ًا  ْوم ّلم ي ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّلمَك"َص ُأع ّني  ِإ َيا ُغلُم 
ُتَجاَهَك، ُه  ْد َتِج ّلَه  ْظَك اْحَفِظ ال َيْحَف ّلَه  ِلَماٍت اْحَفِظ ال َك
ّلِه، ِبال َتِعْن  ْنَت َفاْس َتَع َذا اْس ِإ ّله، َو َأل ال ْلَت َفاْس َأ َذا َس ِإ

ِبشْيٍء، ْنفُعوَك  َأْن ي َلى  َتمعْت َع َلو اج ُلّمَة  َأّن ا َلْم:  واع
َتَمُعوا ِإِن اْج َلَك، و ّلُه  َبُه ال َت َك ِبَشْيٍء َقد  ِإلّ  ْنفُعوَك  َي َلْم 

َبَشْيٍء قد ِإلّ  َيُضّروَك  َلْم  ِبَشْيٍء،  َيُضّروك  َأْن  َلى  َع
ْيَك، ُرِفَعِت الْقلُم، وَجّفِت الّصُحُف ّله عل َبُه ال َت ُه".َك  روأا

َقاَل: حأديٌث حأسٌن َصحيٌح. ّي وأ ّترمذ ال
ّي  ّتْرِمذ ِر ال َتَعّرْف"وأفي روأاية غي َأَماَمَك،  ُه  ْد َتِج ّلَه  احفَظ ال

َأّن َما َلْم  ّلِه في الّرَخاِء يعِرْفَك في الّشدِة، واْع َلى ال ِإ
َئَك ِط ُيْخ ِل ُكن  َي َبَك لْم  َأَصا َبك، َوَما  ُيصي ِل ُكْن  َي َلْم  َأَك  َط َأْخ
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َكْرب، ْل ْلَفَرَج َمَع ا َأّن ا ْبِر، و ّنْصَر َمَع الّص َلْم أّن ال واْع
ًا ُيْسر ْلُعسِر  َأّن َمَع ا ".و

ّله عنه قال: ِه رضي ال ّد َأبيه، عن َج ْعيب، عن  وأعن عمروأ بن ُش
ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ُكْم"قال رسول ال َأْولد ُمُروا 

ْيَها َوُهْم َل ُبوهْم ع ِنيَن، واْضِر ُء سبع ِس َنا ْب َأ ِبالّصلِة وُهْم 
َنُهْم في المَضاجِع ْي ُء َعْشِر، وفّرُقوا ب َنا ْب  حأديٌث حأسن"َأ

ٍد حأسٍن. ِإسنا روأاه أبو داوأد ب
وأ عن أبي قلبة عن مالك بن الحويرث قال: "أتينا رسول الله

صلى الله عليه وأسلم وأنحن شببٌة متقاربون فأقمنا عنده
ًا عشرين ليلًة وأكان رسول الله صلى الله عليه وأسلم رحأيم

ًا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، رفيق
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم"فأخبرناه، فقال: 

 فليصلوا صلة كذا في حين كذا، ومروهم،وعلموهم
وصلة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلة فليؤذن

متفق عليه، وأفي روأاية للبخاري"أحدكم وليؤمكم أكبركم
".وصلوا كما رأيتموني أصلي"
 بينا أنا وأاقف في الصف"عن عبدالرحأمن بن عوف؛ أنه قال: وأ

يوم بدر. نظرت عن يميني وأشمالي. فإذا أنا بين غلمين من
النصار. حأديثة أسنانهما. تمنيت لو كنت بين أضلع منهما.

قال: قلت: هل تعرف أبا جهل فغمزني أحأدهما. فقال: يا عم
أخبرت أنه يسب ؟ قال: يا ابن أخي نعم. وأما حأاجتك إليه

لئن رأيته رسول الله صلى الله عليه وأسلم. وأالذي نفسي بيده
ل يفارق سوادي سواده حأتى يموت العجل منا. قال: فتعجبت

لذلك. فغمزني الخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت
هذا صاحأبكما إلى أبي جهل يزوأل في الناس. فقلت: أل تريان

الذي تسألن عنه. قال: فابتدراه، فضرباه بسيفهما، حأتى قتله.
ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وأسلم. فأخبراه.

 فقال كل وأاحأد منهما: أنا قتلت. فقال"أيكما قتله" فقال
قال: ل. فنظر في السيفين فقال "هل مسحتما سيفيكما"
وأقضى بسلبه لمعاذ بن عمروأ بن الجموح. "كلكما قتله"

 " روأاهوأالرجلن: معاذ بن عمر بن الجموح وأمعاذ بن عفراء
البخاري وأمسلم.
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ّلى ّله َص َلمَة: ربيِب رسول ال ُعَمر بن أبي س ْفٍص  وأعن أبي حأ
ّلى ّله َص ِر رسول ال ًا في حأْج ُغلم ْنُت  ُك ّلم قال:  ِه وأَس ْي َل َع اللُه 
ِة، فقال لي َف ِطيُش في الّصْح َت ِدي  َي َنْت  َكا ّلم، وأ ِه وأَس ْي َل َع اللُه 

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّلَه تعالى،"رسوُل ال يا ُغلُم سّم ال
ُكل مّما يليَك ِنَك، و ِبيِمي ُكْل  ُد"َو ْع ْعمتي ب ِط ْلَك  ِت َلْت  َفما َزا  

ٌق عليه." . متف
َأخذ الحسُن بُن علّي ّله عنه قال:  َةا رضي ال وأعن أبي هرير

ِه فقال ِفي َها في  َفجعل ِة  َق ِر الّصد َتم ًةا ِمْن  َتْمر ُهما  ْن ّله ع رضي ال
ّلم:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َأما"رسوُل ال ِبَها،  ِم  ِإْر ُكْخ،  ُكْخ 

ُكُل الّصدقَة ْأ ّنا ل ن َأ ِلْمَت  . متفق عليه"ع
وأعن عبد الله بن عامر أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه

 فقالت،وأسلم في بيتنا وأأنا صبي قال فذهبت أخرج للعب
 يا عبد الله تعال أعطك فقال رسول الله صلى الله عليه:أمي

 أعطيه تمرا قال: قالت"؟وما أردت أن تعطيه"وأسلم 
أما إنك لو لم" :فقال رسول الله صلى الله عليه وأسلم

 روأاه أحأمد وأأبو داوأد."تفعلي كتبت عليك كذبة
ّلى ّله َص ّله عنهما قال: سمعت رسول ال وأعن ابن عَمر رضي ال

ّلم يقول  ِه وأَس ْي َل َع ُكْم مسئوٌل عْن"اللُه  ّل ُك ُكْم راٍع، و ّل ُك
ِتِه، والّرُجُل َراٍع ّي ِلَماُم َراٍع، ومسئوٌل َعْن َرِع ِتِه، وا ّي رِع
ْيِت ُة راِعيٌة في ب َأ ِتِه، والمْر ّي ِلِه ومسئوٌل َعْن َرِع َأْه في 

ِتَها، والَخاِدُم َراٍع في ماِل ّي َزْوِجَها ومسئولة عْن رِع
ُكْم راٍع ومسئوٌل عْن ّل ُك ِتِه، ف ّي ّيِدِه ومسئوٌل َعْن َرِع س

ِتِه ٌق عليه." رِعي متف
وأعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وأسلم قال:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم"
 روأاه النسائي"ضيع حتى يسأل الرجل على أهل بيته

وأابن حأبان.
وأعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه

كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فالمير راع"وأسلم: 
على الناس ومسؤل عن رعيته والرجل راع على أهل

بيته وهو مسؤول عن زوجته وما ملكت يمينه
والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها

والمملوك راع على موله ومسؤول عن ماله وكلكم



  318
 الشرعية السياسة

للمسائلراع وكلكم مسؤول عن رعيته فأعدوا 
"أعمال البر"قالوا: يا رسول الله وأما جوابها قال:  ً"جوابا

روأاه الطبراني في الصغير وأالوأسط.
عن النعمان بن بشير. قال: تصدق علي أبي ببعض ماله.وأ

فقالت أمي عمرةا بنت روأاحأة: ل أرضى حأتى تشهد رسول الله
صلى الله عليه وأسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه
وأسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله

اتقوا" قال: ل. قال  "أفعلت بولدك هذا كلهم" عليه وأسلم 
". فرجع أبي. فرد تلك الصدقة"الله واعدلوا في أولدكم

فأشهد على هذا" قال متفق عليه، وأفي روأايه لمسلم
أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء" ثم قال "غيري

.ً"افل، إذ" قال: بلى. قال "
 قال رسول الله صلىرضي الله عنهالنعمان بن بشير وأعن 

اعدلوا بين أولدكم اعدلوا بين"الله عليه وأسلم: 
 روأاه أبو داوأد."أبنائكم

وأعن أنس رضي الله عنه " أن رجل كان جالسا مع النبي صلى
الله عليه وأسلم فجاء بني له فأخذه فقبله وأأجلسه في حأجره
ثم جاءت بنية له فأخذها وأأجلسها إلى جنبه فقال النبي صلى

روأاه البيهقي في" عدلت بينهمافما "الله عليه وأسلم 
شعب اليمان.

اعتنىكما أن للكتابة وأالقراءةا مكانة في السلم،فقد 
:المسلمون بكتابة القرآن وأالسنة وأسائر العلوم الشرعية

 وأالفقه وأأصول الفقه وأغيرها،كما أن في العقيدةاكتابةكال
 التي،الكتابة وأالقراءةا مرتبطة بتعلم العلوم الدنيوية النافعة

 كالطب وأالصناعة وأغيرها, لسيما في:هي من فروأض الكفاية
زماننا هذا الذي توسعت فيه هذه العلوم وأارتبط تحصيلها

َق. :بالكتابة وأالقراءةا، وأقد قال تعالى َل ِذي َخ ّل ّبَك  ِم َر ْس ِب أ 
ْ ْقَر ٱ{ ٱ ٱ

ِم. َل ْلَق ِب ّلَم  َع ِذى  ّل ْكَرُم.  َل ّبَك  َوأَر ْأ  ْقَر َلٍق.  َع ِلنَساَن ِمْن  َق  َل ٱَخ ٱ ٱ ٱ ٱ
َلْم} ْع َي َلْم  ِلنَساَن َما  ّلَم  جرير وأابن حأميد بن  عبدأخرجوأقد , ٱَع

ِم} قوله في قتادةا عن حأاتم أبي وأابن َل َق ْل ِب ّلَم  َع ِذى  ّل ٱ{ قال: ٱ
يصلح وألم دين يقم لم القلم لول عظيمة، الله من نعمة القلم"

يحين عن ابن شهاب قال: حأدثني عروأةا بنح ", وأفي الصعيش
الزبير؛ أن عائشة زوأج النبي صلى الله عليه وأسلم أخبرته؛ أنها
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قالت: كان أوأل ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وأسلم
من الوحأي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان ل يرى رؤيا إل

جاءت مثل فلق الصبح. ثم حأبب إليه الخلء. فكان يخلو بغار
حأراء يتحنث فيه. (وأهو التعبد) الليالي أوألت العدد. قبل أن

يرجع إلى أهله. وأيتزوأد لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوأد
لمثلها. حأتى فجئه الحق وأهو في غار حأراء. فجاءه الملك

فأخذني" قال، ما أنا بقارئ: "فقال: اقرأ. قال قلت
اقرأ.ا فقال: فغطني حتى بلغ مني الجهد.ا ثم أرسلني

فأخذني فغطني الثانية. قال قال قلت: ما أنا بقارئ
حتى بلغ مني الجهد.ا ثم أرسلني فقال: اقرأ.ا فقلت:

ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني
َقالجهد.ا ثم أرسلني َل ِذي َخ ّل ّبَك ا ِم َر ِباْس أ 

ْ ْقَر * فقال: {ا
َلٍق َع ِْلنَساَن ِمْن  َق ا َل ْكَرُم* َخ َْل ّبَك ا َوأَر ْأ  ْقَر ِم* ا َل َق ْل ِبا ّلَم  َع ِذي  ّل *ا

َلْم}  ْع َي َلْم  ِْلنَساَن َما  ّلَم ا فرجع بها رسول الله صلى الله عليهَع
زملوني"وأسلم ترجف بوادره حأتى دخل على خديجة فقال 

أي"فزملوه حأتى ذهب عنه الروأع. ثم قال لخديجة" زملوني
لقد خشيت على" وأأخبرها الخبر. قال "ما لي خديجة
ل يخزيك الله  قالت له خديجة: كل. أبشر. فوالله"نفسي

أبدا. وأالله إنك لتصل الرحأم وأتصدق الحديث، وأتحمل الكل،
وأتكسب المعدوأم، وأتقري الضيف، وأتعين على نوائب الحق.
فانطلقت به خديجة حأتى أتت به وأرقة بن نوفل بن أسد بن
عبد العزى. وأهو ابن عم خديجة، أخي أبيها. وأكان امرأ تنصر

 وأيكتب من النجيل،في الجاهلية. وأكان يكتب الكتاب العربي
بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وأكان شيخا كبيرا قد عمي.

فقالت له خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيك. قال وأرقة بن
فأخبره رسول الله صلى الله عليه ماذا ترى نوفل: يا ابن أخي

هذا الناموس الذي أنزل: وأسلم خبر ما رآه. فقال له وأرقة
على موسى صلى الله عليه وأسلم. يا ليتني فيها جذعا. يا ليتني
أكون حأيا حأين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه

 قال وأرقة: نعم. لم يأت رجل قط"َأَوُمْخِرِجّي هم"وأسلم 
ِدَي. وأإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا". ْو ُع بما جئت به إل 

ِم}{ تعالى: قوله " :قال القرطبي رحأمه اللهوأ َل َق ْل ِبا ّلَم  َع ِذي  ّل ا
سعيد وأروأى بالقلم، الخط النسان علم أي وأالكتابة الخط يعني
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لم ذلك لول عظيمة تعالى الله من نعمة القلم قال قتادةا عن
بأنه سبحانه كرمه كمال على فدل عيش، يصلح وألم دين يقم
نور إلى الجهل ظلمة من وأنقلهم يعلموا، لم ما عباده علم

المنافع من فيه لما الكتابة علم فضل على وأنبه العلم،
قيدت وأل العلوم دوأنت وأما هو إل بها يحيط ل التي العظيمة

المنزلة الله كتب وأل وأمقالتهم الوألين أخبار ضبطت وأل الحكم
.)11"وأالدنيا الدين أمور أستقامت ما هي وألول بالكتابة، إل

 " كان ناس من:وأ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
 فجعل رسول الله صلى،السرى يوم بدر لم يكن لهم فداء

. قال:الله عليه وأ سلم فداءهم أن يعلموا أوألد النصار الكتابة
فجاء يوما غلم يبكى إلى أبيه، فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني

" روأاهمعلمي. قال: الخبيث يطلب بذحأل بدر، وأالله ل تأتيه أبدا
أحأمد.

 أمرني رسول الله صلى الله عليه وأسلم"وأقال زيد بن ثابت: 
 إني وأالله ما آمن يهود على: وأقال،فتعلمت له كتاب يهود

 فكنت، فلم يمر بي إل نصف شهر حأتى حأذقته،كتابي فتعلمته
 إليه" روأاه أبو داوأد وأغيره. َبُِت وأأقرأ له إذا ك،أكتب له إذا كتب

وأعن عبد الله بن عمروأ قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من
، فنهتني قريشهرسول الله صلى الله عليه وأسلم أريد حأفظ

 أتكتب كل شيء تسمعه وأرسول الله صلى الله عليه:وأقالوا
، فأمسكت عن الكتاب.وأسلم بشر يتكلم في الغضب وأالرضا

 فأوأمأ بأصبعه،فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وأسلم
أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه" :إلى فيه فقال

 روأاه أبو داوأد."إل حق
علمت ناسا من أهل الصفة"عن عبادةا بن الصامت قال: وأ

 ليست: فقلت،الكتاب وأالقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا
بمال وأأرمي عنها في سبيل الله عز وأجل لتين رسول الله

 يا رسول الله: فقلت، فأتيته،صلى الله عليه وأسلم فلسألنه
رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب وأالقرآن

إن كنت" : قال؟وأليست بمال وأأرمي عنها في سبيل الله

.القرآن الحأكام الجامع )11
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روأاه أبو داوأد" تحب أن تطوقا طوقا من نار فاقبلها
وأغيره.
ة أن عمر بن الخطاب " كتب إلى أمراءيارجد بن اوأعن زي

 وأعلموا، وأيمشوا بين الغرضين حأفاةا،الشام أن يتعلموا الرمي
.أوألدكم الكتابة وأالسباحأة " روأاه عبد الرزاق

روأاه" بالكتابة العلم قيدوأا "أنس: لنا قال قال ثمامة وأعن
.الكبير في الطبراني

بن عمر يسلم على الصبيان فيارأيت وأعن عنبسة قال: "
 " روأاه البخاري في الدب المفرد.الكتاب

كما أن في الكتابة مصالح كثيرةا للناس في معاملتهم وأتوثيق
ْيٍنحأقوقهم،كما قال تعالى:  َد ِب ُتم  َين َدا َت َذا  ِإ ْا  ُن ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ

َ ٰي ۤو{ ٱ
ْأَب َي َوألَ  ْدِل  َع ْل ِب ِتٌب  َكا ُكْم  َن ْي ّب ُتب  ْك َي ْل َوأ ُه  ُبو ُت ْك َف ّ امى  َأَجٍل ّمَس َلٰى  ٱِإ ٱ

ّق ْلَح ِه  ْي َل َع ِذي  ّل ِلِل  ُيْم ْل َوأ ُتْب  ْك َي ْل َف ّلُه  ل ّلَمُه  َع َكَما  ُتَب  ْك َي َأْن  ِتٌب  ٱَكا ٱ ٱ
ّق ْلَح ِه  ْي َل َع ِذي  ّل َكاَن  َفإن  ًا  ْيئ ْنُه َش ْبَخْس ِم َي َوألَ  ّبُه  ّلَه َر ل ّتِق  َي ْل ٱَوأ ٱ ٱ
ْدِل َع ْل ِب ّيُه  ِل َوأ ِلْل  ُيْم ْل َف َو  ُه ُيِمّل  َأن  ُع  ِطي َت َيْس ْوأ لَ  َأ ًا  ِعيف ْوأ َض َأ ًا  ٱَسِفيه
َفَرُجٌل ْيِن  َل َنا َرُج ُكو َي ّلْم  ِإن  َف ُكْم  ِل ْيِن ّمن ّرَجا َد ِهي ْا َش ُدوأ ِه َتْش ْس ٱَوأ
ّكَر َذ ُت َف ُهَما  َدا ْإحْأ َتِضّل  َأن  ِء  َدآ َه لّش ْوَن ِمَن  َتْرَض َتاِن ِمّمن  َأ ْمَر ٱَوأ ٱ
َأن ْا  َأُم َتْس َوألَ  ْا  ُعو ُد َذا َما  ِإ ُء  َدآ َه لّش ْأَب  َي َوألَ  ٰى  ُلْخَر ُهَما  َدا ۤوِإحْأ ٱ ٱ

ْقوُم َأ َوأ ِه  ّل ل َد  ْقَسُط ِعن َأ ُكْم  ِل َذ ِه  ِل َأَج َلٰى  ِإ ًا  ِبير َك َأوأ  ًا  ِغير ُه َص ُبو ُت ْك ٱَت
َها َن ِديُروأ ُت ًةا  ًةا حَأاِضَر ِتَجاَر ُكوَن  َت َأن  ِإلّ  ْا  ُب َتا َتْر َألّ  َنٰى  ْد َأ َوأ ِةا  َد َها ۤوِللّش
َ َوأل ُتْم  ْع َي َبا َت َذا  ِإ ْا  ُد ِه َأْش َوأ َها  ُبو ُت ْك َت َألّ  َناٌح  ُكْم ُج ْي َل َع ْيَس  َل َف ُكْم  َن ْي ۤوَب

ّلَه ل ْا  ُقو ّت َوأ ُكْم  ِب ٌق  ُفُسو ّنُه  ِإ َف ْا  ُلو َع ْف َت ِإن  َوأ ٌد  ِهي َوألَ َش ِتٌب  َكا ٱُيَضآّر  ٱ
ِليٌم} َع ٍء  ُكّل َشْي ِب ّلُه  ل َوأ ّلُه  ل ُكُم  ّلُم َع ُي ٱَوأ .ٱ

فإن تعلمها ،كما ينبغي أن يعتنى بتعليم الطلب اللغة العربية
هو السبيل لتعلم القرآن الكريم وأسنة رسول الله صلى الله

،قال شيخ السلم ابن تيميةعليه وأسلم وأتدبرهما وأالتفقه فيهما
 "وأاعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل وأالخلق:رحأمه الله

 وأيؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه المة،وأالدين تأثيرا قويا بينا
، وأمشابهتهم تزيد العقل وأالدين وأالخلق،من الصحابة وأالتابعين

وأأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين وأمعرفتها فرض
 فإن فهم الكتاب وأالسنة فرض وأل يفهم إل بفهم اللغة،وأاجب

 ثم منها ما هو، وأما ل يتم الواجب إل به فهو وأاجب،العربية
 وأمنها ما هو وأاجب على الكفاية، وأهذا،وأاجب على العيان
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معنى ما روأاه أبو بكر بن أبي شيبة حأدثنا عيسى بن يونس عن
 كتب عمر إلى أبي موسى الشعري:ثور عن عمر بن يزيد قال

رضي الله عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وأتفقهوا في العربية
 فإنه عربي وأفي حأديث آخر عن عمر رضي،وأأعربوا القرآن

 فإنها من دينكم وأتعلموا، تعلموا العربية:الله عنه أنه قال
 وأهذا الذي أمر به عمر رضي الله، فإنها من دينكم،الفرائض

 لن،عنه من فقه العربية وأفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه
 ففقه العربية هو الطريق إلى،الدين فيه فقه أقوال وأأعمال

.)11 وأفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله"،فقه أقواله
عدادا جهادياإكما يجب على الحكومة السلمية أن تعد الطلب 

 وأأن تربيهم على حأب الجهاد في سبيل الله،عسكريا
ُتْم ّمنوأالستشهاد, وأقد قال تعالى:  ْع َط َت ْس ُهْم ّما  َل ْا  ّدوأ َأِع َوأ ٱ{

ِريَن َوأآَخ ُكْم  ّوأ ُد َع َوأ ِه  ّل ل ّوأ  ُد َع ِه  ِب ُبوَن  ِه ُتْر ْيِل  ْلَخ َباِط  َوأِمن ّر ٍةا  ّو ٱُق ٱ
ِفي ْا ِمن َشْيٍء  ُقو ُتنِف َوأَما  ُهْم  َلُم ْع َي ّلُه  ل ُهُم  َن َلُمو ْع َت ِهْم لَ  ِن ُدوأ ٱِمن 

َلُموَن} ْظ ُت ُتْم لَ  ْن َأ َوأ ُكْم  ْي َل ِإ َوّف  ُي ِه  ّل ل ِبيِل  . ٱَس

:تعليم الفتيات وتربيتهن
حكومة السلمية أن تعتني بتعليم الفتياتالوأينبغي على 

وأتربيتهن تربية إيمانية راشدةا, وأأن تهيئ لهن المناهج التي
المسؤليات الشرعية التي أنيطت بهن, وأتتوافق مع الواجبات

ِإِنوأقد قال تعالى:  ِء  ّنَسآ ل ٍد ّمَن  َأحَأ َك ُتّن  َلْس ِبّي  ّن ل َء  ِنَسآ ٰي ٱ{ ٱ
ْلَن ُق َوأ ِه َمَرٌض  ِب ْل َق ِفي  ِذي  ّل َع  ْطَم َي َف ْوِل  َق ْل ِب ْعَن  َتْخَض َفلَ  ُتّن  ْي َق ٱّت ٱ ٱ

َلٰى ُلوأ ِة  ّي ِل ِه ْلَجا َبّرَج  َت َبّرْجَن  َت َوألَ  ُكّن  ِت ُيو ُب ِفي  َقْرَن  َوأ ًا.  ْعُروأف ْولً ّم ٱَق ٱ
ّلُه ل ُد  ِري ُي ّنَما  ِإ َلُه  َوأَرُسو ّلَه  ل ْعَن  ِط َأ َوأ َةا  َكا لّز ِتيَن  َوأآ َةا  َ لّصل ِقْمَن  َأ ٱَوأ ٱ ٱ ٱ

ُكـْرَن ْذ َوأ ًا.  ِهير ْط َت ُكْم  ّهَر َط ُي َوأ ْيِت  َب ْل ْهَل  َأ لّرْجَس  ُكُم  َعن ِهَب  ْذ ُي ٱِل ٱ ٱ
َكاَن ّلَه  ل ِإّن  ِة  ْكــَم ْلِح َوأ ِه  ّل ل َياِت  ُكـّن ِمْن آ ِت ُيو ُب ِفي  َلٰى  ْتـ ُي ٱَما  ٱ ٱ

َناِت ْؤِم ْلُم َوأ ِنيَن  ْؤِم ْلُم َوأ ِلَماِت  ْلُمْس َوأ ِلِميَن  ْلُمْس ِإّن  ًا.  ِبير ًا َخ ِطيف ٱَل ٱ ٱ ٱ
ِريَن ِب لّصا َوأ َقاِت  ِد لّصا َوأ ِقيَن  ِد لّصا َوأ َتاِت  ِن َقا ْل َوأ ِتيَن  ِن َقا ْل ٱَوأ ٱ ٱ ٱ ٱ

َقاِت ّد َتَص ْلُم َوأ ِقيَن  ّد َتَص ْلُم َوأ َعاِت  ْلَخاِش َوأ ِعيَن  ْلَخاِش َوأ ِبَراِت  لّصا ٱَوأ ٱ ٱ ٱ ٱ
َظاِت ِفـ ْلَحا َوأ ُهْم  ُفُروأَج ِظيَن  ِف ْلَحا َوأ ِئَماِت  لّصا ِئِميَن وأ لّصا ٱوأ ٱ ٱ ٱ

ًا َأْجر َوأ ًةا  ِفَر ْغ ُهم ّم َل ّلُه  ل ّد  َع َأ ِكَراِت  ّذا ل َوأ ًا  ِثير َك ّلَه  ل ِريَن  ِكـ ّذا ل ٱَوأ ٱ ٱ ٱ
ًا َأْمر ُلُه  َوأَرُسو ّلُه  ل َقَضى  َذا  ِإ ٍة  َن ْؤِم َوألَ ُم ْؤِمٍن  ِلُم َكاَن  َوأَما  ًا.  ِظيم ٱَع

.المستقيم الصراط اقتضاء )11
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ْد َق َف َلُه  َوأَرُسو ّلَه  ل ْعِص  َي َوأَمن  ِهْم  ِر َأْم ُةا ِمْن  َيَر ْلِخ ُهُم  َل ُكوَن  َي ٱَأن  ٱ
ًا} ِبين .َضّل َضلَلً ّم

ّ{وأقال تعالى  َأن ل َلٰى  َع َنَك  ْع ِي َبا ُي َناُت  ْؤِم ْلُم َءَك  َذا َجآ ِإ ِبّي  ّن ل َها  ّي أ
َ ٱٰي ٱ

َ َوأل ُهّن  َد َ ْوأل َأ ْلَن  ُت ْق َي َوألَ  ِنيَن  َيْز َوألَ  ْقَن  ِر َيْس َوألَ  ًا  ْيئ ِه َش ّل ل ِب ْكَن  ِر ٱُيْش
ِفي َنَك  ْعِصي َي َوألَ  ِهّن  ِل َأْرُج َوأ ِهّن  ِدي ْي َأ ْيَن  َب َنُه  ِري َت ْف َي َتاٍن  ُه ُب ِب ِتيَن  ْأ َي
ُفوٌر ّرحِأيٌم َغ ّلَه  ل ِإّن  ّلَه  ل ُهّن  َل ِفْر  ْغ َت ْس َوأ ُهّن  ْع ِي َبا َف ْعُروأٍف  ٱَم ٱ ،وأعن}ٱ

عائشة رضي اله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم
ُكُم{كان يمتحنهن بهذه الية  َذا َجاء ِإ ُنوا  ِذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ َيا 

ُهّن} ُنو َتِح َفاْم َهاِجَراٍت  َناُت ُم ْؤِم ْلُم ُفوٌر ّرحِأيٌم}{ إلى ا  قالَغ
عروأةا قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها

كلما يكلمها "بايعتكقد "رسول الله صلى الله عليه وأسلم 
به، وأالله ما مست يده يد امرأةا قط في المبايعة، وأما بايعهن
إل بقوله" روأاه البخاري، وأعن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت

النبي صلى الله عليه وأسلم في نساء نبايعه، فأخذ علينا ما في
فيما استطعتن"القرآن أل نشرك بالله شيئا الية قال: 

 قلنا: الله وأرسوله أرحأم بنا من أنفسنا. قلنا: يا"وأطقتن
إنى ل أصافح النساء إنما"قال  ؟تصافحنارسول الله أل 

 روأاه أحأمد"قولي لمرأة واحدة كقولي لمائة امرأة
 عبد الله بن عمروأ رضي الله عنهماوأعنوأالترمذي وأغيرهما، 

قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه
أبايعك على أل تشركي"وأسلم تبايعه على السلم فقال: 

بالله شيئا ول تسرقي ول تزني ول تقتلي ولدك ول
تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ول تنوحي ول

 روأاه أحأمد."تبرجي تبرج الجاهلية الولى
ّلى ّله َص ّله عنهما قال: سمعت رسول ال وأعن ابن عَمر رضي ال

ّلم يقول ِه وأَس ْي َل َع ُكْم مسئوٌل عْن" :اللُه  ّل ُك ُكْم راٍع، و ّل ُك
ِتِه، والّرُجُل َراٍع ّي ِلَماُم َراٍع، ومسئوٌل َعْن َرِع ِتِه، وا ّي رِع
ْيِت ُة راِعيٌة في ب َأ ِتِه، والمْر ّي ِلِه ومسئوٌل َعْن َرِع َأْه في 

ِتَها، والَخاِدُم َراٍع في ماِل ّي َزْوِجَها ومسئولة عْن رِع
ُكْم راٍع ومسئوٌل عْن ّل ُك ِتِه، ف ّي ّيِدِه ومسئوٌل َعْن َرِع س

ِتِه ٌق عليه."رِعي  متف
وأعن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى عليه

أل تعلمين هذه رقية النملة" :وأسلم وأأن عند حأفصة فقال
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 وأالنملة قروأحروأاه أبو داوأد وأالنسائي،" كما علمتها الكتابة
تخرج في الجنب وأغيره.

التعليم وارتباطه بالتنمية القتصادية والصناعة
:نتاج  إ  وال

 كالطب وأالزراعة وأالصناعة وأغيرها:إن العلوم الدنيوية النافعة
 من فروأض الكفاية, وأالقاعدةا الشرعية " أن ما ل يتمهي

الواجب إل به فهو وأاجب " وأ للوسائل أحأكام المقاصد, فيجب
توفير وأسائل التعليم, بإعداد المدرسين, وأإنشاء المدارس,

وأالجامعات, وأمراكز البحوث وأالدراسات, وأغيرها من الوسائل
التي تساعد على تعلم هذه العلوم.

وأ قد تقدم أن السياسة الواجبة على الولةا هي إصلح أمور
 وأفلحأهم في الدنياسعادتهم الذي به ،الناس في أمر دينهم

 في أمر الدين وأهذا الصلح، وأإصلح أمر دنياهم،وأالخرةا
 لكي تكتفي، يقتضي تعلم هذه العلوم الدنيوية النافعةوأالدنيا

 وأإنتاجها فل تحتاج إلى، وأقدراتها, وأخبرائها،الحكومة بطاقاتها
لبداع وأالتقدم العلميا وأتبني دوألة قوية زاخرةا ب،الدوأل الخرى

.وأالصناعي وأالتقني
وأ ينبغي أل يقتصر التعليم في جميع مراحأله أوأ أكثرها على

 وأالقدرات، بل ل بد من تنمية المهارات،الدراسة النظرية فقط
 للطلب بتدريبهم على العمال، وأالمهنية، وأالصناعية،العلمية
 وأتعليمهم التقنيات الحديثة كالحاسوب،الصناعية، وأالمهنية
عمليةالالعلمية  كما ينبغي استخدام الوسائل وأالمناهج ،وأغيره

 كالمنهج التجريبي لتنمية قدرات الطلب على البداعالنافعة
وأالختراع في مجال الصناعة وأالطب وأغيرها.

كما أن على الحكومة السلمية أن تشجع على دراسة هذه
 مع،العلوم وأالتخصص فيها وأالمثابرةا وأالجتهاد في تحصيلها

 وأأن،تذكير المتخصصين بإخلص النية لله تعالى في دراستهم
 وأأن،مسلم أن يقدم عليها بنية صالحةكل الواجب على 

يحتسب قيامه بفرض من فروأض الكفاية. 



  325
 الشرعية السياسة

باب: دعوةا الناس وأرحأمتهم وأالرفق بهم

فإن على وألةا المر أن يتخلقوا بالرفق وأالرحأمة لعامة الرعية،
الرفق في دعوةا الناس وأتعليمهم وأفي سياستهم، وأتجنب

 التي،العسف وأالعنف في معاملتهم وأدعوتهم من الواجبات
جاءت النصوص الشرعية بالمر بها وأالترغيب فيها،قال تعالى:

ْلِب َق ْل ِليَظ  َغ ًا  ّظ َف ْنَت  ُك ْو  َل َوأ ُهْم  َل ِلنَت  ِه  ّل ل ٍة ّمَن  ِبَما َرحْأَم َف ٱ{ ٱ
ِفي ُهْم  ِوأْر َوأَشا ُهْم  َل ِفْر  ْغ َت ْس َوأ ُهْم  ْن َع ْعُف  َف ِلَك  ْو ْا ِمْن حَأ َفّضو ْن َ ٱل ٱ
ِليَن} ّك َو َت ْلُم ُيِحّب  ّلَه  ل ِإّن  ِه  ّل ل َلى  َع ّكْل  َو َت َف َعَزْمَت  َذا  ِإ َف ِر  ٱَلْم ٱ ٱ ،ٱ

ِبَما قوله في قتادةا عن وأغيره حأميد بن عبد أخرج وأقد َف }
ِه} ّل ل ٍة ّمَن  ْنَت الله من فبرحأمة يقول ٱَرحْأَم ُك ْو  َل َوأ ُهْم  َل ِلنَت  }

ِلَك} ْو ْا ِمْن حَأ َفّضو ْن َ ْلِب ل َق ْل ِليَظ  َغ ًا  ّظ من طهره وأالله أي ٱَف
. "بالمؤمنين رؤوأفا رحأيما قريبا وأجعله وأالغلظة الفظاظة

:وأأخرج ابن أبي حأاتم عن الحسن أنه سئل عن هذه الية فقال
.هذا خلق محمد صلى الله عليه وأسلم نعته الله ""
ِليَظتعالى:  قوله ":قال الجصاص رحأمه اللهوأ َغ ًا  ّظ َف ْنَت  ُك ْو  َل َوأ }

ِلَك} ْو ْا ِمْن حَأ َفّضو ْن َ ْلِب ل َق اللين استعمال وأجوب على يدل ٱْل
."تعالى  الله إلى الدعاء في وأالغلظة الفظاظة وأترك وأالرفق

"أي برحأمة الله لك: وأقال العلمة السعدي رحأمه الله
 وأخفضت لهم، الله عليك أن ألنت لهم جانبكّوألصحابك من

، فاجتمعوا عليك، وأحأسنت لهم خلقك، وأترققت عليهم،جناحأك
 أي سيىء الخلقا}ّ اظَ فَتُْن كْوَلَوأ{ وأامتثلوا أمرك ،وأأحأبوك

لَيظِلَغ{  لن هذا}َكِلْوَ حأْنِ مْواَّضفَْنل{ أي قاسيه }ِبْلَقْٱ 
 فالخلق.ينفرهم وأيبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيىء

الحسنة من الرئيس في الدنيا تجذب الناس إلى دين الله
وأترغبهم فيه مع ما لصاحأبه من المدح وأالثواب الخاص,

،وأالخلق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين
 فهذا،وأتبغضهم إليه مع ما لصاحأبها من الذم وأالعقاب الخاص

 فكيف بغيره أليس،الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول
من أوأجب الواجبات وأأهم المهمات القتداء بأخلقه الكريمة

وأمعاملة الناس بما كان يعاملهم به صلى الله عليه وأسلم من
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 وأجذبا لعباد الله، امتثال لمر الله،اللين وأحأسن الخلق وأالتأليف
.)11لدين الله"

وأ عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمروأ بن العاص
أخبرني عن صفة رسول الله صلى: قلت: رضي الله عنهما

الله عليه وأسلم في التوراةا، قال: أجل، وأالله إنه لموصوف في
َناَكالتوراةا ببعض صفته في القرآن: "  ْل َأْرَس ّنا  ِإ ِبّي  ّن َها ال ّي َأ َيا  }

ًا} ِذير َن َوأ ًا  َبّشر َوأُم ًا  ِهد . وأحأزرا للميين، أنت عبدي وأرسولي،َشا
سميتك المتوكل، ليس بفظ وأل غليظ، وأل سخاب في

السواق، وأل يدفع بالسيئة السيئة، وألكن يعفو وأيغفر، وألن
يقبضه الله حأتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: ل إله إل

الله، وأيفتح بها أعينا عميا، وأآذانا صما، وأقلوبا غلفا" روأاه
البخاري. 

ِنيَن},وأقال تعالى:  ْؤِم ْلُم َعَك ِمَن  َب ّت ِلَمِن  َناحَأَك  ِفْض َج ْخ َوأ ٱ{ ٱ ٱ
ِه َماوأقال تعالى  ْي َل َع ِزيٌز  َع ُكْم  ُفِس َأن ُكْم َرُسوٌل ّمْن  َء ْد َجآ َق َل }

ُءوأٌف ّرحِأيٌم} ِنيَن َر ْؤِم ْلُم ِب ُكْم  ْي َل َع ِريٌص  ّتْم حَأ ِن ، وأقال تعالى:ٱَع
ْوأ َأ ّكُر  َذ َت َي ّلُه  َع ّل ًا  ّين ّل ْولً  َق َلُه  ُقولَ  َف َغٰى.  َط ّنُه  ِإ ْوَن  َع ِفْر َلٰى  ِإ َبآ  َه ْذ ٱ{

ِة وأقال تعالى: َيْخَشٰى}, ْكَم ْلِح ِب ّبَك  ِبيِل َر ِلٰى َس ِإ ُع  ْد ٱ{ ٱ
َأحْأَسُن} ِهَي  ِتي  ّل ِب ُهم  ْل ِد َوأَجا ِة  َن ْلَحَس ِة  َظ ْوِع ْلَم ٱَوأ ٱ ، وأقال تعالىٱ

ِة.{ ْلَمْرحَأَم ِب ْا  ْو َواَص َت َوأ ِر  ْب لّص ِب ْا  ْو َواَص َت َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َكاَن ِمَن  ٱُثّم  ٱ ٱ
ِة} َن ْيَم ْلَم َأْصَحاُب  ِئَك  ٰـ َل ْوأ  .ٱُأ

ل الناس يرحم ل من ":وأقال صلى الله عليه وأسلم
, وأقال صلى الله عليهوأمسلم البخاري  روأاه"الله يرحمه

كلنا الله رسول يا قالوا: "تراحموا حتى تؤمنوا لن" :وأسلم
ولكنها صاحبه أحدكم برحمة ليس إنه" قال: رحأيم

:, وأقال صلى الله عليه وأسلمالطبراني روأاه  "العامة رحمة
,الطبراني روأاه "الله يرحمه لم الناس يرحم لم من"

الرض في من يرحم ل من"وأقال صلى الله عليه وأسلم 
, وأقال صلى اللهالطبراني روأاه "السماء في من يرحمه ل

من ارحموا الرحمن، يرحمهم الراحمون": عليه وأسلم
داوأد أبو روأاه "السماء في من يرحمكم الرض في

. صحيح حأسن حأديث وأقال: بزيادةا وأالترمذي

.الرحأمن الكريم تيسير )11
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واغفروا ,ترحموا ارحموا" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
الذين ,للمصرين ويل ,القول لقماع ويل ,لكم يغفر

,وأعنأحأمد روأاه "يعلمون وهم فعلوا ما على يصرون
أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وأسلم

,الئمة من قريش" :قام على باب البيت وأنحن فيه فقال
نإ ما , ولكم عليهم حقا مثل ذلك,ن لهم عليكم حقاإ

ن حكمواإ و,ن عاهدوا وفواإ و,استرحموا رحموا
 فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله,عدلوا

 وأقال أنس رضي روأاه أحأمد،"والملئكة والناس أجمعين
كان النبي صلى الله عليه وأسلم رحأيما وأكان ل يأتيهالله عنه " 

أحأد إل وأعده, وأأنجز له إن كان عنده, وأأقيمت الصلةا, وأجاءه
 إنما بقى من حأاجتي يسيرةا وأأخاف:أعرابى فأخذ بثوبه, فقال

" روأاهقبل فصلىأأنساها, فقام معه حأتى فرغا من حأاجته, ثم 
البخاري في الدب المفرد.

أن عمر رضي الله عنه استعمل رجل فقال أبى عثمان وأعن
ن لي كذا وأكذا من الولد ما قبلت وأاحأدا منهم, فزعمإ :العامل

 إن الله عز وأجل ل يرحأم من عباده إل أبرهم:عمر أوأ قال عمر
" أخرجه البخاري في الدب المفرد، وأعند البيهقي في السنن

الكبرى عن أبي عثمان النهدي قال: "استعمل عمر بن
 فجاء,الخطاب رضي الله عنه رجل من بني أسد على عمل

 قال فأتى عمر رضي الله عنه ببعض وألده فقبله,يأخذ عهده
وألدا قط؟ فقال عمر: فأنت بالناسما قبلت قال: أتقبل هذا 

إبراهيم عنوأ  هات عهدنا ل تعمل لي عمل أبدا"،,أقل رحأمة
عمر على قدموا إذا الوفد كان "قال: يزيد بن السود عن

هل فيقول خيرا فيقولون, أميرهم عن سألهم عنه الله رضي
فيقولون: العبد؟ يعود هل فيقول نعم فيقولون:, مرضاكم يعود
فإن بابه؟ على يجلس هل بالضعيف صنيعه كيف فيقول نعم

. )11"عزله ل منها: لخصلة قالوا
وأليس المقصود برحأمة الولةا للرعية رحأمة القلب المجردةا،بل

صلحأهم وأالشفقةإالرحأمة القلبية وأما يتبعها من  المراد
عليهم،وأتفقد أحأوالهم وأحأاجاتهم،وأمحبة الخير لهم،وأالتواضع

.الطبري تاريخ )11
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لهم وأالصبر على أذاهم،فعن أبي هريرةا رضي الله عنه أن رجل
:شكى إلى النبي صلى الله عليه وأسلم قسوةا قلبه فقال

، وأعن روأاه أحأمد"امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين"
سهل بن حأنيف رضي الله عنه قال "كان رسول الله صلى الله

وأسلم يأتي ضعفاء المسلمين وأيزوأرهم وأيعود مرضاهمعليه 
وأعن قيس بن أبي حأازموأيشهد جنائزهم" روأاه الحاكم وأغيره، 

رجل صلى الله عليه وأسلم عن أبي مسعود قال أتى النبي
 فإني،هون عليك"فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له: 

روأاه ابن" القديد إنما أنا ابن امرأة تأكل ،لست بملك
الذي المؤمن": وأ قال صلى الله عليه وأسلم  وأغيره،هماج

من أجرا أعظم أذاهم على ويصبر الناس يخالط
"أذاهم على يصبر ول الناس يخالط ل الذي المؤمن

وأعن ابن عباس رضي الله عنهما,ماجه وأابن الترمذيه أخرج
قال "إن رسول الله صلى الله عليه وأسلم كان ل يدفع عنه

 وأعن أنس رضي الله" روأاه الطبراني،وأل يضربوا عنهالناس 
 وأيسلم،عنه" أن النبي صلى الله عليه وأسلم كان يزوأر النصار

" روأاه النسائي وأابن حأبان، وأيمسح رؤوأسهم،على صبيانهم
ّله َع رسول ال َأْمِشي َم ُكنُت  ّله عنه قال:  َأنس رضي ال وأعن 

ِة، ِليُظ الَحاِشي َنْجَرانّي غ ٌد  ُبر ّلم وأعليه  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َص
َفنظرُت إلى ًةا،  َد َذةا َشدي ْب ِه َج ِئ َدا ِر ِب ُه  َفجبذ ْعَرابّي،  َأ َكُه  َأدر ف

ِبها حَأاِشيُة ّثَرت  َأ َقد  ّلم، وأ ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّنبّي َص ِتِق ال صفحة عا
ِه ّل ُد ُمْر لي ِمن ماِل ال َيا ُمَحّم ُثّم قال:  ِه،  ِت َذ ِةا َجب ّد ِء ِمْن ِش الّردا

ٌق ٍء. متف َطا َع َلُه ب َأمر  ُثّم  ْيه، فضِحَك،  َل ِإ َفَت  َت َدَك. فال الذي ِعن
عليه. 

حسان إلى الناس وتأليف القلوب:  إ  ال
حأسان إلى الخلق،وأتأليف قلوبهم,إوأمما يجب على وألةا المر ال

وأالعناية بتحقيق حأاجاتهم، فإن هذا مما يقربهم من الخير
وأيسهل قبولهم للحق،وأيزيد به التفافهم حأول وألةا المر

لحْأَساِنوأمحبتهم لهم، وأقد قال تعالى:  َوأ ْدِل  َع ْل ِب ْأُمُر  َي ّلَه  ل ِإّن  ٱ{ ٱ ٱ
ُكْم ُظ ِع َي ْغِي  َب ْل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َوأ ِء  َفْحَشا ْل َعِن  َهٰى  ْن َي َوأ َبٰى  ُقْر ْل ِذي  ِء  َتآ ِإي ٱَوأ ٱ ٱ ٱ

ّكُروأَن} َذ َت ُكْم  ّل َع ِء، وأقال تعالى: َل َقَرآ ُف ْل ِل َقاُت  َد لّص ّنَما  ِإ ٱ{
َقاِب لّر ِفي  َوأ ُهْم  ُب ُلو ُق ِة  َف ّل َؤ ْلُم َوأ َها  ْي َل َع ِليَن  َعاِم ْل َوأ ِكيِن  ْلَمَسا ٱَوأ ٱ ٱ ٱ
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ّلُه ل َوأ ِه  ّل ل ِريَضًة ّمَن  َف ِبيِل  لّس ْبِن  َوأ ِه  ّل ل ِبيِل  ِفي َس َوأ ِرِميَن  َغا ْل ٱَوأ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ِكيٌم}. ِليٌم حَأ  َع

ّلى اللُه ّله َص َأّن َرُسوَل ال ّله عنه،  ِلب رضي ال ْغ َت وأعن عمروأ بن 
َتَرَك َطى رجالً، وأ ْع َأ َف َفقّسمُه،  ْوأ سبي  َأ ِتَي بماٍل  ُأ ّلم  ِه وأَس ْي َل َع

ُثّم ِه،  َلي َع َنى  ْث َأ ُثّم  ّله،  َد ال َفَحِم ُبوا،  َعت َتَرَك  ِذيَن  ّل َأّن ا َغُه  َل َب َف ِرجالً، 
َدُع الّرُجَل،" :قال َأ ِطي الّرُجَل َو ُلْع ّني  ِإ ّله  ُد، َفَوال َبع َأَما 

ّنَما ِإ ّني  ِك ِطي، َول ُأْع ّلِذي  َأَحّب إلّي ِمَن ا َدُع  َأ ّلِذي  وا
َلِع، ِبِهْم ِمن الَجزِع والَه ُلو َأرى في ُق ِلما  ًا  َأقَوام ِطي  ُأْع

ِبِهْم ِمَن الِغني ُلو ّله في ُق ِإلى ما جَعَل ال ًا  َأْقوام ِكُل  َأ َو
ِلَب  َتغ ْنُهْم َعْمرُو بُن  ْيِر، ِم ِلَب:"والَخ َتْغ  قال عمُرو بُن 

ّلى اللُه ّلِه َص ِلمِة َرُسوِل ال ِبك َأن لي  ُأِحّب  ّلِه ما  َفوال
ِم ّنَع ّلم ُحْمَر ال ْيِه وَس َل  روأاه البخاري.."َع

ّلى اللُه ّله َص ِئَل رُسوُل ال ّله عنه قال: ما ُس َأنٍس رضي ال وأعن 
َءه َرُجٌل َد َجا َق َل َوأ ْعطاه،  َأ ِإل  ًا  ِم َشيئ ِلْسل َلى ا َع ّلم  ِه وأَس ْي َل َع

ِلُموا َأْس ِم  ْو َق َيا  َقاَل:  َف ِه  َقوِم ِإلى  َع  َفَرَج َليِن،  َب َبيَن َج ًا  َنم َغ َطاه  َأع َف
َكاَن الّرُجُل ِإْن  َوأ ْقَر،  َف َيْخَشى ال َء َمْن ل  َطا َع ِطي  ْع ُي ًا  ِإّن ُمَحمد َف

ِلْسلُم ُكوَن ا َي ّتى  ًا حَأ َيِسير ِإلّ  َبُث  ْل َي َفَما  َيا،  ْن ّد ِإلّ ال ُد  ِري ُي ِلُم َما  ُيْس َل
َها. روأاه مسلم. ْي َل َع َوأَما  َيا  ْن ّد َليه مَن ال ِإ َأحَأّب 

وأعن سعد بن أبي وأقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول
أعط الله صلى الله عليه وأسلم قسما. فقلت: يا رسول الله

أو" :فلنا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وأسلم
 ثم قال"؟أو مسلم" أقولها ثلثا. وأيرددها على ثلثا "؟مسلم

 منه.ا مخافة أنّإني لعطي الرجل وغيره أحب إلي"
 روأاه البخاري وأمسلم."يكبه الله في النار

أن أناسا من النصار قالوا رضي الله عنه  أنس بن مالكوأعن
يوم حأنين، حأين أفاء الله على رسوله من أموال هوازان ما

أفاء. فطفق رسول الله صلى الله عليه وأسلم يعطي رجال من
قريش. المائة من البل. فقالوا: يغفر الله لرسول الله. يعطي

قال أنس بن مالك:. قريشا وأيتركنا وأسيوفنا تقطر من دمائهم
فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وأسلم، من قولهم.

فأرسل إلى النصار. فجمعهم في قبة من آدم. فلما اجتمعوا
ما حديث"جاءهم رسول الله صلى الله عليه وأسلم. فقال: 

فقال له فقهاء النصار: أما ذوأوأ رأينا، يا "؟بلغني عنكم
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رسول الله فلم يقولوا شيئا. وأأما أناس منا حأديثه أسنانهم،
 يغفر الله لرسوله. يعطي قريشا وأيتركنا، وأسيوفنا تقطر:قالوا

فإني"من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وأسلم: 
أعطي رجال حديثي عهد بكفر.ا أتألفهم.ا أفل ترضون

أن يذهب الناس بالموال، وترجعون إلى رحالكم
برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون

فإنكم" فقالوا: بلى. يا رسول الله قد رضينا. قال: "به
ستجدون أثرة شديدة.ا فاصبروا حتى تلقوا الله

 " أخرجه. قالوا سنصبر"ورسوله.ا فإني على الحوض
البخاري وأمسلم، وأعند أحأمد من حأديث أبي سعيد الخدري "

فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وأسلم فحمد الله وأأثنى عليه
يا معشر النصار ما قالة" :بالذي هو له أهل ثم قال

 ألم آتكم،بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم
 وأعداء فألف، وعالة فأغناكم الله،ضلل فهداكم الله

: وأأفضل قالّ الله وأرسوله أمنى قالوا بل"الله بين قلوبكم
 وأبماذا نجيبك يا:قالوا "أل تجيبونني يا معشر النصار"

أما والله لو" :رسول الله وألله وألرسوله المن وأالفضل قال
ّدقتم  أتيتنا مكذبا،شئتم لقلتم فلصدقتم وُص

، وطريدا فأويناك، ومخذول فنصرناك،فصدقناك
 أوجدتم في أنفسكم يا معشر،وعائل فأغنيناك

النصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا
ووكلتكم إلى إسلمكم أفل ترضون يا معشر النصار

أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول
الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم فوالذي نفس

 ولو،ا من النصارءمحمد بيده لول الهجرة لكنت امر
سلك الناس شعبا وسلكت النصار شعبا لسلكت

 اللهم ارحم النصار وأبناء النصار،شعب النصار
قال فبكى القوم حأتى أخضلوا لحاهم، "وأبناء أبناء النصار

 ثم انصرف رسول الله. رضينا برسول الله قسما وأحأظا:وأقالوا
".صلى الله عليه وأسلم وأتفرقنا

غزا رسول الله صلى الله عليه وأسلم: قال وأعن ابن شهاب
غزوأةا الفتح، فتح مكة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه

وأسلم بمن معه من المسلمين. فاقتتلوا بحنين. فنصر الله دينه
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وأالمسلمين. وأأعطى رسول الله صلى الله عليه وأسلم يومئذ
صفوان بن أمية مائة من النعم. ثم مائة. ثم مائة.

قال ابن شهاب: حأدثني سعيد بن المسيب؛ أن صفوان قال:
وأالله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وأسلم ما

أعطاني، وأإنه لبغض الناس إلي. فما برح يعطيني حأتى إنه
لحأب الناس إلي" روأاه مسلم.

 " وأكذلك إذا أمر:قال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه اللهوأ 
شيءغيره عن  وأ نهىأوأ أحأب موافقته على ذلك أغيره بحسن 

حأسانا يحصل به مقصودهإفيحتاج أن يحسن الى ذلك الغير 
ن النفوس ل تصبرإ ف،من حأصول المحبوب وأاندفاع المكروأه

 وألهذا أمر الله،ل بنوع من الحلو ل يمكن غير ذلكإعلى المر 
تعالى بتأليف القلوب حأتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا فى

ِرْضالصدقات وأقال تعالى لنبيه  ْع َأ َوأ ُعْرِف  ْل ِبا ْأُمْر  َوأ َو  ْف َع ْل ِذ ا {ُخ
ِليَن ِه ْلَجا ْوا{ وأقال تعالى: }َعِن ا َواَص َت َوأ ِر  ْب ِبالّص ْوا  َواَص َت َوأ

ِة ْلَمْرحَأَم ن يرحأم وأهذا هو الشجاعةأ فل بد أن يصبر وأ}ِبا
وأالكرم, وألهذا يقرن الله بين الصلةا وأالزكاةا تارةا وأهى

وأبينهما وأبين الصبر تارةا وألبد من الثلثةلى الخلق إحأسان إال
الصلةا وأالزكاةا وأالصبر ل تقوم مصلحة المؤمنين إل بذلك في

صلح نفوسهم وأإصلح غيرهم ل سيما كلما قويت الفتنة
وأالمحنة فالحاجة إلى ذلك تكون أشد فالحاجة إلى السماحأة

وأالصبر عامة لجميع بنى آدم ل تقوم مصلحة دينهم وأل دنيـاهم
.)11 "إل به

التيسير:
مبناها على التيسير فهي ميسرةا في الشريعة السلمية

أصلها،وأعند الطارئ كالمرض وأالسفر وأنحوه حأيث جاءت
وأقد بالتيسير وأالتخفيف في حأق المريض وأالمسافر وأنحوهما،

ُعْسَر}قال تعالى:  ْل ُكُم  ِب ُد  ِري ُي َوألَ  ُيْسَر  ْل ُكُم  ِب ّلُه  ل ُد  ِري ُي ٱ{ ٱ  وأقال،ٱ
َعَلتعالى:  َوأَما َج ُكْم  َبا َت ْج َو  ُه ِه  ِد َها ّق ِج ِه حَأ ّل ل ِفي  ُدوأا  ِه َوأَجا ٱ{ ٱ

ُكُم َو َسّما ُه ِهيَم  ْبَرا ِإ ُكْم  ِبي أ
َ ّلَة  ّديِن ِمْن حَأَرٍج ّم ل ِفي  ْيكْم  َل ٱَع

ُكْم ْي َل َع ًا  ِهيد لّرُسوُل َش ُكوَن  َي ِل َذا  ٰـ َه ِفي  َوأ ْبُل  َق ِلِميَن ِمن  ٱْلُمْس ٱ

.الفتاوأى مجموع )11
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َةا َكا لّز ْا  ُتو َوأآ َةا  َ لّصل ْا  ِقيُمو َأ َف ّناِس  ل َلى  َع َء  َدآ َه ْا ُش ُنو ُكو َت ٱَوأ ٱ ٱ
ّنِصيُر} ل ْعَم  ِن َوأ َلٰى  ْو ْلَم ْعَم  ِن َف ُكْم  َ ْول َو َم ُه ِه  ّل ل ِب ْا  َتِصُمو ْع ٱَوأ ٱ ٱ . ٱ

ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله عنه عن النبي َص َأنس رضي ال :وأعن 
َبّشُروا" ُتَعّسروا.ا َو َنّفُروا يّسُروا َول  ُت ٌق عليه،"َول   متف

تعسروا ول يسروا" :وأفي روأاية قال صلى الله عليه وأسلم
، فالواجب على الولةا التيسير على "تنفروا ول وسكنوا

 عن الحق. وأعنهمالناس وأتسكينهم وأتجنب ما ينفرهم وأيبعد
أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وأسلم بعثه

يسرا ول تعسرا وبشرا ول": وأمعاذا إلى اليمن فقال
 أخرجه البخاري وأمسلم."تنفرا وتطاوعا ول تختلفا

يشاد ولن يسر الدين إن" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
وأبشروا وقاربوا، فسددوا غلبه، إل أحد الدين

 روأاه"الدلجة من وشيء والروحة بالغدوة واستعينوا
ُبوا واْغدوا وُروُحوا،" :وأفي روأاية له البخاري، ُدوا وَقاِر ّد س

ُلُغوا ْب َت ْلقْصد  ْلَقْصد ا ْلجِة، ا ّد  وأعن ابن،"وَشْيء ِمَن ال
عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وأسلم أي الديان

 روأاه أحأمد وأغيره."السمحةالحنيفية "أحأب إلى الله؟ قال: 
ّلى ّله َص ّير رسول ال ّله عنها قالت: َما ُخ وأعن عائشة رضي ال
ُكن َي َلم  ُهَما َما  ْيَسَر َأ َذ  َأخ ِإلّ  َقّط  َأْمريِن  َبيَن  ّلم  ِه وأَس ْي َل َع اللُه 

ّله َقَم رسول ال َت ْنُه. وأَما ان ّناِس ِم َأبعد ال َكاَن  ًا  ِإثم ًا، فإْن كاَن  ِإثم
َتهَك ُتن َأن  ِإلّ  َقّط،  ٍء  ِه في َشي ْفِس َن ِل ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َص

ِه تعالى. متفٌق عليه،وأهذا الحديث أصل ّل َتِقم ل َفين ِه،  ّل حُأْرَمُة ال
العمل بهعظيم في السياسة الشرعية يجب على وألةا المر 

في سياسة الدوألة،وأهو اختيار اليسر الذي ل يشق على الناس
وأل ينفرهم مالم يكن إثما، فإن كان إثما فالتيسير اجتنابه

وأالبعد عنه وأصيانة الرعية وأتطهيرها من الوقوع فيه، فليس
من التيسير الذي جاءت به الشريعة أن يلتمس رضا الناس

:وأقد قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم بسخط الله تعالى،
من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه"

 ومن التمس رضا الناس بسخط،وأرضى عنه الناس
روأاه ابن "الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس

حأبان وأغيره وأاللفظ لبن حأبان.
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وأمن التيسير الذي جاءت به الشريعة السلمية التيسير
وأقد قال صلى الله عليهوأالرفق في تعليم الناس وأدعوتهم،

علموا ويسروا ول تعسروا وإذا غضب أحدكم"وأسلم: 
 روأاه أحأمد وأغيره، وأقال صلى الله عليه وأسلم"فليسكت

إن الله عز وجل لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما"
 روأاه أحأمد وأهوعند مسلم بلفظ "إن الله لم يبعثني"ميسرا

معنتا وأل متعنتا وألكن بعثني معلما ميسرا"، وأعن أبي هريرةا
ْيه َل ِإ ّناُس  َقاَم ال َف ْعَرابّي في المسِجد،  َأ َبال  ّله عنه قال:  رضي ال

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه، فقال النبي َص ِفي ُعوا  َق َي َأِريُقوا"ِل ُه َو َدُعو
ّنما ِإ ًا ِمن َماٍء، َف ُنوب َذ َأْو  ِلِه َسْجلً ِمْن َماٍء،  َبْو َعلى 

ُثوا ُمَعّسِريَن ْبَع ُت َلْم  َيّسِريَن و ُتم ُم روأاه البخاري." ُبِعث
َأنا ّله عنه قال " بينما  َلِمّي رضي ال وأعن ُمعاوأيَة بِن الَحكم الّس

ْذ عطَس رُجٌل ّلم، إ ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّلى َمع رسول ال أَص
َفَرماني القوم ب ّله،  ُقلُت: يْرحَأُمَك ال َف ِم  ْو َق ِرهْم،أِمْن ال بصا

َياه ما شأنكم تنظروأن إلّي فجعلوا يضربون ُأّم فقلت: وأا ثكل 
َلّما َف ُتونني لكني سكت،  ُيَصّم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم 

َفب ّلم،  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ُأّمي، َماأصلى رسول ال َو وأ ُه بي 
َني َهر َك ّله ما  َوال َف ْنه،  ًا ِم ِليم ْع َت َأحْأسَن  َده  ْع َب َوأل  ْبله  َق ًا  ّلم َع ْيُت ُم َأ َر

َتَمني، قال َوأل َش َبني  ُلُح" :وأل َضَر َيْص َة ل  ِإّن َهِذِه الّصل
ِبيُح ّتْس ّنَما ِهَي ال ِإ ّناِس،  ِم ال َكل ُء ِمْن  فيها َشي

ْلُقرآِن ُة ا َء ِبيُر، وقَرا ْك ّت ّلى"وال ّله َص  أوأ كما قال رسول ال
ِهلية، ٍد بَجا ْه ّله، إني حأديث ع ّلم. قلت: يا رسول ال ِه وأَس ْي َل َع اللُه 

ّهاَن قال  ُك ْل ُتوَن ا ْأ َي ّنا رجالً  ِإّن ِم ِم، وأ ِلْسل ِبا ّله  َء ال ْد جا َفل"وأق
ْأتِهْم ّيروأَن قال "ت َتط َي ّنا رجال  َوأِم َنه" قلت:  َيِجدو َذاَك َشْيء 

ّنُهْم ّد  روأاه مسلم."في ُصدوِرِهم، َفل يُص
 

:ضرار بالرعية  إ  تحريم العسف وال
يصال المشقة إليهم،إيحرم على الولةا الضرار بالرعية،وأ

ُذوأَنوأمعاملتهم بالعنف وأالعسف،وأقد قال تعالى:  ْؤ ُي ِذيَن  ّل َوأ ٱ{
ًا ْثم ِإ َوأ ًا  َتان ْه ُب ْا  ُلو َتَم حْأ ِد  َق َف ْا  ُبو َتَس ْك ِر َما  ْي َغ ِب َناِت  ْؤِم ْلُم َوأ ِنيَن  ْؤِم ٱْلُم ٱ ٱ ٱ

ًا} ِبين ِدّم ُعبي َدَخَل على  ّنُه  َأ ّله عنه  ٍوأ رضي ال ِئذ بن عمر , وأعن عا
ّلى ّله َص َنّي، إني َسِمعُت رسول ال ُب ْي  َأ ٍد، فقال له:  ِزيا ِه بن  ّل ال

ّلم يقول  ِه وأَس ْي َل َع ّياَك"اللُه  َطمُة " فإ إّن َشّر الّرعاِء الُح
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ْنُهم ُكوَن ِم َت  متفٌق عليه، وأالرعاء جمع راع،وأالحطمة،"أن 
الذي يسوس الرعية بالعنف وأالعسف وأل يرفق بهم وأل

يرحأمهم.
عن عبدالرحأمن بن شماسة. قال: أتيت عائشة أسألها عنوأ

فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: شيء. فقالت: ممن أنت
فقال: ما نقمنا منه كيف كان صاحأبكم لكم في غزاتكم هذه

شيئا. إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير. وأالعبد،
فيعطيه العبد. وأيحتاج إلى النفقة، فيعطيه النفقة. فقالت: أما

إنه ل يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر، أخي، أن
أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وأسلم، يقول

 من أمر أمتي شيئا فشقيمن ول اللهم"في بيتي هذا 
عليهم، فاشقق عليه.ا ومن ولى من أمر أمتي شيئا

 روأاه مسلم."فرفق بهم، فارفق به

العرفاء:
العرفاء جمع عريف وأهو القيم على طائفة من الناس كالقبيلة

أوأ غيرها، فيتعرف على أحأوالهم، وأيتفقد أمورهم، وأيستطلع
حأاجاتهم وأمطالبهم ليبلغها للمير، قال الحافظ ابن حأجر رحأمه

الله في العرفاء: "جمع عريف بوزن عظيم وأهو القائم بأمر
طائفة من الناس من عرفت بالضم وأبالفتح على القوم أعرف

بالضم، فأنا عارف وأعريف، أي وأليت أمر سياستهم، وأحأفظ
أمورهم، وأسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم، حأتى يعرف بها

.)11من فوقه عند الحأتياج"
َناوأقد قال الله تعالى  ْث َع َب َوأ ِئيَل  ِإْسَرآ ِن  َب َق  َثا ّلُه ِمي ل َذ  َأَخ ْد  َق َل َوأ ۤي{ ٱ

ًا} ِقيب َن َعَشَر  َنْي  ْث ُهُم  ، قال المام ابن كثير رحأمه الله: "يعنيٱِمن
عرفاء على قبائلهم بالمبايعة وأالسمع وأالطاعة لله وألرسوله

وألكتابه... وأهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وأسلم
ًا... وأالمقصود أن النصار ليلة العقبة، كان فيهم اثنا عشر نقيب
هؤلء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي صلى الله
عليه وأسلم لهم بذلك، وأهم الذين وألوا المبايعة المعاقدةا عن

. )21قومهم للنبي صلى الله عليه وأسلم على السمع وأالطاعة"
.الباري فتح )11
.العظيم القرآن تفسير )21
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وأقال العلمة السعدي رحأمه الله: "أي رئيسا وأعريفا على ما
تحته ليكون ناظرا عليهم حأاثا لهم على القيام بما أمروأا به

، وأقال المام ابن جرير رحأمه الله:)12مطالبا يدعوهم"
"وأالنقيب في كلم العرب كالعريف على القوم غير أنه فوق

، وأقد بوب البخاري رحأمه الله في صحيحه فقال:)23العريف"
"باب: العرفاء للناس" ثم روأى بإسناده عن عروأةا ابن الزبير:
أن مروأان بن الحكم وأالمسور بن مخرمة أخبراه: "أن رسول
الله صلى الله عليه وأسلم قال حأين أذن لهم المسلمون في

إني ل أدري من أذن فيكم ممن لم"عتق سبي هوازن: 
."يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم

فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله صلى
ّيبوا وأأذنوا " الله عليه وأسلم فأخبروأه: أن الناس قد ط

وأالحديث يدل على مشروأعية اتخاذ العرفاء، وأعن جابر بن عبد
الله رضي الله عنه قال" لما وألي عمر رضي الله عنه الخلفة
فرض الفرائض وأدوأن الدوأاوأين وأعرف العرفاء وأعرفني على

أصحابي " روأاه البيهقي في السنن الكبرى وأغيره، وأفي إقامة
العرفاء فوائد وأمصالح شرعية، منها معاوأنة المام في سياسة

الرعية وأتفقد شؤوأنها، وأمنها إبلغا المير بحاجات الناس
وأشكاياتهم لتلبية حأاجاتهم وأرفع الظلم عنهم، وأمنها ضبط
الجيش وأترتيب البعوث وأالجند وأالعطاءات وأغيرها، وأمنها
اجتماع الكلمة وأتعزيز العلقة وأزيادةا الصلة بين الحكومة

السلمية وأالقبائل وأغيرها، وأهذا من أعظم المور التي يجب
على الحكومة السلمية أن تعتني بها، فإن من أقوى أسلحة

العداء، وأمما يحفزهم على العدوأان وأيسهل غزوأهم لبلد
المسلمين، التفرق وأالتباغض وأالتنافر بين الرعية وأالولةا. 

