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المقدمإة

الرحيم الرحمن الله بسم

ليقسسوم والميسسزان الكتسساب مإعهسسم وأنسسزل بالبينسسات، رسسسله أرسل الذي لله الحمد
مإسن اللسسه وليعلسم للناس، ومإنافع شديد، بأس فيه الحديد وأنزل بالقسط، الناس
عليسسه اللسسه صسسلى بمحمسسد وختمهسسم عزيسسز، قسسوي اللسسه إن بالغيب، ورسله ينصره

وأيسسده كلسسه، السسدين علسسى ليظهسسره الحسسق، وديسسن بالهسسدى أرسسسله السسذي وسسسلم،
القسسدرة ومإعنسسى والحجسسة، للهداية والقلم العلم مإعنى الجامإع النصير، بالسلطان

شسسهادة لسسه، شسسريك ل وحسسده الله إل إله ل أن وأشهد والتعزير، للنصرة والسيف
عليسسه اللسسه صسسلى ورسوله عبده مإحمدا أن وأشهد البريز، الذهب خلصا خالصة
حريسسز. حسسرز فسسي صاحبها يكون وشهادة كثيرا، تسليما وسلم وصحبه، آله وعلى

والنابسسة اللهيسسة السياسسسة مإسسن جوامإسسع فيهسسا مإختصسسرة، رسسسالة بعد) فهسسذه (أمإا
ولة مإن نصحه الله أوجب مإن اقتضاها والرعية، الراعي عنها يستغني ل النبوية،
وجسسه: {إن غيسسر مإن عنه ثبت فيما وسلم، عليه الله صلى النبي قال كما المإور،

اللسسه بحبسسل تعتصسسموا وأن شسسيئا، به تشركوا ول تعبدوه ثلثة: أن لكم يرضى الله
(وهسسذه) الرسسسالة أمإركم} مإوضوع الله وله مإن تناصحوا وأن تفرقوا، ول جميعا
اللسسه تعسسالى: {إن قسسوله وهي الله، كتاب في المإراء آية على مإبنية رسالة وهذه

بالعسسدل تحكمسسوا أن النسساس بين حكمتم وإذا أهلها إلى المإانات تؤدوا أن يأمإركم
اللسسه أطيعسسوا آمإنوا الذين بصيرا. يأيها سميعا كان الله إن به يعظكم نعما الله إن

اللسه إلسى فسسردوه شسسيء فسي تنسازعتم فإن مإنكم، المإر وأولي الرسول وأطيعوا
تسأويل} (قسسال وأحسسسن خيسسر ذلسك الخر واليوم بالله تؤمإنون كنتم إن والرسول،

أهلهسسا، إلى المإانات يؤدوا أن عليهم المإور، ولة في الولى الية العلماء) نزلت
مإسسن الرعيسسة فسسي الثانيسسة ونزلسست بالعسسدل، يحكمسسوا أن النسساس بيسسن حكمسسوا وإذا

قسسسمهم فسسي لسسذلك الفسساعلين  المإسسر أولسسي يطيعوا أن عليهم وغيرهم، الجيوش
فل بمعصية أمإروا فإن الله، بمعصية يأمإروا أن إل ذلك، وغير ومإغازيهم وحكمهم

اللسسه كتسساب إلى ردوه شيء في تنازعوا فإن الخالق، مإعصية في لمخلوق طاعة
فيمسسا أطيعوا ذلك، المإر ولة تفعل لم وسلم. وإن عليه الله صلى رسوله وسنة

حقسسوقهم وأديسست ورسسسوله، اللسسه طاعسسة مإن ذلك لن الله، طاعة مإن به يأمإرون
الثسسم علسسى تعاونوا ول والتقوى، البر على {وتعاونوا ورسوله الله أمإر كما إليهم

بالعسسدل. والحكسسم أهلها، إلى المإانات أداء أوجبت قد الية كانت والعدوان} وإذا
. والولية العادلة، السياسة جماع فهذان

الولي     اختيار     أسس     الوأل     الباب



الصلح استعمال 
بنسسي مإسسن الكعبسسة مإفاتيسسح وتسسسلم مإكسسة فتح لما وسلم عليه الله صلى النبي فإن

اللسسه فأنزل البيت، وسدانة الحاج، سقاية بين له ليجمع العباس، مإنه طلبها شيبة
يسسولي أن المإسسر ولسسي علسسى فيجسسب شيبة بني إلى الكعبة مإفاتيح بدفع الية، هذه
النسسبي قسسال العمسسل، لذلك يجده مإن أصلح المسلمين، أعمال مإن عمل كل على
يجد وهو رجل فولى شيئا، المسلمين أمإر مإن ولي {: مإن وسلم عليه الله صلى

قلسسد روايسسة: {مإسسن ورسسسوله}. وفسسي الله خان فقد مإنه للمسلمين أصلح هو مإن
اللسسه خسسان فقسسد مإنسسه، أرضسسى العصسسابة تلك في يجد وهو عصابة، على عمل رجل

مإسسن أنسسه بعضهم وروى صحيحه في الحاكم المؤمإنين} رواه وخان رسوله وخان
عنه: مإسسن الله رضي الخطاب بن عمر عنه. وقال ذلك روي عمر لبن عمر قول
اللسسه خسسان فقسسد بينهمسسا، قرابة أو لمودة رجل فولى شيئا المسلمين أمإر مإن ولي

المسستحقين عسن البحسث عليسه فيجسب عليسه واجسب وهسذا والمسلمين ورسوله
السسسلطان، ذي نسسواب هسسم السسذين المإسسراء مإن المإصار، على نوابه مإن للوليات،
المإسسوال وولة والكبسسار، والصغار العساكر ومإقدمإي الجناد أمإراء ومإن والقضاة،

مإسسن ذلك وغير والصدقات، الخراج على والسعاة والشادين والكتاب الوزراء مإن
ويسسستعمل يسسستنيب أن هسسؤلء، مإسسن واحسسد كسسل للمسلمين. وعلسسى التي المإوال
والمقرئيسسن، والمسسؤذنين، الصسسلة أئمسسة إلسسى ذلسسك وينتهسسي يجسسده، مإسسن أصسسلح

المإسسوال، وخسسزان القصسساد، هسسم الذين والعيون والبرد، الحاج، وأمإير والمعلمين،
والمسسدائن، الحصسسون علسسى البوابسسون هسسم السسذين والحسسدادين الحصسسون، وحراس

القسسرى ورؤسسساء والسسسواق، القبائسسل وعرفسساء والصسسغار، الكبسسار العساكر ونقباء
ن شسيئا ولسي مإسن كل على الدهاقون. فيجب هم الذين مإسن المسسلمين، أمإسر مإ
عليسسه، يقدر مإن أصلح مإوضع، كل في يده تحت فيما يستعمل أن وغيرهم، هؤلء

المنع، سبب ذلك  الطلب. بل في يسبق أو الولية، طلب لكونه الرجل يقدم ول
عليسسه دخلسسوا قومإسسا وسسسلم: {أن عليسسه اللسسه صسسلى النبي عن الصحيحين في فإن

بسسن الرحمسسن لعبد طلبه}. وقال مإن هذا أمإرنا نولي ل فقال: إنا الولية، فسألوه
مإسسسألة غيسسر مإسسن أعطيتهسسا إن فإنسسك المإسسارة، تسسسأل ل الرحمن عبد سمرة: {يا

وقسسال الصحيحين في إليه} أخرجاه وكلت مإسألة عن أعطيتها وإن عليها، أعنت
لسسم ومإسسن إليسسه وكسسل عليسسه واسسستعان القضاء طلب وسلم: {مإن عليه الله صلى

السسسنن. أهل يسدده} رواه مإلكا إليه الله أنزل عليه، يستعن ولم القضاء يطلب
أو عتاقسة ولء أو بينهمسا، قرابسة لجسل غيسره، إلسى الصسلح الحسق عن عدل فإن

والفارسسسية كالعربيسسة جنسسس، أو طريقسسة أو مإذهب أو  بلد في مإوافقة أو صداقة،
مإسن ذلسسك غيسر أو مإنفعسسة، أو مإسال مإسن مإنه يأخذها لرشوة أو والرومإية، والتركية

ورسوله الله خان فقد بينهما، عداوة أو الحق، على قلبه في لضغن أو السباب،
تخونسسوا ل آمإنسسوا الذين أيها تعالى: {يا قوله في عنه نهي فيما ودخل والمؤمإنين،

أنمسسا واعلمسسوا {قسسال: تعلمسسون}. ثسسم وأنتسسم أمإانسساتكم وتخونسسوا والرسسسول اللسسه
أو لولسسده، لحبه الرجل عظيم}. فإن أجر عنده الله وأن فتنة، وأولدكم أمإوالكم
خسسان قسسد فيكسسون يسسستحقه، ل مإسسا يعطيه أو الوليات، بعض في يؤثره قد لعتيقه،
مإحابسساة أو يسسستحقه، ل مإا بأخذ حفظه، أو مإاله في  زيادة يؤثره قد كذلك أمإانته،
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إن أمإانته. ثم وخان ورسوله، الله خان قد فيكون الوليات، بعض في يداهنه مإن
بعسسده، ومإسساله أهلسسه فسسي فيحفظسسه اللسسه يثبتسسه هسسواه، مإخالفسسة مإع للمإانة المؤدي

ذلسسك، مإسساله. وفسسي ويسسذهب أهله، فيذل قصده بنقيض الله يعاقبه لهواه والمطيع
يحسسدثه أن العلمسساء بعسسض سسسأل العباس بني خلفاء بعض أن المشهورة، الحكاية

أقفرت المؤمإنين أمإير له: يا فقيل العزيز، عبد بن عمر فقال: أدركت أدرك عما
مإسوته، مإسرض فسسي وكسسان لهم شيء ل فقراء وتركتهم المال، هذا مإن بنيك أفواه

رآهسسم فلما بالغ، فيهم ليس ذكرا، عشر بضعة فأدخلوهم، علي، فقال: أدخلوهم
آخسسذ بالسسذي أكن ولم لكم، هو حقا مإنعتكم مإا والله بني، قال: يا ثم عيناه، ذرفت
يتسسولى فسسالله صسسالح، رجليسسن: إمإسسا أحسسد أنتسسم وإنمسسا إليكم، فأدفعها الناس أمإوال

قومإسسوا اللسسه، مإعصسسية على به يستعين مإا له أترك فل صالح، غير وإمإا الصالحين،
أعطاها يعني الله، سبيل في فرس مإائة على حمل ولده، رأيت قال: فلقد عني
بلد المشرق، أقصى مإن المسلمين، خليفة كان وقد هذا عليها. قلت: يغزو لمن

وثغسسور قسسبرصا جزائسسر ومإسسن وغيرهسسا، النسسدلس بلد المغرب، أقصى إلى الترك،
مإسسن واحد كل أخذ وإنما اليمن أقصى إلى ونحوها، كطرسوس والعواصم الشام
وحضسسرت - قسسال درهمسسا عشسسرين  مإن يقال: أقل يسيرا، شيئا تركته مإن أولده،
دينسسار، ألسف سسستمائة مإنهسسم واحد كل فأخذ بنوه، تركته اقتسم وقد الخلفاء بعض
مإسسن البسساب هسسذا - وفسسي بكفسسه يسسسألهم - أي النسساس يتكفف بعضهم، رأيت ولقد

عسسبرة فيسسه مإسسا قبلسسه، عما والمسموعة الزمإان في المشاهدة والوقائع الحكايات
الوليسسة أن علسسى وسسسلم عليه الله صلى الله رسول سنة دلت لب. وقد ذي لكل

اللسسه رضسسي ذر لبسسي {قسسوله ومإثسسل تقدم، مإا مإثل مإواضع، في أداؤها يجب أمإانة
 ،أمإانة المإارة: إنها في عنه

فيهسسا}. عليسسه السسذي وأدى بحقهسسا، أخسسذها مإسسن إل وندامإة، خزي القيامإة يوم وإنها
عنسسه: أن اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي عسسن صحيحه في البخاري مإسلم. وروى رواه
علسسى المسسسلمون أجمسسع السسساعة}. وقسسد انتظر المإانة، ضيعت قال: {إذا النبي
أن عليسسه مإسساله، فسسي الرجسسل ووكيل الوقف، وناظر اليتيم، وصي فإن هذا، مإعنى

إل اليسستيم مإسسال تقربسسوا تعسسالى: {ول اللسسه قسسال كما فالصلح، بالصلح له يتصرف
التي إل يقسل أحسن} ولسم هي بالتي علسى راع السوالي لن وذلسك حسسنة هسي ب

راع وسسسلم: {كلكسسم عليسسه اللسسه صلى النبي قال كما الغنم، راعي بمنزلة الناس
عسسن مإسسسئول وهسسو راع النسساس علسسى السسذي فالمإسسام رعيتسسه، عن مإسئول وكلكم
فسسي راع والولد رعيتها، عن مإسئولة وهي زوجها، بيت في راعية والمرأة رعيته،

عسسن مإسسسئول وهسسو سيده، مإال في راع والعبد رعيته، عن مإسئول وهو أبيه، مإال
وقسسال الصسسحيحين في رعيته} أخرجاه عن مإسئول وكلكم راع فكلكم أل رعيته،
يسسوم يمسسوت رعيسسة، اللسسه يسسسترعيه راع مإسسن وسسسلم: {مإسسا عليسسه الله صلى النبي

أبسو مإسسلم. ودخسل الجنسة} رواه رائحة عليه الله حرم إل لها، غاش وهو يموت،
الجيسسر، أيهسسا عليسسك فقال: السلم سفيان، أبي بن مإعاوية على الخولني، مإسلم

أيهسسا فقسسالوا: قسسل الجير أيها السلم فقال المإير، عليك: أيها السلم فقالوا: قل
أبسسا مإعاويسسة: دعسسوا فقسسال المإيسسر قل فقالوا الجير أيها عليك السلم فقال المإير
الغنسسم هسسذه رب اسسستأجرك أجيسسر أنسست فقسسال: إنمسسا يقسسول بمسسا أعلم فإنه مإسلم

أخراهسسا علسسى أولها وحبست مإرضاها، وداويت جرباها، هنأت أنت فإن لرعايتها،
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تحبسسس ولسسم مإرضسساها، تسسداو ولسسم جرباهسسا تهنسسأ لم أنت وإن أجرك، سيدها وفاك
اللسسه، عبساد الخلسسق فسإن العتبسار، ظسساهر وهسذا سيدها عاقبك أخراها على أولها
أحسسد بمنزلسسة أنفسسسهم، علسسى العبسساد وكلء وهسسم عبسساده، علسسى اللسسه نسسواب الولة

مإسستى والوكيسسل السسولي ثسسم والوكالسسة، الوليسسة مإعنسسى ففيهسسم الخر، مإع الشريكين
وبسساع مإنسسه، المقسسارب أو للتجسسارة أصسسلح هسسو مإسسن وترك رجل، أمإوره في استناب
ل صسساحبه، خسسان فقسسد الثمسسن، ذلك مإن بخير يشتريها مإن يجد وهو بثمن، السلعة

أنسه ويسسذمإه، يبغضسه صاحبه فإن قربة، أو مإودة وبينه حاباه مإن بين كان إن سيما
. صديقه أو قريبه وداهن خان قد

فالمإثل المإثل اختيار
وده، فسي يكون ل وقد الموجود، أصلح إل يستعمل أن فليس هذا، عرف إذا مإوج
وإذا يحسسبه، مإنصسسب كسل فسسي فالمإثل المإثل فيختار الولية، لتلك صالح هو مإن

وقسسام المإانسسة، أدى فقسسد بحقهسسا، للوليسسة وأخسسذه التسسام، الجتهسساد بعسسد ذلسسك فعل
اللسسه، عند والمقسطين العدل أئمة مإن الموضع هذا في وصار هذا، في بالواجب

يقسسول: اللسسه فسسإن ذلسسك، إل يمكن لم إذا غيره، مإن بسبب المإور بعض اختل وإن
فسسي وسعها}. وقسسال إل نفسا الله يكلف استطعتم} ويقول: {ل مإا الله {فاتقوا

المسسؤمإنين}. وقسسال: وحسسرض نفسسسك إل تكلف ل الله سبيل في الجهاد: {فقاتل
أدى اهتسسديتم} فمسسن إذا ضل مإن يضركم ل أنفسكم، عليكم آمإنوا الذين أيها {يا

وسسسلم: {إذا عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي اهتسسدى: وقسسال فقد عليه المقدور الواجب
مإنسسه كسسان إذا لكن الصحيحين، في استطعتم} أخرجاه مإا مإنه فأتوا بأمإر أمإرتكم

كسسل فسسي الصلح يعرف أن وينبغي ذلك على عوقب خيانة أو إليه، حاجة ول عجز
مإسسن خيسسر تعسسالى: {إن قسسال كمسسا والمإانة، ركنان: القوة لها الولية فإن مإنصب،

اليسسوم السلم: {إنك عليه ليوسف مإصر صاحب المإين} وقال القوي استأجرت
كريسسم. ذي رسسسول لقسسول جبريل: {إنه صفة في تعالى أمإين} وقال مإكين لدينا
بحسسسبها، وليسسة كسسل فسسي أمإيسسن}. والقسسوة ثسسم مإطاع مإكين العرش ذي عند قوة

