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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم
 

 دراسة الفقو
معرفة األحكاـ الشرعية الٍب تلـز ا٤بسلم ُب حياتو فرض عْب على كل 

ذلك أف خطاب  .مسلم، ألنو مأمور بأف يقـو بأعمالو حسب أحكاـ الشرع
ا٤بؤمنْب ىو خطاب جـز بو التكليف الذي خاطب الشارع بو الناس، وخاطب 

فقولو  .سواء أكاف ُب اإلٲباف أـ كاف ُب أعماؿ اإلنسافال ٚبيّب فيو ألحد، 
 تعأب:            :كقولو              

     وىو من حيث كونو خطابًا ال من حيث  .كبلٮبا خطاب تكليف
  ٔب:بدليل قولو تعا .ا٤بوضوع الذي خاطبنا بو، خطاب جـز     

                                
      :وبدليل احملاسبة على كل عمل قاؿ تعأب         

                            :وقاؿ تعأب   
                                

                                :وقاؿ     
           .  وا٤بسلم مكلف ، فالتكليف جاء بشكل جاـز

أّما  .بشكل جاـز أف يتقيد بأحكاـ الشرع عند القياـ بأي عمل من األعماؿ
موضوع التكليف، أي الشيء الذي كلفو اهلل بو طلباً أو تركاً أو ٚبيّباً، فهو قد 
يكوف فرضاً، وقد يكوف مندوباً، وقد يكوف مباحاً، وقد يكوف حراماً، وقد 

أما نفس التكليف فهو جـز وال ٚبيّب فيو، وليس لو إال حالة  .ف مكروىاً يكو 
ومن ىنا كاف فرضًا على كل مسلم أف يعرؼ  .واحدة وىي وجوب التقيد بو
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أّما معرفة ما زاد على ما يلزمو ُب  .األحكاـ الشرعية الٍب تلزمو ُب ا٢بياة الدنيا
وليست فرض عْب، إف  حياتو من األحكاـ الشرعية فإهنا فرض على الكفاية

ويؤيد ىذا ما روي عن أنس بن مالك قاؿ:  .البعض سقط عن الباقْب أقامها
وإنو وإف كاف ا٤براد  «طلب العلم فريضة على كل مسلم» :قاؿ رسوؿ اهلل 

يلـز ا٤بسلم ُب حياتو فإنو يدخل فيو الفقو من ناحية األحكاـ الٍب  لمىنا كل ع
ومن ىنا كانت  .ت ومعامبلت وغّب ذلكتلـز ا٤بسلم ُب حياتو، من عبادا

دراسة الفقو من األمور البلزمة للمسلمْب، بل من األحكاـ الٍب فرضها اهلل 
وقد جاءت األحاديث  .عليهم، سواء أكانت فرض عْب أـ فرض كفاية

قد حث على تعلم الفقو،  الشريفة حاثة على دراسة الفقو، فإف الرسوؿ 
 :ة بن أيب سفياف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل فقد روى البخاري عن طريق معاوي

وعن سعيد بن ا٤بسيب عن أيب ىريرة  ،«من يرد اهلل بو خيرًا يفقهو في الدين»
رواه ابن  «من يرد اهلل بو خيرًا يفقهو في الدين» :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

وقد ُروي  .فهذه األحاديث صرٰبة ُب فضل الفقو وا٢بث على دراستو .ماجة
٤بوت ألف عابد قائم الليل » طاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ:عن عمر بن ا٣ب

 .رواه ابن حنبل «عاقل البصّب ٕببلؿ اهلل وحراموصائم النهار أىوف من موت ال
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 نماذج من الفقو
كاف الصحابة رضواف اهلل عليهم عرباً فكانت العربية سليقتهم، وكانوا 

 ،زمْب لرسوؿ اهلل علماء ٧بيطْب إحاطة دقيقة باللساف العريب، وكانوا مبل
وا٢بوادث يبْب الرسوؿ فيها حكم اهلل  .ؿ وىم مع الرسوؿنػز فكاف القرآف ي

فحْب   .على مرأى ومسمع منهم، فكانوا أيضًا علماء بالشريعة ٧بيطْب هبا
كانت ترد عليهم الواقعة الٍب ٙبتاج إٔب بياف حكم اهلل يبينوف فيها ا٢بكم 

وكانوا   .من النص، أو من معقوؿ النصالشرعي ببياف رأيهم الذي استنبطوه 
كثّبًا ما يقتصروف على إعطاء ا٢بكم دوف بياف الدليل، ولذلك نُقلت أقضية 

وىذا ما ٞبل البعض من الناس على أف يفهم أف  .الصحابة بشكل آراء ٥بم
وا٢بقيقة أف الصحابة كانوا يعطوف  .الصحابة كانوا يعطوف رأيهم ُب القضايا

استنبطوه بفهمهم من النصوص الشرعية، ولكنهم ٓب ا٢بكم الشرعي الذي 
فأدى ذلك إٔب  .يشفعوه بالدليل، أو يبينوا علة ا٢بكم، أو ٓب يبينوا دليل العلة

إيهاـ أف ىذا الرأي من الصحابة، وأنو ٯبوز أف يعطي اإلنساف رأيو ُب القضية 
 .ما داـ عقلو مشبعاً باإلسبلـ وعارفاً بالعربية

لٍب طرأ الفساد فيها على اللساف العريب صارت و٤با جاءت العصور ا
و٤با تسرب الكذب إٔب الرواة، ورويت  .العربية تُتعلم قواعد لضبط اللساف

ولذلك  .صار ا٢بديث فنًا يُتعلم بأصوؿ ،أحاديث عن الرسوؿ ٓب يقلها 
صار استنباط األحكاـ ٰبتاج إٔب معرفة باللغة العربية والنصوص الشرعية، 

فبدأ  .لشرعي يصحب بالدليل، وقد يصحب بوجو االستدالؿفصار ا٢بكم ا
وعلى  .الفقو يتكوف تكونًا جديدًا ُب البحث، ويرتب ترتيبًا خاصًا ُب التبويب

اختبلؼ األساليب ُب تبويبو وترتيبو صار ال بد من بياف دليل ا٢بكم الشرعي 
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فاً مع بياف ا٢بكم، وال بد من بياف وجو االستدالؿ حْب يكوف ا٢بكم ٨بتل
وقد عمرت ا٤بكتبة اإلسبلمية ٗبئات األلوؼ من ا٤بؤلفات ُب الفقو  .فيو

غّب أف الكفار بعد أف ٪بحوا ُب غزو  .بأساليب متنوعة من التبويب والعرض
ا٤بسلمْب بعد منتصف القرف الثامن عشر ا٤بيبلدي أخذوا يغالطوهنم ُب العلـو 

السفسطائي الناس بالعسل اإلسبلمية، فكرَّىوا إليهم كتب الفقو كما يكرِّه 
فقد وضعوا الفقو اإلسبلمي ُب إطار  .حْب يقوؿ ٥بم عنو أنو ُخرء الذباب

وإذا أعرض ا٤بسلموف عن الفقو فقد أعرضوا  .أسود حٌب يُعِرض عنو ا٤بسلموف
عن معرفة أحكاـ اإلسبلـ، ووقعوا ُب ا١بهل ُب دين اهلل، وىذا ما حصل 

حث ا٤بسلمْب على اإلقباؿ على  ومن أجل ذلك كاف ال بد من .بالفعل
فكاف  .دراسة الفقو بعرض ٭باذج من الفقو اإلسبلمي إلثارة الشوؽ إٔب دراستو

مفيدًا للناس عرض ٭باذج من األحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة بالعبلقات العامة وىي 
ما يطلقوف عليها ُب ىذه األياـ األحكاـ السياسية، أو الفقو الدستوري، 

الشرعية ا٤بتعلقة بعبلقات األفراد مع بعضهم، وىي ما  و٭باذج من األحكاـ
يطلقوف عليها القانوف ا٤بدين، و٭باذج من األحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة بالعقوبات، 
و٭باذج من األحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة بالبيِّنات حٌب تكوف الصورة الفقهية 

ُب أمهات  واضحًة ٛباـ الوضوح، فلعلها تثّب الشوؽ لدراسة الفقو اإلسبلمي 
 .كتب الفقو ا٤بعتربة
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 الفةـالخ
ىي رئاسة عامة للمسلمْب ٝبيعًا ُب الدنيا إلقامة أحكاـ الشرع  ا٣بػبلفة

 وىي عينها اإلمامة، فاإلمامة .اإلسبلمي، وٞبل الدعوة اإلسبلمية إٔب العآب
 وقد وردت األحاديث الصحيحة هباتْب الكلمتْب ٗبعُب .ٗبعُب واحد ا٣بػبلفةو 

ال  ٓب يرد ألي منهما معُب ٱبالف معُب األخرى ُب أي نص شرعي، أيو  .واحد
وال ٯبب أف يلتـز ىذا  .ُب الكتاب وال ُب السّنة ألهنما وحدٮبا النصوص الشرعية

  .، وإ٭با يلتـز مدلولوا٣بػبلفةاللفظ أي اإلمامة أو 
والقياـ  .وإقامة خليفة فرض على ا٤بسلمْب كافة ُب ٝبيع أقطار العآب

ىو أمر  - ا٤بسلمْب على اهلل فرضها كالقياـ بأي فرض من الفروض الٍب -بو 
٧بتم ال ٚبيّب فيو وال ىوادة ُب شأنو، والتقصّب ُب القياـ بو معصية من أكرب 

  .ا٤بعاصي يعذب اهلل عليها أشد العذاب
والدليل على وجوب إقامة ا٣بليفة على ا٤بسلمْب كافة: الكتاب 

 .والسنة وإٝباع الصحابة
أف ٰبكم بْب ا٤بسلمْب  أما الكتاب، فإف اهلل تعأب أمر الرسوؿ  

، قاؿ  لو بشكل  ٗبا أنزؿ اهلل، وكاف أمره   : الرسوؿ ٨باطبًا  تعأب  جاـز
                                

     :وقاؿ                              
                        .  وخطاب الرسوؿ

خطاب ألمتو ما ٓب يرد دليل ٱبصصو بو، وىنا ٓب يرد دليل فيكوف خطاباً 
 .ليفة إال إقامة ا٢بكم والسلطافوال يعِب إقامة ا٣ب .للمسلمْب بإقامة ا٢بكم

على أف اهلل تعأب فرض على ا٤بسلمْب طاعة أوٕب األمر، أي ا٢باكم، ٩با يدؿ 
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  قاؿ تعأب: .على وجوب وجود وٕب األمر على ا٤بسلمْب            
                    وال يأمر اهلل بطاعة من ال
، وىذا اإلٯباد ليس على الندب أو اإلباحة، األمرفدؿ على إٯباد وٕب  .وجود لو

 فاهلل تعأب حْب أمر بطاعة وٕب .ألف ا٢بكم ٗبا أنزؿ اهلل واجب بل على الوجوب
ا٢بكم  فإف وجود وٕب األمر يَبتب عليو إقامة .األمر فإنو يكوف قد أمر بإٯباده

وترؾ إٯباده يَبتب عليو تضييع ا٢بكم الشرعي، فيكوف إٯباده واجباً الشرعي، 
 .٤با يَبتب على عدـ إٯباده من ُحرمة، وىي تضييع ا٢بكم الشرعي

وأما السّنة فقد روى مسلم عن طريق نافع قاؿ: قاؿ ٕب ابن عمر 
من خلع يدًا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال » يقوؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 

فرض  فالنيب  .«ومن مات وليس في عنقو بيعة مات ميتة جاىلية ،حجة لو
على كل مسلم أف تكوف ُب عنقو بيعة، ووصف من ٲبوت وليس ُب عنقو بيعة 

وقد أوجب  .والبيعة ال تكوف إال للخليفة ليس غّب .بأنو مات ميتة جاىلية
كل الرسوؿ على كل مسلم أف تكوف ُب عنقو بيعة ٣بليفة، وٓب يوجب أف يبايع  

فالواجب ىو وجود بيعة ُب عنق كل مسلم، أي وجود خليفة  .مسلم ا٣بليفة
فوجود ا٣بليفة ىو الذي يوجد ُب  .يستحق ُب عنق كل مسلم بيعة بوجوده

عنق كل مسلم بيعة، سواء بايع بالفعل أـ ٓب يبايع، و٥بذا كاف ا٢بديث دليبًل 
كل فرد ا٣بليفة، على وجوب نصب ا٣بليفة، وليس دليبًل على وجوب أف يبايع  

ألف الذي ذّمو الرسوؿ ىو خلو عنق ا٤بسلم من بيعة حٌب ٲبوت، وٓب يذـ عدـ 
إنما اإلمام » قاؿ: وروى مسلم عن األعرج عن أيب ىريرة عن النيب  .البيعة

وروى مسلم عن أيب حاـز قاؿ: قاعدت أبا  .«ُجنة يُقاَتل من ورائو ويـُّتقى بو
كانت بنو إسرائيل » قاؿ: النيب  ىريرة ٟبس سنْب فسمعتو ٰبدث عن

وستكون  ،تسوسهم األنبياء، كلما ىلك نبي خلفو نبي، وإنو ال نبي بعدي
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قال: فوا ببيعة األول فاألول، وأعطوىم حقهم  ؟خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا
قاؿ:  وعن ابن عباس عن رسوؿ اهلل  .«فإن اهلل سائلهم عما استرعاىم

فإنو ليس أحد من الناس خرج من  ،فليصبر عليو من كره من أميره شيئاً »
فهذه األحاديث  .رواه مسلم «السلطان شبرًا فمات عليو إال مات ميتة جاىلية

فيها إخبار من الرسوؿ بأنو سيلي ا٤بسلمْب والة، وفيها وصف للخليفة بأنو 
فوصف الرسوؿ بأف اإلماـ جنة ىو إخبار عن فوائد وجود  .ُجنة أي وقاية

هو طلب، ألف اإلخبار من اهلل ومن الرسوؿ إف كاف يتضمن الذـ فهو اإلماـ ف
طلب ترؾ، أي هني، وإف كاف يتضمن ا٤بدح فهو طلب فعل، فإف كاف الفعل 
ا٤بطلوب يَبتب على فعلو إقامة ا٢بكم الشرعي، أو يَبتب على تركو تضييعو،  

وُب ىذه األحاديث أيضًا أف الذين يسوسوف  .كاف ذلك الطلب جازماً 
٤بسلمْب ىم ا٣بلفاء، وىو يعِب طلب إقامتهم، وفيها ٙبرًن أف ٱبرج ا٤بسلم من ا

على  .السلطاف، وىذا يعِب أف إقامة ا٤بسلم سلطاناً، أي حكماً لو أمر واجب
أمر بطاعة ا٣بلفاء، وبقتاؿ من ينازعهم ُب خبلفتهم، وىذا  أف الرسوؿ 

فقد روى  .تاؿ كل من ينازعويعِب أمراً بإقامة خليفة، واحملافظة على خبلفتو بق
ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبو » قاؿ: مسلم أف النيب 

فاألمر بطاعة  .«فليطعو إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق اآلخر
اإلماـ أمر بإقامتو، واألمر بقتاؿ من ينازعو قرينة على ا١بـز ُب دواـ إٯباده 

 .خليفة واحداً 
اع الصحابة فإهنم رضواف اهلل عليهم أٝبعوا على لزـو إقامة وأما إٝب

بعد موتو، وأٝبعوا على إقامة خليفة أليب بكر، ٍب  خليفة لرسوؿ اهلل 
وقد ظهر تأكيد إٝباع الصحابة على  .لعمر، ٍب لعثماف بعد وفاة كل منهم

عقب وفاتو واشتغا٥بم بنصب  إقامة خليفة من تأخّبىم دفن رسوؿ اهلل 
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فة لو، مع أف دفن ا٤بيت عقب وفاتو فرض، وٰبـر على من ٯبب عليهم خلي
والصحابة  .االشتغاؿ ُب ٘بهيزه ودفنو االشتغاؿ ُب شيء غّبه حٌب يتم دفنو

الذين ٯبب عليهم االشتغاؿ ُب ٘بهيز الرسوؿ ودفنو اشتغل قسم منهم بنصب 
غاؿ، ا٣بليفة عن االشتغاؿ بدفن الرسوؿ، وسكت قسم منهم عن ىذا االشت

وشاركوا ُب تأخّب الدفن ليلتْب مع قدرهتم على اإلنكار، وقدرهتم على الدفن، 
فكاف ذلك إٝباعًا على االشتغاؿ بنصب ا٣بليفة عن دفن ا٤بيت، وال يكوف 

وأيضًا فإف الصحابة   .ذلك إاّل إذا كاف نصب ا٣بليفة أوجب من دفن ا٤بيت
يفة، ومع اختبلفهم كلهم أٝبعوا طواؿ أياـ حياهتم على وجوب نصب ا٣بل

على الشخص الذي ينتخب خليفة فإهنم ٓب ٱبتلفوا مطلقًا على إقامة خليفة، 
ال عند وفاة رسوؿ اهلل، وال عند وفاة أي خليفة من ا٣بلفاء الراشدين، فكاف 

 .إٝباع الصحابة دليبًل صرٰباً وقوياً على وجوب نصب ا٣بليفة
يع شؤوف ا٢بياة الدنيا على أف إقامة الدين وتنفيذ أحكاـ الشرع ُب ٝب

واألخرى فرض على ا٤بسلمْب بالدليل القطعي الثبوت القطعي الداللة، وال ٲبكن 
ال يتم الواجب إالّ ما )والقاعدة الشرعية:  .أف يتم ذلك إاّل ٕباكم ذي سلطاف

  .فكاف نصب ا٣بليفة فرضاً من ىذه ا١بهة أيضاً  (بو فهو واجب
كم والسلطاف على ا٤بسلمْب منهم فهذه األدلة صرٰبة بأف إقامة ا٢ب

فرض، وصرٰبة بأف إقامة خليفة يتؤب ىو ا٢بكم والسلطاف فرض على 
انظر  .ا٤بسلمْب وذلك من أجل تنفيذ أحكاـ الشرع، ال ٦برد حكم وسلطاف

خيار أئمتكم الذين »فيما روى مسلم عن طريق عوؼ بن مالك:  قولو 
عليهم، وشرار أئمتكم الذين  ويصّلون عليكم وُتصّلون ،تحبونهم ويحبونكم

قيل: يا رسول اهلل أفال ننابذىم  ،وتلعنونهم ويلعنونكم ،تبغضونهم ويبغضونكم
فقال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة، وإذا رأيتم من والتكم شيئاً  ؟بالسيف
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فهو صريح ُب اإلخبار  .«عوا يدًا من طاعةنـز تكرىونو فاكرىوا عملو وال ت
مة األشرار، وصريح بتحرًن منابذهتم بالسيف ما أقاموا باألئمة األخيار واألئ

فكوف إقامة ا٣بليفة  .الدين، ألف إقامة الصبلة كناية عن إقامة الدين وا٢بكم بو
ليقيم أحكاـ اإلسبلـ، وٰبمل دعوتو فرضًا على ا٤بسلمْب أمر ال شبهة ُب 

رض ثبوتو ُب نصوص الشرع الصحيحة، فوؽ كونو فرضاً من جهة ما ٰبتمو الف
 .الذي فرضو اهلل على ا٤بسلمْب من إقامة حكم اإلسبلـ وٞباية بيضة ا٤بسلمْب

إاّل أف ىذا الفرض ىو فرض على الكفاية، فإف أقامو بعضهم فقد ُوِجد 
يستطع أف يقيمو بعضهم، ولو الفرُض، وسقط عن الباقْب ىذا الفرض، وإف ٓب 

ع ا٤بسلمْب، وال يسقط قاموا باألعماؿ الٍب تقيمو، فإنو يبقى فرضًا على ٝبي
 .خليفة الفرض عن أي مسلم ما داـ ا٤بسلموف بغّب

والقعود عن إقامة خليفة للمسلمْب معصية من أكرب ا٤بعاصي ألهنا 
قعود عن القياـ بفرض من أىم فروض اإلسبلـ، ويتوقف عليو إقامة أحكاـ 

اً آٜبوف فا٤بسلموف ٝبيع .الدين، بل يتوقف عليو وجود اإلسبلـ ُب معَبؾ ا٢بياة
فإف أٝبعوا على ىذا القعود   .إٜبًا كبّبًا ُب قعودىم عن إقامة خليفة للمسلمْب

وإف قاـ بعض ا٤بسلمْب  .كاف اإلٍب على كل فرد منهم ُب ٝبيع أقطار ا٤بعمورة
بالعمل إلقامة خليفة، وٓب يقم بعضهم اآلخر فإف اإلٍب يسقط عن الذين قاموا 

ألف االشتغاؿ  .فرض عليهم حٌب يقـو ا٣بليفةيعملوف إلقامة ا٣بليفة، ويبقى ال
بإقامة الفرض ُيسقط اإلٍب على تأخّب إقامتو عن وقتو، وعلى عدـ القياـ بو، 

أما الذين ٓب  .لتلبسو بالقياـ بو، والستكراىو ٗبا يقهره عن إ٪باز القياـ بو
 يتلبسوا بالعمل إلقامة الفرض فإف اإلٍب بعد ثبلثة أياـ من ذىاب ا٣بليفة إٔب

يـو نصب ا٣بليفة يبقى عليهم، ألف اهلل قد أوجب عليهم فرضاً، وٓب يقوموا بو، 
وٓب يتلبسوا باألعماؿ الٍب من شأهنا أف تقيمو، ولذلك استحقوا اإلٍب، 
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واستحقاقهم اإلٍب على قعودىم  .فاستحقوا عذاب اهلل وخزيو ُب الدنيا واآلخرة
أف تقيمو، ظاىر صريح ُب  عن إقامة خليفة، أو عن األعماؿ الٍب من شأهنا

استحقاؽ ا٤بسلم العذاب على تركو أي فرض من الفروض الٍب فرضها اهلل 
عليو، ال سيما الفرض الذي بو تنفذ الفروض، وتقاـ أحكاـ الدين، ويعلو أمر 

 .اإلسبلـ، وتصبح كلمة اهلل ىي العليا ُب ببلد اإلسبلـ، وُب سائر أ٫باء العآب
اديث من العزلة عن الناس، ومن االقتصار وأما ما ورد ُب بعض األح

على التمسك بأمور الدين ُب خاصتو، فإهنا ال تصلح دليبًل على جواز القعود 
وا٤بدقق فيها ٯبدىا  .عن إقامة خليفة، وال على إسقاط اإلٍب عن ىذا القعود

ُب شأف التمسك بالدين، ال ُب شأف الَبخيص بالقعود عن إقامة خليفة 
روى البخاري عن بسر بن عبيد اهلل ا٢بضرمي أنو ٠بع أبا  فمثبلً  .للمسلمْب

كان الناس يسألون رسول » إدريس ا٣بوالين أنو ٠بع حذيفة بن اليماف يقوؿ:
عن الخير وكنت أسألو عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول  اهلل 

ر من فهل بعد ىذا الخي ،فجاءنا اهلل بهذا الخير ،اهلل إنا كنا في جاىلية وشر
قال: نعم، وفيو َدَخن،  ؟قال: نعم، قلت: وىل بعد ذلك الشر من خير ؟شر

تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل  ،قال: قوم يَهدون بغير ىديي ؟قلت: وما دخنو
قال: نعم، دعاٌة على أبواب جهنم من أجابهم إليها  ؟بعد ذلك الخير من شر

ن جلدتنا، ويتكلمون قذفوه فيها، قلت: يا رسول اهلل صفهم لنا، قال: ىم م
قال: تلزم جماعة المسلمين  ؟بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك

وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق  
فإف  .«كلها، ولو أن تـََعّض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

بأف يلـز ٝباعة ا٤بسلمْب، وأف ىذا ا٢بديث صريح بأف الرسوؿ يأمر ا٤بسلم 
فسألو السائل ُب  .يلـز إمامهم، ويَبؾ الدعاة الذين ىم على أبواب جهنم
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حالة أف ال يكوف للمسلمْب إماـ، وال ٥بم ٝباعة ماذا يصنع بالنسبة للدعاة 
الذين على أبواب جهنم، فحينئذ أمره الرسوؿ أف يعتزؿ ىذه الفرؽ، ال أف 

فاعتزل تلك الفرق  » فأمره صريح .قعد عن إقامة إماـيعتزؿ ا٤بسلمْب وال أف ي
وبالغ ُب وصف اعتزالو لتلك الفرؽ إٔب درجة أنو ولو بلغ اعتزالو إٔب  «كلها

حد أف يعض على أصل شجرة حٌب يدركو ا٤بوت وىو على ترؾ تلك الفرؽ 
ومعناه ٛبسك بدينك، وبالبعد عن الدعاة ا٤بضلْب  .الٍب على أبواب جهنم

فهذا ا٢بديث ليس فيو أي عذر لَبؾ القياـ بالعمل  .أبواب جهنمالذين على 
إلقامة خليفة، وال أي ترخيص ُب ذلك، وإ٭با ىو ٧بصور باألمر بالتمسك 
بالدين، واعتزاؿ الدعاة الذين على أبواب جهنم، ويبقى اإلٍب عليو إذا ٓب يعمل 

ينو من دعاة فهو مأمور بأف يبتعد عن الفرؽ الضالة، ليسلم بد .إلقامة خليفة
الضبلؿ ولو عض على أصل شجرة، ال أف يبتعد عن ٝباعة ا٤بسلمْب ويقعد 

 .عن القياـ بأحكاـ الدين، وعن إقامة إماـ للمسلمْب
ومثبًل روى البخاري عن أيب سعيد ا٣بدري رضي اهلل عنو أنو قاؿ: 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف » :قاؿ رسوؿ اهلل 
فإف ىذا ال يعِب اعتزاؿ ٝباعة  «مواقع الَقْطر يفر بدينو من الفتنالجبال و 

ا٤بسلمْب، والقعود عن القياـ بأحكاـ الدين، وعن إقامة خليفة للمسلمْب حْب 
، بل كل ما فيو ىو بياف خّب ماؿ ا٤بسلم ُب أياـ ا٣بػبلفةٚبلو األرض من 

البعد عن  الفًب، وخّب ما يفعلو للهروب من الفًب، وليس ىو للحث على
  .ا٤بسلمْب واعتزاؿ الناس

وعليو فإنو ال يوجد عذر ٤بسلم على وجو األرض ُب القعود عن القياـ 
ٗبا فرضو اهلل عليهم إلقامة الدين أال وىو العمل إلقامة خليفة للمسلمْب حْب 

، وحْب ال يوجد فيها من يقيم حدود اهلل ٢بفظ ا٣بػبلفةٚبلو األرض من 
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قيم أحكاـ الدين، وٯبمع مشل ٝباعة ا٤بسلمْب ٙبت حرمات اهلل، وال من ي
وال توجد ُب اإلسبلـ أية رخصة ُب القعود  .٧بمد رسوؿ اهلل راية ال إلو إاّل اهلل 

  .عن القياـ هبذا الفرض حٌب يُقاـ بو
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 المدة التي يمهل فيها المسلمون إلقامة خليفة
، أياـ بلياليها ثبلثةوا٤بدة الٍب ٲبهل فيها ا٤بسلموف إلقامة خليفة ىي 

أما ٙبديد أعلى ا٢بد  .وليس ُب عنقو بيعة ثبلث لياؿفبل ٰبل ٤بسلم أف يبيت 
فؤلف نصب ا٣بليفة فرض منذ اللحظة الٍب يتوَب فيها ا٣بليفة  بثبلث لياؿ

ثبلثة أياـ السابق أو يعزؿ، ولكن ٯبوز تأخّب النصب مع االشتغاؿ بو مدة 
ٓب يقيموا خليفة ينظر، فإف كاف ا٤بسلموف و  ثبلث لياؿ، فإذا زاد على بلياليها

ألمور  ثبلث لياؿمشغولْب بإقامة خليفة، وٓب يستطيعوا إ٪باز إقامتو خبلؿ 
قاىرة ال قبل ٥بم بدفعها، فإنو يسقط اإلٍب عنهم النشغا٥بم بإقامة الفرض، 

رُفع عن أمتي الخطأ »: قاؿ  .والستكراىهم على التأخّب ٗبا قهرىم عليو
وإف ٓب يكونوا مشغولْب  ،رواه الطرباين ُب الكبّب «ا اسُتكرىوا عليووالنسيان وم

أما  .بذلك فإهنم يأٜبوف ٝبيعًا حٌب يقـو ا٣بليفة، وحينئذ يسقط الفرض عنهم
اإلٍب الذي ارتكبوه ُب قعودىم عن إقامة خليفة فإنو ال يسقط عنهم بل يبقى 

كبها ا٤بسلم ُب ترؾ عليهم ٰباسبهم اهلل عليو كمحاسبتو على أية معصية يرت
 .القياـ بالفرض

أما دليل وجوب مباشرة االشتغاؿ ُب بيعة ا٣بليفة ٗبجرد خلو منصب 
، فهو أف الصحابة قد باشروا ذلك ُب سقيفة بِب ساعدة بعد وفاة ا٣بػبلفة

وقد ٛبت بيعة أيب بكر بيعة انعقاد  ُب اليـو نفسو وقبل دفنو  الرسوؿ 
اليـو الثاين ٝبعوا الناس ُب ا٤بسجد لبيعة أيب بكر ُب اليـو نفسو كذلك، ٍب ُب 

 .بيعة الطاعة
أما كوف أقصى مدة ٲبهل فيها ا٤بسلموف لنصب ا٣بليفة ثبلثة أياـ 

عمر عهد ألىل الشورى عند ظهور ٙبقق وفاتو من الطعنة،  بلياليها فذلك ألف
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ة أياـ وحدد ٥بم ثبلثة أياـ، ٍب أوصى أنو إذا ٓب يُتفق على ا٣بليفة ُب ثبلث
فليقتل ا٤بخالف بعد األياـ الثبلثة، ووكل ٟبسْب رجبًل من ا٤بسلمْب بتنفيذ 
ذلك، أي بقتل ا٤بخالف، مع أهنم من أىل الشورى، ومن كبار الصحابة، 
وكاف ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة، وٓب ينقل عنهم ٨بالف، أو منكر 

لو ا٤بسلموف من ذلك، فكاف إٝباعًا من الصحابة على أنو ال ٯبوز أف ٱب
، وإٝباع الصحابة دليل شرعي كالكتاب ثبلثة أياـ بلياليهاخليفة أكثر من 

طرقني عبد الرحمن »، أخرج البخاري من طريق ا٤بِْسور بن ٨برمة قاؿ: والسنة
بعد ىجع من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائماً، فواهلل ما 

ثبلث لياؿ، فلما صلى الصبح ٛبت بيعة أي  «اكتحلت ىذه الثالث بكثير نوم
 .عثماف
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 الخـالفةانعقاد 
عقد مراضاة واختيار، ألهنا بيعة بالطاعة ٤بن لو حق الطاعة  ا٣بػبلفة
 .فبل بد فيها من رضا من يُػَباَيع ليتوالىا، ورضا ا٤ببايعْب لو .من والية األمر

وز إكراىو ال ٯب ا٣بػبلفةولذلك إذا رفض أحد أف يكوف خليفة، وامتنع من 
وكذلك ال ٯبوز أخذ  .عليها، فبل ٯبرب على قبو٥با، بل يُػْعَدؿ عنو إٔب غّبه

البيعة من الناس باإلجبار واإلكراه، ألنو حينئذ ال يصح اعتبار العقد فيها 
صحيحاً، ٤بنافاة اإلجبار ٥با، ألهنا عقد مراضاة واختيار، ال يدخلو إكراه وال 

أنو إذا ًب عقد البيعة ٩بن يعتد ببيعتهم فقد  إال .إجبار، كأي عقد من العقود
وتصبح البيعة لو  .انعقدت البيعة، وأصبح ا٤بباَيع ىو وٕب األمر، فوجبت طاعتو

وحينئذ ٯبوز لو أف ٯبرب الناس  .ا٣بػبلفةبيعة على الطاعة، وليست بيعة لعقد 
 الباقْب على بيعتو، ألهنا إجبار على طاعتو، وىذا واجب شرعاً، وليست ىي

وعلى ذلك  .حٌب يقاؿ ال يصح فيو اإلجبار با٣بػبلفةُب ىذه ا٢باؿ عقد بيعة 
أما بعد انعقاد البيعة  .فالبيعة ابتداء عقد ال تصح إال بالرضا واالختيار

للخليفة فتصبح طاعة، أي انقيادًا ألمر ا٣بليفة، وٯبوز فيها اإلجبار تنفيذاً 
فإهنا ال تتم إال بعاقد، كالقضاء ال عقدًا  ا٣بػبلفةو٤با كانت  .ألمر اهلل تعأب

واإلمارة ال يكوف أحد أمّباً إال إذا  .يكوف ا٤برء قاضياً إال إذا واله أحد القضاء
 .ا٣بػبلفةواله أحد اإلمارة، وا٣ببلفة ال يكوف أحد خليفة إال إذا واله أحد 

ومن ىنا يتبْب أنو ال يكوف أحد خليفة إال إذا واله ا٤بسلموف، وال ٲبلك 
إال إذا ًب عقدىا لو، وال يتم ىذا العقد إال من عاقدين  ا٣بػبلفةحيات صبل

وا٤بطلوب ٥با، والثاين ا٤بسلموف الذين رضوا بو أف يكوف  ا٣بػبلفةأحدٮبا طالب 
وعلى ىذا فإنو  .من بيعة ا٤بسلمْب ا٣بػبلفةو٥بذا كاف البد النعقاد  .خليفة ٥بم
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فإنو ال يصبح بذلك خليفة، ولو إذا قاـ متسلط واستؤب على ا٢بكم بالقوة 
ولو  .أعلن نفسو خليفة للمسلمْب، ألنو ٓب تنعقد لو خبلفة من قبل ا٤بسلمْب

أخذ البيعة على الناس باإلكراه واإلجبار ال يصبح خليفة ولو بويع، ألف البيعة 
، ألهنا عقد مراضاة واختيار ال ا٣بػبلفةباإلكراه واإلجبار ال تعترب، وال تنعقد هبا 

إال أف ىذا  .باإلكراه واإلجبار، فبل تنعقد إال بالبيعة عن رضا واختيار تتم
ا٤بتسلط إذا استطاع أف يقنع الناس بأف مصلحة ا٤بسلمْب ُب بيعتو، وأف إقامة 
أحكاـ الشرع ٙبتم بيعتو، وقنعوا بذلك ورضوا، ٍب بايعوه عن رضا واختيار، 

ضا واختيار، ولو كاف أخذ فإنو يصبح خليفة منذ اللحظة الٍب بويع فيها عن ر 
فالشرط ىو حصوؿ البيعة، وأف يكوف  .السلطاف ابتداء بالتسلط والقوة

حصو٥با عن رضا واختيار، سواء كاف من حصلت لو البيعة ىو ا٢باكم 
  .ٓب يكن ـوالسلطاف، أ

ببيعتهم فإف ذلك يفهم من استعراض  ا٣بػبلفةأما من ىم الذين تنعقد 
ففي بيعة أيب  .لراشدين، وما أٝبع عليو الصحابةما حصل ُب بيعة ا٣بلفاء ا

بكر اكتفي بأىل ا٢َبل والعقد من ا٤بسلمْب الذين كانوا ُب ا٤بدينة وحدىا، وٓب 
وكذلك  .يؤخذ رأي ا٤بسلمْب ُب مكة وُب سائر جزيرة العرب، بل ٓب ُيسألوا

أما ُب بيعة عثماف فإف عبد الرٞبن بن عوؼ أخذ رأي  .ا٢باؿ ُب بيعة عمر
سلمْب ُب ا٤بدينة، وٓب يقتصر على سؤاؿ أىل ا٢بل والعقد كما فعل أبو بكر ا٤ب

وُب عهد علي اكتفي ببيعة أكثر أىل ا٤بدينة، وأىل الكوفة،  .عند ترشيح عمر
وأفرد ىو بالبيعة، واعتربت بيعتو حٌب عند الذين خالفوه وحاربوه، فإهنم ٓب 

فكاف حكمهم  .لبوا بدـ عثمافيبايعوا غّبه، وٓب يعَبضوا على بيعتو، وإ٭با طا
حكم البغاة الذين نقموا على ا٣بليفة أمراً، فعليو أف يوضحو ٥بم ويقاتلهم، وٓب 

  .يَُكوِّنوا خبلفة أخرى
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أي بيعة ا٣بليفة من أكثر أىل العاصمة فقط  -وقد حصل كل ذلك 
 دوف باقي األقاليم إال ُب مبايعة اإلماـ علي حْب شارؾ أىل الكوفة ُب مبايعتو

على مرأى ومسمع من الصحابة، وٓب يكن ىنالك ٨بالف ُب ذلك، وال  -
منكر ٥بذا العمل من حيث اقتصار البيعة على أكثر أىل ا٤بدينة مع ٨بالفتهم 
ُب شخص ا٣بليفة وإنكارىم أعمالو، ولكن ٓب ينكروا اقتصار مبايعتو على 

تنعقد ٩بن  فةا٣بػبلأكثر أىل ا٤بدينة، فكاف ذلك إٝباعًا من الصحابة على أف 
ٲبثلوف رأي ا٤بسلمْب ُب ا٢بكم، ألف أىل ا٢بل والعقد، وأكثر سكاف ا٤بدينة  
كانوا ىم أكثرية ا٤بمثلْب لرأي األُمة ُب ا٢بكم ُب ٝبيع رقعة الدولة اإلسبلمية 

 .حينئذ
تنعقد إذا جرت البيعة من أكثر ا٤بمثلْب ألكثر  ا٣بػبلفةوعلى ىذا فإف 
خلوف ٙبت طاعة ا٣بليفة الذي يراد انتخاب خليفة األُمة اإلسبلمية ٩بن يد

وتكوف بيعتهم حينئذ بيعة  .مكانو، كما جرى ا٢باؿ ُب عهد ا٣بلفاء الراشدين
للخليفة تصبح بيعتو  ا٣بػبلفةأما من عداىم فإنو بعد انعقاد  .للخػبلفةعقد 

  .للخػبلفةبيعة طاعة، أي بيعة انقياد للخليفة، ال بيعة عقد 
 .ىنالك خليفة مات أو عزؿ، ويراد إٯباد خليفة مكانوىذا إذا كاف 

أما إذا ٓب يكن ىنالك خليفة مطلقاً، وأصبح فرضًا على ا٤بسلمْب أف يُقيموا 
خليفة ٥بم لتنفيذ أحكاـ الشرع، وٞبل الدعوة اإلسبلمية إٔب العآب، كما ىي 

فق سنة ىجرية ا٤بوا ٕٖٗٔاإلسبلمية ُب اسطنبوؿ سنة  ا٣بػبلفةا٢باؿ منذ زواؿ 
ميبلدية حٌب يومنا ىذا، فإف كل قطر من األقطار اإلسبلمية ا٤بوجودة  ٕٜٗٔ

فإذا بايع قطر  .ا٣بػبلفةُب العآب اإلسبلمي أىل ألف يبايع خليفة، وتنعقد بو 
لو، فإنو يصبح فرضاً  ا٣بػبلفةما من ىذه األقطار اإلسبلمية خليفة، وانعقدت 

 ا٣بػبلفةأي بيعة انقياد بعد أف انعقدت  على ا٤بسلمْب أف يبايعوه بيعة طاعة،
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لو ببيعة أىل قطره، سواء أكاف ىذا القطر كبّبًا كمصر أو تركيا أو أندونيسيا، 
 أـ كاف صغّباً كاألردف أو ألبانيا أو لبناف على شرط أف تتوفر فيو أربعة أمور:

أحدىا: أف يكوف سلطاف ذلك القطر سلطانًا ذاتيًا يستند إٔب 
  .ىم، ال إٔب دولة كافرة، أو نفوذ كافرا٤بسلمْب وحد

ثانيها: أف يكوف أماف ا٤بسلمْب ُب ذلك القطر بأماف اإلسبلـ، ال 
بأماف الكفر، أي أف تكوف ٞبايتو من الداخل وا٣بارج ٞباية إسبلـ من قوة 

  .ا٤بسلمْب باعتبارىا قوة إسبلمية ٕبتة
تطبيقًا انقبلبياً ثالثها: أف يبدأ حااًل ٗبباشرة تطبيق اإلسبلـ كامبًل 

  .شامبًل، وأف يكوف متلبساً ٕبمل الدعوة اإلسبلمية
، وإف ا٣بػبلفةرابعها: أف يكوف ا٣بليفة ا٤بباَيع مستكمبًل شروط انعقاد 

  .ٓب يكن مستوفياً شروط األفضلية، ألف العربة بشروط االنعقاد
 ا٣بػبلفةفإذا استوَب ذلك القطر ىذه األمور األربعة فقد وجدت 

ايعة ذلك القطر وحده، وانعقدت بو وحده، ولو كاف ال ٲبثل أكثر أىل ٗبب
فرض كفاية، والذي  ا٣بػبلفةا٢بل والعقد ألكثر األُمة اإلسبلمية، ألف إقامة 

يقـو بذلك الفرض على وجهو الصحيح يكوف قاـ بالشيء ا٤بفروض، وألف 
د إٯباد اشَباط أكثر أىل ا٢بل والعقد إذا كانت ىنالك خبلفة موجودة يرا