وأالواجب أن يتصف العريف بالتقوى وأالمانة كسائر المسؤوألين
وأقد أخرج ابن سعد في الطبقات بإسناده عن مسلمة بن

محارب قال كتب عمر ( يعني ابن عبد العزيز ) إلى عدي: إن
العرفاء من عشائرهم بمكان فانظر عرفاء الجند، فمن رضيت

أمانته لنا وألقومه فأثبته، وأمن لم ترضه فاستبدل به من هو

.الرحأمن الكريم تيسير )12
.البيان جامع )23
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خير منه، وأأبلغ في المانة وأالورع "وأقد جاء الوعيد في حأق من
يقصر من العرفاء في عمله أوأ يرتكب ما نهي عنه فقال صلى

"ل بد من العريف والعريف في النار"الله عليه وأسلم 
روأاه أبو نعيم في المعرفة، وأقال صلى الله عليه وأسلم

ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون"
الصلة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فل يكونن

 روأاه ابن حأبان،"عريفا ول شرطيا ول جابيا ول خازنا
وأهو في النهي عن معاوأنة الظلمة من خلل العمل في العرافة

أوأ الشرطة أوأ غيرها.



  337
 الشرعية السياسة

علمإباب: ال

علم في السلم أن يحقق وأاجب الدعوةا, وأإبلغاإمهمة ال
 وأتربية المسلمين تربية صالحة, للناس جميعا,الرسالة

وأتوجيههم وأإرشادهم، وأإصلح السرةا, وأتزكية المجتمع,
 وأتبيين ما،وأتطهيره من الشرك وأالفواحأش وأمساوأئ الخلق

يخططه العداء وأما يبرمونه من كيد وأعدوأان على السلم
ّناِسوأالمسلمين, وأقد قال تعالى:  ِلل ِرَجْت  ُأْخ ٍة  ُأّم ْيَر  ُتْم َخ ْن ُك }

ِه ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن  ْوَن  َه ْن َت َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِب ْأُمُروأَن  ٱَت ٱ . }ٱ

:الغزو الفكري
ن في هذا الوقتي المسلمتستهدفمن أخطر أنواع الغزوأ التي 

الغزوأ الفكري وأالثقافي الذي تغلغل في المجتمعات السلمية
من خلل مناهج التعليم, وأوأسائل العلم وأغيرها, حأيث شن

اليهود وأالنصارى وأأعوانهم حأربا إعلمية عالمية على السلم
وأالمسلمين بهدف صرف المسلمين عن دينهم وأصبغهم بعقائد

الكفار, وأجر المسلمين إلى التشبه بهم في طريقة حأياتهم
وأعيشهم, ليسهل على العداء بعد ذلك أن يسيطروأا على بلد

َأنالمسلمين وأينهبوا خيراتهم, وأقد قال تعالى:  ُدوأَن  ِري ُي }
َه ِر َك ْو  َل َوأ ُه  ُنوَر ِتّم  ُي َأن  ِإلّ  ّلُه  ل َبٰى  أ

ْ َي َوأ ِهْم  ِه َوا ْف َأ ِب ِه  ّل ل ُنوَر  ْا  ُئو ِف ْط ٱُي ٱ
ِفُروأَن} َكا , وأالية عامة في المشركين وأأهل الكتاب, وأقدٱْل

أخرج ابن جرير عن السدي قال " يريدوأن أن يطفؤوأا السلم
ُد وأقال تعالى: ،بكلمهم " ِري ُي َوأ ُكْم  ْي َل َع ُتوَب  َي َأن  ُد  ِري ُي ّلُه  ل َوأ ٱ{

ًا} ِظيم َع ْيلً  ْا َم ُلو َتِمي َأن  َواِت  َه لّش ُعوَن  ِب ّت َي ِذيَن  ٱّل قال ابن كثير ,ٱ
أي يريد أتباع الشياطين من اليهود وأالنصارىرحأمه الله: "

ْا}وأالزناةا  ُلو َتِمي َأن  ًا{ ،)11" عن الحق إلى الباطل ميلً عظيم
ِذيَن{وأقد أخرج عبد بن حأميد وأغيره عن مجاهد  ّل ُد  ِري ُي ٱَوأ

َواِت َه لّش ُعوَن  ِب ّت ًا{قال الزنا } ٱَي ِظيم َع ْيلً  ْا َم ُلو َتِمي  قال"}َأن 
يريدوأن أن تكونوا مثلهم تزنون كما يزنون"، فصاحأب الباطل

 كما قال تعالى عن اليهود،في باطلهيود لو شاركه غيره 
َعوأالنضارى:  ِب ّت َت ّتٰى  ٰى حَأ ّنَصاَر ل َوألَ  ُد  ُهو َي ْل َعنَك  َتْرَضٰى  َلْن  َوأ ٱ{ ٱ

.العظيم القرآن تفسير )11
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ُهْم}, َت ّل َكَما وأقال تعالى عن المنافقين: ِم ُفُروأَن  ْك َت ْو  َل ْا  ّدوأ َوأ }
ًء} َوآ ُنوَن َس ُكو َت َف ْا  َفُروأ  "وأدت:, وأقال عثمان رضي الله عنهَك

الزانية لو زنا النساء كلهن".
 وأأن،وأالواجب على وألةا المر أن يتصدوأا للغزوأ الفكري

يطهروأا البلد من آثاره في التعليم, وأوأسائل العلم وأغيرها,
 لكي،وأأن يبينوا للمسلمين مخططات العداء وأأساليب كيدهم

تكون جلية وأاضحة للمسلمين حأتى يحذروأها, وأقد قال تعالى:
ِرِميَن}{ ْلُمْج ِبيُل  ِبيَن َس َت َتْس ِل َوأ َياِت  ل َفصُل  ِلَك ن َذ َك ٱَوأ , وأقالٱ

 المشركين بأموالكماجاهدو" :صلى الله عليه وأسلم
 روأاه أبو داوأد."وأنفسكم وألسنتكم

:نتاج العلمي  ل  جودة ا
ينبغي أن يكون العلم في الدوألة السلمية بأنواعه المرئية,

نتاج البرامج وأإتقانإةا, متميزا بجودةا ءالمقروأ وأوأالمسموعة,
أساليب العرض, وأحأسن البيان, وأالخطاب العلمي, فإن كل

ما يحبب الناس بالخير, وأيرغبهم في متابعة وأسائل العلم
النافعة وأالخذ بنصائحها وأتوجيهاتها, فهو من المور المحمودةا

التي ل ينبغي تركها.

:طهارة العلم
صلحإوأسائل العلم في الدوألة السلمية هي من وأسائل 

المجتمع, وأتزكيته, فل يجوز أن يشوبها شيء من المحرمات
 من الكفار وأالمنافقين من بعض السلمكالتمكين لعداء

َلْنوأسائل العلم لنشر كفرهم وأفسادهم, وأقد قال تعالى:  َوأ }
ُهْم} َت ّل َع ِم ِب ّت َت ّتٰى  ٰى حَأ ّنَصاَر ل َوألَ  ُد  ُهو َي ْل َعنَك  ٱَتْرَضٰى  , وأقال تعالى:ٱ

ِر َك ْلُمن ِب ْأُمُروأَن  َي ْعٍض  َب ُهْم من  ْعُض َب َقاُت  ِف َنا ْلُم َوأ ُقوَن  ِف َنا ْلُم ٱ{ ٱ ٱ
ِإّن ُهْم  َي َنِس َف ّلَه  ل ْا  َنُسو ُهْم  َي ِد ْي َأ ِبُضوَن  ْق َي َوأ ْعُروأِف  ْلَم َعِن  ْوَن  َه ْن َي ٱَوأ ٱ

ُقوَن} َفاِس ْل ُهُم ا ِفِقيَن  َنا , وأكذلك ل يجوز تمكين أهل البدعٱْلُم
وأالهواء من نشر بدعهم وأشبههم في وأسائل العلم أوأ من

خلل التأليف وأالكتابة, وأقد عزر عمر رضي الله عنه صبيغ بن
عسل على سؤاله عن متشابه القرآن, وأقال المام ابن القيم

 "هذه الكتب المشتملة على الكذب وأالبدع يجب:رحأمه الله
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إتلفها وأإعدامها, وأهي أوألى بذلك من إتلف آلت اللهو
وأالمعازف, وأإتلف آنية الخمر, فإن ضررها أعظم من ضرر

هذه, وأل ضمان فيها, كما ل ضمان في كسر أوأان الخمر وأشق
.)11زقاقها"

وأمن المحرمات في وأسائل العلم, إظهار المعازف, وأإخراج
النساء, فإن هذا من أعظم أسباب الفتنة, وأشيوع الفاحأشة.

فالواجب على الحكومة السلمية أن تطهر وأسائل العلم من
 التي تقدم ذكرها وأغيرها.،سائر المحرمات

:المصطلحات العلمية
يجب على القائمين على وأسائل العلم في الدوألة السلمية
تجنب إطلق مصطلحات الكفار وأأتباعهم, التي يرددوأنها في

 لما تتضمن من معاني فاسدةا توافق،وأسائل إعلمهم
عقيدتهم, وأسياساتهم, وأقد نهى الله تعالى عن قول كلمة

ًا, فقالى"راعنا" حأين استغلها اليهود ليضمنوا لفظها معن  سيئ
َناتعالى:  ُظْر ْن ْا ا ُلو ُقو َوأ َنا  ْا َراِع ُلو ُقو َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ َيا }

ِليٌم} َأ َذاٌب  َع ِريَن  ِف َكا ِلل َوأ ْا  ُعو  فل تذكر مصطلحاتهم دوأنَوأاْسَم
تفصيل, كالرهاب, وأالحرية, وأنحوها, وأإنما تذكر مع تبين حأقيقة
هذه اللفاظ التي يرددها الكفار, وأتفصيل الحكم الشرعي في

معانيها.

ركائز إعلم الكافرين:
هناك ركائز رئيسة وأسمات عامة لعلم الكفار من اليهود
وأالنصارى وأغيرهم, وأمن لحق بهم وأسار في ركابهم من

المرتدين وأالمنافقين, وأمن أهمها: 
 :أول: التهييج والغراء بالكفر والمعاصي والتحريض   

ِريَنوأقد قال تعالى:  ِف َكا ْل َلى  َع ِطيَن  َيا لّش َنا  ْل َأْرَس ّنآ  َأ َتَر  َلْم  َأ ٱ{ ٱ
ًا} ّد َع ُهْم  َل ّد  ُع َن ّنَما  ِإ ِهْم  ْي َل َع ْعَجْل  َت َفلَ  ًا.  َأّز ُهْم  ُؤّز , وأالز هوَت

التحريك, وأالتهييج, وأالغراء, وأالزعاج, وأالتحريض, فالشياطين
تهيج الكفار وأتغريهم بالكفر وأالمعاصي, وأتزعجهم إليهم

إزعاجا, وأتحرضهم على محاربة السلم, وأقتال المسلمين,
وأمن يعلم حأقيقة إعلم الكفار كالمريكان وأغيرهم, وأمن سار

الحكمية. الطرق )11



  340
 الشرعية السياسة

على خطاهم من العملء يجد آثار أز الشياطين بادية في
علمهم التي امتلت بالتهييج وأالضجيج وأالغراء بالكفرإوأسائل 

المسمى بالديمقراطية, وأامتلت بالتحريض على محاربة
السلم وأالطعن فيه, وأقتال المسلمين, وأغزوأهم في بلدهم,

تؤز الكافرين إغراء" :وأقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال
في الشرك امض امض في هذا المر حأتى توقعهم في النار

منذر وأغيره عن ابنالامضوا في الغي امضوا ", وأأخرج ابن 
ًء", وأأخرج ابن جرير عنه قال:عباس قال  "تغويهم إغوا

 "قال علي بن:"تغريهم إغرا", وأقال المام ابن كثير رحأمه الله
أبي طلحة عن ابن عباس: تغويهم إغواء، وأقال العوفي عنه:
تحرضهم على محمد وأأصحابه. وأقال مجاهد: تشليهم إشلء
ًا إلى معاصي الله، وأقال سفيان وأقال قتادةا: تزعجهم إزعاج
ًا وأتستعجلهم استعجالً. وأقال السدي: الثوري: تغريهم إغراء

ًا. وأقال عبد الرحأمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: تطغيهم طغيان
ِريٌن} َق َلُه  َو  ُه َف ًا  َطان ْي َلُه َش ّيْض  َق ُن ٰـِن  لّرحْأَم ِر  ْك ِذ َعن  ْعُش  َي َوأَمن  ٱ{

ًا}وأقوله:  ّد َع ُهْم  َل ّد  ُع َن ّنَما  ِإ ِهْم  ْي َل َع ْعَجْل  َت َفلَ   أي ل تعجل{
ًا}يامحمد على هؤلء في وأقوع العذاب بهم  ّد َع ُهْم  َل ّد  ُع َن ّنَما  ِإ }

أي إنما نؤخرهم لجل معدوأد مضبوط، وأهم صائروأن ل محالة
َعّماإلى عذاب الله وأنكاله. وأقال:  ٰـِفلً  َغ ّلَه  ل َبّن  َتْحَس َوألَ  ٱ{

ٰـُر} ْبَص َل ِه  ِفي َتْشَخُص  ٍم  ْو َي ِل ُهْم  َؤّخُر ُي ّنَما  ِإ ِلُموَن  ٰـ ّظ ل ْعَمُل  ٱَي  الية،ٱ
ْا ُد َدا َيْز ِل ُهْم  َل ِلى  ُنْم ّنَما  ِإ ًا} { ْيد َوأ ُهْم ُر ْل ِه َأْم ِريَن  ِف ٰـ َك ْل ّهِل  َفَم ۤو{ ٱ
ُقْل ِليٍظ} { َغ َذاٍب  َع َلٰى  ِإ ُهْم  َطّر َنْض ُثّم  ِليلً  َق ُهْم  ُع ّت ُنَم ًا} { ْثَم ِإ

ِر} ّنا ل َلى  ِإ ُكْم  ِإّن َمِصيَر َف ْا  ُعو ّت  وأقال السدي: إنما نعد لهمٱَتَم
ًا: السنين وأالشهور وأاليام وأالساعات. وأقال علي بن أبي عد

ًا}طلحة عن ابن عباس  ّد َع ُهْم  َل ّد  ُع َن ّنَما  ِإ  قال: نعد أنفاسهم{
.)11في الدنيا"

   ثانيا: بغض الحق ومعاداته:
شن، وأعلمهم بغض الحق وأمعاداتهإإن من أظهر سمات 

 وأقد، وأصرفهم عنه،الحرب العلمية عليه لتنفير الناس منه
ِهْم{: قال تعالى ِن َذا ِف آ َوأ ُه  ُهو َق ْف َي َأن  ّنًة  ِك َأ ِهْم  ِب ُلو ُق َلٰى  َع َنا  ْل َع ۤيَوأَج

ِهْم ِر َبا ْد َأ َلٰى  َع ْا  ْو ّل َوأ ُه  َد َوأحْأ ُقْرآِن  ْل ِفي  ّبَك  َكْرَت َر َذ َذا  ِإ َوأ ًا  ْقر ٱَوأ

.العظيم القرآن تفسير )11
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ًا ُفور ِةا{وأقال تعالى }،ُن لِخَر ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن لَ  ّل َف ٌد  َوأاحِأ ٰلٌه  ِإ ُكْم  ُه ٰل ٱِإ ٱ
ِبُروأَن} ْك َت ُهم ّمْس َوأ ٌةا  ِكَر ُهم ّمن ُب ُلو ّلُه وأقال تعالى: ،ُق ِكَر ال ُذ َذا  ِإ َوأ }

ِذيَن ّل ِكَر ا ُذ َذا  ِإ َوأ ِةا  ِبالِخَر ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن لَ  ّل ُلوُب ا ُق َأّزْت  ُه اْشَم َد َوأحْأ
ْبِشُروأَن} َت َيْس ُهْم  َذا  ِإ ِه  ِن ُدوأ ,, أي إذا أفرد الله تعالى بالذكرِمن 

فقيل لإله إل الله وأحأده, نفرت وأانقبضت قلوب الذين ل
 وأإذا ذكر الذين من دوأنه من الطواغيت,يؤمنون بالخرةا

علمإ وأمن يعلم حأقيقة ,وأالنداد إذا هم يسروأن وأيفرحأون
الكفار كالصليبيين وأعملئهم في بلد المسلمين يجد هذا جليا

المتحدثين في وأالمحللين في مقدمي البرامج وأالكثير من
 فإذا ذكر توحأيد الله تعالى وأالتحاكم إلى,علمهمإوأسائل 

شريعته وأوأجوب طاعته وأطاعة رسوله صلى الله عليه وأسلم
أوأ ذكرت حأرمة الفواحأش, وأمساوأئ الخلق التي فشت في

بلدهم, انقبضت وأنفرت قلوبهم, وأأماإذا ذكرت طواغيتهم
كالديمقراطية وأغيرها, أوأ ذكرت أقوال حأكامهم الطواغيت من

النصارى وأالمرتدين فإنهم يستبشروأن وأيسروأن, قال سيد
 " تصف حأالة نفسية تتكرر في شتى البيئات:قطب رحأمه الله

وأالزمان, فمن الناس من تشمئز قلوبهم, وأتنقبض نفوسهم
كلما دعوا إلى الله وأحأده إلها, وأإلى شريعة الله وأحأده قانونا,
وأإلى منهج الله وأحأده نظاما. حأتى إذا ذكرت المناهج الرضية,

وأالنظم الرضية, وأالشرائع الرضية هشوا وأبشوا وأرحأبوا
بالحديث, وأفتحوا صدوأرهم للخذ وأالرد. هؤلء هم بعينهم الذين
يصور الله نموذجا منه في هذه الية, وأهم بذاتهم في كل زمان

الطبيعة, الضالون وأمكان. هم الممسوخو الفطرةا, المنحرفو
المضلون, مهما تنوعت البيئات وأالزمنة, وأمهما تنوعت

.)11الجناس وأالقوام"
ِهوأقال تعالى:  ُوأُجو ِفي  ِرُف  ْع َت َناٍت  ّي َب َنا  ُت َيا ِهْم آ ْي َل َع َلٰى  ْت ُت َذا  ِإ َوأ }

َنا ُت َيا ِهْم آ ْي َل َع ُلوَن  ْت َي ِذيَن  ّل ِب ُطوَن  َيْس ُدوأَن  َكا َي َكَر  ْن ْلُم ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ٱّل ٱ ٱ
ْا َفُروأ َك ِذيَن  ّل ّلُه  ل َها  َد َع َوأ ّناُر  ل ُكُم  ِل ٰذ ِبَشّر ّمن  ُكم  ُئ ّب َن أ

ُ َف َأ ٱُقْل  ٱ ٱ
ْلَمِصيُر}, ْئَس  ِب  أي إذا تليت عليهم آيات القرآن وأاضحاتٱَوأ

بينات يظهر في وأجوههم ما ينكره أهل اليمان من التغير

.القرآن ظلل في )11
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لبغضهم وأكراهيتهم للحق, حأتى أنهم يكادوأن أن يبطشوا بالذين
يتلون عليهم آيات الله تعالى.

وأقد وأصف الله تعالى الكفار عند سماع آيات الله تعالى أوأ عند
دعوتهم إلى اليمان بالعراض وأالهجر وأالنفور وأغيرها من

ُثّمالصفات, فقال تعالى:  ِه  ّب َياِت َر ِبآ ّكَر  ُذ َلُم ِمّمن  ْظ َأ َوأَمْن  }
ِقُموَن}. َت ِرِميَن ُمن ْلُمْج ّنا ِمَن ا ِإ َهآ  ْن َع ْعَرَض  َأ

َذاوأقال تعالى:  ٰـ َه ْا  ُذوأ ّتَخ ْوِمي  َق ِإّن  ٰيَرّب  لّرُسوُل  َقاَل  َوأ ٱ{ ٱ
ِرِميَن ْلُمْج ًا ّمَن  ّوأ ُد َع ِبّي  َن ُكّل  ِل َنا  ْل َع ِلَك َج َذ َك َوأ ًا.  ْهُجور ُقْرآَن َم ٱْل ٱ

ًا}. َنِصير َوأ ًا  ِدي َها ّبَك  ِبَر َفٰى  َك َوأ
ُهْم حُأُمٌروأقال تعالى:  ّن َأ َك ِرِضيَن.  ْع ِةا ُم ِكَر ْذ ّت ل َعِن  ُهْم  َل َفَما  ٱ{

ٍةا}. َوَر َقْس َفّرْت ِمن  ٌةا.  ِفَر َتن ّمْس
ُقْرآِنوأقال تعالى:  ْل َذا  ٰـ َه ِل ْا  ُعو َتْسَم ْا لَ  َفُروأ َك ِذيَن  ّل َقاَل  َوأ ٱ{ ٱ

ُبوَن}. ِل ْغ َت ُكْم  ّل َع َل ِه  ِفي ْا  ْو َغ ْل ٱَوأ
َعنوأقال تعالى:  ُيِضّل  ِل ِديِث  ْلَح َو  ْه َل ِري  َت َيْش ّناِس َمن  ل َوأِمَن  ٱ{ ٱ

ِهيٌن. َذاٌب ّم َع ُهْم  َل ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ ًا  ُهُزوأ َها  َذ ّتِخ َي َوأ ٍم  ْل ِر ِع ْي َغ ِب ِه  ّل ل ِبيِل  ٱَس
ِف َأّن  َك َها  ْع َيْسَم ّلْم  َأن  َك ًا  ِبر ْك َت ّلٰى ُمْس َوأ َنا  ُت َيا ِه آ ْي َل َع َلٰى  ْت ُت َذا  ِإ ۤيَوأ

ٍم} ِلي َأ َذاٍب  َع ِب ُه  َبّشْر َف ًا  ْقر َوأ ِه  ْي َن ُذ .ُأ
ّنًةوأ قال تعالى:  ِك َأ ِهْم  ِب ُلو ُق َلٰى  َع َنا  ْل َع َوأَج ْيَك  َل ِإ ُع  َتِم َيْس ُهْم ّمن  ْن َوأِم }

ّتٰى َها حَأ ِب ْا  ُنو ْؤِم ُي ٍة لّ  َي ُكّل آ ْا  ْوأ َيَر ِإن  َوأ ًا  ْقر َوأ ِهْم  ِن َذا ِف آ َوأ ُه  ُهو َق ْف َي ۤيَأن 
ِطيُر َأَسا ِإلّ  َذآ  ٰـ َه ِإْن  ْا  َفُر َك ِذيَن  ّل ُقوُل  َي َنَك  ُلو ِد ُيَجا ُءوأَك  َذا َجآ ۤوِإ ٱ

ُهْم ُفَس َأن ِإلّ  ُكوَن  ِل ْه ُي ِإن  َوأ ْنُه  َع ْوأَن  َأ ْن َي َوأ ْنُه  َع ْوَن  َه ْن َي ُهْم  َوأ ِليَن.  ّوأ َل ٱ
ُعُروأَن} َيْش .َوأَما 
َوأقال تعالى: { ِذيَن ل ّل ْيَن  َب َوأ َنَك  ْي َب َنا  ْل َع ُقرآَن َج ْل ْأَت  َقَر َذا  ِإ ٱَوأ ٱ

ًا} ُتور ًا ّمْس ِةا حِأَجاب لِخَر ِب ُنوَن  ْؤِم .ٱُي
َهاوأقال تعالى:  ْن َع ْعَرَض  َأ َف ِه  ّب ِياِت َر ِبآ ّكَر  ُذ َلُم ِمّمن  ْظ َأ َوأَمْن  }

ُه ُهو َق ْف َي َأن  ّنًة  ِك َأ ِهْم  ِب ُلو ُق َلٰى  َع َنا  ْل َع ّنا َج ِإ ُه  َدا َي ّدَمْت  َق َنِسَي َما  َوأ
ًا} َبد َأ ًا  ِإذ ْا  ُد َت ْه َي َلْن  َف ٰى  َد ُه ْل َلٰى  ِإ ُهْم  ُع ْد َت ِإن  َوأ ًا  ْقر َوأ ِهْم  ِن َذا ِفي آ ۤوَوأ .ٱ

َلْموأقال تعالى:  َف ًا.  َهار َن َوأ ْيلً  َل ْوِمي  َق ْوُت  َع َد ّني  ِإ َقاَل َرّب  }
ْا ُل َع ُهْم َج َل ِفَر  ْغ َت ِل ُهْم  ُت ْو َع َد ّلَما  ُك ّني  ِإ َوأ ًا.  ِفَرار ِإلّ  ِئ  َعآ ُد ُهْم  ْد ِز ۤوَي ۤي

ْا َبُروأ ْك َت ْس َوأ ْا  َأَصّروأ َوأ ُهْم  َب َيا ِث ْا  ْو ْغَش َت ْس َوأ ِهْم  ِن َذا ِف آ ُهْم  َع ِب ٱَأَصا ٱ ۤي
ًا} َبار ْك ِت .ٱْس

ِإْنوأقال تعالى:  ُلوَن  ِق ْع َي ْوأ  َأ ُعوَن  َيْسَم ُهْم  َثَر ْك َأ َأّن  َتْحَسُب  َأْم  }
ِبيلً} َأَضّل َس ُهْم  َبْل  ِم  َعا ْن َل َك ِإلّ  .ٱُهْم 
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َلّما{وأقال تعالى  ِهْم  ِر ْبَصا أ
َ ِب َنَك  ُقو ِل ُيْز َل ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ُد  َكا َي ِإن  ٱَوأ

َلِميَن َعا ْل ّل ْكٌر  ِذ ِإلّ  َو  ُه َوأَما  ُنوٌن.  َلَمْج ّنُه  ِإ ُلوَن  ُقو َي َوأ ْكَر  ّذ ل ْا  ُعو .}ٱَسِم
وأيتجلى هذا البغض للحق وأمعاداته لمن تابع وأسائل إعلم

 كهيئة الذاعة البريطانية "، وأأبواق حأملتهم الصليبية،الصليبيين
 وأشاركت بطريقة،البي بي سي " التي لبست لباس الحرب

سافرةا في الحرب النفسية وأالعلمية للعدوأان على أفغانستان
 وأالتروأيج للكفر، وأقتل ما يزيد على مئة ألف مسلم،وأالعراق

 وأقد استأجر،الديمقراطية " بديل عن السلمبالمسمى " 
 وأممن يتسمون،القائمون عليها بعض المرتزقة من أبناء جلدتنا

 وأإذاعة، وأيتكلمون بألسنتنا لبث شروأرها وأسمومها،بأسمائنا
ستعماريةاستخبارية وأالاأخبارها بما يتوافق مع الهداف ال

علمإ وأمثل هذه الهيئة الكثير من وأسائل ،عيتها بريطانياالر
الصليبيين وأعملئهم في المنطقة.

 :ثالثا: زخرفة القوال والمصطلحات
،علمهم القوال المزخرفة المزينةإيستخدم أعداء السلم في 

التي ينتقونها بعناية كبيرةا للتغطية على حأقيقة باطلهم,
ظهاره بصورةا محسنة مزينة, ثم تكرر وأتردد هذه القوالإوأ

وأيروأج لها في وأسائل العلم, فينخدع وأيغتر بها من ل يؤمن
ِطيَنبالخرةا, كما قال تعالى:  َيا ًا َش ّوأ ُد َع ِبّي  ِن ُكّل  ِل َنا  ْل َع ِلَك َج َذ َك َوأ }

ْو َل َوأ ًا  ُغُروأر ْوِل  َق ْل ْعٍض ُزْخُرَف  َب َلٰى  ِإ ُهْم  ْعُض َب ُيوحِأي  ْلِجّن  َوأ ْنِس  ٱِل ٱ ٱ
ُةا َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتْص ِل َوأ َتُروأَن.  ْف َي َوأَما  ُهْم  َذْر َف ُه  ُلو َع َف ّبَك َما  َء َر ۤىَشآ

ُفوَن} ِر َت ْق ُهم ّم ْا َما  ُفو ِر َت ْق َي ِل َوأ ُه  ْو َيْرَض ِل َوأ ِةا  لِخَر ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن لَ  ٱّل ,ٱ
فدلت الية على أن أعداء السلم الذين يحاربونه في إعلمهم

أنهم شياطين النس وأأعداء الرسول, وأأنهم متمردوأن قد
:أصبحت الشيطنة وأالتمرد سجية لهم, وأدل قوله تعالى

ِةا} لِخَر ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن لَ  ّل ُةا  َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتْص ِل َوأ ٱ{ ٱ , على أنۤى
أقوالهم المزخرفة إنما يغتر بها وأيميل إليها من ل يؤمن

ِهبالخرةا, كقوله تعالى:  ْي َل َع ُتْم  َأن ُدوأَن. َمآ  ُب ْع َت َوأَما  ُكْم  ّن ِإ َف }
ِم} ْلَجِحي َو َصاِل  ُه ِإلّ َمْن  ِنيَن.  ِت َفا َلِفي, وأقوله تعالى: ٱِب ُكْم  ّن ِإ }

ِفَك} ُأ ْنُه َمْن  َع َفُك  ْؤ ُي ِلٍف.  َت ْوٍل ّمْخ َتَخّف{وأقوله تعالى , َق ْس ٱَف
ِقيَن َفاِس ًا  ْوم َق ْا  ُنو َكا ُهْم  ّن ِإ ُه  ُعو َطا َأ َف ْوَمُه   فالطغاةا إنما}َق

يستخفون وأيتلعبون بعقول الفاسقين الخارجين عن طاعة
الله، وأيحملونهم على طاعتهم وأالنقياد لنظمتهم وأتشريعاتهم.
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وأأعلم إصغاء إلى أقوالهم في وأسائل الإوأالية تصفهم بال
اقتراف الذنوب وأالثاموأغيرها, وأالمحبة وأالرضى بباطلهم, 

بسبب هذا الصغاء وأالميل, فهي ثلثة أوأصاف وأصفهم الله بها
ِةافي قوله تعالى:  لِخَر ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن لَ  ّل ُةا  َد ِئ ْف َأ ِه  ْي َل ِإ َغ  َتْص ِل َوأ ٱ{ ٱ ۤى

ُفوَن} ِر َت ْق ُهم ّم ْا َما  ُفو ِر َت ْق َي ِل َوأ ُه  ْو َيْرَض ِل , أوألها: الصغاء, وأالميلَوأ
عتقاداإلى أقوالهم المزخرفة, وأالثاني: الرضى وأالمحبة, وأهو ال

اقتراف الكفرالثالث:  وأبالديمقراطية وأنحوها من الكفر,
وأالمعاصي المترتب على الصغاء إلى أقوالهم, وأهذا هو اتباع

منهجهم, وأالسير على ما تقتضيه عقيدتهم, فتأمل هذا
 يتبين لك كيف ارتكس المرتدوأن من الديمقراطيين,الخطوات

 غيرهم في الكفر وأالضلل.الشتراكيين أوأوأأوأ الشيوعيين أ
   رابعا: الكذب وقلب الحقائق:

علمهم الكذب, وأ قلب الحقائق,إمن السمات البارزةا لوسائل 
وأتسمبة الشياء بغير أسمائها لتضليل الناس, وألتحقيق أهدافهم

 "اكذب وأاكذب حأتى يصدقك:وأسياساتهم, اتباعا لقاعدتهم
صلحأا, وأإشاعةإالناس" فنشر الكفر كالديمقراطية يسمونه 

 وأما يسمونه بزوأاج المثليينالفاحأشة كالزنا وأاللواط وأالسحاق
وأتفكك السرةا وأانحطاط المجتمع يسمونه حأرية, وأالحملة

الصليبية لمحاربة السلم وأالمسلمين يسمونها مكافحة
ُتْل ُموَسٰىالرهاب, كما قال تعالى:  ْق َأ ِن  َذُروأ ْوُن  َع ِفْر َقاَل  َوأ ۤي{

َلْرِض ِفي  ِهَر  ْظ ُي َأن  ْوأ  َأ ُكـْم  َن ِدي ّدَل  َب ُي َأن  َأَخاُف  ّن  ِإ ّبُه  ُع َر ْد َي ْل ٱَوأ ۤي
َد} َفَسا َوأَمآ, وأقال تعالى: ٱْل ٰى  َأَر ِإلّ َمآ  ُكْم  ِري ُأ ْوُن َمآ  َع ِفْر َقاَل  }

ِد} لّرَشا ِبيَل  ِإلّ َس ُكْم  ِدي ْه َذا, وأقال تعالى عن المنافقين: ٱَأ ِإ َوأ }
َأل ِلُحوَن.  َنْحُن ُمْص ّنَما  ِإ ْا  ُل َقا َلْرِض  ِفي  ْا  ُدوأ ْفِس ُت ُهْم لَ  َل اِقيَل 
ۤ

ۤو ٱ
ُعُروأَن} َيْش ِكن لّ  ٰـ َل َوأ ُدوأَن  ْفِس ْلُم ُهُم  ُهْم  ّن , وأمن ذلك تسميةٱِإ

الصليبيين وأعملئهم للمسلمين المتمسكين بدينهم
رهابيين أوأ غيرها من السماءإبالمتطرفين, أوأ الصوليين, أوأ ال

التي يخترعونها, وأينتقونها بعناية، وأقد كان المشركون يقولون
نه ساحأر, وأكاهن,إ :عن خير المرسلين صلى الله عليه وأسلم

َأنَتوأشاعر, وأكذاب, وأمجنون, كما قال تعالى:  َفَمآ  َذكْر  َف }
ْيَب ِه َر ِب ّبُص  َتَر ّن ُلوَن َشاِعٌر  ُقو َي َأْم  ُنوٍن.  َوألَ َمْج ِهٍن  َكا ِب ِة َربَك  ْعَم ِن ِب

ُنوِن}. ٱْلَم
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ّنُهوأ قال تعالى:  ِإ ْبِصُروأَن.  ُت َوأَما لَ  ْبِصُروأَن.  ُت ِبَما  ْقِسُم  ُأ َفلَ  }
َ َوأل ُنوَن.  ْؤِم ُت ِليلً ّما  َق ٍر  ْوِل َشاِع َق ِب َو  ُه َوأَما  ٍم.  ِري َك ْوُل َرُسوٍل  َق َل

َلِميَن} َعا ْل ِزيٌل من ّرب  َتن ّكُروأَن.  َذ َت ِليلً ّما  َق ِهٍن  َكا ْوِل  َق .ٱِب
ّوأقال تعلى:  ِإل ِهْم من ّرُسوٍل  ِل ْب َق ِذيَن ِمن  ّل َتى  َأ ِلَك َمآ  َذ َك ٱ{

ُغوَن} َطا ْوٌم  َق ُهْم  َبْل  ِه  ِب ْا  ْو َواَص َت َأ ُنوٌن.  ْوأ َمْج َأ ْا َساحِأٌر  ُلو .َقا
ِفُروأَنوأقال تعالى:  َكا ْل َقاَل ا َوأ ُهْم  ْن ِذٌر ّم ُهم ّمن َء َأن َجآ ْا  ُبو َعِج َوأ }

ّذاٌب} َك َذا َساحِأٌر  , فالكفار في زماننا على نهجهم سائروأن,َهـ
ِلَكمثل أقوالهم يخوضون, وأيفتروأن, كما قال تعالى: بوأ َذ َك }

ُهْم} ُب ُلو ُق َهْت  َب َتَشا ِهْم  ِل ْو َق ْثَل  ِهْم ّم ِل ْب َق ِذيَن ِمن  ّل , وأقالٱَقاَل 
َلىتعالى:  َع َعاُن  َت ْلُمْس َنا الّرحْأَمـُن ا ّب َوأَر ّق  ْلَح ِبا ُكم  َقاَل َرّب احْأ }

ُفوَن} َتِص .َما 
   خامسا: الرهاب العلمي:

لقد أخبر الله تعالى في كتابه أن سحرةا فرعون أرهبوا الناس
ّناِس{وأخوفوهم بسحرهم، فقال تعالى:  ل ُيَن  ْع َأ ْا  ٱَسَحُر ۤو
ٍم ِظي َع ٍر  ِبِسْح ُءوأا  َوأَجآ ُهْم  ُبو َه َتْر ْس ، وأالبيان في العلم يصور}ٱَوأ

للناس الحق باطل وأالباطل حأقا، وأيصرف الناس وأيستميلهم
إن من البيان"كالسحر، وأقد قال صلى الله عليه وأسلم: 

روأاه البخاري، فإذا كان فرعون قد استرهب الناس" لسحرا
بسحره فكذلك الصليبيون يسعون بسحرهم العلمي إلى قلب

الحقائق، وأإرهاب المسلمين بكلمة الرهاب لصرفهم عن
الجهاد في سبيل الله، فيلوكون هذه الكلمة، وأيرددوأنها ليل

وأنهارا، وأيتخللونها بألسنتهم كتخلل الباقرةا لتروأيع المسلمين
وأإدخال الفزع وأالذعر في قلوبهم فل يقووأن على مواجهة

جيوش الصليبيين الغازية، وأقد أثر سحرهم العلمي بضعفاء
القلوب المهزوأمين، فآثروأا الذلة وأالستكانة للعداء، وألم
ْقهم ما استولى عليهم من الفزع وأالخوف عن الجهاد ُيِع

فحسب، بل تجاوأز ذلك إلى تحاشي مدح المجاهدين وأأمرائهم
أوأ الدفاع عنهم حأتى ل يقال عنهم في وأسائل إعلم الصليبيين

وأعملئهم بأنهم يدعمون المجاهدين وأيؤيدوأنهم.
وأ مثل كلمة الرهاب كلمة (عقدةا المؤامرةا)، فيصوروأن من

خلل سحرهم العلمي من يتكلم عن مخططاتهم وأمؤامراتهم
لمحاربة السلم وأالمسلمين بأنه مريض بعقدةا مؤامرةا، حأتى

تسير مخططاتهم دوأن تحذير منها وأتحريض على مواجهتها،
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وأحأتى ل يجترئ أحأد أن يتحدث عن إجرامهم وأمؤامراتهم، وأإل
فسوف يتهم بعقدةا مؤامرةا، وأتنطلي حأيلتهم أيضا وأيستميل
سحرهم مرضى القلوب المهزوأمين فيؤثروأن سلمة دنياهم،
وأيلوذوأن بالصمت الذليل تحت تهديد وأوأعيد وأإرهاب العلم

الساحأر.
وأ غير كلمة الرهاب وأعقدةا المؤامرةا الكثير من الكلمات

وأالمصطلحات التي يستخدمها سحرةا العلم لصرف الناس
وأاستمالتهم إلى ما يريدوأن وأيخططون.
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باب: القضاء وأالفتوى
 

تولية القضاة:
يتولى المام تعيين القضاةا إن كان له معرفة بمن يصلح لتولي

القضاء،فإذالم تكن له معرفة بالناس فيشاوأر حأتى يتبين له
 من يتولىشروأط فيه تتوفريجد من الصلح للقضاء، وأإذا لم 

 فيقدم المثل فالمثل, وأل يجوز للمام أن،لقضاء مجتمعةا
ُديولي رجل للقضاء لهوى في نفسه، وأقد قال تعالى:  ُوأوأ َدا ٰي }

ِبِع ّت َت َوألَ  ّق  ْلَح ِب ّناِس  ل ْيَن  َب ُكْم  حْأ َف َلْرِض  ِفي  َفًة  ِلي َناَك َخ ْل َع ّنا َج ٱِإ ٱ ٱ ٱ
ِه ّل ل ِبيِل  َعن َس ّلوَن  َيِض ِذيَن  ّل ِإّن  ِه  ّل ل ِبيِل  َعن َس ّلَك  ُيِض َف ٰى  َو َه ٱْل ٱ ٱ ٱ

ْلِحَساِب} ْوَم  َي ْا  َنُسو ِبَما  ُد  ِدي َذاٌب َش َع ُهْم  ،فنهى تبارك وأتعالىٱَل
 عن سبيل الله،فإن الحاكم إذا اتبعضلعن اتباع الهوى الذي ي

هواه فقد عدل عن العدل وأالحق وأوأقع في الظلم وأالجور،
لديان وأيل"عمر:  قال قال الشعري غنم بن الرحأمن عبد وأعن
العدل أم من إل يلقونه يوم السماء أهل ديان من الرض أهل

لرهبة وأل لرغبة وأل قرابة وأل لهوى يقض وألم بالحق، وأقضى
 " أخرجه ابن أبي شيبة فيعينيه بين مرآةا الله كتاب وأجعل

مصنفه وأغيره،وأمن اتباع الهوى أن يقدم المام رجل على غيره
للقضاء لجل قرابة أوأ صداقة، أوأيولي قضاةا جائرين موالين له

لين التيوأفي المحاكم المتخصصة بمحاسبة وأمحاكمة المسؤ
،الرعية،وأفي هذه الحالة الولةا وأتفصل النزاع بين الولةا وأبين

التعيين المتنازع فيه إلى فل يقر على جوره في التعيين وأيرد
قضاةا شرعيين من العلماء الذين عرفوا بالتقوى وأالصدع

ّلَهبالحق،وأقد قال تعالى:  ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{ ٱ
ٍء ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف ُكْم  ْن ِر ِم َلْم ِلي  ْوأ ُأ َوأ لّرُسوَل  ْا  ُعو ِطي َأ ٱَوأ ٱ

ِر لِخ ِم  ْو َي ْل َوأ ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإن  لّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدوأ ٱَفُر ٱ ٱ ٱ ٱ
ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ، فإذا بين القضاء الشرعي من الوألىٰذ

بالتعيين في منصب القضاء من المرشحين،فيجب على المام
أن ينقاد للحكم الشرعي وأيعين الوألى لمنصب القضاء.

:عزل القاضي
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ل يجوز للمام على القول الصحيح أن يعزل القاضي دوأن
 "وأقد قيل:سبب شرعي،قال القاضي أبو يعلى رحأمه الله

ليس للمولي عزله ماكان مقيما على الشرائط،لنه بالولية
.)11للمسلمين على سبيل المصلحة ل عن المام" يصير ناظرا

:شروط من يتولى القضاء وصفاته
يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون فقيها مجتهدا عالما

 عدل تقيا مكلفا ذكرا،وأقد قال صلى الله عليه،بالكتاب وأالسنة
،إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران" :وأسلم

 متفق عليه،وأهو"وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
جتهاد وأالنظر في الدلةليدل على أن القاضي لبد له من ا

وأأقوال أهل العلم، وأترجيح القول الذي دل عليه الدليل من
جماع أوأ القياس الجلي،وأقد قال تعالى:إالكتاب أوأ السنة أوأ ال

ُتْم ْن ُك ِإن  لّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف ٱ{ ٱ
ِوأيلً} ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ٰذ ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل َوأ ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ٱُت ٱ فل يجوز، ٱ

إغلق باب الجتهاد أمام القضاةا، وأإلزامهم بمذهب معين أوأ
 وأيسمونه بالقانون،بكتاب معين يكتبه بعض علماء الشريعة

 من السماء التيماالجنائي أوأالقانون المدني أوأ غيره
يشابهون بها أسماء القوانين الوضعية، قال ابن قدامة رحأمه

 "وأل يجوز أن يقلد القضاء لواحأد على أن يحكم بمذهب:الله
 لن الله تعالى، وأل أعلم فيه خلفا،بعينه وأهذا مذهب الشافعي

ّققال  ْلَح ِبا ّناِس  ْيَن ال َب ُكم  َفاحْأ  وأالحق ل يتعين في مذهب}{
وأقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب, فإن قلده على هذا

 بناء على، وأفي فساد التولية وأجهان،الشرط بطل الشرط
. )22الشروأط الفاسدةا في البيع"

وأمن الخصال التي ينبغي للقاضي أن يتصف بها أن يكون حأليما
، قويا من غير عنف، ل يخاف في الحق لومة لئم،عفيفا صليبا

بن عمر لنا قال زفر بن مزاحأم قاللينا من غير ضعف، 

.السلطانية الحأكام )11
.المغني )22
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فيه كانت خصلة منهن القاضي أخطأ إذا خمس عبدالعزيز:
العلم عن سؤوأل عالما صليبا عفيفا حأليما فهما يكون أن وأصمة

"روأاه سعيد بن منصور في السنن وأابن سعد في الطبقات،
 "ل ينبغي للقاضي أن:وأروأاه ابن سعدأيضا بلفظ نحوه وألفظه

 عفيف حأليم عالم: حأتى تكون فيه خمس خصال،يكون قاضيا
بما كان قبله يستشير ذوأي الرأي ل يبالي ملمة الناس"،

حأدى هذهإ" أي إذا فقد القاضي وأصمة فيه كانت ":فقوله
الخصال كان فيه عيب، وأهي أن يكون "فهما" وأهي صيغة

مبالغة من الفهم،وأ "حأليما" فل ينتقم لنفسه وأيصبر على الذى،
وأأن يكون "عفيفا" أي عن الحرام فإن التقوى وأالعدالة من

شروأط تولي القضاء، وأقوله "صليبا" من الصلبة أي أن يكون
شديدا قويا في الحق،فل يتبع الهوى بل يقضي بالحق وأيرفع

عن سؤوأل عالماالظلم، وأليخاف في الله لومة لئم، وأقوله "
" أي أن يكون عالما وأيشاوأر وأيسأل غيره من أهل العلم. العلم

حأدثنا إسماعيل بن موسى حأدثنا أبي حأدثنا حأاتم أبي ابن قالوأ
الحسن أتاه استقضى لما معاوأية ابن إياس أن حأميد عن حأماد

رجل القضاةا أن بلغني سعيد أبا يا قال يبكيك ما فقال فبكى،
النار، في فهو الهوى به مال وأرجل النار، في فهو فأخطأ اجتهد
إن البصري: الحسن فقال الجنة، في فهو فأصاب اجتهد وأرجل

وأالنبياء السلم، عليهما وأسليمان داوأد نبأ من الله قص فيما
تعالى: الله قال قولهم، عن الناس هؤلء قول يرد حأكما

َنُم{ َغ ِه  ِفي َفَشْت  َن ْذ  ِإ ْلَحْرِث  ِفي ا ُكَماِن  َيْح ْذ  ِإ ْيَماَن  َل َوأُس َد  ُوأوأ َدا َوأ
ِديَن ِه ِهْم َشا ْكِم ِلُح ّنا  ُك َوأ ِم  ْو َق ْل يذم وألم سليمان على الله فأثنى}ا

ل ثلثا الحكام اتخذ على الله إن الحسن يعني قال ثم داوأد،
أحأدا، فيه يخشوا وأل الهوى، فيه يتبعوا وأل قليل، ثمنا به يشتروأا

ّناِس{ تل ثم ْيَن ال َب ُكم  َفاحْأ َْلْرِض  ِفي ا َفًة  ِلي َناَك َخ ْل َع ّنا َج ِإ ُد  ُوأوأ َدا َيا 
ّلوَن َيِض ِذيَن  ّل ِإّن ا ِه  ّل ِبيِل ال َعن َس ّلَك  ُيِض َف َوى  َه ْل ِبِع ا ّت َت َوأَل  ّق  ْلَح ِبا

ِه ّل ِبيِل ال ْوِن{ وأقال }َعن َس َوأاْخَش ّناَس  ْا ال ُو َتْخَش  وأقال}َفلَ 
}ً ِليل َق ًا  َثَمن ِتي  َيا ِبآ ْا  َتُروأ َتْش .}َوألَ 

 "وأينبغي أن يكون الحاكم قويا من:وأقال ابن قدامة رحأمه الله
غير عنف لينا من غير ضعف, ل يطمع القوي في باطله, وأل

ييأس الضعيف من عدله, وأيكون حأليما متأنيا ذا فطنة وأتيقظ ل
يؤتي من غفلة وأل يخدع لغرةا, صحيح السمع وأالبصر, عالما
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بلغات أهل وأليته, عفيفا وأرعا نزها بعيدا عن الطمع, صدوأق
اللهجة ذا رأي وأمشورةا, لكلمه لين إذا قرب, وأهيبة إذا أوأعد,

وأوأفاء إذا وأعد, وأل يكون جبارا, وأل عسوفا, فيقطع ذا الحجة
عن حأجته ..

 لن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر،وأل يكون ضعيفا مهينا
 لعزلن فلنا عن:وأالتشاتم بين يديه, قال عمر رضي الله عنه

. وألستعملن رجل إذا رآه الفاجر فرقه"،القضاء

:تخصيص القاضي بقضايا معينة
يجوز للمام تخصيص القاضي الشرعي بقضايا معينة, فإن

 منها ما هو متعلق بالجناياتةاالقضايا التي يحكم فيها القضا
لنكحة، وأمنها ما هو متعلقا وأمنها ما هو متعلق ب,وأالحدوأد

بيوع وأالمعاملت, وأمنها ما هو متعلق بقضايا الحسبة كقضايالبا
 وأالمجاهرةا بالمنكرات وأالمخالفات, وأمنها مارةا التجا فيالغش

يتعلق بالمظالم التي يرتكبها أهل الشوكة وأالسلطة في البلد
،لين وأيقضي فيها قاضي المظالموأمن المراء وأالوزراء وأالمسؤ

 "وأيجوز أن يولي قاضيا عموم:وأقد قال ابن قدامة رحأمه الله
 فيقلده النظر في جميع الحأكام في،النظر في خصوص العمل

 فينفذ حأكمه فيمن سكنه وأمن أتى إليه من غير،بلد بعينه
 وأيجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل،سكانه
 جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع:فيقول

:وأليتي وأيجوز أن يجعل حأكمه في قدر من المال نحو أن يقول
 وأيجوز،احأكم في المائة فما دوأنها فل ينفذ حأكمه في أكثر منها

أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وأخصوص النظر في
وأيجوز أن يولي قاضيين وأثلثة في بلد وأاحأد خصوص العمل،

 فيولي أحأدهم عقود النكحة وأالخر،يجعل لكل وأاحأد عمل
 وأيجوز أن يولي، وأآخر النظر في العقار،الحكم في المداينات

.)11كل وأاحأد منهم عموم النظر في ناحأية من نواحأي البلد"
وأقاضي المظالم يجب أن يتصف بالشروأط الواجب توفرها في
القضاةا وأيتصف أيضا بالقوةا وأالهيبة التي ل بد منها في مثل هذا

النوع من القضاء لتعلقه بمحاكمة الولةا وأرفع ظلمهم عن
. منهمالناس, وأمنع عسفهم بالرعية وأعزل من يستحق العزل

المغني. )11
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 وأينظر، وأيتابع أعمالهم،وأيتصفح قاضي المظالم أحأوال الولةا
 وأيقوم من أساء منهم,، فيقوي من عدل منهم،في سيرتهم

وأيرد الغصوب إلى أهلها سواء كان الغاصب من الولةا أوأ
غيرهم, وأينفذ قاضي المظالم ما عجز القضاةا عن تنفيذه,

وأيزيل المنكر الذي عجز المحتسبون عن رفعه, وأيسمع دعاوأى
الناس في نقص أرزاقهم أوأ تأخرها وأغيرها من القضايا. 

الشورى في القضاء:
ينبغي للقاضي أن يشاوأر أهل العلم حأتى يصل إلى الحق في

ر المستشاريني التي يحكم فيها،وأعلى الحكومة توف،القضايا
العلماء الذين يمكن للقضاةا التشاوأر معهم، وأكذلك ينبغي توفير

 وأالطبيةةمستشارين للقضاةا في المور الهندسية وأالداري
 معرفة الواقع، وأتصور القضايا علىلقضاةاا اعد مما يس،وأغيرها

بالوثيقة يأخذ أن سره "من الشعبي: قال فيها، ونالتي يقض
 "روأاهيستشير كان فإنه عمر بقضاء فليأخذ القضاء من

البيهقي في السنن الكبرى. 
يشاوأر أن للقاضي أحأب " :وأقال المام الشافعي رحأمه الله

الناس وأأقاوأيل وأآثار وأسنة بكتاب عالما إل أمره في يشاوأر وأل
هذا يكون وأل وأوأجوهه، الكلم يحرف وأل القياس، يعرف وأعاقل

كان إذا يشاوأره وأل العرب، بلسان عالما يكون حأتى رجل في
قصد إل يقصد ل دينه، في مأمونا يكون حأتى فيه مجتمعا هذا

عليه به أشار شيئا هكذا عنده كان ممن يقبل وأل عنده، الحق
أوأ كتاب وأذلك يلزم، خبر من به أشار أنه يخبره حأتى حأال على
أمرته وأإنما أحأدهما، على قياس من أوأ إجماع أوأ سنة

الخبار من وأيدله عنه يغفل لما ينبهه المشير لن بالمشورةا،
هذا الله يجعل فلم مشيرا يقلد أن فأما يجهله، أن لعله ما على
.)11 صلى الله عليه وأسلم"الله رسول بعد أحأد

بن سعيد وألي لما أحأمد قال ": قال ابن قدامة رحأمه اللهوأ
وأسالم القاسم بين يجلس كان المدينة قضاء إبراهيم

بين يجلس فكان الكوفة قضاء دثار بن محارب وأوألي يشاوأرهما
يفعلونه الحكام كان لو هذا أحأسن ما يشاوأرهما وأحأماد الحكم

نسيه ما وأيتذكر بالمشاوأرةا ينتبه قد وألنه وأينتظروأن، يشاوأروأن
.الم كتاب )11
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لصابة ينتبه وأقد متعذرةا العلوم بجميع الحأاطة وألن بالمذاكرةا
يساوأيه بمن فكيف القاضي، دوأن هو من الحادثة وأمعرفة الحق

.. عليه يزيد أوأ
كذلك ليس من لن وأالمانة، العلم أهل يشاوأر فإنه هذا ثبت إذا
وأليكن سفيان: قال قوله إلى يسكن وأل الحادثة في له قول فل

الموافقين وأيشاوأر المانة وأأهل التقوى أهل مشورتك أهل
. )12"الحق له ليبين حأجتهم عن وأيسألهم وأالمخالفين

النظر في أحوال المتصدرين للفتوى وتعليم الناس:
يجب على الحكومة السلمية النظر في أحأوال المفتين
وأالدعاةا, فمن كان أهل للفتوى ممن جمع العلم بالكتاب

ستقامة فإنه يقر على تصدره للفتوى, وأأمااوأالسنة وأالتقوى وأال
من لم يكن أهل للفتوى لجهله أوألكونه من طلبة العلم

المبتدئين الجريئين على الفتوى بغير علم، أوأ عرف بالفسق أوأ
ّله بن،البتداع فيمنع ِد ال  وأل يمكن من التصدر للفتوى، فعْن عب

ّله ُهما قال: سِمعُت رسوَل ال َعن ّله  عمروأ بن العاص رضي ال
ّلم يقول  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ْلم"َص ِبض الِع ّله ل يْق إّن ال

ْبِض ِبَق ْلَم  ِبُض الِع ِكْن يْق ّناِس، ول ْنتِزُعُه ِمَن ال ًا ي ِتَزاع ْن ا
ًا ّناُس ُرؤوس َذ ال ّتَخ ًا، ا ْبِق عالم ُي ّتى إذا لْم  َلماِء ح الُع

ّلوا َأَض ّلوا و ٍم، َفَض ْيِر عل َتْوا بَغ ُلوا، فأْف ِئ ٌق"ُجّهالً َفس  متف
عليه.