بسسالحروب، الخسسبرة وإلسسى القلسسب، شسسجاعة إلسسى ترجسسع الحرب إمإارة في فالقوة
رمإسسي القتسسال: مإسسن أنواع على القدرة وإلى خدعة، الحرب فإن فيها، والمخادعة

مإسسا لهسسم تعالى: {وأعسسدوا قال كما ذلك، ونحو وفر، وكر وركوب وضرب، وطعن
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي الخيسسل} وقسسال ربسساط ومإسسن قوة مإن استطعتم

نسسسيه ثسسم الرمإي تعلم ومإن تركبوا، أن مإن إلي أحب ترمإوا وأن واركبوا، {ارمإوا
الحكسسم فسسي والقسسوة مإسسسلم جحدها} رواه نعمة رواية: {فهي مإنا} وفي فليس

علسسى القسسدرة وإلسسى والسنة، الكتاب عليه دل الذي العدل إلى ترجع الناس، بين
وتسسرك قليل، ثمنا بآياته يشتري وأل الله، خشية إلى ترجع الحكام. والمإانة تنفيذ

الناس، على حكم كل على الله اتخذها التي الثلثا الخصال وهذه الناس، خشية
{ومإسن قليل} ، ثمنسا بآياتي تشتروا ول واخشون تخشوهم تعالى: {فل قوله في
عليسسه اللسسه صسسلى النبي قال الكافرون} ولهذا هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم

الحسسق علسسم فرجسسل الجنسسة، في وقاض النار، في ثلثة: قاضيان وسلم: {القضاة
النسسار، في فهو جهل، على الناس بين قضى ورجل النار، في فهو بخلفه، وقضى
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اسسسم والقاضسسي السسسنن أهل الجنة} رواه في فهو به، وقضى  الحق علم ورجل
أو نائبسسا، أو سسسلطانا، أو خليفسسة كان سواء بينهما، وحكم اثنين بين قضى مإن لكل

فسسي الصسسبيان بيسسن يحكسسم حتى له، نائبا أو بالشرع، ليقضي مإنصوبا كان أو واليا،
وسلم: وهو عليه الله صلى الله رسول أصحاب ذكر هكذا تخايروا، إذا الخطوط،

. ظاهر

الناس في والقوة المإانة اجتماع قلة
اللسه رضسي الخطساب بن عمر كان ولهذا قليل، الناس في والمإانة القوة اجتماع

وليسسة، كسسل فسسي فالواجب الثقة، وعجز الفاجر، جلد إليك أشكو يقول: اللهم عنه
قسسدم قسسوة، أعظم والخر أمإانة، أعظم أحدهما رجلن تعين بحسبها. فإذا الصلح
القوي الرجل الحرب إمإارة في فيقدم فيها، ضررا الولية: وأقلهما لتلك أنفعهما

أمإينسسا، كسسان وإن العاجز، الضعيف الرجل على فيها، فجور فيه كان وإن الشجاع،
قسسوي وأحسسدهما الغسسزو، فسسي أمإيرين يكونان الرجلين أحمد: عن المإام سئل كما

فقسسوته القسسوي، الفسساجر فقسسال: أمإسسا يغسسزو؟ أيهمسسا مإع ضعيف، صالح والخر فاجر
وضعفه لنفسه، فصلحه، الضعيف الصالح وأمإا نفسه، على وفجوره للمسلمين،

وسلم عليه الله صلى النبي قال الفاجر. وقد القوي مإع فيغزي المسلمين، على
لهسسم}. فسسإذا خلق ل {بسسأقوام الفاجر} وروي بالرجل الدين هذا يؤيد الله {: إن

يسد لم إذا الدين، في مإنه أصلح هو مإما الحرب بإمإارة أولى كان فاجرا، يكن لم
علسسى الوليسسد بن خالد يستعمل وسلم، عليه الله صلى النبي {كان مإسده. ولهذا

أنسسه المشسسركين} مإسسع على الله سله لسيف خالدا وقال: إن أسلم، مإنذ الحرب،
- رفسسع - مإرة إنه حتى وسلم، عليه الله صلى النبي ينكره مإا يعمل قد كان أحيانا
إلسسى أرسسسله خالد}. لمسسا فعل مإما إليك أبرأ إني وقال: {اللهم السماء إلى يديه

عليسسه وأنكسسره ذلسسك، يجسسوز يكسسن ولسسم شبهة، بنوع أمإوالهم وأخذ فقتلهم، خزيمة
وضسمن وسسلم عليسه اللسه صسلى النسبي وداهم حتى الصحابة، مإن مإعه مإن بعض

هسسذا فسسي أصسسلح كسسان لنسسه الحسسرب؛ إمإارة في يقدمإه زال فما هذا ومإع أمإوالهم،
أصسسلح عنسسه، اللسسه رضسسي ذر أبو تأويل. وكان بنوع فعل مإا وفعل غيره، مإن الباب

ذر أبا {يا وسلم عليه الله صلى النبي له فقال هذا ومإع والصدق، المإانة في مإنه
تولين ول اثنين، على تأمإرن لنفسي: ل أحب مإا لك أحب وإني ضعيفا، أراك إني
أنه ضعيفا. مإع رآه لنه والولية؛ المإارة عن ذر أبا مإسلم. نهى يتيم}. رواه مإال
ذر} أبسسي مإسن لهجسة أصسسدق الغسبراء، أقلسست ول الخضسسراء أظلست روي: {مإسا قد

ذات غسزوة فسسي العسساصا بسن عمسسرو مإسرة وسسسلم عليسسه اللسه صسسلى النسبي {وأمإر
ه أفضسل هسم مإسن علسى إليهم، بعثه الذين لقاربه استعطافا السلسل وأمإسر  مإن

قسسد أنه مإع لمصلحة، الرجل يستعمل كان أبيه}. ولذلك ثأر لجل زيد، بن أسامإة
بكسسر أبسسو واليمسسان. وهكسسذا العلسسم فسسي مإنسسه، أفضسسل هو مإن المإير مإع يكون كان

خالسسدا يسسستعمل زال مإسسا عنه الله رضي وسلم عليه الله صلى الله رسول خليفة
فيها له كان هفوات مإنه وبدت والشام، العراق فتوحا وفي الردة، أهل حرب في

عليها عتبه بل أجلها، مإن يعزله فلم هوى، فيها له كان أنه عنه له ذكر وقد تأويل،
مإقسسامإه؛ يقسسوم يكسسن لسسم غيسسره وأن بقائه، في المفسدة، على المصلحة لرجحان
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نسسائبه خلسسق يكسسون أن فينبغي اللين، إلى يميل خلقه كان إذا الكبير، المتولي لن
نسسائبه خلسسق يكسسون أن فينبغي الشدة، إلى يميل خلقه كان وإذا الشدة، إلى يميل
يسسؤثر عنسسه، اللسسه رضسسي الصديق بكر أبو كان ولهذا المإر ليعتدل اللين، إلى يميل

واسستنابة خالسد، عزل يؤثر عنه، الله رضي الخطاب بن عمر وكان خالد، استنابة
الخطسساب، بن كعمر شديدا، كان خالدا لن عنه؛ الله رضي الجراحا بن عبيدة أبي
ليكسسون وله، مإن يولي أن مإنهما لكل الصلح وكان بكر، كأبي لينا كان عبيدة وأبا

هو الذي وسلم، عليه الله صلى الله رسول خلفاء مإن بذلك ويكون مإعتدل، أمإره
نسسبي أنسسا الرحمسسة نسسبي وسسسلم: {أنسسا عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي قسسال حسستى مإعتدل،

فيهسسم: تعسسالى قسسال وسسسط  القتسسال}. وأمإتسسه الضسسحوك الملحمة}. وقسسال: {أنسسا
اللسسه مإسسن فضسسل يبتغسسون سسسجدا ركعسسا تراهسسم بينهسسم رحمسساء الكفار على {أشداء

لمسسا الكافرين}. ولهسسذا على أعزة المؤمإنين على تعالى: {أذلة ورضوانا} وقال
 وعمر بكر أبو تولى
فيسسه ينسسسبان كسسان مإسسا مإنهمسسا واعتدل الولية، في كامإلين صارا عنهما الله رضي

وشسسدة أحسسدهما لين مإن وسلم عليه الله صلى النبي حياة في الطرفين أحد إلى
بعسسدي مإسسن بالسسذين وسلم: {اقتسسدوا عليه الله صلى النبي فيهما قال حتى الخر،

السردة أهسل قتسال فسي القلسب، شجاعة مإن بكر أبي مإن وعمر}. وظهر بكر أبي
أجمعيسسن. وإن عنهسسم اللسسه رضي الصحابة، وسائر وعمر علي به برز مإا وغيرهم،

المإسسوال حفسسظ مإثسسل المإيسسن قسسدم أشسسد، المإانسسة إلسسى الوليسسة فسسي الحاجة كانت
شسساد عليها فيولى وأمإانة، قوة مإن فيه بد فل وحفظها، استخراجها فأمإا ونحوها،

إمإسارة فسي وأمإانته. وكسذلك بخبرته يحفظها أمإين وكاتب بقوته، يستخرجها قوي
وهكسسذا المصسسلحتين بين جمع والدين العلم أولي بمشورة المإير أمإر إذا الحرب،

مإسسن بسسد فل عسسدد، بيسسن جمسسع واحد، برجل المصلحة تتم لم إذا الوليات سائر في
وليسسة فسسي تام. ويقسسدم بواحد الكفاية تقع لم إذا المولى، تعدد أو الصلح، ترجيح

- فيمسسا قسسدم أورع، والخسسر أعلم، أحدهما كان فإن الكفأ، الورع العلم القضاء،
فيسسه ويخسساف حكمسسه، يسسدق وفيمسسا الورع، الهسسوى فيسسه ويخسساف حكمسسه، يظهر قد

قسسال: {إن أنسسه وسلم، عليه الله صلى النبي عن الحديث الشتباه: العلم. ففي
الشهوات} حلول عند العقل ويحب الشبهات، ورود عند النافذ، البصر يحب الله

الحسسرب، والسسي جهسسة مإن تامإا، تأييدا مإؤيدا القاضي كان إن الكفأ، على ويقدمإان
أكسسثر القاضسسي، وإعانسسة قسسوة، إلسسى يحتاج القضاء كان الكفأ. إن ويقدم العامإة أو

عالمسسا يكسسون أن يحتاج المطلق، القاضي فإن والعلم، العلم مإزيد إلى حاجة مإن
نقصسست، الصسسفات هذه مإن صفة فأي للمسلمين، وال كل وكذلك بل قادرا عادل
وفسسي ورغبسسة، بإحسسسان وإمإسسا ورهبسسة بقهسسر والكفسساءة: إمإسا بسسسببه، الخلسسل ظهسسر

إل القضساء، يسولى مإسن يوجسد لسم العلماء: إذا بعض مإنهما. وسئل بد فل الحقيقة
أكسسثر السسدين إلى الحاجة كانت فقال: إن يقدم؟ فأيهما دين جاهل أو فاسق عالم
الحكومإسسات لخفسساء أكسسثر السسدين إلسسى الحاجة كانت وإن الدين قدم الفساد، لغلبة
بسسد ل أنسسه علسسى مإتفقسسون الئمة فإن الدين ذا يقدمإون العلماء العالم. وأكثر قدم
هسسل العلسسم اشسستراط فسسي واختلفسسوا للشهادة أهل عدل يكون أن مإن المتولي في

فالمإثل المإثل تولية الواجب أو مإقلدا، يكون أن يجوز أو مإجتهدا، يكون أن يجب
ومإع الموضع هذا غير في ذلك على الكلم وبسط أقوال ثلثة على تيسر؟ كيفما
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ذلسسك مإسسع فيجسسب الموجسسود، أصسسلح كسسان إذا للضسسرورة، الهل غير تولية يجوز أنه
أمإسسور مإسسن مإنسسه، لهسسم بد ل مإا الناس في يكمل حتى الحوال، إصلحا في السعي

وإن دينسسه، وفاء في السعي المعسر  على يجب كما ونحوها، والمإارات الوليات
للجهسساد، السسستعداد يجسسب وكمسسا عليسسه، يقسسدر مإسسا إل مإنه يطلب ل الحال في كان

به إل الواجب يتم ل مإا فإن للعجز، سقوطه وقت في الخيل ورباط القوة بإعداد
لن تحصسسيلها؛ يجسسب ل فسسإنه ونحوهسسا الحسسج فسسي السسستطاعة بخلف واجسسب فهو

. بها إل يتم ل هناك الوجوب

تمامإها وكيفية الصلح مإعرفة
الوليسسة، مإقصسسود بمعرفسسة يتسسم إنمسسا وذلك الصلح، مإعرفة الباب هذا في والمهم
لمسسا المإسسر. فلهسسذا تسسم والوسائل المقاصد عرفت فإذا المقصود، طريق ومإعرفة

يعينهسسم مإسسن وليتهسسم فسسي قدمإوا الدين، دون الدنيا، قصد الملوك أكثر على غلب
رئاسته، يقيم مإن تقديم يؤثر نفسه، رئاسة يطلب مإن وكان المقاصد، تلك على
هم بهم، ويخطب والجماعة الجمعة بالمسلمين يصلي الذي أن السنة كانت وقد

النسسبي قسسدم لمسسا ولهسسذا الجند، على السلطان ذي نواب هم الذين الحرب، أمإراء
الحسسرب إمإسسارة فسسي المسسسلمون قدمإه الصلة، في بكر أبا وسلم عليه الله صلى

هسو كسان حسرب، علسسى أمإيسرا بعث إذا وسلم عليه الله صلى النبي وغيرها. وكان
كمسسا مإدينسسة، علسسى نائبسسا رجل اسسستعمل إذا وكسسذلك بأصحابه، للصلة يؤمإره الذي

وعليسسا الطسسائف علسسى العاصا أبي بن وعثمان مإكة، على أسيد بن عتاب استعمل
السسذي هسسو نائبه كان نجران على حزم بن وعمرو اليمن على مإوسى وأبا ومإعاذا،
خلفسساؤه وكذلك الحرب، أمإير يفعله مإما وغيرها، الحدود فيهم ويقيم بهم، يصلي
أمإسسر أهسسم لن وذلسسك؛ العباسيين، وبعض المإويين الملوك مإن بعدهم ومإن بعده،
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن الحسساديث، أكثر كانت والجهاد. ولهذا الصلة الدين
عبسسدك، اشسسف يقسسول: {اللهسسم مإريضسسا، عاد إذا وكان والجهاد، الصلة في وسلم
مإعسساذا وسسسلم عليه الله صلى النبي بعث عدوا}. {ولما لك وينكأ صلة لك يشهد

بسسن عمسسر كسسان الصسسلة}. وكسسذلك عنسسدي أمإرك أهم إن مإعاذ قال: يا اليمن، إلى
فمسسن الصسسلة، عندي أمإوركم أهم عماله: إن إلى يكتب عنه الله رضي الخطاب

أشسسد عملسسه مإسسن سسسواها لمسسا كسسان ضيعها ومإن دينه، حفظ وحفظها عليها حافظ
الدين}. فسسإذا عماد قال: {الصلة وسلم عليه الله صلى النبي لن وذلك  إضاعة

تعيسسن التي والمنكر. وهي الفحشاء عن تنهى فالصلة الدين، عماد المتولي أقام
بالصسبر تعسالى: {واسستعينوا اللسه قسال كما الطاعات، مإن سواها مإا على الناس

الذين أيها وتعالى: {يا سبحانه الخاشعين}. وقال على إل لكبيرة وإنها والصلة،
أهلسسك لنبيه: {وأمإر الصابرين} وقال مإع الله إن والصلة، بالصبر استعينوا آمإنوا

للتقسسوى}. وقسسال والعاقبسسة نرزقسسك، نحن رزقا، نسألك ل عليها واصطبر بالصلة
أن أريد ومإا رزق مإن مإنهم أريد مإا ليعبدون إل والنس الجن خلقت تعالى: {ومإا

بالوليسسات: السسواجب المسستين} فالمقصسسود القسسوة ذو الرزاق هو الله إن يطعمون
نعمسوا مإسا ينفعهسم ولم مإبينا، خسرانا خسروا فاتهم مإتى الذي الخلق دين إصلحا

نوعسسان: قسسسم دنياهم. وهو أمإر مإن به إل الدين يقوم ل مإا وإصلحا الدنيا، في به

7



ودنيسساه. دينسسه لسسه أصسسلح يعتسسد لم فمن المتعدين، وعقوبات مإستحقيه، بين المال
كتسساب ليعلمسسوكم إليكسسم، عمسسالي بعثسست يقول: إنمسسا الخطاب بن عمر كان ولهذا
والرعسساة وجسسه، مإسسن الرعية تغيرت فلما دينكم بينكم ويقيموا نبيكم، وسنة ربكم

بحسسسب ودنياهم دينهم إصلحا  في الراعي اجتهد فإذا المإور، تناقضت وجه، مإن
الله، سبيل في المجاهدين أفضل مإن وكان زمإانه، أهل أفضل مإن كان المإكان،

المإام مإسند سنة} وفي ستين عبادة مإن أفضل عادل، إمإام مإن {يوم روي فقد
إمإسسام اللسسه إلسسى الخلسسق قسسال: {أحسسب أنه وسلم، عليه الله صلى النبي عن أحمد