أما إذا ٓب تكن ىنالك خبلفة  .خليفة فيها مكاف ا٣بليفة ا٤بتوَب أو ا٤بعزوؿ
 ا٣بػبلفةمطلقاً، ويراد إٯباد خبلفة، فإف ٦برد وجودىا على الوجو الشرعي تنعقد 

 .بأي خليفة يستكمل شروط االنعقاد مهما كاف عدد ا٤ببايعْب الذين بايعوه
بفرض قصرَّ ا٤بسلموف عن القياـ بو مدة ألف ا٤بسألة تكوف حينئذ مسألة قياـ 

فمن  .فتقصّبىم ىذا ترؾ ٢بقهم ُب اختيار من يريدوف .تزيد على الثبلثة أياـ
ُب ذلك القطر  ا٣بػبلفةبو، ومٌب قامت  ا٣بػبلفةيقـو بالفرض يكفي النعقاد 
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 ا٣بػبلفةوانعقدت ٣بليفة، يصبح فرضاً على ا٤بسلمْب ٝبيعاً االنضواء ٙبت لواء 
وٯبب على ىذا ا٣بليفة أف يدعوىم  .يعة ا٣بليفة، وإال كانوا آٜبْب عند اهللومبا

لبيعتو، فإف امتنعوا كاف حكمهم حكم البغاة، ووجب على ا٣بليفة ٧باربتهم 
وإذا بويع ٣بليفة آخر ُب نفس القطر، أو ُب قطر  .حٌب يدخلوا ٙبت طاعتو

عقادًا شرعيًا مستوفيًا األمور لو ان ا٣بػبلفةآخر بعد بيعة ا٣بليفة األوؿ، وانعقاد 
األربعة السابقة، وجب على ا٤بسلمْب ٧باربة ا٣بليفة الثاين حٌب يُبايع ا٣بليفة 
األوؿ، ٤با روى مسلم عن طريق عبد اهلل بن عمرو بن العاص قاؿ: إنو ٠بع 

وثمرة قلبو فليطعو  ،ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده» يقوؿ: رسوؿ اهلل 
وألف الذي ٯبمع  «جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق اآلخر إن استطاع، فإن

فإذا وجد ا٣بليفة وجدت ٝباعة  .ا٤بسلمْب ىو خليفة ا٤بسلمْب براية اإلسبلـ
روى مسلم  .ا٤بسلمْب، ويصبح فرضًا االنضماـ إليهم، وٰبـر ا٣بروج عنهم

من رأى من أميره » :قاؿ عن ابن عباس رضي اهلل عنو عن النيب  أيضاً 
 .«فليصبر عليو، فإنو من فارق الجماعة شبرًا فمات إال مات ميتة جاىليةشيئًا 

من كره من أميره شيئاً »قاؿ:  وروى مسلم عن ابن عباس عن النيب 
فليصبر عليو، فإنو ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرًا فمات عليو إال 

  .السلطافومفهـو ىذين ا٢بديثْب لزـو ا١بماعة ولزـو  .«مات ميتة جاىلية
وال حق ُب البيعة لغّب ا٤بسلمْب، وال ٘بب عليهم، ألهنا بيعة على 

 باإلسبلـ اإلٲباف تقتضي وىي ، اهلل رسوؿ وسنة اهلل اإلسبلـ، وعلى كتاب
وبالكتاب والسنة، وغّب ا٤بسلمْب ال ٯبوز أف يكونوا ُب ا٢بكم، وال أف يَنَتِخبوا 

 .وألنو ال ٧بل ٥بم ُب البيعة ا٢باكم، ألنو ال سبيل ٥بم على ا٤بسلمْب،
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 البيعة

وىي حق لكل مسلم رجبًل كاف أو  .البيعة فرض على ا٤بسلمْب ٝبيعاً 
أما كوهنا فرضًا فالدليل عليو أحاديث كثّبة منها قولو عليو الصبلة  .امرأة

ومن مات وليس في عنقو بيعة مات ميتة  ...»والسبلـ الذي رواه ابن عمر: 
حقاً للمسلمْب فإف البيعة من حيث ىي تدؿ على ذلك، وأما كوهنا  .«جاىلية

 .ألف البيعة ىي من ِقَبل ا٤بسلمْب للخليفة، وليست من ِقَبل ا٣بليفة للمسلمْب
ففي البخاري عن  .وقد ثبتت بيعة ا٤بسلمْب للرسوؿ ُب األحاديث الصحيحة

على السمع والطاعة في  بايعنا رسول اهلل » عبادة بن الصامت قاؿ:
والمكره وأن ال ننازع األمر أىلو وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا  المنشط

وُب البخاري عن أيوب عن حفصة عن أـ عطية  .«ال نخاف في اهلل لومة الئم
فقرأ َعلْينا أن ال يشركن باهلل شيئاً، ونهانا عن النياحة،   بايعنا النبي» قالت:

أنا أريد أن اجزيها، فلم يقل فقبضت امرأة منا يدىا فقالت: فالنة أسعدتني، و 
وُب البخاري عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  .«شيئًا فذىبت ثم رجعت

: « ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة، وال يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل
على فضل ماء بالطريق يمنع منو ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا ال يبايعو إال 

يد وفى لو، وإال لم يف لو، ورجل يبايع رجاًل بسلعة بعد لدنياه إن أعطاه ما ير 
 .«العصر فحلف باهلل لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقو فأخذىا ولم يُعط بها

كنا إذا بايعنا » :وروى البخاري عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ
وُب البخاري  «على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت  رسول اهلل

على السمع والطاعة   بايعت النبي» عن جرير بن عبد اهلل قاؿ: أيضاً 
وروى البخاري عن جنادة بن  .«فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم
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دخلنا على عبادة بن الصامت وىو مريض قلنا أصلحك اهلل » أيب أمية قاؿ:
  قال: دعانا النبي  حدث بحديث ينفعك اهلل بو سمعتو من النبي

فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا  .هفبايعنا
َرًة علينا وأن ال ننازع األمر أىلو قال: إال أن تروا  َـ ومكرىنا وعسرنا ويسرنا وأَث

 .«كفرًا بواحاً عندكم من اهلل فيو برىان
فالبيعة ٣بليفة ىي بيد ا٤بسلمْب، وىي حقهم، وىم الذين يبايعوف، 

وتكوف البيعة مصافحة باليد أو   .تنعقد للخليفة ا٣بػبلفة٘بعل  وبيعتهم ىي الٍب
شهدت ابن عمر حيث اجتمع » فقد حّدث عبد اهلل بن دينار قاؿ: .كتابة

الناس على عبد ا٤بلك قاؿ: كتب إين أُقّر بالسمع والطاعة لعبد اهلل عبد ا٤بلك 
وف البيعة ويصح أف تك .«أمّب ا٤بؤمنْب على سنة اهلل وسنة رسولو ما استطعت

 .بأية وسيلة من الوسائل
إاّل أنو يشَبط ُب البيعة أف تصدر من البالغ، فبل تصح البيعة من 

فقد حدث أبو عقيل زىرة بن معبد عن جده عبد اهلل بن ىشاـ،  .الصغار
 وذىبت بو أمو زينب ابنة ٞبيد إٔب رسوؿ اهلل  وكاف قد أدرؾ النيب 

ىو صغير فمسح رأسو ودعا » :لنيب فقالت: يا رسوؿ اهلل بايعو، فقاؿ ا
 .رواه البخاري «لو

أما ألفاظ البيعة فإهنا غّب مقيدة بألفاظ معينة، ولكن ال بد أف 
تشتمل على العمل بكتاب اهلل وسنة رسولو بالنسبة للخليفة، وعلى الطاعة ُب 

ومٌب أعطى ا٤ببايع  .العسر واليسر وا٤بنشط وا٤بكره بالنسبة للذي يعطي البيعة
للخليفة ببيعة غّبه من ا٤بسلمْب فقد  ا٣بػبلفةبيعة للخليفة، أو انعقدت ال

أصبحت البيعة أمانة ُب عنق ا٤ببايع ال ٰبل الرجوع عنها، فهي حق باعتبار 
حٌب يعطيها، فإف أعطاىا ألـز هبا، ولو أراد أف يرجع عن ذلك  ا٣بػبلفةانعقاد 
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أن أعرابيًا » :اهلل عنهماففي البخاري عن جابر بن عبد اهلل رضي  .فبل ٯبوز
ثم  .على اإلسالم فأصابو وعك فقال: أقلني بيعتي، فأبى  بايع رسول اهلل

المدينة كالكير  : فقال رسول اهلل .جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج
وعن نافع قاؿ: قاؿ ٕب ابن عمر ٠بعت رسوؿ اهلل  .«تنفي خبثها وينصع طيبها

 :رواه  «عة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة لومن خلع يدًا من طا» يقوؿ
غّب أف ىذا إذا كانت  .ونقض بيعة ا٣بليفة خلع لليد من طاعة اهلل .مسلم

بيعتو للخليفة بيعة انعقاد أو بيعة طاعة ٣بليفة رضيو ا٤بسلموف وبايعوه، أما لو 
بايع خليفة ابتداء ٍب ٓب تتم البيعة لو فإف لو أف يتحلل من تلك البيعة على 

فالنهي ُب ا٢بديث منصب على  .عتبار أف ا٤بسلمْب ٓب يقبلوه ٗبجموعهما
 .ا٣بػبلفةعن بيعة رجل ٓب تتم لو  الرجوع عن بيعة خليفة ال
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 روط الخليفةـش
، للخػبلفةٯبب أف تتوفر ُب ا٣بليفة سبعة شروط حٌب يكوف أىبًل 

د، إذا نقص وىذه الشروط السبعة، شروط انعقا .با٣بػبلفةوحٌب تنعقد البيعة لو 
 ، وىي:ا٣بػبلفةشرط منها ٓب تنعقد 

لكافر مطلقاً، وال ٘بب  ا٣بػبلفةأواًل: أف يكوف مسلماً، فبل تصح 
 طاعتو، ألف اهلل تعأب يقوؿ:                 

   . ا٤بفيدة  والتعبّب بلن .وا٢بكم ىو أقوى سبيل للحاكم على احملكـو
للتأبيد قرينة للنهي ا١باـز عن أف يتؤب الكافر أي حكم مطلقًا سواء أكاف 

 .أـ دوهنا ا٣بػبلفة
ثانياً: أف يكوف ذكراً، فبل ٯبوز أف يكوف ا٣بليفة أنثى، أي ال بد أف 

٤با روي عن أيب َبْكرَة قاؿ: لقد نفعِب  .فبل يصح أف يكوف امرأة .يكوف رجبلً 
أياـ ا١بمل بعد ما كدت َأ٢بَُْق بأصحاب  ن رسوؿ اهلل اهلل بكلمة ٠بعتها م

أف أىل فارس قد مّلكوا  ا١بمل فأقاتل معهم، قاؿ: ٤با بلغ رسوؿ اهلل 
 .رواه البخاري .«لن يفلح قوم ولَّو أمرىم امرأة» عليهم بنت كسرى قاؿ:

فإخبار الرسوؿ بنفي الفبلح عمن يولوف أمرىم امرأة ىو هني عن توليتها، إذ 
و من صيغ الطلب، وكوف ىذا اإلخبار جاء إخبارًا بالذـ ٤بن يولوف أمرىم ى

فيكوف النهي ىنا  .امرأة بنفي الفبلح عنهم، فإنو يكوف قرينة على النهي ا١باـز
عن تولية ا٤برأة قد جاء مقرونًا بقرينة تدؿ على طلب الَبؾ طلبًا جازماً، 

وما دوهنا من ا٤بناصب  ا٣بػبلفةكم: وا٤براد توليتها ا٢ب .فكانت تولية ا٤برأة حراماً 
الٍب تعترب من ا٢بكم، ألف موضوع ا٢بديث والية بنت كسرى ملكاً فهو خاص 

عليو ا٢بديث، وليس خاصاً ٕبادثة والية بنت كسرى ٗبوضوع ا٢بكم الذي جرى 
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وحدىا، كما أنو ليس عاماً ُب كل شيء فبل يشمل غّب موضوع ا٢بكم وال بوجو 
  .من الوجوه

بن ا٤با ُروي عن علي  .: أف يكوف بالغاً، فبل ٯبوز أف يكوف صبياً ثالثاً 
رُفع القلم عن ثالثة عن » قاؿ: أف رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوأيب طالب 

رواه  «وعن المبتلى حتى يعقل ،وعن الصبي حتى يكبر ،النائم حتى يستيقظ
مكلف  ومن رُفع القلم عنو ال يصح أف يتصرؼ ُب أمره، وىو غّب .أبو داود

شرعاً، فبل يصح أف يكوف خليفة، أو ما دوف ذلك من ا٢بكم، ألنو ال ٲبلك 
والدليل أيضًا على عدـ جواز كوف ا٣بليفة صبياً، أف رسوؿ اهلل  .التصرفات
  رفض أف يبايعو صيب، فقد رفض بيعة عبد اهلل بن ىشاـ، وعلل ذلك

يب، وال ٯبوز أف فإذا كانت البيعة ال تصح من الص .«ىو صغير» بصغره فقاؿ:
 .يبايع غّبه خليفة فمن باب أؤب أنو ال ٯبوز أف يكوف خليفة

اهلل رابعاً: أف يكوف عاقبًل، فبل يصح أف يكوف ٦بنوناً، لقوؿ رسوؿ 
: «ومن  .«وعن المبتلى حتى يعقل ...» وقاؿ منها: «ثةرفع القلم عن ثال

وشرط لصحة  رفع القلم عنو فهو غّب مكلف، وألف العقل مناط التكليف،
وا٣بليفة إ٭با يقـو بتصرفات ا٢بكم، وبتنفيذ التكاليف الشرعية، فبل  .التصرفات

 .يصح أف يكوف ٦بنوناً 
والعدالة شرط  .خامساً: أف يكوف عداًل، فبل يصح أف يكوف فاسقاً 

ألف اهلل تعأب اشَبط ُب الشاىد أف يكوف  .والستمرارىا ا٣بػبلفةالـز النعقاد 
 : قاؿ تعأب .عدالً              فمن ىو أعظم من

الشاىد وىو ا٣بليفة من باب أؤب أنو يلـز أف يكوف عداًل، ألنو إذا شرطت 
 .العدالة للشاىد فشرطها للخليفة أؤب

سادساً: أف يكوف حراً، ألف العبد ٩بلوؾ لسيده، فبل ٲبلك التصرؼ 
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لتصرؼ بغّبه، فبل ٲبلك الوالية على بنفسو، ومن باب أؤب أف ال ٲبلك ا
 .الناس

، ألف ذلك من ا٣بػبلفةسابعاً: أف يكوف قادرًا على القياـ بأعباء 
ىذه ىي  .ا٣بػبلفةمقتضى البيعة، فبل تصح خبلفة العاجز عن القياـ بأعباء 

للخليفة، وما عدا ىذه الشروط السبعة ال يصلح أي  ا٣بػبلفةشروط انعقاد 
انعقاد، وإف كاف ٲبكن أف يكوف شرط أفضلية إذا شرط ألف يكوف شرط 

صحت النصوص فيو، أو كاف مندرجًا ٙبت حكم ثبت بنص صحيح، وذلك 
ألنو يلـز ُب الشرط حٌب يكوف شرط انعقاد أف يأٌب الدليل على اشَباطو 

فإذا ٓب يكن الدليل متضمناً  .متضمنًا طلبًا جازمًا حٌب يكوف قرينة على اللزـو
كاف الشرط شرط أفضلية، ال شرط انعقاد، وٓب يرد دليل فيو طلب طلبًا جازمًا  

أما ما  .جاـز إاّل ىذه الشروط السبعة، ولذلك كانت وحدىا شروط انعقاد
وعلى ذلك فبل يشَبط  .عداىا ٩با صح فيو الدليل فهو شرط أفضلية فقط

 أف يكوف ا٣بليفة ٦بتهداً، ألنو ٓب يصح نص ُب ذلك، وألف ا٣بػبلفةالنعقاد 
عمل ا٣بليفة ا٢بكم، وىو ال ٰبتاج إٔب اجتهاد إلمكانو أف يسأؿ عن ا٢بكم، 
وأف يقلد ٦بتهداً، وأف يتبُب أحكامًا بناء على تقليده، فبل ضرورة ألف يكوف 

 .٦بتهداً، ولكن األفضل أف يكوف ٦بتهداً، فإف ٓب يكن كذلك انعقدت خبلفتو
فة شجاعاً، أو من أصحاب أف يكوف ا٣بلي ا٣بػبلفةوكذلك ال يشَبط النعقاد 

الرأي ا٤بفضي إٔب سياسة الرعية وتدبّب ا٤بصاّب، ألنو ٓب يصح حديث ُب 
ذلك، وال يندرج ٙبت حكم شرعي ٯبعل ذلك شرط انعقاد، وإف كاف 

 ا٣بػبلفةوكذلك ال يشَبط النعقاد  .ةاألفضل أف يكوف شجاعًا ذا رأي وبصّب 
 اوية أنو قاؿ ٠بعت رسوؿ اهلل أما ما ُروي عن مع .أف يكوف ا٣بليفة قرشياً 

إن ىذا األمر في قريش ال يعاديهم أحد إال كبَّو اهلل على وجهو ما » يقوؿ:
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وروي أيضاً عن ابن عمر أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  .رواه البخاري «أقاموا الدين
: «فهذه  .رواه الشيخاف «ال يزال ىذا األمر في قريش ما بقي منهم اثنان

٩با صح إسناده للرسوؿ من جعل والية األمر لقريش، فإهنا  األحاديث وغّبىا
وردت بصيغة اإلخبار، وٓب يرد وال حديث واحد بصيغة األمر، وصيغة اإلخبار 
وإف كانت تفيد الطلب، ولكنو ال يعترب طلبًا جازمًا ما ٓب يقَبف بقرينة تدؿ 

ة صحيحة، على التأكيد، وٓب يقَبف بأية قرينة تدؿ على التأكيد وال ُب رواي
وأما  .فدؿ على أنو للندب ال للوجوب، فيكوف شرط أفضلية، ال شرط انعقاد

فإنو معُب آخر ُب النهي عن  .«ال يعاديهم أحد إاّل كبَّو اهلل» قولو ُب ا٢بديث:
فا٢بديث ينص على  «إن ىذا األمر في قريش» :معاداهتم، وليس تأكيداً لقولو

وأيضًا فإف كلمة قريش اسم وليس  .مأف األمر فيهم، وعلى النهي عن معاداهت
ومفهـو االسم أي مفهـو  .ويقاؿ لو ُب اصطبلح علم األصوؿ لقب .صفة

ولذلك فإف  .اللقب ال يعمل بو مطلقاً، ألف االسم أي اللقب ال مفهـو لو
إن ىذا » :فقولو  .النص على قريش ال يعِب أف ال ٯبعل ُب غّب قريش

ال يعِب أف ىذا األمر ال  «ألمر في قريشال يزال ىذا ا» ،«األمر في قريش
يصح أف يكوف ُب غّب قريش، وال أف كونو ال يزاؿ فيهم أنو ال يصح أف يكوف 
ُب غّبىم، بل ىو فيهم ويصح أف يكوف ُب غّبىم، فيكوف النص عليهم غّب 

فيكوف على ىذا شرط أفضلية، ال شرط  .ا٣بػبلفةمانع من وجود غّبىم ُب 
 .انعقاد

عبد اهلل بن رواحة وزيد بن حارثة  أمََّر رسوؿ اهلل وأيضًا فقد 
 .وأسامة بن زيد وٝبيعهم من غّب قريش، فيكوف الرسوؿ قد أمََّر غّب قريش

 ا٣بػبلفةوليست ىي نصًا ُب  .وكلمة ىذا األمر تعِب والية األمر أي ا٢بكم
فكوف الرسوؿ يوٕب ا٢بكم غّب قريش دليل على أنو غّب ٧بصور فيهم  .وحدىا
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 قاؿ: وأيضًا فقد روى البخاري أف رسوؿ اهلل  .غّب ٩بنوع عن غّبىمو 
وروى  «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسو زبيبة»

أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً   أوصاني خليلي» مسلم عن أيب ذر قاؿ:
م بكتاب إن ُأّمر عليكم عبد ُمجدَّع أسود يقودك» وُب رواية: «األطراف ُمجدَّع

صرٰبة ُب جواز أف يتؤب أمر فهذه األحاديث نصوص  «اهلل فاسمعوا لو وأطيعوا
أو والية األمر  ا٣بػبلفةوُب ذلك ما يدؿ صراحة على أف  .ا٤بسلمْب عبد أسود

فتكوف األحاديث قد  .بل من غّب العرب ٯبوز أف يتوالىا ناس من غّب قريش
على أفضليتهم، ال على حصر للداللة  للخػبلفةنصت على بعض من ىم أىل 

 .هبم، وعدـ انعقادىا لغّبىم ا٣بػبلفة
وكذلك ال يشَبط أف يكوف ا٣بليفة ىامشياً أو علوياً، ٤با ثبت أف النيب 

  ؤبَّ ا٢بكم غّب بِب ىاشم وغّب بِب علي، وأنو حْب خرج إٔب تبوؾ ؤّب
ؤّب اليمن  وكذلك .على ا٤بدينة ٧بمد بن مسلمة، وىو ليس ىامشيًا وال علوياً 

وثبت بالدليل  .معاذ بن جبل وعمرو بن العاص وٮبا ليسا ىامشيْب وال علويْب
أليب بكر وعمر وعثماف، ومبايعة علي رضي  با٣بػبلفةالقاطع مبايعة ا٤بسلمْب 

اهلل عنو لكل واحد منهم مع أهنم ٓب يكونوا من بِب ىاشم، وسكوت ٝبيع 
أنكر بيعتهم ألهنم ليسوا ىامشيْب  الصحابة على بيعتهم، وٓب يرو عن أحد أنو

وال علويْب، فكاف ذلك إٝباعاً من الصحابة ٗبن فيهم علي وابن عباس وسائر 
أما األحاديث  .بِب ىاشم على جواز أف يكوف ا٣بليفة غّب ىامشي وال علوي

الواردة ُب فضل سيدنا علي رضي اهلل عنو، وُب فضل آؿ البيت فإهنا تدؿ على 
 .أف يكوف ا٣بليفة منهم ا٣بػبلفةشرط انعقاد فضلهم، ال على أف 

ومن ذلك يتبْب أنو ال يوجد أي دليل على وجود أي شرط النعقاد 
سوى الشروط السبعة السابقة، وما عداىا على فرض صحة ٝبيع  ا٣بػبلفة
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النصوص الٍب وردت فيو، أو اندراجو ٙبت حكم صحت فيو النصوص، فإنو 
انعقاد، وا٤بطلوب شرعاً ىو شرط انعقاد ٲبكن أف يكوف شرط أفضلية ال شرط 

أما ما عدا ذلك فهو يقاؿ للمسلمْب  .للخليفة حٌب يكوف خليفة ا٣بػبلفة
ولكن أي شخص  .ليختاروا األفضل للخػبلفةحْب يعرض عليهم ا٤برشحوف 

اختاروه انعقدت خبلفتو إذا كانت توفرت فيو شروط االنعقاد وحدىا ولو ٓب 
 .يتوفر فيو غّبىا
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 لخـالفةاطلب 
والتنازع عليها جائز ١بميع ا٤بسلمْب، وليس ىو من  ا٣بػبلفةطلب 

وقد ثبت أف  .ا٤بكروىات، وٓب يرد أي نص ُب النهي عن التنازع عليها
ا٤بسلمْب تنازعوا عليها ُب سقيفة بِب ساعدة، والرسوؿ مسجَّى على فراشو ٓب 

ابة رضواف اهلل يدفن بعد، كما ثبت أف أىل الشورى الستة وىم من كبار الصح
عليهم تنازعوا عليها على مرأى ومسمع من ٝبيع الصحابة فلم ينكروا عليهم، 
وأقروىم على ىذا التنازع، ٩با يدؿ على إٝباع الصحابة على جواز التنازع على 

، وعلى جواز طلبها والسعي ٥با، ومقارعة الرأي بالرأي وا٢بجة با٢بجة ا٣بػبلفة
النهي عن طلب اإلمارة الوارد ُب األحاديث فهو وأما  .ُب سبيل الوصوؿ إليها

أما الذين يصلحوف لئلمارة  .هني للضعفاء أمثاؿ أيب ذّر ٩بن ال يصلحوف ٥با
بدليل اإلٝباع ُب حادثة السقيفة وحادثة الستة من فإنو ٯبوز ٥بم أف يطلبوىا، 

أو فاألحاديث الواردة ٨بصوصة ٗبن ليس أىبًل ٥با، سواء اإلمارة  .أىل الشورى
قد  فلما كاف الرسوؿ  .فإنو ٯبوز لو طلبهاأما من كاف أىبًل ٥با  .ا٣بػبلفة

فإنو ٰبمل النهي  هنى عن طلب اإلمارة، ٍب صح طلبها والتنازع عليها باإلٝباع
 .على أنو هني عن طلب من ليس أىبًل ٥با، ال النهي مطلقاً 
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 الخـالفةدة ـوح
بن اد، ٤با روي عن عبد اهلل ال ٯبوز أف يكوف ُب الدنيا إال خليفة واح

ومن بايع إمامًا فأعطاه » يقوؿ: عمرو بن العاص قولو: أنو ٠بع رسوؿ اهلل 
صفقة يده وثمرة قلبو فليطعو إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق 

و٤با روى مسلم أيضاً عن أيب سعيد ا٣بُدري عن رسوؿ اهلل  .رواه مسلم «اآلخر
 :وروى مسلم عن  .«ع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهماإذا بوي» أنو قاؿ

من أتاكم وأمركم جميع على رجل » يقوؿ: عرفجة قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 
وروى مسلم أيضاً  «واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

عن أيب حاـز قاؿ: قاعدت أبا ىريرة ٟبس سنْب فسمعتو ٰبدث عن النيب 
، إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما ىلك نبي خلفو نبي، كانت بنو » :قاؿ

وإنو ال نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا قال: فوا ببيعة 
وإذا عقدت  .«األول فاألول، وأعطوىم حقهم، فإن اهلل سائلهم عما استرعاىم

يكوف  ٣بليفتْب ُب بلدين ُب وقت واحد ٓب تنعقد ٥بما، ألنو ال ٯبوز أف ا٣بػبلفة
وال يقاؿ البيعة ألسبقهما، ألف ا٤بسألة إقامة خليفة،  .للمسلمْب خليفتاف

، وألهنا حق ا٤بسلمْب ٝبيعاً، وليست حقاً ا٣بػبلفةوليست السبق على 
للخليفة، فبل بد أف يرجع األمر للمسلمْب مرة ثانية ليقيموا خليفة واحدًا إذا 

عقد، والقرعة ال تدخل ُب  ٣بػبلفةاوال يقاؿ يقرع بينهما، ألف  .أقاموا خليفتْب
ألف ذلك إذا  «فوا ببيعة األول فاألول» وال يقاؿ إف الرسوؿ يقوؿ: .العقود

انعقدت بويع ٣بلفاء مع وجود خليفة فإنو ال تكوف البيعة إال لؤلوؿ الذي 
٣بليفتْب  ا٣بػبلفةوالكبلـ ىنا إذا عقدت  .بيعتو، ومن جاء بعده ال تنعقد لو بيعة

أكثر أىل ا٢بل والعقد خليفتْب ُب وقت واحد، وكانت بيعة كل منهما بأف بايع 
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منعقدة شرعاً فإنو يلغى العقداف وال بد من الرجوع للمسلمْب، فإف عقدوا البيعة 
 .ألحدٮبا انعقدت ٘بديداً لو ال تثبيتاً ٢بالو األؤب، وإف عقدوىا لغّبٮبا انعقدت

وإذا بويع ٣بليفتْب،  .عليها فاألمر للمسلمْب ٝبيعًا ال ألشخاص يتسابقوف
فكاف أكثر أىل ا٢بل والعقد ُب شؤوف ا٢بكم وا٣ببلفة ٔبانب واحد، وىم الذين 
بايعوه، وكانت األقلية مع اآلخر كانت البيعة ٤بن بايعو أكثر أىل ا٢بل والعقد ُب 
شؤوف ا٢بكم سواء كاف األوؿ بيعًة، أو الثاين، أو الثالث، ألنو ىو ا٤بعترب خليفة 

ًا ببيعة أكثرية أىل ا٢بل والعقد لو، ومن عداه ٯبب أف يبايعو من أجل شرع
فإذا  .تنعقد ببيعة أكثر ا٤بسلمْب ا٣بػبلفةوإال قاتلو ا٤بسلموف، ألف  ا٣بػبلفةوحدة 

انعقدت لرجل من ا٤بسلمْب صار خليفة، وحرمت بيعة غّبه، ووجبت طاعتو 
 .على ا١بميع

والعقد ٩بن بيدىم شؤوف  على أف واقع ا٢بكم أف أكثر أىل ا٢بل
ا٢بكم موجودوف ُب العاصمة عادة، ألف ىناؾ ٯبري تصريف شؤوف ا٢بكم 
العليا، فإذا بايع أىل العاصمة، أي أىل ا٢بل والعقد ىناؾ خليفة، وبايع أىل 

 ا٣بػبلفةإقليم أو أقاليم خليفة آخر، فإذا سبقت بيعة الذي ُب العاصمة كانت 
قرينة دالة على أف أكثرية أىل ا٢بل والعقد لو، ألف بيعة من ُب العاصمة 

أما إذا بويع من ُب األقاليم قبلو فيجري  .ٔبانبو، والبيعة ُب ىذه ا٢باؿ لؤلوؿ
حينئذ ترجيح من يكوف ٔبانبو أىل ا٢بل والعقد أكثر، ألف سبق أولئك ُب 

وعلى أي حاؿ ال  .البيعة يضعف كوف العاصمة قرينة على أف األكثرية فيها
يبقى إال خليفة واحد، ولو أدى ذلك إٔب ٧باربة من ٓب تنعقد لو  ٯبوز أف
 .ا٣بػبلفة
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 االستخالف أو العهد
ا٤بسلمْب  بْب عقد اباالستخبلؼ، أي بالعهد، ألهن ا٣بػبلفةال تنعقد 

فيشَبط ُب انعقادىا بيعة من ا٤بسلمْب، وقبوؿ من الشخص الذي  .وا٣بليفة
ى أف ٰبصل فيو ذلك، فبل تنعقد بو واالستخبلؼ أو العهد ال يتأت .بايعوه
وعلى ذلك فاستخبلؼ خليفة ٣بليفة آخر يأٌب بعده ال ٰبصل فيو  .خبلفة
حق للمسلمْب ال  ا٣بػبلفةوألف  .ألنو ال ٲبلك حق عقدىا ا٣بػبلفةعقد 

فاستخبلؼ ا٣بليفة غّبه أي عهده  .للخليفة، فا٤بسلموف يعقدوهنا ٤بن يشاؤوف
نو إعطاء ٤با ال ٲبلك، وإعطاء ما ال ٲبلك ال ٯبوز لغّبه ال يصح، أل با٣بػبلفة

فإذا استخلف ا٣بليفة خليفة آخر سواء أكاف ابنو أو قريبو أو بعيداً عنو  .شرعاً 
لو مطلقًا ألنو ٓب ٯبر عقدىا ٩بن ٲبلك ىذا العقد،  ا٣بػبلفةال ٯبوز، وال تنعقد 

  .فهي عقد فضوٕب ال يصح
، وأف عمر استخلف الستة، وأما ما روي أف أبا بكر استخلف عمر

وأف الصحابة سكتوا وٓب ينكروا ذلك فكاف سكوهتم إٝباعاً، فإف ذلك ال يدؿ 
وذلك ألف أبا بكر ٓب يستخلف خليفة،  .على جواز االستخبلؼ أي العهد

ا٤بسلمْب فيمن يكوف خليفة ٥بم فرشح علياً  أىل ا٢بل والعقد من وإ٭با استشار
ا٤بسلمْب خبلؿ ثبلثة أشهر ُب حياة أيب  منأىل ا٢بل والعقد  ٍب إف .وعمر

بكر اختاروا عمر بأكثريتهم، ٍب بعد وفاة أيب بكر جاء الناس وبايعوا عمر، 
أما قبل البيعة فلم يكن خليفة، وٓب تنعقد  .لعمر ا٣بػبلفةوحينئذ انعقدت 

لو ال بَبشيح أيب بكر، وال باختيار ا٤بسلمْب لو، وإ٭با انعقدت حْب  ا٣بػبلفة
بلو بناء على وأما عهد عمر للستة فهو ترشيح ٥بم من قِ  .ا٣بػبلفةوه وقَِبَل بايع

طلب ا٤بسلمْب، ٍب حصل من عبد الرٞبن بن عوؼ أف استشار ا٤بسلمْب 



 

 ٗٓ 

فيمن يكوف منهم فاختار أكثرىم عليًا إذا تقيد ٗبا كاف عليو أبو بكر وعمر، 
ر وعمر بايع عبد فلما رفض علي التقيد ٗبا سار عليو أبو بك .وإال فعثماف

انعقدت لعثماف ببيعة الناس لو ال  فا٣بػبلفة .الرٞبن عثماف وبايعو الناس
بَبشيح عمر وال باختيار الناس، ولو ٓب يبايعو الناس، ويقبل ىو ٓب تنعقد 

وال ٯبوز أف تكوف  .لمْب للخليفةػوعلى ذلك ال بد من بيعة ا٤بس .ا٣بػبلفة
 .ية وينطبق عليها ما ينطبق على العقودبالعهد أو االستخبلؼ، ألهنا عقد وال
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 ريقة نصب الخليفةـط
حْب أوجب الشرع على األُمة نصب خليفة عليها، حدد ٥با الطريقة 
الٍب ٯبري هبا نصب ا٣بليفة، وىذه الطريقة ثابتة بالكتاب والسنة وإٝباع 

فيجري نصب ا٣بليفة ببيعة ا٤بسلمْب لو  .وتلك الطريقة ىي البيعة .الصحابة
أما كوف ىذه الطريقة ىي البيعة فهي ثابتة من  .ى كتاب اهلل وسنة رسولوعل

أما بيعة ا٤بسلمْب  .بيعة ا٤بسلمْب للرسوؿ، ومن أمر الرسوؿ لنا ببيعة اإلماـ
للرسوؿ فإهنا ليست بيعة على النبوة، وإ٭با ىي بيعة على ا٢بكم، إذ ىي بيعة 

ى اعتباره حاكماً، ال عل فبويع  .على العمل، وليست بيعة على التصديق
على اعتباره نبياً ورسواًل، ألف اإلقرار بالنبوة والرسالة إٲباف وليس بيعة، فلم تبق 

وقد وردت البيعة ُب القرآف  .إال أف تكوف البيعة لو باعتباره رئيس الدولة
  وا٢بديث قاؿ تعأب:                           

                                  
                             

    :وقاؿ تعأب                   
       .  وروى البخاري قاؿ: حدثنا إ٠باعيل حدثِب مالك عن

ٰبٓب بن سعيد قاؿ: أخربين عبادة بن الوليد أخربين أيب عن عبادة بن الصامت 
أن ال على السمع والطاعة في المنشط والمكره، و  بايعنا رسول اهلل » قاؿ:

ننازع األمر أىلو وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنّا ال نخاف في اهلل لومة 
وروى البخاري قاؿ: حدثنا علي بن عبد اهلل حدثنا عبد اهلل بن يزيد  «الئم

حدثنا سعيد ىو ابن أيب أيوب قاؿ: حدثِب أبو عقيل زىرة بن معبد عن جده 
ىبت بو أمو زينب ابنة ُٞبيد وذ ،عبد اهلل بن ىشاـ، وكاف قد أدرؾ النيب 
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 .ىو صغير» :فقالت: يا رسوؿ اهلل بايعو فقاؿ النيب  إٔب رسوؿ اهلل 
وروى البخاري قاؿ: حدثنا عبداُف عن أيب ٞبزة عن  «فمسح رأسو ودعا لو

ثالثة ال » :األعمش عن أيب صاّب عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
م ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء وال يزكيه ،يوم القيامة يكلمهم اهلل

بالطريق يمنع منو ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا ال يبايعو إال لدنياه إن أعطاه ما 
وإال لم يف لو، ورجل يبايع رجاًل بسلعة بعد العصر فحلف باهلل  ،يريد وفى لو

فهذه األحاديث  .«لقد ُأعطي بها كذا وكذا فصدقو فأخذىا ولم يُعط بها
فحديث عبادة قد بايع  .ة صرٰبة ُب أف البيعة طريقة نصب ا٣بليفةالثبلث

الرسوؿ على السمع والطاعة وىذا للحاكم، وحديث عبد اهلل بن ىشاـ رفض 
بيعتو ألنو غّب بالغ، ٩با يدؿ على أهنا بيعة حكم، وحديث أيب ىريرة صريح 

خرى وىناؾ أحاديث أ .ببيعة اإلماـ، وجاءت كلمة إماـ نكرة أي أّي إماـ
 ففي مسلم من طريق عبد اهلل بن عمرو أف النيب  .تنص على بيعة اإلماـ

من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبو فليطعو إن استطاع، فإن » قاؿ:
وُب مسلم أيضًا عن أيب سعيد ا٣بدري  «جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق اآلخر

وروى  «ا اآلخر منهماإذا بويع لخليفتين فاقتلو » :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
مسلم عن أيب حاـز قاؿ: قاعدت أبا ىريرة ٟبس سنْب فسمعتو ٰبدث عن 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما ىلك نبي خلفو » قاؿ: النيب 
قال: فوا  ؟نبي، وإنو ال نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا

لكتاب والسّنة بأف طريقة نصب فالنصوص صرٰبة من ا .«ببيعة األول فاألول
فأبو بكر بويع  .وقد فهم ذلك ٝبيع الصحابة وساروا عليو .ا٣بليفة ىي البيعة

بيعة خاصة ُب السقيفة، وبيعة عامة ُب ا٤بسجد، ٍب بايعو من ٓب يبايع ُب 
ا٤بسجد ٩بن يعتد ببيعتو كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، وعمر بويع بيعة 
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 .بويع بيعة من ا٤بسلمْب، وعلي بويع بيعة من ا٤بسلمْبمن ا٤بسلمْب، وعثماف 
  .فالبيعة ىي الطريقة الوحيدة لنصب خليفة للمسلمْب

أما التفصيبلت العملية إلجراء ىذه البيعة، فإهنا ظاىرة ُب نصب 
مباشرة وىم أبو بكر  ا٣بلفاء األربعة الذين جاءوا عقب وفاة الرسوؿ 

هم، وقد سكت عنها ٝبيع الصحابة وعمر وعثماف وعلي رضواف اهلل علي
وأقروىا مع أهنا ٩با ينكر لو كانت ٨بالفة للشرع، ألهنا تتعلق بأىم شيء 

ومن تتبع ما حصل ُب  .يتوقف عليو كياف ا٤بسلمْب، وبقاء ا٢بكم باإلسبلـ
نصب ىؤالء ا٣بلفاء ٪بد أف بعض ا٤بسلمْب قد تناقشوا ُب سقيفة بِب ساعدة، 

با عبيدة وعمر وأبا بكر ليس غّب، وبنتيجة ا٤بناقشة وكاف ا٤برشحوف سعدًا وأ
بيعة انعقاد صار هبا خليفة للمسلمْب، ٍب ُب اليـو الثاين دعي  بويع أبو بكر

وحْب أحس أبو بكر بأف مرضو  .ا٤بسلموف إٔب ا٤بسجد فبايعوه بيعة طاعة
ا٤بسلمْب يستشّبىم فيمن يكوف خليفة  أىل ا٢بل والعقد من مرض موت دعا

وكاف الرأي ُب ىذه االستشارات يدور حوؿ علي وعمر ليس غّب،  .مْبللمسل
أىل ا٢بل  و٤با أٛبها وعرؼ رأي .ومكث مدة ثبلثة أشهر ُب ىذه االستشارات

ا٤بسلمْب أعلن ٥بم أف عمر ىو ا٣بليفة بعده، وعقب وفاتو مباشرة  والعقد من
البيعة خليفة ، فصار هبذه با٣بػبلفةحضر ا٤بسلموف إٔب ا٤بسجد وبايعوا عمر 

وحْب طُعن عمر طلب  .للمسلمْب، وليس باالستشارات، وال بإعبلف أيب بكر
منو ا٤بسلموف أف يستخلف فأىب، فأ٢بوا عليو فجعلها ُب ستة، ٍب بعد وفاتو 
أناب ا٤برشحوف أحدىم وىو عبد الرٞبن بن عوؼ فرجع لرأي ا٤بسلمْب 

ايعوا عثماف فصار خليفة واستشارىم، ٍب أعلن بيعة عثماف، فقاـ ا٤بسلموف فب
ٍب قتل عثماف،  .ببيعة ا٤بسلمْب، ال باستخبلؼ عمر، وال بإعبلف عبد الرٞبن

فبايع ٝبهرة ا٤بسلمْب ُب ا٤بدينة والكوفة علي بن أيب طالب فصار خليفة ببيعة 
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  .ا٤بسلمْب
ىي أف  للخػبلفةومن ذلك يتبْب أف التفصيبلت العملية إلجراء البيعة 