ّله ٍد رضي ال ُعو ِه بن مْس ّل ِد ال ْب َنا على ع ْل َقال: دَخ وأعْن مْسُروأق 
َقال:  َف ُنُه  َلْم"ع ِه، وأمْن  ُقْل ب ْلي َف ًا  ِلم َشيئ َع ّناس مْن  َها ال ّي َأ يا 

َلُم: ْع َت ِلَما ل  ُقوَل  َت ِم أن  ْل ِع ْل َلُم، فإّن ِمَن ا ْع ّله أ ُقْل: ال ْلي َلْم، ف ْع ي
ّلم:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّي َنب ِل َتعالى  ّله  َقال ال َلُم.  ْع ّله أ {قْل ماال

ّلِفين} َك َت ٍر وأما أنا ِمَن الُم ِه ِمْن أْج ْي َعل ُكْم  ُل ْأ ُه البخاري"أس . روأا
 حأججت مع:وأعن عبد الله بن نجي أبو عامر الهوزني قال

،معاوأية فلما قدم مكة أخبر أن بها قاصا يحدث بأشياء تنكر
 فما حأملك: ل قال:قال؟  أمرت بهذا:فأرسل إليه معاوأية فقال

.المغني )12
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 لو كنت تقدمت إليك: علم ننشره فقال له معاوأية: قال؟عليه
.)11 انطلق فل أسمع أنك حأدثت شيئا"،لفعلت بك

قال وأهب بن الله عبدوأروأى ابن عبد البر رحأمه الله عن "
عبد بن ربيعة على دخل أنه رجل أخبرني قال مالك حأدثني

فقال لبكائه وأارتاع يبكيك؟ ما له: فقال بيكي فوجده الرحأمن
له علم ل من استفتي وألكن ل فقال: عليك؟ دخلت أمصيبة له:

ههنا يفتي من وألبعض ربيعة قال عظيم أمر السلم في وأظهر
.)22"السراق من بالسجن أحأق

أن للمام ينبغي الخطيب قال ":وأقال المام النووأي رحأمه الله
يصلح ل وأمن أقره، للفتيا صلح فمن المفتين أحأوال يتصفح

المام وأطريق عاد إن بالعقوبة وأتواعده يعود أن وأنهاه منعه
أخبار وأيعتمد وأقته، علماء يسأل أن الفتيا يصلح من معرفة إلى

ما قال: الله رحأمه مالك عن بإسناده روأى ثم بهم، الموثوق
ما روأاية وأفي لذلك أهل أني سبعون لي شهد حأتى أفتيت
لذلك موضعا يراني هل مني أعلم هو من سألت حأتى أفتيت

حأتى لشيء أهل نفسه يرى أن لرجل ينبغي وأل مالك: قال
.)33"منه أعلم هو من يسأل

وأليس الناس أفتى من " :وأقال المام ابن القيم رحأمه الله
على المور وألةا من أقره وأمن عاص آثم فهو للفتوى بأهل
وأيلزم الله: رحأمه الجوزي بن الفرج أبو قال أيضا آثم فهو ذلك
يدل من بمنزلة وأهؤلء أمية بنو فعل كما منعهم المر وألي

يرشد الذي العمى وأبمنزلة علم بالطريق له وأليس الركب
يطب وأهو بالطب له معرفة ل من وأبمنزلة القبلة إلى الناس

وألي على تعين وأإذا كلهم، هؤلء من حأال أسوأ هو بل الناس،
فكيف المرضى مداوأاةا من التطبب يحسن لم من منع المر
.)41"الدين في يتفقه وألم وأالسنة الكتاب يعرف لم بمن

المسألة لو في ليفتي أحأدهم إن "السدي: حأصين أبو وأقال
سمعت الشافعي: وأقال", بدر أهل لها لجمع عمر على وأردت

.للمروأزي السنة )11
.العلم بيان جامع )22
.الفتوى آداب )33
.الموقعين علمإ )41



  354
 الشرعية السياسة

أدري ل أغفل العالم إذا "يقول: عجلن ابن سمعت يقول مالكا
ابن وأقال, عباس ابن عن عجلن ابن وأذكره" مقاتلة أصيبت
الجهل من نوع الفتوى في العجلة "يقول: مالكا سمعت وأهب:

على الناس أجسر "وأسحنون: عيينة بن سفيان وأعن", وأالخرق
كان إذا الرجل فتنة سفيان: "من وأقال", علما أقلهم الفتيا
.السكوت" من إليه أحأب الكلم يكون أن فقيها

تحريم الفتوى بما يخالف الكتاب والسنة:
لقد حأرم الله تعالى القول في شرعه بغير علم،وأالفتاء بما

يخالف الكتاب وأالسنة من أقوال أهل العلم،أوأ القول بمجرد
الرأي،أوأ تتبع رخص العلماء وأزلتهم، أوأ التخيير بين أقوال أهل

َهالى الكتاب وأالسنة،وأقد قال تعالى: إالعلم دوأن الرجوع  ّي أ
َ ٰي }

َواِت ُط ْا ُخ ُعو ِب ّت َت َوألَ  ًا  ّيب َط َلْرِض حَألَلً  ِفي  ْا ِمّما  ُلو ُك ّناُس  ٱل ٱ
ِء َفْحَشآ ْل َوأ ِء  لّس ِب ُكْم  ْأُمُر َي ّنَما  ِإ ِبيٌن.  ّوأ ّم ُد َع ُكْم  َل ّنُه  ِإ َطاِن  ْي ٱلّش ۤو ٱ ٱ

َلُموَن} ْع َت ِه َما لَ  ّل ل َلى  َع ْا  ُلو ُقو َت َأن  .ٱَوأ
َوأَماوأقال تعالى:  َها  ْن َهَر ِم َظ َواحِأَش َما  َف ْل ّبَي  ّنَما حَأّرَم َر ِإ ُقْل  ٱ{

ِه ِب َنّزْل  ُي َلْم  ِه َما  ّل ل ِب ْا  ُكو ِر ُتْش َأن  َوأ ّق  ْلَح ِر  ْي َغ ِب ْغَي  َب ْل َوأ ْثَم  ِل َوأ َطَن  ٱَب ٱ ٱ ٱ
َلُموَن} ْع َت ِه َما لَ  ّل ل َلى  َع ْا  ُلو ُقو َت َأن  َوأ ًا  َطان ْل . ٱُس

َذا حَألٌَلوأقال تعالى:  ٰـ َه ِذَب  َك ْل ُكُم  ُت َن ْلِس َأ َتِصُف  ِلَما  ْا  ُلو ُقو َت َوألَ  ٱ{
َلٰى َع َتُروأَن  ْف َي ِذيَن  ّل ِإّن  ِذَب  َك ْل ِه  ّل ل َلٰى  َع ْا  َتُروأ ْف َت ّل َذا حَأَراٌم  ٰـ َه ٱَوأ ٱ ٱ

ِليٌم} َأ َذاٌب  َع ُهْم  َل َوأ ِليٌل  َق ٌع  َتا ِلُحوَن. َم ْف ُي ِذَب لَ  َك ْل ِه  ّل ٱل .ٱ
ِفيَما َشَجَروأقال تعالى:  ّكُموَك  ُيَح ّتٰى  ُنوَن حَأ ْؤِم ُي ّبَك لَ  َوأَر َفلَ  }

ْا ّلُمو ُيَس َوأ ْيَت  َقَض ًا ّمّما  ِهْم حَأَرج ُفِس ْن َأ ِف  ْا  ُدوأ َيِج ُثّم لَ  ُهْم  َن ْي ۤيَب
ًا} ِليم ،وأاليات في هذا الصل كثيرةا.َتْس

كان علم بغير أفتي من" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
يعلم بأمر أخيه على أشار ومن أفتاه من على إثمه

 روأاه أبو داوأد، وأقد تقدم"خانه فقد غيره في الرشد أن
حأديث عبد الله بن عمروأ رضي الله عنهما المتفق عليه.

ّله عنه وأعن علّي قال: لو كان الدين بالرأي لكان رضي ال
ّله أسفل الخف أوألى بالمسح من أعله، وأقد رأيت رسول ال

ّفيه" روأاه أبو داوأد. صلى الله عليه وأسلم "يمسح على ظاهر خ
وأعن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حأدثه أنه سمع رجل من

أهل الشام وأهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرةا إلى
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الحج فقال عبد الله بن عمر: هي حألل. فقال الشامي: إن
أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي
نهى عنها وأصنعها رسول الله صلى الله عليه وأسلم أأمر أبي

بل الرجل: فقال الله صلى لله عليه وأسلم؟ رسول أمر أم نتبع
رسول صنعها لقد فقال: الله صلى الله عليه وأسلم رسول أمر

.الترمذي روأاه" الله صلى الله عليه وأسلم
إلى يفضي ذلك فإن وأأيضا ":قال المام الشاطبي رحأمه اللهوأ

وأقد شرعي دليل إلى استناد غير من المذاهب رخص تتبع
فإنه وأأيضا, يحل ل فسق ذلك أن على الجماع حأزم ابن حأكى
لن, فيها مختلف مسألة كل في التكليف إسقاط إلى مؤد

شاء إن يفعل أن للمكلف أن بالتخيير القول مع المر حأاصل
تقيد إذا ما بخلف التكليف إسقاط عين وأهو, شاء إن وأيترك

مسقطا وأل للهوى متبعا يكون فل, للدليل متبع فإنه, بالترجيح
,الناس رفضك وأإن بالثر عليك "الوأزاعي: , وأقال)11"للتكليف

ينجلي المر فإن, بالقول زخرفوه وأإن الرجال وأآراء وأإياك
بن العباس ثنا الفريابي ، وأقال "مستقيم طريق على فيه وأأنت
يقول: الوأزاعي سمعت قال أبي أخبرني مزيد بن الوليد

الرجال وأآراء وأإياك, الناس رفضك وأإن سلف من بآثار عليك"
رسول عن بلغك إذا "الوأزاعي: وأقال ،"القول لك زخرفوا وأإن
فإنه, بغيره تأخذ أن فإياك حأديث صلى الله عليه وأسلم الله
ثنا خيثمة أبي ابن وأقال ", وأجل عز الله عن مبلغا كان

بن وأعمروأ زياد بن سوادةا عن عياش بن إسماعيل ثنا الحوطي
ل إنه " الناس إلى كتب أنه العزيز عبد بن عمر عن المهاجر

 صلى الله عليه وأسلم ",الله رسول سنها سنة مع لحأد رأي
عن القاسم ابن عن أبيه عن دينار بن عيسى بن أبان وأقال
لها تعرضوا ل تمضي السنة دعوا "قال: شهاب ابن عن مالك

انسلخوا"إن اليهود وأالنصارى إنما  شهاب: ابن وأقال", بالرأي
",الذي كان بأيديهم حأين اشتقوا الرأي وأأخذوأا فيهمن العلم 

وأقال ", يضل الله أمر عن برأيه يرغب من "مسروأق وأعن
مقالتنا يقول أن لحأد يحل ل "يوسف: أبو قال الوليد بن بشر
بن أحأمد حأدثني الفريابي جعفر وأقال", قلنا أين من يعلم حأتى

الموافقات. )11
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بن لمالك قلت قال جميل بن الهيثم حأدثني الدوأرقي إبراهيم
ثنا أحأدهم يقول كتبا وأضعوا قوما عندنا إن الله عبد أبا يا أنس
عن وأفلن وأكذا بكذا الخطاب بن عمر عن فلن عن فلن

قول عندهم وأصح مالك قال إبراهيم بقول وأيأخذ بكذا إبراهيم
فقال إبراهيم قول عندهم صح كما روأاية هي إنما قلت عمر
وأقد ": قال المام ابن القيم رحأمه الله"، يستتابون هؤلء مالك
إبراهيم لقول الخطاب بن عمر قول ترك من بأن مالك صرح

لقول وأرسوله الله قول ترك بمن فكيف, يستتاب أنه النخعي
.)11"مثله أوأ إبراهيم دوأن هو من

وأمما أجمع سلف المة على تحرمه أن يقدم قول عالم على
:نصوص الكتاب وأالسنة، قال المام ابن القيم رحأمه الله

رجل الصحابة عصر في يكن لم أنه بالضروأرةا نعلم فإنا وأأيضا"
منها يسقط فلم, أقواله جميع في يقلده منهم رجل اتخذ وأاحأد
وأنعلم, شيئا منها يأخذ فلم غيره وأأسقط أقوال, شيئا

التابعين تابعي وأل التابعين عصر في يكن لم هذا أن بالضروأرةا
في الوخيمة سبيلهم سلك وأاحأد برجل المقلدوأن فليكذبنا
 صلى الله عليه وأسلم,الله رسول على لسان الفضيلة القروأن

لسان على المذموم الرابع القرن في البدعة هذه حأدثت وأإنما
 صلى الله عليه وأسلم".الله رسول

الذي التقليد نوع وأأما ":وأقال العلمة الشنقيطي رحأمه الله
المشهود القروأن من وأغيرهم الصحابة المتأخروأن فيه خالف

جميع من غيره دوأن معين وأاحأد رجل تقليد فهو بالخير لهم
وأل كتاب من نص به يرد لم التقليد من النوع هذا فإن, العلماء

 صلى الله عليهالله رسول أصحاب من أحأد به يقل وألم سنة
وأهو بالخير لهم المشهود الثلثة القروأن من أحأد وألوأسلم 
منهم أحأد يقل فلم, الله رحأمهم الربعة الئمة لقوال مخالف
علماء جميع من غيره دوأن معين وأاحأد رجل قول على بالجمود

وأمن, الرابع القرن بدع من المعين العالم فتقليد, المسلمين
ً لنا فليعين ذلك خلف يدعي ًا رجل الثلثة القروأن من وأاحأد
ًا ذلك يستطيع وألن, معين وأاحأد رجل مذهب التزم الوأل ,أبد

.الموقعين إعلم )11
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, وأقد نهى الئمة الربعة عن الخذ بأقوالهم)21"ألبتة يقع لم لنه
:إذا خالفت الكتاب وأالسنة، فقال المام أبو حأنيفة رحأمه الله

 "ل يحل لحأد أن يأخذ:"إذا صح الحديث فهو مذهبي ", وأقال
بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه", وأفي روأاية: "حأرام على من

ُيفتي بكلمي ", وأفي روأاية: "وأيحك يا لم يعرف دليلي أن 
يعقوب ل تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم

ًا وأأتركه بعد غد", وأقال ًا، وأأرى الرأي غد  "إذا قلت:وأأتركه غد
قولً يخالف كتاب الله تعالى وأخبر الرسول صلى الله عليه

وأسلم فاتركوا قولي".
 "إنما أنا بشر أخطئ:وأقال المام مالك بن أنس رحأمه الله

وأأصيب، فانظروأا في رأيي؛ فكل ما وأافق الكتاب وأالسنة
:فخذوأه، وأكل ما لم يوافق الكتاب وأالسنة فاتركوه", وأقال

"ليس أحأد بعد النبي صلى الله عليه وأسلم إل وأيؤخذ من قوله
وأيترك؛ إل النبي صلى الله عليه وأسلم".

 "ما من أحأد إل وأتذهب عليه:وأقال المام الّشافعّي رحأمه الله
رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأتعزب عنه، فمهمالسنة 

قلُت من قول، أوأ أّصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى
الله عليه وأسلم خلف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله

 "أجمع المسلمون:صلى الله عليه وأسلم، وأهو قولي", وأقال
على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه

 "إذا وأجدتم في:وأسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحأد ", وأقال
كتابي خلف سنة رسول الله صلى الله عليه وأسلم؛ فقولوا

". بسنة رسول الله صلى الله عليه وأسلم، وأدعوا ما قلت
"أنتم أعلم:  وأقال،"إذا صح الحديث فهو مذهبي": وأقال

بالحديث وأالرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح؛ فأعلموني
ًا؛ حأتى أذهب إليه ّي ًا أوأ شام ّي ًا أوأ بصر ّي به أي شيء يكون: كوف

ًا ", وأقال "كل مسألة صح فيها الخبر عن: إذا كان صحيح
رسول الله صلى الله عليه وأسلم عند أهل النقل بخلف ما

قلت؛ فأنا راجع عنها في حأياتي وأبعد موتي ".
 "إذا رأيتموني أقول قولً، وأقد صح عن النبي صلى الله:وأقال

عليه وأسلم خلفه فاعلموا أن عقلي قد ذهب", وأقال "كل ما

.البيان أضواء )21
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قلت؛ فكان عن النبي صلى الله عليه وأسلم خلف قولي مما
 "كل حأديث عن:يصح فحديث النبي أوألى، فل تقلدوأني", وأقال

النبي صلى الله عليه وأسلم فهو قولي، وأإن لم تسمعوه مني
ليل حأاطب كمثل حأجة بل العلم يطلب الذي مثل ":", وأقال

 ".يدري ل وأهو تلدغه أفعى وأفيه حأطب حأزمة يحمل
 "ل تقلدني، وأل تقلد:وأقال المام أحأمد بن حأنبل رحأمه الله

ًا وأل الشافعي وأل الوأزاعي، وأل الثوري، وأخذ من حأيث مالك
ًا من هؤلء، ما جاء عن أخذوأا", وأفي روأاية: "ل تقلد دينك أحأد
النبي صلى الله عليه وأسلم وأأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد

 "التباع أن يتبع الرجل ما جاء عن: مخير", وأقالمالرجل فيه
 معالنبي صلى الله عليه وأسلم وأأصحابه، ثم هو من بعد

التابعين مخير", وأقال "رأي الوأزاعي، وأرأي مالك، وأرأي أبي
حأنيفة كله رأي، وأهو عندي سواء، وأإنما الحجة في الثار",

وأقال "من رد حأديث رسول الله صلى الله عليه وأسلم؛ فهو
دينه يقلد أن الرجل فقه قلة من " وأقالعلى شفا هلكة ", 

 عجبت لقوم عرفوا السناد وأصحته، يذهبون"وأقال  "الرجال
ِلُفوَن{إلى رأي سفيان، وأالله تعالى يقول:  ُيَخا ِذيَن  ّل ِر ا َذ َيْح ْل َف

ِليٌم َأ َذاٌب  َع ُهْم  َب ُيِصي ْوأ  َأ َنٌة  ْت ِف ُهْم  َب ُتِصي َأن  ِه  ِر َأْم ، أتدري ما}َعْن 
 الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه،الفتنة

."شيء من الزيغ فيهلك 
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باب: الجنايات وأالحدوأد

القصاص:
حأفظا للنفس من وألقد شرع الله تعالى القصاص حأياةا للناس

َباِبالتعدي فقال تعالى:  ْل َل ِلي ا ُأوأ ٌةا ي َيا ِقَصاِص حَأ ْل ِفي ا ُكْم  َل َوأ }
ُقوَن} ّت َت ُكْم  ّل َع تل مسلم أوأ مسلمة فإن لوألياء القتيلُ, فإذا قَل

القصاص, أوأ الدية, أوأ العفو, وأهذا هو العدل الذي وأاتارأن يخ
عتداء على أقارب الجاني كمااأمر الله تعالى به فل يجوز ال

كان يفعله أهل الجاهلية, وأهو ما يفعله بعض عصاةا المسلمين,
ّوأقد قال الله تعالى:  ِإل ّلُه  ل ِتي حَأّرَم  ّل ْفَس  ّن ل ْا  ُلو ُت ْق َت َوألَ  ٱ{ ٱ ٱ

ِرف ُيْس َفلَ  ًا  َطان ْل ِه ُس ّي ِل َو ِل َنا  ْل َع ْد َج َق َف ًا  ُلوم ْظ ِتَل َم ُق َوأَمن  ّق  لَح ِٱب
ًا} ْنُصور َكاَن َم ّنُه  ِإ ْتِل  َق ْل الجانيب, أي ل يمثل الولي ٱّفي 

 وأقد أخرج،فيسرف في القتل, وأقيل ل يقتل غير القاتل
البيهقي في سننه عن زيد بن أسلم " أن الناس في الجاهلية
إذا قتل الرجل من القوم رجل لم يرضوا حأتى يقتلوا به رجل

شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وأقتلوا غيره
ْفَسفوعظوا في ذلك بقول الله تبارك وأتعالى  ّن ْا ال ُلو ُت ْق َت َوألَ  }

ِه ّي ِل َو ِل َنا  ْل َع ْد َج َق َف ًا  ُلوم ْظ ِتَل َم ُق َوأَمن  ّق  ِبالَح ِإلّ  ّلُه  ِتي حَأّرَم ال ّل ا
ًا} ْنُصور َكاَن َم ّنُه  ِإ ْتِل  َق ْل ّفي ا ِرف  ُيْس َفلَ  ًا  َطان ْل  "، وأأخرج ابنُس
ّفيأبي شيبة وأغيره عن طلق بن حأبيب في قوله  ِرف  ُيْس َفلَ  }

ْتِل} َق ْل  قال" ل يقتل غير قاتله وأل يمثل به"، وأأخرج ابن أبيا
ّفيحأاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله  ِرف  ُيْس َفلَ  }

ْتِل} َق ْل ". قال" ل يقتل غير قاتلها
أبغض"وأ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وأسلم قال 

الناس إلى الله ثلثة ملحد في الحرم, ومبتغي في
السلم سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق

 أخرجه البخاري."ليهريق دمه
كذلك يشرع في الجراحفوأالقصاص كما يشرع في النفس 

, وأكذلك يشرع في الضربة وأاللطمةةاوأالطراف مع المساوأا
، وأتفصيل في القصاصةاللكزةا أوأ السب مع المساوأا وأاوأاللكمة

ذلك في كتب الفقه.
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:الحدود والتعزيرات
الحدوأد هي العقوبات المقدرةا شرعا وأهي حأد الزنا, وأحأد

السرقة, وأحأد الخمر, وأحأد القذف, وأحأد الحرابة, وأحأد الردةا,
عاصي منها ما فيه حأد وأليس فيه كفارةا كالمعاصيمفإن ال

التي شرعت فيها الحدوأد, وأمن المعاصي ما فيه كفارةا وأل حأد
فيه كجماع الصائم في نهار رمضان, وأالجماع في الحأرام,

وأمن المعاصي ما ليس فيه حأد وأل كفارةا فيشرع فيه التعزير
وأهو العقوبة على كل المعصية ل حأد فيها وأل كفارةا, فهو

عقوبة غير مقدرةا فيجتهد القاضي في قدرها بحسب كثرةا
الذنب في الناس وأقلته فإذا كثر الذنب زاد في التعزير,

ال الجاني فيزيد في تعزير الجاني المصر علىحأوأبحسب 
ارتكاب المعاصي وأالفجور أكثر من المقل في ذلك, وأكذلك

يختلف قدر التعزير بحسب كبر الذنب وأصغره.
لكن إذا، وأوأالتعزير ليس لقله حأد وأل يقيد أكثره بأقل الحدوأد

كانت المعصية من جنس حأد من الحدوأد فل يبلغ بعقوبة الجاني
قدر الحد كمن قبل امرأةا أوأ مسها بيده فل يبلغ تعزيره حأد

الزنا.
توبيخ وأالزجر, وأيكون بالحبسل فيكون با:وأالتعزير أنواع

 وأيكون،الضربب يكون وأ، بالنفي وأالتغريبيكونوأوأالسجن, 
بالعقوبات المالية وأهي أقسام فمنها ما هو إتلف كتحريق

 وأكهم النبي صلى الله عليه وأسلم،موسى عليه السلم العجل
 وأكهدم مسجد،بتحريق بيوت من يتخلفون عن صلةا الجماعة

، وأكحرق عمر رضي الله عنه حأانوتا يباع فيه الخمر،الضرار
 وأمن،وأكأمر علي رضي الله عنه بتحريق قرية يباع فيها الخمر

كتغيير الصور المجسمة وأغيرالتغيير العقوبات المالية 
،انع الزكاةام وأمن العقوبات المالية التغريم كتغريم ،المجسمة

وأتغريم السارق من غير حأرز.
وأيكون التعزير بالهجر وأترك السلم على من ارتكب معصية

حأتى يتوب إذا ترجحت المصلحة في هذا، وأيكون التعزير
بالعزل من العمل كما عزل عمر رضي الله عنه أحأد عماله
حأين بلغه أنه كان يتمثل بأبيات من الشعر فيها ذكر الخمر،
قال المام ابن كثير رحأمه الله " وأقد ذكر محمد بن إسحاق

وأمحمد بن سعد في الطبقات وأالزبير بن بكار في كتاب
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الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه
استعمل النعمان بن عدى بن نضلة على ميسان من أرض

البصرةا وأكان يقول الشعر فقال: 
أل هل أتى الحسناء أن

خليلها
بميسان يسقي في زجاج

وأحأنتم إذا شئت غنتني دهاقين
قرية

وأرقاصة تحنو على كل
منسم فإن كنت ندماني فبالكبر

اسقني
وأل تسقني بالصغر

المتثلم لعل أمير المؤمنين
يسوؤه

المتهدمبالجوسق تنادمنا 

عنه           الله رضى الخطاب بن عمر المؤمنين أمير ذلك بلغ فلما
قد:           أني فليخبره لقيه وأمن ذلك، ليسوءني إنه وأالله أي قال

عمر     إليه وأكتب ِم{عزلته ِه الّرحْأمِن الّرحِأي ِم الل ِزيُل * حأم*ِبْس َتن
ِم ِلي َع ْل ِز ا ِزي َع ْل ِه ا ّل َتاِب ِمَن ال ِك ْل ِد* ا ِدي ْوِب َش ّت ِبِل ال َقا َوأ ّذنِب  ِر ال ِف َغا

ْلَمِصيُر ِه ا ْي َل ِإ َو  ُه ِإّل  َلَه  ِإ ْوِل َل  ّط ِذي ال َقاِب  ِع ْل  أما بعد فقد}ا
بلغني قولك: 

المتهدمبالجوسق  لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا 
وأأيم الله إنه ليسوؤني وأقد عزلتك، فلما قدم على عمر بكته
بهذا الشعر، فقال: وأالله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط وأما

ذاك الشعر إل شيء طفح على لساني. فقال عمر أظن ذلك،
 وأقال،)11"وألكن وأالله ل تعمل لي عمل أبدا وأقد قلت ما قلت

.بعض أهل العلم بجواز القتل تعزيرا كقتل الجاسوس المسلم

:مقاصد العقوبات الشرعية
أول: تحقيق اليمان: 

إن إيمان العبد ل يتحقق إل بالتحاكم إلى شرع الله, وأاجتناب
التحاكم إلى غير شرع الله من الطواغيت كالقوانين الوضعية

ْاوأغيرها, وأقد قال تعالى:  ُنو ُهْم آَم ّن َأ ُعُموَن  َيْز ِذيَن  ّل َلى  ِإ َتَر  َلْم  َأ ٱ{
َلى ِإ ْا  َكُم َتَحا َي َأن  ُدوأَن  ِري ُي ِلَك  ْب َق ِزَل ِمن  ُأن َوأَمآ  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ۤوِبَمآ 

ُهْم ّل ُيِض َأن  َطاُن  ْي لّش ُد  ِري ُي َوأ ِه  ِب ْا  ُفُروأ ْك َي َأن  ْا  ُأِمُر ْد  َق َوأ ُغوِت  ّطا ٱل ۤو ٱ

العظيم. القرآن تفسير )11
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ًا. ِعيد َب َلى َضلَلً  ِإ َوأ ّلُه  ل َأنَزَل  َلٰى َمآ  ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهْم  َل ِقيَل  َذا  ِإ ٱَوأ
ًا} ُدوأد َعنَك ُص ّدوأَن  َيُص ِقيَن  ِف َنا ْلُم ْيَت  َأ ٱلّرُسوِل َر .ٱ

ِفيَما َشَجَروأقال تعالى:  ّكُموَك  ُيَح ّتى  ُنوَن حَأ ْؤِم ُي ّبَك لَ  َوأَر َفلَ  }
ْا ّلُمو ُيَس َوأ ْيَت  َقَض ًا ّمّما  ِهْم حَأَرج ُفِس ْن َأ ِفي  ْا  ُدوأ َيِج ُثّم لَ  ُهْم  َن ْي َب

ًا} ِليم  فنفى الله تعالى اليمان, وأأكد النفي بالقسم وأتكرار،َتْس
أداةا النفي, حأتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وأسلم

ِفيَما}فيما شجر بينهم, وأ "ما" في قوله   موصولة بمعنى{
هفيالذي, وأهي من صيغ العموم, فتعم كل ما تشاجر 

متشاجروأن, وألم يقتصر على مجرد التحاكم, بل ضم إليهال
 يسلموا وأينقادوأا لهأناء الحرج وأالضيق من الحكم, وأفانت

انقيادا تاما, فل يعارضون حأكمه ظاهرا وأل باطنا, بل ينقادوأن
لحكمه ظاهرا وأباطنا.

 الردع, وحفظ الضرورات, وإصلح  سياسة  الثاني: 
: الناس

 تحقيق سياسة،من المقاصد الشرعية في إقامة العقوبات
الردع, فإن هذا المقصد من أعظم المقاصد التي ينبغي

للمسلم المعرفة بها ليزداد فقها وأعلما في العقوبات الشرعية
 وأهذه المعرفة بهذا المقصد من أهم المعارف في،وأمقاصدها

السياسة الشرعية التي يحتاجها وألةا المور لصلح المجتمع
وأقد قال أمير المؤمنين،  وأردع أهل الفساد وأالجرام،وأطهارته

 "إن الله ليزع بالسلطان ما ل:عثمان بن عفان رضي الله عنه
يزع بالقرآن".

وأسياسة الردع في الشريعة السلمية تكون في حأق الكفار
المحاربين بالتنكيل بهم من خلل الجهاد في سبيل الله وأتكون
في حأق من ارتكب جرما من المسلمين استحق عليه العقوبة

 وأقد قال الله تعالى في شأن الكافرين المحاربين:،الشرعية
ُهْم ّل َع َل ُهْم  َف ْل ِهم ّمْن َخ ِب ْد  َفَشّر ْلَحْرِب  ِفي ا ُهْم  ّن َف َق ْث َت ِإّما  َف }

ّكُروأَن} ّذ  أي نكل بهم نكال يشرد, وأيبدد, وأيردع من سواهمَي
من الكفار, حأتى ل يفعلوا فعلهم.

ِليوأقال تعالى في القصاص:  ُأوأ ٌةا ي َيا ِقَصاِص حَأ ْل ِفي ا ُكْم  َل َوأ }
ُقوَن} ّت َت ُكْم  ّل َع َل َباِب  ْل َل  فإن القصاص من القاتل يردع الكثيرا

ممن يريدوأن ارتكاب جريمة القتل عن فعلها, فتصان حأياةا
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بسبب عقوبة القصاص الرادعة, وأقد همؤالناس, وأتحفظ دما
القصاصأخرج عبد بن حأميد عن قتادةا قال" جعل الله هذا 

وأعبرةا لوألي اللباب وأفيه عظة لهل الجهل وأالسفه كمحأياةا 
من رجل قد هم بداهية لول مخافة القصاص لوقع بها وألكن

الله حأجز عباده بها بعضهم عن بعض وأما أمر الله بأمر قط إل
وأهو أمر إصلح في الدنيا وأالخرةا وأما نهى الله عن أمر إل وأهو

 . "أمر فساد وأالله أعلم بالذي يصلح خلقه
 "وألكم يا أوألي العقول فيما:بن جرير رحأمه اللهاوأقال المام 

فرضت عليكم وأأوأجبت لبعضكم على بعض من القصاص في
النفوس وأالجراح وأالشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض
َدع بعضكم عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم في حأكمي َق وأ

.)11بينكم بذلك حأياةا"
 "فلو ل القصاص لفسد:وأقال المام ابن القيم رحأمه الله

العالم وأأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء وأاستيفاء, فكان في
القصاص دفعا لمفسدةا التجري على الدماء بالجناية

 فكم لله سبحانه لعباده الحأياء وأالموات في.وأبالستيفاء..
، طهرةا للمقتوله فكيف إذا كان في،الموت من نعمة ل تحصى

 وأعدل بين القاتل،مظلوملل وأتشفي ،وأحأياةا للنوع النساني
.)21وأالمقتول"

َئَةوأقال تعالى:  ُهَما ِم ْن ٍد ّم َوأاحِأ ُكّل  ْا  ُدوأ ِل َفاْج ِني  َوأالّزا َيُة  ِن {الّزا
ِه ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ُكن ِإن  ِه  ّل ِديِن ال ِفي  َفٌة  ْأ ِهَما َر ِب ُكْم  ْذ ْأُخ َت َوألَ  ٍةا  َد ْل َج

ِنيَن} ْؤِم ْلُم َفٌة ّمَن ا ِئ َطآ ُهَما  َب َذا َع ْد  َه َيْش ْل َوأ ِر  ِم الِخ ْو َي ْل  وأالرأفةَوأا
 إنما الرأفة التي،المنهي عنها في الية ليست الرأفة الطبيعية

 فل يكون،تؤدي إلى تعطيل إقامة الحد أوأ تخفيف الضرب
فينبغى ":قال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله، موجعا رادعا

أن يعرف أن إقامة الحدوأد رحأمة من الله بعباده فيكون الوالي
شديدا في إقامة الحد ل تأخذه رأفة في دين الله فيعطله،

وأيكون قصده رحأمة الخلق بكف الناس عن المنكرات ل شفاء
غيظه وأإرادةا العلو على الخلق، بمنزلة الوالد إذا أدب وألده،

فإنه لو كف عن تأديب وألده كما تشير به الم رقة وأرأفة لفسد

.البيان جامع )11
.الموقعين إعلم )21
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الولد، وأإنما يؤدبه رحأمة به وأإصلحأا لحاله مع أنه يود وأيؤثر أن
ليحوجه إلى تأديب، وأبمنزلة الطبيب الذى يسقى المريض
الدوأاء الكريه وأبمنزلة قطع العضو المتآكل وأالحجم وأقطع

 بل بمنزلة شرب النسان الدوأاء،العروأق بالفصاد وأنحو ذلك
،الكريه وأما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحأة

فهكذا شرعت الحدوأد، وأهكذا ينبغى أن تكون نية الوالي في
إقامتها فإنه متى كان قصده صلح الرعية وأالنهى عن

المنكرات بجلب المنفعة لهم وأدفع المضرةا عنهم وأابتغى بذلك
وأجه الله تعالى وأطاعة أمره ألن الله له القلوب، وأتيسرت له
أسباب الخير وأكفاه العقوبة البشرية، وأقد يرضى المحدوأد اذا

وأمن المعلوم أن ألم العلج النافعأقام عليه الحد" وأقال: "
وأبهذا يتبين أن العقوبات يم المرض الباقألسر وأأخف من أي

الشرعية كلها أدوأية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب وأهى
َوأَما{من رحأمة الله بعباده وأرأفته بهم الداخلة في قوله تعالى 

َلِميَن َعا ْل ّل ِإّل َرحْأَمًة  َناَك  ْل  فمن ترك هذه الرحأمة النافعة}َأْرَس
لرأفة يجدها بالمريض، فهو الذى أعان على عذابه وأهلكه، وأإن

كان ل يريد إل الخير إذ هو في ذلك جاهل أحأمق كما يفعله
بعض النساء وأالرجال الجهال بمرضاهم وأبمن يربونه من

أوألدهم وأغلمانهم وأغيرهم في ترك تأديبهم وأعقوبتهم على ما
 فإن السلم،)1("يأتونه من الشر وأيتركونه من الخير رأفة بهم

دين الرحأمة, وأمن مقتضى الرحأمة بعموم المسلمين وأبالجاني
أن تقام الحدوأد كما أمر الله تعالى ليحفظ الدين, وأتصان

العراض, وأالدماء, وأالموال, وأالعقول, وأأما القوانين الوضعية,
فغلبت الرأفة بالجاني وأخففت من عقوبته وألم ترأف بالمجتمع

الخطار, مما جعل المجرمينوأ المهدد بمثل هذه الجرائم
 على الناس بعد أن ضعفعدوأانهميتمادوأن في إجرامهم, وأ

.الرادع الذي يكفهم وأيردعهم
وأ تأمل عقوبة ارتكاب الفاحأشة كالزنا وأاللواط, حأيث أوأجب

الله تعالى رجم الزاني المحصن, وأهي عقوبة مغلظة, ناسبت
قوةا الداعي في النفوس إلى الزنا, الذي هو أقوى في كثير من
النفوس من دوأاعي العدوأان الخرى كالقتل, وأالسرقة وأنحوها,

الفتاوأى. مجموع )1(
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مع وأجود المغريات وأالمهيجات الكثيرةا التي تقرب منها وأتدعو
إليها, كدعوةا المفسدين من النصارى وأاليهود وأغيرهم في

 أوأ كالنظر المحرم إلى،وأسائل إعلمهم إليها بدعوى الحرية
وأ التبرج أوأ غيرها.أ أوأ الختلط ،النساء

 قد وأصفه،وأ هذا الدعي إلى الزنا وأهو الشهوةا وأحأب الفاحأشة
، وأهي سكرةا أعظم من سكرةا الخمر،الله تعالى بأنه سكرةا

 وأأما سكرةا الفاحأشة فهي دائمة إل،فإن سكرةا الخمر ل تدوأم
ِة قال الله تعالى: ،من أفاقه الله تعالى منها َن ِدي ْلَم ْهُل  َأ َء  َوأَجآ ٱ{

َ َوأل ّلَه  ل ْا  ُقو ّت َوأ ْفَضُحوِن.  َت َفلَ  ْيِفي  ِء َض ُؤل َه ِإّن  َقاَل  ْبِشُروأَن.  َت ٱَيْس ٱ
ِإن ِتي  َنا َب ِء  ُؤل َه َقاَل  َلِميَن.  َعا ْل َعِن  َهَك  ْن َن َلْم  َوأ َأ ْا  ُلو َقا ٱُتْخُزوأِن. 
ُهُم ْت َذ َأَخ َف ُهوَن.  ْعَم َي ِهْم  ِت ْكَر ِفي َس َل ُهْم  ّن ِإ َعْمُرَك  َل ِليَن.  َفاِع ُتْم  ْن ُك

ًةا ِهْم حِأَجاَر ْي َل َع َنا  َطْر َأْم َوأ َها  َل ِف َها َسا َي ِل َعا َنا  ْل َع َفَج ِقيَن.  ِر ْيَحُة ُمْش ٱلّص
َوّسِميَن} َت ْلُم ِل َياٍت  ِلَك ل َذ ِفي  ِإّن   وأهذه آيات،ّمن ِسّجيٍل. 

،عظيمة تدل على شناعة الفاحأشة وأخطرها على المجتمع
 ففيها وأصف حأب الفاحأشة،وأفتكها بالخلق وأالعراض

 كما يذهب، وأهو يدل على أنها تذهب عقل صاحأبها،بالسكرةا
 وألهذا فل يميز من سكر بالشهوةا بين،سكرانالالخمر عقل 

َلِفي كما قال تعالى: ،الصواب وأالخطأ وأهذا هو العمه }
ُهوَن} ْعَم َي ِهْم  ِت ْكَر  أي يترددوأن وأيتحيروأن في غوايتهم فلَس

 بل يهرعون إلى شهواتهم دوأن،يميزوأن بين معروأف وأمنكر
 كما قال وأاندفاعهم وأهذا بين في انفعالهم،نظر في العواقب

ْبِشُروأَن}: تعالى َت َيْس ِة  َن ِدي ْلَم ْهُل  َأ َء  َوأَجآ  أي يستبشروأن بمجيئٱ{
 أمل منهم أن يفعلوا الفاحأشة،ضيف إلى لوط عليه السلم

ِه} وأقال تعالى ،بهم ْي َل ِإ ُعوَن  ْهَر ُي ْوُمُه  َق ُه  َء َوأَجآ  أي لفرحأهم بهم{
يهروألون وأيسرعون.

شهوةا التي تذهب العقل تصد صاحأبها عنال  سكرةاوأ فيها أن
 وأهذا،قبول النصح فل يلتفت إلى لوم اللئمين وأنصح الناصحين

بين في إعراض قوم لوط عن نصح لوط عليه الصلةا وأالسلم.
وأ فيها أن سكرةا الشهوةا تجعل صاحأبها ل يبالي بانتهاك أعراض

 أوأ من هم ضيف عنده من، وأما يلحق بهم وأبأقاربهم،الناس
َقاَل : كما قال الله تبارك وأتعالى،الفضيحة وأالخزي وأالهانة }

ُتْخُزوأِن} َوألَ  ّلَه  ل ْا  ُقو ّت َوأ ْفَضُحوِن.  َت َفلَ  ْيِفي  ِء َض ُؤل َه ٱِإّن   وأتأمل،ٱ
 النبي صلى الله عليه وأسلمههذا الحديث العظيم وأكيف بين في
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بشاعة فاحأشة الزنا, وأشدةا وأقعها على أقارب المزني بها لمن
، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال "إنجاء يستأذنه بفعلها

فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وأسلم فقال يا رسول الله
ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروأه وأقالوا مه مه فقال

 قال ل؟"أتحبه لمك"أدنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال 
ول الناس يحبونه"وأالله جعلني الله فداءك قال 

 قال ل وأالله يا رسول الله؟أفتحبه لبنتك قال "لمهاتهم
 قال"ول الناس يحبونه لبناتهم"جعلني الله فداءك قال 

ول"؟" قال ل وأالله جعلني الله فداءك قال أفتحبه لختك"
 قال ل؟"أفتحبه لعمتك" قال "الناس يحبونه لخواتهم

"ول الناس يحبونه لعماتهم"وأالله جعلني الله فداءك قال 
 قال: ل وأالله جعلني الله فداءك قال؟"أفتحبه لخالتك"قال 

 قال فوضع يده عليه وأقال"ول الناس يحبونه لخالتهم"
فلم "وحصن فرجهاللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، "

يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء" روأاه أحأمد.
وأفي اليات أن سكرةا الفاحأشة تصد عن الطهارةا وأالطيبات,

 وأانتهاك الحرمات، وأتفتح أبواب الفواحأش وأالرذائل،كالزوأاج
ُتْم كما قال تعالى في المجتمع, ْن ُك ِإن  ِتي  َنا َب ِء  ُؤل َه َقاَل  }

ِليَن} ُكْم, وأقال تعالى َفاِع َل َهُر  ْط َأ ُهّن  ِتي  َنا َب ِء  ُؤل ٰـ َه ِم  ْو َق ٰي َقاَل  ا{
ۤ

ْا ُلو َقا ٌد.  ُكْم َرُجٌل ّرِشي ْن ْيَس ِم َل َأ ْيِفي  ِفي َض ُتْخُزوأِن  َوألَ  ّ الَه  ْا ال ُقو ّت َفا
ُد} ِري ُن َلُم َما  ْع َت َل ّنَك  ِإ َوأ ّق  ِتَك ِمْن حَأ َنا َب ِفي  َنا  َل ِلْمَت َما  َع ْد  َق ،َل

فحثهم لوط عليه الصلةا وأالسلم على التزوأج بالنساء, وأذكر
أنهن بناته, لن النبي في أمته بمكانة الوالد كما قال الله تعالى

ُتوَن: عن لوط عليه الصلةا وأالسلم أنه قال لقومه ْأ َت َأ }
ُكْم َوأاِج َأْز ُكْم ّمْن  ّب ُكْم َر َل َق  َل َذُروأَن َما َخ َت َوأ َلِميَن.  َعا ْل ْكَراَن ِمَن  ّذ ٱل ٱ

ُدوأَن}. َعا ْوٌم  َق ُتْم  َأن َبْل 
وألما كانت سكرةا الشهوةا بهذه القوةا, وأالندفاع العمى

،الجارف الذي ينتهك العراض وأالحرمات, وأيفسد المجتمعات
جاءت الشريعة بحد الرجم, لردع هذه السكرةا, وأكبح جماحأها,
وأكف عدوأانها عن الناس, مع ما في الرجم من التذكير بعقوبة

قوم لوط.
   ثالثا: حصول البركات وزيادة الرزاقا للعباد:
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ابتعاد الناس عن المعاصي, وأفعلهم للطاعات من أسباب
حأصول البركات من السماء وأالرض, وأزيادةا الرزاق, وأمن

أعظم ما يكف الناس عن ارتكاب المعاصي وأيردعهم, إقامة
َبّرالحدوأد الشرعية, وأقد قال الله تعالى:  ْل ِفي ا ُد  َفَسا ْل َهَر ا َظ }

ُهْم ّل َع َل ْا  ُلو َعِم ِذي  ّل ْعَض ا َب ُهْم  َق ِذي ُي ِل ّناِس  ِدي ال ْي َأ َبْت  َكَس ِبَما  ِر  َبْح ْل َوأا
ُعوَن} َةاقال تبارك وأتعالى: ، وأَيْرِج ْوَرا ّت ْا ال َقاُمو َأ ُهْم  ّن َأ ْو  َل َوأ }

َتْحِت َوأِمن  ِهْم  ِق ْو َف ْا ِمن  ُلو َك َل ِهْم  ّب ِهْم ّمن ّر َلي ِإ ِزَل  ُأن َوأَمآ  ْنِجيَل  ِل َوأا
ُلوَن} ْعَم َي َء َما  ُهْم َسآ ْن ِثيٌر ّم َك َوأ ٌةا  َد َتِص ْق ُأّمٌة ّم ُهْم  ْن ِهم ّم ِل  وأقال،َأْرُج

حد يعمل به في الرض خير لهل"صلى الله عليه وأسلم 
 روأاه ابن ماجه."الرض من أن يمطروا أربعين صباحا

   رابعا: التطهير:
اصد العقوبات تطهير الجاني من إثم المعصية, وأقدقمن مو

" ثم روأىبوب البخاري في صحيحه فقال " باب: الحدوأدكفارةا 
بإسناده عن عبادةا بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند

بايعوني"النبي صلى الله عليه وأسلم في مجلس فقال: 
"على أل تشركوا بالله شيئا، ول تسرقوا، ول تزنوا

فمن وفي منكم فأجره على الله،"وأقرأ هذه الية كلها 
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته

ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء
 وأالحديث روأاه مسلم أيضا في"غفر له وإن شاء عذبه

 يشمل"فعوقب به"صحيحه, فقوله صلى الله عليه وأسلم 
كما ذكر ابن رجب رحأمه الله أنواع العقوبات الشرعية

كالعقوبات المقدرةا وأهي الحدوأد, أوأ غير المقدرةا كالتعزيرات
 وأغيرها,السقاموأيشمل أيضا العقوبات القدرية كالمصائب وأ

عز بن مالك وأالغامدية رضي الله عنهما يطلبان مناوأقد جاء م
النبي صلى الله عليه وأسلم إقامة الحد للتطهير من الذنب,

وأأما العقوبات في القوانين الوضعية فل يحصل بها التطهير من
الذنوب وأإنما هي من العدوأان على الناس وأظلمهم وأتعذيبهم .

خامسا: العدل والقصاص:
العقوبات الشرعية هي من شريعة الله التي هي عدل الله

ّلَهقد قال الله تعالى: وأتعالى في الرض بين عباده,  ل ِإّن  ٱ{
َأن ّناِس  ل ْيَن  َب ُتْم  َكْم َذا حَأ ِإ َوأ َها  ِل ْه َأ َل  ِإ َناِت  َلَما ْا  ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر ٱَي ۤى ٱ

ًا َكاَن َسِميع ّلَه  ل ِإّن  ِه  ِب ُكْم  ُظ ِع َي ِعّما  ِن ّلَه  ل ِإّن  ْدِل  َع ْل ِب ْا  ُكُمو ٱَتْح ٱ ٱ
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ًا} ّنْفِس, وأقال تعالى: َبِصير ل ِب ْفَس  ّن ل َأّن  َهآ  ِفي ِهْم  ْي َل َع َنا  ْب َت َك َوأ ٱ{ ٱ
لسن ِب لسّن  َوأ ُذِن  ُل ِب ُذَن  ُل َوأ ْنِف  َل ِب ْنَف  َل َوأ ْيِن  َع ْل ِب ْيَن  َع ْل ٱَوأ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

ُكم َيْح ّلْم  َوأَمن  ّلُه  ٌةا  ّفاَر َك َو  ُه َف ِه  ِب َق  ّد َتَص َفَمن  ِقَصاٌص  ْلُجُروأَح  ٱَوأ
ِلُموَن} ّظا ل ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َف ّلُه  ل ٱِبَمآ أنَزَل  , فكل من حأكم بغيرٱ

شرع الله فهو ظالم, وأكل تشريع وأحأكم غير شرع الله تعالى
وأحأكمه كالقوانين الوضعية وأغيرها فهو ظلم محض وأإن سماه

لنه شرك أصحابه عدل, فهو ظلم عظيم في حأق الله تعالى
ُظُهبالله تعالى كما قال تعالى:  ِع َي َو  ُه َوأ ِه  ِن ْب ْقَماُن ل ُل َقاَل  ْذ  ِإ َوأ }

ِظيٌم} َع ْلٌم  ُظ َل لشْرَك  ِإّن  ِه  ّل ل ِب ِرْك  ُتْش َنّي لَ  ُب ٱٰي , وأهو ظلم فيٱ
حأق العباد لفشو الفاحأشة وأالفساد في المجتمع, وأشيوع

 العقوبات الشرعية التي، بسبب تعطيلئم وأانتشارهااالجر
تكف وأتردع المجرمين وأالمعتدين الذين يروأعون الناس
وأيعتدوأن عليهم, وأهي ظلم على المجني عليه وأأوأليائه

بحرمانهم من حأقهم في القصاص من الجاني, وأهي ظلم
 وأالعدوأانللجاني بحرمانه من التطهير بالعقوبات الشرعية,

 وأاستبدال ما فيهعليه وأتعذيبه بالعقوبات القانونية الباطلة،
تأديبه وأصلحأه من العقوبات الشرعية بما فيه إفساده وأتعليمه

أنواع الجرام في السجون التي جعلها أصحاب القوانين
.الوضعية العقوبة الساسية في قوانينهم
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عدادإباب: الجهاد وأال
 

فصل: الجهاد في سبيل الله

 وأحأده لادته وأهي عب،لقد خلق الله تعالى الخلق لغاية وأاحأدةا
ّ كما قال تعالى: ،شريك له ِإل ِلنَس  َوأا ْلِجّن  ْقُت ا َل َوأَما َخ }
ُدوأِن} ُب ْع َي  وأختم الرسالت بدين السلم, الذي ل يقبل من أحأد،ِل

ِلْسلَُم}سواه, كما قال تعالى:  ِه  ّل ل َد  ّديَن ِعن ِإّن ال ٱ{  وأقال،ٱ
ِفيتعالى:  َو  ُه َوأ ْنُه  َبَل ِم ْق ُي َلْن  َف ًا  ِدين ِم  َ ِلْسل ْيَر  َغ َتِغ  ْب َي َوأَمن  ٱ{

ِريَن} ْلَخاِس ِةا ِمَن  ٱلِخَر  فالخلق خلق الله تعالى وأعبيده,،ٱ
ِهوأالرض أرض الله, كما قال الله تعالى:  ْوِم ِلَق َقاَل ُموَسى  }

ُء ِمْن َيَشآ َها َمن  ُث ِر ُيو ِه  ّل َلْرَض ل ِإّن ا ْا  ِبُروأ َوأاْص ِه  ّل ِبال ْا  ُنو ِعي َت اْس
ِقيَن} ّت ْلُم ِل َبُة  ِق َعا ْل َوأا ِه  ِد َبا ِر، وأقال تعالى ِع ُبو لّز ِفي  َنا  ْب َت َك ْد  َق َل َوأ ٱ{

ِلُحوَن} لّصا َي  ِد َبا َها ِع ُث ِر َي َلْرَض  َأّن  ِر  ْك لذ ِد  ْع َب ٱِمن  ٱ ت, وأليسٱ
ًا للطواغيت الذين يتسلطون على قطعة من الرض ملكا وأحأق

الرض هنا أوأ هناك, وأيستعبدوأن أهلها.
فقارةا أمريكا الشمالية مثل, أوأ قارةا أمريكا الجنوبية, أوأ غيرها

من القارات هي أرض لله تعالى الذي له ملك السماوأات
وأالرض, وأمن يسكن في هذه القارات من الناس هم خلق الله

تعالى, خلقهم لعبادته وأحأده ل شريك له, وألم يخلقهم
لتستعبدهم الحأزاب السياسية الكافرةا, فإذا تيقن المسلم بهذا
الصل من أصول العتقاد تبين له نعمة الله تعالى على العباد,

وأرحأمته بهم إذ شرع جهاد الطلب وأهو قتال الكفار في قعر
دارهم لتكون كلمة الله هي العليا, وأتحرر الرض من استيلء

حرر الناس من العبودية لغير الله تعالى.يالطواغيت عليها, وأ
وأقد دل على جهاد الطلب, وأابتداء الكفار بالقتال, الكتاب

ُهْموأالسنة وأالجماع, فأما الكتاب, فقال الله تعالى:  ُلو ِت َقا َوأ }
ّلُه} ُك ّديُن  ُكوَن ال َي َوأ َنٌة  ْت ِف ُكوَن  َت ّتى لَ  ْا, وأقال تعالى: حَأ ُلو ِت َقا }

ّلُه ُيَحّرُموَن َما حَأّرَم ال َوألَ  ِر  ِم الِخ ْو َي ْل ِبا َوألَ  ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن لَ  ّل ا
ّتى َتاَب حَأ ِك ْل ْا ا ُتو ُأوأ ِذيَن  ّل ّق ِمَن ا ْلَح ِديَن ا ُنوَن  ِدي َي َوألَ  ُلُه  َوأَرُسو

ُهْم َصاِغُروأَن} َوأ ٍد  َي َعن  َيَة  ْلِجْز ْا ا ُطو ْع , وأغيرها من اليات, وأقالُي
أمرت أن أقاتل الناس حتى" :صلى الله عليه وأسلم



  370
 الشرعية السياسة

,يشهدوا أن ل إله إل الله وأن محمدا رسول الله
 فإذا فعلوا ذلك, ويؤتوا الزكاة,ويقيموا الصلة

عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحق السلم
" روأاه البخاري وأمسلم.وحسابهم على الله تعالى

بعثت بين يدي"وأقال رسول الله صلى الله عليه وأسلم 
,الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده ل شريك له

 وجعل الذل والصغار,وجعل رزقي تحت ظل رمحي
"على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

روأاه أحأمد, وأغيرها من الحأاديث, وأقد أجمع علماء المة على
جهاد الطلب, وأهو من أظهر الجماعات وأأبينها.

فقد تواترت على جهاد الطلب نصوص الكتاب وأالسنة وأدلت
سلم وأسيرته, كما دلت وأعليه غزوأات النبي صلى الله عليه

عليه أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأتابعيهم وأجهادهم
وأفتوحأاتهم, وأمضى على هذا من اتبعهم بإحأسان إلى يومنا هذا,

 وأغزوأاتهم,فمن تدبر أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأتابعيهم
وأفتوحأاتهم,, وأتدبر آثار فتوحأاتهم التي ل تزال باقية وأشاهدةا

 وأدخول الناس في دين الله أفواجا من أطراف,إلى اليوم
الصين إلى المغرب, حأصل له بمجموع ذلك علم ضروأري أن

نحاسالهذا الجماع من أبين الجماعات وأأظهرها, قال ابن 
 "اعلم أن جهاد الكفار في بلدهم فرض كفاية:رحأمه الله

باتفاق العلماء. وأحأكي عن ابن المسيب وأابن شبرمة أنه فرض
.)11عين"

( فللكفار حأالن أحأدهما يكونون ":وأ قال الشربيني رحأمه الله
ببلدهم ) مستقرين بها غير قاصدين شيئا من بلد المسلمين
( ففرض كفاية ) كما دل عليه سير الخلفاء الراشدين وأحأكى

 وأنقل ابن عطية رحأمه،)21"القاضي عبد الوهاب فيه الجماع
الله الجماع في كتابه المحرر الوجيز.

من صغار المسلمين أوأ كبارهم سيرةا النبي صلى فكل من قرأ
الله عليه وأسلم, وأسيرةا الصحابة رضي الله عنهم, وأجهادهم

وأفتوحأاتهم, تيقن بداهة أن جهادهم لقامة دين الله في الرض

.الشواق مشارع )11
.المحتاج مغني )21
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وأإبلغا الدعوةا للناس, وأل يتبادر إلى ذهن أحأدهم عندما يقرأ
في فتوحأات الندلس مثل, أن المسلمين فتحوها دفاعا عن

دوألة السلم, لن ساكنيها كانوا يشكلون خطرا وأتهديدا للدوألة
 وألو تحاشى ساكنوها تهديد المسلمين وأدوألتهم لما,السلمية

.فتحها المسلمون
 المقررات عندمن, وأ البينةفجهاد الطلب من المور الواضحة

, وأقد مضى المسلمون على هذا,وامهم المسلمين وأعلماءع
حأتى أظهر في زماننا بعض المهزوأمين المبتدعة القول بإنكار
جهاد الطلب وأأن الجهاد في السلم إنما هو جهاد دفع فقط,

 بهذا كتاب الله تعالى, وأسنة نبيه صلى الله عليهواوأخالف
وأسلم, وأالجماع, وأاتبعوا المتشابه وأحأرفوا الكلم عن مواضعه

وأافتروأا على الله الكذب وأأنكروأا فريضة من فرائض الله,
وأجعلوا لله شركاء في أرضه وأخلقه, فغاية قولهم أن طواغيت
الكفار وأأحأزابهم السياسية من حأقهم أن يتسلطوا على أجزاء

من أرض الله وأيحكموا فيها, وأمن حأقهم أن يستعبدوأا الشعوب
 تعالى الذين قال اللهكقولالتي تحت تسلطهم وأقهرهم, 

ْاعنهم:  ُلو َقا َف ًا  َنِصيب ِم  َعا ْن َل َوأا ْلَحْرِث  َأ ِمَن ا َذَر ِه ِمّما  ّل ْا ل ُلو َع َوأَج }
َيِصُل َفلَ  ِهْم  ِئ َكآ ِلُشَر َكاَن  َفَما  َنا  ِئ َكآ ِلُشَر َذا  َهـ َوأ ِهْم  ْعِم ِبَز ِه  ّل َذا ل َهـ

َء َما ِهْم َسآ ِئ َكآ َلى ُشَر ِإ َيِصُل  َو  ُه َف ِه  ّل َكاَن ل َوأَما  ِه  ّل َلى ال ِإ
ُكُموَن} َأ}{، فتأمل قوله تعالى َيْح َذَر ، أي مما خلق، فهوِمّما 

تبارك وأتعالى خالق كل شيء، وأالمشركون يجعلون له من
ِإّن{خلقه جزءا،كما قال تعالى  ًءا  ِه ُجْز ِد َبا َلُه ِمْن ِع ْا  ُلو َع َوأَج

ِبيٌن ُفوٌر ّم َك َل .}ٱلنَساَن 
وأقد زل أيضا في هذا القول المنكر, وأالفرية العظيمة بعض
أهل العلم الذين يظن فيهم الخير وأالدعوةا إلى الحق حأين

عرضوا عنأاستمعوا إلى شبهات المهزوأمين المفترين, وأ
الكتاب وأالسنة وأالجماع, فحصل لهم الضلل بحسب

عراضهم.إ
وأأما حأكم جهاد الطلب فهو فرض كفاية يفعل بحسب القدرةا

ُتْم}وأالمكان, وأقد قال الله تعالى:  ْع َط َت ّلَه َما اْس ْا ال ُقو ّت َفا },
وأمن فرض الكفاية تحصين الثغور وأحأمايتها, بمن تحصل بهم

الكفاية من الجنود.
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و أما الحالت التي يتعين فيها الجهاد فهي ثلثا
حالت: 

إذا استنفر المام فردا أوأ جماعة, فيجب على من :أولها   
ْا َمااستنفره أن ينفر للجهاد لقول الله تعالى:  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{
َلْرِض َلى  ِإ ُتْم  ْل َق ّثا ِه  ّل ل ِبيِل  ِفي َس ْا  ِفُروأ ن ُكُم  َل ِقيَل  َذا  ِإ ُكْم  ٱَل ٱ ٱ ٱ
ِفي َيا  ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح ُع  َتا َفَما َم ِةا  لِخَر َيا ِمَن  ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح ِب ُتْم  ٱَأَرِضي ٱ ٱ ٱ ٱ

ًا ْوم َق ِدْل  ْب َت َيْس َوأ ًا  ِليم َأ ًا  َذاب َع ُكْم  ْب ّذ َع ُي ْا  ِفُروأ َتن ِإلّ  ِليٌل.  َق ِإلّ  ِةا  ٱلِخَر
ِديٌر} َق ٍء  ُكّل َشْي َلٰى  َع ّلُه  ل َوأ ًا  ْيئ ُه َش َتُضّروأ َوألَ  ُكْم  ْيَر .ٱَغ

ل هجرة بعد الفتح ولكن" :وأ قال صلى الله عليه وأسلم
" روأاه البخاريجهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا

وأمسلم. 
صف للقتال, وأقد قال اللهالإذا حأضر المسلم في  :و الثانية

َتعالى:  َفل ًا  ْا َزحْأف َفُروأ َك ِذيَن  ّل ُتُم ا َلِقي َذا  ِإ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ َيآ }
َباَر ْد َل ُهُم ا ّلو َو ْوأ. ُت َأ َتاٍل  ِق ًا ل َتَحرف ِإلّ ُم ُه  ُبَر ُد ٍذ  ِئ ْوَم َي ِهْم  َول ُي َوأَمن 

ْئَس ِب َوأ ّنُم  َه ُه َج َوأا ْأ َوأَم ِه  ّل ل َغَضٍب مَن  ِب َء  َبآ ْد  َق َف ٍة  َئ ِف َلٰى  ِإ ًا  َتَحيز ٱُم
.ٱْلَمِصيُر}
أن يعتدي الكفار على بلد من بلد المسلمين, ففي :و الثالثة

هذه الحالة يتعين الجهاد بالجماع, وأهو من أعظم الواجبات
وأآكدها وأهو جهاد الدفع, فيجب الجهاد على أهل البلد التي

اعتدى عليها الكفار أوأ المرتدوأن, وأيتوسع الوجوب على القرب
فالقرب, حأتى تحصل الكفاية وأيدفع العدوأ, فإن بلد المسلمين

بمنزلة الرض الواحأدةا, فل عبرةا في زمانا هذا بالحدوأد
المصطنعة في بلد المسلمين التي اختطها الصليبيون

المستعمروأن وأعملؤهم لتمزيق المة وأإضعافها, وأقد قال شيخ
" وأأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائلالسلم ابن تيمية 

عن الحرمة وأالدين فواجب إجماعا، فالعدوأ الصائل الذي يفسد
الدين وأالدنيا ل شيء أوأجب بعد اليمان من دفعه، فل يشترط

له شرط بل يدفع بحسب المكان " وأقال: "وأإذا دخل العدوأ
بلد السلم فل ريب أنه يجب دفعه على القرب فالقرب، إذ
بلد السلم كلها بمنزلة البلدةا الواحأدةا، وأأنه يجب النفير إليه

 رحأمه الله:, وأقال ابن عبد البر)11بل إذن وأالد وأل غريم"

.الفقهية الختيارات )11
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"فرض عام متعين على كل أحأد ممن يستطيع المدافعة
ن يحلأ وأذلك ،وأالقتال وأحأمل السلح من البالغين الحأرار

 فإذا كان ذلك وأجب على جميع،العدوأ بدار السلم محاربا لهم
ن ينفروأا وأيخرجوا إليه خفافا وأثقال وأشباباأأهل تلك الدار 

، وأل يتخلف أحأد يقدر على الخروأج من مقاتل أوأ مكثر،وأشيوخا
ن عجز أهل تلك البلدةا عن القيام بعدوأهم كان على منإوأ

ن يخرجوا قلوا أوأ كثروأا على حأسب ما لزمأقاربهم وأجاوأرهم 
أهل تلك البلدةا حأتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم

 وأكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوأهم وأعلم أنه،وأمدافعتهم
 فالمسلمون،يدركهم وأيمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروأج اليهم

 حأتى إذا قام بدفع العدوأ أهل الناحأية،كلهم يد على من سواهم
، وأاحأتل بها سقط الفرض عن الخرين،التي نزل العدوأ عليها

وألو قارب العدوأ دار السلم وألم يدخلوها لزمهم أيضا الخروأج
.)12إليه"

وأالجهاد في وأقتنا في فلسطين وأالعراق وأأفغانستان
 وأهو من آكد الواجبات،وأالشيشان وأغيرها هو من جهاد الدفع

 فيجب على أهل البلد التي اعتدى عليها الكفار أن،وأأعظمها
يجاهدوأا المعتدين وأيدفعوهم وأيتوسع الوجوب على القرب

فالقرب ممن حأولهم من المسلمين.
وأمن أخطر أنواع العدوأان التي تواجهها المة في وأقتنا هذا
الحملة الصليبية التي تقودها الوليات المتحدةا التي احأتلت

أفغانستان وأالعراق، وأهي راغبة في المزيد من العدوأان على
المسلمين في دينهم وأأنفسهم وأأعراضهم وأأموالهم وأأراضيهم،

وأكل من عرف حأقيقة هذه الحملة يعلم أن أهدافها تتجاوأز
العراق فهي تستهدف فرض الكفر على المة من خلل

مشروأعها المسمى " بالشرق الوأسط الكبير"، وأاستباحأة بلد
المسلمين وأنهب خيراتها وأنفطها، وأهي ساعية إلى تحقيق

أهدافها بالترهيب العسكري وأالترهيب القتصادي وأالترهيب
العلمي، إل أن مخططات الصليبين أصيبت بنكسة عظيمة

في العراق بفضل الله تعالى حأيث قام لجهادهم وألدفعهم

.الكافي )12
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المجاهدوأن الصادقون الذين تصدوأا لعدوأانهم وأألحقوا بهم
هزائم وأخسائر كبيرةا.