اللسسه رضسسي هريسسرة أبسسي عسسن الصسسحيحين جائر} وفي إمإام إليه وأبغضهم عادل،
ل يسسوم اللسسه يظلهسسم وسسسلم: {سسسبعة عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه،
مإعلسسق قلبسسه ورجسسل اللسسه، عبسسادة فسسي نشسسأ وشسساب عسسادل، ظلسسه: إمإسسام إل ظسسل

ذلسسك علسسى اجتمعسسا الله، في تحابا ورجلن إليه، يعود حتى مإنه خرج إذا بالمسجد
ذات امإسسرأة دعتسسه ورجسسل ،عينسساه ففاضسست خاليسسا اللسسه ذكسسر ورجسسل عليه، وتفرقا
تصسسدق ورجسسل العسسالمين، رب الله أخاف فقال: إني نفسها،  إلى وجمال مإنصب
عسسن مإسسسلم صسسحيح يمينه}. وفسسي تنفق مإا شماله تعلم ل حتى فأخفاها، بصدقة
وسسسلم: عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه، الله رضي حماد، بن عياض
ومإسسسلم، قربى ذي بكل القلب رحيم ورجل مإقسط، ثلثة: سلطان الجنة {أهل
{: قسسال أنه وسلم عليه الله صلى عنه السنن مإتصدق} وفي عفيف غني ورجل

تعسسالى، اللسسه قسسال الله} وقد سبيل في كالمجاهد بالحق، الصدقة على الساعي
لله}. {وقيسسل كله الدين ويكون فتنة، تكون ل حتى  بالجهاد: {وقاتلوهم أمإر لما

حميسسة، ويقاتل شجاعة، يقاتل الرجل الله رسول وسلم: يا عليه الله صلى للنبي
هسسي اللسه كلمسسة لتكسون قاتسسل فقال: مإسن الله؟ سبيل في ذلك فأي رياء، ويقاتل
السسدين يكسسون أن الصحيحين. فالمقصسسود في الله} أخرجاه سبيل في فهو العليا

السستي لكلمسساته جسسامإع اسسسم اللسسه وكلمسسة العليا، هي الله كلمة تكون وأن لله، كله
مإعهسسم وأنزلنا بالبينات، رسلنا أرسلنا تعالى: {لقد الله قال وهكذا كتابه، تضمنها
وإنزال الرسل، إرسال مإن بالقسط} فالمقصود الناس ليقوم والميزان الكتاب
تعسسالى: قال خلقه. ثم وحقوق الله، حقوق في بالقسط، الناس يقوم أن الكتب،

ورسسسله ينصسسره مإسسن  الله وليعلم للناس، ومإنافع شديد بأس فيه الحديد {وأنزلنا
 الدين قوام كان ولهذا بالحديد، قوم الكتاب عن عدل بالغيب}. فمن

قسسال: عنهمسسا، اللسسه رضسسي اللسسه عبسسد بن جابر عن روي والسيف. وقد بالمصحف
- مإسسن السسسيف - يعني بهذا نضرب أن وسلم، عليه الله صلى الله رسول {أمإرنا

إليسسه يتوسسسل فسسإنه المقصسسود، هو هذا كان المصحف} فإذا - يعني هذا عن عدل
ولسسي، المقصسسود إلسسى أقسسرب كسسان أيهما الرجلين، إلى وينظر فالقرب، بالقرب

عليسسه اللسسه صسسلى النبي قدمإه مإن قدم فقط، صلة إمإامإة مإثل، الولية كانت فإذا
القسسراءة فسسي كسسانوا فسسإن اللسسه، لكتسساب أقرؤهسسم القسسوم قال: {يؤم حيث وسلم،
كسسانوا فسسإن هجسسرة، فأقدمإهم سواء السنة في كانوا فإن بالسنة فأعلمهم سواء،

فسسي يجلسسس ول سسسلطانه، فسسي الرجل يؤمإن ول سنا فأقدمإهم سواء الهجرة في
أصسسلحهما خفسسي أو رجلن، تكافسسأ فسسإذا مإسلم رواه بإذنه} ، إل تكرمإته على بيته

لمسسا القادسسسية، يسسوم النسساس بيسسن وقسساصا أبسسي بسسن سسسعد أقسسرع كما بينهما، أقرع
مإسسا النسساس يعلسسم {لسسو وسلم عليه الله صلى لقوله مإتابعة الذان، على تشاجروا
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لسسستهموا}. فسسإذا عليسسه يسسستهموا أن إل يجسسدوا لم ثم الول، والصف  النداء في
- المإر خفي إذا بالقرعة يرجحه مإا - وهو وبفعله ظهر، إذا الله بأمإر التقديم كان
. أهلها إلى الوليات في المإانات أدى قد المتولي كان

المأوال     الثاني     الباب

السسديون: فسي تعسسالى قسال كمسسا والمإسسوال المإانسسات مإن الثاني فصول أربعة وفيه
} ربه الله وليتق أمإانته، اؤتمن الذي فليؤد بعضا بعضكم أمإن {فإن

 المإوال باب في يدخل مإا
الودائسسع، رد مإثسسل والعامإسسة، الخاصسسة والسسديون القسسسم: العيسسان، هذا في ويدخل
ونحو الوقف وأهل اليتيم مإن الولي ومإال والمضارب، والموكل، الشريك، ومإال
النسسساء، وصدقات القرض، وبدل المبيعات، أثمان مإن الديون وفاء وكذلك ذلك،

مإسسسه إذا هلوعسسا، خلسسق النسسسان تعسسالى: {إن قال وقد ذلك ونحو المنافع وأجور
صسسلتهم علسسى هسسم السسذين المصسسلين إل مإنوعسسا، الخيسسر مإسسسه وإذا جزوعسسا الشسسر

قسسوله: والمحسسروم} إلسسى للسسسائل مإعلسسوم، حسسق أمإسسوالهم فسسي والسسذين دائمسسون،
الكتسساب إليسسك أنزلنسسا تعالى: {إنا راعون}. وقال وعهدهم لمإاناتهم هم {والذين

تخاصسم ل خصسسيما} أي للخسائنين تكن ول الله أراك بما الناس بين لتحكم بالحق
تخسسن ول ائتمنسسك، مإسسن إلى المإانة وسلم: {أد عليه الله صلى النبي عنهم. وقال

المسسسلمون أمإنسسه مإسسن وسلم: {المسسؤمإن عليه الله صلى النبي خانك} وقال مإن
ويسسده، لسسسانه مإسسن المسسسلمون سسسلم مإسسن والمسسسلم وأمإسسوالهم، دمإسسائهم علسسى

اللسسه} ذات فسسي نفسسسه جاهد مإن والمجاهد عنه، الله نهى مإا هجر مإن والمهاجر
{: وقسسال الترمإسسذي، سسسنن فسسي وبعضه الصحيحين، في بعضه صحيح حديث وهو
أتلفسسه إتلفهسسا يريد أخذها ومإن عنه، الله أداها أداءها، يريد الناس أمإوال أخذ مإن

 البخاري. وإذا الله} رواه
أداء وجسسوب علسسى تنبيه ففيه بحق، قبضت التي المإانات أداء أوجب قد الله كان

وقسسد  العاريسسة أداء وكسسذلك المظسسالم، مإسسن ذلسسك ونحو والخيانة والسرقة الغصب
خطبته: العاريسسة في وقال الوداع، حجة في وسلم عليه الله صلى النبي {خطب
كسسل أعطسسى قسسد الله إن غارم، والزعيم مإقضي، الدين مإردودة، والمنحة مإؤداة،

كسل فعلسى والرعية، الولة يتناول القسم لوارثا}. وهذا وصية فل حقه، حق ذي
يؤتسسوا أن ونسسوابه، السلطان فعلى إليه، أداؤه يجب مإا الخر إلى يؤدي مإنهما: أن

ذي إلسسى يسسؤدوا أن السسديوان كأهسسل المإسسوال، جبسساة وعلسسى حقسسه، حسسق ذي كسسل
مإسسن عليهسسم يجسسب السسذين الرعيسسة، علسسى وكسسذلك إليسسه، إيتاؤه يجب مإا السلطان،

ن فيكونسوا يستحقونه ل مإا المإوال ولة مإن يطلبوا أن للرعية وليس الحقوق، مإ
أعطسسوا فسسإن الصسسدقات، في يلمزك مإن فيه: {ومإنهم تعالى الله قال مإن جنس
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اللسسه آتسساهم مإسسا رضوا أنهم ولو يسخطون، هم إذا مإنها يعطوا لم وإن رضوا، مإنها
راغبسسون الله إلى إنا ورسوله، فضله مإن الله سيؤتينا الله حسبنا وقالوا ورسوله

وفسسي قلسسوبهم، والمؤلفسسة عليهسسا، والعسسامإلين  والمساكين للفقراء الصدقات إنما
عليسسم واللسسه اللسسه، مإن فريضة السبيل وابن الله، سبيل وفي والغارمإين، الرقاب

كسسان وإن الحقسسوق، مإسسن دفعسسه يجسسب مإسسا السسسلطان يمنعسسوا أن لهسسم حكيم}. ول
فقسسال: {أدوا السسولة، جسسور ذكر لما وسلم، عليه الله صلى النبي أمإر كما ظالما،
أبسسي عسسن الصسسحيحين، استرعاهم} ففسسي عما سائلهم الله فإن لهم، الذي إليهم

بنسسو قسسال: {كسسانت وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن عنسسه، اللسسه رضي هريرة
بعسسدي، نسسبي ل وإنسسه نسسبي، خلفسسه نسسبي، هلسسك كلمسسا النبيسساء، تسوسسسهم إسسسرائيل
ثسسم فسسالول الول ببيعة فقال: أوفوا تأمإرنا؟ قالوا: فما ويكثرون خلفاء وسيكون
رضسسي مإسعود ابن عن استرعاهم} وفيها عما سائلهم الله فإن حقهم أعطوهم

بعسسدي، سسسترون وسسسلم: {إنكسسم عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال عنه، الله
حقهسسم، إليهم قال: أدوا الله؟ رسول يا تأمإرنا قالوا: فما تنكرونها، أمإورا أو أثرة

كمسسا أهسسوائهم، بحسسسب يقسسسموها أن المإسسوال لولة حقكم} وليس الله واسألوا
رسول قال كما مإلكا، ليسوا ووكلء، ونواب أمإناء هم فإنما مإلكه، المالك يقسم

أنسسا وإنمسسا أحسسدا، أمإنسسع ول أعطسسي - ل - واللسسه وسلم: {إنسسي عليه الله صلى الله
رسسسول نحوه. فهسسذا عنه هريرة أبي عن البخاري أمإرت} رواه حيث أضع قاسم

ذلسسك يفعسسل كما واختياره، بإرادته والعطاء المنع ليس أنه أخبر قد العالمين، رب
 في التصرف له أبيح الذي المالك
يقسم الله، عبد هو وإنما أحبوا، مإن يعطون الذين الملوك ذلك يفعل وكما مإاله،
الخطسساب: بن لعمر رجل قال تعالى. وهكذا الله أمإره حيث فيضعه بأمإره، المال

فقال تعالى، الله مإال مإن النفقة، في نفسك على وسعت - لو المؤمإنين أمإير يا
مإنهسسم فجمعسسوا سفر، في كانوا قوم كمثل هؤلء؟ ومإثل مإثلي مإا عمر: أتدري له

عنهسسم يسسستأثر أن الرجل، لذلك يحل فهل عليهم، ينفقه واحد إلى وسلموه مإال،
مإن عظيم مإال عنه، الله رضي الخطاب بن عمر إلى مإرة أمإوالهم؟. وحمل مإن

الحاضسسرين: بعسسض له فقال لمإناء، هذا في المإانة أدوا قومإا فقال: إن الخمس،
أن وينبغي  رتعوا رتعت ولو المإانة، إليك فأدوا تعالى، الله إلى المإانة أديت إنك

ن عمسر قسال هكذا إليه، جلب فيه نفق مإا كالسوق، المإر، أولي أن يعرف عبسد ب
إليسسه جلسسب والمإانسسة، والعسسدل والبر الصدق فيه نفق عنه. فإن الله رضي العزيز
علسسى والذي ذلك إليه جلب والخيانة، والجور والفجور الكذب فيه نفق وإن ذلك،
ه ول حقسه، فسي ويضسعه حله، مإن المال يأخذ أن المإر، ولي مإسستحقه مإسن يمنع

يقسسول: ظلسسم، نسسوابه بعسسض أن بلغه إذا عنه، الله رضي طالب أبي بن علي وكان
. حقك يتركوا أو خلقك، يظلموا أن آمإرهم لم إني اللهم

الغنيمة     السلطانية     المإوال     أصناف
أصسسناف: ثلثسسة والسسسنة، الكتسساب فسسي أصسسلها السستي السسسلطانية الغنيمة) المإوال

الكفسسار مإسسن المسسأخوذ المسسال الغنيمسسة: فهسسي والفيسسء. فأمإسسا والصسسدقة، الغنيمة،
أنفال، وسماها بدر، غزوة في أنزلها التي النفال، سورة في الله ذكرها بالقتال،
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للسسه النفسسال قل النفال، عن فقال: {يسألونك المسلمين، أمإوال في زيادة أنها
وللرسول خمسه لله فأن شيء مإن غنمتم أنما قوله: {واعلموا والرسول} إلى

مإمسا وقسال: {فكلسوا السسبيل} اليسسة، وابسسن والمسساكين واليتامإى القربى ولذي
بسن جابر عن الصحيحين رحيم} وفي غفور الله إن الله واتقوا طيبا، حلل غنمتم

قسسال: {أعطيسست وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أن عنهما، الله رضي الله، عبد
الرض لسسي وجعلسست شسسهر، مإسيرة بالرعب قبلي: نصرت نبي يعطهن لم خمسا

الغنسسائم لي وأحلت فليصل الصلة أدركته أمإتي مإن رجل فأيما وطهورا، مإسجدا
خاصسسة، قسسومإه إلسسى يبعسسث النسسبي وكان الشفاعة، وأعطيت قبلي، لحد تحل ولم

بالسسسيف وسلم: {بعثسست عليه الله صلى النبي عامإة}. وقال  الناس إلى وبعثت
ظسسل تحسست رزقسسي وجعسسل لسسه، شسسريك ل وحسسده الله يعبد حتى الساعة، يدي بين

مإنهم} فهو بقوم تشبه ومإن أمإري، خالف مإن على والصغار الذل وجعل رمإحي،
 عن المسند في أحمد رواه
وصسسرف تخميسسسه، المغنسسم فسسي البخسساري. فسسالواجب بسسه واستشسسهد عمسسر، ابسسن

بسسن عمسسر قسسال الغسسانمين، بين الباقي وقسمة تعالى، الله ذكره مإن إلى الخمس
القتسسال، شسسهدوا السسذين وهسسم الوقعسسة شهد لمن الغنيمة عنه الله رضي الخطاب

ول لرياسسسته ل ،أحسسدا يحابي فل بالعدل، بينهم قسمها ويجب يقاتلوا، لم أو قاتلوا
يقسسسمونها. وخلفسساؤه، وسسسلم، عليسسه الله صلى النبي كان كما لفضله، ول لنسبه
فضسسل لسسه رأى عنسسه، اللسسه رضسسي وقاصا أبي بن سعد البخاري: {أن صحيح وفي
إل وترزقسسون تنصسسرون وسسسلم: هسسل عليسسه الله صلى النبي فقال دونه،  مإن على

رسول قال: {قلت: يا وقاصا، أبي بن سعد عن أحمد مإسند بضعفائكم؟} وفي
قسسال: ثكلتسسك سسسواء؟ غيره وسهم سهمه يكون القوم، حامإية يكون الله: الرجل

الغنسائم زالست بضعفائكم} ؟. ومإسسا إل وتنصرون ترزقون وهل سعد، أم ابن أمإك
يغسسزون المسسسلمون كسسان لمسسا العبسساس، وبنسسي أمإيسسة بنسسي دولة في الغانمين، بين

نكايسسة زيسسادة مإنسسه ظهسسر مإسسن ينفسسل أن للمإسسام يجسسوز لكن والبربر، والترك الروم
علسى حمسل أو ففتحسه، عاليسا حصسنا صسعد رجسل أو الجيسش، مإن تسرت كسرية
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي لن ذلسسك؛ ونحسسو العدو فهزم فقتله، العدو مإقدم

الخمسسس، بعسسد الربع البداية في السرية ينفل لذلك. وكان ينفلون كانوا وخلفاءه
الخمسسس، خمسسس مإسسن يكون بعضهم: إنه وقال الخمس، بعد الثلث الرجعة وفي
الخمسساس، أربعسسة مإسسن يجسسوز أنه والصحيح بعض، على الفاتحين بعض يفضل لئل
فعسسل كما نفس، لهوى ل دينية، لمصلحة بعض على بعضهم تفضيل فيه كان وإن

حنيفة، وأبي الشام فقهاء قول وهذا مإرة، غير وسلم عليه الله صلى الله رسول
وغيسسر بشسسرط والثلسسث الربسسع ينفسسل قيسسل: إنسسه فقسسد هسسذا وعلى وغيرهم، وأحمد،
فله قلعة على دلني يقول: مإن أن مإثل الشرط، ذلك على الزيادة وينفل شرط،