، حٌب إذا استقر الرأي على أشخاص، للخػبلفةفيمن يصلح  يتناقش ا٤بسلموف
ُعرضوا على ا٤بسلمْب، فمن اختاروه منهم طلب منهم أف يبايعوه كما طلب 

ففي سقيفة بِب ساعدة صار النقاش ُب سعد  .من باقي ا٤برشحْب أف يبايعوه
فكانت بيعتو بيعة انعقاد ٍب وأيب عبيدة وعمر وأيب بكر ٍب بويع أبو بكر، 

وأبو بكر تذاكر مع ا٤بسلمْب ُب  ت بيعتو من عامة ا٤بسلمْب بيعة طاعة،جر 
علي ٍب أعلن اسم عمر ٍب بويع، وعمر جعلها ُب ستة، وبعد الرجوع إٔب 

وعلي بويع مباشرة فقد كاف  .ا٤بسلمْب أعلن عبد الرٞبن اسم عثماف، ٍب بويع
عند ا٤بسلمْب  خػبلفةللالوضع وضع فتنة، وكاف معروفاً أنو ال يدانيو ُب الَبشيح 

وبذلك يكوف أمر البيعة جاريًا على أف ٰبصر  .أحد حْب قتل عثماف
بعد ا٤بناقشة فيمن يصلح ٥با، ٍب ٯبري انتخاب خليفة  للخػبلفةا٤برشحوف 

ولئن كاف ىذا واضحًا ُب استشارات أيب  .منهم، ٍب تؤخذ لو البيعة على الناس
البخاري عن الزىري أف ٞبيد بن روى  .بكر فإنو يظهر أوضح ُب بيعة عثماف

أف الرىط الذين والىم عمر »عبد الرٞبن أخربه أف ا٤بِْسَور بن ٨َبْرَمة أخربه: 
قاؿ ٥بم عبد الرٞبن: لست بالذي أنافسكم على ىذا  .اجتمعوا فتشاوروا

األمر، ولكنكم إف شئتم اخَبت لكم منكم، فجعلوا ذلك إٔب عبد الرٞبن، 
َرىم فماؿ الناس على عبد الرٞبن حٌب ما أرى أحداً فلما ولوا عبد الرٞبن أمْ 

وماؿ الناس على عبد الرٞبن  .من الناس يتبع أولئك الرىط وال يطأ عقبو
 .يشاورونو تلك الليإب حٌب إذا كانت الليلة الٍب أصبحنا منها فبايعنا عثماف

قاؿ ا٤بسور طرقِب عبد الرٞبن بعد ىّجع من الليل فضرب الباب حٌب 
، انطلق  الثبلث بكثّبفقاؿ: أراؾ نائماً، فواهلل ما اكتحلت ىذه  استيقظت نـو
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فادع الزبّب وسعداً، فدعوهتما لو فشاورٮبا ٍب دعاين فقاؿ: ادع ٕب علياً، فدعوتو 
فناجاه حٌب اهبارَّ الليل، ٍب قاـ علي من عنده وىو على طمع، وقد كاف عبد 

ماف فدعوتو فناجاه حٌب فرؽ الرٞبن ٱبشى من علي شيئاً، ٍب قاؿ: أُدع ٕب عث
وقد تبْب لعبد الرٞبن بن عوؼ من استشارة الناس أف ، «بينهما ا٤بؤذف بالصبح

فلما أكثرىم يريدوف عليًا إذا تقيد ٗبا كاف عليو أبو بكر وعمر وإال فعثماف، 
للناس الصبح واجتمع أولئك الرىط عند ا٤بنرب فأرسل إٔب من كاف  يلِّ صُ 

واألنصار، وأرسل إٔب أُمراء األجناد، وكانوا وافوا تلك حاضرًا من ا٤بهاجرين 
وعرض األمر على علي، ا٢بجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرٞبن 

أخذ بيد عثماف فقاؿ: فلما رفض علي التقيد ٗبا سار عليو أبو بكر وعمر 
عبد الرٞبن وبايعو أبايعك على سنة اهلل ورسولو وا٣بليفتْب من بعده، فبايعو 

 .ناس وا٤بهاجروف واألنصار وأمراء األجناد وا٤بسلموفال
حصروا ُب الرىط الذين ٠باىم عمر بعد أف  للخػبلفةفا٤برشحوف 

طلب إليو ا٤بسلموف ذلك، وعبد الرٞبن بن عوؼ بعد أف أخرج نفسو من 
أخذ رأي ا٤بسلمْب فيمن يكوف خليفة، ٍب أعلن اسم الذي  للخػبلفةالَبشيح 

وبعد إعبلف اسم من يريده الناس كانت  .أف شاور الناسيريده ا٤بسلموف بعد 
وعلى ذلك فا٢بكم الشرعي ُب نصب  .البيعة لو، فصار خليفة هبذه البيعة
من ِقَبل من ٲبثلوف رأي ٝبهرة  للخػبلفةا٣بليفة ىو أف ُٰبصر ا٤برشحوف 

ا٤بسلمْب، ٍب تعرض أ٠باؤىم على ا٤بسلمْب، ويطلب منهم أف ٱبتاروا واحداً 
م ينظر من تكوف ٝبهرة ا٤بسلمْب، ػُ الء ا٤برشحْب ليكوف خليفة ٥بم، ثمن ىؤ 

 ـأي أكثريتهم ٔبانبو، فتؤخذ لو البيعة على ا٤بسلمْب ٝبيعاً، سواء من اختاره، أ
إٝباعًا سكوتيًا على حصر عمر للمرشحْب  الصحابةمن ٓب ٱبَبه، ألف إٝباع 

ًا على أخذ عبد أيض الصحابةُب ستة أشخاص معينْب، وإٝباع  للخػبلفة
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الرٞبن لرأي ا٤بسلمْب ٝبيعاً فيمن يكوف خليفة عليهم، ٍب إٝباعهم على إجراء 
البيعة ٤بن أعلن عبد الرٞبن ا٠بو بأنو ىو الذي اختاره ا٤بسلموف خليفة ٥بم 

كل ذلك  «إين نظرت ُب أمر الناس فلم أَرىم يَػْعدلوف بعثماف» حْب قاؿ:
  .يفةصريح ُب ا٢بكم الشرعي ُب نصب ا٣بل

 ؟بقيت مسألتاف: إحداٮبا من ىم ا٤بسلموف الذين ينصبوف ا٣بليفة
ىم ٝبيع  وأ ؟ىم عدد معْب من ا٤بسلمْب وىل ىم أىل ا٢بل والعقد، أ

وا٤بسألة الثانية ىي: ىل األعماؿ الٍب ٘بري ُب ىذا العصر ُب  ؟ا٤بسلمْب
ي ما يأمر ، ىاالنتخابات كاالقَباع السري، وصناديق االقَباع، وفرز األصوات

 .؟ال وبو اإلسبلـ أ
أما ا٤بسألة األؤب: فإف الشارع قد جعل السلطاف لؤلُمة، وجعل 
نصب ا٣بليفة للمسلمْب عامة، وٓب ٯبعلو لفئة دوف فئة، وال ١بماعة دوف 

من مات وليس في عنقو بيعة مات » ٝباعة، فالبيعة فرض على ا٤بسلمْب عامة:
ذلك ليس أىل ا٢بل والعقد ىم ول .وىذا عاـ لكل مسلم «ميتة جاىلية

وكذلك ليس أصحاب  .أصحاب ا٢بق ُب نصب ا٣بليفة دوف باقي ا٤بسلمْب
ا٢بق أشخاصاً معينْب، وإ٭با ىذا ا٢بق ١بميع ا٤بسلمْب دوف استثناء أحد، حٌب 
الفجار وا٤بنافقْب ما داموا مسلمْب بالغْب، ألف النصوص جاءت عامة، وٓب يرد 

  .لصغّب الذي ٓب يبلغ، فتبقى عامةما ٱبصصها سوى رفض بيعة ا
إاّل أنو ليس شرطًا أف يباشر ٝبيع ا٤بسلمْب ىذا ا٢بق، ألنو حق ٥بم، 
وىو وإف كاف فرضًا عليهم، ألف البيعة فرض، ولكنو فرض على الكفاية، 

إاّل أنو ٯبب أف ٲبّكن  .قامو البعض سقط عن الباقْبأوليس فرض عْب، فإذا 
قهم ُب نصب ا٣بليفة، بغض النظر عما إذا ٝبيع ا٤بسلمْب من مباشرة ح

استعملوا ىذا ا٢بق أـ ٓب يستعملوه، أي ٯبب أف يكوف ُب قدرة كل مسلم 
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فالقضية ىي  .التمكن من القياـ بنصب ا٣بليفة بتمكينو من ذلك ٛبكينًا تاماً 
ٛبكْب ا٤بسلمْب من القياـ ٗبا فرضو اهلل عليهم من نصب ا٣بليفة قيامًا يسقط 

لفرض، وليست ا٤بسألة قياـ ٝبيع ا٤بسلمْب هبذا الفرض بالفعل، عنهم ىذا ا
ألف الفرض الذي فرضو اهلل ىو أف ٯبري نصب ا٣بليفة من ا٤بسلمْب برضاىم، 

ويتفرع على ىذا أمراف: أحدٮبا أف يتحقق رضا  .ال أف ٯبريو ٝبيع ا٤بسلمْب
ذا النصب ٝبيع ا٤بسلمْب بنصبو، والثاين أف ال يتحقق رضا ٝبيع ا٤بسلمْب هب

  .مع ٙبقق التمكْب ٥بم ُب كبل األمرين
أما بالنسبة لؤلمر األوؿ فبل يشَبط عدد معْب فيمن يقوموف بنصب 
ا٣بليفة، بل أي عدد بايع ا٣بليفة، وٙبقق ُب ىذه البيعة رضا ا٤بسلمْب 
بسكوهتم، أو بإقبا٥بم على طاعتو بناء على بيعتو، أو بأي شيء يدؿ على 

ة ا٤بنصوب خليفة للمسلمْب ٝبيعاً، ويكوف ىو ا٣بليفة رضاىم، يكوف ا٣بليف
إذ يتحقق فيهم ا١بمع ُب إجراء نصب  .شرعًا ولو قاـ بنصبو ٟبسة أشخاص

ا٣بليفة، ويتحقق الرضا بالسكوت وا٤ببادرة للطاعة، أو ما شاكل ذلك، على 
إذا  أما .شرط أف يتم ىذا ٗبنتهى االختيار والتمكْب من إبداء الرأي ٛبكيناً تاماً 

ٓب يتحقق رضا ٝبيع ا٤بسلمْب، فإنو ال يتم نصب ا٣بليفة إال إذا قاـ بنصبو 
ٝباعة يتحقق ُب نصبهم لو رضا ٝبهرة ا٤بسلمْب، أي أكثريتهم، مهما كاف 
عدد ىذه ا١بماعة، ومن ىنا جاء قوؿ بعض الفقهاء: ٯبري نصب ا٣بليفة 

د ا١بماعة الٍب يتحقق إذ يعتربوف أىل ا٢بل والعق -ببيعة أىل ا٢بل والعقد لو 
 ا٣بػبلفةرضا ا٤بسلمْب ٗبا تقـو بو من بيعة أي رجل حائز على شروط انعقاد 

بيعة أىل ا٢بل والعقد ىي الٍب ٯبري فيها نصب  توعلى ذلك فليس -
ا٣بليفة، وليس وجود بيعتهم شرطًا ١بعل نصب ا٣بليفة نصبًا شرعياً، بل بيعة 

الدالة على ٙبقق رضا ا٤بسلمْب هبذه أىل ا٢بل والعقد أمارة من األمارات 
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وكل أمارة تدؿ  .البيعة، ألف أىل ا٢بل والعقد كانوا يعتربوف ا٤بمثلْب للمسلمْب
على ٙبقق رضا ا٤بسلمْب ببيعة خليفة يتم هبا نصب ا٣بليفة، ويكوف نصبو هبا 

  .نصباً شرعياً 
وعلى ذلك فا٢بكم الشرعي ىو أف يقـو بنصب ا٣بليفة ٝبع يتحقق 

بهم لو رضا ا٤بسلمْب بأي أمارة من أمارات التحقق، سواء أكاف ذلك ُب نص
 ـ بكوهنم أكثر ا٤بمثلْب للمسلمْب، أ ـبكوف ا٤ببايعْب أكثر أىل ا٢بل والعقد أ

مسارعتهم بالطاعة بناء على ىذه  ـكاف بسكوت ا٤بسلمْب عن بيعتهم لو، أ
تمكْب التاـ من إبداء بأية وسيلة من الوسائل، ما داـ متوفرًا ٥بم ال ـالبيعة، أ

وليس من ا٢بكم الشرعي كوهنم أىل ا٢بل والعقد، وال كوهنم أربعة أو  .رأيهم
بل ا٢بكم  .أربعمائة أو أكثر أو أقل، أو كوهنم أىل العاصمة أو أىل األقاليم

الشرعي كوف بيعتهم يتحقق فيها الرضا من قبل ٝبهرة ا٤بسلمْب بأية أمارة من 
  .إبداء رأيهم ٛبكيناً تاماً  األمارات مع ٛبكينهم من

وا٤براد ٔبميع ا٤بسلمْب، ا٤بسلموف الذين يعيشوف ُب الببلد ا٣باضعة 
 ا٣بػبلفةللدولة اإلسبلمية، أي الذين كانوا رعايا للخليفة السابق إف كانت 

هبم إف كانت  ا٣بػبلفةقائمة، أو الذين يتم هبم قياـ الدولة اإلسبلمية وتنعقد 
ّب قائمة من قبلهم، وقاموا ىم بإٯبادىا واستئناؼ ا٢بياة الدولة اإلسبلمية غ

اإلسبلمية بواسطتها، أما غّبىم من ا٤بسلمْب فبل تشَبط بيعتهم وال يشَبط 
رضاىم، ألهنم إما أف يكونوا خارجْب على سلطاف اإلسبلـ، أو يكونوا 
يعيشوف ُب دار كفر وال يتمكنوف من االنضماـ إٔب دار اإلسبلـ، وكبلٮبا ال 
حق لو ُب بيعة االنعقاد، وإ٭با عليو بيعة الطاعة، ألف ا٣بارجْب على سلطاف 

والذين ُب دار الكفر ال يتحقق هبم قياـ  .اإلسبلـ حكمهم حكم البغاة
وعلى ذلك فا٤بسلموف  .سلطاف اإلسبلـ حٌب يقيموه بالفعل، أو يدخلوا فيو
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نصب ا٣بليفة  الذين ٥بم حق بيعة االنعقاد، ويشَبط ٙبقق رضاىم حٌب يكوف
وال يقاؿ ىذا  .نصبًا شرعياً، ىم الذين يقـو هبم سلطاف اإلسبلـ بالفعل

ال يقاؿ ذلك ألنو ٕبث  .الكبلـ ٕبث عقلي، وليس ىنالك دليل شرعي عليو
ُب مناط ا٢بكم، وليس ُب نفس ا٢بكم، و٥بذا ال يؤتى لو بدليل شرعي وإ٭با 

وٙبقيق ما ىي ا٤بيتة  .الشرعي فأكل ا٤بيتة حراـ، ىو ا٢بكم .ىو ببياف حقيقتو
فقياـ ا٤بسلمْب بنصب  .ىو مناط ا٢بكم، أي ا٤بوضوع الذي يتعلق بو ا٢بكم

ا٣بليفة ىو ا٢بكم الشرعي، وأف يكوف ىذا النصب بالرضا واالختيار ىو 
أما من ىم ا٤بسلموف  .ا٢بكم الشرعي أيضاً، وىذا ىو الذي يؤتى لو بالدليل

األمر الذي يتحقق فيو الرضا واالختيار، فذلك  الذين يتم هبم النصب، وما ىو
مناط ا٢بكم أي ا٤بوضوع الذي جاء ا٢بكم ٤بعا١بتو، وانطباؽ ا٢بكم الشرعي 

وعليو يبحث ىذا الشيء  .عليو ىو الذي ٯبعل ا٢بكم الشرعي فيو متحققاً 
  .الذي جاء ا٢بكم الشرعي لو ببياف حقيقتو

بد لو من دليل شرعي،  وال يقاؿ إف مناط ا٢بكم ىو علة ا٢بكم فبل
ال يقاؿ ذلك ألف مناط ا٢بكم غّب علة ا٢بكم، وىنالك فرؽ كبّب بْب العلة 

ذه ال بد ٥با من دليل شرعي فالعلة ىي الباعث على ا٢بكم، وى .وا٤بناط
، أما مناط ا٢بكم فهو ا٤بوضوع الذي جاء بو ا٢بكم، أي ىو ا٤بسألة الٍب عليها

ومعُب كونو الشيء الذي نيط بو  .وال علتوينطبق عليها ا٢بكم، وليس دليلو 
ا٢بكم ىو أنو الشيء الذي ُعّلق بو ا٢بكم، أي أنو قد جيء با٢بكم لو، أي 

فمناط ا٢بكم  .٤بعا١بتو ال أنو جيء با٢بكم ألجلو حٌب يقاؿ إنو علة ا٢بكم
فإف ٙبقيق  .وٙبقيقو غّب ٙبقيق العلة .ىو الناحية غّب النقلية ُب ا٢بكم الشرعي

يرجع إٔب فهم النص الذي جاء معلبًل، وىذا فهم للنقليات وليس ىو  العلة
وا٤براد بو الواقع الذي يطبق عليو  .ا٤بناط، بل ا٤بناط ىو ما سوى النقليات
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 .فإذا قلت ا٣بمر حراـ فإف ا٢بكم الشرعي ىو حرمة ا٣بمر .ا٢بكم الشرعي
ليو بأنو حراـ أو فتحقيق كوف الشراب ا٤بعْب ٟبراً أو ليس ٖبمر ليتأتى ا٢بكم ع

ليس ٕبراـ ىو ٙبقيق ا٤بناط، فبل بد من النظر ُب كوف الشراب ٟبراً أو غّب ٟبر 
وإذا  .حٌب يقاؿ عنو إنو حراـ، وىذا النظر ُب حقيقة ا٣بمر ىو ٙبقيق ا٤بناط

قلت ا٤باء الذي ٯبوز الوضوء منو ىو ا٤باء ا٤بطلق، فإف ا٢بكم الشرعي ىو كوف 
فتحقيق كوف ا٤باء مطلقاً أو غّب مطلق  .وز منو الوضوءا٤باء ا٤بطلق ىو الذي ٯب

ليتأتى ا٢بكم عليو بأنو ٯبوز الوضوء منو ىو ٙبقيق ا٤بناط، فبل بد من النظر ُب  
كوف ا٤باء مطلقاً أو غّب مطلق حٌب يقاؿ انو ٯبوز الوضوء منو، وىذا النظر ُب 

يو الوضوء للصبلة وإذا قلت إفَّ احملدث ٯبب عل .حقيقة ا٤باء ىو ٙبقيق ا٤بناط
وقد  .فتحقيق كوف الشخص ٧بدثًا أو ليس ٗبحدث ىو ٙبقيق ا٤بناط وىكذا

فهذه ا٤بواضع وأشباىها ٩با يقتضي تعيْب ا٤بناط »قاؿ الشاطيب ُب ا٤بوافقات: 
قد » وقاؿ: «ال بد فيها من أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إٔب كل نازلة

 يفتقر ُب ذلك إٔب العلم ٗبقاصد الشارع  يتعلق االجتهاد بتحقيق ا٤بناط فبل
كما أنو ال يفتقر إٔب معرفة علم العربية ألف ا٤بقصود من ىذا االجتهاد إ٭با ىو 
العلم با٤بوضوع على ما ىو عليو، وإ٭با يفتقر فيو إٔب العلم ٗبا ال يعرؼ ذلك 
 ا٤بوضوع إاّل بو من حيث قصدت ا٤بعرفة بو، فبل بد أف يكوف اجملتهد عارفاً 

ؿ ا٢بكم الشرعي على وفق ذلك نػز و٦بتهدًا من تلك ا١بهة الٍب ينظر فيها ليت
 .«ا٤بقتضى

فإف ٙبقيق العلة يرجع إٔب فهم النص الذي جاء معلبلً، وىذا فهم 
الواقع الذي  وا٤براد بو .بل ا٤بناط ىو ما سوى النقليات ،النقليات وليس ىو ا٤بناط

ر حراـ فتحقيق كوف الشيء ٟبراً أو فإذا قلت ا٣بم .يطبق عليو ا٢بكم الشرعي
وإذا قلت ا٤باء ا٤بطلق ىو الذي يتوضأ منو كاف  .ليس ٖبمر ىو ٙبقيق ا٤بناط



 

 ٘ٔ 

ٙبقيق كوف ا٤باء مطلقًا أو غّب مطلق ىو ٙبقيق ا٤بناط، وإذا قيل إفَّ احملدث 
ٯبب عليو الوضوء كاف ٙبقيق كوف الشخص ٧بدثًا أو ليس ٗبحدث ىو ٙبقيق 

ا٤بناط ىو ٙبقيق الشيء الذي ىو موضوع ا٢بكم، ولذلك ال فتحقيق  .ا٤بناط
يشَبط فيمن ٰبقق ا٤بناط أف يكوف ٦بتهداً أو مسلماً بل يكفي أف يكوف عا٤باً 

فيمن ىم ا٤بسلموف الذين تكوف بيعتهم دالة على ومن ىنا كاف البحث  .بالشيء
  .الرضا ىو ٕبث ُب ٙبقيق ا٤بناط

ا ا٤بسألة الثانية وىي ما ٰبصل ُب أم .ىذا من ناحية ا٤بسألة األؤب
ىذه األياـ من إجراء االنتخابات باالقَباع السري، واٚباذ صناديق اقَباع، وفرز 

 .األصوات وما شاكل ذلك، فإف ىذا كلو أساليب ألداء االختيار بالرضى
ولذلك ال تدخل ٙبت ا٢بكم الشرعي، وال ُب مناط ا٢بكم الشرعي الذي ىو 

الٍب ال بد ٥با  كم ٤بعا١بتو ألهنا ليست من أفعاؿ العبادا٤بوضوع الذي جاء ا٢ب
لفعل  أساليب، وإ٭با ىي من دليل يدؿ على انطباؽ ا٢بكم الشرعي عليها

العبد الذي جاء ا٢بكم الشرعي لو، أي الذي جاء خطاب الشارع متعلقًا بو، 
 .أال وىو نصب ا٣بليفة بالرضا ُب حالة من التمكْب التاـ من إبداء الرأي

فأي أسلوب  .للمسلمْب أف ٱبتاروا ىذه األساليب، و٥بم أف ٱبتاروا غّبىاف
يؤدي إٔب ٛبكْب ا٤بسلمْب من القياـ بفرض نصب ا٣بليفة بالرضا واالختيار، 

وال يقاؿ إف  .ٯبوز للمسلمْب أف يستعملوه ما ٓب يرد دليل شرعي على ٙبرٲبو
 بد من دليل يدؿ ىذا األسلوب فعل العبد فبل ٯبري إال وفق حكم شرعي فبل

على حكمو، ال يقاؿ ذلك ألف فعل العبد الذي ٯبب أف ٯبري وفق ا٢بكم 
الشرعي وال بد من دليل يدؿ على حكمو إ٭با ىو الفعل الذي يعترب أصبًل أو 

وذلك  .يعترب فرعًا لفعل ٓب يأت دليل عاـ ألصلو وإ٭با جاء دليل أصلو خاصاً 
أما  .ا وال يشمل كل فعل من أفعا٥بامثل الصبلة فإف دليلها خاص بالقياـ هب
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ورد دليل عاـ للقياـ بأصلو فإف ىذا الدليل العاـ الفعل الذي ىو فرع لفعل 
، وٰبتاج ٙبرًن ٯبعل ٝبيع األفعاؿ الفرعية الٍب تؤدي للقياـ بأصل الفعل مباحة

، وىكذا ٱبرج عن حكم اإلباحةالفعل الذي ىو فرع إٔب دليل ٰبرمو حٌب 
وُب مسألة االنتخابات ىذه، الفعل األصل ىو نصب ا٣بليفة  .ٝبيع األساليب

أما األفعاؿ الٍب تتفرع عن ذلك من مثل االقَباع واٚباذ  .بالرضا واالختيار
صناديق االقَباع وفرز األصوات وما شاكل ذلك فإهنا تدخل ٙبت حكم 
األصل وال ٙبتاج إٔب دليل آخر، وإخراجها عن حكم األصل أي ٙبرٲبها ىو 

أما الوسائل وىي األدوات مثل  .ٰبتاج إٔب دليل، وىكذا ٝبيع األساليب الذي
الصندوؽ الذي توضع فيو األوراؽ فإهنا تأخذ ا٢بكم الذي أخذتو األشياء ال 

ٓب يرد دليل  األفعاؿ وتنطبق عليها قاعدة: )األصل ُب األشياء اإلباحة ما
ىي الفعل الذي يعترب والفرؽ بْب الطريقة واألسلوب ىو أف الطريقة  .التحرًن(
 دليلو كاف بل ألصلو عاـ دليل من حيث ىو، أو فرعًا ألصل ٓب يأتأصبًل 
أي  -أّما األسلوب فهو الفعل الذي يكوف فرعًا لفعل قد جاء لو  .بو خاصاً 

ومن ىنا كاف ال بد أف تكوف الطريقة مستندة إٔب دليل  .دليل عاـ - لؤلصل
تلتـز وال ٱبّب فيها ا٤بسلم ما ٓب  شرعي ألهنا حكم شرعي، ولذلك ٯبب أف

يكن حكمها اإلباحة، ٖببلؼ األسلوب فإنو ال يستند إٔب دليل شرعي بل 
ولذلك ال ٯبب التزاـ أسلوب معْب ولو فعلو الرسوؿ  .ٯبري عليو حكم أصلو

،  ،بل كل أسلوب للمسلم أف يفعلو ما داـ يؤدي إٔب القياـ بالعمل
 .األسلوب يعينو نوع العملولذلك قيل إف  .فيصبح فرعاً لو
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 للخـالفةلم يعين الشرع شخصاً معيناً 
عّْب شخصًا معينًا يكوف خليفة بعده يناقض  القوؿ بأف الرسوؿ 

عّْب األشخاص الذين يكونوف   والقوؿ بأف الرسوؿ  .نصوص الشريعة
 .خلفاء بعده إٔب يـو القيامة، أكثر مناقضة لنصوص اإلسبلـ

بعده فإنو ظاىر من  للخػبلفةؿ عْب شخصًا أما بطبلف كوف الرسو 
 عدة وجوه:

أواًل: إنو يتناقض مع البيعة، ألف تعيْب الشخص، يعْب تعريف 
ا٤بسلمْب من يكوف خليفة عليهم، وبذلك يكوف ا٣بليفة معلوماً، فلم تبق 

ألف البيعة ىي الطريقة لنصب ا٣بليفة، فإذا عّْب سلفاً ٓب  .حاجة لتشريع البيعة
لبياف طريقة نصبو، ألنو ُنصب بالفعل، وال يقاؿ إف البيعة ىي تبق حاجة 

إعطاء الطاعة ٥بذا ا٣بليفة، ألف الشرع نص على طاعة ا٣بليفة وأوٕب األمر 
بنصوص أخرى كثّبة وىي غّب نص البيعة، فالطاعُة طلبت من ا٤بسلمْب طلباً 

ارىا طاعة، صرٰباً، أما البيعة فقد طلبت من ا٤بسلمْب طلبًا آخر ال على اعتب
وإف كانت تتضمن معُب الطاعة، ولكنها طلبت على اعتبار أهنا عقد 

، ومعناىا ُب ٝبيع األحاديث الٍب وردت فيها، ىو إعطاء الرئاسة ٤بن للخػبلفة
فاشَباط البيعة  .الرئاسة، وليس معناىا الطاعة هيُبايَع، واالستعداد لبلنقياد ٥بذ

 .ص معْب أف يكوف خليفة من بعدهلنصب ا٣بليفة يناقض تعيْب الرسوؿ لشخ
على أف ألفاظ البيعة الٍب جاءت ُب األحاديث الصحيحة جاءت عامة وٓب 
ٚبصص بأشخاص، ومطلقة وٓب تقّيد بأي قيد، ولو كانت تعِب بيعة شخص 

من مات وليس في عنقو » فاألحاديث لفظها: .معّْب ٤با كانت عامة ومطلقة
فالقوؿ بأف الرسوؿ نص على  «ع إماماً ورجل باي» ،«من بايع إماماً » ،«بيعة

وال  .شخص معْب يكوف خليفة بعده ينقضو ويبطلو عمـو البيعة وإطبلقها
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يقاؿ إف ىذا يعِب أف البيعة ىي عْب نصب ا٣بليفة مع أف نصب ا٣بليفة غّب 
البيعة، فبل بد أف ينصب ا٣بليفة أواًل ٍب يبايع، ال يقاؿ ذلك ألف كوف البيعة 

وال يقاؿ إنو ال بد أف ينصب  .يفة ال يعِب أهنا عْب نصبوطريقة لنصب ا٣بل
ا٣بليفة أواًل ويعرؼ نصبو ٍب يبايع، ال يقاؿ ذلك ألف ىذا يعِب أف ىناؾ طريقة 
أخرى لنصب ا٣بليفة، وأف البيعة ىي ٦برد إعطاء الطاعة، مع أف أحاديث 

 .غّبىاالبيعة كلها تدؿ على أهنا طريقة النصب للخليفة، وليست ىناؾ طريقة 
فإهنا صرٰبة ُب أهنا تعِب من  «من مات وليس في عنقو بيعة»: انظر قولو 

وىذا  .مات وٓب ينصب لو إماـ ببيعة، وال تعِب مطلقًا من مات وٓب يطع إماماً 
يدؿ على أف البيعة ُب ىذا ا٢بديث تعِب طريقة نصب ا٣بليفة وال تعِب الطاعة 

فإنو  «ن فاقتلوا اآلخَر منهماإذا بويع لخليفتي» :وانظر قولو  .وحدىا
وىكذا ٝبيع أحاديث  .صريح بأنو إذا ُنصب خليفتاف فاقتلوا اآلخر منهما

وأحاديث البيعة تدؿ على أهنا ال  .البيعة صرٰبة ُب أهنا طريقة نصب ا٣بليفة
تعِب الطاعة فقط وال الطاعة مطلقًا وإ٭با تعِب االنقياد ٤بن ينصب خليفة، مع 

وفوؽ ذلك فإنو ٓب يصح عن الرسوؿ  .يقة نصب ا٣بليفةمعناىا الذي ىو طر 
  ًأي حديث رواية ودراية يبْب طريقة لنصب ا٣بليفة غّب البيعة مطلقا. 

تدؿ على أنو سيكوف نزاع بْب  ثانياً: وردت أحاديث من الرسوؿ 
، وتسابق عليها، فلو كاف ىنالك نص من الرسوؿ على ا٣بػبلفةالناس على 

زاع مع وجود النص، أو لنص الرسوؿ أف أناساً شخص ٤با كاف ىناؾ ن
اع يكوف بْب الناس نػز ولكن النصوص جاءت بأف ال .سينازعوف ىذا الشخص

فقد  .ا٣بػبلفةاع وا٢بسم ُب موضوع نػز مع بعضهم، وبّْب طريقة فض ىذا ال
روى مسلم ُب صحيحو قاؿ: حدثِب وىب بن بَِقيَّة الواسطي حدثنا خالد بن 

عن أيب نضرة عن أيب سعيد ا٣بدري قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عبد اهلل ا١بريري
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: «وروى مسلم ُب صحيحو قاؿ  «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما
حدثنا زىّب بن حرب واسحق بن إبراىيم قاؿ اسحق أخربنا وقاؿ زىّب حدثنا 
جرير عن األعمش عن زيد بن وىب عن عبد الرٞبن بن عبد رب الكعبة قاؿ: 

سجد فإذا عبد اهلل بن عمرو بن العاص جالس ُب ظل الكعبة دخلت ا٤ب
ُب  والناس ٦بتمعوف عليو فأتيتهم فجلست إليو فقاؿ: كنا مع رسوؿ اهلل 

الصبلة جامعة فاجتمعنا  إذ نادى منادي رسوؿ اهلل  ...الً نػز لنا منػز سفر، ف
يدل  إنو لم يكن نبي قبلي إال كان حقًا عليو أن» فقاؿ: إٔب رسوؿ اهلل 

أمتو على خير ما يعلمو لهم وينذرىم شر ما يعلمو لهم إلى أن قال: ومن بايع 
إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبو فليطعو إن استطاع فإن جاء آخر ينازعو 

وروى مسلم ُب صحيحو قاؿ: حدثنا ٧بمد بن بشار  «فاضربوا عنق اآلخر
أيب حاـز قاؿ: حدثنا ٧بمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن 

كانت بنو » قاؿ: قاعدت أبا ىريرة ٟبس سنْب فسمعتو ٰبدث عن النيب 
إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما ىلك نبي خلفو نبي وإنو ال نبي بعدي وستكون 

وروى مسلم ُب  «خلفاء فتكثر قالوا: فما تأمرنا قال فوا ببيعة األول فاألول
نا يونس بن أيب يعفور عن أبيو صحيحو قاؿ: حدثِب عثماف بن أيب شيبة حدث

من أتاكم وأمركم جميع على » يقوؿ: عن عرفجة قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 
وىذا معناه أف  «رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

وىذا يناقض كوف  .حق ١بميع ا٤بسلمْب، ولكل واحد أف ينازع عليها ا٣بػبلفة
 .خليفة بعده الرسوؿ يعْب شخصاً معيناً يكوف

ثالثاً: إف األحاديث الٍب وردت فيها كلمة إماـ ٗبعُب خليفة، وردت 
ىذه الكلمة نكرة، وحْب وردت معرفة، جاءت إما معرفة بأؿ الٍب للجنس وإما 

ففي األمكنة الٍب جاءت فيها معرفة بأؿ، جاءت  .معرفة باإلضافة بلفظ ا١بمع
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قام » ،«من بايع إماماً » قوؿ:فيها أؿ للجنس بدليل سياؽ ا١بملة فالرسوؿ ي
فاإلمام الذي على الناس راع » ويقوؿ: «يكون بعدي أئمة» ،«إلى إمام جائر

 ويقوؿ: «نما اإلمام ُجنة يقاتل من ورائو ويُتقى بوإ» ،«وىو مسؤول عن رعيتو
وىذا كلو يدؿ على  «شرار أئمتكم» ،«خيار أئمتكم» ،«ألئمة المسلمين»

خليفة وٓب يعّينو، وىو صريح ُب داللتو على أف  أهبم من يكوف أف الرسوؿ 
وإذا  .، بل جعلها حقًا ١بميع ا٤بسلمْبللخػبلفةالرسوؿ ٓب يعْب شخصًا معينًا 

أضيف إليها أف بعض النصوص وردت بصيغة ا١بمع، كاف ذلك نصًا ُب نفي 
 .إمامة شخص معْب

ين  رابعاً: إف الصحابة رضواف اهلل عليهم اختلفوا على األشخاص الذ
وىذا االختبلؼ على األشخاص  .كانوا ُب أيامهم من يكوف خليفة منهم

ومن األشخاص الذين  .للخػبلفةدليل على أف الرسوؿ ٓب يعْب شخصًا معينًا 
اختلفوا، األشخاص الذين يقاؿ إف الرسوؿ نص على خبلفتهم، وٮبا: أبو بكر 

ن الرسوؿ على ومع اختبلفهم ٓب ٰبتج أي واحد منهم بأف ىناؾ نصاً م .وعلي
لو، وٓب ٰبتج أحد من الصحابة عمومًا بوجود نص على اشخاص،  ا٣بػبلفةأف 

فلو كاف ىنالك نص الحتجوا بو، فعدـ احتجاجهم بأي نص معناه أنو ال 
وال يقاؿ إنو يوجد نص ولكن ٓب  .للخػبلفةيوجد نص على شخص معْب 

لوا ػالذين نق يبلغهم وعرؼ من بعدىم، ألف ديننا أخذناه عن الصحابة فهم
 عن - نص أي -م يرد النص ػفإذا ل .ديثػرآف، وىم الذين رووا لنا ا٢بػإلينا الق

عنهم أخذناه وما ٓب يأت  جاء الوجوه، فما من بوجو وال يعترب ال فإنو الصحابة
وُب مسألة النص على خليفة بعد الرسوؿ، ٪بد  .ا٢بائطعنهم ضربنا بو عرض 

ن فيهم أبو بكر وعلي متفقْب على عدـ وجود دوف استثناء ٗب الصحابة ٝبيعهم
، لعدـ ذكرىم لذلك، مع وجود دواعي للخػبلفةشخص معّْب أي نص على 
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 فدؿ ذلك على بطبلف كوف الرسوؿ عّْب شخصاً  .ذكر النص لو كاف القوؿ ولزـو
ا٤بسلمْب فإف  وال يقاؿ إف عدـ ذكر النص كاف حرصاً على ٝبع كلمة .للخػبلفة

الذي كانت  حكم من أحكاـ اهلل، وعدـ تبليغو ُب الوقت ىذا يعِب كتماف
وىذا الكتماف  .ا٤بسلمْبا٢باجة ماسة لو، ال سيما وىو ُب أمر من أعظم أمور 

 .لدين اهلل ٩با ال ٯبوز أف يصدر من صحابة رسوؿ اهلل
ٓب يستخلف  خامساً: وردت نصوص صرٰبة على أف الرسوؿ 

فقد روى  .ف شخص معْب خليفة بعدهأحداً، ٗبعُب أنو ٓب ينص على أف يكو 
قيل لعمر أال » البخاري عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، قاؿ:

قال: إن استخلف فقد استخلف من ىو خير مني أبو بكر، وإن  ؟تستخلف
وروى مسلم عن ابن عمر  .« أترك فقد ترك من ىو خير مني، رسول اهلل

اهلل عز وجل ٰبفظ دينو وإين لئن إف » أف عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو قاؿ:
ستخلف فإف أبا بكر قد أٓب يستخلف، واف  ال استخلف فإف رسوؿ اهلل 

وال يقاؿ إف ىذا رأي  .فهذا نص على أف الرسوؿ ٓب يستخلف .«استخلف
لعمر، فإف الصحايب إذا قاؿ: فعل رسوؿ اهلل كذا، وٓب يفعل كذا، أو كنا ُب 

يكوف ىذا حديثًا ٰبتج بو وال يكوف قوؿ عهده كذا، أو كاف ُب عهده كذا، 
على أف عمر قاؿ ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة، وعلي  .صحايب

رضي اهلل عنو كاف، وبلغو ىذا القوؿ فلم ينكر على عمر منكر، ٩با يدؿ على 
 .موافقتهم على ما رواه عمر

ىذا من حيث امتناع ورود نص معْب على تعيْب شخص معْب 
حيث النصوص الٍب أوردىا من يقولوف إف ىناؾ نصًا على  ، أما منللخػبلفة

شخص معْب، فإف ىذه النصوص، منها ما أوردوه للداللة على استخبلؼ 
الرسوؿ أليب بكر ألف يكوف خليفة بعده، ومنها ما أوردوه للداللة على 
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 .وال بد من إيرادىا وبياف ما فيها .استخبلؼ علي ألف يكوف خليفة بعده
ٍب أوردىا الذين يقولوف إف الرسوؿ استخلف أبا بكر أما النصوص ال

فيها أبا بكر، وليس فيها أي شيء يدؿ  فهي قسماف: قسم مدح الرسوؿ 
وقسم استنبط منها بعضهم استنباطًا أف الرسوؿ استخلف  .على انو استخلفو

أما القسم األوؿ الذي مدح فيو  .للخػبلفةواستنبط آخروف انو رشحو  .أبا بكر
أبا بكر، فإنا نورد ٭بوذجًا منها بذكر بعضها، وكلها ال ٚبرج عن معُب الرسوؿ 

 .ا٤بدح
إن من أَمنِّ » قاؿ: روى البخاري عن أيب سعيد ا٣بدري أف النيب 

الناس علّي في صحبتو ومالو أبا بكر، ولو كنت متخذًا خلياًل غير ربي 
َقَينَّ  في المسجد باب إال التخذت أبا بكر، ولكن أخوة اإلسالم ومودتو، ال يـَبـْ

وقد روى ىذا ا٢بديث مسلم أيضًا بألفاظ غّب ىذه  .«ُسّد، إال باب أبي بكر
وىذا ا٢بديث ال شيء فيو ٯبعل ا٤برء يقوؿ انو  .األلفاظ، ولكنها قريبة منها

والرسوؿ  .استخبلؼ أليب بكر، وكل ما فيو انو مدح أليب بكر من الرسوؿ
 فقد وردت أحاديث ُب مدح عمر  .مدح كثّبًا من الصحابة بأ٠بائهم

وعثماف وعلي وسعد بن أيب وقاص وطلحة والزبّب وأيب عبيدة بن ا١براح 
بن اوا٢بسن وا٢بسْب رضي اهلل عنهم، وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعبد اهلل 

 .وأـ سلمة وببلؿ وغّبىم  جعفر وخدٯبة وعائشة وفاطمة بنت النيب 
 .ؼ وال بوجو من الوجوهفمجرد ا٤بدح ال يدؿ على االستخبل

أما األحاديث الٍب استنبط منها بعضهم خبلفة أيب بكر، فإهنا أربعة 
 وىذه األحاديث ىي: .أحاديث نوردىا ونبْب ما ُب كل منها