فالجهاد في العراق فرصة تاريخية عظيمة يجب على
المجاهدين وأأهل العلم الصادقين انتهازها وأالظفر بها، فإن

هزيمة الصليبيين في العراق لها آثارها الكبيرةا وأالتاريخية على
المنطقة وأالمة كلها، وأمنها إيقاف الزحأف الصليبي الشامل

الذي يهدف إلى اكتساح المة وأاستباحأتها، وأمنها طردهم من
العراق وأتطهيره من رجسهم وأكفرهم، وأمنها إقامة دوألة
السلم في بلد الرافدين، وأمنها أن هزيمة الصليبيين في

العراق لها تداعياتها الكبيرةا وأآثارها العظيمة في نصرةا
المسلمين المجاهدين في فلسطين وأأفغانستان، فمن أمضوا
العقود في التحسر على فلسطين وأالمسجد القصى، وأالعجز
عن الوصول إلى الرض المباركة فها هي الفرصة قد حأانت،
فالصهاينة من النصارى البروأستانت وأاليهود بمتناوأل اليد في

بلد الرافدين، فهاهم دوأنكم فخذوأهم وأاحأصروأهم وأأكثروأا فيهم
من التقتيل وأالثخان.

وأمنها أن الشبكة من الدوأيلت العميلة التي أسسها الصليبيون
من خلل اتفاقية "سايكس بيكو " وأمثيلتها لحماية أطماعهم

وأأهدافهم في المنطقة، وأحأماية دوألة اليهود في فلسطين
وأحأفظ حأدوأدها من أي محاوألة للدفاع عن القصى وأنصرةا

المسلمين المستضعفين، سوف تهتز أنظمتها الحاكمة هزةا
عظيمة بإذن الله تعالى إذا رأوأا آمرتهم وأحأاميتهم الوليات

المتحدةا قد هزمت هزيمة ساحأقة وأمدمرةا على أرض رافدين،
وأاهتزاز هذه الدوأيلت ضروأرةا لكسر طوق الحماية حأول دوألة

اليهود في فلسطين، وأنصرةا المسلمين هناك، وأربما كانت تلك
الهزةا بإذن الله البداية التاريخية لزوأال هذه الدوأيلت العميلة أوأ

بالحأرى المستعمرات التي أصبحت قواعد انطلق للحملة
الصليبية على السلم وأالمسلمين.

إن تاريخ المة خط بهدي السلم وأبدماء المجاهدين وأالشهداء،
وألو كان السلم مجرد كلمات حأق تقال دوأن قوةا تحمي كلمة

الحق وأتنصرها لما قامت للسلم دوألة، بل السلم دين وأاقعي
قد جمع بين الكتاب الهادي وأالجهاد الذي ينصر شريعة الكتاب،
فهذه حأقيقة يجب أن يدركها كل مسلم فعندما تكون عالما أوأ
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طبيبا أوأ مهندسا ل يمكن أن تبني حأضارةا إن لم تكن قبل ذلك
مسلما صادقا مجاهدا، عندها فقط تستطيع أن تقيم دوألة

وأتبني حأضارةا إذا كنت مجاهدا عالما أوأ مجاهدا طبيبا أوأ مجاهدا
مهندسا، فإذا كان المسلمون يجاهدوأن في سبيل الله وأفيهم
العالم وأالطبيب وأالمهندس وأغيرهم من أهل الختصاص بعد

ذلك فقط يقيمون دوألة السلم وأيبنون حأضارةا حأقيقية، لنهم
بجهادهم في سبيل الله يحمون دوألتهم وأحأضارتهم، وأأما بدوأن

الجهاد في سبيل الله فسوف يتخطفهم العداء، وأيحكمون
بلدهم، وأيتداعون عليهم من كل صوب، وأيستبيحون نفطهم

وأمعادنهم وأخيراتهم.
الواجب على المجاهدين وأعموم المسلمين أن يستبينوا سبيلوأ

 وأأن يعرفوا أساليبهم في المكر،المجرمين الصليبيين
بالشعوب وأتطويعها وأالسيطرةا عليها وأاستباحأة خيراتها، وأهي

أساليب مكررةا استخدمها البريطانيون وأغيرهم من
المستعمرين في الماضي، وأيستخدمها الن الصليبيون من
المريكان وأالبريطانيين وأحألفائهم في أفغانستان وأالعراق

مندغ المؤمن ليل"وأغيرها وأقد قال صلى الله عليه وأسلم 
 متفق عليه."واحد مرتينجحر 

فمن أساليب الغزاةا المحتلين أن يستخدموا الشعارات
المزخرفة المزينة المضللة: كالديمقراطية وأالحرية وأغيرها

كغطاء لهدافهم الشريرةا اللئيمة، وأإجرامهم المبيت الدفين
ُتْخِفي{وأقد قال تعالى:  َوأَما  ِهْم  ِه َوا ْف َأ ُء ِمْن  ْغَضآ َب ْل َدِت ا َب ْد  َق

َبُر ْك َأ ُهْم  ُدوأُر ، فيتوصلون من خلل صنيعتهم الديمقراطية}ُص
إلى السيطرةا السياسية وأالعسكرية وأالقتصادية وأالثقافية على

بلد المسلمين.
وأمن أساليبهم أن يستخدوأا الديمقراطية لتمزيق المة
وأإضعافها من خلل الحأزاب اللدينية المرتبطة بالغزاةا

المحتلين، التي تنادي بالردةا البواح وأالعصبية القومية المقيتة،
فهذا الحزب ينادي بالشتراكية بديل عن السلم، وأذاك ينادي

،بالشيوعية، وأالخر ينادي بالديمقراطية، وأالرابع ينادي بالقومية
 التي أدت بالمة إلى،وأهلم جرا من الشعارات وأالمسميات

التمزق وأالتشرذم وأالضعف، وأشتت صف المسلمين، وأصدت
عن اليمان وأالجهاد في سبيل الله، وأهي بهذا هيأت البلد
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وأمهدتها للحأتلل ثم تعاوأنت مع المحتلين في تضليل الناس
وأإشغالهم - بالديمقراطية وأشعاراتها وأانتخاباتها وأاستفتاءاتها

العامة وأغيرها من الضللت وأتوافه المور- عن وأاقع الحأتلل
وأخطره عن المة، وأتبرر هذه الحأزاب جرائم المحتلين، وأتقوم

بالدعاية وأالتروأيج لبرامجهم وأأهدافهم، وأتدافع عن عملء
الحأتلل المرتدين من سياسيين أوأ إعلميين أوأ عسكريين،
وأتشن حأربا جائرةا على كل مسلم يسعى لدفع الصليبيين

وأتطهير البلد من كفرهم وأخبثهم ثم بعد جلء الحأتلل عن
البلد تتولى هذه الحأزاب مواصلة ما بدأه الغزاةا.

وأمن أساليب الغزاةا أن يقدموا عملءهم كوزراء وأمسؤوألين ثم
يوجهون في الخفاء من خلل المستشارين وأغيرهم من اليهود

وأالنصارى الذين يملون عليهم سياسة البلد.
وأمن أساليب الغزاةا المستعمرين: أن يفرضوا على الشعب

الذي تحت الحأتلل النظام اللديني ( العلماني) بالقوةا وأالقهر،
وأبعد أن يستقر النظام الذي ارتضوه وأجاءوأا به، يدعون الناس

أن ينتخبوا رئيسا لهم من المرشحين الديمقراطيين بعد أن
ضمنوا أن اختيار الشعب لن يخرج عن النظام العلماني الذي

جاءوأا به، وأعن عملئهم المرشحين للرئاسة.
وأمن أساليب الغزاةا: أن يستخدموا الديمقراطية التي هي من

أغلظ أنواع الكفر بالله وأبرسوله صلى الله عليه وأسلم لمحاربة
المسلمين في دينهم الذي هو مصدر عزتهم وأقوتهم، فتحت

شعار الديمقراطية وأالحرية تفتح أبواب الكفر على مصراعيها،
وأتستباح الفواحأش كالزنا وأاللواط وأالسحاق وأما يسمونه بزوأاج

المثليين وأغيرها من القبائح وأالرذائل.
وأ من أساليب الغزاةا المستعمرين: أن يستخدموا الطوائف

المعادية للمة المتغلغلة في داخلها لتحقيق أهدافهم كالرافضة
السبئية وأالنصيريين وأالدروأز وأالنصارى كالموارنة وأالقباط

وأالنظمة وأالحأزاب العميلة المرتدةا، وأيستخدموا شعار حأقوق
القليات للتدخل في شؤوأن الخرين.

وأمن أساليب الغزاةا الصليبين: أن يزجوا بعملئهم المرتدين في
المواجهات وأالمعارك مع المجاهدين لتقليل الخسائر في

صفوفهم، فل ضير عندهم أن تسيل دماء العملء الرخيصة إذا
كان هذا في حأماية جنودهم.
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وأ من أساليب المحتلين وأأخطرها وأأخفاها: أن الغزاةا يستعدوأن
لجميع الحأتمالت وأمنها إخراجهم بالقوةا من البلد التي

اغتصبوها، وألهذا فهم يستعدوأن لهذه المرحألة بمحاوألة إبراز
شخصيات تتوافق معهم عقائديا وأفكريا، وأيظهروأنها في وأسائل

 حأتى يضمنوا قبول الكثير،العلم كقيادات للمقاوأمة وأللشعب
من الناس لها وأالتفافهم حأولها، ثم يتفاوأضون معها وأيسلمونها
السلطة في البلد، وأقد يذهبون إلى أبعد من هذا فيبحثون عن
بعض المنافقين المندسين بين صفوف المجاهدين ليسلموهم

البلد بعد أن يضمنوا قيامهم بتحقيق أهدافهم وأمحاربتهم
للسلم وأغدرهم بالمجاهدين الصادقين.

وأالغزاةا لهم من أساليب المكر وأالدهاء التي قد تنطلي على
البعض لشق صف المجاهدين وأالتفريق بينهم، وأمن ذلك أن
يسموا البعض بالمقاوأمة أوأ بالمقاوأمة الوطنية وأيسموا بقية

المجاهدين بالرهابيين حأتى يستميلوا من يسمونهم بالمقاوأمة
إليهم وأيبعدوأهم عن المجاهدين، وأسوف يجدوأن من المذبذبين
الخائفين من الوصف بالرهاب من يستجيب لمكرهم وأيرضى

لنفسه أن يكون أضحوكة وأألعوبة للصليبيين الغزاةا.
وأمن أساليب الصليبيين أن يسعوا لحصر المعركة في بلد

المسلمين، وأهو ما يدعو إليه قائدهم جورج بوش، وأالواجب
على المجاهدين أل يقتصروأا على جهاد الصليبيين في بلد

المسلمين فحسب، بل ل بد أيضا من جهادهم في دوألهم وأنقل
المعركة إلى مدنهم، وأهذا من أعظم ما يخشاه الصليبيون
الذين اعتادوأا حأياةا التنعم وأالمتعة، فل يتحملون أن ينغص

عليهم عيشهم، وأأن يسيطر عليهم في تصرفاتهم وأتقلباتهم
اليومية الشعور بالرعب وأالخوف وأالترقب. 

فنقل المعركة إلى أرض العدوأ، وأمسهم بلظى الحرب في
دارهم له آثاره الكبيرةا وأالمزلزلة للعداء التي تصيبهم في
مناحأي حأياتهم السياسية وأالعسكرية وأالقتصادية وأالمنية

وأالنفسية.
وأعلى المجاهدين أن يجتهدوأا في دعوةا المسلمين إلى التوبة
وأالستقامة، فإن الشدةا وأالبتلء تقرب الكثير من الناس في
أرض الجهاد من الخير وأالصلح، فيجب أن تكون دعوتهم أوأل

إلى توحأيد الله تعالى وأاجتناب الشرك بأنواعه وأمنها تحكيم غير
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شرع الله تعالى في البلد، فإن من أهم المور أن يلتف
المسلمون حأول المجاهدين في السعي لقامة شرع الله تعالى

فسهم بعد النصر علىفي الرض حأتى ل يجد المجاهدوأن أن
العداء دوأن مؤيدين وأأنصار على إقامة دوألة السلم، وأحأتى ل

يخطف المرتدوأن ثمرةا النصر وأيقيموا حأكومة كافرةا بالله
تعالى، وأهذا يؤكد ضروأرةا نفير الكثير من أهل العلم إلى أرض
الجهاد ل سيما في العراق لنصرةا المسلمين وألدعوتهم وأتبيين

الحق لهم وأالدفاع عن قضيتهم.

فصل: العداد

لقد أمر الله تعالى بالعداد للجهاد, وأالخذ بجميع أساليب
ترهبهم وأتردعهم, كما قال وأوأأسباب القوةا التي تخيف العداء

ْيِلتعالى:  ْلَخ َباِط ا َوأِمن ّر ٍةا  ّو ُق ُتْم ّمن  ْع َط َت ُهْم ّما اْس َل ْا  ّدوأ َأِع َوأ }
ُهُم َن َلُمو ْع َت ِهْم لَ  ِن ُدوأ ِريَن ِمن  َوأآَخ ُكْم  ّوأ ُد َع َوأ ِه  ّل ّوأ ال ْد َع ِه  ِب ُبوَن  ِه ُتْر
ُكْم ْي َل ِإ َوّف  ُي ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ٍء  ْا ِمن َشْي ُقو ُتنِف َوأَما  ُهْم  َلُم ْع َي ّلُه  ال

َلُموَن} ْظ ُت ُتْم لَ  ْن َأ , وأقد جعل الله تعالى علة الحكم إرهابَوأ
أعداء الله وأأعداء المسلمين, فالعلة هي الرهاب, وأالحكم

وأجوب إعداد القوةا, وأالحكم يدوأر مع علته وأجودا وأعدما, أي أن
كل ما يحصل به إرهاب العداء من أسباب القوةا, فالمة

مورةا بتحصيله, وأهذا يختلف باختلف الزمان, فكل زمان لهأم
ما يناسبه من السلحة, وأأسباب القوةا التي ترهب العداء.

فالحكم عام لعموم العلة, فيجب على المة أن تتخذ من
السلحة, وأأسباب القوةا ما يرهب العداء وأيخيفهم,

كالرشاشات الصغيرةا وأالكبيرةا, وأالدبابات, وأالمدرعات,
ميع السلحة البرية, وأالجوية, وأجوأالطائرات, وأالسفن الحربية,

وأالبحرية, وأكذلك السلحة النووأية, وأالكيماوأية, وأالجرثومية, لما
فيها من إرهاب العداء, وأردعهم عن العدوأان على المسلمين

ُبوَن :بمثل هذه السلحة وأغيرها, وأقد بين تعالى في قوله ِه ُتْر }
ّلُه ُهُم ال َن َلُمو ْع َت ِهْم لَ  ِن ُدوأ ِريَن ِمن  َوأآَخ ُكْم  ّوأ ُد َع َوأ ِه  ّل ّوأ ال ْد َع ِه  ِب

ُهْم} َلُم ْع  أن هذا الرهاب موجه إلى أعداء الله وأأعداءَي
المسلمين من الكفار, وأآخرين مختفين غير ظاهرين, وأهم

 كما يحاوأل الصليبيون،لمسلمينالمنافقون, وأليس موجها ل
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 للناس في وأسائل إعلمهمهوأعملؤهم المفتروأن أن يصوروأ
 وأنصرةاصد المسلمين عن الجهاد في سبيل اللهغرض ل

. الرهاببمصطلح, وأإرهابهم المجاهدين
وأالحق أن المة مقصرةا في إعداد العدةا الواجبة التي ترهب

العداء, فلو كانت المة مرهوبة من أعدائها, لما استباحأها
 وأتداعوا من كل صوب على،الصليبيون وأاليهود وأحألفاؤهم

محاربتها وأاقتسام أراضيها, وأنهب نفطها وأخيراتها.
وأمن وأسائل العداد الواجبة التصنيع العسكري، وأقد قال

َتاَب :تعالى ِك ْل ُهُم  َع َنا َم ْل َأنَز َوأ َناِت  َبي ْل ِب َنا  َل َنا ُرُس ْل َأْرَس ْد  َق َل ٱ{ ٱ
ٌد ِدي ْأٌس َش َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلَح َنا  ْل َأنْز َوأ ِقْسِط  ْل ِب ّناُس  ل ُقوَم  َي ِل ْلِميَزاَن  ٱَوأ ٱ ٱ ٱ

ّلَه ل ِإّن  ْيِب  َغ ْل ِب َلُه  َوأُرُس ُه  َينُصُر ّلُه َمن  ل َلَم  ْع َي ِل َوأ ّناِس  ِلل ُع  ِف َنا ٱَوأَم ٱ ٱ
ِزيٌز} َع ّي  ِو ٌد}: ، فقوله تعالىَق ِدي ْأٌس َش َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلَح َنا  ْل َأنْز َوأ ٱ{

ت الحرب وأالصناعات العسكرية بجميع أنواعها التيلأي آ
ّناِس} :تصنع من الحديد، وأقوله تعالى ِلل ُع  ِف َنا َوأَم  أي سائر{

صناعات النافعة من آلت وأسيارات وأأوأاني وأغيرها، ثم قالال
ْيِب} :تعالى َغ ْل ِب َلُه  َوأُرُس ُه  َينُصُر ّلُه َمن  ل َلَم  ْع َي ِل َوأ ٱ{ ، فأنزل اللهٱ

 للعباد حأتى يتبين من ينصر اللهًتعالى الكتاب وأالحديد ابتلء
تعالى وأرسله عليهم الصلةا وأالسلم بالكتاب الهادي وأبالسلح

، فالكتاب يتضمن شرع الله وأالوأامر وأالنواهيي ينصر،الذ
 الله تعالى في الرض وأينصره، وأل تقومشرعوأالجهاد يقيم 
 وأهذا ما كان عليه نبينا صلى،إل بالكتاب وأالجهاد دوألة السلم

 رضي الله عنهم من بعده،تهالله عليه وأسلم وأسار عليه صحاب
وأمن أراد نصرةا السلم بغير هذا الطريق فقد ضل سواء

السبيل.
وأمن العداد الواجب العداد اليماني وأالتربوي بدعوةا

 فإنلى طاعة الله تعالى،المسلمين إلى التوبة وأالستقامة ع
َلّما :المعاصي من أسباب الهزيمة كما قال الله تعالى َوأ  َأ }

ِد َو ِمْن ِعن ُه ُقْل  َذا  ٰـ َه ّنٰى  َأ ُتْم  ْل ُق َها  ْي َل ْث ُتْم م ْب َأَص ْد  َق َبٌة  ُكْم ّمِصي ْت َب َأَصا

ِديٌر} َق ٍء  ُكل َشْي َلٰى  َع ّلَه  ل ِإّن  ُكْم  ُفِس ْن  كما يجب تحريضٱَأ
ستشهاد في سبيل اللها وأطلب ال،المسلمين على الجهاد

 كما،وأتربيتهم على العزةا وأالصبر وأالقوةا وأالشدةا على الكفار
َوأحَأرِض :قال تعالى ْفَسَك  َن ِإلّ  ّلُف  َك ُت ِه لَ  ّل ل ِبيِل  ِفي َس ِتْل  َقا َف ٱ{

ّد َأَش ّلُه  ل َوأ ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ْأَس  َب ُكّف  َي َأن  ّلُه  ل َعَسى  ِنيَن  ْؤِم ٱْلُم ٱ ٱ ٱ
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ِكيلً} َتن ّد  َأَش َوأ ًا  ْأس ِذيَن، وأقال تعالى َب ّل َوأ ِه  ّل ل ٌد ّرُسوُل  ٱ{ّمَحّم ٱ
ُغوَن َت ْب َي ًا  ًا ُسّجد ّكع ُهْم ُر َتَرا ُهْم  َن ْي َب ُء  ِر ُرحَأَمآ ّفا ُك ْل َلى  َع ُء  ّدآ َأِش َعُه  ٱَم
ِد لّسُجو ِر  َث َأ ِهْم مْن  ِه ُوأُجو ِفي  ُهْم  ًا ِسيَما َوان ِرْض َوأ ِه  ّل ل ٱَفْضلً مَن  ٱ

ُه َأ ْط َأْخَرَج َش َكَزْرٍع  ِلنِجيِل  ِفي  ُهْم  ُل َث َوأَم ِةا  ْوَرا ّت ل ِفي  ُهْم  ُل َث ِلَك َم ٱَذ ٱ
ِهُم ِب ِغيَظ  َي ِل َع  لّزّرا ْعِجُب  ُي ِه  ِق َلٰى ُسو َع ٰى  َو َت ْس َف َلَظ  ْغ َت ْس َف ُه  ٱَفآَزَر ٱ ٱ

ًةا ِفَر ْغ ُهم ّم ْن ِلَحاِت ِم لّصا ْا  ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ّلُه  ل َد  َع َوأ ّفاَر  ُك ٱْل ٱ ٱ ٱ
ًا} ِظيم َع ًا  َأْجر .َوأ

تدريب العسكري لكلالإعداد البدني وأالوأمن العداد الواجب 
 يتعلم المسلم الرماية وأفنون القتال،مسلم بالغ قادر حأتى
ّلهعنف وأاستعمال السلحة، َهنّي، رضي ال ٍر الُج ْقبُة بِن عاِم ُع  

َعلى َو  ُه َوأ ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ْعُت رُسوَل ال ْنُه، قال: سِم َع
ِر، يقوُل ْنب ُتم من ُقّوٍة، أل" :الِم َطْع َت ّدوا لُهم ما اس َأِع َو

َة َة الّرْمُي، أل إّن الُقّو َة الّرْمُي، أل إّن الُقّو إّن الُقّو
 روأاه مسلم."الّرْمُي

َقال َرُسوُل َهنّي، رضي الله عنه قال:  وأعن عقبة بن عامر الُج
ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل َكُه،م"ال ُثّم تر ّلَم الّرْمَي  ْن ُع

ّنا، أْو فَقد َعصى َليس ِم  روأاه مسلم."َف
عن جابر بن عبد الله وأجابر بن عمير وأكانا يرميان فقالوأ

 وأسلمأحأدهما لصاحأبه: سمعت رسول الله صلى الله عليه
إل كل شيء ليس من ذكرالله فهو لهو ولعب"يقول 

أربع: ملعبة الرجل امرأ ته، وتأديب الرجل فرسه،
 روأاه"ومشيه بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة

 أي الهدفين. " الغرضين وأ".النسائي
عليكم بالرمي فإنه خير أو"وأقال صلى الله عليه وأسلم 

بزار وأالطبراني في الوأسط وأقالال روأاه "من خير لعبكم
فإنه من خير لعبكم"."

وأأخرج ابن أبي شيبة بإسناده إلى رافع بن سالم الهزاني قال:
 "ارموا فإن الرمي عدةا:مر عمر بن الخطاب بنا فقال

وأجلدةا".
قال بلل بن سعد رحأمه الله: أدركتهم يشتدوأن بين الغراضوأ
 بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانا " أخرجهضحكوأي

ابن مبارك في الزهد وأغيره.
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وأعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال "سابق النبي صلى
كانوأ ء،الله عليه وأسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفيا

 وأسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية،أمدها ثنية الوداع
كان ابن عمر فيمن سابق" متفق وأإلى مسجد بني زريق،

عليه.
وأعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله في

حأملت اللحما سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلم
 روأاه أبو داوأد"هذه بتلك السبقة"سابقته فسبقني فقال 

وأغيره.
 توجه الرياضة إلى تحقيق أنوأينبغي للحكومة السلمية

إن"المقاصد الشرعية العالية كما قال صلى الله عليه وأسلم 
 ويكره، ويحب معالي الخلقا،الله كريم يحب الكرم

 فيربى رجال المة على أن روأاه الحاكم وأغيره،"سفسافها
الرياضة من وأسائل إعداد المجاهدين في سبيل الله الذين

، وأيدافعون عن السلم وأالمسلمين،يحملون رسالة السلم
ها أداةاتوأليست كالرياضة في الحكومات الجاهلية التي جعل

.أموال وأالوأقاتالللهزل وأاللعب وأالغفلة وأإضاعة 
قد استخدم أعداء السلم اللعبين وأالمفسدين من المغنينف 

 كأداةا لبعاد الناس،وأالمغنيات وأالممثلين وأالممثلت وأغيرهم
عن التمسك بدينهم وأإشغالهم بالمعاصي وأالموبقات وأبتوافه

هؤلءلعلمهم إالمور وأسفسافها، وأيروأجون في وأسائل 
المفسدين وأيقدمونهم للناس كأبطال وأنجوم وأغيرها من

القوال وأالوأصاف المزخرفة المضللة، لترسيخ العراض عن
هذا يحسب الطواغيتب وأ،الغفلة في المجتمع وأالسلم

جموع وأأن ال،وأأعوانهم أنهم قد أمنوا حأكمهم من الزوأال
نقياد لهم. إلاسهلة وأالغافلة طيعة 

وأالحكومة السلمية ل يجوز لها إضاعة المال العام في
غرض منها مجرد اللعب وأإضاعة الوأقات، وأإنماالالرياضة التي 

عليها أن توجه الرعية إلى الرياضة النافعة التي تربي جيل جادا
صالحا مجاهدا.

 بعض اللعبيتخللهاتوجيه الصحيح للرياضة فل بأس أن ال عوأم
المباح الذي تميل إليه بعض النفوس وأل يشغل عن طاعة الله

سياسةال فإن هذا من  وأل يحصل به إضاعة للمال العام،تعالى
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جاءت بما فيه تسكينهم وأالشرعية التي تراعي تفاوأت الناس،
وأبما يقربهم من الصلح.

وأالكلم الذي تقدم عن الرياضة هو متعلق بسياسة الحكومة
 وأأما أفراد الرعية فمن مارس منهم لعبا مباحأا وألم،السلمية

ينشغل به عن طاعة الله فل إنكار عليه.

فصل: الخلقا والداب في الجهاد

وأفي هذا الفصل تذكر بعض الخلق وأالداب في الجهاد على
 .ختصاراسبيل ال

إلى الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين في     لها: الحأسان  وأ  أ     وأ
 :دينهم وألم يخرجوهم من ديارهم

لقد نهى الله تعالى المسلم عن مولةا الكفار وأمودتهم فقال
َء: تعالى َيآ ِل ْوأ َأ ٰى  ّنَصاَر ل َوأ َد  ُهو َي ْل ْا  ُذوأ ّتِخ َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ

َ َي ٱ{ ٱ ٱ ۤـ
َ ّلَه ل ل ِإّن  ُهْم  ْن ّنُه ِم ِإ َف ُكْم  ُهْم ّمن ّل َو َت َي َوأَمن  ْعٍض  َب ُء  َيآ ِل ْوأ َأ ُهْم  ْعُض ٱَب

ِلِميَن}، ّظا ل ْوَم  َق ْل ِدي  ْه ٱَي ّنُه: فقوله تعالىٱ ِإ َف ُكْم  ُهْم ّمن ّل َو َت َي َوأَمن  }
ُهْم} ْن  كالذين يعاوأنون الصليبين وأيظاهروأنهم:أي كافر مثلهم ِم

 وأقال، في العراق أوأ أفغانستان أوأ غيرهاعلى المسلمين
ّدَمْت{تعالى:  َق ْئَس َما  ِب َل ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ْوَن  ّل َو َت َي ُهْم  ْن ًا ّم ِثير َك ٰى  ٱَتَر

ُدوأَن. ِل ُهْم َخا َذاِب  َع ْل ِفي  َوأ ِهْم  ْي َل َع ّلُه  ل َأن َسِخَط  ُهْم  ُفُس َأن ُهْم  ٱَل ٱ
َء َيآ ِل ْوأ َأ ُهْم  ُذوأ ّتَخ ِه َما ا ْي َل ِإ ِزَل  ْن ُأ َوأَما  ِبّي  ّن ِبالله وأال ُنوَن  ْؤِم ُي ُنوا  َكا ْو  َل َوأ

ُقوَن َفاِس ُهْم  ْن ًا ّم ِثير َك ِكّن  ٰـ َل ، فدلت اليتان على انتفاء اليمان}َوأ
عن الذين يوالون الكفار كالمريكان وأغيرهم، فانتفاء الشرط

 يدل على انتفاء المشروأط وأهو اليمان.
ِه وأقال تعالى في تحريم مودتهم  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ًا  ْوم َق ُد  َتِج ٱ{لّ 

ْوأ َأ ُهْم  َبآَء ْا آ ُن َكا ْو  َل َوأ َلُه  َوأَرُسو ّلَه  ل ّد  ّدوأَن َمْن حَأآ َوآ ُي ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل ۤوَوأ ٱ ٱ ٱ
ِهُم ِب ُلو ُق ِفي  َتَب  َك ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ ُهْم  َت َعِشيَر ْوأ  َأ ُهْم  َن َوا ِإْخ ْوأ  َأ ُهْم  َء َنآ ْب َأ

َها ِت َتْح ِري ِمن  َتْج ّناٍت  ُهْم َج ُل ْدِخ ُي َوأ ْنُه  ِبُروأٍح م ُهْم  َد ّي َأ َوأ ِليَماَن  ٱ
ِئَك حِأْزُب ٰـ َل ْوأ ُأ ْنُه  َع ْا  َوأَرُضو ُهْم  ْن َع ّلُه  ل َها َرِضَي  ِفي ِديَن  ِل َهاُر َخا ْن ٱَل ٱ

ِلُحوَن} ْف ْلُم ُهُم  ِه  ّل ل ِإّن حِأْزَب  َألَ  ِه  ّل ٱل ٱ ،وأأجاز الله تعالى للمسلمٱ
أن يحسن إلى الكفار من أقاربه أوأ غيرهم وأيصلهم إذا لم

يقاتلوا المسلمين في دينهم وألم يخرجوهم من ديارهم، فقال
َلْمتعالى  َوأ ّديِن  ل ِفي  ُكْم  ُلو ِت َقا ُي َلْم  ِذيَن  ّل َعِن  ّلُه  ل ُكُم  َها ْن َي ٱ{لّ  ٱ ٱ
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ُيِحّب ّلَه  ل ِإّن  ِهْم  ْي َل ِإ ْا  ُط ْقِس ُت َوأ ُهْم  َبّروأ َت َأن  ُكْم  ِر َيا ِد ُكْم ّمن  ِرُجو ٱُيْخ ۤو
ِطيَن} ْقِس "وأأوألى القوال في ذلك: ، قال ابن جريرٱْلُم

لم بالصواب قول من قال عني بذلك ل ينهاكم الله عن الذين
يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل وأالديان أن تبروأهم

ن الله عز وأجل عم بقوله الذين لملوأتصلوهم وأتقسطوا إليهم 
يقاتلوكم في الدين وألم يخرجوكم من دياركم جميع من كان

ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دوأن بعض وأل معنى لقول من
 لن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه،قال ذلك منسوخ

وأبينه قرابة نسب أوأ ممن ل قرابة بينه وأبينه وألنسب غير
محرم وأل منهى عنه إذا لم يكن في ذلك دللة له أوأ لهل

الحرب على عورةا لهل السلم أوأ تقوية لهم بكراع أوأ
:، وأعن هشام بن عروأةا عن أبيه عن أسماء قالت)11سلح"

قدمت علي أمي وأهي مشركٌة في عهد رسول الله صلى الله
:عليه وأسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وأسلم قلت

نعم صلي" : قال؟ أفأصل أمي،قدمت علي أمي وأهي راغبٌة
"فإن الله:  وأقال ابن القيم رحأمه الله، متفق عليه"أمك

سبحانه لما نهى في أوأل السورةا عن اتخاذ المسلمين الكفار
أوألياء وأقطع المودةا بينهم وأبينهم توهم بعضهم أن برهم

 فبين الله سبحانه أن،وأالحأسان إليهم من الموالةا وأالمودةا
 بل، وأأنه لم ينه عن ذلك،ذلك ليس من الموالةا المنهي عنها
، وأكتبه على كل شيء،هو من الحأسان الذي يحبه وأيرضاه

.)21وأإنما المنهي عنه تولي الكفار وأاللقاء إليهم بالمودةا"
َداَك :وأقال تعالى في بر المسلم لبويه الكافرين َه ِإن َجا َوأ }

ُهَما ْب َوأَصاحِأ ُهَما  ْع ِط ُت َفلَ  ْلٌم  ِه ِع ِب َلَك  ْيَس  َل ِبي َما  ِرَك  ُتْش َأن  َلٰى  َع
ُكْم ُع َلّي َمْرِج ِإ ُثّم  َلّي  ِإ َناَب  َأ ِبيَل َمْن  ْع َس ِب ّت َوأ ًا  ْعُروأف َيا َم ْن ّد ل ٱِفي  ٱ

ُلوَن} ْعَم َت ُتْم  ُكن ِبَما  ُكْم  ُئ ّب َن أ
ُ ، وأعن أبي هريرةا رضي الله عنه أنَف

ّلم قال:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َيْمِشي"رسول ال ْينَما َرُجٌل  َب
ًا َفنَزَل فيها ِبئر ْلَعطُش، َفوجد  ْيِه ا َل ّد ع َت َطريٍق اْش ب
ّثَرى ِمَن ُكُل ال ْأ َي ْلٌب يلهُث  ِإذا ك ُثّم خرج ف َفَشرَب، 

ْلُب ِمَن َك ْل َذا ا َلَغ َه ْد ب َلَق َطِش، فقال الّرُجُل:  ْلَع ا

.البيان جامع )11
.الذمة أهل أحأكام )21
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َل ْئَر َفم ِب ْل َنَزَل ا ّني، َف َلَغ ِم َب ْد  َكاَن َق ّلِذي  ْثَل ا العطِش ِم
ْلَب، َك ْل ّتى رِقَي َفَسَقى ا ِبفيِه، ح َكه  َأْمَس ُثّم  ًء  ُخّفه َما

َله َله َفَغَفَر  ّلُه  َكَر ال َنا في."َفَش َل ِإّن  ّله  ُلوا: يا رسوَل ال َقا  
َقاَل:  َف ًا  َأْجر ِئم  َها َب ْل َأْجٌر"ا ْطبٍة  ِبٍد َر َك ُكّل  ٌق عليه."في   متف

وأالكبد الرطبة أي الحية كالحيوان، وأيدخل في عموم الحديث
ِعُموَن ْط ُي َوأ الكافر الذمي وأالمعاهد وأالسير كما قال تعالى {

ًا} َأِسير َوأ ًا  ِتيم َي َوأ ًا  ِكين ِه ِمْس ّب َلٰى حُأ َع َعاَم  ّط .ٱل
: حأكم قتل نساء الكفار المحاربين وأأطفالهم وأشيوخهم  الثاني: 

ل يجوز في السلم قتل نساء الكفار المحاربين أوأ أطفالهم أوأ
شيوخهم قصدا، وأكذا ل يجوز قتل الزمن أوأالعمى أوأالمعتوه

أوأ الراهب الذي يعتزل أهل دينه في صومعته، وأل يعينهم على
فل يعرف بفضل الله تعالى في تاريخ وألذا المسلمين،

المسلمين المجاهدين، وأفي الفتوحأات السلمية أن ارتكبت
إبادات جماعية في حأق نساء الكفار المحاربين وأأطفالهم

وأشيوخهم، وأأما الصليبيون وأاليهود فتاريخهم مليء بالجرائم
 كما في أفغانستان وأالبوسنة،وأالبادات الجماعية إلى وأقتنا هذا

وأكوسوفا وأفلسطين وأالشيشان وأالعراق وأغيرها، وأقد قال
ِإّن :تعالى ْا  ُد َت ْع َت َوألَ  ُكْم  َن ُلو ِت َقا ُي ِذيَن  ّل ِه  ّل ل ِبيِل  ِفي َس ْا  ُلو ِت َقا َوأ ۤو{ ٱ ٱ

ِديَن} َت ْع ْلُم ُيِحّب  ّلَه لَ  ٱل ، وأأخرج وأكيع وأابن أبي شيبة عن يحيىٱ
 كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسألهبن يحيى الغساني قال

َ :عن هذه الية َوأل ُكْم  َن ُلو ِت َقا ُي ِذيَن  ّل ِه ا ّل ِبيِل ال ِفي َس ْا  ُلو ِت َقا َوأ }
ِديَن} َت ْع ْلُم ُيِحّب ا ّلَه لَ  ِإّن ال ْا  ُدوأ َت ْع  فكتب إلي أن ذلك فيَت

النساء وأالذرية من لم ينصب لك الحرب منهم"، وأقال المام
ُيِحّب{وأقوله ابن كثير رحأمه الله"  ّلَه لَ  ِإّن ال ْا  ُدوأ َت ْع َت َوألَ 

ِديَن َت ْع ْلُم  أي قاتلوا في سبيل الله وأل تعتدوأا في ذلك وأيدخل}ا
في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري من المثلة
وأالغلول وأقتل النساء وأالصبيان وأالشيوخ الذين ل رأي لهم وأل
قتال فيهم وأالرهبان وأأصحاب الصوامع وأتحريق الشجار وأقتل

بن عباس وأعمر بناالحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك 
، وأعن ابن عمر رضي)11عبدالعزيز وأمقاتل بن حأيان وأغيرهم "

 أن النبي صلى الله عليه وأسلم رأى امرأةا مقتولة"الله عنهما

.العظيم القرآن تفسير )11
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 فأنكر قتل النساء وأالصبيان " متفق عليه،،في بعض مغازية
كنا مع رسول الله صلى الله عليه" :وأعن رباح بن ربيع قال

 فبعث،وأسلم في غزوأةا فرأى الناس مجتمعين على شيء
 فجاء فقال على؟"انظر علم اجتمع هؤلء" : فقال،رجل

 قال وأعلى"ما كانت هذه لتقاتل" :امرأةا قتيل فقال
ل يقتلن"المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجل فقال قل لخالد 

وأعن بريدةا رضي ، روأاه أبو داوأد وأغيره"امرأة ول عسيفا
كان رسول الله صلى الله عليه وأسلم، إذا أمر"الله عنه قال: 

أميًرا على جيش أوأ سرية أوأصاه في خاصته بتقوى الله وأبمن
سم الله فياغزوا با"معه من المسلمين خيًرا ثم قال: 

 ول، ول تغلوا،غزوااسبيل الله قاتلوا من كفر بالله، 
ًدا، ول تمثلوا،تغدروا  أخرجه مسلم.وأفيه." ول تقتلوا ولي

النهي عن الغلول، وأحأرمة الغدر وأنقض العهد، وأتحريم التمثيل
بالقتيل بتشويهه كقطع أطرافه أوأ جدع أنفه أوأ أذنه وأهو ما

يفعله الصليبيون المريكان وأالروأس وأغيرهم، وأالوليد المنهي
عن قتله هو الصبي الذي لم يبلغ، وأعن ابن عباس رضي الله

عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وأسلم إذا بعث
اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله"جيوشه قال 

 ول، ول تمثلوا، ول تغلوا، ل تغدروا،من كفر بالله
قالوأ روأاه أحأمد، " ول أصحاب الصوامع،تقتلوا الولدان

ابن أبي حأاتم حأدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون السكندراني
ثنا الوليد بن مسلم ثنا صفوان بن عمروأ عن عبد الرحأمن بن

لىإبى بكر رضى الله عنه أنه كان في عهد أجبير بن نفير 
ًاإ": الناس حأين وأجههم الى الشام قال نكم ستجدوأن قوم

محلوقة رؤوأسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف
ن أقتل سبعين منأ من يلإقتل رجلً منهم أحأب أفوالله لن 

ِر}ن الله يقولأغيرهم وأذلك ب ْف ُك ْل ِئّمَة ا َأ ْا  ُلو ِت َقا َف  وأهم،"{
الشمامسة من رؤساء النصارى فهؤلء أمر بقتلهم وأحأرض

عليه،، وأقال ابن عبد البر "الشمامسة هم أصحاب الديانات
وأالرهبان المخالطون للناس من أهل دينهم وأغير دينهم وأفيهم
الرأي وأالمكيدةا وأالعون بما أمكنهم وأليسوا كالرهبان الفارين
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، وأمثل هؤلء من)11عن الناس المعتزلين لهم في الصوامع "
المأمور بقتلهم من رافقوا الحملة الصليبية التي أئمة الكفر

تقودها الوليات المتحدةا لتحريض الجنود على قتال المسلمين
في العراق أوأ للدعوةا إلى النصرانية. 

وأأما إذا قاتلت المرأةا من أهل الحرب أوأ قاتل الصبي أوأ الشيخ
الهرم فيقتلون في هذه الحالة، وأكذا إذا حأرضوا الكفار

 وأقال ابن قدامة أوأ شاركوا بالرأي،المحاربين على القتال
"وألو وأقفت امرأةا في صف الكفار أوأ على حأصنهم: رحأمه الله

فشتمت المسلمين أوأ تكشفت لهم جاز رميها قصدا... وأكذلك
يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أوأ تسقيهم الماء أوأ

 وأهكذا الحكم، لنها في حأكم المقاتل،تحرضهم على القتال
.)1(في الصبي وأالشيخ وأسائر من منع من قتله منهم"

وأإذا لم يتمكن المجاهدوأن من قتل الكفار المحاربين إل بقتل
نسائهم وأأطفالهم وأشيوخهم، كما لو كانوا مختلطين بهم، وأل

يمكن التمييز بينهم، كما في البيات، أوأ قصف مواقعهم
وأحأصونهم، أوألتترسهم بهم، وأكذا العمليات الستشهادية التي
تستهدف المحاربين منهم وأقد يصاب فيها من يخالطهم من

نسائهم أوأ أطفالهم أوأ شيوخهم، ففي كل هذه الحالت يجوز
قتل نساء المحاربين وأأطفالهم وأشيوخهم تبعا لقصدا، وأيقصد
في مثل هذه الحالت قتل المقاتلين دوأن غيرهم،فعن الصعب
بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه

وأسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصيبون من
 متفق عليه، وأالبيات هو"هم منهم"نسائهم وأذراريهم، فقال 

الغارةا ليل فليمكن التمييز بين الكفار المقاتلين وأبين نسائهم
وأذراريهم.

 :الوفاء بالعهود  الثالث: 
لقد جاءت الشريعة السلمية بوجوب الوفاء بالعهود وأالعقود،

ِد}: وأحأرمة الغدر، فقال تعالى ُعُقو ْل ِب ْا  ُفو ْوأ َأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{ ،ٱ
ُؤوألً}: وأقال تعالى َكاَن َمْس َد  ْه َع ْل ِإّن  ِد  ْه َع ْل ِبا ْا  ُفو ْوأ َأ َوأ وأقال ،ٱ{

ِذيَن{تعالى:  ّل ِهْم ُهْم ٱَوأ ِت َنا ِهْم َلَما ِد ْه َع ُعوَن} َوأ وأعن حأذيفة بن ،َرا

.الستذكار )11
.المغني )1(



  387
 الشرعية السياسة

عنى أن أشهد بدرا إل أنيناليمان رضي الله عنه قال: ما م
خرجت أنا وأأبي، حأسيل. قال: فأخذنا كفار قريش. قالوا: إنكم

فقلنا: ما نريده. ما نريد إل المدينة. فأخذوأا منا تريدوأن محمدا
عهد الله وأميثاقه لننصرفن إلى المدينة وأل نقاتل معه. فأتينا

رسول الله صلى الله عليه وأسلم فأخبرناه الخبر. فقال
 روأاه"انصرفا.ا نفي بعهدهم، ونستعين الله عليهم"

ّله عنهما، أّن ِه بن عمروأ بن العاص رضي ال ّل ِد ال مسلم، وأعن عب
ّلم قال:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ُكّن ِفيِه"رسول ال أْربع ِمْن 

َنْت ْنُهّن كا َلٌة ِم َنْت ِفيه َخص َكا ًا.ا ومْن  ِلص ًا َخا َناِفق َكاَن ُم
ُتِمَن َخان، َدَعَها: إذا اُؤ َي ّتى  ّنفاقِا َح َلة ِمن ال ِفيِه َخْص

َدر، َوإذا َخاَصم َفَجَر َد َغ َذَب، َوإذا َعاَه ّدثَا ك َذا ح "وإ
ّلم:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َقاَل النبّي َص ُق عليه، وأ ُكّل َغاِدٍر"متف ِل
ُة ُفلٍن ْدَر ُيَقاُل: هِذِه َغ ٌء يْوَم الِقيامِة،  ٌق عليه"ِلَوا ، متف

من أمن رجل على دمه" وأسلم عليه الله صلى وأقال
فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول

له. وأاللفظ وأالطبراني حأبان ابن  روأاه"كافرا
وأالكفار إما أهل حأرب، وأإما أهل عهد، وأأهل العهد ينقسمون

إلى ثلثة أقسام، أهل هدنة، وأأهل أمان، وأأهل ذمة.
فأما أهل الهدنة فهم الذين يقيمون في دارهم وأصالحوا الدوألة

السلمية على وأقف الحرب إلى أجل، وأهذه المصالحة أوأ
المعاهدةا ليست مؤبدةا، وأل يقدم عليها المام إل إذا اقتضت
المصلحة الشرعية ذلك كما لو كان بالمسلمين ضعف، وأأما

في حأال القوةا فل يجوز للمام أن يقدم على المصالحة، وأقد
ّلُهقال تعالى:  ل َوأ ْوَن  َل ْع َل ُتُم  َأن َوأ ِم  ْل لّس َلى  ِإ ْا  ُع ْد َت َوأ ْا  ُنو ِه َت َفلَ  ٱ{ ٱ ٱ ۤو

ُكْم} َل ْعَما َأ ُكْم  ِتَر َي َلن  َوأ ُكْم  َع :، قال المام ابن كثير رحأمه اللهَم
ِم}"أي ل تضعفوا عن العداء  ْل لّس َلى  ِإ ْا  ُع ْد َت َوأ ٱ{  أي المهادنةۤو

وأالمسالمة وأوأضع القتال بينكم وأبين الكفار في حأال قوتكم
َلى وألهذا قال: .وأكثرةا عددكم وأعددكم،.. ِإ ْا  ُع ْد َت َوأ ْا  ُنو ِه َت َفلَ  ۤو{

ْوَن} َل ْع ّل ُتُم  َأن َوأ ِم  ْل ٱلّس  فأما. أي في حأال علوكم على عدوأكم..ٱ
إذا كان الكفار فيهم قوةا وأكثرةا بالنسبة إلى جميع المسلمين،

وأرأى المام في المهادنة، وأالمعاهدةا مصلحة فله أن يفعل
ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وأسلم حأين صده
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كفار قريش عن مكة وأدعوه إلى الصلح، وأوأضع الحرب بينهم
.)11وأبينه عشر سنين فأجابهم صلى الله عليه وأسلم إلى ذلك"

 ليدخلوا دوألةن،وأأما أهل المان فهم الذين يعطون الما
توطنواـالسلم دوأن أن يس

 كالرسل، وأالتجار، وأمن له غرض من زيارةا قريب أوأ:فيها
:نحوها، وأمن يعرض عليه السلم وأالقرآن كما قال تعالى

َكلََم َع  َيْسَم ّتٰى  ُه حَأ َأِجْر َف َتَجاَرَك  ْس ِكيَن  ِر ْلُمْش ٌد مَن  َأحَأ ِإْن  َوأ ٱ{ ٱ
َلُموَن} ْع َي ْوٌم لّ  َق ُهْم  ّن َأ ِب ِلَك  ٰذ َنُه  ْأَم ْغُه َم ِل ْب َأ ُثّم  ِه  ّل .ٱل

وأأما أهل الذمة فهم المقيمون في دوألة السلم، وأتجري عليهم
ْا : كما قال تعالى،أحأكام السلم، وأتؤخذ منهم الجزية ُلو ِت َقا }

ّلُه ل ُيَحرُموَن َما حَأّرَم  َوألَ  ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل ِب َوألَ  ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن لَ  ٱّل ٱ ٱ ٱ ٱ
ّتٰى َتاَب حَأ ِك ْل ْا  ُتو ُأوأ ِذيَن  ّل ْلَحق ِمَن  ِديَن  ُنوَن  ِدي َي َوألَ  ُلُه  ٱَوأَرُسو ٱ ٱ

ُهْم َصاِغُروأَن} َوأ ٍد  َي َعن  َيَة  ْلِجْز ْا  ُطو ْع ، وأالجزية تؤخذ منٱُي
الرجال الحأرار البالغين،كما في حأديث معاذ بن جبل رضي الله
عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وأسلم إلى اليمن فأمرني

" أن آخذ من كل حأالم دينارا أوأ عدله معافريا " روأاه أبو داوأد
وأيجوز برهم وأالحأسان إليهم من غير موالتهم وأغيره،

نفسهم أوأأوأمودتهم، وأتجب حأمايتهم، وأمنع التعدي عليهم في 
ُكُم :، وأقد قال تعالى أوأ تعذيبهمأعراضهم أوأ أموالهم َها ْن َي {لّ 

ُكْم ّمن ِرُجو ُيْخ َلْم  َوأ ّديِن  ل ِفي  ُكْم  ُلو ِت َقا ُي َلْم  ِذيَن  ّل َعِن  ّلُه  ٱل ٱ ٱ
ِطيَن} ْقِس ْلُم ُيِحّب  ّلَه  ل ِإّن  ِهْم  ْي َل ِإ ْا  ُط ْقِس ُت َوأ ُهْم  َبّروأ َت َأن  ُكْم  ِر َيا ٱِد ٱ ،ۤو

 كنت عند عبد الله بن عمر وأغلم له يسلخ شاةا:وأقال مجاهد
فقال: يا غلم إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي حأتى قال ذلك
مرارا فقال له: كم تقول هذا فقال إن رسول الله صلى الله

عليه وأسلم لم يزل يوصينا بالجار حأتى خشينا أنه سيورثه"
 وأأخرجأخرجه البخاري في الدب المفرد وأأبو داوأد وأالترمذي،

شهدت كتاب عمر بن عبد: "قالأبوعبيد عن جسر أبي جعفر 
رطاةا قرئ علينا بالبصرةا أما بعد فإن اللهأالعزيز إلى عدى بن 

سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن السلم وأاختار
الكفر عتيا وأخسرانا مبينا فضع الجزية على من أطاق حأملها
وأخل بينهم وأبين عمارةا الرض فإن في ذلك صلحأا لمعاش

.العظيم القرآن تفسير )11
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المسلمين وأقوةا على عدوأهم وأانظر من قبلك من أهل الذمة
قد كبرت سنه وأضعفت قوته وأوألت عنه المكاسب فأجر عليه

من بيت مال المسلمين ما يصلحه فلو أن رجل من المسلمين
كان له مملوك كبرت سنه وأضعفت قوته وأوألت عنه المكاسب

كان من الحق عليه أن يقوته حأتى يفرق بينهما موت أوأ عتق
وأذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل

 ما أنصفناك أن كنا أخذنا:الذمة يسأل على أبواب الناس فقال
 قال ثم أجرى.منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك

 وأعن عبد الله بن عمروأ رضي"،عليه من بيت المال ما يصلحه
من قتل" الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وأسلم قال

معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من
 روأاه البخاري، وأأخرج أبوعبيد عن"مسيرة أربعين عاما

صعصعة قال سألت ابن عباس فقلت إنا نسير في أرض أهل
الذمة فنصيب منهم فقال بغير ثمن قلت بغير ثمن قال فما

تقولون قلت نقول حألل ل بأس به فقال أنتم تقولون كما قال
ِه ّل َلى ال َع ُلوَن  ُقو َي َوأ ِبيٌل  ّييَن َس ُلّم ِفي ا َنا  ْي َل َع ْيَس  َل أهل الكتاب {
َلُموَن}، وأأخرج عن طلحة بن مصرف قال قال ْع َي ُهْم  َوأ ِذَب  َك ْل ا

خالد بن الوليد" ل تمش ثلث خطى لتأمر على ثلثة نفر وأل
لترزأ معاهدا إبرةا فما فوقها وأل لتبغي إمام المسلمين

ّنُه، )11غائلة" ُهما أ ْن ّلُه ع ٍم رضي ال ِهَشام بن حأكيم بن حأزا وأعن 
ِقيُموا في الّشْمس، ُأ ْد  َناٍس ِمَن النباِط، وأق ِم على أ مّر بالّشا
ُبوَن في ّذ َع ُي ًقيل:  َهذا  َقال: ما  َف ْيُت،  ِهم الّز ُؤوأِس وأُصّب على ُر
ُد َه ِهَشاٌم: أْش َقال  َف ِة.  ِبُسوا في الِجزي ٍة: حُأ ِروأاي َوأفي  الَخراِج، 

ُقوُل  ّلم ي ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ْعُت رُسول ال ّله"لسِم إن ال
ْنيا ّد ّناس في ال ُبوَن ال ّذ ُيع ّذُب الِذيَن  َدَخل على"ُيع َف  
ّلوا. روأاه مسلم ِبهم فُخ َفأمر  َثُه،  ّد ِر، فح عن جبير بنوأ، الِمي

نفير" أن عمر بن الخطاب أتي بمال كثير من الجزية فقال إني
لظنكم قد أهلكتم الناس قالوا ل وأالله ما أخذنا إل عفوا صفوا
قال بل سوط وأل نوط قالوا نعم قال الحمد لله الذي لم يجعل

ذلك على يدي وأل في سلطاني".
   الرابع: العدل مع العداء:

.عبيد لبي الموال )11
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إن المسلم يجاهد في سبيل الله، وأيبتغي بذلك إقامة حأكم الله
في الرض، وأهو في سعيه وأجهاده لتحقيق هذه الغاية التي

خلق الله الخلق لجلها يتمسك بشريعة الله العادلة، وأل يخرج
عن العدل وأالنصاف مع الصديق أوأ العدوأ فإن الظلم ل يحل

مطلقا، حأتى وألو اعتدى عليه الظالمون المعتدوأن من
َ{الصليبيين أوأ اليهود أوأ غيرهم، وأقد قال الله تعالى:  َوأل

َأن ِم  ْلَحَرا ِد  ْلَمْسِج َعِن  ُكْم  ّدوأ َأن َص ٍم  ْو َق َنآُن  ُكْم َش ّن ِرَم ٱَيْج ٱ
ْا ُدوأ َت ْع ، أي ل يحملبكم بغض الكفار لجل ظلمهم وأعدوأانهم}َت

عليكم إذ صدوأكم عن المسجد الحرام أن تعتدوأا عليهم وأتطلبوا
النتقام منهم عدوأانا وأظلما، بل الزموا النصاف مع أعدائكم،

وأعاملوهم بالعدل الذي شرعه الله لكم، وأقال الله تبارك
َو{وأتعالى:  ُه ْا  ُلو ِد ْع ْا  ُلو ِد ْع َت َألّ  َل  َع ٍم  ْو َق َنآُن  ُكْم َش ّن ِرَم َيْج ٱَوألَ  ۤى

ُلوَن ْعَم َت ِبَما  ِبيٌر  ّلَه َخ ل ِإّن  ّلَه  ل ْا  ُقو ّت َوأ ٰى  َو ْق ّت ِلل ْقَرُب  ٱَأ ٱ }، أي لٱ
يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، وألكن الزموا العدل فإن

ِهقال تعالى: العدل أقرب إلى التقوى، وأ ّل ِبيِل ال ِفي َس ْا  ُلو ِت َقا َوأ }
ِديَن}، َت ْع ْلُم ُيِحّب ا ّلَه لَ  ِإّن ال ْا  ُدوأ َت ْع َت َوألَ  ُكْم  َن ُلو ِت َقا ُي ِذيَن  ّل  وأعنا

ربعي بن حأراش قال: سمعت حأذيفة يقول ضرب لنا رسول
الله صلى الله عليه وأسلم أمثال وأاحأدا وأثلثة وأخمسة وأسبعة

وأتسعة وأأحأد عشر قال: فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه
وأسلم منها مثل وأترك سائرها قال: "إن قوما كانوا أهل ضعف

وأمسكنة قاتلهم أهل تجبر وأعدد، فأظهر الله أهل الضعف
عليهم فعمدوأا إلى عدوأهم فاستعملوهم وأسلطوهم، فأسخطوا

الله عليهم إلى يوم يلقونه" روأاه أحأمد، قال ابن كثير رحأمه
الله: "هذا حأديث حأسن السناد، وأمعناه أن هؤلء الضعفاء لما
قدروأا على القوياء فاعتدوأا عليهم فاستعملوهم فيما ل يليق

.)11بهم أسخطوا لله عليهم بسبب هذا العتداء"
فالجهاد في سبيل الله شريعة ربانية غايتها: أن تكون كلمة الله

هي العليا، وأمنهجها وأطريقها الذي يسلكه المجاهدوأن في
جهادهم هو شرع الله تبارك وأتعالى وأحأكمه.

وأأما الصليبيون وأاليهود فغاية حأروأبهم التي يسعروأنها في
الرض أن يستعبدوأا الشعوب، وأيخضعوها لطاعتهم، وأالتحاكم

العظيم. القرآن تفسير )11
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ِبيِللطواغيتهم كما قال تعالى:  ِفي َس ُلوَن  ِت َقا ُي ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل {ا
َء َيا ِل ْوأ َأ ْا  ُلو ِت َقا َف ُغوِت  ّطا ِبيِل ال ِفي َس ُلوَن  ِت َقا ُي ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل َوأا ِه  ّل ال

ًا} ِعيف َكاَن َض َطاِن  ْي َد الّش ْي َك ِإّن  َطاِن  ْي ، وأيحرضهم وأيغريهم ماالّش
سهم من إرادةا العلو في الرض، وأالتجبر وأالستطالةفي نفو

على الخرين، وأالسطو على خيراتهم، وأنهب ثروأاتهم وأمعادنهم
وأنفطهم، وأإيجاد أسواق لبضائعهم، وألتحقيق أهداف حأروأبهم

وأبواعثها الجرامية، فإنهم يسلكون جميع المسالك وأالساليب
الملتوية الجائرةا، عمل بقاعدتهم الشيطانية ( الغاية تبرر
الوسيلة)، وأما يحدث من جرائم في حأق المسلمين في

فلسطين وأالعراق وأأفغانستان وأالشيشان وأفي سجن أبو
غريب وأغونتنامو وأغيرها شاهد على ذلك. 