ول الثلسسث، علسسى زيسسادة ينفسسل وقيل: ل ذلك، ونحو كذا، فله برأس جاء ومإن كذا،
الصسسحيح القسسول - علسسى وكسسذلك وغيسسره، أحمسسد قولن وهذان بالشرط، إل ينفله

وسسسلم عليه الله صلى النبي أن روي كما له، فهو شيئا أخذ يقول: مإن أن للمإام
المفسدة. وإذا على راجحة مإصلحة ذلك رأى إذا بدر غزوة في ذلك قال قد كان
يغلسسل {ومإسسن شسسيئا مإنها يغل أن لحد يجز لم ويقسمها، الغنائم يجمع المإام كان
صسسلى النسسبي فسسإن النهبسسة، تجوز  ول خيانة الغلول القيامإة} فإن يوم غل بما يأت
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إذنا الخذ في وأذن والقسمة، الجمع المإام ترك فإذا عنها، نهى وسلم عليه الله
الذن علسسى دل مإسسا وكسسل تخميسسسه، بعسسد له حل عدوان، بل شيئا أخذ فمن جائزا،

مإسسا مإقسسدار يأخذ أن للنسان جاز جائز، غير إذنا أذن أو يأذن، لم إذا وأمإا إذن فهو
جمسع المسسلمين علسى حسرم ذلسك. ومإسن فسي للعسدل مإتحريسا بالقسسمة، يصيبه

القسسولن تقابسسل فقسسد يشسساء، مإا فيها يفعل أن المإام وأباحا هذه، والحال المغانم،
للراجسسل يقسسسم القسسسمة: أن فسسي وسسسط. والعسسدل اللسسه وديسسن الطرفين، تقابل
هكسسذا لفرسسسه، وسسسهمان لسسه، أسسسهم ثلثسسة العربسسي الفرس ذي وللفارس سهم،
يقسسول: للفسسارس مإسسن الفقهاء خيبر. ومإن عام وسلم عليه الله صلى النبي قسم

مإئونة إلى يحتاج الفرس ولن الصحيحة؛ السنة عليه دلت  الذي والول سهمان،
يقول: مإن - ومإنهم راجلين مإنفعة مإن أكثر به الفارس - ومإنفعة وسائسه نفسه
الهجيسسن يقسسول: بسسل مإسسن ومإنهسسم هسسذا، فسسي والهجيسسن العربي الفرس بين يسوي
وأصسسحابه، وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن روي كمسسا واحسسد، سهم له يسهم

يسسسميه - وبعضسسهم السسبرذون ويسسسمى نبطيسسة أمإه تكون الذي الهجين،  والفرس
وهسسي؛ رمإكسسة، أو الكسسديش ويسسسمى خصسسيا، حصسسانا أو حصانا كان سواء التتري،
والبيسسات وللغسسارة وحسسدته، لقسسوته الحسسسان، للقتسسال يعدون السلف كان الحجر،
أصسبر لنسه الخصسي؛ وللسسير فيحترزون العدو ينذر صهيل، لها ليس لنه الحجر؛

. السير على

الصدقات     السلطانية     المإوال     أصناف
عسسن روي فقد كتابه، في تعالى الله سمى لمن فهي الصدقات، الصدقات) وأمإا

لسسم اللسسه فقسسال: إن الصسسدقة، مإسسن سسسأله رجل وسلم: {أن عليه الله صلى النبي
مإن كنت فإن أجزاء، ثمانية جزأها ولكن غيره، ول نبي بقسم الصدقة، في يرض
إلسسى الحاجسسة مإعنسسى والمسسساكين) يجمعهسسا أعطيتسسك}. (فسسالفقراء الجسسزاء تلسسك

السسذين عليها) هسسم (والعامإلين مإكتسب لقوي ول لغني، الصدقة تحل فل الكفاية،
و ويكتبونهسا، ويحفظونها يجبونها - إن قلسوبهم) سسنذكرهم (والمؤلفسة ذلسك ونح

المكسساتبين، إعانسسة فيسسه الرقسساب) يسسدخل (وفسسي الفيء مإال - في تعالى الله شاء
السسذين فيها. (والغارمإين) هم القوال أقوى هذا الرقاب، وعتق السرى، وافتداء
أن إل كسثيرا، كسان ولسو ديسونهم، وفساء فيعطسون وفاءهسا، يجدون ل ديون، عليهم
اللسسه) سسسبيل (وفي يتوبوا حتى يعطون فل تعالى، الله مإعصية في غرمإوه يكونوا

مإسسا فيعطسسون لغزوهسسم، يكفيهسسم مإسسا اللسسه مإسسال مإسسن يعطون ل الذين الغزاة، وهم
سبيل مإن والحج وأجرة، ونفقة وسلحا خيل مإن به، يغزون مإا تمام أو به، يغزون

بلسسد مإسسن المجتسساز السسسبيل) هسسو (وابن وسلم عليه الله صلى النبي قال كما الله،
. بلد إلى

الفيء     السلطانية     المإوال     أصناف
أنزلهسسا السستي الحشسسر، سورة في تعالى الله ذكره مإا فأصله الفيء، الفيء) وأمإا

رسوله على الله أفاء تعالى: {ومإا قوله مإن بدر، بعد النضير، بني غزوة في الله
مإسسن علسسى رسسسله يسسسلط اللسسه ولكسسن ركاب ول خيل مإن عليه أوجفتم فما مإنهم،
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فللسسه القسسرى أهسسل مإسسن رسوله على الله أفاء مإا قدير شيء كل على والله يشاء
بين دولة يكون ل كي السبيل وابن والمساكين واليتامإى القربى ولذي وللرسول

إن اللسسه واتقسسوا فسسانتهوا عنسسه نهاكم ومإا فخذوه الرسول آتاكم ومإا مإنكم الغنياء
وأمإسسوالهم، ديسسارهم مإسسن أخرجسسوا السسذين المهسساجرين للفقسسراء العقاب شديد الله

الصسسادقون هسسم أولئسسك ورسسسوله اللسسه وينصسسرون ورضسسوانا الله مإن فضل يبتغون
فسسي يجسسدون ول إليهسسم هسساجر مإن يحبون قبلهم مإن واليمان الدار تبوءوا والذين

ومإسسن خصاصسسة، بهسسم كسسان ولو أنفسهم  على ويؤثرون أوتوا مإما حاجة صدورهم
اغفر ربنا يقولون بعدهم مإن جاءوا والذين المفلحون هم فأولئك نفسه شح يوق

إنسسك ربنسسا آمإنوا للذين غل قلوبنا في تجعل ول باليمان سبقونا الذين ولخواننا لنا
مإسسن جسساءوا والسسذين والنصسسار، المهسساجرين وتعالى سبحانه رحيم}. فذكر رءوف
السسوجه هسسذا علسسى جسساء مإسسن كل الثالث الصنف في فدخل وصف، مإا على بعدهم

وهسساجروا بعسسد مإسسن آمإنسسوا تعالى: {والسسذين قوله في دخلوا كما القيامإة، يوم إلى
بإحسسسان} وفسسي اتبعسسوهم قوله: {والسسذين مإنكم}. وفي فأولئك مإعكم وجاهدوا

قسسوله: {فمسسا الحكيم} ومإعنى العزيز وهو بهم يلحقوا لما مإنهم قوله: {وآخرين
إبل. ولهسسذا ول خيل سسسقتم ول حركتسسم مإسسا ركسساب} أي ول خيل مإن عليه أوجفتم

الخيسسل إيجسساف لن قتسسال؛ بغيسسر الكفسسار مإسسن أخسسذ مإسسا هو الفيء الفقهاء: إن قال
رده أي المسسسلمين، علسسى أفاءه الله لن فيئا؛ وسمي القتال، مإعنى هو والركاب

علسسى إعانسسة المإسسوال خلسسق إنمسسا تعسسالى، اللسسه أن الصسسل فإن الكفار، مإن عليهم
يعبدوه لم التي أنفسهم أباحا به فالكافرون لعبادته، الخلق خلق إنما لنه عبادته؛

يعبدونه، الذين المؤمإنين لعباده عبادته، على بها يستعينوا لم التي وأمإوالهم بها،
لسسم وإن مإيراثسسه، مإسسن غصسسب مإا الرجل على يعاد كما يستحقونه، مإا إليهم  وأفاء
السسذي والمال والنصارى اليهود على التي الجزية مإثل وهذا ذلك، قبل قبضه يكن

مإسسن يحمسسل السسذي كالحمسسل المسلمين سلطان إلى يهدونه أو العدو، عليه يصالح
تجسسار ومإسسن العشسسر، وهو الحرب، أهل تجار مإن يؤخذ ومإا ونحوهم، النصارى بلد
بسسن عمسسر كسسان العشسسر. هكسسذا نصسسف وهو بلدهم، غير مإن اتجروا إذا الذمإة أهل

مإنهسسم، العهسسد ينقسسض مإسسن أمإسسوال مإسسن يؤخسسذ ومإسسا يأخذ، عنه الله رضي الخطاب
علسسى بعضسسه صسسار قسسد كسسان وإن عليهسسم، الصسسل في مإضروبا كان الذي والخراج

لسسبيت السستي السسسلطانية المإوال جميع الفيء مإن يجتمع إنه المسلمين. ثم بعض
مإسسن مإسسات مإسسن مإثسسل مإعيسسن، مإالسسك لهسسا ليسسس السستي كسسالمإوال المسسسلمين مإسسال

عسسذر السستي والودائسسع والعسسواري، وكالغصسسوب، مإعين، وارثا له وليس المسلمين
ونحسسوه فهسسذا والمنقول العقار المسلمين، أمإوال مإن ذلك وغير أصحابها، مإعرفة

صسسلى النسسبي لن فقط؛ الفيء القرآن في تعالى الله ذكر المسلمين. وإنما مإال
لظهسسور مإعيسسن وارثا ولسسه إل مإيسست، عهسسده علسسى يمسسوت كان مإا وسلم عليه الله

تلسسك أكسسبر إلى مإيراثه فدفع قبيلة مإن رجل مإرة مإات وقد أصحابه، في النساب
كأحمسسد العلمسساء، مإسسن طائفة بذلك قال وقد جدهم، إلى نسبا أقربهم أي القبيلة،

إلسسى مإيراثسسه فسسدفع له، عتيقا إل يخلف لم رجل ومإات وغيره، مإنصوصا قول في
إلسسى رجسسل مإيسسراثا ودفسسع وغيرهسسم، أحمد أصحاب مإن طائفة بذلك وقال عتيقه،

دفسسع في يتوسعون وخلفاؤه هو وسلم عليه الله صلى وكان قريته أهل مإن رجل
مإسسن يأخسسذ يكسسن ولسسم  ذكرنسساه كمسسا نسسسب وبينسسه بينسسه مإسسن إلسسى الميسست، مإيسسراثا
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بسسأمإوالهم اللسسه سسسبيل فسسي يجاهسسدوا أن يسسأمإرهم وكسسان الصدقات، إل المسلمين
والمقسسسومإة، المقبوضسسة للمإوال يكن كتابه. ولم في به الله أمإر كما وأنفسهم،

اللسسه رضسسي بكسسر وأبسسي وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على جامإع، ديوان
الخطسساب بسسن عمسسر زمإسسن فسسي كسسان فلما فشيئا، شيئا المال يقسم كان بل عنه،

وان فجعسل النساس وكسثر البلد، واتسسعت المسال كسثر عنه الله رضي العطساء دي
وذلك أكثره، على - مإشتمل الزمإان هذا - في الجيش وديوان وغيرهم، للمقاتلة
ومإسسا والفيسسء الخسسراج دواوين للمإصار المسلمين. وكان دواوين أهم هو الديوان
العمال يحاسبون وخلفاؤه وسلم عليه الله صلى النبي وكان المإوال، مإن يقبض
قبلسسه ومإسسا الزمإسسان هسسذا فسسي المإوال فصارت ذلك، وغير والفيء الصدقات على
ذكرنسساه، كمسسا والجمسساع، والسسسنة بالكتسساب قبضه المإام يستحق أنواع: نوع ثلثة
المسسال؛ لسسبيت القريسسة أهسسل مإن تؤخذ التي كالجنايات بالجماع، أخذه يحرم ونوع
عنسسه - وتسسسقط ارتكسسب حسسد علسسى أو وارثا، لسسه كسسان وإن بينهم، قتل قتيل لجل

وتنسسازع اجتهسساد فيه ونوع اتفاقا، وضعها يسوغ ل التي وكالمكوس بذلك، العقوبة
. ذلك ونحو عصبة، ول فرض بذي - وليس رحم ذو له مإن كمال

والرعية     الولة     مإن     الواقع     الظلم
يمنعسسون وهسسؤلء يحل، مإا يأخذون والرعية: هؤلء الولة مإن الظلم يقع مإا وكثيرا

الجهاد مإن الناس بعض يترك قد وكما والفلحون، الجند يتظالم قد كما يجب، مإا
علسسى العقوبسسات وكسسذلك كنزه، يحل ل مإما الله، مإال مإن الولة ويكنزه يجب، مإا

يحسسل. والصسسل ل مإسسا يفعل وقد يجب، أو يباحا مإا مإنها يترك قد فإنه المإوال، أداء
أو مإضسسارة، أو وديعسسة، عنسسده كرجسسل أداؤه، يجب مإال عليه مإن كل ذلك: أن في

عنسسده أو المسسال، لبيت مإال أو وقف، مإال أو يتيم، مإال أو لموكله، مإال أو شركة،
ديسسن، أو عيسسن مإن الواجب الحق أداء مإن امإتنع إذا فإنه أدائه، على قادر هو دين،

علسسى يدل أو المال يظهر حتى العقوبة، يستحق فإنه أدائه، على قادر أنه وعرف
ول المسسال، مإن الحق يستوفي فإنه الحبس في وصير المال، عرف فإذا مإوضعه

حسستى ضسسرب اليفسساء، ومإسسن مإسسال على الدللة مإن امإتنع وإن به، ضربه إلى حاجة
مإسسع عليسسه الواجبة النفقة أداء مإن امإتنع لو وكذلك أدائه، مإن يمكن أو الحق يؤدي

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن أبيسسه، عسسن الشسسريد بن عمر روى لما عليها؛ القدرة
وقسسال  السسسنن أهسسل وعقسسوبته.} رواه عرضسسه يحل الواجد قال: {لي أنه وسلم،
 هو واللي الصحيحين في ظلم} أخرجاه الغني {مإطل وسلم عليه الله صلى

مإسسن كسسل عليسسه: أن مإتفسسق أصسسل وهذا والتعزير العقوبة يستحق والظالم المطل
كسسان بالشسسرع مإقسسدرة تكسسن لم فإن العقوبة، استحق واجبا، ترك أو مإحرمإا، فعل

عوقب أصر فإن بالحبس، المماطل الغني فيعاقب المإر، ولي فيه تعزيرا يجتهد
مإالسسك أصسسحاب مإسسن الفقهسساء ذلسسك علسسى نص وقد الواجب، يؤدي حتى بالضرب،

روى خلفسسا. وقسسد فيه أعلم ول عنهم عنهم الله رضي وغيرهم وأحمد والشافعي
اللسه صسلى النبي {أن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن عن صحيحه في البخاري

بعسسض سسسأل والسسسلحا، والبيضسساء الصسسفراء على خيبر أهل صالح لما وسلم عليه
فقسسال:  أخطسسب بسسن حيسسي مإسسال كنسسز عن أخطب، بن حيي عم سعية وهو اليهود،
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النبي فدفع ذلك مإن أكثر والمال قريب، فقال: العهد والحروب، النفقات أذهبته
حييسسا رأيسست فقسسال: قسسد بعسسذاب، فسسسمه الزبير، إلى سعية وسلم عليه الله صلى

وهسسذا الخربسسة} ، فسسي المسك فوجدوا فطافوا، فذهبوا هاهنا، خربة في يطوف؛
يجسسب مإسسا كتسسم مإن كل وكذلك بحق، إل عقوبته تحل ل والذمإي ذمإيا، كان الرجل

. الواجب ترك على يعاقب ذلك، ونحو واجبة دللة مإن إظهاره

المإوال     صرف     وجوه
مإصسسالح مإسسن فسسالهم بسسالهم القسسسمة فسسي يبتسسدئ فسسالواجب: أن المصارف وأمإا

المقاتلسسة: عامإسسة. فمنهسسم مإنفعسسة بسسه للمسسسلمين يحصسسل مإن كعطاء المسلمين،
بهسسم، إل يحصسسل ل فإنه بالفيء الناس أحق وهم والجهاد، النصرة أهل هم الذين
جميسسع فسسي مإشترك أو بهم، مإختص هو الفيء: هل مإال في الفقهاء اختلف حتى

بسسه خسسص مإا إل وفاقا، المصالح فلجميع السلطانية المإوال سائر وأمإا المصالح؟
. والمغنم كالصدقات نوعا،

بابان     وفيه     والحقوق     الحدود     الثاني     القسم

فصول     ثمانية     وفيه     وحقوقه     الله     حدود.1

والحقوق     الحدود     تلك     مإن     أمإثلة
تعسسالى: {وإذا قسسوله وأمإسسا نحوهسسا الولة وواجب والحقوق، الحدود تلك مإن أمإثلة