قالت عائشة رضي » أواًل: روى البخاري عن القاسم بن ٧بمد قاؿ:
ستغفر لك ذاك لو كان وأنا حي فأ ، فقال رسول اهلل .اهلل عنها: وارأساه
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ْكِلَياه، واهلل إني ألظنك تحب موتي، ولو كان ُـ وأدعو لك، فقالت عائشة: واث
بل أنا  : ذاك لظللت آخر يومك معرسًا ببعض أزواجك؛ فقال النبي

وارأساه، لقد ىممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنو فأعهد أن يقول 
ع المؤمنون، أو يدفع اهلل القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى اهلل ويدف

 ٕب وروى مسلم ىذا ا٢بديث عن عائشة بلفظ قالت: قاؿ .«المؤمنون ويأبى
ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً، » ُب مرضو: رسوؿ اهلل 

فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى اهلل والمؤمنون إاّل أبا 
 .«بكر

 عن ٧بمد بن جبّب بن مطعم عن أبيو قاؿ: ثانياً: روى البخاري
امرأة فكلمتو في شيء، فأمرىا أن ترجع إليو، قالت يا رسول   أتت النبي»

قال: إن لم تجديني  - كأنها تريد الموت -اهلل أرأيت إن جئت ولم أجدك 
وروى مسلم ىذا ا٢بديث عن ٧بمد بن جبّب بن مطعم عن أبيو  «فأتي أبا بكر

يا  :شيئاً، فأمرىا أن ترجع إليو، فقالت  ألت رسول اهللإن امرأة س» بلفظ:
قال  - قال أبي كأنها تعني الموت -رسول اهلل ارأيت إن جئت فلم أجدك 

 .«فإن لم تجديني فأتي أبا بكر
قال   أن رسول اهلل» ثالثاً: روى البخاري عن عائشة أـ ا٤بؤمنْب:

قلت إن أبا بكر إذا قام في مرضو مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة: 
في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فُمْر عمر فليصِل، فقال مروا أبا بكر 

فقالت عائشة: فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في  .فليصل بالناس
إنكن صواحب  : مقامك لم يسمع الناس، ففعلت حفصة، فقال رسول اهلل

ت حفصة لعائشة: ما كنت ألصيب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقال
 .«منك خيراً 
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سمعت عائشة وسئلت » ة قاؿ:يكرابعاً: روى مسلم عن ابن أيب مل
قالت: أبو بكر، فقيل لها: ثم  ؟مستخلفًا لو استخلفو  من كان رسول اهلل
قالت: أبو عبيدة بن  ؟ثم قيل لها من بعد عمر .قالت عمر ؟من بعد أبي بكر

 .«اثم انتهت إلى ىذ .الجراح
 وىذه األحاديث كلها ال تصلح دليبًل على استخبلؼ الرسوؿ 

أما ا٢بديث األوؿ برواية البخاري، فبل يصلح دليبًل ألف الرسوؿ  .أليب بكر
 :ولكنو ٓب يفعل، فبل يكوف دليبًل ألف الدليل ىو  «ىممت وأردت» يقوؿ

 .عياً وفعلو وسكوتو، أما ما عدا ذلك فبل يعترب دليبًل شر  قوؿ الرسوؿ 
ويرجِّح ىذا الفهَم أف عائشة رضي اهلل عنها راوية ا٢بديث ىي بنت أيب بكر، 
ومن ٍب فأبو بكر يُرجَّح علُمو با٢بديث، ولو كاف ىذا ا٢بديث يدؿ على ذلك 
الحتج بو أبو بكر حْب ذىب إٔب السقيفة يناقش األنصار حْب اجتمعوا لبيعة 

دليبًل على استخبلؼ أيب  وعليو فإف ىذا ا٢بديث ال يصلح .خليفة منهم
َحتَّى قاؿ: " . وكذلك ىو ال يصلح دليبًل برواية مسلم، ألف الرسوؿ بكر

 .وٓب يكتب ، "َأْكُتَب ِكَتابًا
وأما ا٢بديث الثاين فبل يدؿ على استخبلؼ أيب بكر، ألف ا٤برأة 
قالت: وٓب أجدؾ، فيصدؽ أهنا ال ٘بده لغيابو ُب غزوة من الغزوات، أو ُب أي 

ف من الشؤوف، وال يوجد فيو ما يدؿ على أهنا تريد من قو٥با وٓب أجدؾ بأف شأ
وما جاء ُب ا٢بديث من قولو )كأهنا تريد ا٤بوت( ىو قوؿ  .تكوف قد متَّ 
فأمر الرسوؿ ٥با أف تذىب أليب بكر إذا جاءت وٓب ٘بده، ال  .١ببّب وفهم لو

على أنو لو فرض  .ؿبعد الرسو  ا٣بػبلفةداللة فيو على استخبلؼ أيب بكر ُب 
أهنا تريد ا٤بوت فإنو كذلك ال يعِب أنو ٥بذا القوؿ عْب أبا بكر ليكوف خليفة 

وأما ا٢بديث الثالث فهو استخبلؼ ُب الصبلة ليس غّب،  .بعده
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وأما قو٥بم  .واالستخبلؼ ُب الصبلة ال يدؿ على االستخبلؼ ُب ا٢بكم
انا، ىو فهم ٥بم، وىو فهم رضيو رسوؿ اهلل ألمر ديننا، أفبل نرضاه ألمر دني

فليس كل من يصلح  .خاطئ، ألف ىنالك فرقاً شاسعاً بْب الصبلة وبْب ا٢بكم
على أف النص  .ألف يكوف إمامًا ُب الصبلة يصلح ألف يكوف إمامًا ُب ا٢بكم

خاص بالصبلة، فبل يشمل غّبىا، وال يصح أف ٰبمل على غّبىا ٣بصوصية 
 .النص

 يعترب حديثاً، ألنو ٓب يسند إٔب الرسوؿ وأما ا٢بديث الرابع فإنو ال
ورأي الصحابة ال ٰبتج بو وال يعترب دليبًل  .بشيء، وإ٭با ىو رأي لعائشة

 .شرعياً، ولذلك يرد ألنو ليس ٕبديث وال قيمة لو ُب األحكاـ الشرعية
ىذا من حيث األحاديث الٍب أوردىا الذين يقولوف باستخبلؼ أيب 

ردىا الذين يقولوف أف الرسوؿ استخلف عليًا فهي أما األحاديث الٍب أو  .بكر
ثبلثة أقساـ: قسم مدح فيو الرسوؿ سيدنا عليًا رضي اهلل عنو، وقسم استنبط 
منها بعضهم استنباطاً أف الرسوؿ استخلف علياً، وقسم ورد فيها عند احملتجْب 

 .نص صريح أف الرسوؿ استخلف علياً 
لياً، فإنا نورد ٭بوذجًا منها أما القسم األوؿ الذي مدح فيو الرسوؿ ع

 .بذكر بعض األحاديث، والباقي ال ٱبرج عن معُب ا٤بدح
  أن رسول اهلل» روى البخاري عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو:

قال: ألعطين الراية غدًا رجاًل يفتح اهلل على يديو، قال: فبات الناس يدوكون 
كلهم يرجو   ل اهللفلما أصبح الناس غدوا على رسو  .ليلتهم أيهم يعطاىا

فقالوا يشتكي عينيو يا رسول اهلل،  ؟أن يعطاىا، فقال: أين علي بن أبي طالب
قال فأرسلوا إليو فأتوني بو، فلما جاء بصق في عينيو ودعا لو فبرأ حتى كأن لم 

 وروى مسلم ىذا ا٢بديث عن أيب ىريرة بلفظ: .«يكن بو وجع فأعطاه الراية



 

 ٕٙ 

يبر: ألعطين ىذه الراية رجاًل يحب اهلل ورسولو، قال يوم خ  أن رسول اهلل»
قال  .قال عمر بن الخطاب: ما أحببت اإلمارة إاّل يومئذ .يفتح اهلل على يديو

علي بن أبي   فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، قال: فدعا رسول اهلل
وروى البخاري ُب باب مناقب علي رضي اهلل عنو قاؿ  .«طالب فأعطاه إياىا

وروى مسلم عن عامر بن سعد بن  .«أنت مني وأنا منك» لعلي: النيب 
أيب وقاص عن أبيو، قاؿ: أمَّر معاوية بن أيب سفياف سعداً، فقاؿ ما منعك أف 

فلن  فقاؿ: أما ما ذكرت ثبلثًا قا٥بن لو رسوؿ اهلل  ؟تسب أبا الَباب
اهلل أسبو، ألف تكوف ٕب واحدة منهن أحب إٔب من ٞبر النعم قد خّلفو رسوؿ 

 ؟ُب بعض مغازيو، فقاؿ لو علي يا رسوؿ اهلل خلفتِب مع النساء والصبياف 
لة ىرون من موسى، نـز أما ترضى أن تكون مني بم» :فقاؿ لو رسوؿ اهلل 
ألعطين الراية رجاًل يحب اهلل » و٠بعتو يقوؿ يـو خيرب: ،«إاّل انو ال نبوة بعدي

ها فقال: أدعوا لي علياً، فأتى بو قال: فتطاولنا ل .ورسولو ويحبو اهلل ورسولو
و٤با نزلت ىذه  .«أرمدًا، فبصق في عينيو ودفع الراية إليو، ففتح اهلل عليو

 اآلية:                        دعا رسوؿ اهلل  ًعليا
هل وروى مسلم عن س .«اللهم ىؤالء أىلي» وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقاؿ:

بن سعد قاؿ: استعمل على ا٤بدينة رجل من آؿ مرواف، قاؿ فدعا سهل بن 
سعد، فأمره أف يشتم علياً، قاؿ فأىب سهل، فقاؿ لو أما إذا أبيت فقل لعن اهلل 
أبا الَباب، فقاؿ سهل: ما كاف لعلي اسم أحب إليو من أيب الَباب وإف كاف 

ي أبا تراب قاؿ: جاء فقاؿ لو أخربنا عن قصتو ٓب ٠ب .دعي هبا اليفرح إذ
 «؟أين ابن عمك» بيت فاطمة، فلم ٯبد علياً ُب البيت فقاؿ: رسوؿ اهلل 

فقاؿ رسوؿ اهلل  .فقالت كاف بيِب وبينو شيء فغاضبِب فخرج فلم يِقل عندي
 .فجاء فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ىو ُب ا٤بسجد راقد «انظر أين ىو»إلنساف: 
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رداؤه عن شقة فأصابو تراب، وىو مضطجع قد سقط  فجاءه رسوؿ اهلل 
 .«قم أبا التراب قم أبا التراب» ٲبسحو عنو ويقوؿ: فجعل رسوؿ اهلل 

والذي فلق الحبة » وروى مسلم عن عدي بن ثابت عن ذرٍّ قاؿ: قاؿ علي:
إلّي أن ال يحبني إاّل مؤمن وال يبغضني  النبي األمي  وبرأ النسمة إنو لعهد

 شيء فيها ٯبعل ا٤برء يقوؿ إف الرسوؿ فهذه األحاديث ال .«إاّل منافق
 .فحديث خيرب مدح فيو الرسوؿ علياً  .استخلف عليًا أف يكوف خليفة بعده

وحديث  .مدح من الرسوؿ لعلي «أنت مني وأنا منك» وقوؿ الرسوؿ لعلي:
وسيأٌب الكبلـ  «لة ىرون من موسىنـز بم أما ترضى أن تكون مني» سعد فيو:

وفيو حديث خيرب وىو مدح،  .أحاديث ىذا ا٤بوضوع عليو ُب القسم الثاين من
وفيو أف عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا أىلو وىو مدح، وحديث سهل بن سعد 

ومدح  .كما مدح سيدنا عليًا مدح غّبه من الصحابة  والرسوؿ  .مدح
 .الرسوؿ لشخص ال يدؿ على استخبلفو وال بوجو من الوجوه

ي الٍب استنبط منها بعضهم أف أما القسم الثاين من األحاديث وى
الرسوؿ نص على أف يكوف علي خليفة بعده، فإهنا تتخلص ُب أربعة نصوص 

 ىي:
  أن رسول» روى البخاري عن مصعب بن سعد عن أبيو: - ٔ

قال آال  ؟خرج إلى تبوك واستخلف عليًا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء
وروى  .«اّل أنو ليس نبي بعديإ ؟لة ىرون من موسىنـز ترضى أن تكون مني بم

 مسلم عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
وروى  .«لة ىرون من موسى إاّل انو ال نبي بعدينـز أنت مني بم» لعلي:

أما » لعلي: عن إبراىيم بن سعد عن أبيو قاؿ: قاؿ النيب  ومسلم البخاري
وروى ابن اسحق قاؿ: خلف  .«سىلة ىرون من مو نـز ترضى أن تكون مني بم
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علي بن أيب طالب رضواف اهلل عليو على أىلو، وأمره باإلقامة  رسوؿ اهلل 
فيهم فأرجف بو ا٤بنافقوف، وقالوا: ما خلفو إاّل استثقااًل وٚبففًا منو، فلما قاؿ 
ذلك ا٤بنافقوف أخذ علي بن أيب طالب رضواف اهلل عليو سبلحو ٍب خرج حٌب 

نك إ٭با أوىو نازؿ با١برؼ فقاؿ: يا نيب اهلل، زعم ا٤بنافقوف  أتى رسوؿ اهلل 
كذبوا، ولكنني خلفتك لما تركت » نك استثقلتِب وٚبففت مِب فقاؿ:أخلفتِب 

ورائي فارجع فاخلفني في أىلي وأىلك، أفال ترضى يا علي أن تكون مني 
ومضى فرجع علي إٔب ا٤بدينة  «نو ال نبي بعديألة ىرون من موسى إاّل نـز بم

وذكر السيد عبد ا٢بسْب شرؼ الدين ا٤بوسوي ُب   .على سفره رسوؿ اهلل 
ما نصو حديث جابر بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  [ا٤براجعات]كتاب 
: « لة ىرون نـز نك مني بمإيا علي إنو يحل لك في المسجد ما يحل لي و

 .«من موسى إالّ أنو ال نبي بعدي
اف قاؿ انطلقت أنا وحصْب بن روى مسلم عن يزيد بن حي - ٕ

سربة وعمر بن مسلم إٔب زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليو قاؿ لو حصْب: لقد 
و٠بعت حديثو وغزوت معو  ،لقيت يا زيد خّبًا كثّباً، رأيت رسوؿ اهلل 

وصليت خلفو، لقد لقيت يا زيد خّباً كثّباً، حدثنا يا زيد ما ٠بعت من رسوؿ 
واهلل لقد كربت سِب وقدـ عهدي ونسيت بعض قاؿ: يا ابن أخي،  اهلل 

فما حدثتكم فاقبلوا، وما ال فبل  ،الذي كنت أعي من رسوؿ اهلل 
يوماً فينا خطيباً ٗباء يدعى ٟباً بْب مكة  ٍب قاؿ: قاـ رسوؿ اهلل  .تكلفونيو

أما بعد أال أيها الناس » وا٤بدينة، فحمد اهلل وأثُب عليو ووعظ وذكر ٍب قاؿ:
بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما   فإنما أنا

فحث على   .كتاب اهلل فيو الهدى والنور فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا بو
كتاب اهلل ورغب فيو ثم قال: وأىل بيتي أذكركم اهلل في أىل بيتي، أذكركم اهلل 
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من أىل بيتو يا فقاؿ لو حصْب: و  .«في أىل بيتي، أذكركم اهلل في أىل بيتي
قاؿ: نساؤه من أىل بيتو، ولكن أىل بيتو  ؟أليس نساؤه من أىل بيتو ؟زيد

قاؿ: ىم آؿ علي وآؿ عقيل وآؿ  ؟قاؿ: ومن ىم .من ُحرِـ الصدقة بعده
وذكر السيد عبد  .قاؿ: نعم ؟قاؿ: كل ىؤالء ُحرِـ الصدقة .جعفر وآؿ عباس

٢بديث بالرواية اآلتية أخرج ا٢بسْب شرؼ الدين ُب كتابو ]ا٤براجعات[ ىذا ا
 الطرباين بسند ٦بمع على صحتو عن زيد بن أرقم قاؿ: خطب رسوؿ اهلل 

أيها الناس يوشك أن أدعى فأجيب وإني » بغدير خم، ٙبت شجرات فقاؿ:
قالوا نشهد أنك قد بلغت  ؟مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون

يس تشهدون أن ال إلو إال اهلل فقال: أل .وجاىدت ونصحت، فجزاك اهلل خيراً 
وأن محمدًا عبده ورسولو، وأن جنتو حق وأن ناره حق، وأن الموت حق وأن 
البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من في 

ثم قال: يا أيها الناس إن اهلل  .قال اللهم أشهد .قالوا بلى نشهد بذلك ؟القبور
لمؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، من كنت مواله فهذا موالي، وأنا مولى ا

ثم قال: يا أيها  .اللهم واِل من وااله، وعاد من عاداه - يعني علياً  -مواله 
الناس إني فـََرطكم وإنكم واردون علّي الحوض، حوض أعرض ما بين ُبصرى 

ّي إلى صنعاء، فيو عدد النجوم، قداح من الفضة، وإني سائلكم حين تردون عل
عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما الثقل األكبر كتاب اهلل عز وجل، سبب طرفو 
بيد اهلل تعالى وطرفو بأيديكم فاستمسكوا بو ال تضلوا وال تبدلوا، وعترتي أىل 

 .«بيتي فإنو قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض
وقاؿ الشيخ عبد ا٢بسْب  .ينانتهى ما ذكره السيد عبد ا٢بسْب شرؼ الد

أي  -فلما قضى مناسكو » أٞبد األميِب النجفي ُب كتابو ]الغدير[ ما نصو:
وانصرؼ راجعًا إٔب ا٤بدينة ومعو من كاف من ا١بموع ا٤بذكورات  - النيب 
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ووصل إٔب غدير خم من ا١بحفة الٍب تتشعب فيها طرؽ ا٤بدنيْب وا٤بصريْب 
لثامن عشر من ذي ا٢بجة نزؿ إليو جربائيل والعراقيْب وذلك يـو ا٣بميس ا

 األمْب عن اهلل بقولو:                        اآلية. 
وأمره أف يقيم عليًا علمًا للناس ويبلغهم ما نزؿ فيو من الوالية وفرض الطاعة 

فة، فأمر رسوؿ اهلل أف يُرد من على كل أحد، وكاف أوائل القـو قريبًا من ا١بح
تقدـ منهم، وٰببس من تأخر عنهم ُب ذلك ا٤بكاف، وهنى عن ٠برات ٟبس 

حٌب إذا أخذ القـو مناز٥بم  .ؿ ٙبتهن أحدنػز متقاربات دوحات عظاـ أف ال ي
فقّم ما ٙبتهن حٌب إذا نودي بالصبلة صبلة الظهر عمد إليهن فصلى بالناس 

ضع الرجل بعض ردائو على رأسو وبعضو ٙبت ٙبتهن، وكاف يومًا ىاجرًا ي
قدميو من شدة الرمضاء، وظُّلل لرسوؿ اهلل بثوب على شجرة ٠برة من 

قتاب أمن صبلتو قاـ خطيبًا وسط القـو على  الشمس، فلما انصرؼ 
الحمد اهلل ونستعينو ونؤمن بو ونتوكل » اإلبل وأ٠بع ا١بميع رافعًا عقّبتو فقاؿ:

شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، الذي ال ىادي لمن  عليو، ونعوذ باهلل من
ضل، وال مضل لمن ىدى، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وأن محمدًا عبده ورسولو، 
أما بعد: أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنو لم يعمر نبي إال مثل نصف 
عمر الذي قبلو، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وأني مسؤول وأنتم مسؤولون 

نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك اهلل  :قالوا ؟فماذا أنتم قائلون
قال: ألستم تشهدون أن ال إلو إال اهلل وأن محمدًا عبده ورسولو، وأن  .خيراً 

ا، وأن اهلل يهجنتو حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية ال ريب ف
ثم قال: أيها  .شهدالهم قال: ال .قالوا: بلى نشهد بذلك ؟يبعث من في القبور
قال: فإني َفرط على الحوض وأنتم واردون  .قالوا: نعم ؟الناس أال تسمعون

علّي الحوض، وإن عرضو ما بين صنعاء وبصرى فيو أقداح عدد النجوم من 
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وما الثقالن يا رسول  ،فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين، فنادى مناد
، طرف بيد اهلل عز وجل، وطرف بأيديكم قال: الثقل األكبر كتاب اهلل ؟اهلل

فتمسكوا بو ال تضلوا، واآلخر األصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما 
لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي، فال تقدموىما 
فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا، ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض 

قوم أجمعون فقال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من آباطهما وعرفو ال
قالوا اهلل ورسولو أعلم، قال: إن اهلل موالي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا  ؟أنفسهم

أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مواله فعلي مواله، يقولها ثالث مرات، وفي 
اله وعاد من ثم قال: اللهم وال من وا ،لفظ أحمد إمام الحنابلة أربع مرات

عاداه، وأحّب من أحبَّو، وأبغض من أبغضو وانصر من نصره، واخذل من 
 .«ال فليبلغ الشاىد الغائبأخذلو، وأدر الحق معو حيث دار، 

، يرووف ُب كتبهم للخػبلفةمن يقولوف إف الرسوؿ نص على علي  - ٖ
و وىذه األحاديث ال ٪بعل ٧بل البحث فيها موضوع روايتها، مع أن .أحاديث

ٓب يروىا الشيخاف البخاري ومسلم، وليست مروية من طريق الثقات، وأكثرىا 
من األحاديث ا٤بوضوعة، ال ٪بعل ٧بل البحث موضوع روايتها، حٌب ال يقولوا 
إف ىذه األحاديث ٓب يروىا الثقات عندكم، وقد رواىا الثقات عندنا، وإف من 

وضع ٕبث، وإ٭با ٪بعل ا٢بديث لو أف ٰبتج بو، نعم ال ٪بعل ذلك م هصح عند
ىذه النصوص الٍب  .٧بل البحث النصوص نفسها حسبما وردت ُب رواياهتم

قد استخلف عليًا ليكوف خليفة من بعده، وىذه يستنبطوف منها أف الرسوؿ 
األحاديث يُسموهنا أحاديث الوالية، نورد قسمًا منها والباقي ىو ُب نفس ا٤بعُب 

 .بل ُب نفس األلفاظ
قاؿ  داود الطيالسي عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل  أخرج أبو -أ  
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 .«أنت ولي كل مؤمن بعدي» :لعلي بن أيب طالب
العماؿ عن عمراف بن حصْب إذ قاؿ: بعث  نػزوجاء ُب ك -ب 

سرية واستعمل عليهم علي بن أيب طالب، فاصطفى لنفسو من  رسوؿ اهلل 
شكايتو إٔب النيب  ا٣بمس جارية، فأنكروا ذلك عليو، وتعاقد أربع منهم على

،   فلما قدموا قاـ أحد األربعة فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، أٓب تر أف عليًا صنع
وقاـ  .وقاـ الثاين فقاؿ مثل ذلك، فأعرض عنو .كذا وكذا، فأعرض عنو

وقاـ الرابع فقاؿ مثل ما قالوا،  .الثالث فقاؿ مثل ما قاؿ صاحباه، فأعرض عنو
ما تريدون من » بصر ُب وجهو فقاؿ:والغضب ي فأقبل عليهم رسوؿ اهلل 

 .«إن علياً مني وأنا منو، وىو ولي كل مؤمن بعدي ؟علي
وُب حديث طويل عن عمرو بن ميموف عن ابن عباس قاؿ:  -جػ 

ال » بعث رسوؿ اهلل فبلنًا بسورة التوبة، فبعث عليًا خلفو فأخذىا منو وقاؿ:
 .«يذىب بها إال رجل ىو مني وأنا منو

العماؿ عن وىب بن ٞبزة قاؿ: سافرت مع علي فرأيت  نػزوُب ك -د 
 فرجعت فذكرت علياً لرسوؿ اهلل  .منو جفاء، فقلت لئن رجعت ألشكونو

 .«ال تقولن ىذا لعلي فإنو وليكم بعدي»فنلت منو فقاؿ: 
من » :العماؿ عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  نػزوُب ك -ىػ 

ن جنة عدن غرسها ربي، فيلوال سره أن يحيا حياتي، ويموت مماتي ويسك
 .«علياً بعدي وليوال وليو

عن زياد بن مطرؼ قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  نػزُب منتخب الك -و 
 :من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي » يقوؿ

 لنوعدني ربي وىي جنة الخلد، فليتول عليًا وذريتو من بعدي، فإنهم 
 .«دخلوكم باب ضاللةيخرجوكم من باب ىدى، ولن ي
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 :العماؿ عن عمار بن ياسر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  نػزُب ك -ز 
أوصي من آمن بي وصدقني بوالية علي بن أبي طالب، فمن تواله فقد توالني »

ومن توالني فقد تولى اهلل، ومن أحبو فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اهلل، 
 .«ومن أبغضو فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض اهلل

اللهم من آمن بي وصدقني » أيضًا عن عمار مرفوعاً: نػزوُب الك -ح 
 .«فليتول علي بن أبي طالب، فإن واليتو واليتي وواليتي والية اهلل تعالى

ىناؾ أحاديث يرويها الذين يقولوف إف الرسوؿ نص على  - ٗ
وىذه األحاديث ٓب يروىا أحد من الثقات، وأكثرىا من  .لعلي ا٣بػبلفة

ونوردىا ال لنبحثها من ناحية روايتها حٌب ال يدعى أهنا  .حاديث ا٤بوضوعةاأل
صحيحة عند من رواىا وإ٭با نوردىا لنجعل ٧بل ٕبثها النصوص الٍب أوردوىا 

وىذه األحاديث تتضمن مؤاخاة الرسوؿ لعلي،  .حسب ما وردت ُب رواياهتم
فس ا٤بعُب بل ُب ونورد قسمًا منها والباقي ىو ُب ن .وجعلو الوارث من بعده

 نفس األلفاظ:
آخى بْب ا٤بهاجرين قبل ا٥بجرة واصطفى علياً  إف النيب  -أ 

فقال علي: يا رسول اهلل، » و٩با جاء فيو ُب حديث ا٤بؤاخاة األؤب: .لنفسو
لقد ذىب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت، 

فقال رسول اهلل  .لكرامةغيري، فإن كان ىذا من سخط علّي فلك العتبى وا
: لة ىرون من نـز والذي بعثني بالحق ما أخرجتك إال لنفسي وأنت مني بم

فقال وما أرث منك، قال ما  .موسى، غير أنو ال نبي بعدي وأنت أخي ووارثي
 .«ورث األنبياء من قبلي، كتاب ربهم وسّنة نبيهم

ٖبمسة آخى بْب ا٤بهاجرين واألنصار بعد ا٥بجرة  إف النيب  -ب 
أشهر، وٓب يؤاخ بْب علي وبْب أحد من األنصار، وٓب يؤاخ بْب نفسو وبْب أحد 
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أن » و٩با جاء ُب حديث ا٤بؤاخاة الثانية: .من األنصار وإ٭با اصطفاه لنفسو
قال لعلي: أغضبت علي حين آخيت بين المهاجرين واألنصار،   الرسول

لة ىرون من نـز ني بمولم أؤاخ بينك وبين أحد منهم، أما ترضى أن تكون م
 .«موسى، إال أنو ليس بعدي نبي

خرج على أصحابو يومًا ووجهو مشرؽ  وروي أف الرسوؿ  -ج 
بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي » فسألو عبد الرٞبن بن عوؼ فقاؿ:
و٤با زفت سيدة النساء إٔب كفئها سيد  .«وابنتي بأن اهلل زوج عليًا من فاطمة

 ؟فقالت ىو أخوك وتُنكحو .يا أم أيمن ادعي لي أخي» : العَبة، قاؿ النيب
وخاطبو النيب يومًا ُب قضية كانت  .«فدعت عليًا فجاء .قال نعم يا أم أيمن

وأما أنت يا علي فأخي وأبو » بينو وبْب أخيو جعفر وزيد بن حارثة فقاؿ لو:
 .«ولدي ومني وإلي

وزيري أنت أخي و » إٔب علي يومًا فقاؿ: عهد الرسوؿ  -د 
 .«تقضي ديني وتنجز مّوعدّي وتبرئ ذمتي

مكتوب على باب الجنة ال إلو إال » :العماؿ قاؿ  نػزُب ك –ىػ 
 .«اهلل محمد رسول اهلل، علي أخو رسول اهلل

لة ىروف من نػز ىذه النصوص األربعة، وىي نص جعلو من الرسوؿ ٗب
 .ونص ا٤بؤاخاةتَػَرَؾ كتاب اهلل وعَبتو، ونص الوالية،   موسى، ونص أنو 

استخلف  ىذه ىي النصوص الٍب يستنبط منها بعض ا٤بسلمْب أف الرسوؿ 
 ولنأخذىا نصاً نصاً: .علياً من بعده، أي جعلو ىو ا٣بليفة بعد وفاتو

لة ىروف من نػز أما النص األوؿ، وىو نص جعل علي من الرسوؿ ٗب
أما  .اسة لفظوموسى فإنو يتبْب معناه من دراسة ا٤بقاـ الذي قيل فيو ومن در 

 وذلك أف الرسوؿ  .زوة تبوؾغا٤بقاـ فإف الرسوؿ قاؿ ىذا ا٢بديث يـو 
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خلف على ا٤بدينة مكانو ٧بمد بن مسلمة ليتؤب رعاية شؤوف ا٤بسلمْب وإدارة 
شؤوف ا٢بكم، وخلف سيدنا عليًا رضي اهلل عنو على أىلو وأمره باإلقامة 

ال استثقااًل لو وٚبففاً منو، فلما قاؿ فيهم، فأرجف بو ا٤بنافقوف وقالوا ما خلفو إ
ذلك ا٤بنافقوف، أخذ علي بن أيب طالب رضواف اهلل عليو سبلحو ٍب خرج حٌب 

وىو نازؿ با١برؼ، فقاؿ: يا نيب اهلل، زعم ا٤بنافقوف أنك  أتى رسوؿ اهلل 
كذبوا، ولكني خلفتك لما » إ٭با خلفتِب أنك استثقلتِب وٚبففت مِب، فقاؿ:

فارجع فاخلفني في أىلي وأىلك، أفال ترضى يا علي أن تكون تركت ورائي، 
 ومضى رسوؿ اهلل  «نو ال نبي بعديألة ىرون من موسى، إال نـز مني بم

لة ىروف من موسى نػز فا٢بديث الوارد ُب جعل علي من الرسوؿ ٗب .على سفره
تخلفني في الصبيان » وارد باستخبلفو ُب أىلو بدليل قوؿ علي نفسو:

فواقع ا٢بادثة أنو خلف ُب أىلو، فبل يؤخذ منو أنو خلفو ُب  .«؟والنساء
خلف ٧بمدًا بن مسلمة على ا٢بكم   ، ال سيما إذا عرؼ أنو ا٣بػبلفة

على  .«أىلي وأىلك» ، وخص عليًا باالستخبلؼ على أىلو، وقاؿ لو:ومكان
أف استخبلؼ الرسوؿ ألحد أصحابو على ا٢بكم حْب خروجو للغزو ال يدؿ 

 ىذا الشخص الذي خلفو ىو خليفة مكانو، بدليل أف الرسوؿ على أف 
ففي غزوة العشّبة استعمل على ا٤بدينة أبا سلمة  .استخلف كثّبين ُب الغزوات

وُب غزوة  .وُب غزوة سفواف استعمل على ا٤بدينة زيد بن حارثة .بن عبد األسد
، وىكذا لرسوؿ فاستخبلؼ ا .بِب ٢بياف استعمل علي ا٤بدينة ابن أـ مكتـو

لشخص على ا٢بكم ُب ا٤بدينة مكانو ريثما يرجع من غزوه، ال يدؿ على أف 
، فكيف إذا استخلفو على أىلو فقط، ا٣بػبلفةذلك يعِب استخبلفو ُب 

ىذا من حيث  ؟واستخلف غّبه ُب ا٢بكم ريثما يرجع من الغزوة
أال ترضى أن تكون مني » :االستخبلؼ، أما من حيث قوؿ الرسوؿ 
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أما ترضى أف يكوف مثلك فيما » فإف معُب ألفاظو: «رون من موسىلة ىنـز بم
فهو تشبيو لعلي هبروف، ووجو الشبو  .«ٚبلفِب فيو مثل ما ٱبلف ىروف موسى

ىو االستخبلؼ، أي مثلك ُب استخبلُب لك مثل ىروف ُب استخبلؼ 
وال يوجد معُب غّب ىذا أللفاظ  .ىذا ىو معُب ألفاظ ا٢بديث .موسى لو
تخلفني » يعْب ىذا ا٤بعُب وٯبعلو وحده ىو ا٤براد قوؿ علي للرسوؿ:و  .ا٢بديث

لة نـز أما ترضى أن تكون مني بم» و٦بيء قوؿ الرسوؿ: «في الصبيان والنساء
و٤بعرفة ما يراد  .جوابًا على سؤاؿ علي ىذا وردًا عليو قولو «ىرون من موسى

خبلؼ موسى من ىذا ا٢بديث يرجع إٔب القرآف الكرًن لّبى فيو موضوع است
وبالرجوع إٔب القرآف الكرًن ٪بد القصة يذكرىا القرآف بالنص  .٥بروف ما ىو
 التإب وىو:                        

                           
                   فيكوف معُب ا٢بديث: أال ترضى أف

لة ىروف من نػز ٚبلفِب ُب أىلي كما خلف ىروف موسى ُب قومو، فتكوف مِب ٗب
ويكوف ا٤براد من ا٢بديث تطييب خاطر سيدنا علي  ؟موسى باالستخبلؼ

ُب نفس الوقت إفهاـ لعلي أنو ىو  ألنو جاء غّب راض هبذا االستخبلؼ،وىو
الذي يقـو مقامو ُب أىلو إذا غاب، كما قاـ ىروف مقاـ موسى ُب قومو إذا 

نفي للنبوة عن الشبو، ألف ىروف كاف  «نو ال نبي بعديأإال » وأما قولو: .غاب
فاستثُب الرسوؿ النبوة ُب ذلك رفعاً ٤با قد  .نبياً، وىو نيب خلف نبياً أثناء غيابو

أي بعد وفاٌب،  «ال نبي بعدي» وال يقاؿ إف قولو: .لتو ُب النبوةنػز م أنو ٗبيتوى
ألف الكبلـ ُب االستخبلؼ حاؿ ا٢بياة، ذلك أف ىروف كاف نبيًا مع موسى 
أثناء غيابو، وليس بعد وفاتو، وكاف خليفتو على قومو أثناء غيابو حاؿ حياتو، 

إ٭با قالو ألف ىروف   «بعديغير أنو ال نبي » فقوؿ الرسوؿ: .وليس بعد وفاتو
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فؤلجل أف ينفي النبوة عن علي قاؿ  .كاف نبيًا أثناء غياب موسى حاؿ حياتو
قد أعلمنا في حديث صحيح رواه الحاكم  ثم إن رسول اهلل » ىذا القوؿ:

فبل يأٌب ىنا موضوع االستخبلؼ بعد  ،«أن ىرون قد مات في حياة موسى
ى الذي ىو ا٤بشبو بو، فبل يوجد ُب النيب الوفاة ألنو غّب موجود ُب ىروف وموس

 .وعلي الذي ىو ا٤بشبو
ىذا ىو معُب ا٢بديث، وال توجد فيو أيو إشارة لبلستخبلؼ ُب 

، وال يفهم منو مطلقًا أف الرسوؿ أراد با٢بديث أف ينص على جعل ا٣بػبلفة
فا٢بديث وارد ُب استخبلؼ  .علي خليفة على ا٤بسلمْب بعد وفاة الرسوؿ

وأما باقي الروايات الٍب  .أىل الرسوؿ مدة غيابو ُب غزوة تبوؾعلي على 
لة ىرون نـز أما ترضى أن تكون مني بم» :وردت ُب ىذا ا٢بديث وىو قولو 

فمنها روايات صحيحة كراوية البخاري وكرواية مسلم ُب حديثيو  «من موسى
رد عن عامر وإبراىيم ولدي سعد، ومنها روايات غّب صحيحة، ولكنها كلها تو 

وا١بواب على  .وىذا يعِب أف ا٢بديث قيل ُب تبوؾ وُب غّب تبوؾ .نفس النص
ذلك أف الروايات الصحيحة ىي رواية جزء من القصة، أي رواية قوؿ الرسوؿ 
وحده منفصبًل عن القصة، وىذا ال يعِب أهنا حادثة غّب حادثة تبوؾ، فإف 

زءًا من قصة، فيقتصروف الرواة واحملدثْب كثّبًا ما يرووف جزءًا من حديث أو ج
على أنو لو فرضنا بأف ا٢بديث ٓب يكن ُب وقعة تبوؾ  .على رواية ٧بل الشاىد

وحدىا بل قيل ُب تبوؾ وُب غّب تبوؾ، فإنو يعِب أف الرسوؿ استخلف سيدنا 
وال يدؿ على  .عليًا رضي اهلل عنو على أىلو دائمًا ُب تبوؾ وُب غّبىا

بعد وفاة الرسوؿ، وكل ما يدؿ عليو  بلفةا٣بػاستخبلفو كـر اهلل وجهو ُب 
ا٢بديث ُب شرح ألفاظو وشرح معناه ىو: أال ترضى أف أجعلك ٚبلفِب على 
أىلي أثناء غيايب، وكلما غبت، كما خلف ىروف موسى أثناء غيابو، إال أف 



 

 ٚٗ 

ولذلك جاء ُب رواية مسلم  .ىروف نيب وأنت لست نبيًا ألنو ال نيب بعد نبوٌب
لة ىرون من موسى نـز ترضى أن تكون مني بم أما» عن أبيو:عن عامر بن سعد 

ىذا ىو التشبيو الذي شبو بو الرسوؿ  .أي بعد نبوٌب «إال أنو ال نبي بعدي
عليًا بالنسبة إليو هبروف بالنسبة ٤بوسى، أي باالستخبلؼ ليس غّب، 
واالستخبلؼ أثناء غيبة الرسوؿ ال غّب، واالستخبلؼ على أىلو كما ىو نص 

على أف تعدد ا٤برات الٍب قيل فيها ا٢بديث الواحد ال ٱبرجو  .ث بكاملوا٢بدي
فإف كوف االستخبلؼ ُب تبوؾ إ٭با كاف  .عن معناه وٯبعل لو معُب آخر غّبه

والروايات الٍب تروي ا٢بديث ُب  .ُب أىل الرسوؿ ليس غّب، ثابت ال شبهة فيو
 ألفاظو ومعناه، وال غّب تبوؾ إ٭با تنقل كلها نفس النص الذي قيل ُب تبوؾ ُب

تذكر قيدًا لبلستخبلؼ غّب القيد الذي ذكر ُب حادثة تبوؾ وىو األىل، بل 
ولذلك ٙبمل على ما وردت فيو رواية تبوؾ، وذلك ألف  .ال تذكر قيدًا مطلقاً 

رواية تبوؾ مقيدة باألىل وباقي الروايات مطلقة من أي قيد ُب االستخبلؼ 
يقاؿ إف الروايات األخرى عامة، فإف ألفاظ وال  .فيحمل ا٤بطلق على ا٤بقيد

من ألفاظ العمـو ألف نص الروايات كلها سواء رواية: أما  تا٢بديث ليس
ترضى، أو رواية إنك، أو رواية أنت، وما شابو ذلك وىو ٗبثابة ىروف من 

لة ىروف من موسى، وليست نػز لة معينة ىي منػز موسى، فهذا الكبلـ خاص ٗب
لة ىروف من موسى جاءت ُب بعض الروايات مطلقة، نػز ف مإاّل أ .لة عامةنػز م

وٓب تقيد بقيد وقيدت بقيد األىل ُب رواية من الروايات فيحمل ا٤بطلق على 
 .ا٤بقيد، وتقيد ٝبيع الروايات باألىل

 وأما باقي األمور الٍب طلبها موسى من اهلل ُب قولو:      
               

دعاء من  لة ىروف من موسى وال ُب االستخبلؼ، إذ ىينػز فإنو ال ٧بل ٥با ُب م
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موسى إٔب اهلل أف ٯبعل أخاه معينًا لو، وأف يعطيو النبوة معو، ألف أمر موسى 
وة والرسالة، واشراكو إ٭با يكوف الذي طلب من اهلل أف يشرؾ ىروف فيو ىو النب

على أف  .ُب ىذا األمر ال ُب ا٢بكم، إذ ٓب يكن موسى حاكمًا وإ٭با كاف نبياً 
 .الطلب ىو طلب معاونة لو وطلب إشراؾ لو ُب أمره، ال طلب استخبلؼ لو

لة نػز لة موسى من ىروف بل ا٤ببْب ٤بنػز ة ٤بنوفوؽ ذلك فإف ىذه األمور ليست مبي
لتو منو أنو ٱبلفو ُب نػز فم .و استخبلفو على قومو أثناء غيابوموسى من ىروف ى

 وعليو فبل وجود للمعاونة وا٤بشاركة ُب النبوة ُب قوؿ الرسوؿ: .قومو أثناء غيابو
بل ا٤بعُب ٧بصور فيها باالستخبلؼ ُب القـو وال  «لة ىرون من موسىنـز بم»