الطائفة الممتنعةفصل: قتال 

إذا امتنعت طائفة تنتسب إلى السلم عن شعيرةا من شعائر
صيام رمضان أوأ الحج كالصلةا أوأ الزكاةا أوأ :السلم الظاهرةا

غيرها من الشعائر، فإنها تقاتل حأتىأوأ الجهاد في سبيل الله أوأ
ُكوَن :يكون الدين كله لله، وأقد قال تعالى َت ّتٰى لَ  ُهْم حَأ ُلو ِت َقا َوأ }

ّلُه لله} ُك ُكوَن الديُن  َي َوأ َنٌة  ْت ، وأقد قاتل الصحابة رضي اللهِف
كما في حأديث أبي هريرةا عنهم من امتنعوا عن أداء الزكاةا

رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه
وأسلم وأاستخلف أبو بكر بعده، وأكفر من كفر من العرب، قال

عمر بن الخطاب لبي بكر: كيف تقاتل الناس، وأقد قال رسول
أمرت أن أقاتل الناس حتى"الله صلى الله عليه وأسلم: 

يقولوا: ل إله إل الله.ا فمن قال: ل إله إل الله فقد
."عصم منى ماله ونفسه إل بحقه.ا وحسابه على الله

تلن من فرق بين الصلةا وأالزكاةا فإنافقال أبو بكر: وأالله لق
الزكاةا حأق المال. وأالله لو منعوني عقال كانوا يؤدوأنه إلى

رسول الله صلى الله عليه وأسلم لقاتلتهم على منعه. فقال
رأيت الله عز وأجل قدأن عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إل 

شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق" روأاه البخاري
ففي، وأمسلم، وأأمر النبي صلى الله عليه وأسلم بقتال الخوارج

الصحيحين عن سويد بن غفلة. قال: قال علي: إذا حأدثتكم عن
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رسول الله صلى الله عليه وأسلم، فلن أخّر من السماء أحأّب
إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. وأإذا حأدثتكم فيما بيني

وأبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه
سيخرج في آخر الزمان قوم أحداثا"وأسلم يقول: 

السنان، سفهاء الحلم، يقولون من خير قول
البرية.ا يقرؤون القرآن ل يجاوز حناجرهم.ا يمرقون

من الدين كما يمرقا السهم من الرمية.ا فإذا
لقيتموهم فاقتلوهم.ا فإن في قتلهم أجرا، لمن

".قتلهم، عند الله يوم القيامة
وأعن زيد بن وأهب الجهني؛ أنه كان في الجيش الذين كانوا مع

علي رضي الله عنه. الذين ساروأا إلى الخوارج. فقال علي
رضي الله عنه: أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله

ونؤيقر أمتي يخرج قوم من"عليه وأسلم يقول: 
بشيء.ا ول تهمءقرا إلى قراءتكم القرآن.ا ليس

صيامهم إلى صيامكم بشيء.ا ول صلتهم إلى صلتكم
وهو لهم أنه القرآن.ا يحسبون ونؤبشيء.ا يقر

من تراقيهم.ا يمرقون صلتهم تجاوز عليهم.ا ل
الجيش يعلم . لو"الرمية من السهم يمرقا كما السلم

عليه الله صلى نبيهم لسان على لهم قضي ما يصيبونهم، الذي
عضد، له رجل فيهم أن ذلك العمل. وأآية عن لتكلوا وأسلم،
الثدي. عليه حألمة مثل عضده رأس ذراع. على له وأليس

هؤلء وأتتركون الشام وأأهل معاوأية إلى بيض. فتذهبون شعرات
يكونوا أن لرجو إني وأالله وأأموالكم ذراريكم في يخلفونكم

سرح في الحرام. وأأغاروأا الدم سفكوا قد القوم. فإنهم هؤلء
زيد كهيل: فنزلني بن سلمة الله. قال اسم على الناس. فسيروأا

وأعلى التقينا قنطرةا. فلما على قال: مررنا منزل. حأتى وأهب بن
لهم: ألقوا الراسبي. فقال وأهب بن عبدالله يومئذ الخوارج

يناشدوأكم أن أخاف فإني جفونها من سيوفكم الرماح. وأسلوا
برماحأهم. وأسلوا فوحّأشوا حأروأراء. فرجعوا يوم ناشدوأكم كما

على بعضهم برماحأهم. قال: وأقتل الناس السيوف. وأشجرهم
رضي علي رجلن. فقال إل يومئذ الناس من أصيب بعض. وأما

يجدوأه. فقام فلم المخدج. فالتمسوه فيهم عنه: التمسوا الله
على بعضهم قتل قد ناسا أتى حأتى بنفسه عنه الله رضي علي
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ّكبر. ثم يلي مما بعض. قال: أّخروأهم. فوجدوأه قال: الرض. ف
ّلغ صدق السلماني. فقال: عبيدةا إليه رسوله. قال: فقام الله. وأب

من الحديث هذا لسمعت هو إل إله ل الذي ألله المؤمنين أمير يا
إل إله ل الذي فقال: إي. وأالله وأسلم عليه الله صلى الله رسول

شيخ وأقال مسلم، " روأاهله. يحلف ثلثا. وأهو استحلفه حأتى هو
كل طائفة خرجت عن شريعةالله: " رحأمه تيمية ابن السلم

من شرائع السلم الظاهرةا المتواترةا فإنه يجب قتالها باتفاق
 فإذا أقروأا بالشهادتين، وأإن تكلمت بالشهادتين،أئمة المسلمين

 وأإن،وأامتنعوا على الصلوات الخمس وأجب قتالهم حأتى يصلوا
 وأكذلك إن،امتنعوا عن الزكاةا وأجب قتالهم حأتى يؤدوأا الزكاةا

وأكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أوأ حأج البيت العتيق،
امتنعوا عن تحريم الفواحأش أوأ الزنا أوأ الميسر أوأ الخمر أوأ

 وأكذلك إن امتنعوا عن الحكم،غير ذلك من محرمات الشريعة
في الدماء وأالموال وأالعراض وأالبضاع وأنحوها بحكم الكتاب

 وأكذلك إن امتنعوا عن المر بالمعروأف وأالنهي عن،وأالسنة
المنكر وأجهاد الكفار إلى أن يسلموا وأيؤدوأا الجزية عن يد وأهم

وأكذلك إن أظهروأا البدع المخالفة للكتاب وأالسنة صاغروأن،
وأاتباع سلف المة وأأئمتها مثل أن يظهروأا اللحاد في أسماء
الله وأآياته أوأ التكذبب بأسماء الله وأصفاته أوأ التكذيب بقدره

وأقضائه أوأ التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد
 أوأ الطعن في السابقين الوألين من،الخلفاء الراشدين

 أوأ مقاتلة،المهاجرين وأالنصار وأالذين اتبعوهم بإحأسان
المسلمين حأتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروأج عن

ُهْم{ :شريعة السلم وأأمثال هذه المور قال الله تعالى ُلو ِت َقا َوأ
ّله} ِل ّلُه  ُك ّديُن  ُكوَن ال َي َوأ َنٌة  ْت ِف ُكوَن  َت ّتى لَ  فإذا كان بعض الدين حَأ

.)1("لله وأبعضه لغير الله وأجب القتال حأتى يكون الدين كله لله

الكبرى. الفتاوأى )1(
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باب: العلقات الخارجية

تتحاكم الحكومة السلمية في جميع سياساتها إلى كتاب الله
وأسنة رسوله صلى الله عليه وأسلم, وأمن ذلك السياسة

الخارجية للدوألة السلمية, وأفي هذا الباب تذكر بعض المعالم
 في السياسة الخارجية للدوألة السلمية.الساسية

:وأولها عقيدة الولء والبراء
من أعظم الواجبات على الحكومة السلمية التي ل يصح

إسلمها إل بها, أن تحقق عقيدةا الولء وأالبراء بموالةا
المسلمين وأمحبتهم وأنصرتهم, وأالبراءةا من الشرك

وأالمشركين, وأإبداء العداوأةا وأالبغضاء لهم, وأقد أوأجب الله
تعالى على المسلمين أن يتأسوا بإبراهيم وأالذين آمنوا معه في

براءتهم من المشركين وأمما يعبدوأن من دوأن الله, فقال
ْذتعالى:  ِإ َعُه  ِذيَن َم ّل َوأ ِهيَم  ْبَرا ِإ ِف  َنٌة  ٌةا حَأَس َو ُأْس ُكْم  َل َنْت  َكا ْد  َق ٱ{ ۤي

َنا َكَفْر ِه  ّل ل ُدوأِن  ُدوأَن ِمن  ُب ْع َت َوأِمّما  ُكْم  ْن ْا ّم ُبَرءآؤ ّنا  ِإ ِهْم  ْوِم َق ِل ْا  ُلو ٱَقا
ِه ّل ل ِب ْا  ُنو ْؤِم ُت ّتٰى  ًا حَأ َبد َأ ُء  ْغَضآ َب ْل َوأ ُةا  َوأ َدا َع ْل ُكُم  َن ْي َب َوأ َنا  َن ْي َب َدا  َب َوأ ُكْم  ٱِب ٱ ٱ

ُه} َد .َوأحْأ
ُنوَنوأقال تعالى في وأصف حأزب الله تعالى:  ْؤِم ُي ًا  ْوم َق ُد  َتِج {لّ 

ْا ُن َكا ْو  َل َوأ َلُه  َوأَرُسو ّلَه  ل ّد  ّدوأَن َمْن حَأآ َوآ ُي ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل َوأ ِه  ّل ل ۤوِب ٱ ٱ ٱ ٱ
ِفي َتَب  َك ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ ُهْم  َت َعِشيَر ْوأ  َأ ُهْم  َن َوا ِإْخ ْوأ  َأ ُهْم  َء َنآ ْب َأ ْوأ  َأ ُهْم  َء َبآ آ

ِري ِمن َتْج ّناٍت  ُهْم َج ُل ْدِخ ُي َوأ ْنُه  ِبُروأٍح ّم ُهْم  َد ّي َأ َوأ ِليَماَن  ِهُم  ِب ُلو ٱُق
ِئَك ٰـ َل ْوأ ُأ ْنُه  َع ْا  َوأَرُضو ُهْم  ْن َع ّلُه  ل َها َرِضَي  ِفي ِديَن  ِل َهاُر َخا ْن َل َها  ِت ٱَتْح ٱ

ِلُحوَن} ْف ْلُم ُهُم  ِه  ّل ل ِإّن حِأْزَب  َألَ  ِه  ّل ل ٱحِأْزُب  ٱ .ٱ
ٰىوأقال تعالى:  ّنَصاَر ل َوأ َد  ُهو َي ْل ْا  ُذوأ ّتِخ َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ

َ َي ٱ{ ٱ ٱ ۤـ
ّلَه ل ِإّن  ُهْم  ْن ّنُه ِم ِإ َف ُكْم  ُهْم ّمن ّل َو َت َي َوأَمن  ْعٍض  َب ُء  َيآ ِل ْوأ َأ ُهْم  ْعُض َب َء  َيآ ِل ْوأ ٱَأ

ِهم ّمَرٌض ِب ُلو ُق ِفي  ِذيَن  ّل َتَرى  َف ِلِميَن.  ّظا ل ْوَم  َق ْل ِدي  ْه َي ٱلَ  ٱ ٱ
َأن ّلُه  ل َعَسى  َف ٌةا  ِئَر َدآ َنا  َب ُتِصي َأن  َنْخَشٰى  ُلوَن  ُقو َي ِهْم  ِفي ُعوَن  ِر ٱُيَسا

ِف ْا  َأَسّروأ َلٰى َمآ  َع ْا  ِبُحو ُيْص َف ِه  ِد ٍر ّمْن ِعن َأْم ْوأ  َأ ْتِح  َف ْل ِب ِتَي  ْأ ۤيَي ٱ
ْا ْقَسُمو َأ ِذيَن  ّل ِء  ُؤل ُه َأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ُقوُل  َي َوأ ِدِميَن.  َنا ِهْم  ُفِس ْن ٱَأ ا

ۤ
ۤـ ٱ

ْا َبُحو َأْص َف ُهْم  ُل ْعَما َأ َطْت  ِب ُكْم حَأ َع َلَم ُهْم  ّن ِإ ِهْم  ِن ْيَما َأ َد  ْه ِه َج ّل ل ِٱب
ْوَف َفَس ِه  ِن ِدي َعن  ُكْم  ّد ِمن َت َيْر ْا َمن  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ

َ ٰي ِريَن.  ٱَخاِس
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َلى َع ٍةا  َأِعّز ِنيَن  ْؤِم ْلُم َلى  َع ٍة  ّل ِذ َأ َنُه  ّبو ُيِح َوأ ُهْم  ّب ُيِح ٍم  ْو َق ِب ّلُه  ل ِتي  ْأ ٱَي ٱ
ِلَك ٰذ ٍم  ِئ ْوَمَة ل َل ُفوَن  َيَخا َوألَ  ِه  ّل ل ِبيِل  ِفي َس ُدوأَن  ِه ُيَجا ِريَن  ِف َكا اْل

ۤ
ٱ ٱ

ّلُه ل ُكُم  ّي ِل َوأ ّنَما  ِإ ِليٌم.  َع ٌع  َوأاِس ّلُه  ل َوأ ُء  َيَشآ ِه َمن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل ل ٱَفْضُل  ٱ ٱ
َةا َكا لّز ُتوَن  ْؤ ُي َوأ َةا  َ لّصل ِقيُموَن  ُي ِذيَن  ّل ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َوأ ُلُه  ٱَوأَرُسو ٱ ٱ ٱ

ِإّن حِأْزَب َف ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َوأ َلُه  َوأَرُسو ّلَه  ل َوّل  َت َي َوأَمن  ُعوَن.  ِك ُهْم َرا ٱَوأ ٱ
ُبوَن} ِل َغا ْل ُهُم  ِه  ّل ٱل , فبين الله تعالى في هذه اليات أن الغلبةٱ

وأالنصر لحزب الله الذين يتولون الله تعالى وأرسوله صلى الله
عليه وأسلم وأالذين آمنوا, وأأما أهل الردةا فحسبوا أن التحصن

من الدوأائر, وأأن العزةا وأالغلبة وأثبات الملك تنال بموالةا اليهود
وأالنصارى, فسارعوا في موالتهم, وأالدخول في حألفهم,

وأظاهروأهم على المسلمين, فارتدوأا بذلك وأخرجوا من السلم
ُهْم}كما دل عليه قوله تعالى:  ْن ّنُه ِم ِإ َف ُكْم  ُهْم ّمن ّل َو َت َي َوأَمن  },

ُهْم}وأقوله تعالى  ُل ْعَما َأ َطْت  ِب ِذيَن, وأقوله تعالى {حَأ ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

ُهْم ّب ُيِح ٍم  ْو َق ِب ّلُه  ل ِتي  ْأ َي ْوَف  َفَس ِه  ِن ِدي َعن  ُكْم  ّد ِمن َت َيْر ْا َمن  ُنو ٱآَم
ِفي ُدوأَن  ِه ُيَجا ِريَن  ِف َكا ْل َلى  َع ٍةا  َأِعّز ِنيَن  ْؤِم ْلُم َلى  َع ٍة  ّل ِذ َأ َنُه  ّبو ُيِح ٱَوأ ٱ

ٍم} ِئ ْوَمَة ل َل ُفوَن  َيَخا َوألَ  ِه  ّل ل ِبيِل  اَس
ۤ

 أي من يرتد منكم عن دينهٱ
بسبب موالته للكفار أوأ بغيرها من نواقض السلم فسوف

يأتي الله تعالى بقوم يحبهم وأيحبونه, وأهم الذين ظهر برهان
محبتهم وأصدق إيمانهم في أقوالهم وأأعمالهم, فقد اتصفوا
بالرحأمة وأالذلة للمؤمنين, وأالعزةا وأالشدةا على الكافرين,

فهم لوم اللئمين وأل صدِوأجاهدوأا في سبيل الله وألم يخ
اتهم في صدوأرهم,ءك أقوال أعداء الله وأافتراِحالصادين, وألم ت

وألم تصدهم حأملتهم العلمية عن إقامة شريعة الله تعالى,
ه وأمعاداةا أعدائه,ئوأنصرةا دينه وأالجهاد في سبيله, وأموالةا أوأليا

 "يقدمون رضا ربهم وأالخوف:قال العلمة السعدي رحأمه الله
من لومه على لوم المخلوقين. وأهذا يدل على قوةا هممهم

وأعزائمهم، فإن ضعيف القلب، ضعيف الهمة، تنتقض عزيمته
عند لوم اللئمين، وأتفتر قوته، عند عذل العاذلين. وأفي قلوبهم

تعبد لغير الله، بحسب ما فيها من مراعاةا الخلق وأتقديم
رضاهم وألومهم، على أمر الله. فل يسلم القلب من التعبد لغير

.)11الله، حأتى ل يخاف في الله لومة لئم"

.الرحأمن الكريم تيسير )11
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وأ قد وأعد الله تعالى في هذه اليات أن يأتي بالمجاهدين الذين
يحبهم وأيحبونه عند ارتداد طائفة عن دينها وأموالتها لليهود

وأالنصارى, وأهذا ظاهر في الحملة الصليبية الجديدةا في زماننا
هذا, فعندما سارع فئام من المرتدين إلى موالةا الصليبيين
وأالدخول في حألفهم, أتى الله تعالى بالمجاهدين الصادقين

هم من الكفار وأالمرتدين.ءفجاهدوأا المريكان, وأحألفا
ِذيَنوأقال تعالى:  ّل ًا.  ِليم َأ ًا  َذاب َع ُهْم  َل َأّن  ِب ِقيَن  ِف َنا ْلُم ِر  َبّش ٱ{ ٱ

ُهُم َد ُغوَن ِعن َت ْب َي َأ ِنيَن  ْؤِم ْلُم ُدوأِن  َء ِمن  َيآ ِل ْوأ َأ ِريَن  ِف َكا ْل ُذوأَن  ّتِخ ٱَي ٱ
ًا} ِه َجِميع ّل َةا ل ِعّز ل ِإّن  َف َةا  ِعّز ٱْل , فالمنافقون يوالون الكفار منٱ

والتهم وأالدخول في حألفهممالنصارى وأاليهود وأغيرهم, لينالوا ب
العزةا وأالقوةا, وأيطمعون برضاهم وأاعترافهم بدوأيلتهم,

وأحأمايتهم لها, وأهم في حأقيقة المر لم ينالوا إل الصغار وأالذلة
 فحالهم كحالوأالتبعية للصليبيين وأالردةا عن السلم،
ِه{المشركين الذين قال الله تعالى عنهم  ّل ل ُدوأِن  ْا ِمن  ُذوأ ّتَخ ٱَوأ ٱ

ًا} ُهْم ِعّز َل ْا  ُنو ُكو َي َهًة ل ِل .آ
فإن العزةا إنما تنال من الله تعالى بطاعته وأاتباع مرضاته, فهو

الذي يعز من يشاء وأيذل من يشاء, وأهذا ما ل يفقهه
ُةاالمنافقون وأقد قال تعالى:  ِعّز ْل ِه  ّل ِل َف َةا  ِعّز ْل ُد  ِري ُي َكاَن  ٱ{َمن  ٱ

ُعُه} َف َيْر ِلُح  لّصا َعَمُل  ْل َوأ ّيُب  ّط ل ِلُم  َك ْل ُد  َع َيْص ِه  ْي َل ِإ ًا  ٱَجِميع ٱ ٱ , وأقالٱ
َتعالى:  ِفِقيَن ل َنا ْلُم ِكّن  ٰـ َل َوأ ِنيَن  ْؤِم ْلُم ِل َوأ ِه  ِل ِلَرُسو َوأ ُةا  ِعّز ْل ِه  ّل ِل َوأ ٱ{ ٱ

َلُموَن} ْع , وأقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللهَي
عنه " إنا كنا أذل قوم, فأعزنا الله بالسلم فمهما نطلب العزةا

بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله " أخرجه الحاكم.
وأللحكومة السلمية مع قيامها بعقيدةا الولء وأالبراء أن تصالح

بعض الدوأل إذا اقتضت ذلك المصلحة الشرعية, وأتعقد معها
صفقات تجارية, وأتحسن إلى الكفار الذين لم يقاتلوا

يخرجوهم من ديارهم, كما تخاطب الكفار غيرلم المسلمين, وأ
المحاربين وأتجادلهم بالتي هي أحأسن, وأتلين في مخاطبتهم

وأدعوتهم حأتى تبلغ لهم الرسالة وأتبين لهم الحق.

 الهيئات والمؤسسات  حكم التحاكم إلى  الثاني: 
والمحاكم الدولية:
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من المعلوم من الدين بالضروأرةا أن التحاكم إلى غير شرع
َالله من الكفر وأالشرك بالله تعالى كما قال تعالى:  َوأل }

ًا} َأحَأد ِه  ْكِم ِفي حُأ ِرُك  , فمن تحاكم إلى الهيئات الدوألية كهيئةُيْش
المم المتحدةا, وأدخل في عضويتها, وأتحاكم إلى قوانينها

َتَروأمحاكمها فقد تحاكم إلى الطاغوت كما قال تعالى:  َلْم  َأ }
ِزَل ِمن ُأن َوأَمآ  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ِبَمآ  ْا  ُنو ُهْم آَم ّن َأ ُعُموَن  َيْز ِذيَن  ّل َلى  ٱِإ

ْا ُفُروأ ْك َي َأن  ْا  ُأِمُر ْد  َق َوأ ُغوِت  ّطا ل َلى  ِإ ْا  َكُم َتَحا َي َأن  ُدوأَن  ِري ُي ِلَك  ْب ۤوَق ٱ ۤو
ًا} ِعيد َب ُهْم َضلَلً  ّل ُيِض َأن  َطاُن  ْي لّش ُد  ِري ُي َوأ ِه  .ٱِب

َياِتوأقال تعالى:  ُتْم آ ْع َذا َسِم ِإ َأْن  َتاِب  ِك ْل ِفي  ُكْم  ْي َل َع َنّزَل  ْد  َق َوأ ٱ{
ِفي ْا  َيُخوُضو ّتٰى  ُهْم حَأ َع ْا َم ُدوأ ُع ْق َت َفلَ  َها  ِب أ 

ُ ْهَز َت ُيْس َوأ َها  ِب َفُر  َك ُي ِه  ّل ٱل
ِريَن ِف َكا ْل َوأ ِفِقيَن  َنا ْلُم ُع  ّلَه َجاِم ل ِإّن  ُهْم  ُل ْث ًا ّم ِإذ ُكْم  ّن ِإ ِه  ِر ْي َغ ِديٍث  ٱحَأ ٱ ٱ

ًا} ّنَم َجِميع َه , فسوى الله تعالى بين الخائضين الذينِفي َج
ه وأبين القاعدين معهم, فإن الرضىفييكذبون بالحق وأيطعنون 

بالكفر كفر, وأهذا كالقعود في مجالس هيئة المم المتحدةا أوأ
مجالس الكفار وأالمرتدين عموما التي يكذب بها بآيات الله

ت على محمد بن الفضل ثناأ قر:تعالى, قال ابن أبي حأاتم
نبا محمد بن مزاحأم عن بكير بن معروأف عنأمحمد بن علي 

 "إن قعدتم وأرضيتم بخوضهم وأاستهزائهم:مقاتل بن حأيان قال
ذا مثلهم ", وأأخرج ابن جرير عن هشام بنإنكم إن فآبالقر

عروأةا قال أخذ عمر بن عبد العزيز قوما على شراب فضربهم
ّتىوأفيهم صائم فقالوا إن هذا صائم فتل  ُهْم حَأ َع ْا َم ُدوأ ُع ْق َت َفلَ  }

ُهْم} ُل ْث ًا ّم ِإذ ُكْم  ّن ِإ ِه  ِر ْي َغ ِديٍث  ِفي حَأ ْا  . َيُخوُضو
" فدل بهذا}ْمُهُلّْث مًذاِ إْمُّكِن{إوأقال القرطبي في قوله تعالى 

جتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لناعلى وأجوب 
من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم وأالرضا بالكفر كفر قال الله

 فكل من جلس في مجلس معصيةْ}مُهُلّْث مًذاِ إْمُّكِنإ{ عزوأجل
وألم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء وأينبغي أن ينكر

عليهم إذا تكلموا بالمعصية وأعملوا بها فإن لم يقدر على النكير
عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حأتى ل يكون من أهل هذه

.)11الية"

.البيان جامع )11
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ِفيوأقوله تعالى في الية  ِريَن  ِف َكا ْل َوأ ِفِقيَن  َنا ْلُم ُع  ّلَه َجاِم ل ِإّن  ٱ{ ٱ ٱ
ًا} ّنَم َجِميع َه  أي كما اجتمع الكفار وأالمنافقون في الدنيا علىَج

الكفر وأالباطل وأالطعن بالحق, وأفي مجالس التآمر وأالكيد فإن
الله تعالى سيجمع بينهم جميعا في نار جهنم, قال ابن جرير "

يقول إن{إن الله جامع المنافقين وأالكافرين في جهنم}وأقوله 
الله جامع الفريقين من أهل الكفر وأالنفاق في القيامة في

النار فموفق بينهم في عقابه في جهنم وأأليم عذابه كما اتفقوا
في الدنيا فاجتمعوا على عداوأةا المؤمنين وأتوازروأا على
.التخذيل عن دين الله وأعن الذي ارتضاه وأأمر به أهله"

ِرْضوأقال تعالى:  ْع َأ َف َنا  ِت َيا ِف آ َيُخوُضوَن  ِذيَن  ّل ْيَت  َأ َذا َر ِإ َوأ ۤي{ ٱ
َ َفل َطاُن  ْي لّش ّنَك  َي ُينِس ِإّما  َوأ ِه  ِر ْي َغ ِديٍث  ِفي حَأ ْا  َيُخوُضو ّتٰى  ُهْم حَأ ْن ٱَع

ِلِميَن} ّظا ل ِم  ْو َق ْل َع  ٰى َم ْكَر ّذ ل َد  ْع َب ْد  ُع ْق ٱَت ٱ , فنهى الله تعالى علىٱ
القعود مع الذين يخوضون في آيات الله تعالى, وأخوضهم فيها

هو تكذيبهم وأاستهزاؤهم وأطعنهم فيها, وأقد أخرج ابن أبي
{فاعرض عنهم حأتى يخوضوا في حأديثحأاتم عن مجاهد قوله 

ذا سمعهمإن يقعد معهم أهل الكتاب نهى أ قال " هم غيره}
ن غير الحق ".آيقولون في القر

 بالشرعية الدوألية إفكا وأزوأرافالتحاكم إلى الطاغوت المسمى
عراض عن شرع الله تعالى من الكفر الكبر المخرج منالوأ

ُكم{, وأقد قال تعالى الملة ّن َظ َفَما  ُدوأَن.  ِري ُت ِه  ّل ل ُدوأَن  َهًة  ِل ًا آ ْفك ِإ أ
ٱَ

َلِميَن} َعا ْل ْيِن{ وأقال تعالى ،ٱِبَرّب  َن ْث ْيِن  َه ٰـ ِإل ْا  ُذوأ ّتِخ َت ّلُه لَ  ل َقاَل  ٱَوأ ٱ
َوأاِت ْلّسَما ِفي  َلُه َما  َوأ ُبوِن.  َه ْر َف َي  ّيا َفإ ٌد  َوأاحِأ ٰـٌه  ِإل َو  ُه ّنَما  ٱِإ ٱ

ٍة ْعَم ّن ُكم ّمن  ِب َوأَما  ُقوَن.  ّت َت ِه  ّل ل ْيَر  َغ َف َأ ًا  َوأاِصب ّديُن  ل َلُه  َوأ َلْرِض  ٱَوأ ٱ ٱ
َكَشَف َذا  ِإ ُثّم  َأُروأَن.  َتْج ِه  ْي َل ِإ َف لّضّر  ُكُم  َذا َمّس ِإ ُثّم  ِه  ّل ل ٱَفِمَن  ٱ

ِبَمآ ْا  ُفُروأ ْك َي ِل ُكوَن.  ِر ُيْش ِهْم  ّب ِبَر ُكم  ْن ٌق ّم ِري َف َذا  ِإ ُكْم  ْن َع ٱلّضّر 
َلُموَن ْع َت ْوَف  َفَس ْا  ُعو ّت َتَم َف ُهْم  َنا ْي َت َباٌب{،وأقال تعالى }آ َأْر َأ

ّ ِإل ِه  ِن ُدوأ ُدوأَن ِمن  ُب ْع َت ّهاُر. َما  َق ْل ُد  َواحِأ ْل ّلُه  ل ِم  َأ ْيٌر  ُقوَن َخ َفّر ّت ٱّم ٱ ٱ
ِإِن َطاٍن  ْل َها ِمن ُس ِب ّلُه  ل َأنَزَل  ُكْم ّمآ  ُؤ َبآ َوأآ ُتْم  َأن َهآ  ُتُمو ْي ًء َسّم ٱَأْسَمآ

ِكّن ٰـ َل َوأ ّيُم  َق ْل ّديُن  ل ِلَك  ٰذ ُه  ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُد ُب ْع َت َألّ  َأَمَر  ِه  ّل ِإلّ ل ْكُم  ٱْلُح ٱ ۤو ٱ
َلُموَن ْع َي ّناِس لَ  ل َثَر  ْك  فإن الذين أعرضوا عن اتباع مرضات،}ٱَأ

الله تعالى وأالتحاكم إلى شرعه في الشؤوأن الخارجية, وأقعوا
في عبودية النصارى وأاتباع مرضاتهم, فإن هذه المنظمة ل

يصدر عنها قرار إل بموافقة الدوأل الخمس الدائمة العضوية
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التي تملك ما افتروأه وأسموه بحق النقض " الفيتو ", وأهي أربع
دوأل نصرانية وأهي أمريكا وأبريطانيا وأفرانسا وأروأسيا وأالخمسة
الصين الشيوعية, وأهذه سنة الله تعالى في عباده فمن استكبر

عبودية الله تعالى وأقع في عبودية العبيد, وأمن حأاد عنن ع
اتباع ما يحبه الله وأيرضاه اتبع ما يحبه وأيرضاه النصارى

وأاليهود وأغيرهم من شياطين النس وأالجن.
ةافهذه المنظمة الطاغية تسعى لبث العقيدةا الغربية المسما

ًء شرعيا بزعهمبالديمقراطية في العالم, كما تشكل - غطا
ي اليهودي لبلدليب للحأتلل الص -بحسب شريعتهم الكافرةا

المسلمين, فهي التي جعلت لليهود نصيبا في فلسطين, وأهي
 للحأتلل المريكيةاالتي أعطت ما يسمى بالشرعية المفترا

لفغانستان وأالعراق, وأساعدت الوليات المتحدةا في احأتللها
جزء منوأتنفيذ مخططاتها, وأهي التي تدعي أن الشيشان 

روأسيا النصرانية.
وأمن تناقضات الصليبيين أن هيئة المم المتحدةا التي تروأج

التي حأقيقتها التمرد على عبودية الله- هي- للديمقراطية 
منظمة دكتاتورية بحسب وأصفهم وأتقسيماتهم للنظمة, فإن

قرارات مجلس المن في هيئة المم المتحدةا هي النافذةا فيها
اوأالملزمة لعضائها, وأهو مجلس دكتاتوري وأليس ديمقراطي

بحسب عقيدتهم, حأيث تسيطر عليه الدوأل الخمس التي تملك
ماافتروأه وأسموه بحق النقض " الفيتو ", وأأما الجمعية

العمومية فهي مجلس ديمقراطي بحسب تعريفاتهم, وألكن
 ليست بملزمة, فنخلص إلى أن هذه المنظمة التياقراراته

تروأج للكفر المسمى بالديمقراطية هي في حأقيقتها بحسب
عقيدتهم تنتهج نظاما دكتاتوريا.

وأالسبب في هذا التناقض أن الديمقراطية التي يسمونها " لعبة
" هي بالفعل كذلك يتلعبون من خللها بالشعوب, وأيستخدمون

الدعوةا إلى نشرها, وأنشر النفلت من دين السلم وأمن
حقوق النسان أوأب مناداةاال وأه بالحرية،نأخلقه الذي يسمو

 للتسلط على الخرين المضللة,المرأةا أوأ غيرها من الشعارات
 كما,وأالتدخل في شؤوأنهم, وأالسيطرةا على بلدهم وأخيراتهم

هو ظاهر في المشروأع المريكي المسمى بالشرق الوأسط
الكبير, وأإذا ما عارضت هذه العقائد وأالمصطلحات
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كالديمقراطية وأالحرية وأنحوها أطماعهم الدنيوية وأرغاباتهم
بالتسلط وأالتجبر على الخرين في هيئة المم أوأ غيرها, فإنهم

. وأعن شعاراتهاآلهتهم المسماةا بالديمقراطيةتخلون عن ي

الدعوة إلى الله تعالى:  الثالث: 
لقد أرسل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وأسلم لعموم

ِإلّ َرحْأَمًة : قال تعالىكما ،النس وأالجن َناَك  ْل َأْرَس َوأَمآ  }
َلِميَن} َعا ْل ُكْم{، وأقال تعالى ل ْي َل ِإ ِه  ّل ل ّني َرُسوُل  ِإ ّناُس  ل َها  ّي أ

َ ٰي ٱُقْل  ٱ
ًا} ، وأعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليهَجِميع

ٌد من النبياء"وأسلم قال  ًا لم يعطهن أح أعطيت خمس
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهٍر، وجعلت لي

ًا، فأيما رجل من أمتي أدركته ًا وطهور الرض مسجد
الصلة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لحٍد
قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى

متفق عليه، وأقد " قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة
 الحكامقام النبي صلى الله عليه وأسلم بإبلغا الرسالة إلى

 رضين أنسفع وأإلى القبائل وأالشعوب وأإلى عموم الناس،
 أن نبي الله صلى الله عليه وأسلم كتب إلى كسرى،الله عنه "

وأإلى قيصر، وأإلى النجاشي، وأإلى كل جبار، يدعوهم إلى الله
تعالى. وأليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه

 فمن أعظم الواجبات على الحكومة" روأاه مسلم،وأسلم
السلمية أن تدعو جميع الحكومات وأالشعوب في العالم إلى
السلم، فإن أمة السلم أمة رسالة وأهداية لجميع الناس كما

ْعُروأِف :قال تعالى ْلَم ِب ْأُمُروأَن  َت ّناِس  ِلل ِرَجْت  ُأْخ ٍة  ُأّم ْيَر  ُتْم َخ ْن ُك ٱ{
ِه} ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن  ْوَن  َه ْن َت ٱَوأ  كما يجب على الحكومة،ٱ

السلمية إعداد الدعاةا وأالمعلمين وأإرسالهم لبلغا الدعوةا
السلمية كما يجب اتخاذ وأسائل العلم المتنوعة - المقروأؤةا

وأالمسموعة وأالمرئية - سبل لمخاطبة الناس وأدعوتهم إلى
السلم.

:الجهاد في سبيل الله ونصرة المسلمين  :   رابع  ال
من السياسة الخارجية الواجبة على الحكومة السلمية نصرةا

ِإِنقد قال الله تعالى: وأدفاع عن قضاياهم الالمسلمين وأ َوأ }
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ّنْصُر} ل ُكُم  ْي َل َع َف ّديِن  ل ِفي  ُكْم  َتنَصُروأ ٱْس ٱ وأقال صلى الله عليه، ٱ
ِلُمُه.ا" :وأسلم ُيْس ِلُمه ول  َيظ َأخـِـِو المسلم ل  المسلُم 

ِتِه، ومْن ّلُه ِفي حاج َأِخيِه كاَن ال َكاَن ِفي حاجِة  وَمْن 
ُكَرِب ُكْربًة من  ّلُه عنه بها  ُكْربًة َفّرَج ال ٍم  َفّرَج عْن ُمسل

َيوَم ّلُه  ُه ال َتَر ًا َس َتَر ُمْسلم يوَم القيامِة، ومن َس
ْلِقياَمة ما من"قال صلى الله عليه وأسلم: ، وأ متفق عليهِ"ا

امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من
عرضه وينتهك فيه من حرمته إل خذله الله تعالى

في موطن يحب فيه نصرته وما من أحد ينصر مسلما
في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من

"حرمته إل نصره الله في موطن يحب فيه نصرته
سمسلمين وأالتقاعالفل يجوز خذلن روأاه أحأمد وأأبو داوأد، 

. وأإسلمهم لعدائهم،عن نصرتهم
وأالواجب على الدوألة السلمية مع القدرةا أن تجاهد جهاد

الطلب وأتفتح بلد الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، وأكذلك
تجاهد جهاد الدفع عن عموم بلد المسلمين فهو من أعظم

الواجبات التي يقام بها بحسب المكان وأل يشترط لها شرط،
 " باب الجهاد وأالعداد ". هذاوأقد تقدم الكلم في

:  الكتفاء الذاتي والستغناء عن الخرين  الخامس: 
لقد جاءت الشريعة السلمية بما فيه عزةا المسلم وأكرامته,

وأاستغناؤه عن الناس, وأرهبت من الطمع وأالحرص على الدنيا
وأسؤال الناس ما في أيديهم, وأقد قال صلى الله عليه وأسلم

 ول تكلم،إذا قمت في صلتك فصل صلة مودع"
جمع الياس مما في أيديأ و،تعتذر منه غدا بكلم

 أي صمم وأاجمع العزم على اليأس روأاه أحأمد وأغيره،"الناس
وأقطع المل مما في أيدي الناس, وأقال شيخ السلم ابن تيمية

نهأه عليه وأسلم ل "وأفى الصحيح عن النبى صلى ال:رحأمه الله
 تعس عبد،تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار" :قال

ذاإ و، تعس وانتكس، تعس عبد الخميصة،القطيفة
"ن منع سخطإ و،ن اعطى رضىإ ،شيك فل انتقش

فسماه النبى عبد الدرهم وأعبد الدينار وأعبد القطيفة وأعبد
تعس وانتكس ":الخميصة وأذكر ما فيه دعاء وأخبر وأهو قوله
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خراج الشوكة من الرجلإوأالنقش  "ذا شيك فل انتقشإو
صابه شر لمأذا إوأالمنقاش ما يخرج به الشوكة وأهذه حأال من 

يخرج منه وألم يفلح لكونه تعس وأانتكس فل نال المطلوب وأل
خلص من المكروأه, وأهذه حأال من عبد المال وأقد وأصف ذلك

ُهمذا منع سخط كما قال تعالى إ وأي رضيعطأذا إنه أب ْن َوأِم }
ْا ْو َط ْع ُي ّلْم  ِإن  َوأ ْا  َها َرُضو ْن ْا ِم ُطو ْع ُأ ِإْن  َف َقاِت  َد ِفي الّص ْلِمُزَك  َي ّمن 

ُطوَن} َيْسَخ ُهْم  َذا  ِإ َها   فرضاهم لغير الله وأسخطهم لغير الله,ِمن
وأ بصورةا وأنحو ذلك منأوأهكذا حأال من كان متعلقا برئاسة 

ن لم يحصل له سخط, فهذاإن حأصل له رضي وأإهواء نفسه أ
ذ الرق وأالعبودية فيإعبد ما يهواه من ذلك وأهو رقيق له 

الحقيقة هو رق القلب وأعبوديته فما استرق القلب وأاستعبده
فهو عبده وألهذا يقال: 

عـد ما طمـر عبـع وأالحـر ما قنـد حأـالعب
وأقال القائل: 

أطعت مطامعي فاستعبدتني وألو أني قنعت لكنت حأرا
ذا زال الغل منإ الطمع غل في العنق قيد في الرجل ف:وأيقال

العنق زال القيد من الرجل وأيروأى عن عمر بن الخطاب رضي
ذا يئسإحأدكم أن إ الطمع فقر وأاليأس غنى وأ:نه قالأالله عنه 

نإمر يجده النسان من نفسه فأمن شيء استغنى عنه وأهذا 
 ييأس منه ل يطلبه وأل يطمع به وأل يبقى قلبه فقيرايمر الذأال

مور وأرجاهأمر من الأذا طمع في إما أإليه وأل إلى من يفعله, وأ
نه سببأ من يظن ىلإتعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حأصوله وأ

في حأصوله وأهذا في المال وأالجاه وأالصور وأغير ذلك قال
ِه: الخليل ْي َل ِإ َلُه  ُكُروأا  َوأاْش ُه  ُدوأ ُب ْع َوأا َق  ِه الّرْز ّل َد ال ُغوا ِعن َت ْب َفا }

ُعوَن} اذا , فالعبد ل بد له من الرزق وأهو محتاج إلى ذلك،ُتْرَج
ن طلبه منإطلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه وأ

مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه وألهذا كانت مسألة
.)11بيحت للضروأرةا"أنما إصل وأأالمخلوق محرمة في ال

وأعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وأسلم
ل تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى"قال 

 روأاه البخاري وأمسلم."وليس في وجهه مزعة لحم

.الفتاوأى مجموع )11
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وأعن أبي عبد الرحأمن عوف بن مالك الشجعي رضي الله عنه
قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وأسلم تسعة أوأ ثمانية

أل تبايعون رسول الله صلى الله عليه"أوأ سبعة فقال 
 قد بايعناك يا رسول الله:وأكنا حأديثي عهد ببيعة فقلنا "وسلم

 فبسطنا أيدينا وأقلنا قد بايعناك يا"أل تبايعون"ثم قال 
أن تعبدوا الله ول تشركوا"رسول الله فعلم نبايعك قال: 

 وأأسر كلمة خفية" وتطيعوا، والصلوات الخمس،به شيئا
ًا"  فلقد رأيت بعض أوألئك النفر"ول تسألوا الناس شيئ

يسقط سوط أحأدهم فما يسأل أحأدا يناوأله إياه" روأاه مسلم
وأالترمذي وأالنسائي باختصار.

وأعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك"وأسلم قال 

أوصيك بتقوى الله في" فلما كان اليوم السابع قال "بعد
 ول تسألن، وإذا أسأت فأحسن،سر أمرك وعلنيته

 ول تقبضن أمانة ول،أحدا شيئا وإن سقط سوطك
 روأاه أحأمد. وأعن أبي ذر رضي الله عنه"تقض بين اثنين

قال "أوأصاني خليلي صلى الله عليه وأسلم بسبع بحب
المساكين وأأن أدنو منهم وأأن أنظر إلى من هو أسفل مني وأل
أنظر إلى من هو فوقي وأأن أصل رحأمي وأإن جفاني وأأن أكثر

من قول ل حأول وأل قوةا إل بالله وأأن أتكلم بُمّر الحق وأأل
تأخذني بالله لومة لئم وأأن ل أسأل الناس شيئا " روأاه أحأمد

وأالطبراني.
وأعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي

يا محمد عش ما شئت فإنك" صلى الله عليه وأسلم فقال
 وأحبب من، واعمل ما شئت فإنك مجزي به،ميت

 واعلم أن شرف المؤمن قيام،شئت فإنك مفارقه
 روأاه الطبراني في"الليل وعزه استغناؤه عن الناس

الوأسط، وأالحديث يدل على اقتران العزةا بالستغناء عن
الناس، وأأن الطمع بما في أيدي الناس، وأسؤالهم أموالهم نوع

من أنواع الذل للناس الذي يجب على المسلم تجنبه.
فإذا كان المسلم ليحل له أن يتذلل للناس وأيسألهم ما في

أيديهم فكذلك الحكومة السلمية ل يحل لها أن تتطلع إلى ما
في أيدي الدوأل الخرى، وأأن تسألهم ما في أيديهم وأتتذلل
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لهم، فإن سؤال الدوأل الكافرةا أعظم ظلما وأأشنع مذلة
وأمهانة من سؤال المسلمين، لسيما وأأن العداء عادةا ما

يستخدمون أعطياتهم وأمساعداتهم وأسيلة للتدخل في شؤوأن
الدوألة السلمية، وأمحاوألة صرفها عن السلم.

فالواجب على الحكومة السلمية أن تسعى إلى الكتفاء
الذاتي،وأأن تتجنب الطمع بدنيا الكافرين، وأالتطلع لما في

أيديهم،وأأن تتخلق بالقناعة وأالتعفف وأالعزةا وأالستغناء عن
ِهالخرين، وأقد قال تعالى:  ِب َنا  ْع ّت َلٰى َما َم ِإ ْيَك  َن ْي َع ّدّن  َتُم َوألَ  }

ْيٌر ُق َربَك َخ ِرْز َوأ ِه  ِفي ُهْم  َن ِت ْف َن ِل َيا  ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح َةا  ْهَر ُهْم َز ْن ًا م َوأاج ٱَأْز ٱ
َقٰى} ْب َأ .َوأ

َوأقال تعالى:  َوأل ُهْم  ْن ًا م َوأاج َأْز ِه  ِب َنا  ْع ّت َلٰى َما َم ِإ ْيَك  َن ْي َع ّدّن  َتُم {لَ 
ِنيَن} ْؤِم ْلُم ِل َناحَأَك  ِفْض َج ْخ َوأ ِهْم  ْي َل َع .ٱَتْحَزْن 

ِةاوأقال تعالى:  َدا َغ ْل ِب ُهم  ّب ُعوَن َر ْد َي ِذيَن  ّل َع  ْفَسَك َم َن ِبْر  ْص َوأ ٱ{ ٱ ٱ
ِةا َيا ْلَح َنَة  ِزي ُد  ِري ُت ُهْم  ْن َع َناَك  ْي َع ُد  ْع َت َوألَ  َهُه  َوأْج ُدوأَن  ِري ُي َعِشي  ْل ٱَوأ ٱ

ُه َأْمُر َكاَن  َوأ ُه  َوا َه َع  َب ّت َوأ َنا  ِر ْك ِذ َعن  َبُه  ْل َق َنا  ْل َف ْغ َأ ْع َمْن  ِط ُت َوألَ  َيا  ْن ّد ٱل ٱ
ًا} ،فأمره الله تعالى أن يصبر نفسه مع المؤمنين، وأنهاهُفُرط

 عيناه عن أهل اليمان إلى أصحابوأعن أمرين، أوألهما: أن تعد
الثروأةا وأالجاه من الكفار، وأالنهي الثاني: عن طاعة من شغل

قلبه بالكفر عن اليمان وأاتبع هواه، وأكان أمره تفريطا وأضياعا.
ه عن الطمع بما فينزفالواجب على الحكومة السلمية أن تت

لن أيدي الكافرين من زينة الحياةا الدنيا، وأالتطلع إليها، وأأ
ع الكافرين الذين شغلوا بكفرهم عن اليمان، وأاتبعوايتط

هم، وأأصبح التفريط وأالضياع وأالسفه هو السمة التيءأهوا
تتسم بها سياساتهم وأأحأوالهم.

وأعلى الحكومة السلمية أن تتوكل على الله تعالى في طلب
الرزق وأفي أمورها كلها، مع بذل ما في الطوق لتنمية اقتصاد

الدوألة، وأالستفادةا من طاقاتها وأمواردها لتحقيق الكتفاء
 وأقدالذاتي في جميع المجالت الصناعية وأالزراعية وأغيرها،

ْيُث{قال تعالى  ْقُه ِمْن حَأ َيْرُز َوأ ًا.  ّلُه َمْخَرج َعل  َيْج ّلَه  ل ّتِق  َي ٱَوأَمن 
ِه ِر َأْم ُغ  ِل َبا ّلَه  ل ِإّن  ُبُه  َو حَأْس ُه َف ِه  ّل ل َلى  َع ّكْل  َو َت َي َوأَمن  َتِسُب  َيْح ٱلَ  ٱ

ًا ْدر َق ٍء  ُكّل َشْي ِل ّلُه  ل َعَل  ْد َج ّلُه عنه قال:وأ ،}ٱَق عْن عمَر رضي ال
ُقوُل ّلم ي ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ْعُت رسوَل ال ّنكم" :سم َلْو أ

ُقا َكما يرُز ُكم  ِلِه لرَزق ّك َتو ّلِه حّق  ّكلوَن على ال تتو
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ًا َطان ِب ًا وتُروُح  ُدو ِخماص َتْغ ْيَر،  ّط  روأاه الترمذي، وأقال:"ال
حأديٌث حأسٌن.

ِبي إدريسوأ أ
َ َد، عن  ِز، عن َربيعَة بِن يزي ِد العزي ِد بِن عب عن سعي

ّلُه عنه، عن َةا، رضي ال َد َنا ُدِب بِن ُج ْن َذّر ُج ِبي  أ
َ ْولَنّي، عن  الَخ

ِه تبارَك وأتعالى ّل َعِن ال ِوأى  َيْر ّلم فيما  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِبّي َص ّن ال
َنْفِسي"أنه قال  َلى  ْلَم َع ّظ ّني َحّرْمُت ال ِإ َباِدي  يا ِع

ُكم ّل ُك َباِدي  َيا ِع َتظالُموا،  ًا َفلَ  ُكْم ُمَحّرم َن ْي َب ُتُه  ْل َوَجَع
َبادي َيا ِع ُكْم،  ُدوني أْهد َتْه ُتُه، َفاْس ْي َد ِإلّ َمْن َه َضاّل 

ْطعموني أطعْمكم، ُته، فاْست ِإلّ مْن أطعم ُكْم جائٌع  ّل ُك
ْكُسوني َت ُتُه َفاْس َكَسْو يا عبادي كلكم َعاٍر إلّ ِمْن 

َنا َأ ّنَهاِر َو ْيِل َوال ّل ِبال ُئوَن  ِط ُتْخ ُكْم  ّن َباِدي إ َيا ِع ُكْم،  ْكُس أ
َيا ُكْم،  َل َتْغِفُروني أْغِفْر  ًا، َفاْس ُنوَب َجِميع ّذ أْغِفُر ال

ُلُغوا ْب َت َلْن  َتُضّروني، َو ُلُغوا ُضّري َف ْب َت َلْن  ُكْم  ّن ِإ َباِدي  ِع
ُكْم، ُكْم وآِخر َل َأّن أّو َلْو  َباِدي  َيا ِع ْنَفُعوني،  َت َنْفِعي َف
َلى أتَقى قلِب رجٍل واحٍد ُنوا َع َكا ُكْم  ّن ُكْم َوِج ْنَس َوإ
َأّن َباِدي لو  ًا، يا ِع َد ذلَك ِفي ُملكي شيئ منكم ما زا

ْلِب َلى أْفَجِر َق َكانوا َع ُكْم  ُكم وجن ُكم وإنَس أّولكم وآخَر
َيا ًا،  ْيئ ِكي َش ْل ِلَك ِمْن ُم َذ َنَقَص  ُكْم َما  ْن َرُجٍل َواِحٍد ِم

ُكْم، َقاُموا ّن ُكْم َوِج ْنَس ُكْم َوإ ُكْم َوآِخر َل َأّو َأّن  َلْو  َباِدي  ِع
ْنساٍن ُكّل إ ْيُت  َط ُلوني َفأْع ِفي َصعيٍد َواحٍد، َفسأ
ْنُقُص َي َكَما  ِإلّ  ْنِدي  ِلَك ِمّما ِع َذ َنَقَص  َتُه، َما  َل َمْسأ

ُكْم ُل ّنما ِهَي أْعَما َباِدي إ َيا ِع َبْحَر،  ْدِخَل ال ُأ َذا  ِإ َيُط  الِمْخ
ًا ْير َد َخ ّياَها، َفَمْن َوَج ُكْم إ ُثّم أَوّفي ُكْم،  َل ُأْحِصيَها 

ُلوَمّن إلّ َي ِلَك َفلَ  َذ ْيَر  َد َغ ّله، َوَمْن َوَج َيْحِمِد ال ْل َف
َثا".َنْفَسُه ّدَث بهذا الحديث َج ٌد: كان أبو إدريس إذا حأ َقاَل سعي  

َلى ُركبتيه. روأاه مسلم َع
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النظمةالوأامر وأباب: 

توجيهات من المراء وأالمسؤوألين إلىالوأامر وأالتعليمات وأال
من تحت إمرتهم أوأ مسؤوأليتهم ضروأرةا، لبد منها لقيام الدوألة

 لكي ل يحصلوأسياستها، وأضبط أعمالها، وأتدبير شؤوأنها،
الخلل وأالفوضى وأالرتجال في أعمال الحكومة وأفي إدارةا

ّلَه{وأقد قال تعالى:  ،شؤوأنها ل ْا  ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي َأ ٱَيا  ٱ
ٍء ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف ُكْم  ْن ِر ِم َلْم ِلي  ْوأ ُأ َوأ لّرُسوَل  ْا  ُعو ِطي َأ ٱَوأ ٱ

ِر لِخ ِم  ْو َي ْل َوأ ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإن  لّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدوأ ٱَفُر ٱ ٱ ٱ ٱ
ً ِوأيل ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ، وأقال أمير المؤمنين عمر رضي الله}ٰذ

إل بإمارةا، وأل إمارةاوأل جماعة عنه: "إنه ل إسلم إل بجماعة، 
إل بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حأياةا له وألهم،

وأمن سوده قومه على غير فقه كان هلكا له وألهم" روأاه
الدارمي.

في زماننا هذا الذي تشعبت فيه وأتوسعت سبل العيشوأ
وأأساليب التعامل وأشؤوأن الحياةا، وأتوسعت معها أعمال

 تحتاج الحكومة إلى كتابةالحكومة، وأتنوعت إداراتها وأوأزاراتها،
الوأامر وأالنظمة حأتى تدار أعمال الحكومة بانتظام وأإتقان.
وأالواجب أن تكون الوأامر وأالنظمة مستنبطة من الشريعة

السلمية، وأتحقق المصالح التي تقتضيها مقاصد السلم
 منها من الطواغيتيءوأقواعده العامة، وأليجوز أن يستمد ش

كالقوانين الوضعية وأغيرها،فإن هذا من التحاكم إلى الطاغوت
ِذيَنوأالشرك بالله تعالى، كما قال تعالى:  ّل َلى  ِإ َتَر  َلْم  َأ ٱ{

ُدوأَن ِري ُي ِلَك  ْب َق ِزَل ِمن  ُأن َوأَمآ  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ِبَمآ  ْا  ُنو ُهْم آَم ّن َأ ُعُموَن  َيْز
ُد ِري ُي َوأ ِه  ِب ْا  ُفُروأ ْك َي َأن  ْا  ُأِمُر ْد  َق َوأ ُغوِت  ّطا ل َلى  ِإ ْا  َكُم َتَحا َي ۤوَأن  ٱ ۤو

ًا} ِعيد َب ُهْم َضلَلً  ّل ُيِض َأن  َطاُن  ْي .ٱلّش
 من جمع بين العلم الحكومة السلميةأنظمة وأيتولى كتابة

يتوفرالشرعي، وأالختصاص بالعمل الذي يكتب فيه، فإذا لم 
الذين يجمعون بين العلم الشرعي وأالختصاص، ففي هذه

الحالة يتولى أهل العلم الشرعي كتابة النظمة، وأيستعينون
عند الحاجة بأهل الختصاص لمعرفة تفصيل ما يكتب عنه، دوأن
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أن يشارك المختصون الذين ليسوا من علماء الشريعة في
كتابة الوأامر وأالنظمة.

وأالواجب في كتابة أنظمة الدوألة وأكتابة التعليمات وأالوأامر
تجنب وأ،تجنب محاكاةا أساليب الكفار في كتابة قوانينهم

التشبه بهم في صياغة اللفاظ وأالمصطلحات أوأ في
التقسيمات وأالتفريعات، فإن الدوألة السلمية تتميز بالصبغة
السلمية في سياستها الداخلية وأالخارجية وأعلقتها الدوألية،

وأفيما يصدر عنها من عهود أوأأنظمة وأأوأامر وأتعليمات،فل
يشوبها وأيخالط نورها شيء من ظلمات الكفار،وأما أوأحأته

إليهم شياطينهم من قوانين وأأنظمة وأمصطلحات، وأقد قال
ِإْنتعالى:  َوأ ُكْم  ُلو ِد ُيَجا ِل ِهْم  ِئ َيآ ِل ْوأ َأ َل  ِإ ُيوحُأوَن  َل ِطيَن  َيا لّش ِإّن  َوأ ۤى{ ٱ

ُكوَن} ِر َلُمْش ُكْم  ّن ِإ ُهْم  ُتُمو ْع َط .َأ
ِهْموأقال تعالى:  ِد َ ْوأل َأ ْتَل  َق ِكيَن  ِر ْلُمْش ٍر مَن  ِثي َك ِل ّيَن  ِلَك َز ٰذ َك َوأ ٱ{

ُهْم} ُؤ َكآ ا من اليات تدل على أن مصدرم، وأاليتان وأغيرهُشَر
قوانينهم وأأنظمتهم وأتشريعاتهم هو وأحأي الشياطين وأتزيينهم.

منضوأالنظمة وأالوأامر وأالتعليمات في الدوألة السلمية تت
أحأكاما شرعية من وأجوب وأتحريم وأندب وأكراهية وأإباحأة،

من تنظيماتضوأأسباب الحأكام وأشروأطها وأموانعها،وأتت
جرائيةوأنحوها مما يتعلق بسياسةإوأترتيبات إدارية وأأوأامر 

الدوألة وأإدارةا شؤوأنها بما تقتضية القواعد الشرعية
العامة،وأيحقق مقاصد السلم.