الحدود في يكون الناس، بين الحكم بالعدل} فإن تحكموا أن الناس بين حكمتم
لقسسوم ليسسست السستي والحقسسوق الول: الحسسدود قسمان: فالقسم وهما والحقوق،

إليهسسا، مإحتسساج مإنهسسم. وكلهسسم نسسوع أو المسسسلمين، لمطلسسق مإنفعتهسسا بسسل مإعينيسسن
والزنسساة والسسسراق، الطريسسق، قطسساع مإثل: حسسد الله وحقوق الله، حدود وتسمى

ليسسست السستي والوصسسايا والوقوف السلطانية، المإور في ومإثل: الحكم ونحوهم،
اللسسه رضسسي طسسالب أبي بن علي قال ولهذا الوليات، أمإور أهم مإن فهذه لمعين،

هسسذه المسسؤمإنين أمإير فقيل: يا فاجرة، أو كانت برة إمإارة مإن للناس بد عنه: " ل
ا يقام فقال الفاجرة؟ بال فما عرفناها قد البرة أمإن الحسدود، به السسبل، بهسا وت

البحسسث السسولة علسسى يجسسب القسسسم ". وهذا الفيء بها ويقسم العدو، بها ويجاهد
دعسسوى غيسسر مإسسن فيسسه، الشهادة تقام وكذلك به أحد دعوى غير مإن وإقامإته عنه،
إلسسى يفتقسسر السسسارق: هسسل يسسد قطسسع فسسي اختلفسسوا قسسد الفقهاء  كان وإن به، أحد

يتفقسسون لكنهسسم وغيسسره، أحمسسد مإذهب في قولين على بماله؟ المسروق مإطالبة
بالمسسال، المطالبسسة بعضهم اشترط وقد المسروق، مإطالبة إلى يحتاج ل أنه على
. شبهة فيه للسارق يكون لئل

الطرق     وقطاع     المحاربين     عقوبة
الطرقسسات فسسي النسساس، يعترضسسون السسذين الطريسسق وقطسساع المحسساربين، عقوبسسة

والفلحيسسن والكسسراد والتركمان العراب مإن مإجاهرة المال، ليغصبوهم ونحوها؛
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جسسزاء فيهسم: {إنمسا تعسسالى اللسسه قال غيرهم، أو الحاضرة مإردة أو الجند وفسقة
أو يصسسلبوا أو يقتلسسوا أن فسادا الرض في ويسعون ورسوله الله يحاربون الذين
السسدنيا فسسي خسسزي لهسسم ذلك الرض مإن ينفوا أو خلف مإن وأرجلهم أيديهم تقطع
عسسن سسسننه فسي اللسسه رحمه الشافعي روى عظيم}. وقد عذاب الخرة في ولهم
قتلسسوا المسسال وأخسسذوا قتلسسوا - إذا الطريسسق قطسساع فسسي عنه الله رضي عباس ابن

ولسسم المسسال أخسسذوا وإذا يصسسلبوا ولسسم قتلسسوا المال يأخذوا ولم قتلوا وإذا وصلبوا،
مإسسال يأخسسذوا ولسسم السبيل أخافوا وإذا خلف، مإن وأرجلهم أيديهم قطعت يقتلوا،

مإسسن قريب وهو وأحمد كالشافعي العلم أهل مإن كثير قول وهذا الرض مإن نفوا
مإسسن فيقتسسل فيهسسم، يجتهد أن قال: للمإام مإن الله. ومإنهم رحمه حنيفة أبي قول
ويقطسسع فيهسسا، مإطاعسسا رئيسسسا يكون أن مإثل يقتل لم كان وإن مإصلحة، قتله رأى
في وقوة جلد ذا يكون أن مإثل المال، يأخذ لم كان مإصلحة. وإن قطعه رأى مإن
وصسسلبوا، وقطعسسوا قتلسسوا المسسال أخسسذوا إذا أنه يروي مإن مإنهم أن كما المال أخذ

 مإن كان فمن الكثر، قول والول
بإجمسساع بحسسال عنسسه العفسسو يجسسوز ل حسسدا المإسسام يقتلسسه فسسإنه قتسسل، قد المحاربين

قتسسل لسسو مإسسا بخلف المقتول، ورثة إلى أمإره يكون ول المنذر ابن العلماء. ذكره
هسسذا فسسإن الخاصسسة، السباب مإن ذلك نحو أو خصومإة أو بينهما لعداوة رجل رجل
الديسسة؛ أخسسذوا أحبسسوا وإن عفسسوا، أحبسسوا وإن قتلوا، أحبوا إن المقتول، لولياء دمإه
النسساس، أمإسسوال لخسسذ يقتلسسون فإنمسسا المحسساربون خسساصا. وأمإسسا لغسسرض قتلسسه لنه

بيسن عليسسه مإتفسسق اللسه. وهسذا حسسد قتلهسم فكسسان السسراق بمنزلسة عام فضررهم
حسسرا القاتسسل يكسسون أن مإثسسل للقاتسسل مإكسسافئ غيسسر المقتسسول كان لو حتى الفقهاء

اختلسسف مإسسستأمإنا. فقسسد أو ذمإيسسا والمقتسسول مإسسسلما، القاتسسل أو عبسسدا، والمقتسسول
حسسدا، العسسام للفسسساد قتل لنه يقتل أنه والقوى المحاربة؟ في يقتل هل الفقهاء

. بحقوقهم يحبس وكما أمإوالهم، أخذ إذا يقطع كما

عليسسه فسسامإتنعوا الطريق وقطاع المحاربين السلطان طلب إذا المسلمين واجب
عليهم قدر إذا كله وهذا
فسسإنه عليسسه، فسسامإتنعوا عسسدوان بل الحد لقامإة نوابه، أو السلطان طلبهم إذا فأمإا
لسسم ومإسستى كلهسسم، عليهم يقدر حتى العلماء، باتفاق قتالهم المسلمين على يجب

سسواء ذلسك، إلسى أفضسسى وإن قوتلسوا، كلهسسم قتلهسم إلى يفضي بقتال إل ينقادوا
وغيسسره. العنسسق في أمإكن، كيفما القتال في يقتلوا. ويقتلون لم أو قتلوا قد كانوا

وقتسسال حد، إقامإة وذاك قتال، فهذا ويعينهم يحميهم مإمن مإعهم قاتل مإن ويقاتل
تحزبسسوا قد هؤلء فإن السلم شرائع عن الممتنعة الطوائف قتل مإن أوكد هؤلء

ديسسن إدامإسسة مإقصسسودهم ليسسس والنسل، الحرثا وهلك والمإوال، النفوس لفساد
أو جبسسل، رأس أو مإغارة أو حصن، إلى يأوون الذين كالمحاربين وهؤلء مإلك، ول

ولسسي جنسسد جسساءهم وإذا بهم، مإر مإن على الطريق يقطعون ذلك، ونحو واد، بطن
قسساتلوهم الحسسدود، لقامإة والجماعة؛ المسلمين طاعة في للدخول تطلبهم المإر

مإسسن غيسسره أو الحسساج علسسى الطريسسق يقطعسسون السسذين العسسراب مإثسسل ودفعسسوهم
لقطسسع المغسسارات؛ أو الجبسسال بسسرءوس يعتصسسمون السسذين الجبلسسة أو الطرقسسات

ويسسسمون والعسسراق الشسسام بين الطريق لقطع تحالفوا الذين الطريق. كالحلف
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الكفسسار، قتسسال بمنزلسسة ليس قتالهم ذكرنا. لكن كما يقاتلون فإنهم النهيضة، ذلك
بغيسسر النسساس أمإسسوال أخسسذوا يكونسسوا أن إل أمإوالهم، تؤخذ ول كفارا، يكونوا لم إذا

الخسسر، عيسسن تعلسسم لسسم وإن أخذوا، مإا بقدر مإنهم فيؤخذ ضمانها عليهم فإن حق،
عينسسه عسسرف إذا لكسسن قلناه، كما سواء والمباشر الردء فإن عينه، علم لو وكذلك

السسرد تعسسذر فسسإن المإوال، أرباب على مإنه يؤخذ مإا ويرد عليه، الضمان قرار كان
ذلسسك. بسسل وغيسسر لهسسم المقاتلة الطائفة رزق مإن المسلمين، لمصالح كان عليهم

جسسرحا فإذا الفساد، مإن ومإنعهم الحدود لقامإة مإنهم التمكن قتالهم مإن المقصود
عليسسه وجب قد يكون أن إل يموت، حتى عليه يجهز لم مإثخنا، جرحا مإنهم الرجل
. عاقبته نخاف أو حد، عليه يكون أن إل نتبعه، لم شره وكفانا هرب وإذا القتل،

السرقة     حد
تعسسالى: قسسال والجمسساع والسسسنة بالكتسساب اليمنسسى يسسده قطع فيجب السارق وأمإا

عزيسسز واللسسه الله مإن نكال كسبا بما جزاء أيديهما فاقطعوا والسارقة {والسارق
رحيسسم} غفور الله إن عليه يتوب الله فإن وأصلح ظلمه بعد مإن تاب فمن حكيم

غيسسره، ول بسه يفتسسدى مإال ول تأخيره، القرار، أو بالبينة، الحد ثبوت بعد يجوز ول
العبسسادات، مإسسن الحسسد إقامإسسة فسسإن وغيرهسسا، المعظمسسة الوقات في يده تقطع بل

بعبسساده الله مإن رحمة الحدود إقامإة أن يعرف أن فينبغي الله سبيل في كالجهاد
ن فسي رأفسة تأخسذه ل الحسد، إقامإسة فسي شديدا الوالي فيكون فيعطلسه، اللسه دي
وإرادة غيظسسه، لشسسفاء المنكسسرات؛ عن الناس بكف الخلق، رحمة قصده ويكون

ولسسده، تسسأديب عن كف لو فإنه ولده، أدب إذا الوالد بمنزلة به الخلق، على العلو
لحسساله، وإصسسلحا بسسه رحمة يؤدبه وإنما الولد، لفسد ورأفة رقة الم به تشير كما
المريض يسقي الذي الطبيب وبمنزلة تأديب، إلى يحوجه ل أن ويؤثر يود أنه مإع

بالفصسساد العسسروق وقطسسع والحجسسم، المتآكسسل العضو قطع وبمنزلة الكريه، الدواء
مإسسن نفسسسه علسسى يدخله ومإا الكريه، الدواء النسان شرب بمنزلة بل ذلك، ونحو

نيسسة تكسسون أن ينبغسسي وهكسسذا الحسسدود شسسرعت الراحسسة. فهكسسذا به لينال المشقة
 في الوالي
لهسسم، المنفعة بجلب المنكرات عن والنهي الرعية صلحا قصده كان مإتى إقامإتها

لسسه اللسسه ألن أمإسسره وطاعسسة تعسسالى، الله وجه بذلك وابتغى عنهم، المضرة ودفع
يرضسسي وقسسد البشسسرية، العقوبسسة وكفسساه الخيسسر، أسسسباب لسسه وتيسسسرت القلسسوب،
رياسسسته؛ وإقامإسسة عليهم، العلو غرضه كان إذا الحد. وأمإا عليه أقام إذا المحدود،
أن ويسسروى مإقصسسوده عليسسه انعكسسس المإسسوال، مإن يريد مإا له ليبذلوا أو ليعظموه

عبسسد بن للوليد نائبا كان الخلفة، يلي أن قبل عنه الله رضي العزيز عبد بن عمر
صالحة، سياسة ساسهم قد وكان وسلم عليه الله صلى النبي مإدينة على الملك
عسن المدينسسة أهسل فسسأل العسسذاب، سسوء سامإهم وقد العراق مإن الحجاج فقدم
لسسه؟ مإحبتكم إليه. قال: كيف ننظر أن نستطيع قالوا: مإا فيكم؟ هيبته كيف عمر

الثلثسسة بيسسن قسسالوا: مإسسا فيكسسم؟ أدبسسه قسسال: فكيسسف أهلنسسا مإن إلينا أحب قالوا: هو
مإسسن أمإسسر هسسذا أدبسسه، وهسسذا مإحبتسسه، وهذه هيبته، قال: هذه العشرة إلى السواط

. عنقه في تعلق أن واستحب حسمت يده قطعت السماء. وإذا
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الزنا     حد
{رجسسم كمسسا يمسسوت، حسستى بالحجسسارة يرجسسم فسسإنه مإحصنا، كان الزاني: فإن وأمإا

ورجسسم الغامإديسسة ورجسسم السسسلمي، مإالسسك بسسن مإاعز وسلم عليه الله صلى النبي
يجلسسد العلماء: هل واختلف بعده، المسلمون ورجم هؤلء} ، غير ورجم اليهودية

مإحصسن، غيسر كسان وإن وغيسره أحمسسد مإسذهب في قولين على مإائة؟ الرجم قبل
عليسسه اللسسه صلى الله رسول بسنة عامإا ويغرب الله، بكتاب جلدة مإائة يجلد فإنه

حسستى الحسسد عليه يقام التغريب. ول وجوب يرى ل العلماء بعض كان وإن وسلم،
مإسسن كسسثير عنسسد شسسهادات، أربسسع نفسسسه علسسى يشسسهد أو شهداء، أربعة عليه يشهد

أقسسر ولسسو واحسسدة مإرة نفسه على بشهادته يكتفي مإن ومإنهم أكثرهم، أو العلماء
يقسسول: ل مإسسن ومإنهسسم الحسسد، عنسسه يقول: يسقط مإن فمنهم رجع ثم نفسه، على

فسسي صسسحيحا نكاحسسا تزوجهسسا لمسسن مإكلف؛ حر وهو وطئ، مإن والمحصن  يسقط
فسسي للسسواطئ مإسسساوية الموطوءة تكون أن يشترط وهل واحدة، مإرة ولو قبلها،
وبالعكس؟. فأمإا للبالغ المراهقة تحصن للعلماء. وهل قولين على الصفات هذه
النبي لن وأحمد؛ كالشافعي العلماء، أكثر عند أيضا مإحصنون فإنهم الذمإة، أهل

فسسي كسسان رجم أول وذلك مإسجده، باب عند يهوديين رجم وسلم عليه الله صلى
. السلم

الخمر     شرب     حد
وإجمسساع وسسسلم، عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول بسنة ثابت الشرب: فإنه حد وأمإا

أنه وجوه مإن وسلم عليه الله صلى النبي عن السنن، أهل روى فقد المسلمين،
الخمسسر شسرب إن ثسسم فاجلسدوه، شرب إن ثم فاجلدوه، الخمر شرب قال: {مإن
مإسسرة، غيسسر الشسسارب جلد أنه عنه فاقتلوه} وثبت الرابعة شرب إن ثم فاجلدوه،

هسسو وقيسسل مإنسسسوخ العلمسساء أكسسثر عنسسد بعده. والقتسسل والمسلمون وخلفاؤه وهو
اللسسه صسسلى النسسبي عن ثبت الحاجة. وقد عند المإام يفعله تعزير يقال: هو مإحكم
بكسسر أبسسو أربعيسسن} وضسسرب والنعسسال بالجريد الخمر في ضرب وسلم: {أنه عليه

اللسسه رضسسي علسسي وكسسان ثمانين، خلفته في عمر وضرب أربعين، عنه الله رضي
انين ومإسرة أربعيسن مإرة يضرب عنه اء فمسن ثم ن العلم ول: يجسب مإ ضسرب يق

الحاجسسة، عند المإام يفعلها والزيادة أربعون، يقول: الواجب مإن ومإنهم الثمانين،
مإع ذلك. فأمإا ونحو بدونها يرتدع ل مإمن الشارب كان أو الخمر، الناس أدمإن إذا

وهسسو القسسولين، أوجسسه وهسسذا الربعون، فتكفي الشارب أمإر وقرب الشاربين قلة
كسان وقسد أحمسد عسن الروايستين إحسدى في الله، رحمهما وأحمد الشافعي، قول
فسسي مإبالغة الرأس وحلق النفي فيه - زاد الشرب كثر - لما عنه الله رضي عمر

كسسان وليتسسه عسسن عزلسسه أو خبزه بقطع الربعين مإع الشارب عزر فلو عنه، الزجر
يتمثسسل أنسسه نسسوابه، بعسسض عسسن بلغسسه عنه الله رضي الخطاب بن عمر وإن حسنا،
. فعزله الخمر في بأبيات

   الشرعي     الحد     وبيان     مإقدر     حد     فيها     ليس     التي     المعاصي
والمسسرأة الصسسبي يقبل كالذي كفارة، ول مإقدر حد فيها ليس التي المعاصي وأمإا

النسساس يقسسذف أو والميتسسة، كالسسدم يحل ل مإا يأكل أو جماع، بل يباشر أو الجنبية،
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أمإسسوال كسسولة أمإانته، يخون أو يسيرا، شيئا أو حرز، غير مإن يسرق أو الزنا، بغير
والشسسركاء، كسسالولة فيها، خانوا إذا ذلك، ونحو اليتيم ومإال الوقف، أو المال بيت
ذلك، ونحو والثياب الطعمة في يغشون كالذين مإعامإلته، في يغش أو خانوا، إذا
يرتشسسي أو السسزور، شسسهادة يلقن أو الزور، يشهد أو والميزان، المكيال يطفف أو