 .ٙبتمل النصوص معُب آخر غّب ىذا
حاكماً ألنو نزلت عليو شريعة ليحكم هبا إذ وقد يقاؿ إف موسى كاف 

فيها معا١بات وعقوبات، وإنو كاف قائدًا ١بيش يريد أف ٰبتل بيت ا٤بقدس 
ذىب أنت وربك فقاتبل، فيكوف استخبلفو ٥بروف ُب قومو ىو اوقاؿ لو قومو 

وا١بواب على ذلك أف  .استخبلؼ ُب النبوة واستخبلؼ ُب ا٢بكم أيضاً 
وٓب يرو عنو ال ُب القرآف وال ُب غّبه أنو قاـ بتنفيذ  موسى ٓب يكن حاكماً،

والذين  .األحكاـ على بِب إسرائيل بالقوة والسلطاف أو أنو كاف حاكمًا عليهم
حكموا بِب إسرائيل بشريعة موسى ليس موسى نفسو وال ُب حياتو، وإ٭با ىم 

قيادة  وأما .من جاء بعده من األنبياء مثل داود وسليماف وغّبٮبا من ا٤بلوؾ
إٔب  ٜٔموسى للجيوش فلم ٙبصل قط، واآليات الٍب ُب سورة ا٤بائدة من آية 

ليس فيها أي شيء يدؿ على قيادة موسى للجيش وإ٭با فيها أف  ٕٙآية 
موسى طلب من قومو دخوؿ األرض ا٤بقدسة فرفضوا وقالوا لو إف فيها قوماً 

وطلبوا أف يذىب  جبارين وإهنم لن يدخلوىا حٌب ٱبرج ىؤالء ا١بباروف منها
وكاف من جراء ذلك أف تاىوا ُب األرض  .ىو وربو فيقاتبل، وىو ٓب يذىب



 

 ٚٙ 

وأما نزوؿ شريعة على موسى فيها معا١بات وعقوبات فإف ذلك  .أربعْب سنة
ال يعِب أنو حكم هبا، بل الواقع أنو جاء هبا وبلغها لبِب إسرائيل وحاوؿ 

ناء وٓب ٰبصل ٥بم استقرار ُب ُب سي اأخذىم إٔب بيت ا٤بقدس فكاف أف تاىو 
أياـ موسى حٌب انتهى عهده، وبعد أف انتهت عقوبتهم بالتيو انتقلوا بعد ذلك 
وحكمهم بشريعة موسى ملوؾ وأنبياء منهم، وآيات القرآف تنطق بذلك ُب 

على أف اآليات الٍب استخلف فيها ىروف صرٰبة ُب أهنا  .أكثر من سورة
ى ليتلقى عن اهلل، وىي ُب ػذىب موس استخبلؼ عن موسى ُب النبوة حْب

 : ٔٗٔسورة األعراؼ من آية                  
                         

                           ٘٘ٔإٔب آخر آية :
                 وكلها تتعلق بالنبوة  .اآلية

واالستخبلؼ فيها وُب تلقي األلواح واٚباذ بِب إسرائيل العجل و٫بو ذلك 
وال ٰبتمل أف يشتبو أحد أهنا  .وليس فيها أدىن صلة ُب ا٢بكم والسلطاف

تتعلق با٢بكم والسلطاف وعليو فبل شبهة ُب أف موسى ٓب يكن حاكمًا وٓب 
 .يستخلف ىروف ُب ا٢بكم مطلقاً 

لة ٝبيعها، سواء وردت لسبب كحادثة نػز ىذا ىو معُب أحاديث ا٤ب
تبوؾ أو وردت مطلقة، فإهنا تدؿ على أف الرسوؿ جعل عليًا على أىلو ٱبلفو 

جعل موسى ىروف على قومو ٱبلفو فيهم فيهم أثناء غيابو حاؿ حياتو مثل ما 
وهبذا العمل، أي االستخبلؼ من الرسوؿ لعلي يكوف  .أثناء غيابو حاؿ حياتو
لة ىروف من موسى، فبل توجد أي داللة ُب ىذه نػز علي من الرسوؿ ٗب

األحاديث على أف الرسوؿ نص على أف يكوف علي خليفة على ا٤بسلمْب ُب 
 .ا٢بكم بعد وفاة رسوؿ اهلل 
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وأما النص الثاين وحديث غدير خم، فإنو ُب الرواية الصحيحة وىي 
رواية مسلم يوصي ا٤بسلمْب بالتمسك ُب كتاب اهلل وُب أىل بيتو ليكرموىم 
وٰبَبموىم وال يؤذوىم، وليس فيو أي داللة على أف الرسوؿ يستخلف أىل 

وىذا  «يتيوأىل بيتي أذكركم اهلل في أىل ب» ، فا٢بديث يقوؿ:ا٣بػبلفةبيتو ُب 
ليس فيو ما يدؿ على أنو جعل أىل بيتو خلفاء على الناس ُب ا٢بكم من بعد 

واللفظ صريح ومنطوقو ومفهومو ال يفهم منو أبدًا أنو استخلف أىل  .وفاتو
وأما الروايتاف  .من بعده ا٣بػبلفةبيتو أو أحدًا منهم على حكم ا٤بسلمْب ُب 

ثلها فإهنا ال ٚبرج عما جاء فيها، فإف ُب الثانية والثالثة وٝبيع الروايات الٍب م
 عليًا مؤب للمؤمنْب بقولو: الرسوؿ  ىذه الروايات أمرين: أحدٮبا جعل

إن اهلل موالي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، من كنت مواله »
ًً  -فهذا مواله  أما األمر  .«اللهم وال من وااله وعاد من عاداه - يعني عليًا

وعترتي أىل بيتي، فإنو نبأني » :يوصي ُب عَبتو خّباً فيقوؿ  ين فهو أنوالثا
وال يوجد ُب ىذه  «اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض

أما  .األحاديث كلها على تعددىا وعلى اختبلؼ رواياهتا غّب ىذين األمرين
أحاديث الوالية األمر األوؿ، وىو ا٤بواالة، فسنتحدث عنو عند الكبلـ عن 

وأما األمر الثاين فبل ٱبرج عن كونو وصية للمسلمْب  .بعد ىذا النص مباشرة
بعَبتو أىل بيتو خّباً، ليكرموىم وٰبَبموىم وال يؤذوىم، فإنو سيسأ٥بم عنهم، 

فبل يوجد ُب ىذه  .وإف أىل بيتو وكتاب اهلل سيظبلف مقَبنْب إٔب يـو القيامة
أكثر من توصية ا٤بسلمْب خّباً بعَبتو، وال  - أحاديث غّدير خم -األحاديث 

استخبلؼ علي، أو استخبلؼ آؿ بيتو ُب يوجد فيها أي شيء يدؿ على 
فأين االستخبلؼ ُب قوؿ الرسوؿ حسب ٝبيع  .بعد وفاة رسوؿ اهلل  ا٣بػبلفة

وإني سائلكم حين تردون علي » روت حديث غدير خم: الروايات السابقة الٍب
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قد تركت فيكم  وإني» أو قولو: «اهلل وعترتي أىل بيتيعن الثقلين كتاب 
وإني تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل »أو قولو:  «كتاب اهلل تعالى وعترتي  ،الثقلين

 أو قولو: «فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين» و:قولأو  «بيتي وعترتي أىل
النصوص أيوجد ُب ىذه  .«فتهلكوا فال تقدموىما فتهلكوا وال تقصروا عنهما»

وىل يفهم أحد من  ؟وتوصيتو هبم خّباً   أكثر من تذكّب ا٤بسلمْب بعَبتو 
ذلك أف ىذا يعِب أهنم خلفاء على ا٤بسلمْب ُب ا٢بكم بعد وفاة رسوؿ اهلل 

وعليو فليس  ؟أمن منطوؽ الكبلـ أـ من مفهومو ؟ومن أين يؤخذ ىذا ؟
علي على  ُب حديث خم ُب الروايات السابقة أي دليل على استخبلؼ

 .وال على استخبلؼ آؿ البيت فيسقط االستدالؿ بو ا٣بػبلفة
وأما النص الثالث وىو أحاديث الوالية، فإف ىذه األحاديث هبذه 

على أف ىذه األحاديث لو  .األلفاظ ٓب ٱبرجها الشيخاف البخاري ومسلم
صحت عند من ٰبتجوف هبا على استخبلؼ علي، فإف النصوص الٍب أوردوىا 

ولي  » ألف ٝبيع ألفاظها ال ٚبرج عن: .أف يستنبط منها االستخبلؼ ال ٲبكن
ولي » ،«نت ولّي كل مؤمن بعديأ» ،«ولّيكم بعدي» ،«كل مؤمن بعدي

فليتول » ،«فليوال عليًا بعدي» ،«فإنو وليكم بعدي» ،«المؤمنين من بعدي
 ،«فإن واليتو واليتي» ،«فمن تواله فقد توالني» ،«عليًا وذريتو من بعدي

فهذه األلفاظ وأمثا٥با من سائر الروايات ال ٚبرج عن لفظ  .«وال من وااله»
وتفسرىا ٝبيعها  .الوٕب، وا٤بؤب، وا٤بواالة، ولذلك ٠بوىا أحاديث الوالية

فا٤براد  «اللهم وال من وااله وعاد من عاداه» روايتهم ُب حديث غدير خم:
وقد وردت كلمة  .ء واحملبةمنها نصرهتم، وأف يكونوا معهم وأف ٰبملوا ٥بم الوال

 وٕب ووإب وتؤب ُب القرآف، قاؿ تعأب:            ،    
                              ،     
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               ،                
      ،             ،              ، 

          ،                ،   
                ،                 ، 

       ،                       
      . ر، وا٤بؤب الناص .يقاؿ منو: تواله .وُب اللغة: الوٕب ضد العدو

ووٕب  .والسيد، وا٤بواالة ضد ا٤بعاداة، والوٕب: من يلي أمر الصغّب كاألب وا١بد
وُب معجم لساف  .النكاح ووٕب ا٤باؿ، ووٕب اليتيم الذي يلي أمره ويقـو بكفالتو

الوٕب من أ٠باء اهلل تعأب ىو الناصر وقيل ا٤بتوٕب ألمور العآب وا٣ببلئق )العرب: 
قاؿ أبو العباس ُب  .(الصديق والنصّب التابع احملب والوٕب)وقاؿ:  (القائم هبا

وكلها  .حبِب وتوالين فليتولوأأي من  «من كنت مواله فعلي مواله» :قولو 
حٌب أف شراح ىذا ا٢بديث ٩بن يقولوف بأنو  .ُب غّب معُب ا٢بكم والسلطاف

ينص على خبلفة علي ٓب يستطيعوا أف يأتوا بأي معُب صريح من اللغة بأف  
فمثبًل يقوؿ الشيخ عبد ا٢بسْب أٞبد  .مؤب معناىا لغًة ا٢بكم والسلطافكلمة 

إٔب ىنا ٓب »األميِب النجفي ُب كتابو ]الغدير[ ُب شرح حديث الغدير ما نصو: 
يبق للباحث ملتحد عن البخوع جمليء ا٤بؤب ٗبعُب األؤب بالشيء وإف تنازلنا 

د أورد لكلمة ا٤بؤب سبعة وق« إٔب أنو أحد معانيو وانو من ا٤بشَبؾ اللفظي
بعد أف علمنا أف شيئاً »وعشرين معُب وٓب يذكر منها ا٢بكم والسلطاف فقاؿ: 

من معاين ا٤بؤب ا٤بنتهية إٔب سبعة وعشرين معُب ال ٲبكن إرادتو ُب ا٢بديث إاّل 
 ٗ -ابن العم  ٖ -العم  ٕ -الرب  ٔما يطابقهما من ا٤بعاين أال وىي: 

 -ا٤بالك  ٜ -العبد  ٛ -ا٤بعِتق  ٚ -ا٤بعَتق  ٙ -ابن األخت  ٘ -االبن 
الصاحب  ٗٔ -ا٢بليف  ٖٔ -الشريك  ٕٔ -ا٤بنعم عليو  ٔٔ -التابع  ٓٔ
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 ٕٓ -ا٤بنعم  ٜٔ -القريب  ٛٔ -الصهر  ٚٔ -يل نػز ال ٙٔ -ا١بار  ٘ٔ -
 -السيد غّب ا٤بالك وا٤بعتق  ٖٕ -األؤب بالشيء  ٕٕ -الوٕب  ٕٔ -الفقيد 

 .«ا٤بتوٕب ُب األمر ٕٚ -ا٤بتصرؼ ُب األمر  ٕٙ -الناصر  ٕ٘ -احملب  ٕٗ
ىذه ىي ا٤بعاين الٍب أوردىا وٓب يورد أي معُب صريح لكلمة مؤب ٗبعُب ا٢بكم 

ولذلك فإنو حْب شرح ىذه ا٤بعاين بالنسبة للحديث توصل إٔب  .والسلطاف
وض على أف الذي نرتأيو ُب خصوص ا٤بقاـ بعد ا٣ب»معُب منها اختاره فقاؿ: 

ُب غمار اللغة و٦باميع األدب وجوامع العربية أف ا٢بقيقة من معاين ا٤بؤب ليس 
إاّل األؤب بالشيء وىو ا١بامع ٥باتيك ا٤بعاين ٝبعاء ومأخوذ ُب كل منها بنوع 

ومن ذلك يتبْب أنو ٓب يرد الوٕب ٗبعُب ا٢باكم، وٓب ترد ا٤بواالة  .«من العناية
واأللفاظ تفسر إما  .ُب ا٢بديث وال ُب اللغةٗبعُب ا٢بكم، ال ُب القرآف وال 

ٗبعناىا اللغوي أو ٗبعناىا الشرعي، فمن أين يأٌب تفسّب ىذه األحاديث بأف 
وإننا لو سرنا مع  ؟لعلي وألؿ البيت ا٣بػبلفةالوٕب وا٤بواالة، معناىا إعطاء 

 الذين يستدلوف هبذه األحاديث بكل معُب من معاين وٕب ومعاين مواالة فإنو ٓب
نعم حْب نقرف كلمة  .يرد ٥با معُب توٕب ا٢بكم مطلقاً وال ُب نص من النصوص

وُب  .(وٕب األمر)وٕب بكلمة أمر فحينئذ يصبح معناىا ا٢باكم فيقاؿ 
األحاديث الٍب يسموهنا أحاديث الوالية ٓب ترد كلمة األمر مع كلمة وٕب ال ُب 

نتفي من األحاديث روايات من رواياهتم، وال من روايات غّبىم، وحينئذ ي
 .بعد رسوؿ اهلل ا٣بػبلفةمعُب توٕب 

ال كلمة مؤب وال كلمة وٕب وال كلمة  -نعم إف كلمة والية فقط 
 .لفظ مشَبؾ لو عدة معاٍف، منها النصرة ومنها السلطاف أي ا٢بكم - مواالة

العماؿ، جاءت فيو كلمة  نػزوورد ُب األحاديث الٍب يرووهنا حديث ذكره ك
وا١بواب ىو  .يقاؿ أف ىذه تعِب ا٢بكم ٕبسب ما نصت عليو اللغةوالية فقد 
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 .أف ىذه الكلمة وردت ُب ا٢بديث ٗبعُب تؤب، ونص ا٢بديث يدؿ عليها
وصدقني فليتول علي بن  اللهم من آمن بي» فنصو كما يرويو احملتجوف بو ىو:

 أف وىذا النص يعْب «أبي طالب فإن واليتو واليتي وواليتي والية اهلل تعالى
بن أيب طالب، اا٤براد منها النصرة، إذ الرسوؿ يدعو من آمن بو ليتؤب علي 

ىذا ىو معُب كلمة  .ألف من يتواله يتؤب الرسوؿ ومن يتؤب الرسوؿ يتؤب اهلل
وال ٲبكن أف يفهم فإف  «فإن واليتو واليتي» والية، ولذلك جاء التعبّب بالفاء:

وبذلك  .فقط ىو أف نصرتو نصرٌبأخذه السلطاف ىو أخذي بل الذي يفهم 
يظهر أف ٝبيع األحاديث الٍب ورد فيها أف عليًا وٕب ا٤بؤمنْب بعد الرسوؿ 

ف يتولوه ألف واليتو والية للرسوؿ، ٝبيع ىذه أوموالىم، وأف عليهم مواالتو، و 
األحاديث مهما جرى تفسّبىا حسب اللغة وحسب نصوص القرآف فإنو ال 

ال ٕبسب معُب الكلمة، وال ٕبسب وضعها ُب ٲبكن أف تعطي توٕب ا٢بكم 
فبل تصلح ألف تكوف دليبًل على أف  .ا١بمل الٍب وردت ُب األحاديث ا٤بذكورة

 .من بعده فيسقط حينئذ االحتجاج هبا با٣بػبلفةالرسوؿ استخلف علياً 
وىنا ال بد أف ننبو إٔب مسألتْب: إحداٮبا أف كوف الكلمة مشتقة من 

ف ٝبيع مشتقات ىذه ا٤بادة تتحد ُب ا٤بعُب وأف إحداىا مادة معينة ال يعِب أ
بل قد تعطي اللغة أكثر من كلمة للمعُب وقد ال تعطي  .تعطي معُب األخرى

للكلمة إاّل معُب واحدًا وضعت لو، وال يعطي ىذا ا٤بعُب غّبىا، وذلك كلو 
 فاٙباد الكلمات باالشتقاؽ ال يعِب االٙباد ُب ا٤بعُب، بل .حسب وضع العرب

 .تأخذ الكلمة معناىا الذي وضعو ٥با العرب بغض النظر عن مادة االشتقاؽ
فكلمة جاء وكلمة أجاء ٮبا من مادة واحدة ومع ذلك فجاء معناىا أتى، 
وأجاء معناىا أ١بأ، والنضو بكسر النوف معناىا البعّب ا٤بهزوؿ وبضم النوف 

األمر  ُب ا٤بتصرؼوكلمة مؤب ال يعِب كوف من معانيها  .معناىا الثوب ا٣بلق
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ة موا٤بتوٕب لؤلمر وأؤب الناس، أف يكوف ذلك يعِب ا٢بكم والسلطاف ألف كل
فا٤بؤب غّب وٕب  .وٕب األمر تعِب ا٢بكم والسلطاف ألهنما من اشتقاؽ واحد

األمر ُب ا٤بعُب، وا٤بتصرؼ ُب األمر وا٤بتوٕب لؤلمر أيضًا غّب وٕب األمر ُب 
 .ومؤب ٥با عدة معاٍف ليس منها ا٢بكم .اكمفوٕب األمر خاصة با٢ب .ا٤بعُب

وا٤بتصرؼ ُب األمر تعِب ا٤بتصرؼ ُب كل أمر وال تعِب ا٢باكم ٖبصوصو، وال 
وا٤بسألة مسألة  .يفهم منها أهنا تعِب ا٢بكم، ألف اللغة ٓب تضع ذلك ٥با

توقيفية على ما وضع العرب للكلمة من معُب ال حسب ما يفهم الشخص 
وعليو فإف كلمة مؤب ما داـ ٓب  .أو من ٨بتلف ا٤بدلوالتمن ٦بموع الكلمات 

ىذه  .يضع ٥با العرب معُب ا٢بكم والسلطاف صراحة فبل تفسر هبا مطلقاً 
أما ا٤بسألة الثانية، فهي أف القرائن ُب ا١بملة مهما كانت ال تعطي  .واحدة

ن فالقرائ .الكلمة معُب غّب معناىا الذي وضعها لو العرب ُب صريح أقوا٥بم
تعْب معُب من ا٤بعاين ا٤بشَبكة أو ا٤بتضادة للكلمة وتصرفو عن غّبه، وال ٘بعل 

فكلمة مؤب لفظ  .ىذه القرائن للكلمة معُب جديدًا ٓب يضعو ٥با العرب
مشَبؾ، وا١ُبمل الٍب وردت فيها تعْب ٥با معُب من ىذه ا٤بعاين، ولكنها ال 

ديث الذي يقاؿ لو فكوف كلمة مؤب جاءت ُب ا٢ب .تعطيها معُب جديداً 
جاءت قرائن من ا١ُبمل تدؿ على ا٢بث و  ،حديث الثقلْب، أو حديث الغدير

ال يعطيها  ، فإف ىذاعلى اعتبار ا٤بسلمْب لعلي بناء على اعتبارىم للرسوؿ
معُب جديداً وىو أف يكوف علي حاكمًا بعد الرسوؿ، ما دامت اللغة ٓب تضع 

الغدير وغّبه ٩با جاءت فيو كلمة  ومن ىنا يظهر أف حديث .٥با ىذا ا٤بعُب
مؤب ووٕب من األحاديث ال يستنبط منها أف عليًا خليفة لعدـ وضع العرب 

 .ىذا ا٤بعُب ٥بذه الكلمات صراحة
وأما النص الرابع وىو أحاديث ا٤بؤاخاة، فإف ٦برد قراءهتا يسقط 
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 فإف النصوص الٍب وردت فيو ىي: .االحتجاج هبا من رؤية ٝبلها وألفاظها
 ،«ومني وإليّ » ،«أخي وأبو ولدي» ،«أخي وابن عمي» ،«أنت أخي ووارثي»
علي أخو رسول » ،«أخي ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي وتبرئ ذمتي»

وكلها ألفاظ وٝبل ال ٲبكن ألحد أف يستنبط منها االستخبلؼ ال من  «اهلل
عرب عن قريب وال من بعيد، ألهنا ال تزيد عن أمور خاصة بْب اثنْب أحدٮبا ي

فالرسوؿ يعرب عن شدة قرب علي منو بأنو  .شدة قرب اآلخر منو بأنو أخوه
وليس ُب ىذا أي أمر عاـ وال  .أخوه وبأنو منو، وبأنو معينو ويقضي ديونو

ولو فرضنا أف علياً أخو الرسوؿ الشقيق أو أنو ابنو،  .عبلقة لو با٢بكم وا٣ببلفة
فقولو لعلي أنت أخي  .يفة بعدهفإنو ال يدؿ على أف ذلك معناه أف يكوف خل

أو ابِب أو وزيري أو غّب ذلك ال عبلقة ٥با با٢بكم وال داللة فيها على 
، ال من قريب وال من بعيد، ال لغة وال شرعاً، وال بأي ا٣بػبلفةاالستخبلؼ ُب 
فبل تصلح ىذه األحاديث حجة على أف الرسوؿ عهد إٔب  .وجو من الوجوه

 .يسقط االحتجاج هبامن بعده، ف با٣بػبلفةعلي 
أما القسم الثالث الذي ورد فيو نص صريح أف الرسوؿ استخلف علياً 
ليكوف خليفة من بعده فهو حديثاف: أحدٮبا رواية من روايات حديث الغدير 

والثاين ا٢بديث الذي يسمونو  ،ُب رواية من روايات صاحب كتاب ]الغدير[
ذكر رواية لو ُب أوؿ كتابو  أما رواية صاحب كتاب الغدير فإنو .حديث الدار

وذكر رواية أخرى نسبها للطربي ورد  (وصيي وخليفٍب)ٓب يذكر فيها كلمة: 
أي الشيخ عبد ا٢بسْب أٞبد  -فيها لفظ وصيي وخليفٍب صرٰبًا فقد قاؿ 

األميِب النجفي صاحب كتاب الغدير ُب كتابو ٙبت عنواف: الغدير ُب كتاب 
 ٖٓٔفر ٧بمد بن جرير الطربي ا٤بتوُب سنة ا٢بافظ أبو جع» :ما نصو - العزيز

عن زيد بن  - كتاب الوالية ُب طرؽ حديث الغدير -أخرج بإسناده ُب  .ىػ
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الوداع وكان في  بغدير ُخم في رجوعو من حجة  لما نزل النبي» أرقم قاؿ:
وقت الضحى وحر شديد أمر بالدوحات فقمَّت ونادى الصالة جامعة فاجتمعنا 

 : ثم قال: إن اهلل تعالى أنزل إليخطبة بالغة  فخطب           
                                وقد

أمرني جبريل عن ربي أن أقوم في ىذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن علي 
ىذه إحدى روايات  .«وخليفتي واإلمام بعديبن أبي طالب أخي ووصيي 

وىذه الرواية تُػَرد دراية ونصها ٯبعل ما قيل فيها من  .حديث غدير خم
الوصاية واالستخبلؼ واإلمامة بعد الرسوؿ باطبًل ال أصل لو وذلك لعدة 

 وجوه:
ؿ ُب حجة الوداع وإ٭با نزلت بعد سورة نػز أحدىا: إف ىذه اآلية ٓب ت

ة، فإف ىذه اآلية من سورة ا٤بائدة، وسورة ا٤بائدة نزلت بعد الفتح عاـ ا٢بديبي
ونظرة  .من صلح ا٢بديبية سورة الفتح وسورة الفتح نزلت أثناء رجوعو 

 واحدة إٔب ا٤بصحف تري ببساطة ووضوح وقت نزوؿ آية:        
            وف اآلية نزلت قبل حجة فتك .وتري أهنا نزلت بعد الفتح

الوداع بأربع سنْب وال عبلقة ٥با ٕبديث غدير خم على ٝبيع الروايات، ألف 
وىذا وحده   .ٝبيع روايات حديث غدير خم تقوؿ إنو حصل ُب حجة الوداع

 .كاؼ لرد ا٢بديث والقطع ببطبلف ما زعم فيو من الوصية واالستخبلؼ
فهومها ُب أف الرسوؿ أمر : إف معُب اآلية صريح ُب منطوقها ومهاانيث

 ويعْب .بتبليغ ما أنزؿ إليو من ربو، وما أنزؿ إليو من ربو ىو الرسالة اإلسبلمية
 : اآلية نفس ُب قولو غّبه دوف ا٤بقصود ا٤بعُب وحده وٯبعلو ذلك    

              نزؿ إليك فإنك ال تكوف أأي وإف ٓب تبلغ ما
 ت رسالتو، وىذا نص بأف ا٤براد بقولو: بلغ           رسالة اهلل وليس
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 وفوؽ ذلك فإف كلمة:  .شيئًا آخر     حيثما وردت ُب القرآف فا٤براد
أب: ػقاؿ تع .لقاً ػمنها تبليغ رسالة اهلل، وٓب ترد ُب غّب ىذا ا٤بعُب ُب القرآف مط

        ،             ،             
   ،            ،             ،       

        .  :وأيضًا فإف كلمة         ت ُب حيثما ورد
قاؿ  .القرآف فا٤براد منها الشريعة وٓب ترد ُب غّب ىذا ا٤بعُب ُب القرآف مطلقاً 

 تعأب:                            ،        
       ،                                    ، 
              ،        

    ،          
      ،          
     ،          
  ،                          

                                ،     
                            ذا ػوىك

 ة: ػوآي .رآفػات ُب القػٝبيع اآلي              قد ذكرت ُب اآلية الٍب
قبلها كلمة ما أنزؿ وفيها وُب اآلية الٍب بعدىا ٗبعُب واحد ىو الشريعة، حٌب 

  أف اللفظ ُب اآلية الٍب بعدىا ىو نفس اللفظ الذي فيها:      
       :وىذا كلو يعْب أف معُب      :ُب قولو   

   وىو واضح لكل من يتتبع كل كلمة من  .ىو الشريعة اإلسبلمية
 الكلمتْب:  ىاتْب    و          ُب ٝبيع آيات القرآف. 

 ثالثها: إف:      :ُب قولو           فعل ماض مبِب
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للمجهوؿ وىو يعِب أف ما يريد منو أف يبلغو سبق أف أنزؿ إليو من اهلل، أي 
سبق أف جاء بو الوحي وأنزؿ على الرسوؿ، فاهلل يأمر الرسوؿ أف يبلغ الناس ما 

بليغ أمر قبل نزوؿ اآلية، ال ت نزؿ فيكوف ا٤بعُب تبليغ شيء .سبق وأنزؿ إليو
زوؿ اآلية ونزلت اآلية ُب شأنو وأمر بتبليغو وفسره الرسوؿ بأنو ػمعْب حاصل بن

 .لذلك ال يتأتى جعل ا٢بديث شرحاً لسبب نزوؿ اآلية .الوصية واالستخبلؼ
ألف ا٢بديث الذي يكوف سبب نزوؿ اآلية، تكوف اآلية نزلت ُب ا٢بادثة الٍب 

صولو، وىذه اآلية صرٰبة بأهنا يذكرىا ا٢بديث فتكوف نزلت ُب شيء وقت ح
 .وؿنػز ومن ىنا ال يصلح ا٢بديث سبباً لل .ؿ اآليةنػز تبليغ شيء حصل قبل أف ت
 رابعها: إف كلمة:     :ُب قولو           اسم موصوؿ

أو نكرة مقصودة وىي تصلح ألف يكوف ما أنزؿ إليو أمرًا واحدًا وحكماً 
أي يصلح  .كوف ما أنزؿ إليو أموراً متعددة وأحكامًا كثّبةواحداً، وتصلح أف ي

ألف يكوف معناىا بلغ ا٢بكم الذي أنزؿ إليك، ويصلح أف يكوف معناىا بلغ 
والذي يعْب أحد ا٤بعنيْب ىو  .ٝبيع ما أنزلناه إليك من األمور واألحكاـ

   يتبْب أف قولو:ومن ٦برد قراءة اآلية فضبًل عن التدقيق فيها  .القرينة
    :يعْب ُب قولو رسالتو أف معُب    ىو ٝبيع ما أنزؿ إليك

ا٢بكم الذي أنزؿ إليك نفياً    وىو رسالة اهلل، وينفي أف يكوف معُب: 
 .قاطعاً، فوؽ كوف كلمة رسالتو قد بينت معُب ما أنزؿ إليك بأنو رسالة اهلل

 ُب ختاـ اآلية:  خامسها: إف قولو تعأب          


              تطمْب من اهلل للرسوؿ وأماف لو من
األذى الذي يصيبو من جراء تبليغ رسالتو، وىذا التطمْب ال يكوف من أذى 

تبليغ الرسالة يصيبو من تبليغ حكم معْب وإ٭با ىو تطمْب من أذى يصيبو من 
فمعُب ختاـ اآلية واهلل  .كلها للكفار وال سيما إذا كاف تبليغها يصحبو القتاؿ
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ألنو حْب نزلت  .يعصمك ُب تبليغ ىذه الرسالة بواسطة ا١بهاد من أذى الناس
وال ٲبكن  .ىذه اآلية كانت طريقة تبليغ الرسالة ىي ا١بهاد أي القتاؿ بالسيف

لو أي يعصمو على حد  ا٣بػبلفةُب جعل أف يراد يعصمك من حساد علّي 
ألف العصمة ُب اآلية من الناس ال  .قو٥بم من أيب بكر وعمر وعثماف وأمثا٥بم

 ويعْب أف ا٤براد بالناس ىم الكفار قولو ُب ختاـ اآلية:  .من ا٤بؤمنْب    
          . ايتو وحفظو وعليو يكوف وعد اهلل للرسوؿ ُب ٞب

من أذى الكفار ُب تبليغ ما أنزؿ إليو يعْب أف ا٤براد من التبليغ ُب اآلية تبليغ 
قد يقاؿ إف الرسوؿ سبق وبلغ الرسالة قبل نزوؿ ىذه اآلية فبل  .رسالة اإلسبلـ

وا١بواب على ذلك ىو أف  .معُب لقولو بلغ ما أنزؿ إليك وىو قائم ُب التبليغ
رج عن أحد أمرين: إّما أف يكوف الرسوؿ كتم الرسالة ىذا األمر بالتبليغ ال ٱب

وٓب يبلغها، وإما أف يكوف ىنالك أناس ٓب يبلغهم الرسالة بعد، ويعترب عدـ 
تبليغهم عدـ تبليغ للرسالة للعآب، وال ٲبكن أف يكوف ىذا األمر يعِب كتماناً 

سالة إال بو، ٢بكم معْب أنزؿ إليو وٓب يبلغو، وال تبليغًا ٢بكم معْب ال تتم الر 
وذلك ألف كتماف حكم واحد يطعن ُب نبوة الرسوؿ ورسالتو ككتماف رسالتو  

 كلها فيستحيل أف يكوف كتمانًا ٢بكم معْب، وألف اآلية تقوؿ:       
    وىذا يعِب أنو ٓب يبلغ الرسالة، ال أنو ٓب يبلغ  .فهي تنفي التبليغ

والرسوؿ من  .ف تبليغ حكم واحد يعترب تبليغاً للرسالةحكماً معيناً، ال سيما وأ
أوؿ يـو كاف يبلغ األحكاـ حسب نزو٥با منجماً، وكاف يعترب تبليغو كل حكم 

و٥بذا ال ٲبكن أف يكوف ا٤بعُب ٓب تبلغ حكمًا معيناً، بل الذي تعطيو  .تبليغاً 
وثبت أنو قبل وٗبا أنو يستحيل عليو عدـ التبليغ،  .ا١بملة أنو ٓب يبلغ الرسالة

نزوؿ ىذه اآلية كاف يبلغ، فيكوف معُب نزوؿ اآلية أف ىنالك أناسًا ٓب يبلغهم 
الرسالة بعد، ويعترب عدـ تبليغهم عدـ تبليغ للرسالة للعآب، والتبليغ للرسالة ال 
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لذلك أمره اهلل بتبليغ الرسالة للناس  .يعترب تبليغًا ٥با إال إذا كاف تبليغًا للعآب
بلغهم، أي بتبليغها للعآب حٌب يعترب تبليغاً، وأف يكوف ىذا التبليغ الذين ٓب ي

ويؤيد ىذا أف اآلية نزلت على الرسوؿ بعد صلح ا٢بديبية، وقد   .بطريقة ا١بهاد
ذلك التاريخ ىم كاف العدو الرئيسي الذي ٰباربو الرسوؿ لنشر الدعوة حٌب 

مره اهلل باالستمرار ُب ا يفهم وقوؼ التبليغ ُب ا١بهاد، فأقريش، فبصلحهم رٗب
التبليغ بطريقة ا١بهاد لباقي الناس الذين ٓب يبلغهم من العرب والرـو والفرس 
والقبط وغّبىم حٌب يكوف تبليغو تبليغًا للرسالة للعآب حٌب يعترب تبليغًا ٥بذه 

وىذا ما حصل بالفعل، فبعد نزوؿ ىذه اآلية قاتل الرسوؿ  .الرسالة العا٤بية
، وجهز معركة مؤتة، وذىب ُب جيش ضخم إٔب تبوؾ ليحارب اليهود ُب خيرب

الرـو وأقاـ فيها، وفتح مكة، وكاتب ملوؾ فارس والقبط والرـو وسائر ا٤بلوؾ 
٩ با يتضح منو معُب نزوؿ قولو:             :وقولو        

     :وقولو              :وقولو     
          . 

العماؿ وشرح هنج الببلغة فإنو  نػزوأما حديث الدار كما يرويو ك
 يتلخص فيما يلي: ٤با نزلت:               دعا الرسوؿ

 .فقاـ علي بتنفيذ األوامرعليًا وكلفو بتحضّب الطعاـ ودعوة آؿ عبد ا٤بطلب، 
وبعد أف شبع القـو وارتووا، وقف الرسوؿ بينهم خاطباً: يا بِب عبد ا٤بطلب إين 
واهلل ما أعلم أف شابًا ُب العرب جاء قومو بأفضل ٩با جئتكم بو، إين قد 
جئتكم ٖبّب الدنيا واآلخرة، وقد أمرين اهلل أف أدعوكم إليو فايكم يؤازرين على 

أف يكوف أخي ووصيي وخليفٍب فيكم، أحجم القـو عن ىذا األمر على 
الدعوة إال عليًا وىو أحدثهم سناً، فقد أجاب قائبًل: أنا يا رسوؿ اهلل أكوف 
وزيرؾ عليو، أما النيب فقد أعاد القوؿ وال يزاؿ القـو ٧بجمْب، وال يزاؿ علي 
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ووصيي  معلناً القبوؿ، وعندئذ أخذ النيب برقبة علي وقاؿ للحاضرين: ىذا أخي
وخليفٍب فيكم فا٠بعوا لو وأطيعوا، والقـو يضحكوف من النيب ودعوتو وقد قالوا 

 .«قد أمرؾ أف تسمع البنك وتطيع»أليب طالب وىم ٱبرجوف من دار النيب: 
 .ىذه خبلصة حديث الدار كما يرويها احملتجوف هبا

 وقد روى البخاري حادثة يـو نزلت:         
     روى أٞبد  .بأف الرسوؿ صعد على الصفا وٓب يرو إعداد الطعاـ

بن حنبل ُب مسنده حديثْب، حديثاً عن صنع الطعاـ وٓب يذكر فيو أنو كاف يـو 
 نزلت:              وحديثًا ذكر فيو أنو صنع الطعاـ

 بْب ما فيها:ونعرض ىذه النصوص أواًل ٍب ن .يـو نزلت اآلية
بن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: ٤با  لبخاري عن ا ا روى 

 نزلت:              صعد النيب  على الصفا فجعل
ينادي يا بِب فهر، يا بْب عدي، لبطوف قريش حٌب اجتمعوا فجعل الرجل إذا 

 ب وقريش فقاؿ:ٓب يستطع أف ٱبرج، أرسل رسواًل لينظر ما ىو، فجاء أبو ٥ب
 ؟أن تغير عليكم أكنتم مصدقي أرأيتكم لو أخبرتكم أن خياًل بالوادي تريد»

 قالوا نعم ما جربنا عليك إال صدقاً، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب
، أ٥بػفقاؿ أبو ٥بب: تبًا لك س .«شديد  لت: نػز ف ؟ذا ٝبعتناػائر اليـو   

                            .  وىذا يدؿ على
   أف حادثة صنع الطعاـ ٓب تكن يـو نزلت:         
وروى أٞبد بن حنبل ُب مسنده  .ألهنا ال تلتئم مع ما ورد ُب نص ا٢بديث

أيب صادؽ عن  قاؿ: حدثنا عفاف، حدثنا أبو عوانة عن عثماف بن ا٤بغّبة عن
أو دعا رسوؿ اهلل بِب عبد  ربيعة بن ناجذ عن علي قاؿ: ٝبع رسوؿ اهلل 

ؽ، قاؿ فصنع ٥بم مداً من لفر ا٤بطلب فيهم رىط كلهم يأكل ا١بذعة ويشرب ا
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طعاـ فأكلوا حٌب شبعوا، قاؿ وبقي الطعاـ كما ىو كأنو ٓب ٲبس، ٍب دعا ِبُغمٍر 
يا بني عبد » ٲبس أو ٓب يشرب، فقاؿ: فشربوا حٌب رووا وبقي الشراب كأنو ٓب

ما  المطلب، إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من ىذه اآلية
قال فلم يقم إليو أحد،  ؟رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي

قال: ثالث مرات كل  .جلسا :أصغر القوم قال: فقال قال: فقمت إليو وكنت
 «جلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدياذلك أقوم إليو فيقول 

 ومنو يتبْب أنو ال ذكر ٢بادثة نزوؿ:  .انتهى النص       
      ًوإف الرسوؿ عرض عليهم اإلسبلـ ومن يسلم يكن أخا

 .للرسوؿ وصاحبو وٓب يقل لعلي شيئاً 
حدثنا »مسنده قاؿ: وأما الرواية الثانية فقد روى أٞبد بن حنبل ُب 

اسود بن عامر حدثنا شريك عن األعمش عن ا٤بنهاؿ عن عباد بن عبد اهلل 
 اآلية:  ىذه نزلت قاؿ: ٤با علي عن األسدي      

من أىل بيتو، فاجتمع ثبلثوف، فأكلوا وشربوا قاؿ: فقاؿ  قاؿ: ٝبع النيب 
ومواعيدي ويكون معي في الجنة، ويكون خليفتي َدْيني  من يضمن عني» ٥بم:

فقال رجل لم يسمو شريك: يا رسول اهلل أنت كنت بحرًا من يقوم  ؟في أىلي
قال: ثم قال اآلخر، قال: فعرض ذلك على أىل بيتو، فقال علي رضي  .بهذا

ومنو يتبْب أف الرسوؿ طلب من أىلو شخصاً  .انتهى النص «اهلل عنو: أنا
يده وجزاء ذلك يكوف معو ُب ا١بنة ويكوف خليفتو ُب أىلو، يضمن دينو ومواع

وال يوجد ُب ىذين النصْب كلمة وصيي، وال كلمة خليفٍب  .فقاؿ علي أنا
مطلقة، وإ٭با وردت كلمة خليفٍب مقيدة ُب األىل، وا٣بليفة ُب األىل غّب 

وىذه النصوص ىي الٍب  .ا٣بليفة ُب منصب ا٢بكم واإلمامة، وال عبلقة لو بو
وردت ُب الكتب الصحاح ووردت ىي نفسها بروايات متعددة بألفاظ متقاربة 
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ومعاٍف واحدة، وٓب يرد فيها ٝبيعها كلمة وصيي وال كلمة خليفٍب مطلقة، وٓب 
يرو أحد من أصحاب الصحاح ٝبيعهم، وال من طريق ثقة من الثقات حديثاً 

 بالنسبة لغّبه، فيو كلمة وصيي أو كلمة خليفٍب مطلقة، ال بالنسبة لعلي وال
 .فتسقط ا٢بجة لعدـ وجود دليل عليها ُب الصحاح