:المباحات
 أوأ يجوز للولةا أن يحرموا على الناس ما أحأل الله تعالىل

، فإن التحريم وأالتحليل منيحلوا لهم ما حأرم الله تعالى
خصائص اللوهية, فمن ادعاه لنفسه فقد جعلها طاغوتا وأندا

ًا مند قال تعالى: ق وأ تعالىلله َباب َأْر ُهْم  َن َبا ْه َوأُر ُهْم  َباَر َأحْأ ْا  ُذ ّتَخ ۤو{ ٱ
ِه} ّل ل .ٱُدوأِن 

ِذيَنوأقال تعالى:  ّل ِه  ِب ُيَضّل  ِر  ْف ُك ْل ِفي  ٌةا  َد َيا ِز ُء  ّنِس ل ّنَما  ِإ ٱ{ ٱ ۤي ٱ
ّلُه ل َةا َما حَأّرَم  ّد ْا ِع ُئو ِط َوا ُي ًا ل َعام َنُه  ُيَحرُمو َوأ ًا  َعام َنُه  ّلو ُيِح ْا  َفُروأ ٱَك

ِدي ْه َي ّلُه لَ  ل َوأ ِهْم  ِل ْعَما َأ ُء  ُهْم ُس َل ّلُه ُزيَن  ل ْا َما حَأّرَم  ّلو ُيِح ٱَف ۤو ٱ
ِريَن} ِف َكا ْل ْوَم  َق ٱْل .ٱ
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ْيِنوأقال تعالى:  َن ْث ِز  ْع ْلَم َوأِمَن  ْيِن  َن ْث ْأِن  لّض َوأاٍج ّمَن  َأْز َيَة  ِن َثَما ٱ{ ٱ ٱ ٱ
ْيِن َي َث ُلن َأْرحَأاُم  ِه  ْي َل َع َلْت  َتَم ْش َأّما  ْيِن  َي َث ُلن ِم  َأ ْيِن حَأّرَم  َكَر ّذ َءآل ٱُقْل  ٱ ٱ

ِر َق َب ْل َوأِمَن  ْيِن  َن ْث ْبِل  ِل َوأِمَن  ِقيَن.  ِد ُتْم َصا ُكن ِإن  ٍم  ْل ِع ِب ِني  ُئو ٱَنب ٱ ٱ
َأْرحَأاُم ِه  ْي َل َع َلْت  َتَم ْش َأّما  ْيِن  َي َث ْن ُل ِم  َأ ْيِن حَأّرَم  َكَر ّذ َءآل ُقْل  ْيِن  َن ٱْث ٱ ٱ
َلُم ِمّمِن ْظ َأ َفَمْن  َذا  ٰـ َه ِب ّلُه  ل ُكُم  َوأّصا ْذ  ِإ َء  َدآ َه ُتْم ُش ُكن َأْم  ْيِن  َي َث ْن ٱُل ٱ
ِدي ْه َي ّلَه لَ  ل ِإّن  ٍم  ْل ِر ِع ْي َغ ِب ّناَس  ل ُيِضّل  ِل ًا  ِذب َك ِه  ّل ل َلى  َع ٰى  َتَر ٱْف ٱ ٱ ٱ

ِلِميَن} ّظا ل ْوَم  َق ٱْل .ٱ
ّلَه حَأّرَموأقال تعالى:  ل َأّن  ُدوأَن  َه َيْش ِذيَن  ّل ُكُم  َء َدآ َه ُلّم ُش َه ُقْل  ٱ{ ٱ

ْا ُبو ّذ َك ِذيَن  ّل َء  َوآ ْه َأ ْع  ِب ّت َت َوألَ  ُهْم  َع ْد َم َه َتْش َفلَ  ْا  ُدوأ ِه ِإن َش َف َذا  ٰـ ٱَه
ُلوَن} ِد ْع َي ِهْم  ِبَرب ُهم  َوأ ِةا  لِخَر ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن لَ  ّل َوأ َنا  ِت َيا ٱِبآ .ٱ

ْعَمَةوأقال تعالى:  ِن ْا  ُكُروأ ْش َوأ ًا  َطيب ّلُه حَأللً  ل ُكُم  َق ْا ِمّما َرَز ُلو ُك َف ٱ{ ٱ
َلْحَم َوأ ّدَم  ْل َوأ َتَة  ْي ْلَم ُكُم  ْي َل َع ّنَما حَأّرَم  ِإ ُدوأَن.  ُب ْع َت ُه  ّيا ِإ ُتْم  ْن ُك ِإن  ِه  ّل ٱل ٱ ٱ
ِإّن َف ٍد  َعا َوألَ  َباغٍا  ْيَر  َغ ُطّر  ْض َفَمِن  ِه  ِب ِه  ّل ل ِر  ْي َغ ِل ِهّل  ُأ َوأَمآ  ِر  ِزي ْن ٱْلَخ ٱ ٱ

َذا ٰـ َه ِذَب  َك ْل ُكُم  ُت َن ْلِس َأ َتِصُف  ِلَما  ْا  ُلو ُقو َت َوألَ  ُفوٌر ّرحِأيٌم.  َغ ّلَه  ٱل ٱ
َتُروأَن ْف َي ِذيَن  ّل ِإّن  ِذَب  َك ْل ِه  ّل ل َلٰى  َع ْا  َتُروأ ْف َت َذا حَأَراٌم ل ٰـ َه َوأ ٱحَألٌَل  ٱ ٱ

ِليٌم َأ َذاٌب  َع ُهْم  َل َوأ ِليٌل  َق ٌع  َتا ِلُحوَن. َم ْف ُي ِذَب لَ  َك ْل ِه  ّل ل َلٰى  ٱَع .}ٱ
وأهناك حأالت أجازت الشريعة السلمية تدخل الحكومة فيها

لزام به لتحقيق مصلحة شرعية، فهو منعإبالمنع من مباح أوأ ال
لزام بحكم شرعي وأليس بحسب أهواء الناس, وأقد جاءإأوأ 

.في مذكرةا النصيحة ذكر هذه الحالت " 
ًا إلى ضرر أوأ إلى حأرامالحالة الولى: ، أن يكون المباح مؤدي

فللدوألة أوأ المام التدخل في هذه الحالة لمنع حأصول الضرر
ًا باليدز أوأ الجذام وأالمحرم، وأذلك نحو منع من كان مريض

ًا بالله- من الزوأاج لمنع نقل العدوأى، وأنحو منع المعدي -عياذ
من كف أوأ ضعف بصره من قيادةا المركبات في الطرق للضر

الحاصل. وأهذه القاعدةا ثابتة بأحأاديث منع الضرر وأالضرار
وأقاعدةا منع مايوصل إلى حأرام نحو المنع من سب آلهة

ًا بغير علم، وأنحو منع المشركين إذا ظن أنهم يسبون الله عدوأ
الرسول عليه الصلةا وأالسلم في أوأل المر المسلمين من
ادخار لحوم الضاحأي فوق ثلث لضرر المجاعة، وأنحو فعل

 قريشبلهجة بالمصحف المام اللزامعثمان رضي الله عنه ب
عند خشية المحرم من فرقة المسلمين وأفتنتهم في المصار

 منع عمر رضي الله عنه بعض الصحابةوأنحوإذا لم يفعل ذلك، 
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 الفقهأهلمن الخروأج من المدينة للضرر الحاصل بذهاب 
إليهم في النوازل وأمعضلت المور من وأالجتهاد الذين يرجع

قاعدةا السلم. وأموضوع الضرر أوأ المحرم هذا أمر يمكن
ًا كالمصلحة العامة، أدراكه وأالتحقق من وأاقعه وأليس ًا مبهم أمر

الضرر أوأ وألهذا إذا تدخلت الدوألة لمنع أمر مباح أصلً بحجة
حأصول المحرم، فإن عليها إثبات الدليل على وأجود الضرر أوأ

عملها وأفق الشرع في ذلك.  الحرام حأتى يكون
ًا بشؤوأن الدوألة :الحالة الثانية أن يكون أمر المباح متعلق

الخاصة بها كشؤوأن جيشها وأموظفيها وأنحوه فلها حأينئذ اللزام
وأالمنع لمن يتعلق به ذلك من موظفيها وأجنودها لتحقيق مقصد

. وأمن..شرعي وأذلك كإلزام موظفي الدوألة بدوأام مخصوص 
هذا الباب كان عمر رضي الله عنه يقاسم عماله أموالهم

وأيشترط عليهم في ذلك، وأمنع عماله من وأضع أبواب أوأ حأجب
 … مغلقة دوأن رعيتهم

تنظيم المرافق وأالموال العامة، حأيث ثبت :الحالة الثالثة
بالسنة أن ما كان من مرافق المسلمين يشتركون فيه نحو

الماء وأالكل وأالنار وأالطرق العامة، وأما كان من الموال العامة
كالفيء فإن تنظيمه متروأك للدوألة لتحقيق المقصد الشرعي

بعدم اختصاص أحأد به دوأن أحأد، وألها عندئذ اللزام أوأ المنع
من بعض أفراد المباح على هذا الوجه الشرعي. حأيث أن النبي

عليه الصلةا وأالسلم حأمى النقيع، وأاسترجع إقطاع أبيض بن
حأمال لمنجم الملح لحاجة الناس إليه، وأوأزع أبوبكر رضي الله

عنه أموال الفيء بالتساوأي بين الناس، بينما وأزعها عمر رضي
الله عنه بحسب السبقية في السلم، وأأمر الرسول عليه

الصلةا وأالسلم بجعل الطريق سبعة أذرع لتنظيم السير فيه،
ُيرٍسل العلى على السفل، وأقضى بحكمه في السيل بأن 

وأحأمى عمر رضي الله عنه الشرف وأالربذةا..إلى غير ذلك من
أمثلة تدل على أن للمام أوأ الدوألة التدخل لتنظيم المرافق
وأالموال العامة التي يشترك فيها المسلمون لتحقيق مقصد

. شرعي
 تنفيذ فروأض الكفاية المنوطة بالدوألة، حأيث:الحالة الرابعة

ًا بالدوألة كجمع جعل الشرع تنفيذ بعض فروأع الكفاية منوط
الزكاةا وأالجهاد وأنحو ذلك. فللدوألة حأينئذ وأضع تنظيم إجرائي
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لتنفيذ هذه الفروأض المناطة بها، وأمن ذلك أن عثمان رضي
ًا لجمع الزكاةا كما وأرد في ًا معين الله عنه كان يحدد شهر

 .الموطأ
وأمن هذا العرض للشواهد الشرعية التي تبين الحأوال

المخصوصة التي أذن الشارع للدوألة بالتدخل فيها بالمنع أوأ
باللزام من بعض أفراد المباح بهدف تحقيق مقصود شرعي

ًا أن الصل في غير هذه الحأوال أن ليس للدوألة يظهر جلي
تحريم المباح وأالمنع منه، أوأ إيجابه، أوأقصر فعله على من
حأصل على ترخيص منها، لن الباحأة حأكم من خالق العباد

وأربهم تعالى، وأمتى ثبت بالدليل الشرعي إباحأة الفعل فليس
لمخلوق المنع أوأ اللزام به على وأجه الطلق، كمايدل على

ْا{: ذلك حأديث عدي بن حأاتم في تفسير قوله تعالى ُذوأ ّتَخ ا
ِه.... ّل ُدوأِن ال ًا ّمن  َباب َأْر ُهْم  َن َبا ْه َوأُر ُهْم  َباَر .الية }َأحْأ
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باب: الشرطة

جميع الوليات وأمنها وألية الشرطة المقصود منها المر
وأإقامة دين الله في الرض، قال، بالمعروأف وأالنهي عن المنكر

ْاتعالى:  ُو َت َوأآ َةا  َ لّصل ْا  َقاُمو َأ َلْرِض  ِفي  ُهْم  ّنا ّك ِإْن ّم ِذيَن  ّل ٱ{ ٱ ٱ
ِر} ُلُمو َبُة  ِق َعا ِه  ّل ِل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َعِن  ْا  ْو َه َن َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِب ْا  َأَمُروأ َوأ َةا  َكا ٱلّز ٱ ٱ ،ٱ

وأفال شيخ السلم ابن تيمية رحأمه الله "وأجميع الوليات
مر بالمعروأف وأالنهى عن المنكرأنما مقصودها الإالسلمية 

سواء في ذلك وألية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة
وأالصغرى مثل وألية الشرطة وأوألية الحكم أوأ وألية المال وأهى

فمن وأاجبات ،)11وألية الدوأاوأين المالية وأوألية الحسبة"
أمن البلد الشرطة المر بالمعروأف وأالنهي عن المنكر،وأحأفظ

وأالعباد،وأالخذ على أيدي الجناةا وأالمعتدين،وأإقامة الحدوأد
وأتنفيذ أحأكام القضاء، وأتنظيم الناس وأكفهم عن التزاحأم

وأالفوضى وأالتعدي في مجالس القضاء، وأحأراسة
المراء،وأغيرها من العمال التي يتولى المام أوأ من ينوبه

تفصيلها وأتبيينها لهم، وأما يخصهم من عمل دوأن غيرهم من
أصحاب الوليات الخرى.

وأهذا التفصيل في اختصاصهم من العمال، وأتنظيم أعمالهم
تنظيمها لهم وألةا المر في نطاق تبيينها وأالدارية يتولى

أن"الشريعة السلمية قواعدها وأأصولها العامة، فعن أنس
قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وأسلم

 وأذكره ابن،بمنزلة صاحأب الشرط من المير" روأاه البخاري
حأبان في باب ذكر احأتراز المصطفى صلى الله عليه وأسلم من

المشركين في مجلسه إذا دخلوا عليه.
وأعن حأنيش بن المعتمر أن عليا رضي الله عنه بعث صاحأب

أبعثك لما بعثني له رسول الله صلى الله عليه: "شرطة فقال
 وأل تمثال إل وأضعته" روأاه أحأمد.، ل تدع قبرا إل سويته:وأسلم

 خرجت أسقي: السعدي قالزعيُ م ابنوأعن أبي وأائل عن
. وأهم يقولون،فرسا لي في السحر فمررت بمسجد بني حأنيفة

 فأتيت عبد الله فأخبرته فبعث،ن مسيلمة رسول اللهإ

.الفتاوأى مجموع )11
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 وأضرب، فخلى سبيلهم،الشرطة فجاؤوأا بهم فاستتابهم فتابوا
 أخذت قوما في أمر وأاحأد:عنق عبد الله بن النواحأة فقالوا

ني سمعت رسول اللهإ : قال،فقتلت بعضهم وأتركت بعضهم
:ثال بن حأجر فقالأبن اصلى الله عليه وأسلم وأقدم عليه هذا وأ

ن مسيلمةأ نشهد : فقال"أتشهدان أني رسول الله"
آمنت بالله" : فقال النبي صلى الله عليه وأسلم.رسول الله

 قال فلذلك قتلته""ورسله ولو كنت قاتل وفدا لقتلتكما
روأاه أحأمد.

 وأأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عقبة بن حأريث قال"
بن عمر وأجاء رجل قاص وأجلس في مجلسه فقالاسمعت 

بن عمر إلىابن عمر قم من مجلسنا فأبى أن يقوم فأرسل ا
صاحأب الشرط أقم القاص فبعث إليه فأقامه".

وأقال محمد بن خلف بن حأبان في أخبار القضاةا " حأدثنا أحأمد
 قال حأدثنا سليمان بن حأرب قال حأدثنايبن منصور الرماد

 الحسن كانوا يدنونيحأماد بن زيد عن ابن عون قال "لما وأل
منه حأتى يضعوا أيديهم على كتفيه فقال ما يصلح هؤلء الناس
إل وأزعة", وأقال أخبرني محمد بن الحسن الصغانى قال حأدثنا

عفان بن مسلم قال حأدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال "
لما استقضى الحسن ازدحأموا عليه فقال ما يصلح الناس إل

قال أخبرنا عبد الله بن أحأمد بن حأنبل عن أبيه عن وأوأزعة "،
عبدالصمد عن شعبة قال رأيت الحسن وأقال فتكالبوا عليه

فقال ل بد لهؤلء من وأزعة وأكان يقعد إلى المنارةا العتيقة في
آخر المسجد قال يعني للقضاء".

فالشرطة من أسباب قوةا الدوألة السلمية،وأاستتباب المن
فيها، وأالواجب أن يتولى المناء القيام بأعمالها وأتنظيمها،

َكُه}وأقيادةا جنودها، وأقد قال تعالى:  ْل َنا ُم ْد َد َوأَش ،أي قوينا ملكه{
بالنصر وأالهيبة وأالحرس وأالجند، قال العلمة السعدي رحأمه

الله "أي قويناه بما أعطيناه من السباب وأكثرةا العدد وأالعدد
، فالجند وأالحرس كالشرطة)11التي بها قوى الله ملكه"

وأنحوهم من أعظم السباب التي تقوى بها الحكومة وأيشد
سلطانها، وأيبسط نفوذها على نواحأي البلد وأأطرافها.

.الرحأمن الكريم تيسير )11
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لتحاقا بالشرطة:  ا  حكم ال
الجنود من الشرطة وأغيرهم هم من أعوان الحاكم، فإذا أعانوا
الحاكم المسلم على إقامة دين الله وأنصرته، وأصبروأا وأصابروأا
وأرابطوا في أطراف البلد وأفي داخلها, يدافعون عن دين الله

تعالى، وأيذوأدوأن عن دوألة السلم،فعملهم من الجهاد في
 وأمن التعاوأن على البر وأالتقوى، وأقد قال تعالى:،سبيل الله

َوأاِن ْد ُع ْل َوأ ِم  ْث ِل َلى  َع ْا  ُنو َوأ َعا َت َوألَ  ٰى  َو ْق ّت ل َوأ ْلبر  َلى  َع ْا  ُنو َوأ َعا َت َوأ ٱ{ ٱ ٱ ٱ
َقاِب} ِع ْل ُد آ ِدي ّلَه َش ل ِإّن  ّلَه  ل ْا  ُقو ّت ٱَوأ ٱ .ٱ

وأأما جنود الطواغيت وأالظلمة من الشرطة وأغيرهم فهؤلء
 في ذمهم، وأالتحذير من الشرعيةالذين جاءت النصوص
ِإّنجرامهم وأظلمهم، قال تعالى: إعملهم، وأالوعيد على  }

ِئَفًة َطآ ِعُف  َتْض َيْس ًا  َيع َها ِش َل ْه َأ َعَل  َوأَج َلْرِض  ِفي  َعلَ  ْوَن  َع ٱِفْر
ِدين ْفِس ْلُم َكاَن ِمَن  ّنُه  ِإ ُهْم  َء ِنَسا ِيي  َتْح َيْس َوأ ُهْم  َء َنآ ْب َأ َذبُح  ُي ُهْم  ْن ٱم

ِئّمًة َأ ُهْم  َل َع َنْج َوأ َلْرِض  ِفي  ْا  ُفو ِع ُتْض ْس ِذيَن  ّل َلى  َع ّنُمّن  َأن  ُد  ِري ُن َوأ ٱَ. ٱ ٱ
ْوَن َع ِفْر َي  ِر ُن َوأ َلْرِض  ِفي  ُهْم  َل ُنَمكَن  َوأ ِثيَن.  ِر َوا ْل ُهُم  َل َع َنْج ٱَوأ ٱ

َذروأَن} َيْح ْا  ُنو َكا ُهْم ّما  ْن ُهَما ِم َد ُنو َوأُج َهاَماَن  ِإّن وأقال تعالى: ،َوأ }
ِئيَن} ِط ْا َخا ُنو َكا ُهَما  َد ُنو َوأُج َهاَماَن  َوأ ْوَن  َع َ{، وأقال تعالى: ِفْر َفل

ِريَن} ِف َكا ْل ًا ل َظهير َنّن  ُكو َعْمَت وأقال تعالى: {،َت ْن َأ ِبَمآ  َقاَل َرب 
ِرِميَن} ْلُمْج ًا ل ِهير َظ ُكوَن  َأ َلْن  َف َلّي  ، قال ابن عبد البر رحأمهَع

قرأت على قاسم بن محمد أن خالد بن سعيد حأدثهمالله: "
قال حأدثنا محمد بن عبدالله بن محمد قال حأدثنا محمد بن
إسماعيل الصائغ قال حأدثنا أبو نعيم قال حأدثنا عبيدالله بن

الوليد الرصافي قال قلت لعطاء أخ له صاحأب سلطان يكتب
، إن ترك قلمه صار عليه دين،ما يدخل وأيخرج أمين على ذلك

قلت ؟ الرأس من:  قال،وأإن أخذ بقلمه كان له غنى وألعياله
َعْمَت{: تقرأ هذه الية  قال أوأ ما،خالد بن عبدالله ْن َأ ِبَما  َرّب 

ِرِميَن ْلُمْج ّل ًا  ِهير َظ ُكوَن  َأ َلْن  َف َلّي  ، صاحأب القلم عون لهم}َع
ن أقل من صاحأب قلم عون لهم، ليرم بقلمه فإن الله آتيهَوأم

.)11"بغنى أوأ رزق
ِئِنوأقال تعالى:  َدآ ْلَم ِفي  َأْرِسْل  َوأ ُه  َأَخا َوأ َأْرِجْه  ْا  ُل َقا ٱ{ ۤو

ِريَن} "حأدثني عباس بن أبي طالب قال: ، قال ابن جريرحَأاِش

.التمهيد )11
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ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن
ِريَن}بن عباسا ِئِن حَأاِش َدآ ْلَم ِفي ا َأْرِسْل  َوأ  قال " الشرط ",{

بن وأكيع قال ثنا أبي عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجراحأدثنا 
ِريَن}عن أبيه عن مجاهد ِئِن حَأاِش َدآ ْلَم ِفي ا َأْرِسْل  َوأ  قال{

ِفي"الشرط", قال ثنا حأميد عن قيس عن السدي َأْرِسْل  َوأ }
ِريَن} ِئِن حَأاِش َدآ ْلَم  قال "الشرط", حأدثني المثنى قال ثنا أبوا

نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن
ِريَن}بن عباس في قولهامجاهد عن  ِئِن حَأاِش َدآ ْلَم ِفي ا  قال{

"الشرط", حأدثني عبد الكريم بن الهيثم قال ثنا إبراهيم بن
بنابشار قال ثنا سفيان قال ثنا أبو سعد عن عكرمة عن 

ِريَن}عباس ِئِن حَأاِش َدآ ْلَم ِفي ا َأْرِسْل  َوأ .)12لشرط"ا"  قال{
َوأَماوأقال تعالى:  ّناُر  ل ُكُم  َتَمّس َف ْا  َلُمو َظ ِذيَن  ّل َلى  ِإ ْا  ُن َك َتْر َوألَ  ٱ{ ٱ ۤو

ُتنَصُروأَن} ُثّم لَ  َء  َيآ ِل ْوأ َأ ِه ِمْن  ّل ل ُدوأِن  ُكْم ّمن   أخرج ابنوأقد، ٱَل
ْاجرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله  ُن َك َتْر َوألَ  ۤو{

ْا} َلُمو َظ ِذيَن  ّل َلى   قال " يعني الركون إلى الشرك ", وأأخرجٱِإ
ابن جرير وأابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في

ْا}قوله  ُن َك َتْر َوألَ   "ل تميلوا", وأأخرج ابن المنذر وأابن: قالۤو{
ْا} أبي حأاتم عن ابن عباس ُن َك َتْر َوألَ   قال "ل تذهبوا, وأأخرجۤو{

َلى :ابن جرير وأغيره عن أبي العالية في قوله ِإ ْا  ُن َك َتْر َوألَ  ۤو{
ْا}  َلُمو َظ ِذيَن  قال " ل ترضوا أعمالهم ", وأأخرج أبو الشيخٱّل

عن الحسن قال خصلتان إذا صلحتا للعبد صلح ما سواهما من
أمره الطغيان في النعمة وأالركون إلى الظلم ثم تل هذه الية

ّناُر} ُكُم ال َتَمّس َف ْا  َلُمو َظ ِذيَن  ّل َلى  ِإ ْا  ُن َك َتْر َوألَ  ٱ{ .ۤو
ْا{وأقال القرطبي رحأمه الله "قوله تعالى  َلُمو َظ ِذيَن  ّل َلى  }ٱِإ

قيل أهل الشرك وأقيل عامة فيهم وأفي العصاةا على نحو قوله
َنا}تعالى ِت َيا ِفي آ َيُخوُضوَن  ِذيَن  ّل ْيَت ا َأ َذا َر ِإ َوأ  الية وأقد تقدم{

وأهذا هو الصحيح في معنى الية وأأنها دالة على هجران أهل
الكفر وأالمعاصي من أهل البدع وأغيرهم فإن صحبتهم كفر أوأ

.)21معصية إذ الصحبة ل تكون إل عن مودةا"

.البيان جامع )12
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مراء يقربونأليأتين عليكم " :وأقال صلى الله عليه وأسلم
 فمن، ويؤخرون الصلة عن مواقيتها،شرار الناس

 ول، ول شرطيا،أدرك ذلك منكم فل يكونن عريفا
 روأاه ابن حأبان." ول خازنا،جابيا

أخاف عليكم ستا: إمارة" :وأقال صلى الله عليه وأسلم
قطيعة الرحم, والسفهاء, وسفك الدم, وبيع الحكم,

 روأاه" يتخذون القرآن مزامير, وكثرة الشرطًونشوا
الطبراني, وأكثرةا الشرط المذمومة هي المقترنة بالظلم

وأمعاوأنة الظلمة.

:محاسبة الشرطة ومحاكمتهم
 وأأن،وأالواجب على الشرطة أن يقيموا العدل بين الناس

هم، فإذا تعدى أحأدهم على الناسييتجنبوا الظلم وأالتعدي عل
،غيرها،أوأ أخذ أموال الناس بغير حأق من رشا وأغيرهوأأبضرب 

فعلى وألةا المر محاسبته وأمحاكمته وأتنفيذ حأكم الله فيه، وأقد
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وأغيره عن عبد الله بن معقل

 يا: كنت جالسا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي:قال
 ثم جاء،قنبر فقال الناس يا قنبر قال أخرج هذا فاجلده

 ما: فقال علي. ثلثة أسواطّ إنه قد زاد علي:المجلود فقال
 قال صدق يا أمير المؤمنين قال خذ السوط فاجلده؟تقول

ثلثة أسواط ثم قال يا قنبر إذا جلدت فل تتعد الحدوأد".
وأقال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مغيرةا بن عون عن

إبراهيم قال جاء رجل إلى شريح فقال أقدني من جلوازك هذا
: قال؟ ما أردت لهذا الرجل:القائم على رأسك فقال لجلوازه

ازدحأموا عليك فضربته سوطا فأقاده منه"، وأالجلواز الشرطي.
وأأخرج ابن جرير باسناده عن الحكم بن عبد الله قال قال لي

، إياك وأالرشوةا:إذا انقلبت إلى أبيك فقل له: "أنس بن مالك
 وأكان أبوه على شرط المدينة"..فإنها سحت

:حفظ حقوقا الناس
حأفظ المن ليعني التعدي على حأقوق الناس وأخصوصياتهم

طلع عليها،فإن الشريعةاالتي حأرم الله تعالى هتكها وأال
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السلمية جاءت بحفظ حأقوق الناس، وأحأماية خصوصياتهم،
وأصون كرامتهم، وأقد نهى الله تعالى عن التجسس، فقال

ْعَضتعالى:  َب ِإّن  ّظّن  ل ًا ّمَن  ِثير َك ْا  ُبو ِن َت ْج ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{ ٱ ٱ

ْا} َتَجّسُسو َوألَ  ْثٌم  ِإ ّظّن  ّله عنُه أّنٱل َةا رضي ال ْير ُهر ، وأعْن أبي 
ّلم قال  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص إياكم والظن، فإن"رُسول ال

ولول تجسسوا الظن أكذب الحديث، ول تحسسوا 
تنافسوا ول تحاسدوا ول تباغضوا ول تدابروا وكونوا

 روأاه البخاري وأمسلم."عباد الله إخوانا
ّلى اللُه ِه َص ّل ْعُت َرُسوَل ال ْنُه قاَل: َسِم ّله ع َعاوأيَة رضي ال َعْن ُم وأ

ُقوُل:  َي ّلم  ِه وأَس ْي َل ِلميَن"َع ّتبْعَت َعْوراِت الُمْس ّنَك إن ا إ
َدُهَم ُتفِس ْدَت أْن  ِك َتُهْم، أْو  ْد ُه أبو داوأد, وأقال"أفَس , روأا

إن المير إذا ابتغى الريبة في"صلى الله عليه وأسلم 
ّله"الناس أفسدهم ٍد رضي ال  روأاه أبو داوأد, وأعِن ابِن مسعو

ًا، فقاَل: ُتُه َخمر َي ِلْح ُطُر  ْق َت ُفلٌن  َذا  َلُه: ه َفقيَل  ِبَرُجٍل  ِتَى  ُأ ّنُه  ْنُه أ َع
ْذ َنأُخ ٌء،  َنا َشي َل َهْر  ِكْن إن يظ ّتَجّسِس، وأل َنا عِن ال ُنهي ْد  َق ّنا  إ

ِه" روأاه أبو داوأد, وأعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد ِب
رسول الله صلى الله عليه وأسلم المنبر فنادى بصوت رفيع

يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض اليمان" :فقال
، ول تتبعوا عوراتهم، ل تؤذوا المسلمين،إلى قلبه

،فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته
"ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله

 ما أعظمك وأما أعظم:وأنظر ابن عمر إلى الكعبة فقال
 وأالمؤمن أعظم حأرمة عند الله منك" روأاه الترمذي,!حأرمتك

وأعن أبي برزةا السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله
يا معشر من آمن بلسانه ولم" :صلى الله عليه وأسلم
 ول تتبعوا، ل تغتابوا المسلمين،يدخل اليمان قلبه

، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته،عوراتهم
روأاه أبو داوأد."ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته

وأعن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى المير
فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث

إلى المير قال فجاء حأتى جلس إلينا فقال حأذيفة سمعت
ل يدخل الجنة"رسول الله صلى الله عليه وأسلم يقول 

 وأفي روأاية عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع"قتات
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حأذيفة في المسجد فجاء رجل حأتى جلس إلينا فقيل لحذيفة
إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حأذيفة إرادةا أن يسمعه

ل يدخل"سمعت رسول الله صلى الله عليه وأسلم يقول 
 روأاه البخاري وأمسلم وأاللفظ له."الجنة قتات

بيوت دوأن إذن أهلها، فقال تعالى:لوأحأرم الله تعالى دخول ا
ْا ِنُسو ْأ َت َتْس ّتٰى  ُكْم حَأ ِت ُيو ُب ْيَر  َغ ًا  ُيوت ُب ْا  ُلو ْدُخ َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{
ّكُروأَن َذ َت ُكْم  ّل َع َل ُكْم  ّل ْيٌر  ُكْم َخ ِل ٰذ َها  ِل ْه َأ َلٰى  َع ْا  ّلُمو ُتَس ّلْم. َوأ ِإن  َف

ُكْم َل ِقيَل  ِإن  َوأ ُكُم  َل َذَن  ْؤ ُي ّتٰى  َها حَأ ُلو ْدُخ َت َفلَ  ًا  َأحَأد َهآ  ِفي ْا  ُدوأ َتِج
ِليٌم} َع ُلوَن  ْعَم َت ِبَما  ّلُه  ل َوأ ُكْم  َل َكٰى  َأْز َو  ُه ْا  ُعو ْرِج َف ْا  ُعو ٱْرِج ٱ  وأعن،ٱ

سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حأجر النبي صلى
الله عليه وأسلم، وأمع النبي صلى الله عليه وأسلم مدرى يحك

لو أعلم أنك تنتظر، لطعنت به في"به رأسه، فقال 
 روأاه"عينك، إنما جعل الستئذان من أجل البصر

البخاري وأمسلم.
ّلمإفإن  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  :نكار المنكر معلق بالرؤية كما قال َص

َتطْع" َيْس َلْم  ِإْن  َيدِه، َف ِب ُه  ّيْر ْليغ ًا َف ْنكر ُكم ُم ْن َأى ِم َمْن َر
َأْضَعُف َلَك  َذ ِطْع َفبَقلبِه َو َت َيْس َلْم  ِإْن  ِنِه، َف ِلَسا ِب ف

ِليماِن  روأاه مسلم، فل يكشف الشرطي أوأ المحتسب ما"ا
كان مستورا أوأ يفتش بيتا إل إذا خشي انتهاك حأرمة ل يمكن

عتداء بالقتل أوأ الزنا. ااستدراكها كال
طلع على الرسائل إل إذا كان صاحأباوأكذلك ليجوز ال

 علىالرسالة متهما، وأقد احأتوت رسالته على ما فيه ضرر
لمسلمين يفوق مفسدةا النظر إلى الرسالة وأالكشف عماا

فيها، وأقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب: من نظر في
كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره، ثم ذكر باسناده
عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه
:وأسلم وأالزبير بن العوام وأأبا مرثد الغنوي، وأكلنا فارس، فقال

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من"
بن أبي بلتعةاالمشركين، معها صحيفة من حاطب 

 قال: فأدركناها تسير على جمل لها حأيث"إلى المشركين
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وأسلم، قال: قلنا: أين

قالت: ما معي كتاب، فأنخنا بها، فابتغينا في الكتاب الذي معك
ًا، قال: قلت: ًا، قال صاحأباي: ما نرى كتاب رحألها فما وأجدنا شيئ
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لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وأسلم، وأالذي
يحلف به، لتخرجن الكتاب أوأ لجردنك. قال: فلما رأت الجد

مني أهوت بيدها إلى حأجزتها، وأهي محتجزةا بكساء، فأخرجت
الكتاب، قال: فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه

"؟!ما حملك يا حاطب على ما صنعت" وأسلم، فقال
ًا بالله وأرسوله، وأما غيرت وأل قال: ما بي إل أن أكون مؤمن

بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي
وأمالي، وأليس من أصحابك هناك إل وأله من يدفع الله به عن

ًا"أهله وأماله، قال   قال:"صدقا، فل تقولوا له إل خير
فقال عمر بن الخطاب: إنه قد خان الله وأرسوله وأالمؤمنين،

يا عمر، وما يدريك،"فدعني فأضرب عنقه، قال: فقال 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما

قال: فدمعت عينا عمر "شئتم، فقد وجبت لكم الجنة
وأقال: الله وأرسوله أعلم".

وأليجوز للشرط أوأ غيرهم أن يعتدوأا على الناس بالتعذيب أوأ
الضرب أوأ الحبس في غير العقوبات الشرعية، وأقد قال تعالى:

ِد َق َف ْا  ُبو َتَس ْك ِر َما  ْي َغ ِب َناِت  ْؤِم ْلُم َوأ ِنيَن  ْؤِم ْلُم ُذوأَن  ْؤ ُي ِذيَن  ّل َوأ ٱ{ ٱ ٱ ٱ
ًا} ِبين ًا ّم ْثم ِإ َوأ ًا  َتان ْه ُب ْا  ُلو َتَم :، وأقال صلى الله عليه وأسلمٱحْأ

 قوم معهم سياط:صنفان من أهل النار لم أرهما"
 ونساء كاسيات.ا يضربون بها الناس،كأذناب البقر

 رؤوسهن كأسنمة البخت، مميلت مائلت،عاريات
 وإن ريحها، ول يجدن ريحها، ل يدخلن الجنة،المائلة

 روأاه مسلم، وأالذين معهم"ليوجد من مسيرة كذا وكذا
سياط هم الجلدوأن أعوان وأالي الشرطة.

بي هريرةا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى اللهأوأعن 
يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما": عليه وأسلم

، يغدون في غضب الله،في أيديهم مثل أذناب البقر
 روأاه مسلم, وأقال صلى الله"ويروحون في سخط الله

سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون" :عليه وأسلم
 روأاه" ويروحون في سخط الله،في غضب الله

ّنُه ُهما أ ْن ّلُه ع ٍم رضي ال ِهَشام بن حأكيم بن حأزا الطبراني, وأعن 
ِقيُموا في الّشْمس، ُأ ْد  َناٍس ِمَن النباِط، وأق ِم على أ مّر بالّشا
ُبوَن في ّذ َع ُي ًقيل:  َهذا  َقال: ما  َف ْيُت،  ِهم الّز ُؤوأِس وأُصّب على ُر
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ُد َه ِهَشاٌم: أْش َقال  َف ِة.  ِبُسوا في الِجزي ٍة: حُأ ِروأاي َوأفي  الَخراِج، 
ُقوُل ّلم ي ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ْعُت رُسول ال ّله" :لسِم إن ال

ْنيا ّد ّناس في ال ُبوَن ال ّذ ُيع ّذُب الِذيَن  َدَخل على"ُيع َف  
ٍد ُعو ّلوا. روأاه مسلم, وأعْن أبي َمْس ِبهم فُخ َفأمر  َثُه،  ّد ِر، فح الِمي

ًا لي بالّسوِط، ِرُب غلم ْنُت أْض ُك َقال:  ْنُه  ّله ع ّي رِضَي ال ِر ْد الب
ًا ِمْن َخلفي  ْعُت صوت َلْم أبا َمْسُعو"َفسِم َهْمٍ"داع ْف َلْم أ َف  

ّلى اللُه ّله َص ُهو رُسوُل ال ّني إذا  َنا ِم َلّما د َف َغضب،  ْل ْوَت ِمَن ا الّص
ُقوُل  َي ُهو  َفإذا  ّلم  ِه وأَس ْي َل ّله أْقدُر"َع َلْم أبا مْسُعوٍد أّن ال اع

ِم ْنَك َعلى هذا الُغل ْيَك ِم َل ُه"ع َد ْع ًا ب ُلوك ْلُت: ل أْضرُب مم ُق َف  
ِه, وأفي ِت ْيب ِدي ِمْن ه ْوُط ِمْن ي َقَط الّس َفَس ٍة:  َوأاي ًا, وأفي ر أبد
َقال  َف ّله تعالى  ِه ال ِلوْج ُهو حُأّر  ّله  َيا رُسول ال ْلُت:  ُق ٍة: ف أَما"روأاي

ّناُر ّناُر، أْو لَمّستَك ال ْتَك ال َلَفَح َل َتْفَعْل،  َلْم   روأاه"لْو 
 .مسلم

 ول تردوا،أجيبوا الداعي" :قال صلى الله عليه وأسلموأ
 روأاه أحأمد وأغيره, وأعن" ول تضربوا المسلمين،الهدية

أبي هريرةا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
"من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة"وأسلم 

. روأاه البزار وأالطبراني
وأعن عبدالله بن عمروأ بن العاص يقول: إن رجل سأل رسول

من"الله صلى الله عليه وأسلم: أي المسلمين خير قال: 
روأاه مسلم وأروأى"سلم المسلمون من لسانه ويده

منالمسلم من سلم المسلمون "البخاري نحوه وألفظه 
."ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنهلسانه 

وأعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه
المسلم من سلم المسلمون من لسانه": وأسلم يقول

 روأاه مسلم, وأعن أبي موسى، قال: قلت: يا رسول"ويده
من سلم المسلمون من"الله أي السلم أفضل قال 

روأاه البخاري وأمسلم. " لسانه ويده
 أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهعنوأ

 وأل ليأخذوأاأبشاركم،فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا 
 قال عمروأ. فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه،أموالكم

 إي: قال؟ لو أن رجل أدب بعض رعيته أتقصه منهالعاص:بن 
 الله صلى الله عليهرسول وأقد رأيت ،وأالذي نفسي بيده أقصه
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 أبيعن نفسه" روأاه أبو داوأد, وأعند أحأمد من أقصوأسلم 
 يا:فراس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال

 إذ بين ظهرينا النبي صلى، نعرفكمكنانا إنما إل أأيها الناس 
، الله من أخباركمينبئنا وأإذ ، ينزل الوحأيوأإذ ،الله عليه وأسلم

 وأقد انقطع، انطلققدن النبي صلى الله عليه وأسلم إل وأأ
 وأإنما نعرفكم بما نقول لكم من أظهر منكم خيرا ظنناالوحأي،

 منكم لنا شرا ظننا به شراأظهر وأمن ،به خيرا وأأحأببناه عليه
ي علأتىنه قد إل أ ، سرائركم بينكم وأبين ربكم،وأأبغضناه عليه

حأين وأأنا أحأسب أن من قرأ القرآن يريد الله وأما عنده فقد
 رجال قد قرؤوأه يريدوأن به ما عندأن إل ،خيل إلى بآخرةا

ني وأاللهإ أل ، وأأريدوأه بأعمالكم، فأريدوأا الله بقراءتكم،الناس
، وأل ليأخذوأا أموالكم،ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم

 بهفعل فمن وأسنتكم، إليكم ليعلموكم دينكم أرسلهموألكن 
 فوالذي نفسي بيدي إذا لقصنهّي، فليرفعه إل،شيء سوى ذلك

 يا أمير المؤمنين أوأ رأيت: فقالالعاص فوثب عمروأ بن .منه
 أئنكرعيتهن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض إ

،ي وأالذي نفس عمر بيده إذ لقصنه منهإ : قال؟لمقتصه منه
، من نفسهيقصوأقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وأسلم 

 وأل، وأل تجمروأهم فتفتنوهم، ل تضربوا المسلمين فتذلوهمأل
 تنزلوهم الغياض فتضيعوهموأل ،تمنعوهم حأقوقهم فتكفروأهم

."
ّلى ّله عنُه عن النبي َص ْيِع بِن الحارِث رضَي ال َف ُن َةا  ْكَر َب َأبي  وأعن 

ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع َيْوَم" اللُه  ِتِه  َئ ْي َكَه َداَر  َت ِإّن الّزَماَن َقِد اْس
ًا، َنا َعَشر َشْهر ْث َلْرَض: الّسنُة ا ّله الّسمواِت وا َلَق ال َخ

ْلقْعدة َوذو ُذو ا َياٌت:  ِل َتَوا َثلثٌا ُم َبَعٌة ُحُرم:  َأْر ْنَها  ِم
َباَن، َدي َوَشْع ْيَن ُجما َب ْلُمحّرُم، َورُجب الذي  ْلِحّجِة، وا ا

َذا ّنُهَأّي َشْهٍر َه َأ ّنا  َن ّتى ظ َكَت حَأ َفس َلم،  ْع َأ ُلُه  ّله وأرُسو َنا: ال ْل  ق
ِه، قال:  ِر اْسِم ْي َغ ِب ِه  ُيسّمي ْلِحّجِة"َس َذا ا ْيس  َلى:؟"َأل َنا: ب ْل ُق  

َذاقال " َلٍد َه َأّي ب ّتى؟ف َكَت حأ َفَس َأعلُم،  ُلُه  َوأرُسو ّله  َنا: ال ْل ُق  "
ِه. قال " ْير اْسِم َغ ِه ب ُيسّمي ّنُه س َأ ّنا  َن َة الحرَمَظ ْلد ْلب ْيَس ا َل "َأ

َلى. قال  ْلنا: ب َذا"ُق ٍم ه َيو َأّي  ْعلُم، "؟َف َأ ُلُه  ّله وأرُسو َنا: ال ْل ُق
ِه. قال " ْير اسِم ِبغ ِه  ُيسّمي ّنه س َأ ّنا  َن َظ ّتى  َكَت حَأ َيْوَمَفس ْيَس  َل َأ

ّنْحر َلى. قال "ال َب َنا:  ْل ُق ُكْم"  َل َأْمَوا ُكْم َو َء ِإّن ِدما ف
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َذا في ُكْم َه َيْوِم َكُحْرَمِة  ُكْم حَراٌم،  ْي َل ُكْم َع َأْعراَض و
ُكم ّب ْلَقْون ر َت َذا، َوَس ُكْم َهذا في َشْهِركم َه َلِد َب

ًا ُكّفار َبْعِدي  َتْرِجُعوا  َأل َفل  ُكْم،  ِل َأْعَما ُكْم َعْن  ُل ْأ َيْس َف
ِئَب، ْلَغا ُد ا ّلِغ الّشاِه ُيب ِل َألَ  َبْعٍض،  ُكْم ِرَقاَب  َبْعُض يْضِرُب 

َبْعِض َمْن َله ِمن  َأْوَعى  ُكوَن  َي َأْن  ْبلُغه  َلعّل بْعض من ي ف
ّلْغُت" ُثّم قال" َسِمعه  َأل َهْل ب ّلْغُت،  َب َعْم،َأل َهْل  َن ْلنا:  ُق  "

ْدقال " ّلُهْم اْشه " متفٌق عليه. وأفي روأاية عند البخاريال
فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، وأبشاركم،"

عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا،
."في بلدكم هذا

ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َأن رسوَل ال ّله عنه،  َأبي هريرةا رضي ال وأعن 
ّلم قال  ِلُس"وأَس ْلُمْف ْدُرون من ا َت َنا َمْن "َأ ِفي ْفلُس  ْلُم ُلوا: ا قا

َع.  َتا َوأل َم َلُه  َهَم  ِدْر ِتي َمْنفقال "ل  ُأّم ِلَس ِمْن  ْلُمْف ِإّن ا
ْد ِتي وَق ْأ َكاٍة، وي ٍم وَز َيا ِبَصلٍة َوِص ْلقيامِة  َيْوَم ا ِتي  ْأ َي

َذا، َدم ه َذا، وسَفَك  َكَل ماَل َه َأ َذا َو َذف ه َتَم هذا، وق َش
ِتِه، وَهذا ِمن َنا َذا ِمْن حَس َطى ه ُيْع َوَضَرَب هذا، ف

ْيِه، َل َأْن يْقِضَي َما َع ْبَل  َيْت حسناته َق ِن ِإْن َف ِتِه، َف َنا حَس
ّنار ُطِرح في ال ُثّم  ْيه،  َل ُطرَحْت ع َياُهْم َف َطا َذ ِمْن َخ ِ"ُأِخ

روأاه مسلم .
وألكي تحفظ حأقوق الناس وأتصان من التعدي، يجب على

توقيفه أوأ وأالشرطة وأالمحتسبين أل يقدموا على سجن أحأد
ضربه أوأ تفتيشه إل بحكم من القضاء الشرعي, وأالوجب على

 وأما،الولةا من أمراء وأعلماء أن يبينوا للشرطة حأدوأد عملهم
ماب وأما ليجوز،حأتى يكونوا على بصيرةا وأعلم ،يجوز لهم فعله

وأأن تربط أعمالهم بطال الظلم،إحأقاق الحق وأإيقومون به من 
ْاأهل العلم،وأقد قال تعالى: فتاوأى بالقضاء الشرعي وأ ُلو َأ ْس َف ٱ{

َلُموَن} ْع َت ُتم لَ  ْن ُك ِإن  ِر  ْك ّذ ل ْهَل  عن أبي وأائل قال: قال عبدوأ ،ٱَأ
 لقد أتاني اليوم رجل،" رضي الله عنه (وأهو ابن مسعود)الله

فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجل مؤديا
نشيطا، يخرج مع أمرائنا في المغازي، فيعزم علينا في أشياء ل

نحصيها فقلت له: وأالله ما أدري ما أقول لك، إل أنا كنا مع
النبي صلى الله عليه وأسلم، فعسى أل يعزم علينا في أمر إل
مرةا حأتى نفعله، وأإن أحأدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وأإذا
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شك في نفسه شيء سأل رجل فشفاه منه، وأأوأشك أل
تجدوأه، وأالذي ل إله إل هو، ما أذكر ما غبر من الدنيا إل

 وأفي تهذيب" روأاه البخاري،كالثغب، شرب صفوه وأبقي كدره
علي بن عبد العزيز البردعي " الكمال للمزي رحأمه الله عن

قال حأدثنا عبد الرحأمن بن أبي حأاتم قال في كتابي عن الربيع
بن سليمان قال كان لبي يعقوب البويطي من الشافعي منزلة

 سل أبا يعقوب:وأكان الرجل ربما سأله عن المسألة فيقول
فإذا أجاب أخبره فيقول هو كما قال قال وأربما جاء إلى

الشافعي رسول صاحأب الشرطة فيوجه الشافعي أبا يعقوب
البويطي وأيقول هذا لساني" .
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باب: تأسيس الدوألة الجديدةا

إن بناء الدوألة السلمية وأتثبيت أركانها ليحكم السلم في
 منظمة لكي تبسطاجميع شؤوأنها، يتطلب جهودا كبيرةا, وأأعمال

الحكومة قوتها على جميع البلد وأتحكم السيطرةا الكاملة
نفلت وأالفوضى التي اعتادهالعليها، وأتحول دوأن أي نوع من ا

البعض في أثناء الحرب.
وأفي هذا الباب بعض المعالم المهمة التي تجب العناية بها في

هذه المرحألة التأسيسية للدوألة.

بتلء:  ل  وأولها: الصبر على ا
الصادقين من زحأتى يميبتلء أهل اليمان امن سنن الله تعالى 

ْاالكاذبين،كما قال تعالى:  ُل َيُقو َأن  ْا  ُك ْتَر ُي َأن  ّناُس  ل َأحَأِسَب  ۤو{ ۤو ٱ
ّلُه ل َلَمّن  ْع َي َل َف ِهْم  ِل ْب َق ِذيَن ِمن  ّل ّنا  َت َف ْد  َق َل َوأ ُنوَن.  َت ْف ُي ُهْم لَ  َوأ ّنا  ٱآَم ٱ

ِبيَن} ِذ َكا ْل َلَمّن  ْع َي َل َوأ ْا  ُقو َد ِذيَن َص ٱّل ،فلبد أن تبتلى الحكومةٱ
السلمية الجديدةا في بداية نشأتها وأفي مسيرتها كلها بأعداء

حتم علىيتربصون بها وأيسعون لزالتها بشتى الوسائل، وأهذا ي
لزمةل وأأن يعدوأا العدةا ا،وألةا المر أن يكونوا على حأذر دائم

لمواجهة العداء وأالتصدي لمخططاتهم وأمكائدهم،وأقد قال
ًاتعالى:  َثَمن ِتي  َيا ِبآ ْا  َتُروأ َتْش َوألَ  ْوِن  ْخَش َوأ ّناَس  ل ْا  ُو َتْخَش َفلَ  ٱ{ ٱ

ُهُم ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َف ّلُه  ل َأنَزَل  ِبَمآ  ُكم  َيْح ّلْم  َوأَمن  ِليلً  ٱَق
ِفُروأَن} َكا ،وأالية تحذر من نوعين من الساليب التيٱْل

يستخدمها العداء للصد عن إقامة حأكم الله في الرض،وأأوألها
 فقال، وألهذا نهى الله تعالى عن خشيتهم،التهديد وأالتخويف

ْوِن}تعالى:  ْخَش َوأ ّناَس  ل ْا  ُو َتْخَش َفلَ  ٱ{ ، وأالثاني: الترغيب بشيءٱ
من الدنيا حأتى يتراجع وألةا المر عن إقامة حأكم الله في

الرض،وأقد يسمون هذا الشيء من متاع الدنيا بالمساعدات
 بالحصار القتصادي أوأ غيره، وأقد حأذرأن يهددوأاالقتصادية أوأ 

ِليلً}الله تعالى من هذا فقال تعالى:  َق ًا  َثَمن ِتي  َيا ِبآ ْا  َتُروأ َتْش َوألَ  }،
َعنوأقال تعالى  ْا  ّدوأ َيُص ِل ُهْم  َل َوا َأْم ُقوَن  ُينِف ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ِإّن  ٱ{

ُبوَن َل ْغ ُي ُثّم  ًةا  ِهْم حَأْسَر ْي َل َع ُكوُن  َت ُثّم  َها  َن ُقو ُينِف َفَس ِه  ّل ل ِبيِل  ٱَس
ُيْحَشُروأَن} ّنَم  َه َلٰى َج ِإ ْا  َفُر َك ِذيَن  ّل ۤوَوأ ِذيَن, وأقال تعالى: ٱ ّل ُهُم  ٱ{
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ِه ّل ِل َوأ ْا  َفّضو َين ّتٰى  ِه حَأ ّل ل َد َرُسوِل  َلٰى َمْن ِعن َع ْا  ُقو ُتنِف ُلوَن لَ  ٱَيُقو
ُهوَن} َق ْف َي ِقيَن لَ  ِف َنا ْلُم ِكّن  ٰـ َل َوأ َلْرِض  َوأ َوأاِت  لّسَما ِئُن  ٱَخَزآ ٱ . ٱ
 كما هو،وأمن وأسائل العداء قتال المسلمين لصدهم عن دينهم

ُلوَنمشاهد في هذه الحملة الصليبية،وأقد قال تعالى:  َيَزا َوألَ  }
ْد ِد َت َيْر َوأَمن  ْا  ُعو َطا َت ِإن اْس ُكْم  ِن ِدي َعن  ُكْم  ّدوأ َيُر ّتٰى  ُكْم حَأ َن ُلو ِت َقا ُي

ِفي ُهْم  ُل ْعَما َأ َطْت  ِب ِئَك حَأ ٰـ ْوأ ُأ َف ِفٌر  َكا َو  ُه َوأ َيُمْت  َف ِه  ِن ِدي َعن  ُكْم  ْن لِم
ۤ

ُدوأَن} ِل َها َخا ِفي ُهْم  ِر  ّنا ل َأْصَحاُب  ِئَك  ٰـ ْوأ ُأ َوأ ِةا  لِخَر َوأ َيا  ْن ّد ٱل ل
ۤ

ٱ .ٱ
محاربةلعلمية المضللة إوأمن وأسائل كيدهم شن الحملت ال

ُدوأَنالسلم وأصد المسلمين عن دينهم،وأقد قال تعالى:  ِري ُي }
ْو َل َوأ ُه  ُنوَر ِتّم  ُي َأن  ِإلّ  ّلُه  ل َبٰى  أ

ْ َي َوأ ِهْم  ِه َوا ْف َأ ِب ِه  ّل ل ُنوَر  ْا  ُئو ِف ْط ُي ٱَأن  ٱ
ِفُروأَن} َكا ْل َه  ِر ُكْم, وأقال تعالى: ٱَك ُفِس ْن َأ َوأ ُكْم  ِل َوا َأْم ِف  ُوّن  َل ْب ُت َل ۤي{

ِذيَن ّل َوأِمَن  ُكْم  ِل ْب َق َتاَب ِمن  ِك ْل ْا  ُتو ُأوأ ِذيَن  ّل ُعّن ِمَن  َتْسَم َل ٱَوأ ٱ ٱ
ِم َعْز ِلَك ِمْن  ٰذ ِإّن  َف ْا  ُقو ّت َت َوأ ْا  ِبُروأ َتْص ِإن  َوأ ًا  ِثير َك ًذى  َأ ْا  ُك ۤوَأْشَر

ِر} ُلُمو , وأغيرها من صنوف الذى وأالكيد وأالمكر وأالعدوأانٱ
ْكُرالذي ل يفتر وأل يكل ليل وأل نهارا،كما قال تعالى:  َبْل َم }

ًا} َداد َأن َلُه  َعَل  َنْج َوأ ِه  ّل ِبال ُفَر  ْك ّن َأن  َنآ  َن ْأُمُروأ َت ْذ  ِإ ِر  َها ّن َوأال ْيِل  ّل ْل .ا
ًا}وأقال تعالى:  ّبار ُك ًا  ْكر ْا َم َكُروأ َوأَم }.

َكاَنوأقال تعالى: { ِإن  َوأ ُهْم  ْكُر ِه َم ّل ل َد  َوأِعن ُهْم  ْكَر ْا َم َكُروأ ْد َم َق ٱَوأ
َباُل} ْلِج ْنُه  َتُزوأَل ِم ِل ُهْم  ْكُر .ٱَم

َهاوأقال تعالى:  ِرِمي ِبَر ُمَج َكا َأ ٍة  َي َقْر ُكّل  ِفي  َنا  ْل َع ِلَك َج ٰذ َك َوأ }
ُعُروأَن} َيْش َوأَما  ِهْم  ُفِس ْن َأ ِب ِإلّ  ُكُروأَن  َيْم َوأَما  َها  ِفي ْا  ُكُروأ َيْم , وأقالِل

َنَكتعالى:  ُبو َكذ ُي ُهْم لَ  ّن ِإ َف ُلوَن  ُقو َي ِذي  ّل ُنَك  َيْحُز َل ّنُه  ِإ َلُم  ْع َن ْد  َق ٱ{
َبْت ُرُسٌل من ُكذ ْد  َق َل َوأ ُدوأَن.  َيْجَح ِه  ّل ل َياِت  ِبآ ِلِميَن  ّظا ل ِكّن  ٰـ َل ٱَوأ ٱ

َبدَل َوألَ ُم َنا  َنْصُر ُهْم  َتا َأ ّتٰى  ْا حَأ ُذوأ ُأوأ َوأ ْا  ُبو ُكذ َلٰى َما  َع ْا  َبُروأ َفَص ِلَك  ْب َق
ِليَن} ْلُمْرَس ِإ  َب ّن َءَك ِمن  ْد َجآ َلق َوأ ِه  ّل ل ِلَماِت  َك ٱِل َ, وأقال تعالى: ٱ َفل }

ُنوَن} ِل ْع ُي َوأَما  ُيِسّروأَن  َلُم َما  ْع َن ّنا  ِإ ُهْم  ُل ْو َق .َيْحُزنَك 
وأالمسلمون من الولةا وأغيرهم يجب عليهم أمام مؤامرات

العداء أن يثبتوا على الحق, وأأن يصبروأا وأيصابروأا وأيرابطوا
في جهاد العداء, وأأن يتصدوأا لكيدهم وأمكرهم, وأأن يتيقنوا

 حأق التوكل فيى الله وأأن يتوكلوا عل،بوعد الله وأنصره لعباده
َناأمورهم كلها،وأقد قال تعالى:  ِر َأْم ِب ُدوأَن  ْه َي ِئّمًة  َأ ُهْم  ْن َنا ِم ْل َع َوأَج }

ُنوَن} ِق ُيو َنا  ِت َيا ِبآ ْا  ُنو َكا َوأ ْا  َبُروأ ،فالمامة في الدين إنما تنالَلّما َص
ُكْمبالصبر وأاليقين،وأقال تعالى:  َيُضّر ْا لَ  ُقو ّت َت َوأ ْا  ِبُروأ َتْص ِإن  َوأ }
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ُلوَن ُمِحيٌط} ْعَم َي ِبَما  ّلَه  ل ِإّن  ًا  ْيئ ُهْم َش ُد ْي ،وأ قال المام ابنٱَك
ّنَك  "وأقال الله تعالى لنبيه:القيم رحأمه الله ِإ ِه  ّل َلى ال َع ّكْل  َو َت َف }

ِبيِن} ْلُم ّق ا ْلَح َلى ا  فأمر سبحانه بالتوكل عليه وأعقب هذاَع
المر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وأتحققه

ِبيِن} وأهو قوله تعالى ْلُم ّق ا ْلَح َلى ا َع ّنَك  ِإ  فإن كون العبد على{
الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله, وأالكتفاء به,

وأاليواء إلى ركنه الشديد, فإن الله هو الحق وأهو وألي الحق,
وأناصره, وأمؤيده, وأكافي من قام به, فما لصاحأب الحق أل
يتوكل عليه, وأكيف يخاف وأهو على الحق كما قالت الرسل

َنا} لقومهم َل ُب َنا ُس َدا َه ْد  َق َوأ ِه  ّل َلى ال َع ّكَل  َو َت َن َألّ  َنا  َل َوأَما   فعجبوا{
من تركهم التوكل على الله وأقد هداهم, وأأخبروأا أن ذلك ل

يكون أبدا, وأهذا دليل على أن الهداية وأالتوكل متلزمان,
فصاحأب الحق لعلمه بالحق وألثقته بأن الله وألي الحق وأناصره

.)11مضطر إلى توكله على الله ل يجد بدا من توكله"

:الثاني: الزهد في الدنيا
يجب على المجاهدين أل يركنوا إلى الدنيا بعد تحقق النصر، بل

من عليهم أن يواصلوا سعيهم وأجهادهم لتحقيق المقصود
العدةاالجهاد وأهو إقامة شريعة الله تعالى في البلد،وأأن يعدوأا 
وأيتخذوأا ما يستطيعون من وأسائل القوةا لمواجهة العداء

المتربصين في الخارج وأالعداء المتربصين في الداخل من
المرتدين وأالمنافقين الذين سوف يسعون إلى الفتنة وأإعاقة
إقامة شريعة الله في البلد، وأقد قال تعالى عن المنافقين:

ِئَر{ َوأا ّد ل ُكُم  ِب ّبُص  َتَر َي َوأ ًا  ْغَرم ُق َم ِف ُين ُذ َما  ّتِخ َي ْعَراِب َمن  َل ٱَوأِمَن  ٱ
ِليٌم َع ٌع  ّلُه َسِمي ل َوأ ِء  ْو لّس ُةا  ِئَر َدآ ِهْم  ْي َل ٱَع ْو، وأقال تعالى: }ٱ َل }

ُكُم َن ُغو ْب َي ُكْم  َل َ ْا ِخل ُعو ْوأَض َل َبالً وأ ِإلّ َخ ُكْم  ُدوأ ُكم ّما َزا ِفي ْا  َخَرُجو
ْا ُو َغ َت ْب ِد  َق ِلِميَن.  ّظا ل ِب ِليٌم  َع ّلُه  ل َوأ ُهْم  َل ُعوَن  ُكْم َسّما ِفي َوأ َنَة  ْت ِف ٱْل ٱ ٱ ٱ
َأْمُر َهَر  َظ َوأ ّق  ْلَح َء  ّتٰى َجآ ُلُموَر حَأ َلَك  ْا  ُبو ّل َق َوأ ْبُل  َق َنَة ِمن  ْت ِف ٱْل ٱ ٱ

ُهوَن} ِر َكا ُهْم  َوأ ِه  ّل ًا, وأقال تعالى: ٱل ْا َمْسِجد ُذوأ ّتَخ ِذيَن  ّل َوأ ٱ{ ٱ
ّلَه ل ّلَمْن حَأاَرَب  ًا  ِإْرَصاد َوأ ِنيَن  ْؤِم ْلُم ْيَن  َب ًا  ِريق ْف َت َوأ ًا  ْفر ُك َوأ ًا  ٱِضَرار ٱ

ِلف َيْح َل َوأ ْبُل  َق َلُه ِمن  ُدَُوأَرُسو َه َيْش ّلُه  ل َوأ َنٰى  ْلُحْس ِإلّ  َنا  ْد َأَر ِإْن  ٱّن  ٱ
ٰى ِمْن َو ْق ّت ل َلى  َع ُأّسَس  ٌد  ّلَمْسِج ًا  َبد َأ ِه  ِفي ُقْم  َت ُبوَن. لَ  ِذ َكا َل ُهْم  ّن ٱِإ

.الهجرتين طريق )11
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ّلُه ل َوأ ْا  ّهُروأ َط َت َي َأن  ّبوَن  ُيِح ِرَجاٌل  ِه  ِفي ِه  ِفي ُقوَم  َت َأن  ّق  َأحَأ ٍم  ْو َي ّوأِل  ٱَأ
ِه ّل ٰى ِمَن ال َو ْق َت َلٰى  َع َنُه  َيا ْن ُب َأّسَس  َفَمْن  َأ ِريَن.  ّه ّط ْلُم ٱُيِحّب 

ِه ِب َهاَر  ْن َف ٍر  َها َفا ُجُرٍف  َلٰى َش َع َنُه  َيا ْن ُب َأّسَس  َأم ّمْن  ْيٌر  َواٍن َخ ِرْض ٱَوأ
ُهُم ُن َيا ْن ُب َيَزاُل  ِلِميَن. لَ  ّظا ل ْوَم  َق ْل ِدي  ْه َي ّلُه لَ  ل َوأ ّنَم  َه ِر َج َنا ٱِفي  ٱ ٱ

ِليٌم َع ّلُه  ل َوأ ُهْم  ُب ُلو ُق َع  ّط َق َت َأن  ِإلّ  ِهْم  ِب ُلو ُق ِفي  َبًة  ِري ْا  ْو َن َب ِذي  ٱّل ٱ
ِكيٌم}. حَأ

،وأالميل إلى الدعة وأالراحأة بعد النصرفإن الركون إلى الدنيا
وأترك الجهاد، وأالغفلة عن الخطار التي تهدد السلم

وأالمسلمين من اللقاء بالنفس إلى التهلكة، فعن أسلم أبي
عمران قال " غزوأنا من المدينة نريد القسطنطينية، وأعلى

بن الوليد، وأالروأم ُملِصُقواالجماعة عبد الرحأمن بن خالد 
ّوأ فقال الناس: ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العد
ّله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: َمْه، َمْه، ل إله إل ال
ّله نبيه صلى إنما نزلت هذه الية فينا معشر النصار لما نصر ال

ُلّم نقيم في أموالنا ِلسلم، قلنا: ه ّله عليه وأسلم وأأظهر ا ال
ّله تعالى:  ْاوأنصلحها، فأنزل ال ْلُقو ُت َوألَ  ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ْا  ُقو َأنِف َوأ }

ِة} َك ُل ْه ّت َلى ال ِإ ُكْم  ِدي ْي أ
َ ِللقاء باليدي إلى التهلكة: أن نقيم فيِب  فا

أموالنا وأنصلحها وأندع الجهاد، قال أبو عمران: فلم يزل أبو
ّله حأتى دفن بالقسطنطينية" روأاه أبو أيوب يجاهد في سبيل ال

داوأد. 
كما أن في تربية الولةا وأالمجاهدين تربية جهادية،وأصبغ حأياتهم

وأمشاعرهم في جميع الوأقات بفريضة الجهاد في سبيل
 لقلوبهم من الميل إلىاستعداد وأالرباط، صلحألالله،وأمداوأمة ا
وأأطهر لقلوبهم من التباغض وأالشحناء التي عادةا الدنيا وأزينتها،

ما تقع إذا ركنوا إلى الدنيا وأتنافسوا عليها،وأفي الصحيحين عن
عقبة بن عامر. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وأسلم

على قتلى أحأد. ثم صعد المنبر كالمودع للحأياء وأالموات.
إني فرطكم على الحوض.ا وإن عرضه كما بين"فقال: 

أيلة إلى الجحفة.ا إني لست أخشى عليكم أن تشركوا
بعدي.ا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها،

. "وتقتتلوا، فتهلكوا، كما هلك من كان قبلكم
قال عقبة " فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه

وأسلم على المنبر ".
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عن عبد الله بن عمروأ عن رسول الله صلى الله عليه وأسلموأ
إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم" قال

قال عبد الرحأمن بن عوف نكون كما أمرنا الله قال "أنتم
 ثم،تتنافسون": رسول الله صلى الله عليه وأسلم

 ثم تنطلقون،ضونباغ ثم تت، ثم تتدابرون،تتحاسدون
 فتحملون بعضهم على،إلى مساكين المهاجرين

".رقاب بعض
براهيم بن عبد الرحأمن بن عوف أن عمر بن الخطابإوأعن 

رقم أتجعلها في بيتأ بكنوز كسرى فقال عبد الله بن يأت
لى سقف حأتىإالمال حأتى تقسمها فقال عمر ل وأالله ل أوأوأيه 

مضيها فوضعها في وأسط المسجد فباتوا عليها يحرسونها فلماأ
أصبح كشف عنها فرأى من الحمراء وأالبيضاء ما يكاد يتلل

فبكى عمر فقال له عبد الرحأمن بن عوف وأما يبكيك يا أمير
المؤمنين فوالله إن هذا ليوم شكر وأيوم سروأر وأيوم فرح

ل ألقيت بينهمإن هذا لم يعطه قوم قط إ وأيحك :فقال عمر
.)11العداوأةا وأالبغضاء"

:الثالث: أداء المانات إلى أهلها
من أداء المانات إلى أهلهاأن تسند الوظائف وأالعمال إلى

ّلَهأهلها من المجاهدين الصادقين،كما قال تعالى:  ل ِإّن  ٱ{
َها} ِل ْه َأ َل  ِإ َناِت  َلَما ْا  ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر ۤىَي ،فل يجوز أن تسندٱ

الوليات إلى القاعدين من المنافقين وأمرضى القلوب،فإن
هؤلء ليسوا من أهل الوليات العامة في السلم.