بعسسزاء يتعسسزى أو رعيتسسه، علسسى يعتسسدي أو اللسسه، أنزل مإا بغير يحكم أو حكمه، في
فهسسؤلء المحرمإسسات أنسسواع مإسسن ذلسسك غيسسر إلى الجاهلية، داعي يلبي أو الجاهلية،
ذلسسك كسسثرة حسسسب علسسى السسوالي، يسسراه مإسسا بقسسدر وتأديبا، وتنكيل تعزيرا يعاقبون

قليل، كان إذا مإا بخلف العقوبة، في زاد كثيرا كان فإذا وقلته، الناس في الذنب
فسسي زيسسد الفجسسور، علسسى المسسدمإنين مإسسن كسسان فسسإذا المسسذنب، حسسال حسب وعلى

مإسسن فيعسساقب وصغره، الذنب كبر حسب وعلى ذلك، مإن المقل بخلف عقوبته،
أو واحسسدة، لمسسرأة إل يتعرض لم مإن يعاقبه ل مإا وأولدهم، الناس لنساء يتعرض

قسسول مإسسن النسسسان، إيلم فيه مإا بكل هو بل حد، التعزير لقل وليس واحد صبي
لسسه، والغلظا وتسسوبيخه بسسوعظه الرجسسل يعزر فقد فعل، وترك قول، وترك وفعل

كمسسا المصسسلحة، هسسو ذلك كان إذا يتوب حتى عليه السلم وترك بهجره يعزر وقد
يعسسزر خلفسوا} وقسسد السسذين الثلثسسة وأصسسحابه وسسسلم عليه الله صلى النبي {هجر
بسسذلك،  يعزرون وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي كان كما وليته، عن بعزله

مإسن فسسر إذا المقاتسسل، كالجنسسدي المسسسلمين، جنسسد في استخدامإه بترك يعزر وقد
وكسسذلك لسه، تعزيسسر نوع خبزه وقطع الكبائر، مإن الزحف مإن الفرار فإن الزحف،

يعسسزر قسسد لسسه. وكسسذلك تعزيسسر المإسسارة مإسسن فعزلسسه يسسستعظم مإسسا فعسسل إذا المإير
مإقلوبسسا، دابسسة على وإركابه وجهه بتسويد يعزر وقد بالضرب، يعزر وقد بالحبس،

الكسساذب فسسإن السسزور، شسساهد فسسي بسسذلك أمإر أنه الخطاب، بن عمر عن روي كما
قيل: " فقد أعله، ركوبه. وأمإا فقلب الحديث، وقلب وجهه، فسود الوجه، سود

على هم ثم الحد به يبلغ العلماء: ل مإن كثير ". وقال أسواط عشرة على يزاد ل
حسسدود أدنسسى بسسالحر يبلسسغ ": ل الحسسدود أدنسسى به يبلغ يقول: " ل مإن قولين: مإنهم

وهسسم العبسسد، حسسدود أدنسسى بالعبسسد يبلسسغ ول الثمسسانون؛ أو الربعسسون وهسسي الحسسر،
: يقول مإن العبد. ومإنهم حد مإنهما بكل يبلغ ل وقيل: بل الربعون أو العشرون

غيسسر مإسسن بالسسسارق يبلسسغ فل آخر، جنس على زاد وإن جنسه حد ذنب بكل يبلغ ل
الزنسسا دون مإسسا فعل بمن يبلغ ول القاذف، حد مإن أكثر ضرب وإن اليد، قطع حرز
اللسسه رضسسي الخطسساب بن عمر عن روي القاذف. كما حد على زاد وإن الزنا، حد

فضسسرب بسسه فسسأمإر المال، بيت مإن بذلك وأخذ خاتمه، على نقش رجل عنه: " أن
ضربة مإائة الثالث اليوم في ضربه ثم ضربة مإائة الثاني اليوم في ثم ضربة مإائة

مإائسسة لحاف: " يضربان في وجدا وامإرأة رجل في الراشدين، الخلفاء عن وروي
إن امإرأتسسه، جاريسسة يسسأتي السسذي فسسي وسسسلم، عليه الله صلى النبي {عن " وروي

فسسي القسسوال لسسه: رجسسم} وهسسذه أخلتهسسا تكسسن لم وإن مإائة، له: جلد أخلتها كانت
. وغيره الشافعي، مإذهب في الولن والقولن وغيره، أحمد مإذهب

   الفاصل     القتال     الكفار     جهاد
نوعسسان: أحسسدهما: ورسسسوله اللسسه عصسسى لمن الشريعة بها جاءت التي العقوبات

الطائفسسة تقسسدم. والثسساني: عقسساب كمسسا والعسسدد الواحسسد مإسسن عليه، المقدر عقوبة
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اللسسه أعسسداء الكفسسار جهسساد هو هذا فاصل، بقتال إل عليها يقدر ل كالتي الممتنعة،
اللسسه ديسسن إلسسى وسسسلم عليه الله صلى الله رسول دعوة بلغه مإن فكل ورسوله،

السسدين ويكون فتنة تكون ل {حتى قتاله يجب فإنه له، يستجب فلم به بعثه الذي
فسسي يأذن لم دينه إلى الخلف بدعوة وأمإره نبيه، بعث - لما الله لله}. وكان كله
بقوله وللمسلمين له فأذن المدينة، إلى هاجر حتى قتاله، ول ذلك على أحد قتل

السسذين لقسسدير نصسسرهم علسسى اللسسه وإن ظلمسسوا بأنهم يقاتلون للذين تعالى: {أذن
بعضسسهم الناس الله دفع ولول الله ربنا يقولوا أن إل حق بغير ديارهم مإن أخرجوا
كسسثيرا اللسسه اسسسم فيهسسا يسسذكر ومإسسساجد وصسسلوات وبيسسع صسسوامإع لهسسدمإت ببعسسض

الرض فسسي مإكنسساهم إن السسذين عزيسسز لقسسوي اللسسه إن ينصسسره  مإن الله ولينصرن
وا بسالمعروف وأمإسروا الزكساة وآتسوا الصلة أقامإوا عاقبسة وللسه المنكسر عسن ونه

وهسسو القتسسال عليكسسم بقوله: {كتب القتال عليهم أوجب ذلك بعد إنه المإور}. ثم
شسسر وهو شيئا تحبوا أن وعسى لكم، خير وهو شيئا تكرهوا أن وعسى لكم، كره
 وأنتم يعلم والله لكم

وذم المدنيسسة، السسسور عامإسسة فسسي الجهسساد، أمإر وعظم اليجاب، تعلمون} وأكد ل
كسسان إن تعسسالى: {قسسل فقسسال القلسسوب، ومإسسرض بالنفسساق ووصسسفهم لسسه، التاركين

وتجسسارة اقترفتموهسسا وأمإسسوال وعشسسيرتكم وأزواجكسسم وإخوانكم وأبناؤكم آباؤكم
فسسي وجهسساد ورسسسوله اللسسه مإسن إليكسسم أحسسب ترضونها ومإساكن كسادها تخشون

الفاسسسقين} وقسسال القسسوم يهسسدي ل واللسسه بسسأمإره اللسسه يأتي حتى فتربصوا سبيله
وجاهسسدوا يرتسابوا لسسم ثسم ورسسسوله بسالله آمإنسوا السذين المؤمإنسون تعسالى: {إنمسا

تعسسالى: {فسسإذا الصسسادقون} قسسال هسسم أولئسسك اللسسه سبيل في وأنفسهم بأمإوالهم
ينظسسرون مإرض قلوبهم في الذين رأيت القتال فيها وذكر مإحكمة، سورة أنزلت

عسسزم فسسإذا مإعروف وقول طاعة لهم فأولى الموت مإن عليه المغشي نظر إليك
فسسي تفسسسدوا أن تسسوليتم إن عسسسيتم فهسسل لهسسم خيرا لكان الله صدقوا فلو المإر

وتعظيسسم تعظيمسسه وكسسذلك القسسرآن، فسسي كسسثير أرحامإكم}. وهذا وتقطعوا الرض
علسسى أدلكسسم هسسل آمإنسسوا السسذين أيهسسا يا{فيها:  يقول التي الصف سورة في أهله،
اللسسه سسسبيل فسسي وتجاهدون ورسوله بالله تؤمإنون أليم عذاب مإن تنجيكم تجارة

ويسسدخلكم ذنسسوبكم لكم يغفر تعلمون كنتم إن لكم خير ذلكم وأنفسكم بأمإوالكم
 ذلك عدن جنات في طيبة ومإساكن النهار تحتها مإن تجري جنات
المسسؤمإنين}. وبشسسر قريسسب وفتسسح اللسسه مإسسن نصسسر تحبونهسسا وأخرى العظيم الفوز

بسسالله آمإسسن كمسسن الحرام المسجد وعمارة الحاج سقاية تعالى: {أجعلتم وكقوله
القسسوم يهسسدي ل واللسسه اللسسه عنسسد يسسستوون ل اللسسه سبيل في وجاهد الخر واليوم

وأنفسسسهم بسسأمإوالهم اللسسه سسسبيل فسسي وجاهسسدوا وهسساجروا آمإنسسوا الذين الظالمين
ورضسسوان مإنسسه برحمسسة ربهم يبشرهم الفائزون هم وأولئك الله عند درجة أعظم
عظيسسم}. وقسسوله أجسسر عنده الله إن أبدا فيها خالدين مإقيم نعيم فيها لهم وجنات

أذلسسة ويحبسسونه يحبهسسم بقسسوم اللسسه يأتي فسوف دينه عن مإنكم يرتد تعالى: {مإن
لومإسسة يخسسافون ول اللسسه سبيل في يجاهدون الكافرين على أعزة المؤمإنين على
تعسسالى: {ذلسسك عليسسم}. وقسسال واسسسع واللسسه يشسساء مإن يؤتيه الله فضل ذلك لئم

مإوطئسسا يطئسسون ول اللسسه سسسبيل فسسي مإخمصسسة ول نصب ول ظمأ يصيبهم ل بأنهم
يضسسيع ل اللسسه إن صسسالح عمل به لهم كتب إل نيل عدو مإن ينالون ول الكفار يغيظ
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لهم كتب إل واديا يقطعون ول كبيرة ول صغيرة نفقة ينفقون ول المحسنين أجر
ومإسسا أعمسسالهم، عسسن يولسسده مإسسا يعملسسون} فسسذكر كسسانوا مإسسا أحسسسن اللسسه ليجزيهم

أكسسثر والسسسنة، الكتسساب في فضائله وذكر بالجهاد، والمإر العمال، مإن يباشرونه
العلمسساء باتفسساق وكسسان النسسسان، بسسه تطسسوع مإسسا أفضسسل كان ولهذا يحصر، أن مإن

عليسسه دل كمسسا التطسسوع، والصوم التطوع، الصلة ومإن والعمرة، الحج مإن أفضل
السسسلم، المإسسر وسسسلم: {رأس عليسسه الله صلى النبي قال حتى والسنة، الكتاب

مإسسا درجسسة، لمائسسة الجنسسة في {إن الجهاد}. وقال سنامإه وذروة الصلة، وعموده
فسسي للمجاهسسدين اللسسه أعسسدها والرض، السسسماء بيسسن كمسسا والدرجسسة، الدرجة بين

ه اللسه سسبيل في قدمإاه اغبر {: مإن عليه. وقال سبيله} مإتفق علسى اللسه حرمإ
مإسسن خيسسر وليلسسة، يسسوم وسلم: {ربسساط عليه الله صلى وقال البخاري النار} رواه

عليسسه وأجسسري يعملسسه، كان الذي عمله عليه أجري مإات وقيامإه. وإن شهر صيام
خير الله، سبيل في يوم السنن: {رباط مإسلم. وفي الفتان} رواه وأمإن رزقه،

ل {عينسان وسسسلم عليسسه الله صلى وقال المنازل} ، مإن سواه فيما يوم ألف مإن
اللسسه} سسبيل فسسي تحسسرس بساتت وعين الله، خشية مإن بكت النار: عين تمسهما

سسسبيل فسسي ليلسسة {حسسرس أحمسسد المإسسام مإسند وفي حسن حديث  الترمإذي قال
الصسسحيحين: {أن نهارهسسا}. وفسسي ويصسسام ليلهسسا، يقسسام ليلة ألف مإن أفضل الله،
قسسال: ل اللسسه، سسبيل فسسي الجهساد يعدل بشيء أخبرني الله، رسول قال: يا رجل

 ول تصوم أن المجاهد خرج إذا تستطيع تستطيع. قال: أخبرني. قال: هل
السسسنن الجهسساد}. وفسسي يعدل الذي قال: ل. قال: فذلك تفتر؟ ول وتقوم تفطر،

فسسي الجهسساد أمإتي وسياحة سياحة، أمإة لكل قال: {إن وسلم عليه الله صلى أنه
ورد مإسسا مإثسسل وفضسسلها، العمسسال ثواب في يرد لم واسع، باب الله}. وهذا سبيل
السسدين فسسي ولغيسسره لفسساعله عسسام الجهسساد نفسسع فسسإن العتبار، عند ظاهر فهو فيه،

مإن مإشتمل فإنه والظاهرة، الباطنة العبادات أنواع جميع على ومإشتمل والدنيا،
ال النفسس وتسسليم عليسه، والتوكسل لسه، والخلصا - تعالى، الله مإحبة ه، والم ل

ا على العمال، أنواع وسائر الله وذكر والزهد، والصبر عمسل عليسه يشستمل ل مإ
النصسسر إمإسسا دائمسسا، الحسسسنيين إحسسدى بيسسن والمإسسة الشسسخص مإن به آخر. والقائم

ففيسسه ومإمسسات، مإحيسسا مإسسن لهم بد ل الخلق إن ثم والجنة، الشهادة وإمإا والظفر،
تركسسه وفسسي والخسسرة، السسدنيا فسسي سسسعادتهم غاية في ومإماتهم مإحياهم استعمال

الشسديدة العمسال فسي يرغسب مإن الناس مإن فإن نقصهما، أو السعادتين ذهاب
وقد شديد، عمل كل مإن فيهما أنفع فالجهاد مإنفعتها، قلة مإع الدنيا، أو الدين في

مإيتسسة، كل مإن أيسر الشهيد فموت الموت، يصادفه حتى نفسه ترقية في يرغب
. الميتات أفضل وهي

فصول     ثمانية     وفيه     مإعين     لدمإي     التي     والحقوق     الحدود.2

النفوس
تعسسالى: {قسسل اللسسه قال النفوس، فمنها مإعين لدمإي التي والحقوق الحدود وأمإا

تقتلسسوا ول إحسسسانا وبالوالدين شيئا به تشركوا أل عليكم ربكم حرم مإا أتل تعالوا
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ومإسسا مإنهسسا ظهسسر مإسسا الفواحش تقربوا ول وإياهم نرزقكم نحن إمإلق مإن أولدكم
تعقلسسون لعلكسسم به وصاكم ذلكم بالحق إل الله حرم التي النفس تقتلوا ول بطن

والميزان الكيل وأوفوا أشده يبلغ حتى أحسن هي بالتي إل اليتيم مإال تقربوا ول
اللسسه وبعهد قربى ذا كان ولو فاعدلوا قلتم وإذا وسعها إل نفسا نكلف ل بالقسط

ول فسساتبعوه مإسسستقيما صسسراطي هسسذا وأن تسسذكرون لعلكم به وصاكم ذلكم أوفوا
تتقسون}. وقسال لعلكسم بسه وصساكم ذلكسم سسبيله عسن بكم فتفرق السبل تتبعوا

مإؤمإنسسا يقتل قوله: {ومإن خطأ} إلى إل مإؤمإنا يقتل أن لمؤمإن كان تعالى: {ومإا
عظيمسسا} عذابا له وأعد ولعنه عليه الله وغضب فيها خالدا جهنم فجزاؤه مإتعمدا

نفس بغير نفسا قتل مإن أنه إسرائيل بني على كتبنا ذلك أجل {مإن تعالى وقال
النسساس أحيسسا فكأنمسسا  أحياهسسا ومإسسن جميعا الناس قتل فكأنما الرض في فساد أو

مإسسا قسسال: {أول أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي عن الصحيحين جميعا} وفي
العمسسد أنسسواع: أحسسدهما ثلثسسة الدمإاء} فالقتسسل في القيامإة يوم الناس بين يقضى

بحده يقتل كان سواء غالبا، يقتل بما مإعصومإا يعلمه مإن يقصد أن وهو المحض،
كسسالتحريق ذلسسك بغيسسر أو القصسسار، وكسسوذين كالسسسندان بثقله أو ونحوه، كالسيف
تخسسرج حسستى الخصسسيتين، وإمإسسساك والخنق، شاهق، مإكان مإن واللقاء والتغريق

فيه الوجه رغم فهذا الفعال في ذلك ونحو السموم، وسقي يموت، حتى الروحا،
أحبسسوا وإن قتلسسوا، أحبسسوا فسسإن القاتسسل، مإسسن المقتسسول أولياء يمكن أن وهو القود،
- تعسسالى اللسسه قسساتله. قسسال غيسسر يقتلوا أن لهم وليس الدية أخذوا أحبوا وإن عفوا
لسسوليه جعلنسسا فقسسد مإظلومإا قتل ومإن بالحق إل الله حرم التي النفس تقتلوا {ول