أما النص الذي رواه من ٰبتجوف باستخبلؼ علي وأطلقوا عليو اسم 
وا٢بديث يرد دراية من  .حديث الدار، فإف ىذا النص هبذه الرواية مردود دراية

عتباره، فإذا رد رواية أو رد دراية سقط ا .حيث ا٤بعُب، ورواية من حيث السند
 أما رده دراية فلعدة أمور منها: .وسقط االحتجاج بو

أواًل: ُب ىذا ا٢بديث يُرى أف الرسوؿ يطلب مؤازرة آؿ عبد ا٤بطلب 
وىذا باطل من وجهْب:  .لو ُب دعوتو، ويشَبط أف يكوف ٥بم األمر من بعده

ِب ا٢بادثة الٍب رفض فيها طلب قبيلة ب أحدٮبا أنو يناقض قوؿ الرسوؿ وفعلو ُب
األمر هلل يضعو حيث » أف يكوف ٥با األمر من بعده إذا أسلمت، وقاؿ: عامر
قاؿ ابن اسحق » قاؿ: فقد روى ابن ىشاـ ُب كتابو سّبة النيب  .«يشاء

وحدثِب الزىري أنو أتى عامر بن صعصعة، فدعاىم إٔب اهلل عز وجل وعرض 
 لو اين أخذت عليهم نفسو، فقاؿ لو رجل منهم يقاؿ لو بيجرة بن فراس: واهلل

ىذا الفٌب من قريش ألكلت بو العرب، ٍب قاؿ لو: أرأيت إف ٫بن تابعناؾ على 
 قاؿ: ؟أمرؾ ٍب أظهرؾ اهلل على من خالفك، أيكوف لنا األمر من بعدؾ

قاؿ: فقاؿ لو: أفنهدؼ ٫بورنا للعرب دونك،  .«األمر هلل يضعو حيث يشاء»
، فكيف «لنا بأمرؾ، فأبوا عليو فإذا أظهرؾ اهلل كاف األمر لغّبنا، ال حاجة

وا٢بكم من  ا٣بػبلفةأي أمر  «يشاء األمر هلل يضعو حيث» يقوؿ الرسوؿ:
يكون  فأيكم يؤازرني على ىذا األمر على أن» بعده، ويقوؿ لبِب عبد ا٤بطلب:

فبل بد أف يكوف  ؟أليس ذلك تناقضًا واضحاً  «أخي ووصيي وخليفتي فيكم
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نزلت:   حْب وٗبا أف حديث الدار يقاؿ إنو كاف  .أحد القولْب مردودًا حتماً 
           :األمر » أي ُب السنة الثالثة للبعثة وحديث

قد حصل حْب عرض الرسوؿ نفسو على القبائل أي  «هلل يضعو حيث يشاء
 .ُب السنة العاشرة للبعثة أي بعد حديث الدار فيكوف حديث الدار ىو ا٤بردود

أما الوجو الثاين فهو أف الرسوؿ ُب ىذا ا٢بديث ٯبعل للكفار شيئًا حٌب 
من بعده على ا٤بسلمْب ٝبيعاً  ا٣بػبلفةيسلموا، بل ٯبعل ٥بم أعظم األمور وىو 

ٜبناً لدخو٥بم ُب اإلسبلـ، وىذا يناقض عمل الرسوؿ ُب دعوتو ويناقض أحكاـ 
دين ا٢بق، وٓب يرو عنو وال فالرسوؿ كاف يدعو الناس لئلسبلـ ألنو ال .الشرع

حديث ضعيف، أنو جعل شيئًا َقلَّ أو كثر لكافر مقابل أف يدخل ُب 
وأما ا٤بؤلفة قلوهبم فهم مسلموف يعطوف من الزكاة لتتقوى هبم  .اإلسبلـ

الدولة، وليسوا كفارًا يعطوف ليدخلوا ُب اإلسبلـ، وال ٯبوز أف يعطى الكفار 
 .ـشيئاً مقابل أف يدخلوا ُب اإلسبل

ثانياً: إف ا٢بديث يذكر أف الرسوؿ قد أوٓب الوليمة وأعد الطعاـ 
للكفار من أجل أف يدعوىم لئلسبلـ، وٝبعهم على الطعاـ ليدخلوا ُب 
اإلسبلـ، وٓب يصنع الطعاـ لعلي ا٤بسلم، فإذا رفض ىؤالء اإلسبلـ ورفضوا أف 

ك حٌب يكوف ٥بم األمر من بعده مقابل أف يسلموا، فبل شأف لعلي ُب ذل
يتصدى لئلجابة ألنو ليس مدعوًا لئلسبلـ إذ ىو مسلم، وال ا٣بطاب موجو 

وخليفتي  ىذا أخي ووصيي» لو، فبل شأف لو ُب ىذا االجتماع حٌب يقوؿ لو:
 .إذ ىو ليس ٧بل خطاب وال ٧بل مفاوضة «فيكم فاسمعوا لو وأطيعوا

تكرار  ثالثاً: إف ا٢بديث يذكر أف القـو رفضوا اإلسبلـ، وبالرغم من
عرضو عليهم أصروا على الكفر وعلى رفض أف يكوف ٥بم األمر من بعده 
 مقابل دخو٥بم ُب اإلسبلـ، وظلوا كفاراً فكيف يقوؿ ٥بم الرسوؿ ٨باطباً إياىم:
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ويأمرىم بالسمع والطاعة لو، وىو يعلم أهنم كفار قد  «ىذا خليفتي فيكم»
 .؟وكيف يكوف خليفة فيهم وىم كفار ؟رفضوا اإلسبلـ

ىذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم » رابعاً: إف الرواية الٍب يرووهنا تقوؿ:
فهو خطاب آلؿ عبد ا٤بطلب، إذ صّدر الكبلـ بقولو يا  «فاسمعوا لو وأطيعوا

بِب عبد ا٤بطلب، فهو خاص هبم، إذ قد جعلو خليفة فيهم، أي ُب آؿ عبد 
وف حينئذ فبل يك «وخليفتي فيكم» ا٤بطلب ال خليفة للمسلمْب، إذ قاؿ:
وال يقاؿ ىنا العربة بعمـو اللفظ ال  .خليفة للمسلمْب كما ىو صريح النص

فضبًل عن أف اللفظ  .ٖبصوص السبب، ألف ىذه واقعة عْب، وليست سبباً 
فتلزمو  «وخليفتي فيكم» ،«يا بني عبد المطلب» أيضًا خاص وليس بعاـ:

حيث عدـ عمومية ا٣بصوصية من حيث كوف ا٢بادثة واقعة عْب ال سبباً، ومن 
 .اللفظ

فهذه األمور األربعة يكفي واحد منها أف يربز كذب ىذا ا٢بديث 
ٓب ينص على  وهبذا يتبْب أف الرسوؿ  .وتناقضو، وأنو واجب الرد دراية

ومن ذلك كلو يتبْب أف األحاديث الٍب رواىا من  .جعل علي خليفة بعده
ه أحاديث مردودة ال بعد للخػبلفةقد عّْب شخصًا  ٰبتجوف بأف الرسوؿ 

فلم يبق أي دليل على أف الرسوؿ عْب أحداً ليتؤب  .تصلح لبلحتجاج فتسقط
بعده، بل قاـ الدليل على عكس ذلك، أي على أف الرسوؿ ترؾ األمر  ا٣بػبلفة

للمسلمْب من حيث األشخاص ٱبتاروف من يريدوف ولكنو عْب ٥بم طريقة 
 .نصب ا٣بليفة

عْب األشخاص الذين يكونوف خلفاء  وأما خطأ القوؿ بأف الرسوؿ
ومن  .بعده، فإنو ظاىر من عدـ داللة األحاديث الٍب قالوا إنو عْب عليًا فيها

٥بم إ٭با يقولوف ذلك ألهنم أبناء علي، فإذا سقطت حجتهم  ا٣بػبلفةيقولوف إف 
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وفوؽ  .بالنسبة لعلي سقطت بالنسبة ألوالده تبعًا لسقوط ا٢بجة بالنسبة لو
حاديث الٍب يرووهنا باعتبارىا دليبًل على خبلفة أبناء علي بالنص ذلك فإف األ

من اهلل ورسولو، ىي األحاديث ا٤بتعلقة بآؿ البيت، وكلها تتضمن ا٤بدح وليس 
 ٥با، وقد ٭بوذجاً  خمأكثر من ذلك، ويعترب حديث الثقلْب أي حديث غدير 

 .األحاديث باقي وتتبعو بو االحتجاج سقوط بوضوح تبْب
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 وليات العامةالمسؤ 
حدد الشارع ا٤بسؤوليات العامة الواجبة على ا٢باكم ٙبديداً واضحاً ال 

فقد بْب مسوؤلية ا٢باكم بالنسبة ٤با ٯبب أف  .يدع أي ٦باؿ للبس أو إهباـ
يكوف عليو ُب خاصة نفسو بوصفو حاكماً، وبّْب مسؤوليتو بالنسبة لعبلقتو 

 .بالرعية
ٯبب أف يكوف عليو بوصفو حاكماً أما مسؤولية ا٢باكم بالنسبة ٤با 
فيها بعض صفات ا٢باكم، ومن  فظاىرة ُب األحاديث الٍب بّْب الرسوؿ 

فالرسوؿ يرى أنو ٯبب  .أبرزىا القوة والتقوى والرفق بالرعية، وأف ال يكوف منفراً 
روى مسلم  .أف يكوف ا٢باكم قوياً، وأف الضعيف ال يصلح أف يكوف حاكماً 

يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما »هلل قاؿ: عن أيب ذر أف رسوؿ ا
وروى مسلم عن أيب  .«أحب لنفسي، ال تأمَّرنَّ على اثنين وال تولين مال يتيم

يا رسول اهلل أال تستعملني قال: فضرب بيده على  :قلت»ذر أيضًا قاؿ: 
ندامة منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي و 

وا٤براد بالقوة ىنا قوة الشخصية،  .«إال من أخذىا بحقها وأدى الذي عليو فيها
أي قوة العقلية وقوة النفسية، فبل بد أف تكوف عقليتو عقلية حكم يدرؾ هبا 
األمور والعبلقات، وأف تكوف نفسيتو نفسية حاكم يدرؾ أنو أمّب ويصرؼ 

ها قابلية للسيطرة والتحكم  و٤با كانت قوة الشخصية في .ميولو تصريف أمّب
كاف ال بد أف تكوف للحاكم صفة تقيو شر التحكم، فكاف ال بد أف يكوف 

روى مسلم وأٞبد عن  .متصفًا بالتقوى ُب خاصة نفسو وُب رعايتو لؤلُمة
إذا أّمر أميرًا على جيش   كان رسول اهلل»سليماف بن بريدة عن أبيو قاؿ: 

وا٢باكم  .« ومن معو من المسلمين خيراً أو سرية أوصاه في خاصتو بتقوى اهلل
إذا اتقى اهلل وخافو وراقبو بالسر والعلن كاف ذلك زاجرًا لو عن االستبداد 
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ولكن التقوى ال ٛبنعو من الغلظة والشدة ألنو ُب مراقبتو هلل يلتـز  .بالرعية
 و٤با كاف حاكماً كاف من طبيعة عملو أف يكوف شديداً قاسياً، .بأوامره ونواىيو

فعن  .ومن أجل ذلك أمره الشارع أف يكوف رفيقًا وأف ال يشق على الرعية
اللهم من ولي من »يقوؿ ُب بيٍب ىذا:  عائشة قالت: ٠بعت رسوؿ اهلل 

، فاشقق عليو، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق مأمر أمتي شيئًا فشق عليه
 .ال يكوف منفراً وأمره كذلك أف يكوف مبشراً وأف  .رواه مسلم .«بهم فارفق بو

إذا بعث أحداً من أصحابو ُب بعض  فعن أيب موسى قاؿ: كاف رسوؿ اهلل 
 .رواه مسلم «بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا»أمره قاؿ: 

ىذا بالنسبة ٤با ٯبب أف يكوف عليو ا٢باكم ُب خاصتو، أما بالنسبة 
وحذره من مس  لعبلقتو بالرعية فقد أمره الشارع بإحاطة الرعية بالنصيحة،

األمواؿ العامة بشيء، وألزمو بأف ٰبكمهم باإلسبلـ وحده دوف أف يكوف معو 
فقد حـر اهلل ا١بنة على ا٢باكم الذي ال ٰبيط رعيتو بنصح أو  .أي شيء

ما من عبد »يقوؿ:  عن معقل بن يسار قاؿ: ٠بعت النيب  .يغشها بشيء
 .رواه البخاري «رائحة الجنةإاّل لم يجد  حواسترعاه اهلل رعية فلم يحطها بنص

ما من »يقوؿ:  وروى عن معقل بن يسار أيضًا قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 
 .«وال يلي رعية من المسلمين فيموت وىو غاش لهم إال حرَّم اهلل عليو الجنة

ما من أمير يلي »يقوؿ:  وروى مسلم عن معقل قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 
وعن أيب  «إال لم يدخل معهم الجنةأمر المسلمين ثم ال يجهد لهم وينصح 

لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع لو بقدر » :سعيد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
فبذؿ ا١بهد ُب  .رواه مسلم «غدره أال وال غادر أعظم غدرًا من أمير عامة

سبيل الرعية وإحاطتها بالنصيحة قد شدد عليو الرسوؿ تشديدًا واضحًا ٩با 
أما مس األمواؿ العامة فقد حذر منو وشدد ُب ىذا  .ويبْب عظم ا٤بسؤولية في
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عن أيب  .التحذير، وحْب رآه من واٍؿ من والتو عنَّفو وخطب الناس ُب شأنو
استعمل ابن اللتبية على صدقات بِب سليم فلما  ٞبيد الساعدي أف النيب 

 .وحاسبو قاؿ: ىذا الذي لكم وىذه ىدية أىديت ٕب جاء إٔب رسوؿ اهلل 
فهال جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك » :سوؿ اهلل فقاؿ ر 

فخطب الناس وٞبد اهلل وأثُب  ٍب قاـ رسوؿ اهلل  «؟ىديتك إن كنت صادقاً 
ني اهلل والّ  مما أما بعد فإني استعمل رجااًل منكم على أمور» عليو ٍب قاؿ:

بيو فيأتي أحدكم فيقول ىذا لكم وىذه ىدية أىديت لي، فهال جلس في بيت أ
فوا هلل ال يأخذ أحدكم منها شيئاً  ؟وبيت أمو حتى تأتيو ىديتو إن كان صادقاً 

وىذا كناية عن ٧باسبة  .رواه البخاري «بغير حقو إاّل جاء يحملو يوم القيامة
اهلل لو ومعاقبتو على عملو، وىو ٙبذير شديد من أف ٲبس ا٢باكم األمواؿ 

 .تأويل والفتوىالعامة وال بأي وجو من الوجوه، وال ٙبت ال
وأما بالنسبة لؤلحكاـ الٍب ٯبب أف ٰبكم هبا ا٢باكم فقد حددىا 
الشارع لو فألزمو أف ٰبكم بكتاب اهلل وسنة رسولو، وجعل لو حق االجتهاد 
فيهما، وهناه عن أف يتطلع لغّب اإلسبلـ، أو أف يأخذ من غّب اإلسبلـ شيئاً 

ح من آيات القرآف، قاؿ أما ٙبديد ا٢بكم بالكتاب والسنة فواض .مطلقاً 
 تعأب:                             :وقاؿ تعأب

                                  :وقاؿ
                           .  وىذا يعِب

ىو   والذي أنزلو اهلل على رسولو سيدنا ٧بمد .حصر ا٢بكم ٗبا أنزلو اهلل
فيكوف ا٢باكم مقيدًا ُب  .القرآف الكرًن لفظًا ومعُب، والسنة معُب ال لفظاً 

وقد أجاز لو الشارع االجتهاد ُب الكتاب  .حكمو ٕبدود الكتاب والسنة
فقد روى أبو  .بذؿ الوسع ُب فهمهما واستنباط األحكاـ منهما والسنة، أي
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كيف تقضي »أرسل معاذاً إٔب اليمن فقاؿ لو:  داود والَبمذي أف الرسوؿ 
 ؟قاؿ: فإف ٓب ٘بد ُب كتاب اهللقاؿ أقضي بكتاب اهلل،  ؟إذا عرض لك قضاء

 ؟ب اهللرسوؿ اهلل وال ُب كتا ةقاؿ فبسنة رسوؿ اهلل، قاؿ: فإف ٓب ٘بد ُب سن
ا٢بمد هلل الذي صدره وقاؿ:  ، فضرب رسوؿ اهلل قاؿ أجتهد رأيي وال آلو

وقد جعل للحاكم أجراً إذا أخطأ  .«وفق رسوؿ رسوؿ اهلل ٤با يرضي رسوؿ اهلل
عن ا١بمود عند  هباالجتهاد، وبذلك يشجع ا٢باكم على االجتهاد، ويبعد

نو ٠بع رسوؿ اهلل فقد روى البخاري عن عمرو بن العاص أ .ظاىر النصوص
  :إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلو أجران وإذا حكم »يقوؿ

وقد بالغ الشرع ُب ٙبديد األحكاـ الٍب ٰبكم هبا  .«فاجتهد ثم أخطأ فلو أجر
ومع كونو جعل للحاكم حق االجتهاد ولو  .ا٢باكم بأهنا اإلسبلـ ليس غّب

ن أف ٰبكم بغّبه، بل عن أخطأ، فإنو شدد ُب حصر ا٢بكم باإلسبلـ، وهنى ع
أف يسأؿ عن حكم من غّب اإلسبلـ، أو أف يشرؾ مع اإلسبلـ شيء ليس 

 قاؿ تعأب ٨باطبًا الرسوؿ:  .منو                    
                                :وقاؿ 

                                 
   . وروى  .وخطاب الرسوؿ خطاب ألمتو، فهو خطاب لكل حاكم

ومن أحدث في أمرنا ىذا ما » :مسلم عن عائشة قالت: قاؿ رسوؿ اهلل 
من عمل عماًل ليس عليو أمرنا فهو »واية أخرى عنها: وُب ر  «ليس منو فهو رد

وروى البخاري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل أف ابن عباس رضي اهلل عنهما  .«رد
كيف تسألون أىل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول »قاؿ: 

بدلوا  أحدث، تقرأونو محضًا لم يشب وقد حدثكم أن أىل الكتاب   اهلل
غيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: ىو من عند اهلل ليشتروا بو ثمناً كتاب اهلل و 

وهبذا يظهر ٙبديد ما ٯبب  .«أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم .قليالً 
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 .أف ٰبكم بو، وحصرت مسؤوليتو ُب األحكاـ با٢بكم ٗبا أنزؿ اهلل
فهذه ا٤بسؤوليات الواجبة على ا٢باكم تبْب أف الشارع حدد 
ا٤بسؤوليات العامة أوضح ٙبديد، وىذه ا٤بسؤوليات على ا٢باكم من حيث ىو 
حاكم بغض النظر عن كونو خليفة أو معاونًا لو، واليًا أو عامبًل، فكلهم 

وذلك ألهنا إذا كانت ىذه مسؤوليات الوالة  .حاكم، ومقيد هبذه ا٤بسؤوليات
هنا إذا كانت واجباً واألمراء وغّبىم من ا٢بكاـ فإهنا مسؤوليات ا٣بليفة، أل

على أف ىناؾ أحاديث  .على األمّب فعلى من ٰبمل تبعة عامة من باب أؤب
 .جاءت عامة تشمل كل من وٕب أمرًا من أمور ا٤بسلمْب خليفة كاف أو والياً 

من أمر أمتي ولي  من»وقولو:  «ما من عبد استرعاه اهلل رعية»الرسوؿ:  فقوؿ
   وقوؿ اهلل تعأب:  «ير عامةأعظم غدرًا من أم»وقولو:  «شيئاً   

   . وخطاب  .فكلها جاءت بلفظ عاـ يشمل الوإب ويشمل ا٣بليفة
على أف الرسوؿ بّْب  .الرسوؿ خطاب لكل حاكم، خليفة كاف أو والياً 

مسؤولية ا٣بليفة عن رعيتو نصًا ُب ا٢بديث الذي بّْب فيو ا٤بسؤوليات العامة 
أال كلكم »قاؿ:  عن عبد اهلل بن عمر أف رسوؿ اهلل  روى البخاري .٦بملة

راع وكلكم مسؤول عن رعيتو، فاإلمام الذي على الناس راع وىو مسؤول عن 
رعيتو، والرجل راع على أىل بيتو وىو مسؤول عن رعيتو، والمرأة راعية على 
أىل بيت زوجها وولده وىي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده 

فجعل ا٣بليفة  «ؤول عنو، أال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتووىو مس
وهبذا تكوف ا٤بسؤوليات العامة على ا٢باكم،  .مسؤواًل مسؤولية عامة عن رعيتو

 .فهي على ا٣بليفة كما ىي على األمّب
وىذه ا٤بسؤوليات العامة قد ضمن الشارع قياـ ا٢باكم بأعبائها ضماناً 

ما التوجيو فقد حذر ا٢باكم من عذاب اهلل إذا قصر أ .تامًا بالتوجيو والتشريع
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فبْب أهنا خزي وندامة يـو القيامة إذا أخذىا الضعيف  .هبا وٓب يقم بأعبائها
الذي ال يؤدي الذي عليو فيها، وطلب الرسوؿ من اهلل أف يشق على من يشق 

غّب  على األُمة اإلسبلمية، وحـر اهلل ا١بنة على من ٓب ٰبط األُمة بنصيحة، إٔب
ذلك من التحذيرات الٍب تبْب للحاكم عاقبة عدـ قيامو ٗبسؤولياتو، وىي 

ولكن الشرع ٓب يكتف بذلك بل جعل اأُلمة قوامة على قياـ  .عذاب من اهلل
ا٢باكم ٗبسؤولياتو، فالزمها باإلنكار عليو إذا قصر ٗبسؤولياتو، أو أساء ُب 

 .إلسبلـ وصار الكفر بواحاً تصرفاتو، وأمرىا ٗبقاتلتو بالسيف إذا حكم بغّب ا
قاؿ عليو الصبلة  .وجعل من يقتل ُب سبيل اإلنكار على ا٢باكم سيد الشهداء

سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر »والسبلـ: 
وجعل من يرضى بتقصّب ا٢باكم ويتابعو  .رواه ا٢باكم «فأمره ونهاه فقتلو

 روى مسلم عن أـ سلمة أف رسوؿ اهلل .قوبتومسؤواًل أماـ اهلل ال يسلم من ع
  :ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم »قاؿ

وُب رواية أخرى:  «قالوا أفال نقاتلهم قال: ال، ما صلوا .ولكن من رضي وتابع
وىذه الرواية  .«فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع»

: ؤب فقولو فمن عرؼ برئ، وقاؿ النووي ُب شرح ىذا ا٢بديثتفسر الرواية األ
معناه واهلل أعلم: فمن عرؼ ا٤بنكر وٓب يشتبو عليو فقد صارت لو طريق إٔب »

 .«الرباءة من إٜبو وعقوبتو، بأف يغّبه بيده، أو بلسانو فإف عجز فليكرىو بقلبو
و فأنكر ذلك وقولو: ومن أنكر سلم، أي ومن ٓب يقدر على تغيّبه بيده ولسان

بقلبو وكرىو سلم من مشاركتهم ُب إٜبو، ولكن من رضي وتابع أي رضي 
ففي ىذا ا٢بديث أمر  .بفعلهم بقلبو وتابعهم عليو ُب العمل ٓب يربأ وٓب يسلم

الرسوؿ باإلنكار على ا٢باكم وأوجب ىذا اإلنكار بأية وسيلة مستطاعة على 
، ا أظهر ا٣بليفة كفرًا بواحاً إال إذ شرط أف تكوف دوف القتاؿ أي دوف السيف
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وباللساف مطلقًا أي بأي قوؿ من األقواؿ، أو بالقلب إذا عجز عن اليد أو 
وقد اعترب من ٓب ينكر شريكاً للحاكم ُب اإلٍب، إذ قاؿ فمن رضي ٗبا  .اللساف

إاّل أف ىذا اإلنكار إ٭با  .عملوه وتابع على ذلك فبل يربأ وال يسلم من اإلٍب
ا ولكنهم ٰبكموف باإلسبلـ، فإذا ما خرجوا عن تطبيق يكوف إذا أساءو 

اإلسبلـ وطبقوا أحكاـ الكفر فإف الشرع ٓب يكتف باإلنكار باليد واللساف 
ففي  .والقلب بل جعل طريقة التغيّب عليهم أو تغيّبىم ىي السيف والقتاؿ

 «قالوا أفال نقاتلهم قال: ال، ما صلوا»حديث أـ سلمة الذي رواه مسلم: 
وُب حديث عوؼ بن  «ال نقاتلهم يا رسول اهلل قال: ال، ما صلواأ»واية: وُب ر 

قيل يا رسول اهلل أفال ننابذىم بالسيف فقال: ال، ما »مالك الذي رواه مسلم: 
قلنا يا رسول اهلل أفال ننابذىم عند »وُب رواية قالوا:  «أقاموا فيكم الصالة

خاري عن عبادة بن الصامت وُب الب .«قال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة ؟ذلك
على السمع  ناعَ ه فقال فيما أخذ علينا أن بايَـ فبايعنا  دعانا النبي»قاؿ: 

والطاعة في منشطنا ومكرىنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر 
فمفهـو ىذه  «أىلو قال: إاّل أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهلل فيو برىان

زع األمر أىلو إذا رأينا كفرًا بواحاً، وأف ننابذىم بالسيف األحاديث ىو أف ننا
وىذا بالنسبة للحاكم كناية عن ا٢بكم  .ونقاتلهم إذا ٓب يقيموا فينا الصبلة

باإلسبلـ، أي ما داموا ٰبكموف باإلسبلـ فبل قتاؿ وال منابذة وال منازعة، فإف 
وهبذا يكوف  .محكموا بغّب اإلسبلـ وجب حينئذ قتا٥بم ومنابذهتم ومنازعته

 .اإلسبلـ قد ضمن ضماناً تاماً القياـ با٤بسؤوليات العامة
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 الميةـالدولة اإلس
 رية وليست دولة إلهيةـدولة بش

، ألهنا ىي ا٤بنصب الذي ٲبلك من ا٣بػبلفةالدولة اإلسبلمية ىي 
وىي  .يتواله ٝبيع صبلحيات ا٢بكم والسلطاف وتبِب األحكاـ دوف استثناء

سلمْب ٝبيعًا ُب الدنيا إلقامة أحكاـ الشرع اإلسبلمي، رئاسة عامة للم
باألفكار الٍب جاء هبا واألحكاـ الٍب شرعها، و٢بمل الدعوة اإلسبلمية إٔب 

ويقاؿ ٥با اإلمامة  .العآب، بتعريفهم اإلسبلـ ودعوهتم إليو، وا١بهاد ُب سبيل اهلل
ي موجودة وى .فهي منصب بشري، وليست منصبًا إ٥بياً  .وإمارة ا٤بؤمنْب

وىي غّب النبوة قطعاً، ألف  .لتطبيق دين اإلسبلـ على البشر ولنشره بْب البشر
النبوة والرسالة منصب يتلقى فيو النيب أو الرسوؿ الشرع عن اهلل بواسطة الوحي 

 ليبلغو للناس، بغض النظر عن تطبيقو:              
    ،                 ،            . 

وال يشَبط ُب النيب  .فهي تطبيق شرع اهلل على البشر ا٣بػبلفةوىذا ٖببلؼ 
والرسوؿ أف يطبق ما أوحى اهلل لو بو حٌب يكوف رسواًل، بل يشَبط فيو حٌب 

ومن ىنا كاف سيدنا  .مر بتبليغويكوف رسواًل ونبيًا أف يوحي اهلل لو بشرع ويؤ 
موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراىيم عليهم السبلـ أنبياء ورسبًل، وٓب يقوموا 

 .ىم بتطبيق الشريعة الٍب جاءوا هبا، وٓب يكونوا حكاماً 
فالنبوة  .ا٣بػبلفةوعلى ذلك فمنصب النبوة والرسالة غّب منصب 

ب بشري يبايع فيو ا٤بسلموف منصب إ٥بي يعطيها اهلل ٤بن يشاء، وا٣ببلفة منص
وسيدنا ٧بمد  .من يشاؤوف، ويقيموف عليهم خليفة من يريدوف من ا٤بسلمْب
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  الة، وكاف ػفكاف يتؤب النبوة والرس .كاف حاكماً يطبق الشريعة الٍب جاء هبا
وقد  .ُب نفس الوقت يتؤب منصب رئاسة ا٤بسلمْب ُب إقامة أحكاـ اإلسبلـ

 فقاؿ لو:  .ره بتبليغ الرسالةأمره اهلل با٢بكم كما أم            
     ،                             

       :كما قاؿ لو                       ، 
                          ،            

       كاف يتؤب تبليغ الرسالة قواًل كتبليغ قولو تعأب:  حْب   أنو إاّل
                  تبليغها عمبًل كمعاىدة ا٢بديبية، فإنو أو

كاف ٯبـز بالتبليغ، ويأمر أمرًا قاطعًا بالقياـ بالعمل، وال يستشّب بل يرفض 
ؿ بو نػز وإذا ُسئل عن حكم ٓب ي .الرأي إذا أشّب بو غّب ما جاء بو الوحي

أما حْب كاف يتؤب القياـ  .ؿ الوحينػز الوحي بعد، سكت وٓب ٯبب حٌب ي
كاف يستشّب الناس، وحْب كاف يقضي بْب الناس كاف ال    باألعماؿ فإنو

أنو قضى طبق ما  ٯبـز بأف ما قضى بو ىو طبق حقيقة ا٢بادثة بل يقوؿ 
فإنو عليو الصبلة والسبلـ حْب نزلت سورة براءة أردؼ بعلي  .٠بع من حجج

ليبلغها  (ببراءة)بن أيب طالب ألف يلحق أبا بكر وأمره أف يؤذف ُب الناس 
 .اس ُب موسم ا٢بج، فتبلىا عليهم ُب عرفة، وطاؼ عليهم حٌب بلغهاللن

وحْب عقد صلح ا٢بديبية رفض آراء الصحابة ٝبيعهم، وألزمهم ٗبا رآه، ألنو 
ٓب ٯببو حٌب نزؿ الوحي  ؟وحْب سألو جابر كيف أقضي ٗبإب .وحي من اهلل

هلل سمعت جابر بن عبد ا»أخرج البخاري عن ابن ا٤بنكدر قاؿ:  .با٢بكم
يعودني وأبو بكر وىما ماشيان فأتاني   يقول: مرضت فجاءني رسول اهلل
 :ثم صب وضوءه علّي، فأفقت فقلت ، وقد أغمي علّي فتوضأ رسول اهلل

  ؟يا رسول اهلل وربما قال سفيان فقلت: أي رسول اهلل كيف أقضي في مالي
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ىذا  .«قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث ؟كيف أصنع في مالي
ُب القياـ بأعباء النبوة والرسالة وتبليغ الناس، أما ُب القياـ بأعباء ا٢بكم فقد  
كاف يسّب على غّب ذلك، ففي أحد ٝبع ا٤بسلمْب ُب ا٤بسجد واستشارىم 

  أٰبارب ُب ا٤بدينة، أـ ٱبرج خارجها، فكاف رأي األكثرية ا٣بروج، ورأيو 
وكذلك فإنو  .حارب خارج ا٤بدينةعدـ ا٣بروج، فعمل برأي األكثرية، وخرج و 

أخرج  .حْب كاف يقضي بْب الناس ٰبذرىم من أف يكوف قضى ٥بم ٕبق غّبىم
بباب حجرتو  ةً أنو ٠بع خصوم البخاري عن أـ سلمة عن رسوؿ اهلل 

إنما أنا بشر وإنو يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون »فخرج إليهم فقاؿ: 
لو بذلك، فمن قضيت لو بحق أبلغ من بعض فأحسب أنو صادق فأقضي 

وكذلك أخرج الَبمذي  «مسلم فإنما ىي قطعة من النار فليأخذىا أو ليتركها
وليس أحد منكم يطلبِب  وإين ألرجو أف ألقى ريب»عنو عليو الصبلة والسبلـ: 

ما يدؿ على أنو كاف يتؤب منصبْب: منصب النبوة  .«ٗبَْظِلمة ُب دـ وال ماؿ
ا٤بسلمْب ُب الدنيا إلقامة شريعة اهلل الٍب أوحى لو والرسالة، ومنصب رئاسة 

وكاف يتصرؼ ُب القياـ بأعباء كل منصب منهما ٗبا يقتضيو ذلك  .هبا
وقد أخذ البيعة  .ا٤بنصب، ويتصرؼ ُب أحدٮبا على غّب ما يتصرؼ ُب اآلخر

على الناس ُب ا٢بكم، وأخذىا على النساء والرجاؿ، وٓب يأخذىا على الصغار 
 .يبلغوا ا٢بلم، ٩با يؤكد أهنا بيعة على ا٢بكم، وليست بيعة على النبوة الذين ٓب

ومن ىنا ٪بد أف اهلل تعأب ٓب يعاتبو على شيء ُب تبليغ الرسالة والقياـ 
عج لعدـ استجابة الناس لو، ألف القياـ نػز بأعبائها، بل كاف يطلب منو أف ال ي

  أب: ػقاؿ تع .تبليغبأعباء الرسالة ىو التبليغ فقط، وما عليو إال ال    
            ،                  

  ،             .  عند  يوولكن اهلل تعأب عاتبو
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ألحكاـ سبق أف نزلت  قيامو بأعباء ا٢بكم على األفعاؿ الٍب فعلها تطبيقاً 
  قاؿ تعأب:  .فعاتبو اهلل على قيامة هبا على خبلؼ األؤب .وبلغها  

                     ،        
       . كم وىذا كلو واضح فيو كوف منصب رئاسة ا٤بسلمْب ُب ا٢ب

وىي رئاسة عامة  ا٣بػبلفةومن ذلك كلو يتبْب أف  .غّب منصب النبوة
بشري وليس منصبًا إ٥بياً، ألهنا منصب للمسلمْب ٝبيعًا ُب الدنيا، منصب 

وقد تركو وفرض أف ٱبلفو فيو مسلم من  ، ا٢بكم الذي كاف يتواله الرسوؿ
، وليس ُب خليفة لو ُب ا٢بكم ا٤بسلمْب، فهي أف يقـو مكاف رسوؿ اهلل 

فهي خبلفة للرسوؿ ُب رئاسة ا٤بسلمْب لتطبيق أحكاـ اإلسبلـ، وٞبل  .النبوة
  .دعوتو، وليس ُب تلقي الوحي، وأخذ الشرع عن اهلل

فهي آتية من حيث كونو نبياً، ال من حيث   وأما عصمة الرسوؿ 
كونو حاكماً، ألف العصمة من الصفات الٍب ٯبب أف يتصف هبا ٝبيع األنبياء 

لرسل، بغض النظر عن كوهنم ىم الذين ٰبكموف الناس بشريعتهم ويطبقوهنا، وا
فسيدنا  .أو كوهنم يقتصروف على تبليغها، وال يتولوف ا٢بكم هبا وال تطبيقها

 موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراىيم معصوموف، كما أف سيدنا ٧بمدًا 
، فالعصمة للنبوة والرسالة وليست للحكم ال يفعل أثناء  أما كونو  .معصـو

قيامو بأعباء ا٢بكم فعبًل حراماً، وال يَبؾ القياـ بفعل واجب، فذلك آت من 
حيث كونو معصومًا من ناحية النبوة والرسالة، ال من حيث كونو حاكماً، 
فيكوف قيامو عليو الصبلة والسبلـ با٢بكم ال يقتضي اتصافو بالعصمة، ولكنو 

   وعلى ذلك كاف يتؤب  .نبيًا ورسوالً واقعيًا كاف معصومًا من حيث كونو
ا٢بكم بوصفو بشرًا ٰبكم بشراً، وقد جاء القرآف صرٰبًا بأنو بشر، قاؿ تعأب: 

                    :ٍب بْب وجو ٛبييزه عن باقي البشر   
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   . لنبوة، وما عداىا فا٤بيزة عن باقي البشر ىي بكونو يوحى إليو، أي ُب ا
فهو بشر كسائر الناس، فهو إذًا ُب ا٢بكم بشر كسائر الناس، فمن يكوف 
خليفة لو فبل شك أنو يكوف بشرًا كسائر الناس، ألنو إ٭با يكوف خليفة لو ُب 

ولذلك ال تشَبط فيو العصمة، ألهنا ليست ٩با  .ا٢بكم، ال ُب النبوة والرسالة
ضيها النبوة، وىو حاكم ليس غّب، فبل ٧بل يقتضيها ا٢بكم، وإ٭با ىي ٩با تقت

الشَباط العصمة ُب من يتوالىا، بل ال ٯبوز أف تشَبط العصمة ٤بن يتوالىا، 
ألف العصمة خاصة باألنبياء، فبل ٯبوز أف تكوف لغّب األنبياء، ألف وجودىا ُب 
النيب والرسوؿ يستوجبو التبليغ، وىي عصمة ُب التبليغ، وحصو٥با ُب عدـ 

احملرمات إ٭با كاف تبعًا للعصمة ُب التبليغ، ألف العصمة فيو ال تتم إاّل ارتكاب 
بالعصمة عن ارتكاب احملرمات، فالذي اقتضاىا ىو تبليغ الرسالة، وليس 
تصديق الناس وعدـ تصديقهم، وليس ا٣بطأ ُب األعماؿ أو عدـ ا٣بطأ، بل 

ماً من اهلل ١باز إذ لو ٓب يكن معصو  .الذي اقتضاىا ىو تبليغ الرسالة ليس غّب
عليو أف يكتم الرسالة، أو يزيد عليها، أو ينقص منها، أو يكذب على اهلل ما 
ٓب يقلو، أو ٱبطئ فيبلغ غّب ما أمر بتبليغو، وىذا كلو مناؼ للرسالة من اهلل، 

فكاف ال بد أف يتصف الرسوؿ  .ومناؼ لكونو رسواًل واجب التصديق
 .لك جاءت عصمتو عن ارتكاب احملرماتبالعصمة ُب تبليغ الرسالة، وتبعًا لذ

ولذلك اختلف العلماء ُب عصمة األنبياء عن ارتكاب احملرمات، فقاؿ بعضهم 
ىو معصـو عن ارتكاب الكبائر فقط، وٯبوز عليو أف يفعل الصغائر، وقاؿ 

وإ٭با قالوا ذلك تبعًا لكوف  .بعضهم ىو معصـو عن ارتكاب الكبائر والصغائر
فإذا كاف يَبتب عليها ٛباـ التبليغ فإف  .ٛباـ التبليغ أـ ال األفعاؿ يَبتب عليها

العصمة ُب التبليغ تشملها، ويكوف النيب معصومًا منها، إذ ال يتم التبليغ إاّل 
وإذا كاف ال يَبتب عليها ٛباـ التبليغ فإف العصمة ال  .بكونو معصومًا فيها
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و٥بذا كاف ال  .يغ بدوهناتشملها، وال يكوف معصومًا فيها، ألنو حينئذ يتم التبل
خبلؼ بْب ا٤بسلمْب ٝبيعًا أف الرسوؿ غّب معصـو عن ارتكاب األفعاؿ الٍب 

وعليو فالعصمة  .ىي خبلؼ األؤب، لكوهنا ال يَبتب عليها ٛباـ التبليغ قطعاً 
خاصة بالتبليغ، ولذلك ال تكوف إاّل لؤلنبياء والرسل، وال ٯبوز أف تكوف 

 .لغّبىم مطلقاً 
 وأما قولو تعأب:  يل العصمة دليل عقلي،على أف دل        

                          فإف معناىا يريد
وىذه اآلية جزء من ثبلث آيات، قاؿ تعأب:  .أف يذىب عنكم الريبة والتهمة

                          
                                
                            

                            
                                

                       .  فبل عبلقة ٥بذه اآلية
 وال ٲبكن أف يفهم من قولو:  .بالعصمة ال من قريب وال من بعيد     

        أي ٯبعلكم معصومْب، بل إذىاب الرجس ىو إذىاب
القذر، وا٤براد ىنا القذر ا٤بعنوي وىو الريبة والتهمة كما ىو صريح ُب ا١ُبمل 

والطهارة ىنا النقاء من الريب والتهم، وذلك  .ملة من اآليتْبالٍب قبل ىذه ا١ب
ذاب، ػًا العػناىا أيضػألف كلمة الرجس معناىا القذر ا٤بادي والقذر ا٤بعنوي ومع

 رآف هبذه ا٤بعاين، قاؿ تعأب: ػاءت ُب القػوقد ج        
     ،                      

  وقاؿ تعأب:  .ففي ىاتْب اآليتْب الرجس ىو القذر ا٤بعنوي    
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       وقاؿ تعأب:  .أي ٪بس يعِب أنو قذر مادي     
               :فقولو ُب اآلية         

     قولو:  وأما .التهمة  وىو  عنكم القذر ا٤بعنوي يذىب   أي  
            فإف كلمة يطهركم وكلمة تطهّباً ٓب ترد أي منهما ٗبعُب