فلم يكن النبي صلى الله عليه وأسلم يسند الوليات لحأد من
المنافقين، وأإنما كان يولي أصحابه رضي الله عنهم الذين

جاهدوأا في الله حأق الجهاد، وأنصحوا لله تعالى وألرسوله صلى
الله عليه وأسلم وأللمؤمنين،وأأما أهل النفاق فليسوا من أهل

النصح للسلم وأالمسلمين، وأإنما دأبهم المكر وأالغش وأإلحاق
الذى وأالضرر بالمسلمين،وألهذا نهى الله عن اتخاذهم بطانة

َفقال تعالى:  ُكْم ل ِن ُدوأ َنًة ّمن  َطا ِب ْا  ُذوأ ّتِخ َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{

َوأَما ِهْم  ِه َوا ْف َأ ُء ِمْن  ْغَضآ َب ْل َدِت  َب ْد  َق ّتْم  ِن َع ْا َما  ّدوأ َوأ َبالً  ُكْم َخ َن ُلو ْأ ٱَي
ُتْم ْن َأ َهآ ُلوَن.  ِق ْع َت ُتْم  ْن ُك ِإْن  َياِت  ُكُم ال َل ّنا  ّي َب ْد  َق َبُر  ْك َأ ُهْم  ُدوأُر ِفي ُص ُتْخ

المبارك. لبن الزهد )11
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ُكْم َلُقو َذا  ِإ َوأ ِه  ّل ُك َتاِب  ِك ْل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت َوأ ُكْم  َن ّبو ُيِح َوألَ  ُهْم  َن ّبو ُتِح ِء  ْوأل ٱُأ ا
ۤ

ْا ُتو ُقْل ُمو ْيِظ  َغ ْل َناِمَل ِمَن  َل ُكُم  ْي َل َع ْا  َعّضو ْا  ْو َل َذا َخ ِإ َوأ ّنا  ْا آَم ُل ٱَقا ٱ ۤو
ِر} ُدوأ لّص َذاِت  ِب ِليٌم  َع ّلَه  ل ِإّن  ُكْم  ِظ ْي َغ ٱِب .ٱ

وأبعد انتصار المجاهدين وأالتمكين لهم،سوف يسعى المنافقون
إلى المارةا وأالوزارةا, وأيظهروأن من حأسن الكلم, وأالتشدق

بالعبارات, وأادعاء العذار الكاذبة عن تخلفهم عن
الجهاد،ليرضى عنهم أهل اليمان وأيقبلوا عذرهم،كما قال

ِهْمتعالى:  ِل ْو ِلَق ْع  َتْسَم ْا  ُلو ُقو َي ِإن  َوأ ُهْم  َأْجَساُم ُبَك  ْعِج ُت ُهْم  َت ْي َأ َذا َر ِإ َوأ }
ّوأ ُد َع ْل ُهُم  ِهْم  ْي َل َع ٍة  ْيَح ُكّل َص ُبوَن  َيْحَس ٌةا  َد ّن ُهْم ُخُشٌب ّمَس ّن َأ ٱَك

ُكوَن} َف ْؤ ُي ّنى  َأ ّلُه  ل ُهُم  َل َت َقا ُهْم  َذْر حْأ ٱَف َلُم, وأقال تعالى: ٱ ْع َي ْد  َق }
ُتوَن ْأ َي َوألَ  َنا  ْي َل ِإ ُلّم  َه ِهْم  ِن َوا ِلْخ ِليَن  ِئ َقآ ْل َوأ ُكْم  ِقيَن ِمن ّو َع ْلُم ّلُه  ٱل ٱ ٱ

ُظُروأَن َين ُهْم  َت ْي َأ ْوُف َر ْلَخ َء  َذا َجآ ِإ َف ُكْم  ْي َل َع َأِشّحًة  ِليلً.  َق ِإلّ  ْأَس  َب ٱْل ٱ
َهَب َذ َذا  ِإ َف ْوِت  ْلَم ِه ِمَن  ْي َل َع ْغَشٰى  ُي ِذي  ّل َك ُهْم  ُن ُي ْع َأ َتدوأُر  ْيَك  َل ٱِإ ٱ
َلْم ِئَك  ٰـ َل ْوأ ِر أ ْي ْلَخ َلى  َع َأِشّحًة  ٍد  َدا ٍة حِأ َن ْلِس َأ ِب ُكْم  ُقو َل ْوُف َس ٱْلَخ ٱ

ًا} َيِسير ِه  ّل ل َلى  َع ِلَك  َذ َكاَن  َوأ ُهْم  َل ْعَما َأ ّلُه  ل َبَط  َأحْأ َف ْا  ُنو ْؤِم ٱُي , وأقالٱ
َلنتعالى:  ْا  ِذُروأ َت ْع َت ُقل لّ  ِهْم  ْي َل ِإ ُتْم  ْع َذا َرَج ِإ ُكْم  ْي َل ِإ ِذُروأَن  َت ْع َي }

ُكْم َل َعَم ّلُه  ل َيَرى  َوأَس ُكْم  ِر َبا َأْخ ّلُه ِمْن  ل َنا  َأ ّب َن ْد  َق ُكْم  َل ْؤِمَن  ٱّن ٱ
ُتْم ُكن ِبَما  ُكم  ُئ ّب َن ُي َف ِةا  َد َها لّش َوأ ْيِب  َغ ْل ِم  ِل َعا َلٰى  ِإ ّدوأَن  ُتَر ُثّم  ُلُه  ٱَوأَرُسو ٱ

ُهْم ْن َع ْا  ِرُضو ْع ُت ِل ِهْم  ْي َل ِإ ُتْم  ْب َل َق ْن َذا  ِإ ُكْم  َل ِه  ّل ل ِب ُفوَن  ِل َيْح ُلوَن.َس ْعَم ٱَت ٱ
ْا ُنو َكا ِبَما  ًء  ّنُم َجَزآ َه ُهْم َج َوأا ْأ َوأَم ِرْجٌس  ُهْم  ّن ِإ ُهْم  ْن َع ْا  ِرُضو ْع َأ َف

ّلَه ل ِإّن  َف ُهْم  ْن َع ْا  ْو َتْرَض ِإن  َف ُهْم  ْن َع ْا  ْو َتْرَض ِل ُكْم  َل ُفوَن  ِل َيْح ُبوَن.  ْكِس ٱَي
َفاِسِقيَن} ْل ِم  ْو َق ْل َعِن  َيْرَضٰى  ٱلَ  .ٱ
بأنه قد جاهد مع المجاهدين، أوأ وأمنهم من قد يدعي كذبا وأزوأرا

قام بنصرتهم وأمعاوأنتهم، حأتى يحمد بما لم يفعل، كما قال
ْاتعالى:  ُدوأ ُيْحَم َأن  ّبوَن  ُيِح ّوأ ْا  ْو َت َأ ِبَمآ  ْفَرحُأوَن  َي ِذيَن  ّل َبّن  َتْحَس ٱ{لَ 

َذاٌب َع ُهْم  َل َوأ َذاِب  َع ْل ٍةا ّمَن  َفاَز ِبَم ُهْم  ّن َب َتْحَس َفلَ  ْا  ُلو َع ْف َي َلْم  ٱِبَما 
ِليٌم} َي{وأقال تعالى ,َأ ِذ ُأوأ َذآ  ِإ َف ِه  ّل ل ِب ّنا  ُقوُل آَم ِي ّناِس َمن  ل ٱَوأِمَن  ٱ

َنْصٌر من ّربَك َء  ِئْن َجآ َل َوأ ِه  ّل ل َذاِب  َع َك ّناِس  ل َنَة  ْت ِف َعَل  ِه َج ّل ل ٱِفي  ٱ ٱ
ِر ُدوأ ِفي ُص ِبَما  َلَم  ْع َأ ِب ّلُه  ل ْيَس  َل َوأ  َأ ُكْم  َع ّنا َم ُك ّنا  ِإ ُلّن  ُقو َي ٱَل

ِقيَن ِف َنا ْلُم َلَمّن  ْع َي َل َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ّلُه  ل َلَمّن  ْع َي َل َوأ َلِميَن.  َعا ٱْل ٱ ٱ ، وأقال}ٱ
ْا{تعالى  ُل َقا ِه  ّل ل ْتٌح ّمَن  َف ُكْم  َل َكاَن  ِإن  َف ُكْم  ِب ّبُصوَن  َتَر َي ِذيَن  ۤوّل ٱ ٱ

ْذ ِو َتْح َنْس َلْم  َأ ْا  ُل َقا َنِصيٌب  ِريَن  ِف َكا ْل ِل َكاَن  ِإن  َوأ ُكْم  َع ُكْن ّم َن َلْم  ۤوَأ
ِة َياَم ِق ْل ْوَم  َي ُكْم  َن ْي َب ُكُم  َيْح ّلُه  ل َف ِنيَن  ْؤِم ْلُم ُكْم ّمَن  ْع َن َنْم َوأ ُكْم  ْي َل ٱَع ٱ ٱ
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ً ِبيل ِنيَن َس ْؤِم ْلُم َلى  َع ِريَن  ِف َكا ْل ِل ّلُه  ل َعَل  َيْج َلن  ٱَوأ  وأغيرها من،}ٱ
الوسائل المخادعة التي يسلكها المنافقون للتوصل إلى المرةا

أخذ الحذرأمر بوأالولية العامة،وأقد أوأجب الله معاداتهم وأ
 وأنهى عن اتخاذهم بطانة،فإن تغلغلهم في أجهزةا الدوألة،منهم

هم المناصب المهمة يشكل خطرا على الدوألة السلمية،وأوأتب
وأمرضا فتاكا يهدد بقاءها وأاستمرارها.

وأمن السبل لتمييز المجاهدين من غيرهم، أن تقوم الحكومة
بإحأصاء المجاهدين وأتسجيل أسمائهم، لمعرفتهم وأتقديمهم

على غيرهم في الوليات العامة، وأقد بوب البخاري رحأمه الله
في صحيحه فقال "باب: كتابة المام الناس"، ثم قال حأدثنا

محمد بن يوسف: حأدثنا سفيان، عن العمش، عن أبي وأائل،
عن حأذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه

. فكتبنا له"اكتبوا لي من تلفظ بالسلم من الناس"وأسلم: 
ألفا وأخمسمائة رجل، فقلنا نخاف وأنحن ألف وأخمسمائة، فلقد

رأيتنا ابتلينا، حأتى إن الرجل ليصلي وأحأده وأهو خائف, حأدثنا
عبدان، عن أبي حأمزةا، عن العمش: فوجدناهم خمسمائة،

قال أبو معاوأية: ما بين ستمائة إلى سبعمائة.
حأدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عمروأ بن: حأدثنا أبو نعيم

دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وأسلم فقال: يا رسول الله، إني

ارجع، فحج مع"كتبت في غزوأةا كذا وأكذا، وأامرأتي حأاجة، قال: 
. "امرأتك

:الرابع: تربية الشباب
يجب على وألةا المر دعوةا جميع أفراد الرعية من الرجال

سلمية كاملة، مع العناية بالشبابإوأالنساء،وأتربيتهم تربية 
لما يملكون من قوةا الشباب وأالطاقة المسلم عناية كبيرةا،

التي تساهم وأتساعد بإذن الله في بناء الدوألة السلمية
وأتقويتها وأالدفاع عنها،كما أن الستجابة لله تعالى وألرسوله

صلى الله عليه وأسلم فيهم أكثر من الكبارالذين ألفوا الكثير
ْامن المنكرات وأهرموا فيها، وأقد قال تعالى:  ُنو َيٌة آَم ْت ِف ُهْم  ّن ِإ }

َنا ّب ْا َر ُلو َقا َف ْا  َقاُمو ْذ  ِإ ِهْم  ِب ُلو ُق َلٰى  َع َنا  ْط َب َوأَر ًدى.  ُه ُهْم  َنا ْد ِز َوأ ِهْم  ّب ِبَر
ًا ِإذ َنا  ْل ُق ْد  َق ّل ًا  ٰـه ِإل ِه  ِن ُدوأ ْا ِمن  َو ُع ْد ّن َلن  َلْرِض  َوأ َوأاِت  لّسَما ٱَرّب  ٱ



  430
 الشرعية السياسة

ًا} َطط  "فذكر تعالى أنهم:، قال المام ابن كثير رحأمه اللهَش
فتية وأهم الشباب، وأهم أقبل للحق وأأهدى للسبيل من

وا في دين الباطل، وألهذا كانانغمس الذين قد عتوا وأ،الشيوخ
أكثر المستجيبين لله تعالى وألرسوله صلى الله عليه وأسلم
ًا، وأأما المشايخ من قريش، فعامتهم بقوا على دينهم  وألم،شباب

يسلم منهم إل القليل. وأهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف
ًا" .)11أنهم كانوا فتية شباب

ْوٍفوأقال تعالى:  َلٰى َخ َع ِه  ْوِم َق ّيٌة ّمن  ُذّر ِإلّ  ِلُموَسٰى  َفَمآ آَمَن  }
ُهْم} َن ِت ْف َي َأن  ِهْم  ِئ َل َوأَم ْوَن  َع ِفْر ، قال العلمة السعدي رحأمهّمن 

 بكونه ما آمن لموسٰى إل ذرية- وأالله أعلم - "وأالحكمة :الله
ًا، من قومه، أن الذرية وأالشباب، أقبل للحق، وأأسرع له انقياد
بخلف الشيوخ وأنحوهم، ممن تربٰى على الكفر فإنهم بسبب

 أبعد عن الحق من-ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدةا 
 .)21غيرهم"

 قوله وأفضل الستقامة فيهاوأمما يبين أهمية مرحألة الشباب
ما تزال قدما عبد يوم القيامة"صلى الله عليه وأسلم

 وعن؟ عن عمره فيم أفناه:حتى يسأل عن أربع
 وعن ماله من أين اكتسبه وفيم؟شبابه فيم أبله

روأاه البيهقي وأغيره." ؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟أنفقه
ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله عنه، عن النبي َص وأعن أبي هريرةا رضي ال

ّلم قال  ّ"وأَس ِظّل إل ّلِه يوَم ل  ِظ ّله في  ّلُهُم ال ِظ ُي ْبَعٌة  َس
َتعالى، ّلِه  َدِة ال َأ في ِعبا َنَش ّلُه: إَماٌم عاِدٌل، وَشاّب  ِظ
ّبا في َتَحا ُبُه في الَمَساِجِد، ورُجلِن  ّلٌق َقل وَرُجٌل ُمَع
ٌة َأ َليِه، ورُجٌل دَعتُه امَر َتفّرَقا ع َتمَعا عليِه، و ّله، اج ال
ّله، وَرُجٌل َأَخاُف ال ّنى  َذاُت َمنِصب وجَماٍل، فَقال: إ

ُتنِفُق ُلُه ما  َلَم ِشما َتع ّتى ل  َأْخَفاها َح ِبصدقٍة، َف َقا  ّد َتَص
ُه َنا ًا َفَفاَضْت عي ِلي ّله َخا َكر ال َذ ُنُه، وَرُجٌل  ِي ٌق"يم  متف

عليه.
اغتنم خمسا"  وأقال صلى الله عليه وأسلم لرجل وأهو يعظه

 وصحتك قبل، شبابك قبل هرمك:قبل خمس

.العظيم القرآن تفسير )11
.الرحأمن الكريم تيسير )21
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، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك،سقمك
روأاه الحاكم. " وحياتك قبل موتك

:ختصاص  ا  الخامس: أصحاب ال
الدوألة السلمية في بداية نشأتها بحاجة إلى المناء التقياء من

ختصاص في شتى المجالت القضائية وأالسياسيةاأصحاب ال
.اعلمية وأغيرهإقتصادية وأالاوأال
 أوألختصاص من بين المجاهدين قد يتطلبايجاد جميع أهل الإوأ

وأتأهيلهم، لسيما في بعض عدادهم وأتعليمهمإسنوات في 
ختصاص من بين المجاهدين بسببإالبلد التي يقل فيها أهل ال

انشغالهم بالجهاد وأمدافعة العداء.
ختصاص التقياءاوأهذا يحتم على وألةا المر أن يستدعوا أهل ال

ستفادةا من علمهم وأخبرتهماالمناء من خارج البلد لل
وأمشورتهم في بناء الدوألة وأتقويتها،فإن هذا من التعاوأن على

ْاالبر وأالتقوى الذي أمر الله به في كتابه فقال تعالى:  ُنو َوأ َعا َت َوأ }
ّلَه ل ْا  ُقو ّت َوأ َوأاِن  ْد ُع ْل َوأ ِم  ْث ِل َلى  َع ْا  ُنو َوأ َعا َت َوألَ  ٰى  َو ْق ّت ل َوأ ْلبّر  َلى  ٱَع ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

َقاِب} ِع ْل ُد آ ِدي ّلَه َش ل ،وأدوألة السلم الوألى التي أسسهاٱِإّن 
النبي صلى الله عليه وأسلم جمعت النصار من المدينة

وأالمهاجرين الذين هاجروأا إليها. 

:السادس: الجتماع على الحق
المسلمون أمة وأاحأدةا،وأصفهم النبي صلى الله عليه وأسلم

بالبنيان يشد بعضه بعضا، وأبالجسد الواحأد الذي إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وأالحمى،وأوأصفهم بأنهم يد

ْلُمْؤمُن": على من سواهم فقال صلى الله عليه وأسلم ا
ًا َبْعض ّد بْعُضُه  َيش َياِن  ْن ُب ْل َكا ْلُمْؤِمن  ِعه."ل ِب َأَصا ْيَن  َب ّبَك  َوأَش  

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َثُل" :متفق عليه, وأقال رسوُل ال م
َثُل ُطِفِهْم، َم َتعا َتَراُحِمِهْم و ّدِهْم و َتَوا ِنيَن ِفي  ْلُمْؤِم ا

ْلَجَسِد ْلجسِد،ا ِئُر ا َتداَعى لُه سا ْنُه ُعْضٌو  َكى ِم َت َذا اْش ِإ  
ْلُحّمى : متفٌق عليه, وأقال صلى الله عليه وأسلم"بالسَهِر وا

المؤمنون تتكافأ دماؤهم, ويسعى بذمتهم"
 أخرجه أحأمد وأأبو داوأد"أدناهم،وهم يد على من سواهم

وأالنسائي.
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فل يجوز في الدوألة السلمية التفرق وأتشكيل الحأزاب وألو
إسلمية, وأأما الحأزاب اللدينية (العلمانية) كانت بمسميات

فإن إقرارها وأالرضا بها مروأق وأخروأج من السلم, فالواجب
في حأق هؤلء العلمانيين أن يعاملوا معاملة المرتدين الذين

يستتابون فإن تابوا وأإل قتلوا, فإن الناس إما مسلمون موالون
لله تعالى وألرسوله صلى الله عليه وأسلم فهم حأزب الله،وأإما
كفار أوأمرتدوأن أوأ منافقون مخالفون لدين الله تعالى وأهؤلء
حأزب الشيطان الذين أمرنا الله تعالى بجهادهم وأمدافعتهم،

َوأقد قال تعالى:  َوأل ِه  ِت َقا ُت ّق  ّلَه حَأ ل ْا  ّتُقو ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٰي ٱ{ ٱ ٱ

َ َوأل ًا  ِه َجِميع ّل ل ْبِل  ِبَح ْا  َتِصُمو ْع َوأ ِلُموَن.  ُتْم ّمْس ْن َأ َوأ ِإلّ  ُتّن  ٱَتُمو ٱ
ْيَن َب ّلَف  َأ َف ًء  َدآ ْع َأ ُتْم  ْن ُك ْذ  ِإ ُكْم  ْي َل َع ِه  ّل ل ْعَمَة  ِن ْا  ُكُروأ ْذ َوأ ْا  ُقو َفّر ٱَت ٱ

ِر ّنا ل ٍةا ّمَن  ْفَر َفا حُأ َلٰى َش َع ُتْم  ْن ُك َوأ ًا  َوان ِإْخ ِه  ِت ْعَم ِن ِب ُتْم  َبْح َأْص َف ُكْم  ِب ُلو ٱُق
ُكن َت ْل َوأ ُدوأَن.  َت ْه َت ُكْم  ّل َع َل ِه  ِت َيا ُكْم آ َل ّلُه  ل ّيُن  َب ُي ِلَك  ٰذ َك َها  ْن ُكْم ّم َذ َق َأن ٱَف
َعِن ْوَن  َه ْن َي َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِب ْأُمُروأَن  َي َوأ ِر  ْي ْلَخ َلى  ِإ ُعوَن  ْد َي ُأّمٌة  ُكْم  ْن ٱّم ٱ

ْا ُقو َفّر َت ِذيَن  ّل َك ْا  ُنو ُكو َت َوألَ  ِلُحوَن.  ْف ْلُم ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َوأ ِر  َك ْن ٱْلُم ٱ ٱ
َذاٌب َع ُهْم  َل ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َوأ َناُت  ّي َب ْل ُهُم  َء ِد َما َجآ ْع َب ْا ِمن  ُفو َل َت ْخ ٱَوأ ٱ

ِظيٌم} ًا, وأقال تعالى: َع ُنوحأ ِه  ِب َوأّصٰى  ّديِن َما  ل ُكم ّمَن  َل َع  ٱ{َشَر
َأْن َوأِعيَسٰى  َوأُموَسٰى  ِهيَم  ْبَرا ِإ ِه  ِب َنا  ْي َوأّص َوأَما  ْيَك  َل ِإ َنآ  ْي ْوأحَأ َأ ِذ  ّل ۤيَوأ ٱ
ُهْم ُعو ْد َت ِكيَن َما  ِر ْلُمْش َلى  َع ُبَر  َك ِه  ِفي ْا  ُقو َفّر َت َت َوألَ  ّديَن  ل ْا  ِقيُمو ٱَأ ٱ

ِنيُب ُي ِه َمن  ْي َل ِإ ِد  ْه َي َوأ ُء  َيَشآ ِه َمن  ْي َل ِإ ِب  َت َيْج ّلُه  ل ِه  ْي َل ۤيِإ ۤي }, وأقالٱ
َذتعالى في بيان حأزب الشيطان وأحأزب الله تعالى:  َو َتْح ْس ٱ{

َ َأل َطاِن  ْي ِئَك حِأْزُب الّش ٰـ َل ْوأ ُأ ِه  ّل ل ْكَر  ِذ ُهْم  َأنَسا َف َطاُن  ْي لّش ِهُم  ْي َل ٱَع ٱ
ّلَه ل ّدوأَن  ُيَحآ ِذيَن  ّل ِإّن ا ُهُم الَخاِسُروأَن.  َطاِن  ْي ٱِإّن حِأْزَب الّش

ِإّن ِل  َوأُرُس ْا  َن َأ َبّن  ِل ْغ َل ّلُه  ل َتَب  َك ّليَن.  َذ َل ِفي  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َلُه  ۤيَوأَرُسو ٱ ٱ
ّدوأَن َوآ ُي ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل َوأ ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ًا  ْوم َق ُد  َتِج ِزيٌز. لّ  َع ّي  ِو َق ّلَه  ٱل ٱ ٱ ٱ
ْوأ َأ ُهْم  َن َوا ِإْخ ْوأ  َأ ُهْم  َء َنآ ْب َأ ْوأ  َأ ُهْم  َء َبآ ْا آ ُن َكا ْو  َل َوأ َلُه  َوأَرُسو ّلَه  ل ّد  ۤوَمْن حَأآ ٱ

ْنُه ِبُروأٍح ّم ُهْم  َد ّي َأ َوأ ِليَماَن  ِهُم  ِب ُلو ُق ِفي  َتَب  َك ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ ُهْم  َت ٱَعِشيَر
ّلُه ل َها َرِضَي  ِفي ِديَن  ِل َهاُر َخا ْن َل َها  ِت َتْح ِري ِمن  َتْج ّناٍت  ُهْم َج ُل ْدِخ ُي ٱَوأ ٱ

ُهُم ِه  ّل ل ِإّن حِأْزَب  َألَ  ِه  ّل ل ِئَك حِأْزُب  ٰـ َل ْوأ ُأ ْنُه  َع ْا  َوأَرُضو ُهْم  ْن ٱَع ٱ
ِلُحوَن} ْف َةا{، وأقال تعالى ٱْلُم َ لّصل ْا  ِقيُمو َأ َوأ ُه  ُقو ّت َوأ ِه  ْي َل ِإ ِبيَن  ِني ٱُم ٱ

ًا َيع ْا ِش ُنو َكا َوأ ُهْم  َن ِدي ْا  ُقو َفّر ِذيَن  ّل ِكيَن. ِمَن  ِر ْلُمْش ْا ِمَن  ُنو ُكو َت ٱَوألَ  ٱ
ِرحُأوَن َف ِهْم  ْي َد َل ِبَما  ُكْم{ وأقال تعالى }،ُكّل حِأْزٍب  ُت ُأّم ِه  ِذ ٰـ َه ِإّن  َوأ
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ُكّل ًا  ُبر ُهْم ُز َن ْي َب ُهْم  َأْمَر ْا  ُع ّط َق َت َف ُقوِن.  ّت َف ُكْم  ّب ْا َر َن َأ َوأ ًةا  َد َوأاحِأ ۤوُأّمًة  ٱ
ِرحُأوَن َف ِهْم  ْي َد َل ِبَما  .}حِأْزٍب 

ُكْم بالجماعِة" :وأقال صلى الله عليه وأسلم ُكْم،علي ّيا  وإ
ثنيِنا وهو من ال، فإّن الّشيطاَن مع الواحِد،والفرَقَة

ِم الجماعَة ّنِة فليلَز ُبوَحَة الَج َد بح ُد.ا من أرا  من،أبع
ُكْم المؤمُن ُتُه فذل ّيئ ُتُه س ُتُه وساء  روأاه"َسّرتُه حسن

الترمذي وأغيره, وأعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي
يسرا": صلى الله عليه وأسلم بعثه وأمعاذا إلى اليمن فقال

" وتطاوعا ول تختلفا، وبشرا ول تنفرا،ول تعسرا
:أخرجه البخاري وأمسلم, وأقال صلى الله عليه وأسلم

 وأقال روأاه أحأمد وأغيره،"الجماعة رحمة والفرقة عذاب"
أل أخبركم بأفضل من درجة"صلى الله عليه وأسلم: 

إصلح ذات" قالوا: بلى قال: ؟"الصيام والصلة والصدقة
، روأاه أبو داوأد" وفساد ذات البين الحالقة،البين

وأالترمذي، وأالحالقة أي التي تحلق وأتستأصل الدين.
ل يحل دم امرٍئ مسلم"وأتأمل قوله صلى الله عليه وأسلم 

يشهد أن ل إله إل الله وأني رسول الله صلى الله
 والنفس،عليه وسلم إل بإحدى ثلثا: الثيب الزاني

 متفق عليه," والتارك لدينه المفارقا للجماعة،بالنفس
 وأالخروأج منحأيث قرن ترك الدين بمفارقة جماعة المسلمين

ن اليوم من أفعال المرتدينو وأهذا ما يشاهده المسلمجملتهم,
 إلى صليبييناالذين فارقوا جماعة المسلمين وأانحازوأ

هم في حأربهم العسكريةنيظاهروأنهم على المسلمين وأيعاوأنو
اتخاذ المسلمين وأعلمية التي تستهدف محاربة السلم،إوأال

دماء ستباحأة وأا،عبيدا لطاغوتهم المسمى بالديمقراطية
. م وأخيراتهمنفطهوأ وأبلدهمالمسلمين 

: في أولها   والتصدي للخطار  حسم الفتن  :   السابع
يجب على الحكومة السلمية القضاء على الفتنة في بدايتها،

وأالتصدي للساعين في نشرها وأالمتسببين فيها، فكل خطر
يتهدد الدوألة السلمية يجب القضاء عليه وأاستئصاله بمجرد

الشعور به قبل أن يكبر وأيعظم شره، فعن عبد الله بن أنيس
قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وأسلم إلى خالد بن
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اذهب"سفيان الهذلي وأكان نحو عرنة وأعرفات، فقال 
، قال: فرأيته وأحأضرت صلةا العصر فقلت: " إني"فاقتله

لخاف أن يكون بيني وأبينه ما إن أؤخر الصلةا فانطلقت أمشي
 فلما دنوت منه قال لي: من،وأأنا أصلي أوأمئ إيماء نحوه

 قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل؟أنت
فجئتك في ذاك، قال: إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة حأتى

إذا أمكنني علوته بسيفي حأتى برد. روأاه أبو داوأد، فهذا
المشرك الذي كان يسعى إلى جمع الجموع من المشركين

على محاربة النبي صلى الله عليه وأسلم، قد أمر النبي صلى
الله عليه وأسلم بقتله قبل أن يحقق ما يريد من جمع

شركين وأمحاربة المسلمين، وأهكذا يجب التعامل مع منمال
 وأيحرضهم على محاربة الدوألة،يسعى إلى تأليب الناس

السلمية قبل أن تعظم فتنته وأيستشري خطرها.
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باب: سياسات احأترازية

:حتراز من انحراف الولة  ا  ال
إذا كانت العقوبات الشرعية ل يجوز إنزالها بأحأد من الناس إل

حأتراز من الخطاء المتوقعة وأالخيانات المحتملةاببينة, فإن ال
عتبار بالخيانات المتكررةا في القروأنايكتفى فيه بالقرائن وأال

دغليل" :وأالعوام الماضية, وأقد قال صلى الله عليه وأسلم
 فالمؤمنمتفق عليه، "واحد مرتينمن جحر المؤمن 

يتعلم من التجارب الماضية وأيأخذ الدروأس وأالعبر منها, فإذا
 حأتى ل يلدغا منه مرةا،لدغا من جحر وأاحأد مرةا احأترز منه

أخرى.
حأتراز منه انحراف الولةا عن الصراطاوأمن أعظم ما يجب ال

المستقيم الذي يعد أحأد أخطر السباب المؤدية إلى هدم
إني ل" وأقد قال صلى الله عليه وأسلم ته,السلم وأزوأال دوأل

 روأاه أحأمد, وأعند"أخاف على أمتي إل الئمة المضلين
",إنما أخاف على أمتي الئمة المضلين"الترمذي وأغيره 

وأعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله
لغير الدجال أخوفني على"صلى الله عليه وأسلم فقال 

غير قالها ثلثا قال قلت: يا رسول الله ما هذا الذي "أمتي
 روأاه أحأمد،"أئمة مضلين"أخوفك على أمتك؟ قال: الدجال 

إن"عن شداد بن أوأس أن النبي صلى الله عليه وأسلم قال: و
 حتى رأيت مشارقها ومغاربها،،الله زوى لي الرض

وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وإني أعطيت
الكنزين: البيض والحمر، وإني سألت ربي عز وجل:

ل يهلك أمتي بسنة بعامة، وأل يسلط عليهم عدوا
 وأن ل يذيق،فيهلكهم بعامة، وأن ل يلبسهم شيعا

بعضهم بأس بعض، فقال يا محمد إني إذا قضيت
 أل، وإني قد أعطيتك لمتك،قضاء فإنه ل يرد

أهلكهم بسنة بعامة، وأل أسلط عليهم عدوا ممن
سواهم فيهلكوهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك

، قال"بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا
إني ل أخاف على"وأقال النبي صلى الله عليه وأسلم: 
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أمتي إل الئمة المضلين فإذا وضع السيف في أمتي
روأاه أحأمد، وأقال ابن" لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة

:وأقال صلى الله عليه وأسلمكثير: إسناده جيد قوي، 
لتنتقضن عرى السلم عروة عروة فكلما انتقضت"

، فأولهن نقضا الحكم،عروة تشبث الناس بالتي تليها
 وأعن عمير روأاه أحأمد وأابن حأبان وأغيرهما،"وآخرهن الصلة

بن سعد النصاري كان وأله عمر حأمص فذكر الحديث قال
عمر يعنى لكعب إني أسألك عن أمر فل تكتمني قال وأالله ل

أكتمك شيئا أعلمه قال ما أخوف شيء تخوفه على أمة محمد
قال عمر: صدقت قدمضلين صلى الله عليه وأسلم قال أئمة 

أسر ذلك إلي وأأعلمنيه رسول الله صلى الله عليه وأسلم "
 لي عمر رضي الله قالير قالدعن زياد بن حأروأاه أحأمد، وأ

 يهدمه زلة:ل، قال:  قلت؟ يهدم السلماعنه: هل تعرف م
عالم، وأجدال المنافق بالكتاب، وأحأكم الئمة المضلين" روأاه

مبارك في الزهد.الالدارمي في السنن وأابن 
لقد استبد الكثير من الحكام بالحكم في القديم وأالحاضر، بعد

، وألء الجيش وأسائر القوات العسكرية لهمتحققوا منأن 
وأثبتوا أعوانهم وأأنصارهم في الوليات وأالوزارات وأالقضاء

لم يعد في البلد سلطة قضائية تحكموأوأالقيادةا العسكرية، 
،عليهم أوأ تحاسبهم على أعمالهم, فأظهروأا الجور وأالظلم
وأجاهروأا بالمعاصي وأالفسق، وأانغمسوا في شهوات الدنيا

 كفر بالله وأاستبدل شريعة السلم بالقوانينوأمنهم منوأترفها، 
الوضعية.

وأ ما كان لهؤلء الحكام أن يخرجوا عن شيء من شريعة
السلم أوأ كلها إذا كان وألء المراء وأالوزراء وأالقضاةا وأالقادةا
،وأالجيش لله تعالى وألرسوله صلى الله عليه وأسلم وأللمؤمين

ِذيَنكما قال تعالى:  ّل ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َوأ ُلُه  َوأَرُسو ّلُه  ل ُكُم  ّي ِل َوأ ّنَما  ِإ ٱ{ ٱ ٱ
ُعوَن ِك ُهْم َرا َوأ َةا  َكا لّز ُتوَن  ْؤ ُي َوأ َةا  َ لّصل ِقيُموَن  ٱُي ّلَه .ٱ ل َوّل  َت َي ٱَوأَمن 

ُبوَن ِل َغا ْل ُهُم  ِه  ّل ل ِإّن حِأْزَب  َف ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َوأ َلُه  ٱَوأَرُسو ٱ , وأغايتهم}ٱ
إقامة حأكم الله تعالى في الرض وأالدفاع عن دوألة السلم,

وأتنفيذ أحأكام الله تعالى على القوي وأالضعيف وأالمام وأالرعية.
وأ لكي ل يلدغا أهل السلم من هذا الجحر مرةا أخرى, فل بد

 وأسد الطرق وأالذرائع التي تؤدي،من اتخاذ سياسات احأترازية
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إلى استبداد الحاكم بالحكم، وأانحراف الحكومة عن الحق
فعن ،وأوأقوعها في الظلم وأالفسق وأفي بعض الحأيان الكفر

بن مسعود رضي الله عنه قال: " إنه سيكون أمراءاعبد الله 
، هذهمثل تركتموها جعلوها فإن هذه، مثليدعون من السنة 

" أخرجه الطبراني في  بالطامة الكبرىجاؤوأا تركتموها فإن
الكبير.

فمن السياسات الحأترازية لحماية شريعة السلم وأضمان
 أن يكون وألء المراء وأالقادةا: الولةا عنها منعدم خروأج أحأد

وأالجيش وأسائر الجند لله تعالى وألرسوله صلى الله عليه
تنفيذ، وأعملهم إقامة شريعة الله تعالى، وأيننوأسلم وأللمؤم

حأكم الله في المام وأالرعية، وأهذا يستدعي نظر أهل الشورى
وأالقضاةا فيمن يعينهم المام من المراء وأالوزراء وأقادةا

القوات العسكرية، فإذا تبين أن المام قد عين أميرا أوأ قائدا
 وأقده لولئه لهعسكريا ليس أهل للمرةا وأالقيادةا, وأإنما عين

وأجد من هو أوألى منه، ففي هذه الحالة ل يقر المام على
 وأيفصل النزاع في أوألى الناس،جوره في تعيين غير المستحق

التعيين أمام القضاء الشرعي.ب
 ضمان استقلل القضاء عن الولء:وأ من السياسات الحأترازية

 بل الواجب أن يقضي القاضي على،الخاص للحاكم أوأ لغيره
المام وأسائر الرعية دوأن محاباةا لحأد منهم.

 أل يكون تعيين أهل الشورى:وأ من السياسات الحأترازية
بحسب الولء وأالتبعية للمام أوأ غيره من المراء، بل ل يعين
في أهل الشورى إل من توفرت فيه الشروأط الشرعية التي

، وأأن يتولى أهل الشورى مراقبةتقدمت في باب الشورى
أعمال الحكومة، وأمحاسبة المام وأالمراء وأتقويمهم بعدل

وأصرامة، وأالمطالبة بعزل من يستحق العزل، وأفصل النزاع مع
المام أوأ المراء أمام القضاء الشرعي، لعموم قول الله

ِإن{تعالى:  لّرُسوِل  َوأ ِه  ّل ل َلى  ِإ ُه  ّدوأ َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  ٱَف ٱ
ً ِوأيل ْأ َت َأحْأَسُن  َوأ ْيٌر  ِلَك َخ ٰذ ِر  لِخ ِم  ْو َي ْل َوأ ِه  ّل ل ِب ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ٱُك ٱ .}ٱ

وأمن السياسات الحأترازية: أل يستبد المام بالمر وأينفرد
بسياسة الدوألة، فإن الستبداد من سياسات الملوك وأالحكام

الجائرةا، بل الواجب أن تكون الشورى من قواعد وأأسس
الحكومة السلمية.
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وأمن السياسات الحأترازية: نشر الوعي السياسي الشرعي
بين المسلمين، وأتربيتهم على قول الحق وأمناصحة الولةا

وأالشجاعة، وأإنكار الفساد وأالجور وأالستبداد، وأمنع الولةا من
الظلم، وأقد وأصف عمروأ بن العاص رضي الله عنه هذه

الخصلة بالحسن وأالجمال، وأهو في صحيح مسلم.
وأل يعني قيامنا بهذه السياسات الحأترازية وأترسيخها في نظام

 بل إن،الدوألة السلمية أننا قد سلبنا الحاكم حأقا من حأقوقه
هذه السياسات الحأترازية وأمقاصدها قد جاءت بها الشريعة

وأجعلتها أساسا في الحكم, فقد جاءت الشريعة السلمية،
للمؤمين,وأبالولء لله تعالى وألرسوله صلى الله عليه وأسلم 

 وأجاءتوأجاءت بوجوب إقامة شرع الله على الحاكم وأالرعية,
، وأجاءت بمساوأاةا الناس أمام القضاءبالشورى وأمنع الستبداد،

وأأن القاضي يجب أن يحكم بما أنزل الله وأأل يحابي أحأدا من
 وأالنكار عليهم وأمنعهمالناس, وأجاءت بمحاسبة المام وأالولةا

، وأجاءت بعزل الحاكم إذا طرأ عليه الكفرمن الظلم وأالجور
وجوب وأالخروأج عليه مع القدرةا, وأجاءت الشريعة بالبواح

القادةا وأالقضاةا وأأهل الشورى وأغيرهم من وأتعيين المراء
المسؤوألين أوأ الموظفين في الحكومة بالهلية فيقدم في كل

عمل الفضل وأالقدر على تأديته, وأجاءت بحرمة التعيين لهوى
أوأ لعصبية أوأ لقرابة أوأ لحزبية, وأجعلت هذا التعيين خيانة

َناِت للمانة, وأقد قال تعالى: َلَما ْا  ّدوأ ُتؤ َأن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ل ِإّن  ٱ{ ٱ
ْدِل} َع ْل ِب ْا  ُكُمو َتْح َأن  ّناِس  ل ْيَن  َب ُتْم  َكْم َذا حَأ ِإ َوأ َها  ِل ْه َأ َل  ٱِإ ٱ , وأمنۤى

المانات الوظائف وأالعمال التي يجب أن تسند إلى أهلها.

:الحذر والحتراز من العداء
لقد بين الله تعالى في كتابه سبيل المجرمين, للتحذير من

سبيلهم الجائرةا, وأتجنب الوقوع في شرها وأأمر بأخذ الحذر من
َياِتمكائدهم وأمكرهم فقال تعالى:  ل َفّصُل  ِلَك ن َذ َك َوأ ٱ{

ِرِميَن}, ْلُمْج ِبيُل  ِبيَن َس َت َتْس ِل ْا وأقال تعالى: ٱَوأ ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي َأ َيا  ٱ{
ًا} ْا َجِميع ِفُروأ ْن ِوأ  َأ َباٍت  ُث ْا  ِفُروأ ن َف ُكْم  ْذَر ْا حِأ ُذوأ ٱُخ ، وأعن حأذيفةٱ

 صلى الله الناس يسألون رسول اللهكانرضي الله عنه قال " 
 أن يدركنيمخافة الشر عن الخير وأكنت أسأله عن عليه وأسلم

 إنا كنا في جاهلية وأشر فجاءنا الله بهذاالله يا رسول :فقلت



  439
 الشرعية السياسة

 هل بعدفقلت. "نعم" : قال؟الخير فهل بعد هذا الخير شر
 وأما دخنه: قلت"نعم وفيه دخن" : قال؟ذلك الشر من خير

، ويهدون بغير هديي،سنتيقوم يستنون بغير " :قال
؟ هل بعد ذلك الخير من شر: فقلت"تعرف منهم وتنكر

 أبواب جهنم من أجابهم إليهاعلى دعاة ،نعم" :قال
نعم" : قال؟ يا رسول الله صفهم لنا: فقلت"قذفوه فيها

 يا رسول الله: قلت" ويتكلمون بألسنتنا، جلدتنامنقوم 
 المسلمينجماعةتلزم " : قال؟فما ترى إن أدركني ذلك

: قال؟ فإن لم تكن لهم جماعة وأل إمام: فقلت"وإمامهم
 ولو أن تعض على أصل،كلهافاعتزل تلك الفرقا "

روأاه"  حتى يدركك الموت وأنت على ذلك،شجرة
البخاري وأمسلم وأاللفظ له.

وأقد بين الله تعالى كفر الكافرين وأشركهم, وأكيدهم للسلم
وأالمسلمين, وأبين أساليبهم في محاربة السلم وأما تكنه

صدوأره من الحقد وأالبغضاء للسلم وأأهله كما قال تعالى:
ِإّن ُقْل  ُهْم  َت ّل َع ِم ِب ّت َت ّتٰى  ٰى حَأ ّنَصاَر ل َوألَ  ُد  ُهو َي ْل َعنَك  َتْرَضٰى  َلْن  َوأ ٱ{ ٱ
َءَك ِمَن ِذي َجآ ّل َد  ْع َب ُهْم  َء َوآ ْه َأ ْعَت  َب ّت ِئِن  َل َوأ ٰى  َد ُه ْل َو  ُه ِه  ّل ل َدى  ٱُه ٱ ٱ ٱ

ٍر} َنِصي َوألَ  ِلّي  َوأ ِه ِمن  ّل ل َلَك ِمَن  ِم َما  ْل ِع ٱْل .ٱ
ِدلى: اوأقال تع ْع َب ُكم ِمْن  َن ّدوأ َيُر ْو  َل َتاِب  ِك ْل ْهِل ا َأ ِثيٌر ّمْن  َك ّد  َوأ }

ُهُم َل ّيَن  َب َت ِد َما  ْع َب ِهْم ّمن  ُفِس ْن َأ ِد  ْن ًا ّمْن ِع ًا حَأَسد ّفار ُك ُكْم  ِن ِإيَما
ّق} ْلَح .ا

ّلُهلى: اوأقال تع َبى ال أ
ْ َي َوأ ِهْم  ِه َوا ْف َأ ِب ِه  ّل ُنوَر ال ْا  ُئو ِف ْط ُي َأن  ُدوأَن  ِري ُي }

ِفُروأَن} َكا ْل َه ا ِر َك ْو  َل َوأ ُه  ُنوَر ِتّم  ُي َأن  .ِإلّ 
َفٌةوأقال تعالى:  ِئ َطآ ُقْم  َت ْل َف َةا  َ لّصل ُهُم  َل َقْمَت  َأ َف ِهْم  ِفي ُكنَت  َذا  ِإ َوأ ٱ{

ُكْم ِئ َوأَرآ ْا ِمن  ُنو ُكو َي ْل َف ْا  ُدوأ َذا َسَج ِإ َف ُهْم  َت ِلَح َأْس ْا  ُذ ْأُخ َي ْل َوأ َعَك  ُهْم ّم ْن ۤوّم
ُهْم ْذَر ْا حِأ ُذوأ ْأُخ َي ْل َوأ َعَك  ْا َم ّلو ُيَص ْل َف ْا  ّلو ُيَص َلْم  ٰى  ُأْخَر َفٌة  ِئ َطآ ْأِت  َت ْل َوأ

ُكْم ِت َع ِت َأْم َوأ ُكْم  ِت ِلَح َأْس َعْن  ُلوَن  ُف ْغ َت ْو  َل ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل ّد  َوأ ُهْم  َت ِلَح َأْس ٱَوأ
ًذى َأ ُكْم  ِب َكاَن  ِإن  ُكْم  ْي َل َع َناَح  َوألَ ُج ًةا  َد َوأاحِأ َلًة  ْي ُكْم ّم ْي َل َع ُلوَن  َيِمي َف

ِإّن ُكْم  ْذَر ْا حِأ ُذوأ َوأُخ ُكْم  َت ِلَح َأْس ْا  ُع َتَض َأن  ُتْم ّمْرَض  ُكن ْوأ  َأ ٍر  َط ۤوّمن ّم ۤى
ًا} ِهين ًا ّم َذاب َع ِريَن  ِف َكا ْل ِل ّد  َع َأ ّلَه  , وأاليات في تبيين سبيلٱل

المجرمين وأالتحذير من مكائدهم كثيرةا, ليحذر المسلمون
 وأقد سميت سورةا التوبة بالفاضحةمنهم وأيدفعوا شروأرهم،

لنها فضحت المنافقين وأبينت أوأصافهم.
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فالواجب على الحكومة السلمية أن تتعرف على سبيل
المجرمين, وأأن تدرس أساليبهم وأمخططاتهم في محاربة

السلم وأالمسلمين, لكي تتصدى لعدائها الذين يسعون في
حأربها عسكريا وأفكريا وأإعلميا.

فليس من صفات المسلم أن يكون مغفل جاهل بما عليه
،التخطيط الجرامي وأالمكر الشيطانيخبث، وأالكفار من ال
م وأأهله, فإنه في هذه الحالة سوف يفاجأللمحاربة الس

بعدوأانهم, وأأساليبهم الملتوية الماكرةا التي لم يستعد
لمواجهتها, وألم يحترز وأيحذر من خطرها, وأقد قال أمير

 وأل يخدعني، "لست بخب:المؤمنين عمر رضي الله عنه
أحأمدلعبد الله بن الخب" وأالخب الخداع, وأفي فضائل الصحابة 

 "كان وأالله:بن الخطاب فقالاأن المغيرةا بن شعبة ذكر عمر 
 وأأعقل من أن يخدع ", وأقال المام ابن،أفضل من أن يخدع

: "وأالفرق بين سلمة القلب وأالبله وأالتغفل:القيم رحأمه الله
،أن سلمة القلب تكون من عدم إرادةا الشر بعد معرفته

 وأهذا. وأالعلم به،فيسلم قلبه من إرادته وأقصده ل من معرفته
 إذ، فإنها جهل وأقلة معرفة, وأهذا ل يحمد،بخلف البله وأالغفلة

 وأإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلمتهم منه,،هو نقص
وأالكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته

لست بخب وأل يخدعني: "قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
.)11 وأكان عمر أعقل من أن يخدع وأأوأرع من أن يخدع""الخب

فينبغي للحكومة السلمية أن تتابع وأتدرس مخططات العداء,
وأأن تتجسس عليهم للحذر من كيدهم وأعدوأانهم.

.الروأح كتاب )11
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وأتقديم الخدمات باب: بذل المعروأف وأالحأسان إلى الناس
لهم

من المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة السلمية
الحأسان إلى الناس، وأبذل الصدقات وأالوأقاف وأالمعروأف

بأنواعه إليهم، وأتقديم العون وأالخدمات لهم، وأتفريج كربهم،
وأقضاء حأوائجهم، وأكف الذى عنهم، وأقد دل على هذا الصل

ُلٍق :نصوص الكتاب وأالسنة، فقال تعالى َلٰى ُخ َع َل ّنَك  ِإ َوأ }
ٍم} ِظي ٍة :،وأقال تعالىَع ّن َوأَج ُكْم  ٍةا من ّرب ِفَر ْغ َلٰى َم ِإ ْا  ُع ِر َوأَسا ۤو{

ِفي ُقوَن  ُينِف ِذيَن  ّل ِقيَن.  ّت ْلُم ِل ّدْت  ُأِع َلْرُض  َوأ َوأاُت  لّسَما َها  ٱَعْرُض ٱ ٱ
ّلُه ل َوأ ّناِس  ل َعِن  ِفيَن  َعا ْل َوأ ْيَظ  َغ ْل ِظِميَن  َكا ْل َوأ ِء  لّضّرآ َوأ ِء  ٱالّسّرآ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ

ِنيَن} ْلُمْحِس لديِن. :،وأقال تعالىٱُيِحّب  ِب َكذُب  ُي ِذي  ّل ْيَت  َأ َأَر ٱ{ ٱ
ِكيِن} ْلِمْس ِم  َعا َط َلٰى  َع َيُحّض  َوألَ  ِتيَم.  َي ْل ّع  ُد َي ِذي  ّل ِلَك  َذ ٱَف ٱ ، وأقالٱ

ِم: تعالى َعا َط َلٰى  َع َتَحاّضوَن  َوألَ  ِتيَم.  َي ْل ِرُموَن  ْك ُت َبل لّ  َكلّ  ٱ{
ًا} ًا َجّم ّب ْلَماَل حُأ ّبوَن  ُتِح َوأ ًا.  ّلّم ْكلً  َأ ّتَراَث  ل ُلوَن  ُك ْأ َت َوأ ِكيِن.  ٱْلِمْس ٱ ،ٱ

َفّك{وأقال تعالى:  َبُة.  َق َع ْل ْدَراَك َما  َأ َوأَمآ  َبَة.  َق َع ْل َتَحَم  ق ٱَفلَ  ٱ ٱ
ًا ِكين ْوأ ِمْس َأ ٍة.  َب ْقَر َذا َم ًا  ِتيم َي ٍة.  َب َغ ِذي َمْس ٍم  ْو َي ِفي  َعاٌم  ْط ِإ ْوأ  َأ ٍة.  َب َق َر

ْا ْو َواَص َت َوأ ِر  ْب لّص ِب ْا  ْو َواَص َت َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َكاَن ِمَن  ُثّم  ٍة.  َب ْتَر ٱَذا َم ٱ
ِة} َن ْيَم ْلَم َأْصَحاُب  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ ِة.  ْلَمْرحَأَم ٱِب ِتيَم: وأقال تعالى ،ٱ َي ْل َأّما  َف ٱ{

َهْر} ْن َت َفلَ  ِئَل  لّسآ َأّما  َوأ َهْر.  ْق َت ْعَمْل :، وأقال تعالىٱَفلَ  َي َفَمن  }
ُه} َيَر ًا  ٍةا َشّر َذّر َقاَل  ْث ْعَمْل ِم َي َوأَمن  ُه.  َيَر ًا  ْير ٍةا َخ َذّر َقاَل  ْث  وأقال،ِم

ِرِب{تعالى:  ْغ ْلَم َوأا ِرِق  ْلَمْش َبَل ا ِق ُكْم  َه ُوأُجو ْا  ّلو َو ُت َأن  ِبّر  ْل ْيَس ا ّل
َتاِب ِك ْل َوأا ِة  َك ِئ ْلَمل َوأا ِر  ِم الِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ِبّر َمْن آَمَن  ْل ِكّن ا َلـ َوأ

َتاَمى َي ْل َوأا َبى  ُقْر ْل ِوأي ا َذ ِه  ّب َلى حُأ َع ْلَماَل  َتى ا َوأآ ّييَن  ِب ّن َوأال
َةا َقاَم الّصل َأ َوأ َقاِب  ِفي الّر َوأ ِليَن  ِئ َوأالّسآ ِبيِل  ْبَن الّس َوأا ِكيَن  ْلَمَسا َوأا

ِفي ِريَن  ِب َوأالّصا ْا  ُدوأ َه َعا َذا  ِإ ِهْم  ِد ْه َع ِب ُفوَن  ْلُمو َوأا َةا  َكا َتى الّز َوأآ
ُهُم ِئَك  َلـ ُأوأ َوأ ُقوآ  َد ِذيَن َص ّل ِئَك ا َلـ ُأوأ ْأِس  َب ْل َوأحِأيَن ا ِء  ِء وأالّضّرا ْأَسآ َب ْل ا

ُقوَن ّت ْلُم ًا{، وأقال تعالى: }ا ْيئ ِه َش ِب ْا  ُكو ِر ُتْش َوألَ  ّلَه  ل ْا  ُدوأ ُب ْع ٱَوأ ٱ
ِر ْلَجا َوأ ِكيِن  ْلَمَسا َوأ َتاَمٰى  َي ْل َوأ َبٰى  ُقْر ْل ِذي  ِب َوأ ًا  ِإحْأَسان ْيِن  َد ِل َوا ْل ِب ٱَوأ ٱ ٱ ٱ ٱ

َوأَما ِبيِل  لّس ْبِن  َوأ ْنِب  لَج ِب لّصاحِأِب  َوأ ُنِب  ْلُج ِر  ْلَجا َوأ َبٰى  ُقْر ْل ٱِذي  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ
ًا َفُخور َتالً  َكاَن ُمْخ ُيِحّب َمن  ّلَه لَ  ل ِإّن  ُكْم  ُن ْيَما َأ َكْت  َل  وأقال،}ٱَم

َبٰى :تعالى ُقْر ْل ِذي  ِء  َتآ ِإي َوأ لحْأَساِن  َوأ ْدِل  َع ْل ِب ْأُمُر  َي ّلَه  ل ِإّن  ٱ{ ٱ ٱ ٱ
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ّكُروأَن} َذ َت ُكْم  ّل َع َل ُكْم  ُظ ِع َي ْغِي  َب ْل َوأ ِر  َك ْن ْلُم َوأ ِء  َفْحَشا ْل َعِن  َهٰى  ْن َي ٱَوأ ٱ ،ٱ
 "وأقد قالت العلماء إن أجمع آية:قال ابن عبد البر رحأمه الله

ْأُمُر :للبر وأالفضل وأمكارم الخلق قوله عز وأجل َي ّلَه  ل ِإّن  ٱ{
َفْحَشاِء ْل َعِن  َهٰى  ْن َي َوأ َبٰى  ُقْر ْل ِذي  ِء  َتآ ِإي َوأ لحْأَساِن  َوأ ْدِل  َع ْل ٱِب ٱ ٱ ٱ

ّكُروأَن} َذ َت ُكْم  ّل َع َل ُكْم  ُظ ِع َي ْغِي  َب ْل َوأ ِر  َك ْن ْلُم ٱَوأ ، وأقال رسول الله)11"ٱ
 روأاه البخاري"كل معروف صدقة": صلى الله عليه وأسلم

وأمسلم، وأالحديث عام في كل أنواع المعروأف وأالحأسان،وأعن
أبي هريرةا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله غليه

 روأاه أحأمد"إنما بعثت لتمم صالح الخلقا" :وأسلم
وأغيره، وأبذل المعروأف وأالحأسان إلى الخلق من صالح

ّله عنهما قال: قال ٍر رضي ال ْعَماِن بِن بِشي ّن الخلق، وأعن ال
ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ِنيَن ِفي": رسوُل ال ْلُمْؤِم َثُل ا م

ْلَجَسِد َثُل ا ُطِفِهْم، َم َتعا َتَراُحِمِهْم و ّدِهْم و َذا،َتَوا ِإ  
ْلجسِد بالسَهِر ِئُر ا َتداَعى لُه سا ْنُه ُعْضٌو  َكى ِم َت اْش

ْلُحّمى متفٌق عليه، وأعن أبي أمامة رضي الله عنه قال "وا
صنائع المعروف" :قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم

 وصدقة السر تطفىء غضب،تقي مصارع السوء
 روأاه الطبراني في" وصلة الرحم تزيد في العمر،الرب

عنالكبير، وأالصنائع جمع صنيعة وأهي ما اصطنعته من خير، وأ
ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّله عنه قال: قال رُسوُل ال ِبي هريرةا رضي ال أ

َ

ّلم ٍم": وأَس َيْو ُكّل  َدقٌة  ْيِه ص َل ّناِس ع ُكّل ُسلََمى ِمَن ال
ُتِعيُن َدَقٌة، و ْيِن ص َن ْث ْين ال ُلُع فيه الّشْمُس: تعِدُل ب ْط َت

ْيَها َل َلُه ع ْيَها، أْو تْرَفُع  َل ُلُه َع ِتِه، َفتْحِم ّب الّرُجَل في دا
ْطَوٍة ُكّل َخ ِب َدقٌة، و ّيبُة ص ّط َتاَعُه صدقٌة، والكلمُة ال م

َذى َعن الطِريق ُتميُط ال تْمِشيها إلى الّصلَِة صدَقٌة، َو
َدقٌة ًا من روأاية عائشة رضي "َص متفق عليه، وأروأاه مسلم أيض

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّله عنها قالت: قال رُسول ال ّنُه": ال إ
َئِة ّتيَن وثلثما َلى ِس ْنساٍن ِمْن بني آدم ع ُكّل إ ِلَق  ُخ

ّبَح ّله، وس ّلَل ال ّله، َوَه َد ال ّله، وحِم ّبر ال َك َمْفِصٍل، َفمْن 
ّناِس أْو َطِريِق ال ًا عْن  ّله، وَعزَل َحجر َتْغَفر ال ّله واس ال

ّناِس، أْو أمر بمعُروٍف أْو َطِريِق ال ًا عن  ْظم َكًة أْو ع َشْو

.التمهيد )11
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ُيْمسي ّنُه  ِإ ّثلَثمائة، َف ّتيَن وال َد الّس َكٍر، َعد ْن نهى عْن ُم
ّناِر ِئٍذ َوَقد َزحزَح نْفَسُه عِن ال ِبي ذّر رضي"َيْوم أ

َ ، وأعن 
ّلم قال: ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل ًا أّن رُسوَل ال ّله عنه أيض ال

ُكٌل" ُكْم صدَقٌة، َف َأَحِد ِبُح على كّل ُسلََمى ِمْن  ُيْص
َلٍة ِلي ُكّل تْه َدٍة صدَقٌة، و ُكّل تْحِمي ْيحٍة َصدقٌة، و ِب َتس

َدَقٌة، وأْمٌر بالمْعُروِف صدَقٌة، ِبيرٍة َص ْك َت َدقٌة، وكّل  َص
َتاِن َذلَك َركَع ُيْجِزُئ ِمْن  َكِر صدَقٌة.ا و ْن َنْهٌي َعِن الُم و

َكُعُهما ِمَن الّضحى ًا قالوا: يا"يْر  روأاه مسلم، وأعنه: أّن ناس
ّلى، ُنَص َكَما  ّلوَن  ُيَص ِر،  ُثور بالُجو ّد ْهُل ال َهب أ َذ ِه،  ّل رُسوَل ال
ِهْم قال:  َوال ُفُضوِل أْم َب ُقوَن  ّد َتَص َي َوأ َنُصوُم،  َكَما  َيُصوُموَن  أَو"َوأ

ِبيَحٍة َتْس ُكّل  ِب ِبِه: إّن  ّدُقوَن  َتَص ُكْم َما  َل ْد َجَعَل  ْيس َق َل
َتْحِميدٍة صدقًة، وكّل ِبيرٍة صدقة، وكّل  َتك ُكّل  َصدَقًة، و

َنْهٌى عِن َلٍة َصدَقًة، وأمٌر بالمْعُروِف صدقٌة، و ِلي ِتْه
ُكْم صدقٌة ُبْضِع أحِد ْنكر صدقٌة وفي  قالوا: يا رسوَل "الُم

َله فيها أْجر، قال:  ُكوُن  َته، وأي َو ْه َنا َش ُد ِه أيأتي أحأ ّل ُتْم لو"ال ْي أرأ
َكاَن عليِه ِوْزٌر فكذلَك إذا وَضعَها َأ ٍم  وَضعَها في حرا

َلُه أْجٌر  روأاه مسلم، وأعن أبي ذر رضي"في الحلَِل كاَن 
ّله عليه وأآله وأسلم  َ"الله عنه قال: قال لي النبّي صلى ال ل

ِبوجٍه ْلَقى أَخاَك  َلْو أْن ت ًا و ْيئ َتحِقرّن ِمن المْعُروِف َش
ِليٍق روأاه مسلم، وأعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول "ط

ليس من نفس بن آدم" :قال الله صلى الله عليه وأسلم
"إل عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس

إن" : فقال؟ يا رسول الله وأمن أين لنا صدقة نتصدق بها:قيل
أبواب الخير لكثيرة التسبيح والتحميد والتكبير
والتهليل والمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وتميط الذى عن الطريق وتسمع الصم وتهدي
العمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة

ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك
روأاه"  فهذا كله صدقة منك على نفسك،مع الضعيف

لن من" قال:  وأالنسائي وألفظه " أحأمدروأاهابن حأبان، وأ
 ول، والحمد لله، وسبحان الله،أبواب الصدقة التكبير