غيسسر يقتل التفسير: ل في قيل مإنصورا} ، كان إنه القتل في يسرف فل سلطانا
اللسسه: رسسسول قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضي الخزاعي شريح أبي عن وروي قاتله،
أراد ثلثا: فإن إحدى بين بالخيار - فهو الجراحا - الخبل خبل أو بدم أصيب {مإن

مإسسن شسسيئا فعسسل فمسسن الديسسة يأخذ أو يعفو، أو يقتل يديه: أن على فخذوا الرابعة
الترمإسسذي قسسال السنن أهل رواه أبدا} ، فيها مإخلدا خالدا جهنم له فإن فعاد ذلك

مإمسسن جرمإسسا أعظسسم فهسسو الديسسة أخذ أو العفو بعد قتل فمن صحيح، حسن حديث
ون ول حدا قتله يجب العلماء: " إنه بعض قال حتى ابتداء، قتل لوليساء أمإسره يك

 تعالى " قال المقتول
} بسسالنثى والنسسثى بالعبسسد والعبسسد بالحر الحر القتلى في القصاصا عليكم كتب: 
تخفيسسف ذلسسك بإحسسسان إليه وأداء بالمعروف فاتباع شيء أخيه مإن له عفي فمن
حيسساة القصاصا في ولكم أليم عذاب فله ذلك بعد اعتدى فمن ورحمة، ربكم مإن

قلسسوبهم تغلسسي المقتسسول أوليسساء العلمسساء: إن تتقون} قسسال لعلكم اللباب أولي يا
بسسل القاتل، بقتل يرضوا لم وربما وأولياءه، القاتل يقتلوا أن يؤثروا حتى بالغيظ،
القاتسسل فيكسسون الطائفسسة، ومإقسسدم القبيلة كسيد القاتل أصحاب مإن كثيرا يقتلون

الجاهليسسة أهسسل يفعله كان كما الستيفاء في هؤلء وتعدى البتداء، في اعتدى قد
وغيرهم. وقد والحاضرة العراب مإن الوقات، هذه في الشريعة عن الخارجون

إلسسى ذلسسك فيفضسسى المقتسسول، مإن أشرف عظيما لكونه القاتل قتل يستعظمون
هسؤلء حسالف وربمسا القاتسسل، أوليساء مإسن عليسه قدروا مإن يقتلون المقتول أولياء
العظيمسسة. والعسسداوات الفتسسن إلسسى فيفضسسي قومإسسا وهسسؤلء بهسسم، واستعانوا قومإا

اللسسه فكتسسب القتلى في القصاصا هو الذي العدل سنن عن خروجهم ذلك وسبب
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فسإنه حيساة، فيسه أن وأخسسبر القتلسسى فسي والمعادلة المساواة وهو القصاصا علينا
كف يقتل أنه القتل يريد مإن علم وأيضا الرجلين، أولياء مإن القاتل غير دم يحقن

 علي عن روي القتل. وقد عن
اللسسه رضسسي جسسده عسسن أبيسسه عن شعيب بن وعمرو عنه الله رضي طالب أبي بن

تتكافسسأ قسسال: {المؤمإنسسون أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن عنهما تعالى
مإسسسلم يقتسسل ل أل أدنسساهم بسسذمإتهم ويسسسعى سسسواهم مإسسن على يد وهم دمإاؤهم،

السسسنن أهسل مإسن وغيرهمسسا داود وأبسو أحمسسد عهسسده} رواه في عهد ذو ول بكافر
- أي دمإسساؤهم تتكافسسأ المسسسلمين أن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول فقضى

علسى هاشسسمي أو قرشسسي ول عجمسي، علسسى عربي يفضل - فل وتتعادل تتساوى
علسسى أمإيسسر، أو عسسالم ول عسستيق، مإسسولى على أصلي حر ول المسلمين،  مإن غيره
أهسسل عليسسه كسسان مإسا بخلف المسسلمين، بيسن عليسسه مإتفسسق مإسأمإور. وهسسذا أو أمإي

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي مإدينسسة بقسسرب كسسان فسسإنه اليهود وحكام الجاهلية
السسدمإاء، فسسي قريظسسة علسسى تتفضسسل وكسسانت والنضير، اليهود: قريظة مإن صنفان

كسسانوا فسسإنهم الزنا، حد وفي ذلك، في وسلم عليه الله صلى النبي إلى فتحاكموا
حجسسة، لكسسم كسسان بسسذلك نسسبيكم حكم إن وقالوا التحميم إلى الرجم مإن غيروه قد

يحزنسسك ل الرسسسول أيهسسا تعالى: {يا الله فأنزل التوراة حكم تركتم قد فأنتم وإل
قلسسوبهم} تسسؤمإن ولسسم بسسأفواههم آمإنا قالوا الذين مإن الكفر في يسارعون الذين

 عنهم تعرض وإن عنهم أعرض أو بينهم فاحكم جاءوك قوله: {فإن إلى
المقسطين} يحب الله إن بالقسط بينهم فاحكم حكمت وإن شيئا يضروك فلن
لسسم ومإسسن قليل ثمنسسا بآيسساتي تشسستروا ول واخشسسون الناس تخشوا قوله: {فل إلى

بسسالنفس النفسسس أن فيهسسا عليهم وكتبنا الكافرون هم فأولئك الله أنزل بما يحكم
قصسساصا}. والجسسروحا بالسسسن والسن بالذن والذن بالنف والنف بالعين والعين

علسسى نفسسسا مإنهسسم يفضسسل ولسسم نفوسهم، بين سوى - أنه وتعالى - سبحانه فبين
بيسسن لمسسا مإصدقا بالحق الكتاب إليك وله: {وأنزلنا إلى يفعلونه كانوا كما أخرى،

عمسسا أهسسواءهم تتبسسع ول الله أنزل بما بينهم فاحكم عليه ومإهيمنا الكتاب مإن يديه
تعسسالى: {أفحكسسم قسسوله ومإنهاجا} إلسسى شرعة مإنكم جعلنا لكل الحق مإن جاءك

- اللسسه يوقنسسون}. فحكسسم لقسسوم  حكمسسا اللسسه مإسسن أحسسسن ومإسسن يبغسسون الجاهلية
وأكسسثر الجاهليسسة عليسسه مإسسا خلف سسسواء، كلهسسا أنها المسلمين دمإاء - في سبحانه

تسسرك البغسسي، هسسي إنمسسا والحواضر، البوادي في الناس بين الواقعة الهواء سبب
عليهسسم تعلو أو مإال، أو دمإا الخرى بعضها يصيب قد الطائفتين إحدى فإن العدل

كتسساب فسسي فالواجب الحق، استيفاء على الخرى تقتصر ول تنصفها، ول بالباطل
بسسه اللسسه أمإسسر السسذي بالقسسسط وغيرها والمإوال الدمإاء في الناس بين الحكم الله

بينهمسسا، مإصسسلح أصلح وإذا الجاهلية، حكم مإن الناس مإن كثير عليه كان مإا ومإحو
اقتتلسسوا المسسؤمإنين مإسسن طائفتسسان - تعسسالى: {وإن اللسسه قسسال كمسسا بالعدل فليصلح

تفيسسء حسستى تبغسسي السستي فقاتلوا الخرى على إحداهما بغت فإن بينهما فأصلحوا
يحسسب اللسسه إن وأقسسسطوا بالعسسدل بينهمسسا فأصسسلحوا فسساءت فسسإن اللسسه أمإسسر إلسسى

العفو يطلب أن أخويكم} وينبغي بين فأصلحوا إخوة المؤمإنون إنما المقسطين
فمسسن قصسساصا تعسسالى: {والجسسروحا قسسال كما لهم أفضل فإنه المقتول، أولياء مإن

اللسسه رسسسول إلسسى رفسسع عنه: {مإا الله رضي أنس له}. قال كفارة فهو به تصدق
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وغيسسره داود أبو بالعفو}. رواه فيه أمإر إل قصاصا فيه أمإر وسلم عليه الله صلى
اللسسه رسسسول قال: قسسال عنه الله رضي هريرة أبي عن صحيحه في مإسلم وروى
إل بعفسسو عبسسدا اللسسه زاد ومإسسا مإال، مإن صدقة نقصت وسلم: {مإا عليه الله صلى
فسسي هسسو التكسسافؤ، مإسسن ذكرناه الذي الله} وهذا رفعه إل لله أحد تواضع ومإا عزا،

ليسسس أنسسه العلمسساء: علسسى فجمهسسور الذمإي فأمإا الحر، المسلم مإع الحر، المسلم
تسساجرا أو رسسسول الكفسسار بلد مإسسن يقسسدم الذي المستأمإن أن كما للمسلم، بكفء
وكسسذلك لسسه، كفسسء هسسو يقسسول: بسسل مإسسن وفاقا. ومإنهم له بكفء ليس ذلك، ونحو

. بالعبد الحر قتل في النزاع

الجراحا
المسسساواة، شسسرط والجمسساع والسسسنة بالكتسساب ثابت أيضا الجراحا في والقصاصا

أن فله سنه، قلع وإذا كذلك، يده يقطع أن فله مإفصل، مإن اليمنى يده قطع فإذا
كسسذلك يشسسجه أن فلسسه العظسسم، فأوضح وجهه، أو رأسه في شجه وإذا سنه، يقلع
دون يشسسجه أو باطنسسا، عظمسسا لسسه يكسسسر أن المسسساواة: مإثسسل تمكسسن لسسم وإذا

. الرش أو المحدودة الدية تجب بل القصاصا، يشرع فل الموضحة،

العراض
عليه، دعا أو رجل لعن إذا الرجل أن أيضا: وهو مإشروع العراض في والقصاصا

أفضسل. والعفسو فيهسا، كسذب ل شتيمة شتمه إذا وكذلك كذلك. ، به يفعل أن فله
إنسسه الله على فأجره وأصلح عفا فمن مإثلها سيئة سيئة تعالى: {وجزاء الله قال

سسسبيل} قسسال مإسسن عليهسسم مإسسا فأولئسسك ظلمسسه بعد انتصر ولمن الظالمين يحب ل
يعتسسد لم مإا مإنهما البادئ فعلى قال وسلم: {المستبان: مإا عليه الله صلى النبي

عنسسه الخبسسار مإثسسل فيها كذب ل التي والشتيمة النتصار، هذا المظلوم} ويسمى
عليسسه، افترى إن فأمإا ذلك ونحو الحمار أو بالكلب تسميته أو القبائح مإن فيه بما
أو يكفسسره أن لسسه يحل لم حق بغير فسقه أو كفره ولو عليه يفتري أن له يحل لم

أن لسسه يحسسل لسسم ذلك، ونحو بلده أهل أو قبيلته، أو أباه لعن ولو حق بغير يفسقه
كونوا آمإنوا الذين تعالى: {يأيها الله وقال يظلموه، لم فإنهم أولئك، على يتعدى

هسسو اعسسدلوا تعدلوا  أل على قوم شنآن يجرمإنكم ول بالقسط شهداء لله قوامإين
يعسسدلوا. أل علسسى للكفار بغضهم يحملهم أل المسلمين الله للتقوى} فأمإر أقرب

مإحرمإسسا العسسرض فسسي عليسسه العدوان كان للتقوى} فإن أقرب هو وقال: {اعدلوا
وأمإسسا دعاه، مإا عليه كالدعاء بمثله، فيه القصاصا جاز الذى مإن يلحقه بما لحقه،

مإسسن كسسثير قسسال وهكذا بحال، يجز لم كالكذب، تعالى،-  الله لحق مإحرمإا كان إذا
فعل، كما به يفعل فإنه ذلك، نحو أو خنق أو تغريق، أو بتحريق، قتله الفقهاء: إذا

قسسال: مإسسن ومإنهم به، واللواط الخمر كتجريع نفسه في مإحرمإا الفعل يكن لم مإا
. والعدل والسنة بالكتاب أشبه والولى بالسيف، إل عليه قود ل

ونحوها الفرية
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حسسد فمنسسه ذلسسك بغيسسر العقوبسسة ففيهسسا فيهسسا، قصسساصا ل ونحوها الفرية كانت وإذا
يرمإسسون تعسسالى: {والسسذين اللسسه قسسال والجماع والسنة الكتاب في الثابت القذف

لهسسم تقبلسسوا ول جلسسدة ثمسسانين فاجلسسدوهم شسسهداء بأربعسسة يأتوا لم ثم المحصنات
اللسه فسسإن وأصلحوا ذلك بعد مإن تابوا الذين إل الفاسقون هم وأولئك أبدا شهادة
وهسسو القسسذف، حسسد فعليسسه اللسسواط أو بالزنا مإحصنا الحر رمإى رحيم}. فإذا غفور

المقسسذوف، يستحقه الحد تعزيرا. وهذا عوقب ذلك بغير رمإاه وإن جلدة، ثمانون
العلمسساء، جمهسسور عنسسد سسسقط عنه عفا فإن الفقهاء باتفاق بطلبه إل يستوفى فل
لحسسق تغليبسسا يسسسقط والمإوال. وقيسسل: ل كالقصاصا الدمإي حق فيه المغلب لن

المقسسذوف كسسان إذا القسسذف، يجسسب وإنمسسا الحسسدود، كسسسائر المماثلسسة لعسسدم اللسسه
. العفيف الحر المسلم وهو مإحصنا،

البضاع
بسه، - تعسالى اللسسه أمإسسر بمسا الزوجين بين الحكم فالواجب البضاع، الحقوق ومإن
يسسؤدي أن الزوجين مإن كل على فيجب بإحسان، تسريح أو بمعروف إمإساك مإن
فسسي حقسسا الرجل على للمرأة فإن صدر وانشراحا نفس بطيب حقوقه، الخر إلى

والمتعسسة، العشسسرة وهسسو بسدنه، فسسي وحقا بالمعروف، والنفقة الصداق وهو مإاله،
أو مإجبوبا كان لو وكذلك المسلمين، بإجماع الفرقة استحقت مإنها آلى لو بحيث
العلمسساء. وقسسد أكسسثر عند عليه واجب ووطؤها الفرقة، فلها جماعها يمكنه ل عنينا

عليسسه دل كمسسا واجسسب والصواب: أنه الطبيعي، بالتباعث اكتفاء يجب ل قيل: إنه
بسسن اللسسه لعبسسد وسسسلم عليه الله صلى النبي {قال والصول. وقد والسنة الكتاب
حقسسا} عليسسك لزوجسسك -: إن والصلة الصوم يكثر رآه - لما عنه الله رضي عمرو

وطؤهسسا وقيسسل: يجسسب مإسسرة، أشسسهر أربعسسة كسسل وطؤهسسا عليسسه قيسسل: يجسسب ثسسم
وهسسذا كسسذلك، بسسالمعروف النفقسسة تجسسب كما وحاجتها، قوته قدر على بالمعروف،

عسسن يشسسغلها أو بهسسا، يضسسر لسسم مإسسا شسساء، مإسستى بها يتمتع أن عليها أشبه. وللرجل
الشارع بإذن أو بإذنه إل مإنزله مإن تخرج ول كذلك تمكنه أن عليها فيجب واجب،

ذلسسك؟ ونحسسو والطبخ والكنس كالفرش المنزل خدمإة عليها هل الفقهاء واختلف
: وقيل عليها، فقيل: يجب

. مإنه التخفيف وقيل: يجب يجب ل

الحوال
مإثسسل ورسسسوله، اللسسه أمإسسر كما بالعدل فيها الناس بين الحكم فيجب الحوال وأمإا

تنسسازع والسسسنة. وقسسد الكتسساب بسسه جسساء مإسسا علسسى الورثسسة، بيسسن المسسواريث قسسسم
المبايعسسات مإسسن المعسسامإلت فسسي وكسسذلك ذلسسك، مإسسن مإسسسائل فسسي المسسسلمون

مإسسن ذلسسك ونحسسو والوصايا والوقوف والهبات والمشاركات والوكالت والجارات
ل العسسالمين، قسسوام هسسو فيهسسا العسسدل فإن والقبوض، بالعقود المتعلقة المعامإلت

بعقلسسه، أحسسد كل يعرفه ظاهر، هو مإا فيها العدل به. فمن إل والخرة الدنيا تصلح
للمشسستري، البسسائع علسسى المسسبيع وتسسسليم المشسستري، على الثمن تسليم كوجوب
الكسذب وتحريسم والبيسان، الصسدق ووجسوب والميسزان، المكيال تطفيف وتحريم
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بسسه جاءت خفي، هو مإا والحمد. ومإنه الوفاء القرض جزاء وأن والغش، والخيانة
مإسسن والسسسنة الكتسساب عنه نهى مإا عامإة - فإن السلم - أهل شريعتنا أو الشرائع

أكسل وجلسه: مإثسل دقسه الظلسم عسن والنهسي العسدل تحقيق إلى يعود المعامإلت،
عنهسسا نهسسى التي والميسر الربا وأنواع والميسر، الربا مإن وجنسه بالباطل المال
فسسي الطيسسر وبيسسع الحبلسسة، حبل وبيع الغرر، مإثل: بيع وسلم عليه الله صلى النبي

وبيسسع المصسسراة، وبيسسع مإسسسمى، غيسسر أجل إلى والبيع الماء،  في والسمك الهواء،
 ،والمنابذة والملمإسة، المدلس،
مإسسن عنسسه نهسسي ومإسسا صسسلحه، بسسدو قبل الثمر والنجش. وبيع والمحاقلة والمزابنة