ففي اللغة طهر  .العصمة مطلقاً، ال ُب اللغة، وال ُب القرآف، وال ُب ا٢بديث
طهّبًا أزاؿ النجاسة عنو، وا٤برأة طاىر من ا٢بيض وطاىرة من الشيء طهارة وت

ال يقبل » :اؿ ػق .دثػالنجاسة ومن العيوب، والطهارة ُب الشرع رفع ا٢ب
  قاؿ تعأب:  .وقد وردت ُب القرآف هبذه ا٤بعاين .«طهوراهلل صالة بغير 

  ،           ،              وا٤براد
 وقاؿ تعأب:  .منها الطهارة من النجاسة ومن ا٢بيض         

 وقاؿ:  .أي من العيوب            وقد  .أي من ا٢بدث
 ورد التطهّب للمؤمنْب أيضًا قاؿ تعأب:               

                         .  فهذه النصوص كلها
تعْب أف ا٤براد من اآلية أف اهلل نقاىم من الريب والتهم، وتنفي أف يكوف ا٤براد 

 .منها أنو عصمهم، فاآلية ال تدؿ على العصمة
و الذي ٰبتم أف تكوف العصمة ُب التبليغ للنيب العقل ىفإف وعليو 

والرسوؿ، إذ كونو نبيًا ورسواًل يقتضي أف يكوف معصوماً، وإال فليس بنيب وال 
والعقل ىو الذي ٰبتم أف غّب ا٤بكلف بتبليغ رسالة عن اهلل ال ٯبوز أف  .برسوؿ

و ا٣بطأ يكوف معصومًا لكونو بشراً، ومن فطرتو الٍب فطره اهلل عليها أف يقع من
يقتضي أف يكوف  والنسياف، ولكونو غّب مكلف برسالة عن اهلل ال يوجد فيو ما

أنو معصـو فمعناه أنو مكلف برسالة عن اهلل وىذا غّب  ىعمعصوماً؛ فإذا ادّ 
 قاؿ تعأب:  .وؿ اهلل ػجائز، ألنو ال نيب بعد ٧بمد رس     
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        . ألنو ٤با كاف  .عاء العصمة يقتضي ادعاء الرسالةفاد
الرسوؿ مبلغًا عن اهلل، وكاف فيو بوصفو بشرًا قابلية ا٣بطأ والضبلؿ ُب التبليغ 
عن اهلل اقتضى حفظ رسالة اهلل من التبديل والتغيّب ُب التبليغ أف يكوف الرسوؿ 

ن و٥بذا السبب وحده كانت العصمة صفة م .معصومًا من ا٣بطأ والضبلؿ
 -فإذا اّدعيت ألحد غّبه  .ضيو العصمةتصفات الرسوؿ، وىو وحده الذي تق

فإنو يكوف قد ادُّعي  - ومعلـو أف الذي يقتضيها إ٭با ىو تبليغ الرسالة عن اهلل
٥بذا الغّب مقتضى العصمة وسببها وىو تبليغ الرسالة، فيكوف قد ادُّعي انو 

ة ال ٯبوز أف يشَبط فيو وعليو فإف ا٣بليف .مكلف بتبليغ رسالة عن اهلل
العصمة، ألف اشَباطها يعِب أنو مكلف بتبليغ رسالة عن اهلل، فاقتضى أف 

 .يكوف معصوماً، وىذا ال ٯبوز
ومن ذلك كلو يتبْب أف ا٣بليفة بشر، ٯبوز أف ٱُبطئ ويصيب، وٯبوز 
أف يقع منو ما يقع من أي بشر من السهو والنسياف والكذب وا٣بيانة وا٤بعصية 

بأف  وقد أخرب الرسوؿ  .لك ألنو بشر، وألنو ليس بنيب، وال برسوؿوغّب ذ
اإلماـ ٲبكن أف ٱبطئ، كما أخرب بأنو ٲبكن أف ٰبصل منو ما يبغضو بو الناس، 
ويلعنونو عليو، من ظلم ومعصية وغّب ذلك، بل أخرب بأنو قد ٰبصل منو كفر 

ُة حدثِب ورقاء فقد روى مسلم قاؿ: حدثِب زىّب بن حرب حدثنا َشَبابَ  .بواح
إنما اإلمام ُجنة »قاؿ:  عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب ىريرة عن النيب 

يُقاتل من ورائو ويُتقى بو، فإن أمر بتقوى اهلل عز وجل وعدل كان لو بذلك أجر 
، وأنو جائز  «وإن يأمر بغيره كان عليو منو وىذا يعِب أف اإلماـ غّب معصـو
وروى مسلم قاؿ: حدثنا عثماف بن أيب شيبة  .عليو أف يأمر بغّب تقوى اهلل

حدثنا جرير عن األعمش عن زيد بن وىب عن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
: «قالوا يا رسول اهلل: كيف تأمر  ،إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها
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قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون اهلل الذي  ؟من أدرك منا ذلك
قاؿ: حدثنا اسحق بن إبراىيم ا٢بنظلي أخربنا عيسى بن  وروى مسلم .«لكم

بن يزيد بن جابر عن زريق بن حياف عن ايونس حدثنا األوزاعي عن زيد 
خيار أئمتكم »قاؿ:  مسلم بن قرطة عن عوؼ بن مالك عن رسوؿ اهلل 

الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصّلون عليكم ُوتصّلون عليهم، وشرار أئمتكم 
ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل يا رسول اهلل: أفال  الذين تبغضونهم

ننابذىم بالسيف فقال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة، وإذا رأيتم من والتكم شيئاً 
وروى البخاري قاؿ: حدثنا  .«عوا يدًا من طاعةنـز تكرىونو فاكرىوا عملو، وال ت

يد عن ُجنادة إ٠باعيل حدثِب ابن وىب عن عمرو عن بُكّب عن ُبسر بن سع
بن أيب أمية قاؿ: دخلنا على عبادة بن الصامت وىو مريض قلنا أصلحك ا

  دعانا النبي»قاؿ:   اهلل، حدثنا ٕبديث ينفعك اهلل بو ٠بعتو من النيب
فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 

ننازع األمر أىلو قال: إال أن تروا  ومكرىنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن ال 
 : وعن عائشة قالت: قاؿ رسوؿ اهلل .«كفرًا بواحًا عندكم من اهلل فيو برىان

و، لدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان لو مخرج فخلوا سبيا»
 .رواه الَبمذي .«فإن اإلمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

صرٰبة ُب أنو ٯبوز على اإلماـ أف ٱبطئ وأف ينسى وأف  فهذه األحاديث
يعصي، ومع ذلك فقد أمر الرسوؿ بلزـو طاعتو ما داـ ٰبكم باإلسبلـ، وٓب 

عن  فهل بعد إخبار الرسوؿ  .ٰبصل منو كفر بواح، وما ٓب يأمر ٗبعصية
ىل  ؟ا٣بلفاء بأنو سيكوف منهم ما ينكره ا٤بسلموف ومع ذلك يأمر بطاعتهم

ا ٲبكن أف يقاؿ إف ا٣بليفة ٯبب أف يكوف معصوماً، وإنو ال ٯبوز عليو بعد ىذ
 .؟ما ٯبوز على البشر
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، ومن حيث عدـ اشَباط العصمة، بل ا٣بػبلفةىذا من حيث واقع 
عدـ جواز اشَباطها، إال أف الذين يقولوف إنو يشَبط ُب ا٣بليفة أف يكوف 

وىذه  .ا وبياف ما فيهامعصومًا قد أوردوا أدلة على قو٥بم فبل بد من عرضه
 األدلة تتخلص ُب أربعة أدلة ىي:

اإلماـ يقـو مقاـ النيب ُب حفظ الشريعة وتبليغها وتعليمها،  - ٔ
، وإقامة ا٢بدود،  وتوٕب أمور الرعية، وإقامة العدؿ بينهم، واالنتصاؼ للمظلـو
والتعزير وتطبيق اإلسبلـ كلو على الوجو الشرعي، فبل بد من أف يكوف 

ىًا عن القبائح والذنوب كبّبىا وصغّبىا، عمدًا كاف صدورىا، أـ نػز ًا ممعصوم
 .سهواً، من بدء حياتو إٔب آخرىا

لو جازت ا٤بعصية على اإلماـ الحتاج إٔب إماـ معصـو ٲبنعو من  - ٕ
ارتكاب ا٤بعصية والوقوع ُب ا٣بطأ، فإذا كاف الثاين ٯبوز عليو ا٣بطأ وفعل 

ـو ٲبنعو من ذلك، وىكذا فيتسلسل أو ينتهي ا٤بعصية احتاج إٔب إماـ معص
األمر إٔب إماـ معصـو ال ٯبوز عليو ا٤بعصية وا٣بطأ، ولذلك ال بد من أف 

 .يكوف اإلماـ معصوماً 
إف اإلمامة منصب إ٥بي ٢بفظ قانوف إ٥بي وضع لغاية االنقياد  - ٖ

توراً من إليو والعمل بو، وليست إمرة من إمارات الناس، وال الشريعة قانوناً ودس
دساتّب ا٢بكومات ليمكن التبلعب فيها، فبل يقيم رب العباد تعأب شأنو ولياً 
على شرعو إال من يكوف معصومًا حٌب يطمئن إليو الناس، ويأخذوا األحكاـ 
منو على أهنا أحكاـ اهلل تعأب الواقعية، ال يتسرب إليها أي شك ٲبنع من 

إال مع عصمة الوٕب القائم على حفظ  العمل هبا واالنقياد إليها، وىذا ال يكوف
، ١بواز ا٤بعصية وا٣بطأ عليو، ال يطمأف إليو وال يقطع  الشريعة، إذ غّب ا٤بعصـو

 .على أف ما يؤديو إٔب الناس ىو حكم اهلل تعأب ُب غّب ا٤بقطوع بو عند الناس



 

 ٕٔٔ 

وليس ا٤بقصود إقامتو حافظًا لبعض األحكاـ دوف بعض، بل لكل ما جاء بو 
فبل بد من أف يكوف عا٤بًا بكل األحكاـ، وحافظًا ٥با أٝبع ليعمل  .النيب 

هبا ما دامت الدنيا، فلو نصب من يعرؼ بعض األحكاـ، أو من ٯبوز عليو 
ا٤بعصية وا٣بطأ كاف نصبو نقضًا للغرض من التكليف، وىو االنقياد والعمل 

نقض الغرض بكل ما جاءت بو الشريعة، ا٤بعلـو أهنا باقية إٔب يـو القيامة، و 
 .٧باؿ على ا٢بكيم فنصب غّب ا٤بعصـو أو العارؼ ببعض األحكاـ ٧باؿ

إف النصوص جاءت دالة على وجوب أف يكوف ا٣بليفة  - ٗ
فهناؾ آيات من القرآف جاءت معلنة ذلك وىذا واضح ُب ثبلث  .معصوماً 

 آيات ىي:
  إف اهلل تعأب يقوؿ:  -أ           ذا القوؿ وى

سورة البقرة،  ُب اآلية فإف .للشريعة ا٢بافظ من اهلل دليل وجوب عصمة اإلماـ
 قاؿ تعأب:                               

                       
إف إبراىيم ٤با  .والكلمات جعلو إمامًا كما تفيد اآليات الواردة بعد ىذه اآلية

٠ بع قولو تعأب:               ورأى عظمة ىذا ا٤بنصب
  ب، قاؿ تعأب: ػريف رجا أف يكوف لذريتو حظ من ىذا ا٤بنصػالش   

       ومفاده أف ىذا ا٤بنصب ال يعطى ألحد ٩بن تلوث أو
يتلوث بالظلم، أعم من أف يكوف ظا٤بًا لنفسو أو لغّبه ولو وقتًا قصّبًا ُب 

 .حياتو، بل يعطى ٤بن ٓب يفعل أي ظلم ُب حياتو
 قاؿ تعأب:  -ب                      

             فإف ىذا دليل على وجوب عصمة اإلماـ ألنو
يهدي إٔب ا٢بق، ومن ٯبوز عليو ا٣بطأ ال يهدي إليو، وإف صادؼ أف يصيب 



 

 ٖٔٔ 

 .ا٢بق
 قاؿ تعأب:  -جػ                

      أي على عصمة اإلماـفهذه اآلية دليل على عصمة أوٕب األمر. 
وذلك ألنو تعأب أمر بإطاعة أوٕب األمر على اإلطبلؽ من دوف ٚبصيص 
اإلطاعة ٗبورد خاص وال زماف خاص، ومقتضى ذلك أف يكوف ا٤بطاع ىو 
، ألف غّبه قد يأمر با٤بعصية وٱبطئ، فلو وجبت طاعتو وا٢باؿ ىذه  ا٤بعصـو

قد أمر با١بمع بْب الضدين أو ا٤بؤب تعأب شأنو  مع أهنا ٙبـر للـز أف يكوف
وأيضًا فإف اهلل  .النقيضْب وىو ٧باؿ، فبل بد من أف يكوف ا٤بطاع ىو ا٤بعصـو

تعأب قرف طاعة أوٕب األمر بطاعة الرسوؿ الذي قرف طاعتو بطاعتو، وذلك 
 .وا٤براد بأوٕب األمر ىم األئمة ا٤بعصوموف .يقتضي التعظيم

 .ط أف يكوف اإلماـ معصوماً ىذه ىي أدلة الذين يقولوف إنو يشَب 
 وا١بواب على كل منها يتخلص فيما يلي:

أواًل: إف ا٣بليفة يقـو مقاـ الرسوؿ ُب ا٢بكم بتطبيق الشريعة، ال 
بتبليغها عن اهلل، فهو خليفتو ُب ا٢بكم، وليس ُب التبليغ عن اهلل، وىذا ال 

ال عقبًل يقتضي منو أف يكوف معصوماً، ألف وظيفة ا٢بكم ال تقتضي العصمة 
نعم قد اشَبطت ُب ا٣بليفة صفات ىي: اإلسبلـ، والذكورة،  .وال شرعاً 

وقد اشَبطت كل صفة من ىذه  .وا٢برية، والبلوغ، والعقل، والعدالة، والقدرة
ولكن ليس معُب اشَباطو ىذه  .الصفات بناء على دليل شرعي ورد هبا

تها، بل معناه الصفات أف تكوف ٤بن يكوف خليفة، ىو أنو معصـو من ٨بالف
أف َمْن يتؤب ىذا ا٤بنصب من الناس ٯبب أف تكوف لو ىذه الصفات حْب 

بل ٯبوز عليو أف ٱبرج  .توليو، وليس معناه أف يكوف معصومًا من ا٣بروج عنها
واشَباط ىذه  .ا٣بػبلفةعنها، وحينئذ إما أف يستحق العزؿ، وإما أف ٱبرج عن 



 

 ٔٔٗ 

الشاىد من حيث االتصاؼ هبا حٌب  الصفات ُب ا٣بليفة كاشَباط العدالة ُب
وعليو  .تقبل شهادتو، وال يعِب اشَباطها فيو أف يكوف معصومًا عن ٨بالفتها

فبل يكوف قياـ ا٣بليفة مقاـ النيب ُب ا٢بكم دليبًل على أنو ٯبب أف يكوف 
وأما تبليغ الشريعة من قبل ا٤بسلمْب فهو ال يعِب تبليغها عن اهلل،  .معصوماً 

قياـ ٗبا أوجبو اهلل على ا٤بسلمْب من ٞبل الدعوة إٔب الناس، وإ٭با يعِب ال
وتعليمهم أفكار اإلسبلـ وأحكامو، وال يعِب غّب ذلك مطلقاً، فهو ليس تبليغاً 

وىو غّب  .عن اهلل، بل ىو تكليف من التكاليف الٍب جاء هبا الرسوؿ 
والقياـ  .ولذلك ال يقتضي العصمة، وال حاجة فيو ٥با .تبليغ الرسوؿ عن اهلل

وىو ليس واجبًا على ا٣بليفة بوصفو  .بو كالقياـ بسائر التكاليف الشرعية
خليفة، بل ىو واجب على كل مسلم يعلم الشريعة، وا٣بليفة مأمور بتبليغ 
الشريعة بوصفو مسلماً، وىذا باعتباره عا٤بًا إف كاف كذلك، ألف التبليغ فرض 

ليست العصمة فرضًا على ا٤ببلغْب على ا٤بسلم العآب بالشريعة فيما يعلمو، و 
أما ٞبل الدعوة اإلسبلمية الواجب على ا٣بليفة بوصفو خليفة  .وال شرطاً فيهم

فإنو واجب عليو بوصفو حاكمًا بيده السلطاف، وواجب عليو أف ٰبملها 
 .بطريقة معينة وىي ا١بهاد، وىذا ال تشَبط فيو العصمة، بل ال ٧بل الشَباطها

إذا عصى ال ٰبتاج إٔب إماـ ٲبنعو من ارتكاب  ثانياً: إف ا٣بليفة
 ا٤بعصية، وإ٭با ٰبتاج إٔب األُمة ٙباسبو فتغّب عليو أو تغّبه، وقد بْب الرسوؿ 

أف األُمة ٙباسبو، وطلب منها أف تنكر عليو، وجعل كل من يرضى عنو ويتابعو 
ي روى مسلم قاؿ: حدثِب أبو غساف ا٤بسَمع .على معصيتو مسؤواًل أماـ اهلل

و٧بمد بن بشار ٝبيعًا عن معاذ )واللفظ أليب غساف( حدثنا معاذ )وىو ابن 
بن ٧بصن  ةىشاـ الدستوائي( حدثِب أيب عن قتادة حدثنا ا٢بسن عن ضب

إنو يستعمل عليكم »قاؿ:  عن النيب  ي عن أـ سلمة زوج النيب نػز الع



 

 ٔٔ٘ 

لكن من أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، و 
وهبذا بّْب  .«قال: ال، ما صلوا ؟قالوا: يا رسول اهلل أال نقاتلهم .رضي وتابع

الشرع الطريقة الٍب ٲبنع فيها ا٣بليفة من ارتكاب ا٤بعصية، وىي ليست وجود 
والذي يقوؿ إف ا٣بليفة ٰبتاج إٔب خليفة ٲبنعو من  .إماـ ٲبنعو بل ىي األُمة

ألف ا٣بليفة ال ٲبنع  .م، وال يتصوره تصوراً ارتكاب ا٤بعصية ال يدرؾ ما ىو ا٢بك
خليفة آخر، وإ٭با يقاتلو على ا٢بكم، أو يكوف تابعًا لو فيكوف واليًا ال خليفة 

فكيف يتصور أف ٲبنع خليفة خليفة آخر من ارتكاب  .فيقاتلو على التمرد
 .؟ا٤بعصية

ثالثاً: إف اإلمامة ليست منصبًا إ٥بياً، وإ٭با ىي منصب بشري، وىي 
يست موجودة ٢بفظ قانوف إ٥بي، وإ٭با ىي موجودة لتطبيق الشريعة الٍب أنز٥با ل

أما حفظ الشريعة فإف اهلل قد تكفل ٕبفظها حْب  .اهلل على سيدنا ٧بمد 
 تكفل ٕبفظ القرآف، قاؿ تعأب:                     . 

حٌب  ٣بليفة إقامتو حافظًا لكل ما جاء بو النيب وليس ا٤بقصود من إقامة ا
يقاؿ إنو ٯبب أف يكوف عا٤باً بكل األحكاـ حافظاً ٥با أٝبع، وإ٭با ا٤بقصود من 
إقامتو ىو إقامة أحكاـ الكتاب والسنة، أي تطبيق اإلسبلـ وٞبل دعوتو إٔب 

 .عالعآب، وىذا ال يقتضي منو أف يكوف عا٤بًا بكل األحكاـ حافظًا ٥با أٝب
ولذلك ال يقتضي أف يكوف معصوماً، وبالتإب ال يلـز من نصبو نقض الغرض 

وأما اطمئناف الناس إليو حٌب يأخذوا األحكاـ منو  .الذي نصب من أجلو
على أهنا أحكاـ اهلل تعأب الواقعية ال يتسرب إليها أي شك ٲبنع من العمل هبا 

، وإ٭با واالنقياد إليها، فإف ىذا ال يأٌب من كوف ا٣بليف ة معصوماً أو غّب معصـو
يأٌب من دليل ا٢بكم نفسو، فإف كاف دليبًل شرعيًا واستنبط استنباطًا شرعياً 
اطمأف الناس إٔب أف ىذا ا٢بكم حكم شرعي، وال يتسرب إليهم ُب ىذه 



 

 ٔٔٙ 

ا٢باؿ أي شك ٲبنع من العمل بو واالنقياد لو، بغض النظر عن ا٣بليفة من 
ألف اختبلؼ االستنباط بْب  .تنباطهم ىمىو، حٌب ولو خالف ا٢بكم اس

اجملتهدين ال ٯبعل ا٢بكم شرعيًا عند ٦بتهد، وغّب شرعي عند آخر، بل ىو 
حكم شرعي عند ٝبيع ا٤بسلمْب ما داـ ىنالك شبهة دليل من األدلة الشرعية 
لدى ا٤بستنبط للحكم، وٲبكن حسب ا٤بعارؼ اللغوية والشرعية أف يستنبط 

وأما كوف غّب ا٤بعصـو ١بواز ا٤بعصية وا٣بطأ عليو ال  .مثل ىذا االستنباط
يطمأف إليو، وال يقطع على أف ما يؤديو ىو حكم اهلل تعأب، فإف ا٤بسألة ُب 

 .حكم ٰبكم بو ويؤدى، وحاكم ٰبكم ويؤدي .ذلك إ٭با ىي حكم وحاكم
واالطمئناف ا٤بطلوب إ٭با ىو للحكم من حيث كونو حكم اهلل أـ ال، وليس 

فالعربة إ٭با ىي ُب  .حيث كونو أدى حكم اهلل، وحكم بو أـ ال للحاكم من
ا٢بكم الذي ٰبكم بو، ويؤخذ من حيث كونو حكمًا إسبلمياً، أو حكمًا غّب 
إسبلمي، وليست ُب الشخص الذي يعطي من حيث كونو معصومًا أو غّب 

والذي ٯبعل الناس يثقوف ُب ا٢بكم وثوقًا ٲبنع تسرب الشك الذي  .معصـو
م من العمل بو واالنقياد لو إ٭با ىو اعتبارىم للحكم نفسو من حيث  ٲبنعه

كونو شرعيًا أو غّب شرعي، وليس كوف ا٣بليفة الذي يأخذوف ا٢بكم منو 
 .معصوماً أو غّب معصـو

ال يقيم فيو رب العا٤بْب خليفة عن رسولو،  ا٣بػبلفةعلى أف منصب 
لموف خليفة عليهم، ويبايعونو وال يقيم فيو الرسوؿ خليفة عنو، وإ٭با يقيمو ا٤بس

والدليل على ذلك أحاديث البيعة، وورودىا  .ىم على كتاب اهلل وسنة رسولو
كما أف الدليل   .بنصوص عامة، وإسنادىا إٔب مطلق إماـ ال إٔب إماـ معْب

على ذلك ا٤بسؤولية العامة الٍب على ا٣بليفة ُب عبلقتو باألمة، وعليو فإف 
 .العصمة وال بوجو من الوجوهال يقتضي  ا٣بػبلفةمنصب 



 

 ٔٔٚ 

رابعاً: أما النصوص الٍب وردت دليبًل على اشَباط العصمة فإنو ال 
  آية:  وىو األوؿ النص أما .العصمة على يدؿ واحد نص يوجد فيها وال

            وال تعِب ا٣بػبلفةفإف كلمة إماـ فيها ال تعِب ،
تعأب:  ماـ ُب القرآف الكرًن ُب أكثر من آية، قاؿ ا٢بكم، وقد وردت كلمة إ

                     :وقاؿ       
                         

وقولو تعأب: »البخاري:  اإلماـ   قاؿ .دوةػالق ناىا ػُب اآليتْب مع فكلمة إماـ
                قاؿ: أئمة نقتدي ٗبن قبلنا ويقتدى بنا من

 وكلمة إماـ ُب قولو تعأب:  .«بعدنا               
                                
     ،  فإف ا٤براد منها النبوة والقدوة، ألف اآليات الٍب بعدىا

تتحدث عن الكعبة وعن قـو إ٠باعيل ٍب عن إعطاء النبوة إلبراىيم فيكوف 
وال ٲبكن أف تعِب كلمة  .يًا يتبعك الناسمعناىا جعلناؾ إمامًا يقتدى بك ونب

أو ا٢بكم، خاصة وأف إبراىيم ٓب يتوؿ ا٢بكم،  ا٣بػبلفةإماـ ىنا ُب ىذه اآلية 
فقاؿ اهلل تعأب لو إف ىذا ا٤بنصب  .وٓب يكن حاكماً، وإ٭با كاف نبيًا ورسوالً 

وىو القدوة والنبوة ال يكوف للظا٤بْب حْب طلب منو أف ٯبعل ما جعلو لو 
وفوؽ ذلك فإف كلمة الظا٤بْب  .فبل داللة ُب اآلية على عصمة ا٣بليفة .يتولذر 

الظا٤بْب يكوف مفهـو ا٤بخالفة ٥با العادلْب، وليس  ا٤بعصومْب، فإف غّب 
٭با  وأما  .يعِب ا٤بتصفْب بعدـ الظلم وىو العدؿال يعِب ا٤بعصومْب، وإ

 النص الثاين وىو آية:             واآلية  .أي اهلل سبحانو
  بتمامها                               

                                    



 

 ٔٔٛ 

           يقوؿ القرطيب ُب تفسّبه )قل ٥بم الّلُو يهدي
أفمن يهدي أي يرشد إٔب ا٢بق وىو اهلل  موٖبًا ومقرراً:، ٍب قاؿ ٥بم إٔب ا٢بق

، إال أف يُهدى ،ع أـ من ال يهّدي، أي ال يهتديبَ تَّ سبحانو وتعأب أحق أف يػُ 
ي إٔب بل ىي ال هتتديريد األصناـ الٍب يتخذوهنا آ٥بًة، فهي ال هتدي أحداً، 

فموضوع  .(نقل، وال تنتقل من مكاهنا إال أف تُ لأف ُٙبمَ  وال ٛبشي إالّ  طريقها
واإلماـ ٰبكم  .ُب ا٥بداية واتباع ا٥بادي، وال عبلقة لو با٢بكم وا٣ببلفة اآلية كلو

الناس، وعملو ىو ا٢بكم وليس ا٥بداية، فهو يعاقب الضالْب والعصاة، ويقاتل 
فهذا ا٤بعُب ال ينطبق  .ي ىنا إال على الرسوؿوال تطلق كلمة ا٥باد .الكفار

وىل ا٢بكم  .على ا٣بليفة، وال عبلقة بْب ىذه اآلية وبْب عصمة ا٣بليفة
 .؟ىداية، أـ ىو تطبيق الشريعة

 وأما النص الثالث وىو آية:               
        األمر، واقَباهنا بطاعة اهلل وطاعة فإهنا أمر بطاعة أوٕب 

وطاعة  سبحانو الرسوؿ، إ٭با ىو للداللة على أف حكمها كحكم طاعتو
ما داـ أولو األمر ملتزمْب بطاعة اهلل سبحانو وتعأب وبطاعة رسولو  الرسوؿ
 وقد وردت بالفعل عامة من دوف ٚبصيص ُب نفس  .وليس لشيء آخر

فقد خصصتها تلك  .وأحاديث متعددةاآلية، ولكنها خصصت بآيات أخرى 
اآليات واألحاديث ا٤بتعلقة بالطاعة ُب غّب ا٤بعصية، وُب غّب الكفر، فأمرت 
بعدـ الطاعة ُب ا٤بعصية، وٓب تكتف بذلك بل أمرت أيضًا باإلنكار على 

وأمرت بعدـ الطاعة ُب الكفر، وٓب تكتف بذلك بل أمرت بقتاؿ  .اإلماـ
 قاؿ تعأب:  .ة صرٰبة ُب ذلكػصػا٤بخص واآليات واألحاديث .اإلماـ  
                   ،         ،   
       ،             ،         
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      . وؿ ىو خطاب ألمتو ما ٓب يرد دليل على وخطاب الرس
أنو خاص بو ومن خصوصياتو، وىنا ٓب يرد دليل على أنو خاص بو فيكوف 

وروى البخاري عن نافع عن عبد اهلل رضي اهلل عنو عن النيب  .خطابًا ألمتو
  :السمع والطاعة على المرء المسلم فيما َأحب وكره ما لم يؤمر »قاؿ

وروى مسلم عن ابن عمر عن  .«فال سمع وال طاعة بمعصية فإذا ُأمر بمعصية
على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر »أنو قاؿ:  النيب 

وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ ُب  .«بمعصية فإن ُأمر بمعصية فال سمع وال طاعة
 ام ال،قال:  ؟قالوا: أفال نقاتلهم» شأف طاعة ا٣بلفاء واألمراء فيما رواه مسلم:

، ما فقال: ال بالسيف ننابذىم أفال اهلل رسول يا قيل»أيضاً:  وروى .«صلوا
وروى  .«إاّل أن تروا ُكفرًا بواحاً »وروى البخاري ومسلم:  «أقاموا فيكم الصالة

فهذه  .«فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع»مسلم: 
عصية وغّب الكفر، فبل اآليات واألحاديث ٚبصص طاعة ا٣بليفة ُب غّب ا٤ب

يأٌب حينئذ القوؿ إف غّب ا٤بعصـو قد يأمر با٤بعصية وٱبطىء، فلو وجبت 
طاعتو للـز أف يكوف اهلل قد أمر با١بمع بْب الضدين باألمر بطاعة ا٣بليفة 
وبتحرًن ا٤بعصية، ال يأٌب ىذا القوؿ ألنو ال يوجد ٝبع بْب الضدين فهو يأمر 

كفر، ويأمر بعدـ الطاعة ُب ا٤بعصية والكفر، ويأمر بالطاعة ُب غّب ا٤بعصية وال
 .فبل يوجد تضاد أو تناقض بْب أوامره تعأب ُب ىذا ا٤بوضوع .بتحرًن ا٤بعصية

وهبذا يتبْب أف ىذه اآلية ال تصلح دليبًل على اشَباط العصمة فيسقط 
 .االستدالؿ هبا

ؿ، ىذه ىي أدلة القائلْب بالعصمة وكلها ساقطة عن مرتبة االستدال
ومن ىذا كلو يتبْب أنو ال يشَبط ُب ا٣بليفة أف يكوف  .وال تصلح حججاً 

منصب بشري وليست  ا٣بػبلفةوأف  .معصوماً، بل ال ٯبوز أف يشَبط ذلك
 .وبذلك تكوف الدولة اإلسبلمية دولة بشرية، وليست دولة إ٥بية .منصباً إ٥بياً 
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 زل الخليفةـع
ويصبح ا٣بليفة  .ا٣بػبلفةرجو عن تغّبًا ٱب وينعزؿ ا٣بليفة إذا تغّب حال

ولكن ال ٯبوز لو  ا٣بػبلفةتغّبًا ال ٱبرجو عن  وواجب العزؿ إذا تغّبت حال
، وا٢باؿ ا٣بػبلفةوالفرؽ بْب ا٢باؿ الٍب ٚبرج ا٣بليفة عن  .شرعًا االستمرار فيها

 ا٣بػبلفةالٍب يصبح فيها واجب العزؿ، ىو أف ا٢بالة األؤب وىي الٍب ٚبرجو عن 
٘بب فيها طاعتو ٗبجرد حصوؿ ا٢بالة لو، وأما ا٢بالة الثانية وىي الٍب يصبح ال 

والذي يتغّب  .فيها واجب العزؿ فإف طاعتو تظل واجبة حٌب يتم عزلو بالفعل
 ثبلثة أمور ىي: ا٣بػبلفةفيخرجو عن  وبو حال

 .أحدىا: إذا ارتد عن اإلسبلـ
 .ثانيها: إذا جن جنوناً مطبقاً ال يصحو منو

ها: أف يصّب مأسوراً ُب يد عدو قاىر ال يقدر على ا٣ببلص منو، ثالث
 .وكاف غّب مأموؿ الفكاؾ من األسر

، وينعزؿ ُب ا٢باؿ، ولو ٓب ا٣بػبلفةففي ىذه األحواؿ الثبلثة ٱبرج عن 
ٰبكم بعزلو، فبل ٘بب طاعتو، وال تنفذ أوامره من قبل كل من ثبت لديو وجود 

إال أنو ٯبب إثبات أنو حصلت لو  .ا٣بليفةواحد من ىذه الصفات الثبلث ُب 
ىذه األحواؿ، وأف يكوف إثبات ذلك أماـ ٧بكمة ا٤بظآب، فتحكم بأنو خرج 

أما الذي يتغّب  .لغّبه ا٣بػبلفة، وٙبكم بعزلو حٌب يعقد ا٤بسلموف ا٣بػبلفةعن 
، ولكنو ال ٯبوز لو فيها االستمرار ُب ا٣بػبلفةتغّبًا ال ٱبرجو عن  وبو حال

 فخمسة أمور ىي: بلفةا٣بػ
 .أحدىا: أف ُ٘برَح عدالتو بأف يصبح ظاىر الفسق

 .ثانيها: أف يتحوؿ إٔب أنثى، أو خنثى مشكل



 

 ٕٔٔ 

وُب  .أحياناً وٯبن أحياناً  ف ٯبن جنوناً غّب مطبق، بأف يصحوثالثها: أ
 ا٣بػبلفةىذه ا٢باؿ ال ٯبوز أف يقاـ عليو وصي، أو يوجد لو وكيل، ألف عقد 

 .فبل يصح أف يقـو غّبه مقامو وقع على شخصو،
ألي سبب من األسباب،  ا٣بػبلفةرابعها: العجز عن القياـ بأعباء 

القياـ  سواء أكاف عن نقص أعضاء جسمو أـ كاف عن مرض عضاؿ ٲبنعو عن
فالعربة بعجزه عن القياـ بالعمل، وذلك أنو بعجزه  .بالعمل، وال يرجى برؤه منو

 .أمور الدين ومصاّب ا٤بسلمْب تتعطلليفة عن القياـ بالعمل الذي نصب لو خ
وىذا منكر ٘بب إزالتو، وال يزوؿ إال بعزلو حٌب يتأتى إقامة خليفة غّبه، فصار 

 .عزلو ُب ىذه ا٢باؿ واجباً 
خامسها: القهر الذي ٯبعلو عاجزًا عن التصرؼ ٗبصاّب ا٤بسلمْب 

عاية مصاّب فإذا قهره قاىر إٔب حد أصبح فيو عاجزًا عن ر  .برأيو وفق الشرع
ا٤بسلمْب برأيو وحده حسب أحكاـ الشرع فإنو يعترب عاجزًا حكمًا عن القياـ 

 وىذا يتصور واقعو ُب حالتْب: .فيجب عزلو ا٣بػبلفةبأعباء 
ا٢بالة األؤب: أف يتسلط عليو فرد أو أفراد من حاشيتو، فيستبدوف 

٨بالفتهم،  بتنفيذ األمور ويقهرونو، ويسّبوف برأيهم ٕبيث يصبح عاجزًا عن
ففي ىذه ا٢باؿ ينظر، فإف كاف مأموؿ ا٣ببلص من  .٦ببورًا على السّب برأيهم

تسلطهم خبلؿ مدة قصّبة ٲبهل ىذه ا٤بدة القصّبة إلبعادىم والتخلص منهم، 
 .فإف فعل زاؿ ا٤بانع وذىب العجز، وإال فقد وجب عزلو

قوعو ا٢بالة الثانية: أف يصّب ُب حاؿ يشبو فيها ا٤بأسور، وذلك بو 
ٙبت تسلط عدو، وٙبت نفوذه، يسّبه كما يشاء، ويفقده إرادتو ُب تسيّب 

ففي ىذه ا٢باؿ ينظر، فإف كاف مأموؿ الفكاؾ من الوقوع  .مصاّب ا٤بسلمْب
ٙبت التسلط خبلؿ مدة قصّبة ٲبهل ىذه ا٤بدة القصّبة، فإف أمكن فكاكو 



 

 ٕٕٔ 

وإال فقد وٛبكن من ا٣ببلص من تسلط العدو، زاؿ ا٤بانع وذىب العجز، 
 .وجب عزلو

ففي ىذه األحواؿ ا٣بمسة ٯبب عزؿ ا٣بليفة عند حصوؿ أية حالة 
إال أف حصو٥با ٰبتاج إٔب إثبات أهنا حصلت، وإثباتو يكوف أماـ ٧بكمة  .منها

، وعزؿ ا٣بليفة، فيعزؿ ويعقد ا٤بسلموف ا٣بػبلفةا٤بظآب، فتحكم بفسخ عقد 
 .لغّبه خبلؿ ثبلثة أياـ ا٣بػبلفة



 

 ٕٖٔ 

 اإلمارة
اإلمارة والرئاسة والقيادة ٗبعُب واحد، والرئيس والقائد واألمّب ٗبعُب 

فهي رئاسة للمسلمْب ٝبيعًا ُب الدنيا، وىي من اإلمارة  ا٣بػبلفةأما  .واحد
فاإلمارة أعم،  .وتندرج ٙبت اإلمارة، فا٣بليفة أمّب، ويسمى أمّب ا٤بؤمنْب

با٤بنصب ا٤بعروؼ، فكلمة خبلفة خاصة  .وا٣ببلفة أخص، وكبلٮبا رئاسة
وا٤بسلموف مأموروف بنصب أمّب عليهم، كما  .وكلمة إمارة عامة ُب كل أمّب

ىم مأموروف بنصب خليفة، ألف اإلمارة من أنواع ا٢بكم، فهي والية أمر فيما 
عامة على ٝبيع ا٤بسلمْب ُب  ا٣بػبلفةأف  ا٣بػبلفةوالفرؽ بينها وبْب  .وٕب بو

وفيما ولوه بو، وال تتعدى من ولوه، كما ال الدنيا، وىذه خاصة فيمن ولوه 
 .والرئاسة والقيادة واإلمارة حكم شرعي، وليست أسلوباً  .تتعدى ما وٕب بو

 .فا٤بسلموف مقيدوف هبا ٕبدود ما أمر اهلل بو، وما جاء ُب الشرع
وإقامة كل ٝباعة من ا٤بسلمْب تقـو بأمر مشَبؾ بينها أمّبًا عليها 

ما إذا كاف األمر خاصًا بكل واحد وىو غّب أمر أ .فرض على ىذه ا١بماعة
فاإلمارة إ٭با تقـو  .اآلخر، فبل يطلب منها ُب ىذه ا٢باؿ أف تقيم أمّبًا عليها

على ا١بماعة ُب األمر ا٤بشَبؾ بينها، حٌب يكوف لو السلطاف وتكوف لو كلمة 
م، فواقع وجود أمر مشَبؾ بْب أية ٝباعة ٰبتم عليهم إقامة آمر عليه .الفصل

أما كوف إقامة  .وإال فإف ىذا األمر سيضطرب بينهم، وٰبصل الفساد فيو
 رئيس للجماعة الٍب تقـو بأمر مشَبؾ بينها فرضًا على ا٤بسلمْب، فلما روى

ال يحل لثالثة نَفٍر »قاؿ:  عبد اهلل بن عمرو أف النيب  ابن حنبل عن
لبزار بإسناد صحيح و٤با أخرج ا «يكونون بأرِض فالٍة إال أمروا عليهم أحدىم

إذا كنتم ثالثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، ذاك »أف عمر بن ا٣بطاب قاؿ: 
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و٤با أخرج البزار من حديث ابن عمر بإسناد  « أمير أمره رسول اهلل
 «إذا كانوا ثالثة في سفر فليؤمروا أحدىم»قاؿ:   صحيح أف رسوؿ اهلل

رواه  .«سفر فليؤّمروا أحدىم إذا خرج ثالثة في»و٢بديث أيب سعيد ا٣بدري: 
فهذه األحاديث صرٰبة ُب أنو يشرع لكل عدد بلغ ثبلثة فصاعداً  .أبو داود

 «في سفر»، «في فالة»إال أف قولو ُب األحاديث:  .أف يؤمروا عليهم أحدىم
يدؿ على أهنم يكونوف ٦بتمعْب على أمر مشَبؾ بينهم ُب فبلة، أو سائرين ُب 

األعماؿ ا٤بشَبكة، فيدخل ُب ذلك ا٢بزب أو  سفر، أو ما شاكل ذلك من
وإذا ُشرع ىذا  .ا١بمعية، والسرية وا١بيش، وا٢بي وا٤بدينة والقطر وغّب ذلك

لثبلثة يكونوف ُب فبلة من األرض، أو يسافروف فشرعيتو لعدد أكرب، أو لعمل 
فاألحاديث تكوف عامة ُب الفبلة وُب السفر وُب  .أعظم يكوف أؤب وأحرى

 .ا ىو اكرب وأعظم منهما، ألف مفهـو ا٤بوافقة يدؿ على ذلكغّبٮبا ٩ب
فإذا أمر بشيء أو هُني عن  .فالقاعدة األصولية أف فحوى ا٣بطاب معموؿ بو

شيء فإف ا٤بفهـو من ا٤بأمور بو ومن ا٤بنهي عنو يدخل مع ا٤بنطوؽ فيما أمر بو 
عن شيء  أو هني عنو، وال ٱبتص با٤بنطوؽ، يعِب أنو إذا أمر بشيء أو هني