 وتأمر بالمعروف وتنهى، وأستغفر الله،إله إل الله
 وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم،عن المنكر
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 وتهدي العمى وتسمع الصم والبكم حتى،والحجر
 وتدل المستدل على حاجة له قد علمت،يفقه

 وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان،مكانها
 كل، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف،المستغيث

 ولك في،ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك
،وأعند الترمذي وأهذا جزء من الحديث" زوجتك أجركجماع

عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وأمرك،تبسمك في وجه أخيك لك صدقة" وأسلم

 وإرشادك الرجل،بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة
 وبصرك للرجل الرديء،في أرض الضلل لك صدقة

 وإماطتك الحجر والشوكة والعظم،البصر لك صدقة
 وإفراغك من دلوك في دلو،عن الطريق لك صدقة

."أخيك لك صدقة
 أتيت رسول الله:وأعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال

 يا رسول الله إنا قوم من أهل:صلى الله عليه وأسلم فقلت
ل تحقرن من": البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله به فقال

 ولو أن تفرغ من دلوك في إناء،المعروف شيئا
، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط،المستسقي

 ول يحبها، فإنه من المخيلة،وإياك وإسبال الزار
 فل تشتمه بما، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك،الله

روأاه ،" فإن أجره لك ووباله على من قاله،تعلم فيه
 حأديث حأسن صحيح وأابن حأبان في:أبو داوأد وأالترمذي وأقال

:وأفي روأاية للنسائي فقال صحيحه وأاللفظ له وأالنسائي مفرقا
 ولو أن تهب،ل تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه"

 ولو أن تفرغ من دلوك في إناء،صلة الحبل
 ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك،المستسقي

 ولو أن تونس الوحشان بنفسك ولو أن،بسط إليه
."تهب الشسع

ّي ّله، أ ّله عنه قال: قلت يا رسوَل ال ِبي ذَّر رضي ال أ
َ وأعن 

ْفَضُل ْعماِل أ ُد ِفي" قال ؟ال ّلِه، َوالِجَها ِبال ِليماُن  ا
ِله ِبي ْفَضُل"َس َقاِب أ ّي الّر ْلُت: أ ُق ْند"  قال؟.  ْنَفُسَها ِع أ

ًا َثَمن َثُرَها  ِلَها، وأك ْفعْل"أْه َلْم أ ِإْن  َف ْلُت:  ُق ُتعيُن" قال ؟. 
َقا َنُع لْخَر َتْص ًا أْو  ِنع ّله أَرأيَت إْن"َصا ْلُت: يا رسول ال ُق  
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ْلعمِل ْعِض ا َب َعْن  ْفُت  ُع ّناِس" قال ؟َض ُكّف َشّرَك َعن ال َت
َنفِسَك ْنَك على  ّنها صدقٌة ِم ِإ ِبي"َف أ

َ ٌق عليه، وأعن  . متف
ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله عنه، عن النبى َص موسى رضي ال

ٍم صدقٌة" ِل ُكّل ُمْس َلى  ْد"َع َيج َلْم  ِإْن  ْيَت  َأ َأَر  قاَل؟ قال: 
ُقا" ّد َتص َي َنْفَسه َو ْنَفُع  ِيِه َفي َيد ِب َلْم"يْعَمل  ِإْن  ْيَت  َأ َأَر َقال:   :

ْع ِط ْلهوَف" قال: ؟يْست ْلم ْلَحاَجِة ا َذا ا ِإْن"ُيِعيُن  ْيت  َأ َأر  قاَل: 
ْع ِط َت ْيِر" قاَل ؟َلْم يْس ْلَخ َأِو ا ِبالَمْعُروِف  ْأُمُر  ْيَت"َي َأ َأر  قاَل: 

ْفعْل َلْم ي َدقٌة" قاْل ؟ِإْن  ّنَها ص ِإ ٌق"ُيْمِسُك َعِن الّشّر َف  متف
وأعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثم لقيت رسول عليه،

 يا رسول الله:الله صلى الله عليه وأسلم فأخذت بيده فقلت
يا عقبة صل من قطعك":  فقال؟أخبرني بفواضل العمال

: وأفي روأاية"وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك
عن ابن عمر. قال:وأ ، روأاه أحأمد"واعف عمن ظلمك"

أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وأسلم
إني أصبيت أرضا بخيبر. لم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله

إن"قال  أصب مال قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به
. قال: فتصدق بها"شئت حبست أصلها وتصدقت بها

عمر؛ أنه ل يباع أصلها. وأل يبتاع. وأل يورث. وأل يوهب. قال:
فتصدق عمر في الفقراء. وأفي القربى. وأفي الرقاب. وأفي

سبيل الله. وأابن السبيل. وأالضيف. ل جناح على من وأليها أن
متفق "وأ يطعم صديقا. غير متمول فيهأيأكل منها بالمعروأف. 
ّلى وأالحديث في الوقف، عليه وأاللفظ لمسلم, وأقال النبي َص
ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ِبْضٌع" :اللُه  ْبُعوَن، أْو  ِبْضٌع َوس ِليَماُن  ا

َناَها ْد ّلُه، َوأ َلَه إلّ ال ُلَها قْوُل لَ إ َبًة: َفأْفض ّتوَن َشْع َوِس
ِليماِن ُء ُشْعبٌة ِمَن ا َيا ّطِريِق، َوالح َذى عِن ال َطُة ال "إَما

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ٌق عليه، وأقال النبي َص َلّي"متف ُعِرَضْت َع
ْدُت في َمحاِسِن ُئَها فوَج ّي ُنَها وس ُأّمتي حَس أْعماُل 

ْدُت في ّطِريِق، َووَج ُيماُط عن ال َذى  ِلَها ال أْعما
ْدَفُن ُت ُكوُن ِفي الَمْسِجِد لَ  َت ّنَخاَعُة  ِلها ال "َمساَوىِء أْعما

طهروا أفنيتكم" وأقال صلى الله عليه وأسلم روأاه مسلم،
 روأاه الطبراني، وأقال صلى"فان اليهود ل تطهر أفنيتها

طيبوا ساحاتكم فإن أنتن الساحات"الله عليه وأسلم 
عن أيي موسى رضي اللهوأ  روأاه الطبراني،"ساحات اليهود



  446
 الشرعية السياسة

عنه قال " إن أمير المؤمنين بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم
روأاه الطبراني. وأسنة نبيكم وأأنظف لكم طرقكم"

ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َيْمِشي" وأقال َص ْينَما َرُجٌل  َب
ًا َفنَزَل فيها ِبئر ْلَعطُش، َفوجد  ْيِه ا َل ّد ع َت َطريٍق اْش ب
ّثَرى ِمَن ُكُل ال ْأ َي ْلٌب يلهُث  ِإذا ك ُثّم خرج ف َفَشرَب، 

ْلُب ِمَن َك ْل َذا ا َلَغ َه ْد ب َلَق َطِش، فقال الّرُجُل:  ْلَع ا
َل ْئَر َفم ِب ْل َنَزَل ا ّني، َف َلَغ ِم َب ْد  َكاَن َق ّلِذي  ْثَل ا العطِش ِم
ْلَب، َك ْل ّتى رِقَي َفَسَقى ا ِبفيِه، ح َكه  َأْمَس ُثّم  ًء  ُخّفه َما

َله َله َفَغَفَر  ّلُه  َكَر ال َنا في"َفَش َل ِإّن  ّله  ُلوا: يا رسوَل ال َقا  .
َقاَل َف ًا  َأْجر ِئم  َها َب ْل َأْجٌر" ا ْطبٍة  ِبٍد َر َك ُكّل  ٌق عليه،"في   متف

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ٍم"وأقال رسول ال ِل ما ِمْن ُمْس
َقا ْنُه لُه صدقًة، وما ُسِر ِكَل ِم ُأ ًا إلّ كاَن ما  َيْغِرُس َغْرس

َكاَن له صدقًة ٌد إلّ  َأَح َله صدَقًة، ول يْرزؤه  ْنه   روأاه"ِم
ُكَل"مسلم, وأفي روأاية له  ْأ َي ًا، َف ِلم غرس ْلُمْس َفل يْغِرس ا

َلى ِإ َطيٌر إلّ كاَن له صدَقًة  ِإنساٌن ول دابٌة ول  ْنُه  ِم
َيامة ْلِق ِم ا ."َيْو

ّناوأ ُك ّله عنه، قال:  ّله، رضي ال ِد ال ٍوأ َجرير بِن عب َعمر َبي  َأ َعْن 
ُه َفجاء ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ْند رسوِل ال ِر ِع ّنها ْدر ال في َص
ُتهْم، ّلدي الّسيوِف عاّم َتق ِء. ُم َعبا ْل َأوأ ا ّنمار  ٌةا ُمْجتابي ال ُعَرا ْوٌم  ق

ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّعر وأجُه رسوِل ال َفتم بل كلهم ِمْن ُمضَر، 
ً َأمر بلل َف ُثّم خرج،  َفاقة، فدخَل  ْل ِهْم ِمْن ا ِب َأى  ِلما َر ّلم،  وأَس

َفقاَل:  ُثّم َخطَب،  ّلى  َفص َقاَم،  َأ ّذن وأ َأ ُكُمَف ّب ّتُقوا َر َها الناُس ا ّي َأ َيا  }
ٍةا} َوأاحِأد ْفٍس  َن ُكْم ِمْن  ِر الية: الذي خلق َلى آِخ ِإ َكاَن  ّله  ِإّن ال }

ًا} ِقيب ُكْم َر ْي ِر: َعل ْلحْش ِتي في آخر ا ّل ُلْخَرى ا َوأاليُة ا َها،  ّي َأ َيا  }
ٍد}  َغ ِل ّدمْت  َق ْفٌس ّما  َن ُظْر  ْلتن ّله وأ ُقوا ال ّت ُنوا ا ِذيَن آم ّل َتصدقا"ا

ُبّره ِمْن ِبِه ِمْن َصاع  َثْو َناِرِه ِمْن ِدْرَهمِه ِمْن  َرُجٌل ِمْن ِدي
َتمِره َقاَل: "َصاِع  ّتى  َتْمرٍة" حَأ ِبشّق  َء َرُجٌل ِمْن"َولْو  َفَجا  

َع َب َتتا ُثّم  َعجزْت،  ْد  َق َبْل  َها،  ْن َع َتعجُز  ّفُه  َك ٍةا كادْت  ِبُصّر ِر  ْنَصا َل ا
ْيُت وأْجَه َأ ّتى َر َوأثياٍب، حأ ٍم  َطعا ْيِن ِمْن  ْوم َك ْيُت  َأ ّتى َر ّناُس حَأ ال
َبٌة، فقال َه ْذ ّنُه م َأ َك ّلُل  َيته ّلم،  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص رسوِل ال

ّلم:  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ِلْسلم"رسوُل ال َمْن َسّن في ا
َبْعِدِه ِبَها ِمْن  َأْجُر مْن َعمَل  َأْجُرَها، و َلُه  ُسنًة َحسنًة َف

ٌء، وَمْن َسّن في ُأُجورِهْم َشي ْنُقَص ِمْن  َأْن ي ْيِر  ِمْن َغ
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َكاَن َعليه ِوْزرها َوِوزُر َمْن َعِمَل ّيئًة  ّنًة س ِم ُس ِلْسل ا
ٌء َأْوزارهْم َشْي ْنُقَص ِمْن  َي َأْن  ْيِر  "ِبَها ِمْن بْعده ِمْن َغ

روأاه مسلم.
وأعن عبد الله بن سلم رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله

صلى الله عليه وأسلم المدينة انجفل الناس إليه وأقيل قدم
رسول الله صلى الله عليه وأسلم قدم رسول الله صلى الله

عليه وأسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وأسلم فجئت في
الناس لنظر إليه، فلما استثبت وأجه رسول الله صلى الله

عليه وأسلم عرفت أن وأجهه ليس بوجه كذاب، وأكان أوأل شيء
 وأطعموا،أيها الناس أفشوا السلم"تكلم به أن قال 

"الجنة بسلم وصلوا والناس نيام تدخلون ،الطعام
 وأعن أبي هريرةا رضي الله عنه أنه أتىروأاه الترمذي وأغيره،

النبي صلى الله عليه وأسلم فقال إنى إذا رأيتك طابت نفسي
كل شيء خلق"وأقرت عيني فأنبئني عن كل شيء قال: 

 قال أنبئني بأمر إذا أخذت به"الله عز وجل من الماء
 وصل، وأطعم الطعام،أفش السلم"دخلت الجنة قال 

"الجنة بسلم ثم ادخل ، وصل والناس نيام،الرحام
 وأعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال"روأاه أحأمد وأغيره،

احأتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وأسلم ذات غداةا عن
صلةا الصبح حأتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا

فثوب بالصلةا فصلى رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأتجوز
في صلته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا" على مصافكم كما

أما إني سأحدثكم ما حبسني"أنتم" ثم انفتل إلينا ثم قال 
عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما
قدر لي فنعست في صلتي حتى استثقلت فإذا أنا

بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد
قلت: لبيك رب.ا قال: فيم يختصم المل العلى؟

قلت: ل أدري قالها ثلثا قال فرأيته وضع كفه بين
كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي
كل شيء وعرفت فقال: يا محمد قلت: لبيك رب

قال: فيم يختصم المل العلى؟ قلت: في الكفارات.ا
قال: وما هن؟ قلت: مشي القدام إلى الجماعات

والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء
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حين الكريهات قال ثم فيم قلت في الدرجات قال
وما هن قلت إطعام الطعام ولين الكلم والصلة

والناس نيام ثم قال سل قل اللهم إني أسألك فعل
الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر
لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير

مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل
 فقال رسول الله صلى الله عليه وأسلميقربني إلى حبك"

 روأاه أحأمد وأالترمذي"إنها حق فادرسوها ثم تعلموها"
وأقال: هذا حأديث حأسن صحيح. وأسألت محمد بن إسماعيل

، وأقال صلى الله فقال: هذا حأديث صحيح،عن هذا الحديث
 وفكوا، وعودوا المريض،أطعموا الجائع"عليه وأسلم: 

 روأاه البخاري، وأالعاني: السير."العاني
وأعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

سبع يجرى للعبد أجرهن، وهو في قبره بعد"وأسلم: 
أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو ،علم علماموته: من 

غرس نخل، أو بنى مسجدا، أو ورثا مصحفا، أو ترك
روأاه البزار." ولدا يستغفر له بعد موته

ِه ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص َأن رسوَل ال ّلُه عنهما  وأعن ابن عمَر رضي ال
ّلم قال َأخـِـِو المسلم" :وأَس ِلُمه ول،المسلُم  َيظ  ل 

ّلُه ِفي َأِخيِه كاَن ال َكاَن ِفي حاجِة  ِلُمُه.ا وَمْن  ُيْس
ّلُه عنه بها ُكْربًة َفّرَج ال ٍم  ِتِه، ومْن َفّرَج عْن ُمسل حاج
ُه َتَر ًا َس َتَر ُمْسلم ُكَرِب يوَم القيامِة، ومن َس ُكْربًة من 

ْلِقياَمِة َيوَم ا ّلُه  ّله"ال َأبي هريرةا رضي ال  متفق عليه، وأعن 
ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  َنّفس عن": عنُه، عن النبّي َص من 

ُكْربة مْن ْنه  ّله ع ْنيا، نّفس ال ّد ُكرب ال ُكْربة مْن  مؤمن 
ّله ْلِقياَمِة، ومْن يّسَر على ُمْعسٍر يّسَر ال ِم ا ُكَرب يو

ّله ُه ال ًا َستر ِلم َتر ُمْس َيا والِخرِة، ومْن َس ْن ّد ْيه في ال عل
ُد ْب ْبد ما كاَن الع ّله ِفي عْوِن الع ْنيا والخرة، وال ِفي الد

ًا ْلم َتمُس فيِه ِع ْل ًا ي َطريق َأخيِه، ومْن سلك  في عْون 
َتَمَع قْوٌم ّنة.ا وما اْج ًا إلى الج ّله لُه به طريق سّهل ال

ّله، َتاَب ال ِك ُلون  ْت َلى، ي ّله تعا ُيوِت ال ُب ْيٍت مْن  ِفي ب
ِكينُة، َلْت عليهم الّس َنَز َنُهْم إلّ  ْي َتدارُسونُه ب َي و

ّله َكرُهُم ال َكُة، وذ ْتُهُم الملئ ْتُهُم الّرْحمُة، وحّف َي وَغِش
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ُبُه َنَس ُيسرْع به  ُلُه لْم  َأ به َعم ّط َب "فيَمْن عنده.ا ومْن 
أحب الناس إلى": روأاه مسلم، وأقال صلى الله عليه وأسلم

 وأحب العمال إلى الله عز،الله أنفعهم للناس
، أو تكشف عنه كربة،وجل: سرور تدخله على مسلم

 أو تطرد عنه جوعا، ولن أمشي،أو تقضي عنه دينا
مع أخي المسلم في حاجة أحب إلّي من أن اعتكف

في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله
عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه

مل الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه
المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى
قدمه يوم تزول القدام، وإن سوء الخلق ليفسد

" روأاه ابن أبي الدنياالخل العسلالعمل كما يفسد 
وأعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سئل رسول وأغيره،

إدخالك" الله صلى الله عليه وأسلم أي العمال أفضل قال
السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته

وأعن عبد  روأاه الطبراني في الوأسط،"أو قضيت له حاجة
الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله

إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع" عليه وأسلم
 فإذا منعوها نزعها،العباد يقرهم فيها ما بذلوها

 روأاه ابن أبي الدنيا وأالطبراني" فحولها إلى غيرهم،منهم
وأعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، في الكبير وأالوأسط

ما من عبد أنعم" قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم
 ثم جعل من حوائج،الله عليه نعمة فأسبغها عليه

 روأاه"الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال
ّله عنه قال: قال رسول ٍد رضي ال الطبراني، وأعن سهِل بن سع

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ّله َص ّنِة"ال ِم في الج ِتي ْلي َنا وكافُل ا َأ

َذا َك ُهَما "َه َن ْي َب َفّرَج  َطى، وأ ُوْس ْل َوأا ِة  َب ّبا ِبالّس َأَشار  . روأاه" وأ
 وأعن أبي هريرةا رضي الله عنه أن رجل شكا إلىالبخاري،

امسح"رسول الله صلى الله عليه وأسلم قسوةا قلبه فقال 
روأاه أحأمد، وأعن أبي" رأس اليتيم وأطعم المسكين

ّلم قال ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  هريرةا رضي الله عنه عن النبي َص
َل" ِكيِنالّساِعي ع َلِة َوالِمْس َلْرَم َكالُمجاِهِد في:ى ا  

ّله َأحْأُسبُه قال " سبيِل ال ُتُر،"وأ َيْف ّلذي ل  ِم ا ِئ ْلقا َكا َو
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ِطِر ُيْف ِم ل  ِئ َكالّصا متفٌق عليه، وأعن أنس رضي الله عنه "َو
ما آمن بي من" :قال قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم

 روأاه"بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم
قال النبيالطبراني وأالبزار، وأعن ابن عباس رضي الله عنهما 

ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره" صلى الله عليه وأسلم
روأاه البخاري في الدب المفرد وأالطبراني"جائع إلى جنبه

وأغيرهما،وأالدلة على هذا الصل كثيرةا، فينبغي على الحكومة
يهمالحأسان إل السلمية أن يكون من أصول سياستها للرعية

صلحإوأبذل المعروأف بأنواعه لهم،وأتقديم الخدمات لهم،وأ
المرافق العامة، وأتفريج كربهم من مرض أوأ جوع أوأ غيره،

 وأتنظيف طرقهم وأإزالة الذى عنها.
وأهذا الصل العام في بذل كل ما هو معروأف وأإحأسان إلى
الناس، ل يحتاج معه وألةا المر إلى أن ينص على أن ذلك

المعروأف بعينه، يجب على وألةا المر القيام به، مادام أن ذلك
 دلت عليه جاءت نص شرعي بالترغيب فيه، أوأالمعروأف قد

وأدل عليه مجموع الدلة على هذا الصل النصوص العامة،
التي - بذل كل ما هو معروأف وأإحأسان إلى الناس- وأهو العام 

حأتجنا مصنفا كامل، وأيبقى على وألةا المر أمام هذاالو جمعت ل
الباب الواسع من أبواب الخير وأالحأسان إلى الناس، أن

يجتهدوأا في الترتيب وأالتنظيم الداري لهذه العمال- من إنشاء
المرافق وأتقديم الخدمات العامة وأغيرها- بما يحقق المقاصد

الشرعية.
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باب: الخوةا اليمانية

إن الدوألة السلمية تتميز عن غيرها من الدوأل الجاهلية بأنها
تقوم على الخوةا اليمانية وأالحب في الله وأالبغض في الله،

، وأبغض لله،من أحب لله" :وأقد قال صلى الله عليه وأسلم
 أخرجه" فقد استكمل اليمان، ومنع لله،وأعطى لله

أوثق عرى اليمان:" وأسلم أبو داوأد, وأقال صلى الله عليه
 والحب في، والمعاداة في الله،الموالة في الله

.الطبراني أخرجه " والبغض في الله عز وجل،الله
فالتقوى هي ميزان التفضيل فأكرم الناس أتقاهم لله تعالى،

قليميةإوأليس العصبيات الجاهلية كالقومية أوأ القبلية أوأ ال
ٍر، وأقد قال تعالى: غيرهاوأأ َك َذ ُكم ّمن  َنا ْق َل ّنا َخ ِإ ّناُس  ل َها  ّي أ

َ ٰي ٱ{
ِه ّل ل َد  َعن ُكْم  ْكَرَم َأ ِإّن  ْا  ُف َعاَر َت ِل ِئَل  َبآ َق َوأ ًا  ُعوب ُكْم ُش َنا ْل َع َوأَج َثٰى  ْن ُأ ٱَوأ ۤو

ِبيٌر} ِليٌم َخ َع ّلَه  ل ِإّن  ُكْم  َقا ْت ّله وأ،ٱَأ ُعَمر أّن َرُسوَل ال َعْن ابِن 
َقاَل َف ّكَة:  ّناَس يوَم فتِح َم َطَب ال ّلَم َخ ِه وأَس ّله علي ّلى ال يا" :َص

ّيَة الَجاِهليِة ِب ْذَهَب َعنكم ُع ْد أ ّله َق ّيَها الناُس إّن ال أ
َكِريٌم َتِقّى  َبّر  ّناُس َرُجلِن: َرُجٌل  ِئَها، فال ُظَمَها بآبا َتَعا و

ُنو َب ّناُس  ّله.ا وال َلى ال ّيٌن َع ّله وَفاِجٌر َشِقّي ه َلى ال َع
ّله ّتراِب َقاَل ال َدَم ِمْن ال ّله آ َلَق ال َدم وَخ ّناُسآ َها ال ّي : {يا أ

ُفوا إّن َعاَر َت ِل ِئَل  َبا ًا وأق ُعوب ُكْم ُش َنا ْعل َثى وأَج ْن ُأ ٍر وأ ُكْم ِمن ذك َنا ْق ّنا َخل إ
ّله عليٌم خبيٌر} " ُكْم إّن ال َقا ْت ّله أ َد ال ْن ُكْم ِع  روأاه الترمذي،أكرَم

وأقال ابن عباس رضي الله عنهما" ل أرى أحأدا يعمل بهذه
ُكْم: {الية َنا ْل َع َوأَج َثى  ُأن َوأ ٍر  َك َذ ُكم ّمن  َنا ْق َل ّنا َخ ِإ ّناُس  َها ال ّي َأ َيا 

ُكْم َقا ْت َأ ِه  ّل َد ال ُكْم ِعن ْكَرَم َأ ِإّن  ُفوا  َعاَر َت ِل ِئَل  َبا َق َوأ ًا  ُعوب  فيقول}ُش
 أنا أكرم منك فليس أحأد أكرم من أحأد إل:الرجل للرجل

بتقوى الله" أخرجه البخاري في الدب المفرد, وأقال ابن
 قد بين الله الكرم؟ "ما تعدوأن الكرم:عباس رضي الله عنهما

 أفضلكم حأسبا؟ ما تعدوأن الحسب.فأكرمكم عند الله أتقاكم
أحأسنكم خلقا" أخرجه البخاري في الدب المفرد.

وأعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول
الله صلى الله عليه وأسلم في أوأسط أيام التشريق خطبة

 وإن أباكم،يا أيها الناس إن ربكم واحد"الوداع فقال 



  452
 الشرعية السياسة

 ول لعجمي، أل ل فضل لعربي على عجمي،واحد
 ول لسود على، ول لحمر على أسود،على عربي

 أل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم،أحمر إل بالتقوى
فليبلغ الشاهد" قالوا بلى يا رسول الله قال ؟"هل بلغت

 روأاه البيهقي."الغائب
وأعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وأسلم

انظر فإنك لست بخير من أحمر ول أسود إل"قال له 
 روأاه أحأمد."أن تفضله بتقوى

وأليست الخوةا اليمانية كلمة تقال دوأن أن تكون حأقيقة
عملية، بل يجب أن تكون منهجا يسلكه المسلمون في حأياتهم،

فتسود بينهم الخلق الحسنة وأالحأسان وأالتراحأم، وأيؤدي
بعضهم إلى بعض الحقوق وأالواجبات.

لقد تميز مجتمع الصحابة رضي الله عنهم بأنه كان مجتمعا
فريدا متآخيا متماسكا،فسادت فيه الخلق الكريمة وأالخصال

يثار وأالنفاق مما يحبون، فكان أحأدهم يقدم حأاجةإالحميدةا،كال
وأقد وأيحب لخيه من الخير مايحب لنفسه،، أخيه على حأاجته

ّبوَنقال تعالى:  ُيِح ِهْم  ِل ْب َق ِليَماَن ِمن  َوأ ّداَر  ل ُءوأا  ّو َب َت ِذيَن  ّل َوأ ٱ{ ٱ ٱ
ْا ُتو ُأوأ ِهْم حَأاَجًة ّمّمآ  ِر ُدوأ ِفي ُص ُدوأَن  َيِج َوألَ  ِهْم  ْي َل ِإ َهاَجَر  َمْن 

َق ُشّح ُيو َوأَمن  ِهْم َخَصاَصٌة  ِب َكاَن  ْو  َل َوأ ِهْم  ُفِس َأن َلٰى  َع ِثُروأَن  ْؤ ُي َوأ
ِلُحوَن} ْف ْلُم ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َف ِه  ْفِس ِبّر وأقال تعالى: ،ٱَن ْل ْا  ُلو َنا َت َلن  ٱ{

ّبوَن} ُتِح ْا ِمّما  ُقو ْنِف ُت ّتٰى  .حَأ
ّلى ِبّي َص ّن َء َرُجٌل إلى ال ّله عنه قال: َجا ُهريرةا رضي ال وأعن أبي 

ِه، ِئ ِنسا َبعِض  ِإلى  َأرَسََل  ٌد، ف ُهو ّلم فقال: إني َمْج ِه وأَس ْي َل َع اللُه 
ِإلى َأْرَسَل  ُثّم  ٌء،  ِإلّ َما ِدي  ّق ما ِعن ِبالَح َثَك  َع َب ِذي  ّل َقالت: وأا َف

ِذي َوأال ِلَك: ل  َذ ّلهّن ِمثل  ُك ْلَن  ُق ّتى  ِلَك، حأ َذ ْثَل  َلْت ِم َقا َف ُأْخَرى. 

ّلم ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ٌء. فقال النبّي َص ِإلّ َما ِدي  ّق ما ِعن ِبالَح َثَك  بع
َلَة" ْي ّل ُيِضيُف َهذا ال َيا"من  َنا  َأ ِر:  ْنصا َل  فقال َرُجٌل ِمن ا

ْيَف ِرِمي َض َأك ِه:  ِت َأ َقال لْمَر َف ِه،  ِل ِإلى رحْأ ِه  ِب َق  َل َط ْن َفا ِه،  ّل َرُسوَل ال
ِه: هل ِت َأ ّلم, وأفي روأاية قال لمَر ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل رسوِل ال

ٍء ِبَشي ّلليهْم  َع ِني قال:  ُقوَت ِصبيا ِإلّ  َلْت: ل،  َقا َف ٌء  َدِك َشي ْن ِع
ِهم ّومي َن َف َء،  َعَشا ُدوأا ال َأَرا ِإذا  َأطِفئي،وأ َف َنا،  ُف ْي َدَخَل َض َذا  ِإ  وأ

ْيِن، َي ِوأ َطا َباتا  َكَل الّضيُف وأ َأ ُدوأا وأ َع َق َف ُكُل،  ْأ َن ّنا  َأ ِه  ِي َأر الّسَراَج، وأ
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ّلم: فقال  ِه وأَس ْي َل َع ّلى اللُه  ِبّي َص ّن َدا على ال َغ َأْصبح،  َلّما  َلَقد"َف
َلَة ْي ّل ُكَما ال ِبَضيِف ُكَما  ِنيِع ّله ِمن َص ٌق عليه."َعِجَب ال  متف

ّلى ّله َص ّله عنه قال: قال رسوُل ال وأعن أبي موسى رضي ال
ّلم  ِه وأَس ْي َل َع َأو"اللُه  ْلَغْزِو،  ُلوا في ا َأرم َذا  ِإ ِإّن الشَعِريين 

َدُهم في َكاَن ِعن َنِة، َجَمُعوا ما  ِلِهم بالَمِدي َيا َطَعاُم ِع َقّل 
ّيِة َناٍء َواِحٍد بالّسو ِإ َنُهم في  ْي َب ُه  َتَسُمو ُثّم اق َثوٍب َواحٍد، 

َنا ِمنُهم َأ ّني َو ٌق عليه."َفُهم ِم  متف
وأعن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحأمن بن عوف،
فآخى النبي صلى الله عليه وأسلم بينه وأبين سعد بن الربيع
النصاري، وأعند النصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه
أهله وأماله، فقال: بارك الله في أهلك وأمالك، دلوني على

السوق، فأتى السوق فربح شيئا من أقط وأشيئا من سمن،
فرآه النبي صلى الله عليه وأسلم بعد أيام وأعليه وأضر من

" فقال: تزوأجتمهيم يا عبد الرحمن: "صفرةا، فقال
، قال: وأزن نواةا من ذهب،"فما سقت إليها"أنصارية، قال: 

 متفق عليه."أولم ولو بشاة"قال: 
وأعن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجروأن: يا رسول الله

 وأل،ذهب النصار بالجر كله ما رأينا قوما أحأسن بذل لكثير
أليس"  وألقد كفونا المؤنة قال،أحأسن مواساةا في قليل منهم

فذاك"  بلى قال: قالوا"؟تثنون عليهم به وتدعون لهم
 روأاه أبو داوأد وأالنسائي وأاللفظ له."بذاك

النصار للنبي قالت وأعن أبي هريرةا رضي الله عنه قال "
:صلى الله عليه وأسلم اقسم بيننا وأبين إخواننا النخيل قال

نا المؤوأنة وأنشرككم في الثمرةا قالوا سمعنان تكفو: فقالوا"ل"
 " روأاه البخاري .وأأطعنا

وأعن مالك الدار "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ
 اذهب بها إلى: فقال للغلم، فجعلها في صرةا،أربعمائة دينار

 حأتى تنظر ما، ثم تله في البيت ساعة،أبي عبيدةا بن الجراح
 فقال يقول لك أمير المؤمنين،فذهب بها الغلم إليه يصنع

: ثم قال. وأصله الله وأرحأمه:اجعل هذه في بعض حأاجتك فقال
 وأبهذه الخمسة،تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلن

 وأرجع الغلم، حأتى أنفذها. وأبهذه الخمسة إلى فلن،إلى فلن
: فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال،إلى عمر فأخبره
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حأتى تنظر ساعة  وأتله في البيت،اذهب بها إلى معاذ بن جبل
 يقول لك أمير المؤمنين اجعل: فذهب بها إليه فقال؟ما يصنع

 تعالي يا، رحأمه الله وأوأصله: فقال.هذه في بعض حأاجتك
،جارية اذهبي إلى بيت فلن بكذا اذهبي إلى بيت فلن بكذا

 نحن: وأقالت، فاطلعت امرأةا معاذ.اذهبي إلى بيت فلن بكذا
وأالله مساكين فأعطنا فلم يبق في الخرقة إل ديناران فدحأى

: فقال، فأخبره فسر بذلك، وأرجع الغلم إلى عمر،بهما إليها
.إنهم إخوةا بعضهم من بعض" روأاه الطبراني في الكبير
إن من مقاصد الشريعة السلمية أن تسود المحبة بين

المسلمين،وأأل تقع بينهم العداوأةا وأالبغضاء،وألهذا جاءت بالنهي
عما يؤدي إلى التباغض وأالشحناء وأالعداوأةا وأالتصارم،وأجاءت

بالمر وأالترغيب بما يزيد في المحبة وأالتآلف من الخصال
 قال تعالى:وأقدالكريمة، وأالخلق الصالحة، وأالداب النبيلة،

ِفي َء  ْغَضآ َب ْل َوأا َةا  َوأ َدا َع ْل ُكُم ا َن ْي َب َع  ِق ُيو َأن  َطاُن  ْي ُد الّش ِري ُي ّنَما  ِإ }
ُتْم ْن َأ َهْل  َف ِةا  َ َعِن الّصل َوأ ِه  ّل ِر ال ْك ِذ َعن  ُكْم  ّد َيُص َوأ ِر  ْيِس ْلَم َوأا ِر  ْلَخْم ا

ُهوَن} َت .ّمن
ّلى وأعن أبي هريرةا رضي الله عنه قال: قال رسول الله َص

ّلم  ِه وأَس ْي َل َع ُتؤِمنوا حَأتىاللُه  َوأل  ُنوا  ْؤِم ُت ّتى  ّنَة حَأ ُلوا الَج ْدُخ َت " ل 
ْفُشوا الّسلم ُتم أ ْب َب َا َتح ُه  ُتُمو ْل َع َف َلى َشٍئ إذا  َع ُكْم  ّل ُد َوأل أ َأ ّبوا،  تَحا

ُكم " َن ْي  روأاه مسلم.َب
 روأاه البخاري"تهادوا تحابوا" :وأقال صلى الله عليه وأسلم

في الدب المفرد وأأبو يعلى.
فإن من أسباب زوأال الدوألة السلمية،وأمن أعظم التهديدات

لها، أن تبقى روأاسب جاهلية عند وألةا المر أوأ بعضهم
قليمية التي رسخها الحأتلل الصليبي (إومية أوأ القبلية أوأ القكال

الستعمار) من خلل الحدوأد المصطنعة وأالدوأيلت الزائفة
الفاقدةا للشرعية.

 من المراض الفتاكة التي يجب أنه الروأاسب الجاهليةوأهذ
يحذر منها المجاهدوأن في ساحأات الجهاد في فلسطين

وأالعراق وأأفغانستان وأالشيشان وأغيرها،وأأن يطهروأا قلوبهم
من العصبيات الجاهلية كالقومية وأالقليمية التي تباعد بين

القلوب، وأتفرق الصف، وأتمنع النصر،وأتمكن لفتنة الكفار
َلُهوألفسادهم في الرض، كما قال تعالى:  َوأَرُسو ّلَه  ل ْا  ُعو ِطي َأ َوأ ٱ{
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َع ّلَه َم ل ِإّن  ْا  ِبُر ْص َوأ ُكْم  ِريُح َهَب  ْذ َت َوأ ْا  ُلو ْفَش َت َف ْا  ُعو َناَز َت ٱَوألَ  ۤو ٱ
ِريَن} ِب ْعٍضوأقال تعالى: ، ٱلّصا َب ُء  َيآ ِل ْوأ َأ ُهْم  ْعُض َب ْا  َكَفُروأ ّلذيَن  َوأ ٱ{

ِبيٌر} َك ٌد  َفَسا َوأ َلْرِض  ِفي  َنٌة  ْت ِف ُكْن  َت ُه  ُلو َع ْف َت ، وأعن الحارثٱِإلّ 
وأنا آمركم"الشعري عن النبي صلى الله عليه وأسلم قال 

بخمس الله أمرني بهن: السمع، والطاعة، والجهاد،
والهجرة، والجماعة فإنه من فارقا الجماعة قيد شبر

فقد خلع ربقة السلم من عنقه إل أن يراجع ومن
 فقال رجل:"ادعى دعوى الجاهلية فإنه من ُجثى جهنم

وإن صلى وصام،"قال  يا رسول الله، وأإن صلى وأصام
فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين

فقوله صلى الله عليه ، روأاه الترمذي وأأحأمد".عباد الله
: أي نادى في السلم" ادعى بدعوى الجاهليةمن" وأسلم

بنداء الجاهلية وأعصبيتها.
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باب: الوعد بالتمكين وأعودةا الخلفة

إن من خصال أهل اليمان أن يوقنوا بوعد الله وأنصره لعباده
ِذيَن{المؤمنين المجاهدين، كما قال تعالى:  ّل َوأ َنا  َل َننُصُر ُرُس َل ّنا  ٱِإ

ُع َف َين ْوَم لَ  َي ُد.  َها َلْش ُقوُم  َي ْوَم  َي َوأ َيا  ْن ّد ل ِةا  َيا ْلَح ِفي  ْا  ُنو ٱآَم ٱ ٱ
ِر} ّدا ل ُء  ُهْم ُس َل َوأ َنُة  ْع ّل ْل ُهُم  َل َوأ ُهْم  ُت ِذَر ْع ِلِميَن َم ّظا ٱل ۤو ٱ , وأقالٱ

ُهُم{تعالى:  َل ُهْم  ّن ِإ ِليَن.  ْلُمْرَس َنا  ِد َبا ِع ِل َنا  ُت ِلَم َك َقْت  َب ْد َس َق َل ٱَوأ
ُبوَن ِل َغا ْل ُهُم  َل َنا  َد ِإّن ُجن َوأ ٱْلَمنُصوُروأَن.  }, وأأما التكذيب وأالشكٱ

بوعد الله وأنصره فهو من صفات المنافقين الهالكين الذين قال
ِهم{الله تعالى عنهم:  ِب ُلو ُق ِفي  ِذيَن  ّل َوأ ُقوَن  ِف َنا ْلُم ُقوُل  َي ْذ  ٱِإ ٱ

ِزيٌز َع ّلَه  ل ِإّن  َف ِه  ّل ل َلى  َع ّكْل  َو َت َي َوأَمن  ُهْم  ُن ِدي ِء  ُؤل ٰـ َه َغّر  ٱّمَرٌض  ٱ ا
ۤ

ِكيٌم ِهم{، وأقال تعالى: }حَأ ِب ُلو ُق ِفي  ِذيَن  ّل َوأ ُقوَن  ِف َنا ْلُم ُقوُل  َي ْذ  ِإ ٱَوأ ٱ
ًا ُغُروأر ِإلّ  ُلُه  َوأَرُسو ّلُه  ل َنا  َد َع َوأ َبْل{، وأقال تعالى: }ٱّمَرٌض ّما 

ّيَن َوأُز ًا  َبد َأ ِهْم  ِلي ْه َأ َلٰى  ِإ ُنوَن  ْؤِم ْلُم َوأ لّرُسوُل  ِلَب  َق َين ّلن  َأن  ُتْم  ْن َن ٱَظ ٱ
ًا} ُبور ًا  ْوم َق ُتْم  ُكن َوأ ِء  ْو لّس َظّن  ُتْم  َنن َظ َوأ ُكْم  ِب ُلو ُق ِفي  ِلَك  , وأماٱَذ

أكثر هؤلء المخذلين المهزوأمين في زماننا الذين يرجفون في
البلد، وأيخذلون المسلمين عن جهاد الصليبيين وأاليهود,وأ

ينادوأن بأن يسلم المسلمون البلد وأالعباد للغزاةا من خلل
وأسائل إعلمهم المخذلة المفسدةا.

فدأبهم التهويل من قوةا العداء, وأبث الرعب وأالهزيمة وأالخور
في قلوب الناس، وأتصوير شراذم اليهود في فلسطين بالقوةا
الكبرى في المنطقة، وأإظهار الصليبيين المريكان المهزوأمين

في العراق وأأفغانستان بأنهم أكبر قوةا في العالم.
إن الواجب على المسلمين المجاهدين أل يعبأوأا بأراجيف
المرجفين، وأأل يحيك تخذيلهم في صدوأرهم، وأأل تحزنهم

وأتخيفهم أكاذيبهم وأافتراءاتهم وألومهم في وأسائل إعلمهم، أوأ
ِه{غيرها، وأقد قال الله تعالى:  ّل َةا ل ِعّز ْل ِإّن  ُهْم  ُل ْو َق َيْحُزنَك  ٱَوألَ 

ِليُم َع ْل ُع  لّسِمي َو  ُه ًا  ٱَجِميع ْا َمن{، وأقال تعالى: }ٱ ُنو ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ
َ ٱٰي

ٍة ّل ِذ َأ َنُه  ّبو ُيِح َوأ ُهْم  ّب ُيِح ٍم  ْو َق ِب ّلُه  ل ِتي  ْأ َي ْوَف  َفَس ِه  ِن ِدي َعن  ُكْم  ّد ِمن َت ٱَيْر
ِه ّل ل ِبيِل  ِفي َس ُدوأَن  ِه ُيَجا ِريَن  ِف َكا ْل َلى  َع ٍةا  َأِعّز ِنيَن  ْؤِم ْلُم َلى  ٱَع ٱ ٱ

ّلُه ل َوأ ُء  َيَشآ ِه َمن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل ل َفْضُل  ِلَك  ٰذ ٍم  ِئ ْوَمَة ل َل ُفوَن  َيَخا ٱَوألَ  ٱ ا
ۤ

ِليٌم َع ٌع  .}َوأاِس
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إن التحالف الجرامي الثم الذي يجمع الصليبيين وأاليهود
وأالمرتدين وأالمنافقين على حأرب السلم، ليس عدوأانا وأظلما

للمسلمين فحسب بل هو ظلم للبشرية كلها، التي ل خلص لها
وأل نجاةا وأل سعادةا إل بالدخول في دين السلم وأإخلص

العبودية لله تعالى.
إن هؤلء الصليبيين وأحألفاءهم ل يعادوأن المجاهدين لعرض من

أعراض الدنيا، وأإنما يعادوأنهم ليمانهم بالله تعالى وأإخلصهم
العبودية وأالطاعة وأالخضوع لله تبارك وأتعالى، كما قال تعالى:

ِد{ ْلَحِمي ِز  ِزي َع ْل ِه  ّل ل ِب ْا  ُنو ْؤِم ُي َأن  ِإلّ  ُهْم  ْن ْا ِم َقُمو َن ٱَوأَما  ٱ ، وأقال}ٱ
ّنا{تعالى:  َأْن آَم ِإلّ  ّنآ  ِقُم ِم َتن َوأَما  ُبوَن.  ِل َق َنا ُمن ّب َلٰى َر ِإ ّنآ  ِإ ْا  ُل ۤوَقا

ِلِميَن َنا ُمْس ّف َو َت َوأ ًا  ْبر َنا َص ْي َل َع ْغا  ِر ْف َأ َنآ  ّب َنا َر ْت َء َلّما َجآ َنا  ّب َياِت َر ،}ِبآ
ّنا{وأقال تعالى:  َأْن آَم ِإلّ  ّنآ  ِقُموَن ِم َتن َهْل  َتاِب  ِك ْل ْهَل ا َأ َيـ ُقْل 

ْبُل} َق ِزَل ِمن  ُأن َوأَمآ  َنا  ْي َل ِإ ِزَل  ُأن َوأَمآ  ِه  ّل .ِبال
إن هؤلء الصليبيين يعادوأن السلم لنه جاء بإنكار العبودية

وأالخضوع وأالطاعة لغير الله وأالكفر بها، وأهم يريدوأن استعباد
الشعوب المقهورةا وأإخضاعها لنظمتهم وأقوانينهم:

كالديمقراطية وأغيرها. 
وأهم يبغضون السلم لنه دين الطهارةا وأالعفة وأالحياء، وأهم

فاسدوأن مفسدوأن، قد اعتادوأا العفن وأالرذيلة وأالنحطاط، فل
يطيقون العيش في الجواء الطاهرةا وأالحياةا الصالحة، وأقد

َأن{قال الله تعالى عن قوم لوط:  ِإلّ  ِه  ْوِم َق َواَب  َكاَن َج َفَما 
ّهُروأَن َط َت َي َناٌس  ُأ ّنهْم  ِإ ُكْم  ِت َي َقْر ُلوٍط ّمن  ْا آَل  ِرُجو َأْخ ْا  ُلو ، فقد}َقا

انتكست فطرتهم، وأأصبحوا يعيبون على المؤمنين طهارتهم
وأتنزهم عن الفاحأشة.

وأالسلم يوجب الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي
العليا، وأيدفع الفساد في الرض، وأينصر المستضعفين

َنٌة{المظلومين، كما قال تعالى:  ْت ِف ُكوَن  َت ّتى لَ  ُهْم حَأ ُلو ِت َقا َوأ
ّلُه لله ُك ّديُن  ُكوَن ال َي ِفي{، وأقال تعالى: }َوأ ُلوَن  ِت َقا ُت ُكْم لَ  َل َوأَما 

ِذيَن ّل َداِن ا ْل ِو ْل َوأا ِء  ّنَسآ َوأال ِفيَن ِمَن الّرَجاِل  َع َتْض ْلُمْس َوأا ِه  ّل ِبيِل ال َس
َنا ّل َعْل  َوأاْج َها  ُل ْه َأ ِم  ِل ّظا ِة ال َي َقْر ْل ِه ا ِذ َهـ َنا ِمْن  ِرْج َأْخ َنآ  ّب ُلوَن َر َيُقو

ًا َنِصير ْنَك  ُد ّل َنا ِمن  ّل َعْل  َوأاْج ًا  ّي ِل َوأ ْنَك  ُد ّل ، وأهذا يعني التصدي}ِمن 
لما تسميه الوليات المتحدةا (بنشر الديمقراطية)، وأإيقاف
نهبها وأسطوها على خيرات المسلمين وأنفطهم، وألهذا يرى
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الصليبيون السلم القوةا الكبر، التي تقف أمام أطماعهم
وأمخططاتهم، وأتستأصل بنيانهم الهاري من أصوله الفاسدةا

المتهالكة.
إن على المسلمين أن يستعدوأا لمعركة شرسة طويلة مع

العداء، وأأن يتخلقوا بالخلق وأالوأصاف التي بتحقيقها ينصرهم
ُتْم{الله على أعدائهم، وأقد قال تعالى:  ِقي َل َذا  ِإ ْا  ُن ِذيَن آَم ّل َها  ّي أ

َ ۤوٰي ٱ
ّلَه ل ْا  ُعو ِطي َأ َوأ َلُحوَن.  ْف ُت ُكْم  ّل َع ّل ًا  ِثير َك ّلَه  ل ْا  ُكُروأ ْذ َوأ ْا  ُتو ُب ْث َف َئًة  ٱِف ٱ ٱ ٱ

ّلَه ل ِإّن  ْا  ِبُر ْص َوأ ُكْم  ِريُح َهَب  ْذ َت َوأ ْا  ُلو ْفَش َت َف ْا  ُعو َناَز َت َوألَ  َلُه  ٱَوأَرُسو ۤو ٱ
ِريَن} ِب لّصا َع  .ٱَم

وأعلى المسلمين أن يوقنوا بوعد الله وأنصره، وأأن يصبروأا
وأيصابروأا وأيثبتوا، وأأن يحذروأا من الضعف وأالضجر وأاستعجال

ُكْم{النتائج، وأقد قال تعالى:  ِري ْوأ ُأ َعَجٍل َس ْنَساُن ِمْن  ل َق  ِل ٱُخ
ُلوِن ْعِج َت َتْس َفلَ  ِتي  َيا ، أي سأريكم حأكمي وأاقتداري وأانتقامي}آ

َلرّتمن الكفار فل تستعجلون،  ْبن ا ّباِب  ِه َخ ّل ِد ال وأعْن أبي عب
ّلُه عنه قال ِه"رضَي ال ْي َل َع ّلى اللُه  ِه َص ّل َلى رسوِل ال ِإ َنا  ْو َك  َش

ْنصُر َت َتْس َأل  َنا:  ْل ُق َف ِة،  ْعب َك ْل َلُه في ظّل ا ًةا  ُبرد ٌد  َتوّس ُهو ُم َوأ ّلم  وأَس
َقاَل:  َف َنا  َل ُعو  ْد َت َأل  َنا  ُذ الّرُجُل"َل ُكْم يْؤَخ ْبل َكاَن َمْن َق َقد 

ِتى ُيْؤ َلْرِض فيْجعُل ِفيَها، ثّم  َلُه في ا ُيْحَفُر  ف
ْنشاِر ْلِم ْأِسِه،با َلى َر ُيوَضُع ع ْين،، َف ُيجعُل نْصَف  ف

ْظِمِه، ما َلْحِمِه َوع ُدوَن  ْلحديِد َما  َأْمشاِط ا ِب ُيْمشُط  و
ّتى َلْمر ح ّلُه َهذا ا ِتمّن ال ّله لي ِنِه، وال ُه ذلَك َعْن ِدي ّد َيُص

َلى َحْضرْموَت ِإ َء  ْنعا ِكُب ِمْن ص ّ،يِسير الّرا ِإل  ل يخاُف 
ُلوَن َتْعِج َتْس ُكْم  ّن ِك َنِمِه، ول َلى غ ْئَب َع ّذ  روأاه"الله وال

َنا ِمَن"وأفي روأاية:  البخاري، ْد لِقي َق ًةا وأ ُبْرد ٌد  َتوّس َو ُم ُه  وأ
ًةا  ّد ِكين ِش ْلُمْشر ."ا

إن المة السلمية أمة منصورةا وأمبشرةا بالنصر وأالتمكين في
كتاب ربها تبارك وأتعالى وأفي سنة رسوله صلى الله عليه

وأسلم، وأقد تحقق لها في الواقع ما أخبر الله به وأرسوله صلى
الله عليه وأسلم من النصر وأالتمكين وأالبشارةا بالنتصار على
الفرس وأعلى الروأم وأفتح القسطنطينية وأغيرها من البشائر،
وأهناك بشائر سوف تتحقق في المستقبل كفتح روأما وأعودةا

ِذ{الخلفة على منهاج النبوةا وأغيرها، وأقد قال تعالى:  ّل َو  ۤيُه ٱ
ْو َل َوأ ِه  ّل ُك ّديِن  ل َلى  َع ُه  ِهَر ْظ ُي ِل ّق  ْلَح ِديِن  َوأ ٰى  َد ُه ْل ِب َلُه  ٱَأْرَسَل َرُسو ٱ ٱ
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ُكوَن ِر ْلُمْش َه  ِر ُكْم{، وأقال تعالى: }ٱَك ْن ْا ِم ُنو ِذيَن آَم ّل ّلُه  ل َد  َع ٱَوأ ٱ
ِذيَن ّل َلَف  َتْخ ْس َكَما  َلْرِض  ِفي  ُهْم  ّن َف ِل َتْخ َيْس َل ِلَحاِت  لّصا ْا  ُلو َعِم ٱَوأ ٱ ٱ ٱ
ُهْم من ّن َل َبد ُي َل َوأ ُهْم  َل َتَضٰى  ْر ِذي  ّل ُهُم  َن ِدي ُهْم  َل َنّن  ُيَمك َل َوأ ِهْم  ِل ْب َق ٱِمن  ٱ

َد ْع َب َفَر  َك َوأَمن  ًا  ْيئ ِبي َش ُكوَن  ِر ُيْش ِني لَ  َن ُدوأ ُب ْع َي ًا  َأْمن ِهْم  ِف ْو ِد َخ ْع َب
ُقوَن َفاِس ْل ُهُم  ِئَك  ٰـ َل ْوأ ُأ َف ِلَك  هذا، قال ابن كثير رحأمه الله: "}ٱٰذ

وأعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وأسلمه عليه بأنه
سيجعل أمته خلفاء الرض، أي أئمة الناس وأالولةا عليهم، وأبهم

تصلح البلد، وأتخضع لهم العباد. وأليبدلنهم من بعد خوفهم من
ًا فيهم، وأقد فعله تبارك وأتعالى، وأله الحمد ًا وأحأكم الناس أمن

وأالمنة، فإنه صلى الله عليه وأسلم لم يمت حأتى فتح الله عليه
مكة وأخيبر وأالبحرين وأسائر جزيرةا العرب وأأرض اليمن

بكمالها، وأأخذ الجزية من مجوس هجر وأمن بعض أطراف
الشام، وأهاداه هرقل ملك الروأم وأصاحأب مصر وأالسكندرية
وأهو المقوقس، وأملوك عمان وأالنجاشي ملك الحبشة الذي

.تملك بعد أصحمة رحأمه الله وأأكرمه
ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأاختار الله له ما

عنده من الكرامة، قام بالمر بعده خليفته أبو بكر الصديق،
َد ّط َأ فلّم شعث ما وأهى بعد موته صلى الله عليه وأسلم، وأ
جزيرةا العرب وأمهدها، وأبعث الجيوش السلمية إلى بلد

ًا فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرف
ًا آخر صحبة أبي عبيدةا رضي ًا من أهلها. وأجيش منها، وأقتلوا خلق

ًا صحبة الله عنه وأمن اتبعه من المراء إلى أرض الشام، وأثالث
عمروأ بن العاص رضي الله عنه إلى بلد مصر، ففتح الله

للجيش الشامي في أيامه بصرى وأدمشق وأمخاليفهما من بلد
حأوران وأما وأالها وأتوفاه الله عز وأجل وأاختار له ما عنده من

الكرامة. 
وأمّن على أهل السلم بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر

ًا، لم يدر الفلك بعد النبياء ًا تام الفاروأق، فقام بالمر بعده قيام
على مثله في قوةا سيرته وأكمال عدله. وأتّم في أيامه فتح

البلد الشامية بكمالها وأديار مصر إلى آخرها وأأكثر إقليم
فارس. وأكسر كسرى وأأهانه غاية الهوان وأتقهقر إلى أقصى

مملكته، وأقصر قيصر، وأانتزع يده عن بلد الشام، وأانحدر إلى
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القسطنطينية، وأأنفق أموالهما في سبيل الله، كما أخبر بذلك
وأوأعد به رسول الله، عليه من ربه أتم سلم وأأزكى صلةا. 
ثم لما كانت الدوألة العثمانية (يعني خلفة عثمان رضي الله

عنه) امتدت الممالك السلمية إلى أقصى مشارق الرض
وأمغاربها، ففتحت بلد المغرب إلى أقصى ما هنالك الندلس
وأقبرص، وأبلد القيروأان، وأبلد سبتة مما يلي البحر المحيط،

وأمن ناحأية المشرق إلى أقصى بلد الصين، وأقتل كسرى وأباد
ملكه بالكلية، وأفتحت مدائن العراق وأخراسان وأالهواز، وأقتل

ًا، وأخذل الله ملكهم المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جد
العظم خاقان، وأجبى الخراج من المشارق وأالمغارب إلى

حأضرةا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه...، وألهذا
ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم قال

إن الله زوى لي الرض فرأيت مشارقها ومغاربها،"
 فها نحن نتقلب فيما"ويبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها

وأعدنا الله وأرسوله، وأصدق الله وأرسوله فنسأل الله اليمان به
.)11وأبرسوله، وأالقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا"

وأتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وأسلم يبشر أصحابه
بفتح الشام وأفتح بلد الفرس وأفتح اليمن، وأأحأزاب الكفار قد

عناجتمعت للقضاء على السلم وأالمسلمين في المدينة، ف
البراء بن عازب قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه

 ل يأخذ فيه،وأسلم أن نحفر الخندق عرض لنا فيه حأجر
، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وأسلم،المعول

 وأأخذ،فجاء رسول الله صلى الله عليه وأسلم فألقى ثوبه
" فضرب ضربة فكسر ثلثبسم الله وأقال: "،المعول

 والله،الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام"الصخرةا قال 
 قال:"إني لبصر قصورها الحمر الن من مكاني هذا

 وأكسر ثلثا آخر وأقال:"بسم الله"ثم ضرب أخرى وأقال 
الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لبصر"

بسم" ثم ضرب ثالثة وأقال: "قصر المدائن البيض الن
الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن" فقطع الحجر قال: "الله

العظيم. القرآن تفسير )11
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 وأقال،روأاه أحأمد وأالنسائي" والله إني لبصر باب صنعاء
.الحافظ ابن حأجر عن إسناده: حأسن

وأروأى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وأسلم قال
بسم" فقال "لصحابه دعوني فأكون أول من ضربها"

الله أكبر قصور" فضربها فوقعت فلقة ثلثها فقال: "الله
فقال:فلقة  ثم ضرب بأخرى فوقعت "الروم ورب الكعبة

 فقال عندها"الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة"
المنافقون: نحن نخندق على أنفسنا، وأهو يعدنا قصور فارس

وأرجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن، قال الهيثمي: "وأالروأم
أحأمد بن حأنبل وأنعيم العنبري وأهما ثقتان.

عن عدي بن حأاتم قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليهوأ
وأسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع

 قلت: لم؟"يا عدي، هل رأيت الحيرة"السبيل، فقال: 
فإن طالت بك الحياة، لترين"أرها، وأقد أنبئت عليها، قال: 

الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة ل
- قلت فيما بيني وأبين نفسي: فأين دعار تخاف أحدا إل الله

ولئن طالت بك حياة"طيء الذين قد سعروأا في البلد – 
قال:  قلت: كسرى بن هرمز"لتفتحن كنوز كسرى

كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة، لترين"
الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يطلب من
يقبله فل يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم

يوم يلقاه، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له،
فيقول: بلى، فيقولن: ألم أبعث إليك رسول فيبلغك

فيقول: فيقول: ألم أعطك مال وولدا وأفضل عليك
بلى، فينظر عن يمينه فل يرى إل جهنم، وينظر عن

قال عدي: سمعت النبي صلى "يساره فل يرى إل جهنم
اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن"الله عليه وأسلم يقول: 

قال عدي: فرأيت "لم يجد شق تمرة، فبكلمة طيبة
الظعينة ترتحل من الحيرةا حأتى تطوف بالكعبة ل تخاف إل
الله، وأكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، وألئن طالت

بكم الحياةا، لتروأن ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وأسلم:
" روأاه البخاري.يخرج ملء كفه"
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وأقال العرباض بن سارية " كان النبي صلى الله عليه مسلم
لو تعلمون"يخرج علينا في الصفة وأعلينا الحوتكية فيقول: 

 وليفتحن،ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم
 روأاه أحأمد، وأقال الهيثمي: وأرجاله"فارس والروملكم 
.وأثقوا 

وأعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى
ل يذهب الليل والنهار حتى تعبد"الله عليه وأسلم يقول 

 فقلت: يا رسول الله إن كنت لظن حأين"اللت والعزى
ُهأنزل الله:  ِهَر ْظ ُي ِل ّق  ْلَح ِديِن ا َوأ َدى  ُه ْل ِبا َلُه  َأْرَسَل َرُسو ِذي  ّل َو ا ُه }

ُكوَن} ِر ْلُمْش َه ا ِر َك ْو  َل َوأ ِه  ّل ُك ّديِن  َلى ال إنه" أن ذلك تاما قال َع
سيكون من ذلك ما شاء الله.ا ثم يبعث الله ريحا

طيبة.ا فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من
إيمان.ا فيبقى من ل خير فيه.ا فيرجعون إلى دين

 روأاه مسلم. "آبائهم
وأعن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى

ليبلغن هذا المر ما بلغ الليل"الله عليه وأسلم يقول: 
والنهار ول يترك الله بيت مدر ول وبر إل أدخله الله

هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به
 وأكان تميم الداري يقول"السلم، وذل يذل الله به الكفر

قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير
وأالشرف وأالعز، وألقد أصاب من كان منهم كافرا الذل وأالصغار

وأالجزية" روأاه أحأمد. 
وأعن يحيى بن أيوب حأدثني أبو قبيل قال "كنا عند عبد الله بن
عمروأ بن العاصي وأسئل أي المدينتين تفتح أوأل القسطنطينية

أوأ روأمية، فدعا عبد الله بصندوأق له حألق، قال: فاخرج منه
كتابا قال فقال عبد الله، بينما نحن حأول رسول الله صلى الله
عليه وأسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وأسلم أي

المدينتين تفتح أوأل قسطنطينية أوأ روأمية، فقال رسول الله
 "يعني"مدينة هرقل تفتح أول"صلى الله عليه وأسلم 

قسطنطينية" روأاه أحأمد وأغيره، وأقد فتحت القسطنطينية أوأل
في زمن الخلفة العثمانية، وأستفتح روأما كما أخبر بذلك رسول

الله عليه الصلةا وأالسلم.



  463
 الشرعية السياسة

وأعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
إن الله زوى لي الرض فرأيت مشارقها"وأسلم: 

" وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها،ومغاربها
روأاه مسلم.

 وأعن أبي بن كعب رضي الله عن قال قال رسول الله صلى
بّشر هذه المة بالسناء والرفعة"الله عليه وأسلم: 

والدين والتمكين في الرض فمن عمل منهم عمل
 روأاه"الخرة للدنيا لم يكن له في الخرة من نصيب

أحأمد وأابن حأبان في صحيحه وأالحاكم وأالبيهقي.
 النبوة فيكم ما شاءتكون"وأقال صلى الله عليه وأسلم 

ن يرفعها ثم تكونأ ثم يرفعها إذا شاء ،ن تكونأالله 
نأ ما شاء الله فتكون ، النبوةمنهاج علىخلفة 
 ثم تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها،تكون

 ثم يرفعها،يكونن أملكا عاضا فيكون ما شاء الله 
 ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما،إذا شاء أن يرفعها

ن يرفعها ثمأ إذا شاء يرفعها ثم ،ن تكونأشاء الله 
 روأاه أحأمد.  سكتثم " النبوةمنهاجتكون خلفة على 
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