ذلسسك الرض. ومإن مإن بعينها بقعة بزرع كالمخابرة، الفاسدة، المشاركات أنواع
والقبسسض العقسسد هسسذا يسسرى فقسسد واشسستباهه، لخفسسائه المسسسلمون فيه ينازع قد مإا

تعسسالى: اللسسه قال وقد فساده، يوجب جورا فيه يرى غيره كان وإن عدل، صحيحا
فردوه شيء في تنازعتم فإن مإنكم المإر وأولي الرسول وأطيعوا الله {أطيعوا

تسسأويل}. وأحسن خير ذلك الخر واليوم بالله تؤمإنون كنتم إن والرسول الله إلى
إل إليهسسا، يحتاجون التي المعامإلت مإن الناس على يحرم ل أنه هذا، في والصل

السستي العبسسادات مإسسن لهسسم يشسسرع ل كمسسا تحريمسسه، علسسى والسسسنة الكتسساب دل مإسسا
شسسرعه مإسسا الدين إذ شرعه، على والسنة الكتاب دل مإا إل الله، إلى بها يتقربون

اللسسه دون مإن حرمإوا حيث الله، ذمإهم الذين بخلف الله، حرمإه مإا والحرام الله،
السسدين مإسسن لهم وشرعوا سلطانا، به ينزل لم مإا بما وأشركوا الله، يحرمإه لم مإا
ا والحسرام حللته، مإا الحلل نجعل لن وفقنا اللهم الله، به يأذن لم مإا حرمإتسه، مإ

. شرعته مإا والدين

المشاورة
عليسسه اللسسه صسسلى نسسبيه بها أمإر تعالى الله فإن المشاورة، عن المإر لولي غنى ل

فسسإذا المإسسر فسسي وشسساورهم لهسسم واسسستغفر عنهسسم تعسسالى: {فسساعف فقال وسلم
هريسسرة أبسسي عسسن روي المتسسوكلين}. وقسسد يحب الله إن الله على فتوكل عزمإت
صسسلى اللسسه رسسسول مإن لصحابه مإشورة أكثر أحد يكن قال: {لم عنه الله رضي

وليقتدي أصحابه، قلوب لتأليف نبيه بها أمإر الله قيل: إن وسلم}. وقد عليه الله
الحسسروب، أمإسسر مإن وحي، فيه ينزل لم فيما الرأي مإنهم وليستخرج بعده، مإن به

بالمشسسورة. وقسسد أولسسى وسلم عليه الله صلى فغيره ذلك، وغير الجزئية والمإور
آمإنسسوا للسسذين وأبقى خير الله عند قوله: {ومإا في بذلك المؤمإنين على الله أثنى

هسسم غضسسبوا مإسسا وإذا والفواحش الثم كبائر يجتنبون والذين يتوكلون ربهم وعلى
ومإمسسا بينهسسم شسسورى وأمإرهسسم الصسسلة وأقسسامإوا لربهسسم استجابوا والذين يغفرون
كتاب مإن اتباعه يجب مإا بعضهم له بين فإن استشارهم، ينفقون} وإذا رزقناهم

ذلسسك، خلف فسسي طاعسسة ول ذلك اتباع فعليه المسلمين إجماع أو رسوله سنة أو
أطيعسسوا آمإنسسوا السسذين تعالى: {يأيهسسا الله والدنيا. قال الدين في عظيما كان وإن

فيسسه تنسسازع قسسد أمإسسرا كسسان مإنكسسم} وإن المإسسر وأولسسي الرسسسول وأطيعسسوا اللسسه
 يستخرج أن فينبغي المسلمون،

26



رسسسوله وسسسنة اللسسه بكتسساب أشسسبه كان الراء فأي رأيه ووجه رأيه، مإنهم كل مإن
إن والرسسسول الله إلى فردوه شيء في تنازعتم تعالى: {فإن قال كما به، عمل
}. تأويل وأحسن خير ذلك الخر واليوم بالله تؤمإنون كنتم

المإارة اتخاذ وجوب
بها، إل للدين قيام ل بل الدين واجبات أعظم مإن الناس ولية أن يعرف أن يجب
لهسسم بسسد ول بعض، إلى بعضهم لحاجة بالجتماع إل مإصلحتهم تتم ل آدم بني فإن
ثلثسسة خسسرج {إذا وسسسلم عليسسه الله صلى النبي قال حتى رأس، مإن الجتماع عند
هريسسرة. وأبي سعيد أبي حديث مإن داود، أبو رواه أحدهم} ، فليؤمإروا سفر في

يحسسل قسسال: {ل النسسبي أن عمرو، بن الله عبد عن المسند في أحمد المإام وروى
عليسسه الله صلى أحدهم} فأوجب عليهم أمإروا إل الرض مإن بفلة يكونون لثلثة
سسسائر علسسى تنبيهسسا السسسفر، في العارض القليل الجتماع في الواحد تأمإير وسلم
المنكسسر عسسن والنهي بالمعروف  المإر - أوجب - تعالى الله ولن ،الجتماع أنواع

وإقامإسسة والعسسدل الجهسساد مإسسن أوجبه مإا سائر وإمإارة. وكذلك بقوة إل ذلك يتم ول
والمإسسارة بسسالقوة إل تتم ل الحدود وإقامإة المظلوم، ونصر والعياد والجمع الحج
إمإام مإن سنة ستون " الرض} ويقال: في الله ظل السلطان روي: {أن ولهذا
السسسلف كسسان ولهسسذا ذلسسك؛ تسسبين ". والتجربسسة سسسلطان بل ليلسسة مإسسن أصسسلح جائر

مإجابسسة دعوة لنا كان يقولون: " لو وغيرهما حنبل بن وأحمد عياض بن كالفضيل
لكسسم ليرضى الله وسلم: {إن عليه الله صلى النبي " وقال للسلطان بها لدعونا

تفرقسسوا، ول جميعا الله بحبل تعتصموا وأن شيئا، به تشركوا ول تعبدوه ثلثة: أن
عليهسسن يغسسل ل مإسلم. وقسسال: {ثلثا رواه أمإركم} ، الله وله مإن تناصحوا وأن
المسلمين، جماعة ولزوم المإر، ولة ومإناصحة لله، العمل مإسلم: إخلصا قلب
ه عنسه الصسحيح السنن. وفسي أهل ورائهم}. رواه مإن بهم تحيط دعوتهم فإن أن

رسسسول يسسا النصسسيحة. قسسالوا: لمسسن الدين النصيحة، الدين النصيحة، قال: {الدين
اتخسساذ وعسسامإتهم}. فسسالواجب المسلمين ولئمة ولرسوله ولكتابه قال: لله الله؟

وطاعسسة بطسساعته فيهسسا، إليسسه التقرب فإن الله، إلى بها يتقرب وقربة دينا المإارة
أو الرياسسسة لبتغاء الناس أكثر حال فيها يفسد وإنما القربات، أفضل مإن رسوله
قسسال: أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي عن مإالك بن كعب روى بها. وقد المال

أو المسسال علسسى المسسرء حسسرصا  مإسسن لهسسا بأفسد غنم في أرسل جائعان ذئبان {مإا
علسسى المسسرء حرصا أن فأخبر صحيح حسن حديث الترمإذي لدينه} قال الشرف

لزريبسسة الجسسائعين السسذئبين إرسسسال مإن أكثر أو مإثل دينه، يفسد والرياسة، المال
يقسسول: {مإسسا أنسسه بشسسماله، كتسسابه يسسؤتى الذي - عن - تعالى الله أخبر الغنم. وقد

كفرعسسون، يكون أن الرياسة مإريد سلطانيه}. وغاية عني هلك مإاليه، عني أغنى
 وجامإع
وقسسارون، فرعسسون حال كتابه - في - تعالى الله بين وقد كقارون يكون أن المال
كسسانوا السسذين عاقبسسة كسسان كيف فينظروا الرض في يسيروا لم تعالى: {أو فقال

كسسان ومإسسا بذنوبهم الله فأخذهم الرض في وآثارا قوة مإنهم أشد كانوا قبلهم مإن
يريسسدون ل للسسذين نجعلها الخرة الدار تعالى: {تلك واق} وقال مإن الله مإن لهم
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أقسام: القسم أربعة الناس للمتقين}. فإن والعاقبة فسادا ول الرض في علوا
وهسسؤلء اللسسه، مإعصسية هسو الرض في والفساد الناس، على العلو الول: يريدون

اللسسه قال الخلق شر هم وهؤلء وحزبه، كفرعون المفسدون، والرؤساء الملوك
مإنهسم طائفسة يستضسسعف شسيعا أهلهسا وجعل الرض في عل فرعون تعالى: {إن

فسسي مإسسسلم المفسسسدين}. وروى مإسسن كسسان إنه نساءهم  ويستحيي أبناءهم يذبح
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي مإسعود ابن عن صحيحه

فسسي مإن النار يدخل ول كبر، مإن ذرة مإثقال قلبه في مإن الجنة يدخل وسلم: {ل
أحب وسلم: إني عليه الله صلى الله رسول رجل: يا إيمان. فقال مإن ذرة قلبه
جميسسل اللسسه إن قسسال: ل، ذاك؟ الكسسبر حسسسنا. أفمسسن ونعلي حسنا ثوبي يكون أن

وجحسسده، دفعسسه الحسسق، النسساس} فبطسسر وغمسسط الحسسق بطر الكبر الجمال، يحب
والفساد. والقسم العلو يريد مإن حال وهذا وازدراؤهم احتقارهم الناس، وغمط

النسساس. سسسملة مإسسن المجرمإين كالسراق علو، بل الفساد، يريدون الثاني: الذين
بسسه يعلسسوا أن يريسسدون ديسسن، عندهم كالذين فساد، بل العلو الثالث: يريد والقسم

في علوا يريدون ل الذين الجنة أهل الرابع: فهم الناس. القسم مإن غيرهم على
تعسسالى: اللسسه قسسال كمسسا غيرهسسم مإسسن أعلى يكونون قد أنهم مإع فسادا، ول الرض

تهنسسوا تعسسالى: {فل مإؤمإنين} وقسسال كنتم إن العلون وأنتم تحزنوا ول تهنوا {ول
أعمسسالكم} وقسسال: يسستركم  ولسسن مإعكسسم واللسسه العلسسون وأنتم السلم إلى وتدعوا
إل ذلسسك يزيسسده ول العلسسو يريسسد مإمسسن وللمسسؤمإنين}. فكسسم ولرسوله العزة {ولله

لن وذلسسك الفسسساد، ول العلسسو يريسسد ل وهسسو العليسسن مإسسن جعل مإمن وكم سفول،
أن النسسسان فسسإرادة واحسسد، جنسسس مإسسن الناس لن ظلم، الخلق على العلو إرادة
يكسسون مإسسن يبغضون فالناس ظلم، أنه ومإع ظلم، تحته، ونظيره العلى هو يكون
العسسادل وغير لنظيره، مإقهورا يكون أن يحب ل مإنهم العادل لن ويعادونه، كذلك
أن مإن والدين العقل - في له بد ل هذا مإع إنه ثم القاهر، هو يكون أن يؤثر مإنهم
بسسرأس. قسسال إل يصسسلح ل الجسسسد أن كمسسا قسسدمإناه، كما بعض فوق بعضهم يكون

درجسسات بعسسض فسسوق بعضسسكم ورفسسع الرض خلئسسف جعلكسسم السسذي تعالى: {وهو
الحيسساة فسسي مإعيشسستهم بينهسسم قسسسمنا تعالى: {نحسسن آتاكم}. وقال فيما ليبلوكم

سسسخريا} فجسساءت بعضسسا بعضسسهم ليتخسسذ درجات بعض فوق بعضهم ورفعنا الدنيا
بالسلطان المقصود كان فإذا الله، سبيل في والمال السلطان بصرف الشريعة

السسدين صسسلحا ذلسسك كسسان سسسبيله، فسسي ذلسسك وإنفسساق اللسسه إلى التقرب هو والمال
أحسسوال فسسسدت السسسلطان عن الدين أو الدين، عن السلطان انفرد والدنيا. وإن

كمسسا الصالح، والعمل بالنية مإعصيته، أهل عن الله طاعة أهل يمتاز وإنما الناس،
صسسوركم إلى ينظر ل الله وسلم: {إن عليه الله صلى النبي  عن الصحيحين في
كسسثير علسسى غلب أعمالكم}. ولما وإلى قلوبكم إلى ينظر وإنما أمإوالكم، إلى ول
وكمسال اليمسسان حقيقة عن بمعزل صاروا والشرف، المال إرادة المإور ولة مإن

ومإنهم ذلك، مإن به إل الدين يتم ل عما وأعرض الدين، غلب مإن مإنهم ثم الدين،
لسسذلك، مإنسساف أنسسه لعتقسساده الدين، عن مإعرضا فأخذه ذلك، إلى حاجته رأى مإن

لمسسا وكسسذلك والعز، العلو مإحل في ل والذل، الرحمة مإحل في عنده الدين وصار
قسسد لمسسا والجسسزع السسدين، تكميسسل عسسن العجسسز السسديانتين أهسسل مإن كثير على غلب

تقسسوم ل أنه رأى مإن واستذلها طريقتهم استضعف البلء، مإن إقامإته في يصيبهم
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انتسسسب مإسسن - سسسبيل الفاسسسدتان السسسبيلن بها. وهاتان غيره ومإصلحة مإصلحته
مإسسن وسسسبيل والمال، والجهاد السلطان مإن إليه يحتاج بما يكمله ولم الدين، إلى

سسسبيل همسسا السسدين إقامإة بذلك يقصد ولم والحرب، والمال السلطان على أقبل
عليهم للمغضوب والثانية النصارى، للضالين الولى والضالين، عليهم المغضوب

النسسبيين مإسسن عليهسسم اللسسه أنعسسم السسذين صسسراط المسسستقيم، الصراط وإنما اليهود
وسسلم عليسه اللسه صلى مإحمد نبينا سبيل هي والصالحين، والشهداء والصديقين

مإسسن الولسسون السسسابقون وهسسم سسسبيلهم، سسسلك ومإسسن وأصسسحابه، خلفسسائه وسبيل
وأعد عنه، ورضوا عنهم الله رضي بإحسان اتبعوهم والذين والنصار المهاجرين

العظيسسم. الفسسوز ذلسسك أبسسدا، فيهسسا خالسسدين النهسسار تحتهسسا مإسسن تجسسري جنسسات لهسسم
يقصسسد ولية ولي فمن وسعه، بحسب ذلك في يجتهد أن المسلم على فالواجب

مإسسا فيهسسا وأقسسام المسسسلمين، ومإصسسالح دينسسه، مإن يمكنه مإا وإقامإة الله، طاعة بها
للمإسسة خير البرار تولية فإن عنه، يعجز بما يؤاخذ لم المحرمإات، ترك مإن يمكنه

مإا ففعل والجهاد، بالسلطان الدين إقامإة عن عاجزا كان الفجار. ومإن تولية مإن
عليسسه يقدر مإا وفعل الخير، ومإحبة للمإة، والدعاء بقلبه، النصيحة مإن عليه، يقدر
 يعجز مإا يكلف لم الخير، مإن

- - تعسسالى اللسسه ذكره كما الناصر والحديث الهادي، الكتاب الدين قوام فإن عنه،
مإسسستعينا عنسسده مإسسا ولطلب لله والحديث القرآن إيثار في الجتهاد أحد كل فعلى
عنه: " يسسا الله رضي جبل بن مإعاذ قال كما الدين، تخدم الدنيا ثم ذلك، في بالله

أحسسوج، الخسسرة مإسسن نصسسيبك إلسسى وأنت الدنيا مإن نصيبك إلى مإحتاج أنت آدم بن
وإن انتظامإسسا، فانتظمهسسا السسدنيا، مإسسن بنصسسيبك مإسسر الخرة مإن بنصيبك بدأت فإن

خطسسر. علسسى السسدنيا مإسسن وأنسست الخرة، مإن نصيبك فاتك الدنيا مإن بنصيبك بدأت
قسسال: {مإسسن أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي عن الترمإذي رواه مإا ذلك ودليل
وهسسي السسدنيا وأتتسسه قلبسسه فسسي غناه وجعل شمله له جمع همه أكبر والخرة أصبح

بيسسن فقسسره وجعسسل ضسسيعته، عليسسه اللسسه فرق همه أكبر والدنيا أصبح ومإن راغمة،
تعسسالى: {ومإسسا - قسسوله في ذلك له}. وأصل كتب مإا إل الدنيا مإن يأته ولم عينيه،
إن يطعمسسون أن أريد ومإا رزق مإن مإنهم أريد مإا ليعبدون إل والنس الجن خلقت

إخواننسسا وسسسائر يوفقنا أن العظيم الله المتين}. فنسأل القوة ذو الرزاق هو الله
بسسالله إل قسسوة ول حسسول ل فسسإنه والعمل، القول مإن ويرضاه يحبه لما المسلمين،

وعلسسى مإحمسسد سسسيدنا على الله وصلى العالمين، رب لله والحمد العظيم، العلي
. الدين يوم إلى دائما كثيرا تسليما وسلم وصحبه آله

الكتاب نهاية
لله والحمد الكتاب انتهى
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