ومثالو ٙبرًن شتم  .فإف األمر والنهي يشمل ما ىو أكثر منو وأكرب باألولوية
  الوالدين وضرهبما من داللة قولو تعأب:          وٙبرًن إتبلؼ
  أمواؿ اليتامى من داللة قولو تعأب:             

    .  :وتأدية ما دوف القنطار وعدـ تأدية ما فوؽ الدينار من قولو تعأب
                               

            .  وكذلك فإف الرسوؿ أمر بتأمّب واحد ُب
فيكوف ىذا األمر منسحبًا على ما ىو أخطر من السفر وأىم  .والفبلةالسفر 

إذ كل ما يدؿ عليو فحوى  .من الوجود ُب الفبلة، وشامبًل لو من باب أؤب



 

 ٕٔ٘ 

ويؤيد مفهـو ا٤بوافقة ىذا ا٤ببْب ُب األحاديث السابقة  .ا٣بطاب داخل ُب األمر
ّمر ُب ا٢بج، فإنو أّمر فيما ىو أخطر من السفر، فقد أ ،عمل الرسوؿ 

 .وأّمر ُب الغزو، وأّمر ُب الوالية
ىذا من ناحية وجوب إقامة أمّب على كل ٝباعة ُب مكاف، أو عمل 

أما ىذا األمّب فالشرع ٰبتم أف يكوف واحداً، وال ٯبوز أف يكوف  .مشَبؾ بينهم
فاإلسبلـ ال يعرؼ القيادة ا١بماعية، وال يعرؼ الرئاسة  .أكثر من واحد

٭با القيادة ُب اإلسبلـ فردية ٧بضة فيجب أف يكوف الرئيس أو وإ .ا١بماعية
والدليل على ذلك  .األمّب أو القائد واحداً، وال ٯبوز أف يكوف أكثر من واحد

فاألحاديث كلها  . ظاىر ُب نص األحاديث السابقة وُب فعل الرسوؿ
وكلمة أحد ىي كلمة واحد، وىي تدؿ على  .«أحدكم»، «أحدىم»تقوؿ: 
ومفهـو ا٤بخالفة  .ويفهم ذلك من مفهـو ا٤بخالفة .أي واحدًا ال أكثرالعدد 

يعمل بو بدوف نص، وال يعطل مفهـو  والشرط ُب العدد والصفة والغاية
 ا٤بخالفة إال ُب حالة واحدة وىي إذا ورد نص يلغيو مثل قولو تعأب:   

                        فإف مفهـو ا٤بخالفة أنو إف
 ولكن مفهـو ا٤بخالفة ىذا ُملغى بقولو تعأب:  .ٓب يردف ٙبصنًا يُكَرىن  

                     . غي ػم يرد نص يلػوإذا ل
 الفة فإنو حينئذ يعمل بو كقولو تعأب: ػـو ا٤بخػمفه          
                وكقولو: « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل

بعدد ٨بصوص، وتقييده ىذا فا٢بكم ُب ىذين النصْب جرى تقييده  «الخبث
على عدـ جواز ما زاد على  يدؿ فإنو .وٖببلف العدد ذلك عدا ما أف يدؿ على

 وعلى ذلك فإف قوؿ الرسوؿ .وعلى أف ما نقص عن القلتْب ٰبمل خبثاً ا٤بائة، 
: «يدؿ مفهـو  «فأمروا أحدكم»، «إال أّمروا أحدىم»، «فليؤمروا أحدىم



 

 ٕٔٙ 

ومن ىنا   .ا٤بخالفة ُب ىذه األحاديث بأنو ال ٯبوز أف يؤمر أكثر من واحد
طلقًا بنص كانت اإلمارة لواحد، وال ٯبوز أف تكوف ألكثر من واحد م

فإنو ُب ٝبيع  ويؤيد ذلك عمل الرسوؿ  .األحاديث منطوقًا ومفهوماً 
ا٢بوادث الٍب أّمر فيها كاف يؤمِّر واحدًا ليس غّب، وٓب يؤمر أكثر من واحد ُب 

 .مكاف واحد مطلقاً 
أنو أرسل معاذًا وأبا موسى إٔب  وأما ا٢بديث ا٤بروي عن الرسوؿ 

فإنو ال يدؿ على  «سرا وبشرا وال تنفرا وتطاوعايسرا وال تع»اليمن وقاؿ ٥بما: 
حدثنا »فإف ا٢بديث ورد ُب البخاري بنص:  .أنو أّمر اثنْب على مكاف واحد

  مسلم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيو قال: بعث النبي
جده أبا موسى ومعاذًا إلى اليمن فقال: يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا 

حدثنا موسى »ورد ا٢بديث نفسو ُب باب ا٤بغازي أيضًا بنص: و  .«وتطاوعا
أبا   حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال: بعث رسول اهلل

موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال: وبعث كل واحد منهما على مخالف قال 
د واليمن مخالفان ثم قال: يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا فانطلق كل واح

فهذه الرواية تفسر الرواية األخرى بأنو أرسل االثنْب إٔب  .«منهما إلى عملو
اليمن، وجعل كل واحد منهما على جهة منها، فلم يكونا أمّبين على مكاف 
واحد، وإ٭با كاف كل واحد منهما أمّبًا على مكاف غّب ا٤بكاف الذي كاف 

الواحد رئيساف اثناف،  وعلى ذلك فبل ٯبوز أف يكوف لؤلمر .اآلخر أمّبًا عليو
بل ٯبب أف يكوف الرئيس واحدًا فقط،  .وال للمكاف الواحد رئيساف اثناف
إال أنو ينبغي أف يعلم أف الرئاسة واإلمارة  .وٰبـر أف يكوف أكثر من ذلك

أما  .والقيادة ُب اإلسبلـ ليست زعامة، ألف الزعامة تقتضي اتباع الزعيم
ل للرئيس حق رعاية الشؤوف والسلطاف ُب الرئاسة ُب اإلسبلـ فهي إ٭با ٘بع
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األمر الذي كانت رئاستو لو، والتنفيذ لكل ما دخل ٙبت رئاستو حسب 
الصبلحيات الٍب نصب ٥با أمّباً، ُب حدود ما أعطاه الشرع بالنسبة لؤلمر 

  .الذي نصب رئيساً عليو
أما ما تفشى ُب ببلد ا٤بسلمْب من إقامة رئاسة ٝباعية باسم ٦بلس 

نة أو ىيئة إدارية أو ما شاكل ذلك، تكوف ٥با صبلحيات الرئاسة فذلك أو ١ب
ٱبالف الشرع إذا جعلت الرئاسة ٥بذه ا٥بيئة أو اجمللس أو اللجنة، ألهنا تكوف 

أما إذا كانت اللجنة  .قد جعلت اإلمارة ١بماعة وذلك حراـ بنص األحاديث
األمور والقياـ بالشورى، أو اجمللس أو ا٥بيئة من أجل ٞبل األعباء وا٤بناقشة ُب 

فإف ذلك جائز وىو من اإلسبلـ، ألف ٩با ٲبدح بو ا٤بسلموف أف أمرىم شورى 
بينهم، ويكوف رأيها حينئذ من حيث االعتبار ملزمًا باألكثرية فيما يتعلق 
بالقياـ باألعماؿ، وجملرد الشورى فيما يتعلق باألحكاـ واآلراء الٍب تؤدي إٔب 

والرئيس إذا عـز ينفذ ما يراه فيما ىو متعلق بغّب  .لتعاريففكر واآلراء الفنية وا
وأما ما اختلف فيو مفكرو الشيوعيْب من كوف القيادة ٝباعية  .القياـ باألعماؿ

أو فردية فبل ٧بل لبحثو ُب اإلسبلـ، ألف اإلسبلـ قد عْب القيادة فردية نصاً 
 .يع العصوروعمبلً وجرى عليو إٝباع الصحابة والتزمت بو األُمة ُب ٝب
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 ةـاعـالط
الطاعة أمر أساسي لوجود االنضباط ُب الدولة، وىي من أىم ا٤بظاىر 

ومن أجل ذلك جاء القرآف  .الٍب تدؿ على االنضباط العاـ ُب الدولة واألُمة
حاثًا على الطاعة ُب آيات كثّبة بالرغم من وجود الوحي وا٤بعجزات والرسالة 

والطاعة الٍب جاء هبا  .إلٯباد الطاعة وىي كلها كافية ،وشخصية الرسوؿ 
القرآف طاعة يقـو على أساسها كياف الدولة وكياف األُمة، وىي ُب نفس الوقت 

 - حْب ٯبب أف تكوف -وقد جاءت اآليات آمرة بالطاعة  .بياف ٣بلق الطاعة
أمرًا يلـز هبا، وٯبعلها تصبح سجية من سجايا ا٤بسلم، وجاءت ناىيًة عن 

هنياً يلـز عدـ القياـ هبا، واعتبارىا ما ينأى  -  ٯبوز أف تكوفحْب ال -الطاعة 
الطاعة يقوؿ:  فنجد القرآف حْب يوجد سجية  .عنو ا٤بسلم بنفسو عن تأديتو

          ،            ،    

    ،                     
       ،              ،     

                         .  فاهلل أمر بالطاعة ُب
 و٪بد الرسوؿ  .فقد جاءت طاعة غّب مقيدةاآليات طاعة مطلقة،  هىذ

يأمر بالطاعة للحكاـ والوالة ُب أي حاؿ من األحواؿ إال أف يكوف ا٤بأمور بو 
من كره من أميره شيئًا فليصبر »قاؿ:  فعن ابن عباس عن النيب  .معصية

عليو فإنو ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرًا فمات عليو إال مات 
 .واعترب الرسوؿ عدـ طاعة األمّب مفارقة للجماعة .رواه مسلم «ميتة جاىلية

سمعت ابن عباس رضي اهلل عنهما عن »حدث أبو رجاء العطاردي قاؿ: 
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قال: من رأى من أميره شيئًا يكرىو فليصبر فإنو من فارق الجماعة   النبي
 وكاف ٩با بايع ا٤بسلموف النيب عليو .رواه مسلم «شبرًا فمات فميتتو جاىلية

دخلنا على عبادة بن الصامت وىو »عن جنادة بن أيب أمية قاؿ:  .الطاعة
  مريض قلنا أصلحك اهلل حدث بحديث ينفعك اهلل بو سمعتو من النبي

فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع  قال: دعانا النبي 
ننازع األمر والطاعة في منشطنا ومكرىنا وعسرنا ويسرنا وأثرًة علينا وأن ال 

 .رواه البخاري «أىلو قال: إال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهلل فيو برىان
إال أف ىذه الطاعة مقيدة ٕبدود  .فاآليات واألحاديث جاءت آمرة بالطاعة

 .اإلسبلـ، ولذلك جاءت األحاديث األخرى ناىية عن الطاعة ُب معصية اهلل
وحدث نافع  .أٞبد رواه «لقال طاعة لمخلوق في معصية الخا» :قاؿ 

السمع والطاعة على المرء »قاؿ:  عن عبد اهلل رضي اهلل عنو عن النيب 
ال المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فال سمع و 

 .رواه البخاري «طاعة
جل االنضباط العاـ، أإال أف ىذه الطاعة أمر هبا اهلل حْب تكوف من 

ه الطاعة ضد اإلسبلـ، أو تكوف لسبيل غّب سبيل اهلل فقد أما حْب تكوف ىذ
جاء اإلسبلـ ينهى عنها، ومن أجل ذلك هنانا اهلل تعأب صراحة عن بعض 

 الطاعات فقاؿ:                    

                  ،                  

                    ،          
         ،     ،  

  ،         ،      
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      فهذه اآليات كلها تنهى عن طاعة أشخاص معينْب
ومن تتبعها يتبْب أهنا ضد اإلسبلـ، ولسبيل غّب سبيل اإلسبلـ،  .بصفاهتم

وقد بّينها اهلل تعأب لنا حٌب يكوف تكوين الطاعة ُب نفوسنا منصرفًا إٔب إٯباد 
اً وحٌب نبعد ىذا االنضباط عن ا٤بواطن الٍب يصبح فيها ضرر  .االنضباط العاـ

ولذلك ٯبب على ا٤بسلم حْب يليب أمر اهلل  .على الكياف إذا وجدت الطاعة
 .بالطاعة أف ينتهي عن طاعة من هنى اهلل عن طاعتهم
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 تبني الخليفة لألحكام واألساليب
 أي سن القوانين

وىو  .كلمة القوانْب معناىا ُب اللغة العربية األصوؿ، الواحد قانوف
االصطبلح األجنيب معناه األمر الذي  والقانوف ُب .لفظ أعجمي معرب

٦بموع القواعد )وقد عرؼ القانوف بأنو  .يصدره السلطاف ليسّب عليو الناس
والقانوف من حيث ىو  .(مالٍب ٯبرب السلطاف الناس على اتباعها ُب عبلقاهت

قسماف: أحدٮبا األحكاـ الٍب تنظم العبلقات أصبًل، وىذه نوعاف: األوؿ 
 .والثاين سائر القوانْب األخرى غّب الدستور و الدستور،القانوف األساسي وى

أما القسم الثاين من القوانْب فهو الذي ينظم األفعاؿ الفرعية الٍب ألصلها 
حكم عاـ، وليس ٥با حكم خاص هبا، والذي ينظم الوسائل، يعِب ىي 
األساليب الٍب تؤدى هبا األفعاؿ األصلية الٍب ٥با حكم عاـ، وليس لفرعها 

خاص بو، والٍب تنظم األدوات، ويقاؿ ٥با قوانْب إدارية أو أنظمة إدارية حكم 
و٤با كانت أفعاؿ العباد قد جاء خطاب الشارع ا٤بتعلق هبا  .أو ما شاكل ذلك

وجاءت الشريعة اإلسبلمية  .ملزمًا التقيد بو، لذلك كاف تنظيمها آتيًا من اهلل
ء أكانت عبلقتهم مع اهلل، أـ متعلقة ٔبميع أفعاؿ الناس وٝبيع عبلقاهتم، سوا

لذلك ال ٧بل ُب اإلسبلـ لسن  .عبلقتهم مع أنفسهم، أـ عبلقتهم مع غّبىم
قاؿ  .قوانْب من قبل الناس لتنظيم عبلقاهتم، فهم مقيدوف باألحكاـ الشرعية

 اهلل تعأب:                     ،     
                     :وقاؿ      
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      وروى مسلم عن عائشة أف رسوؿ اهلل   :اًل من عمل عم»قاؿ
فاهلل ىو الذي شرع للناس األحكاـ وليس  .«ليس عليو أمرنا فهو رد

السلطاف، وىو الذي أجربىم وأجرب السلطاف على اتباعها ُب عبلقاهتم، 
و٥بذا ال ٧بل للبشر ُب وضع أحكاـ  .وحصرىم هبا، ومنعهم من اتباع غّبىا

ىم على لتنظيم عبلقات الناس، وال مكاف للسلطاف ُب إجبار الناس أو ٚبيّب 
إال أف األحكاـ  .اتباع قواعد وأحكاـ من وضع البشر ُب تنظيم عبلقاهتم

الشرعية، وىي خطاب الشارع ا٤بتعلق بأفعاؿ العباد جاءت ُب القرآف 
وا٢بديث، وكاف فيها الكثّب ٩با ٰبتمل عدة معاف حسب اللغة العربية وحسب 

وأف يصل ىذا  فكاف طبيعيًا وحتميًا أف ٱبتلف الناس ُب فهمها، .الشرع
ومن ىنا كاف ال  .االختبلؼ ُب الفهم إٔب حد التباين والتغاير ُب ا٤بعُب ا٤براد

لذلك قد يكوف ىناؾ ُب  .بد من أف تكوف ىناؾ أفهاـ متباينة وأفهاـ ٨بتلفة
بعد رجوعو من  حْب قاؿ فالرسوؿ  .ا٢بكم الواحد آراء ٨بتلفة ومتباينة
 «ُيَصِلَينَّ أحٌد العصر إال في بني قريظة ال»: غزوة األحزاب كما روى البخاري

فهم أشخاص أنو قصد االستعجاؿ وصّلوا العصر ُب الطريق، وفهم أناس أنو 
قصد معُب ا١بملة فلم يصّلوا العصر وأخروىا حٌب وصلوا بِب قريظة فصّلوىا 

وحْب قاؿ الرسوؿ:  .و٤با بلغ الرسوؿ ذلك أقرَّ الفريقْب ُكبًل على فهمو .ىناؾ
فهم أناس أنو قصد ال رواه البخاري  «الة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابال ص»

صبلة صحيحة فقالوا إف قراءة الفاٙبة ركن من أركاف الصبلة من ٓب يقرأىا 
بطلت صبلتو، وفهم أناس آخروف أنو قصد ال صبلة كاملة، فقالوا إف قراءة 

ركن، ولذلك إذا ٓب الفاٙبة ليست ركناً من أركاف الصبلة، بل قراءة القرآف ىي ال
 وكذلك اختلفوا ُب قولو .يقرأ الفاٙبة وقرأ أيَّة آية من القرآف صحت صبلتو

: «ففهم رواه النسائي  «ال يُقَتل مؤمن بكافر، وال ذو عهٍد في عهده



 

 ٖٖٔ 

ألف  .ٝباعة أف ا٤بسلم إذا قَػَتل كافرًا ال يُقتل بو، وإ٭با يُعزر كأف ُٰببس مثبلً 
وفهم آخروف أنو  .صريح ُب عدـ قتلو «مؤمن بكافرال يُقَتل »قوؿ الرسوؿ: 

فا٤بسلم يُقَتل بالكافر الذمي إذا قتلو،  .يفرؽ بْب الكافر ا٢بريب والكافر الذمي
وكذلك الكافر ا٤بعاىد والكافر ا٤بستأمن، وأما الكافر ا٢بريب فبل يُقَتل ا٤بسلم 

وال »و قولو: ألف قوؿ الرسوؿ ُب نفس ا٢بديث يدؿ على ذلك وى .بو إذا قَتَلو
فإف معناه ال يُقَتل مسلم بكافر، وال يُقَتل ذو عهد  «ذو عهد في عهده

و٤با كاف ذو العهد كافرًا فإنو يتحتم أف تكوف كلمة كافر تعِب ا٢بريب،  .بكافر
فيكوف معُب ا٢بديث ال يقتل مسلم  .أي ال يُقَتل كافر معاىد بكافر حريب

يب، ومفهومو أف ا٤بسلم يقتل بغّب بكافر حريب، وال يقتل ذو عهد بكافر حر 
وذو العهد كافر فكونو   .الكافر ا٢بريب، وذو العهد يقتل بغّب الكافر ا٢بريب

كا٤بسلم ال يقتل بكافر يدؿ على أف ا٤براد من كلمة كافر ُب ا٢بديث الكافر 
ويؤيد ذلك ما روي أنو جيء لرسوؿ اهلل ٗبسلم قتل يهودياً  .ا٢بريب ال الذمي

وىكذا كثّب من  .التباين ُب الفهم تباين الرأي ُب ا٢بكم الواحد وهبذا .فقتلو
فاختبلؼ اآلراء ُب ا٢بكم الواحد ٰبتم على ا٤بسلم  .اآليات واألحاديث

األخذ برأي واحد منها، ألهنا كلها أحكاـ شرعية، وحكم اهلل ُب حق 
الشخص الواحد ال يتعدد، ولذلك ال بد من تعيْب حكم واحد منها ألخذه، 

ىنا كاف تبِب ا٤بسلم ٢بكم شرعي أمرًا الزمًا وال مناص منو بوجو من  ومن
و٦برد وجوب العمل با٢بكم الواحد فرضًا كاف أو  .الوجوه عندما يباشر العمل

و٥بذا كاف  .مندوباً أو حراماً أو مكروىاً أو مباحاً ٰبتم وجوب تبِب حكم معْب
حْب يأخذ األحكاـ للقياـ  واجبًا على كل مسلم أف يتبُب حكمًا شرعيًا معيناً 

وإذا تبُب حكماً  .بالعمل سواء أكاف ٦بتهدًا أـ مقلداً، خليفة أـ غّب خليفة
معينًا صار ىذا ا٢بكم الشرعي ىو حكم اهلل ُب حقو، وصار ملزمًا بو يعمل 
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ألف معُب تبِب ا٤بسلم  .ٗبوجبو وحده، ويعلمو للناس ويدعو لئلسبلـ ٕبسبو
مو لغّبه والدعوة لو حْب يدعو ألحكاـ اإلسبلـ للحكم ىو العمل بو وتعلي

وإذا تبُب ا٤بسلم حكماً معيناً صار ىذا ا٢بكم بعينو ىو حكم اهلل ُب  .وأفكاره
: إحداىا أف يتبْب لو ضعف دليلو أربعحقو، وال ٯبوز لو أف يَبكو إال ُب 

 وظهور دليل أقوى من دليلو، ويتعْب عنده أف حكم اهلل ىو ما دؿ عليو الدليل
القوي، وحينئذ ٯبب عليو ترؾ ما تبناه، وتبِب الرأي ا١بديد، ألنو صار ىو 

ثانيها: أف يغلب على ظنو أف الرأي ا١بديد استنبطو من  .حكم اهلل ُب حقو
ىو أعلم منو باالستنباط وأدؽ باالستدالؿ أو أكثر إحاطة بالشرع، فيحنئذ 

بار الصحابة أهنم كانوا ٯبوز لو أف يَبؾ ما تبناه ويتبُب غّبه، ٤با ثبت عن ك
فقد أخذ أبو بكر رأي علي وترؾ رأيو،  .يَبكوف آراءىم ويأخذوف رأي غّبىم

وثالثها: أف يكوف ا٤براد ٝبع كلمة ا٤بسلمْب  .وأخذ عمر رأي علي وترؾ رأيو
ففي ىذه ا٢باؿ ٯبوز للمسلم أف يَبؾ الرأي الذي تبناه  .على رأي واحد

ة ا٤بسلمْب عليو، وذلك ٤با ثبت عن عثماف أنو ويتبُب الرأي الذي يراد ٝبع كلم
قبل أف يُبايَع من الناس على كتاب اهلل وسنة رسولو ورأي الشيخْب من بعده 
أيب بكر وعمر وقد أقره الصحابة على ذلك، وىو ترؾ ٤با تبناه ىو وتبِب ما 

ورابعها: أف يتبُب ا٣بليفة حكمًا ٱبالف ا٢بكم  .سبق أف تبناه أبو بكر وعمر
ي أداه إليو اجتهاده، ففي ىذه ا٢بالة ٯبب عليو ترؾ العمل ٗبا أدى إليو الذ

اجتهاده، والعمل با٢بكم الذي تبناه اإلماـ، ألّف إٝباع الصحابة قد انعقد 
ففي  .على أّف )أمر اإلماـ يرفع ا٣ببلؼ( وأّف أمره نافذ على ٝبيع ا٤بسلمْب

غّبه، وما عداىا ال ٯبوز أف  يَبؾ ا٤بسلم ما تبناه ويتبُب األربعةىذه األحواؿ 
يَبكو مطلقاً، ألف الشريعة ٨باطب هبا كل فرد ولكل مسلم أف يتبُب ما يصل 

وإذا تبُب ألـز ٗبا تبناه إال ُب األحواؿ ا٤بستثناة  .إليو باالجتهاد أو التقليد
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 .بالدليل الشرعي
ىذا بالنسبة لقياـ كل فرد ُب تنظيم عبلقاتو بنفسو، أما بالنسبة 

ة شؤوف األُمة من قبل ا٣بليفة، وقيامو بأعباء السلطاف، وإقامة أحكاـ اهلل لرعاي
على الناس فإنو وال شك ال بد من أف يتبُب أحكامًا معينة يباشر رعاية شؤوف 
الناس ٕبسبها، وال بد من أف يتبُب أحكاماً معينة فيما ىو عاـ ١بميع ا٤بسلمْب 

وا٣براج وكالعبلقات ا٣بارجية،  من شؤوف ا٢بكم والسلطاف، كالزكاة والضرائب
ويكوف التبِب ُب ىذه ا٢باالت من  .وكل ما يتعلق بوحدة الدولة ووحدة ا٢بكم

قبل ا٣بليفة واجباً ال جائزاً، ألنو بالنسبة ٤با يباشره من أعماؿ أمر الـز باعتباره 
مسلمًا ملزمًا بتسيّب ٝبيع أعمالو حسب حكم معْب ىو حكم اهلل ُب حقو، 

وبالنسبة ٤با ىو من  . ذلك بْب األعماؿ ا٣باصة واألعماؿ العامةوال فرؽ ُب
شؤوف ا٢بكم والسلطاف فإنو داخل ُب األعماؿ األصلية من رعاية الشؤوف 

وبالنسبة ٤با يتعلق بوحدة  .وىي ال بد من أف تسّب حسب حكم واحد معْب
الدولة فإنو ٯبب أف يسّب حسب حكم واحد معْب، ألف وحدة الدولة فرض، 

ولذلك كاف تبِب حكم واحد لكل ما يتعلق  .كل عمل يؤدي إليها فهو فرضو 
هبا واجبًا ال جائزاً، أما ما عدا ذلك فيجوز للخليفة أف يتبُب أحكامًا معينة 

يفعل ُب ذلك ما يراه أنفع لصاّب  .يلـز الناس العمل هبا، وٯبوز لو أف ال يتبُب
وأصلح لعدالة ا٢بكم وقوة  ا٤بسلمْب، وأقوى لنشر اإلسبلـ وتعليم أحكامو،

وقد تبُب أبو بكر أحكامًا شرعية ألـز الناس هبا، وتبُب من بعده  .السلطاف
عمر وعثماف وعلي أحكاماً، وألزموا الناس العمل هبا، وقد سكت الصحابة 
على ذلك طواؿ عصرىم، وٓب يسمع عن أحد منهم أي إنكار ُب تبِب أحكاـ 

ا تبنوا من أحكاـ، مع أنو ٩با ينكر إذ ىو إلزاـ وإلزاـ الناس هبا، وترؾ العمل ٗب
و٥بذا كاف إٝباعاً من  .الناس بَبؾ أحكاـ تبنوىا، وكانت أحكاـ اهلل ُب حقهم
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 .الصحابة على أف للخليفة أف يتبُب أحكامًا معينة، وأف يلـز الناس العمل هبا
أف يتبُب  و٥بذا فإنو إذا تبُب ا٣بليفة أحكامًا معينة سواء أكانت ٩با ٯبب عليو

فيو، أـ ٩با ٯبوز لو أف يتبُب فيو، وجب على كل مسلم من رعيتو أف يعمل هبذا 
ا٢بكم، وأف يَبؾ العمل با٢بكم الذي سبق لو أف تبناه، ألف ما تبناه ا٣بليفة 
صار ىو حكم اهلل ُب حقو من حيث العمل، وال ٰبل لو أف يعمل ٖببلفو، بل 

يراه، ولو كاف ُب نظره ضعيف  ٯبب أف يعمل بو وحده ولو كاف خبلؼ ما
وذلك ٤با انعقد عليو إٝباع الصحابة من أف لئلماـ أف يتبُب أحكاماً  .الدليل

 .معينة، ويأمر بالعمل هبا، وعلى ا٤بسلمْب طاعتها، ولو خالفت اجتهادىم
ُيحِدث من األقضية  للسلطان أن)والقواعد الشرعية ا٤بشهورة ُب ذلك ىي: 

أمر اإلمام )، ( الخالف أمر اإلمام يرفع)، ( تبقدر ما َيحُدث من مشكال
أي بينو وبْب الناس طاعة للدولة، وبينو وبْب اهلل ألف ما ( نافذ ظاىرًا وباطناً 

إال أف خضوع الناس  .تبناه اإلماـ صار حكم اهلل ُب حقو من حيث العمل
بنوه ألمر اإلماـ ولزـو عملهم ٗبا تبناه من أحكاـ، وترؾ العمل بآرائهم، وٗبا ت

وإ٭با ىو خضوع ألمره، وتنفيذ ٤با تبناه من ناحية  ترب تبنياً ٤با تبناه اإلماـ،ػال يع
ولذلك ٯبوز ألي مسلم أف يُعلِّم ما تبناه من  .ناهػيًا ٤با تبػنػل، وليس تبػمػالع

 .و لئلسبلـ ولو خالفت ما تبناه اإلماـػأحكاـ، وأف يدعو إليها حْب يدع
ناه ا٣بليفة، وليس التعليم ػل ٗبا تبػمػزـو العػعلى ل ابةػاع الصحػوذلك ألف إٝب

و٥بذا ٪بد انو حْب كاف أبو بكر يوزع ا٤باؿ  .وال الدعوة، فهو خاص بالعمل
على ا٤بسلمْب بالتساوي من غّب نظر إٔب القدـ ُب اإلسبلـ أو غّب ذلك، كاف 

 .ءهعمر يرى غّب ىذا الرأي فّبى أف الرجل وقدمو ُب اإلسبلـ، والرجل وببل
 .وقد ناقش أبا بكر ُب ذلك، ولكنو خضع ٤با تبناه أبو بكر، وظل متبنيًا رأيو

و٥بذا فإف ىناؾ فرقاً  .ألغى العمل برأي أيب بكر وعمل برأيو ا٣بػبلفةوحْب تؤب 
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فا٣بضوع لتبِب ا٣بليفة  .بْب تبِب ا٤بسلم للرأي، وبْب خضوعو ٤با تبناه ا٣بليفة
أما تبِب الرأي فهو تعليمو،  .لو، وال تعليمولزـو العمل بو فقط، ال الدعوة 

ولذلك يسمح بوجود تكتبلت سياسية أي بوجود  .والدعوة لو والعمل بو
أحزاب تتبُب آراء على خبلؼ ما تبناه ا٣بليفة، ولكنها كلها كسائر ا٤بسلمْب 

 .تلـز من ناحية العمل فقط بالعمل ٗبا تبناه ا٣بليفة ليس غّب
ُب أحكاما شرعية إ٭با ٱبتار رأيًا معينًا بوصفو إال أف ا٣بليفة حْب يتب

حكمًا شرعيًا مستنبطًا باجتهاد شرعي، وال ُيشرِّع ىو حكمًا من عنده، فإف 
و٥بذا فهو مقيد بالشرع وباألحكاـ الشرعية، ألف شرط  .ا٤بشرِّع ىو اهلل وحده

بيعتو أف تكوف على العمل بالكتاب والسنة، وألنو بوصفو مسلمًا ولو كاف 
ىيو، وملـز بالوقوؼ عند حد األحكاـ الشرعية، وال اليفة مقيد بأوامر اهلل ونو خ

ٰبَِلُّ لو أف يتعداىا، وال بوجو من الوجوه، فبل ٰبل لو أف يأٌب ٕبكم ولو حكماً 
من عمل عماًل »فإف قوؿ الرسوؿ صريح:  .واحدًا من غّب الشرع اإلسبلمي

لُّ لئلماـ أف ُٰبرِّـَ حبلاًل، وال  ٰبَِ و٥بذا ال .رواه مسلم «ليس عليو أمرنا فهو رد
لَّ حراماً، وال أف يُلغي حكماً، أو يوقَف العمل ٕبكم، ألف ذلك حراـ على ٰبُِ 

وال يقاؿ إف مصلحة  .ا٣بليفة، كما ىو حراـ على كل مسلم من ا٤بسلمْب
ألف اهلل قد عْب مصلحة  وذلك كذا،ا٤بسلمْب اقتضت ٙبرًن كذا وإباحة 

ورأى ا٤بصلحة ُب غّب ىذه األحكاـ  ا٣بليفة جاء معينة، فإذا اـا٤بسلمْب بأحك
ولذلك ال يقاؿ إف رعاية شؤوف  .فإنو يكوف قد نسخها، وىذا ال ٔبوز مطلقاً 

ا٤بسلمْب قد جعلت لو أف يسّبىا كما يرى باجتهاده، ألف اهلل جعل لو رعاية 
االجتهاد  شؤوف ا٤بسلمْب بالكتاب والسنة، أي باألحكاـ الشرعية، وجعل لو

فهو ٯبتهد ُب األعماؿ الفرعية الٍب جاء النص بأصو٥با عاماً، وٓب  .ُب حدودىا
يأت نص هبا، فإنو ٯبتهد ُب اختيار ما يراه أصلح وأنفع، أما ما جاء حكم 
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اهلل فيو فبل ٧بل الجتهاد ا٣بليفة ُب شأنو، بل ىو ملـز بتنفيذ ا٢بكم الشرعي  
م قد يرى عمبًل مباحًا ولكنو يوصل نع .كما ىو دوف أي ٙبريف أو تبديل

إٔب حراـ جاء الشرع بتحرٲبو، مثل أف يرى أف تداوؿ  أو بغلبة الظن حتمًا 
كتاب معْب يؤدي إٔب فتنة الناس عن دينهم، أو يؤدي إٔب تفشي الفسق بْب 

إٔب أذى  بغلبة الظنوقد يرى عمبًل مباحًا ولكنو يوصل  .الناس فيأمر ٗبنعو
التو، مثل أف يرى أف وضع البضاعة أماـ ا٤بخازف ٲبنع جاء الشرع بوجوب إز 

 .ا٤برور من الطريق أو يؤذي ا٤بارة، فإنو حينئذ ٲبنع ا٤بباح ويعاقب كل من يفعلو
إال أف ىذا ليس ٙبرٲبًا للحبلؿ، بل ىو تنفيذ ٢ِبكم شرعي استنبطو ىو من 

باح، إذا )كل فرد من أفراد الم وقاعدة: (الوسيلة إلى الحرام محرمة)قاعدة: 
أو  كان ضارًا أو مؤديًا إلى ضرر، حرم ذلك الفرد، وظل األمر مباحاً(

ففي ىذه ا٢باؿ ٯبب عليو أف يفعل ذلك، ألنو  .استنبطو غّبه وتبناه ىو ونفذه
ويكوف قد منع ا٢براـ وٓب ٲبنع ا٤بباح، وكذلك إذا   .حكم شرعي وجب تنفيذه

كن أف يقاـ بو بعدة كاف ىناؾ أمر من األمور، أو حكم من األحكاـ ٲب
أعماؿ فرعية جاء دليل أصلها عاماً، وليس ٥با دليل خاص هبا، فإنو ُب ىذه 
ا٢بالة تكوف ٝبيع األعماؿ الٍب ٲبكن أف يُقاـ با٢بكم، أو األمر بواسطتها من 

وذلك مثل الوصوؿ إٔب معرفة رأي الناس با٣بليفة، أو رأيهم فيمن  .ا٤بباحات
فهذه  .رى، وىو يشبو ما يسمى بقانوف االنتخابيوكلوف عنهم ُب ٦بلس الشو 

األعماؿ الفرعية كلها مباحات فيجوز للخليفة أف يأمر بواحد منها دوف غّبه، 
وحينئذ ٘بب طاعتو، وال يكوف ُب ىذه ا٢باؿ قد أوجب مباحاً، ومنع مباحاً 

وحينئذ  .آخر، بل يكوف تبُب حكماً، وتبُب الوسيلة ا٤بوصلة للقياـ با٢بكم
اعتو فيما تبناه من ا٢بكم، ومن األعماؿ ا٤بوصلة إليو، ألهنا تابعة ٘بب ط

ومن ىذا القبيل ٝبيع القوانْب واألنظمة  .للحكم، والتابع يأخذ حكم متبوعو
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اإلدارية فإهنا إلزاـ ٗبباح، ألنو إلزاـ بتوابع حكم تبناه ا٣بليفة، واإللزاـ بو يقضي 
واء بسواء، وال ٱبرج فيو عن ترؾ ما سواه، أي منعو وىو كتبِب األحكاـ س

األحكاـ الشرعية، وال يكوف قد أوجب مباحاً، وحـر مباحًا آخر، بل فعل ما 
ففي ىذه األحواؿ  .جعلو لو الشرع من تبِب األحكاـ، وما يوصل إٔب القياـ هبا

ـُ بأسلوب  الثبلثة: َمنُع ما يوصل إٔب ا٢براـ، أو ما يوصل إٔب األذى، واإللزا
متعددة ال يكوف ا٣بليفة قد خرج عن األحكاـ الشرعية، وال  معْب من أساليب

وعليو ال يكوف ىناؾ أي  .عن صبلحيتو ُب التبِب، ولكل منها دليلو الشرعي
مسوغ ٯبيز للخليفة أف يغّب أي حكم شرعي ٕبجة ا٤بصلحة، بل ٯبب أف 

 .يتقيد ٔبميع األحكاـ الشرعية تقيداً تاماً ُب كل شيء
الرسوؿ قد َحرَـّ مباحات ومنعها رعاية لشؤوف وأما ما يقاؿ من أف 

ا٤بسلمْب فبل حجة فيو على جواز أف لئلماـ أف يفعل ذلك رعاية لشؤوف 
وذلك ألف الرسوؿ ُمشرِّع، فإذا َحرَـّ حكمًا مباحاً، أو أباح حكماً  .ا٤بسلمْب

٧برماً، فإنو يكوف قد نسخو، والنسخ خاص بالكتاب والسنة، أي بالقرآف 
وأما منعو من أشياء معينة من  .وليس لغّب الرسوؿ ذلك مطلقاً وا٢بديث، 

شيء مباح فإنو يكوف إما موصبًل ألذى قد َحرَّمو اهلل، أو موصبًل إٔب ٧ُبرَـّ 
َحرَّمو اهلل، وىذا تشريع لنا، وليس من قبيل رعاية الشؤوف، فبل يتخذ دليبًل 

ؤوف، أو ٕبجة على إعطاء اإلماـ صبلحية تغيّب األحكاـ ٕبجة رعاية الش
يتبْب ذلك بوضوح، فمن   ومن استعراض بعض أعماؿ الرسوؿ .ا٤بصلحة

 ذلك:
حْب مر با٢بجر نز٥با   روي ُب غزوة تبوؾ أف رسوؿ اهلل - ٔ

ال تشربوا من مائها » : واستقى الناس من بئرىا، فلما راحوا قاؿ رسوؿ اهلل
موه فاعلفوه اإلبل وال شيئًا وال تتوضأوا منو للصالة، وما كان من عجين عجنت
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رواه  «تأكلوا منو شيئاً، وال يخُرَجنَّ أحد منكم الليلة إال ومعو صاحب لو
هنى عن استعماؿ  فهذا ا٤بثاؿ يظهر منو أف الرسوؿ الطرباين ُب تارٱبو 

شيء مباح، فيكوف قد َحرَّـ مباحاً، مع أف واقع ا٢بادثة ليس كذلك، بل 
ْب من شيء مباح، ال عن حكم مباح، واقعها أف الرسوؿ هنى عن شيء مع

وىذا الشيء ا٤بعْب يوصل حتمًا إٔب ضرر ورد النص  .وال عن شيء مباح
فإف شرب ا٤باء من ىذه البئر قد عرؼ الرسوؿ أنو يوصل  .بتحرًن أف يقع فيو

فيكوف ما فعلو الرسوؿ ليس ٙبرًن مباح، بل ٙبرًن ما يؤدي إٔب  .إٔب ضرر ٧بقق
وكذلك هنيو عن خروج أحد  .ىو وقوع األذى ُب ا١بيشضرر َحرَّمو الشرع، و 

إال ومعو صاحبو ىو هني عن فعل معْب من فعل مباح، وىذا الفعل ا٤بعْب 
والدليل على ذلك أف الناس الذين أمرىم  .يوصل حتمًا إٔب ضرر َحرَّمو الشرع

الرسوؿ فعلوا ما أمرىم بو إال رجلْب من بِب ساعدة خرج أحدٮبا ٢باجتو، 
فأما الذي ذىب ٢باجتو فإنو خنق على  .آلخر ُب طلب بعّب لووخرج ا
وأما الذي ذىب ُب طلب بعّبه فاحتملتو الريح حٌب طرحتو ٔببل  .مذىبو
ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إال »فأخرب بذلك رسوؿ اهلل فقاؿ:  .طيء

ٍب دعا رسوؿ اهلل للذي أصيب على مذىبو فشفي، وأما اآلخر  «ومعو صاحبو
والدليل  .ع ٔببل طيء فإف طيئًا أىدتو لرسوؿ اهلل حْب قدـ ا٤بدينةالذي وق

با٢بجر سجى ثوبو على وجهو   على ذلك أيضًا أنو ٤با َمرَّ رسوؿ اهلل
ال تدخلوا بيوت الذين ظلموا إال وأنتم باكون خوفاً »واستحث راحلتو ٍب قاؿ: 

 .«أن يصيبكم مثل ما أصابهم
رًن فعل معْب من فعل مباح، وبْب وىنا ٯبب أف يبلحظ الفرؽ بْب ٙب

ٙبرًن الفعل ا٤بباح، أو ٙبرًن شيء معْب من شيء مباح، وبْب ٙبرًن الشيء 
فتحرًن فعل مباح ىو أف يكوف الفعل قد أباحو الشرع، فيأٌب ا٢باكم  .ا٤بباح
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فيحرمو ٕبجة وجود األذى منو، كاستّباد البضاعة من ا٣بارج قد أباحو الشرع 
احة االستّباد تسبب األذى للمصانع فيحرمو، فإف ىذا فّبى ا٢باكم أف إب

ٙبرًن لفعل مباح، وىو ال ٯبوز للحاكم مطلقاً، ألف الشرع حْب أباحو يعلم أنو 
نافع أو ضار، وقد جعل لو حكم اإلباحة فبل يصح ٙبرٲبو، ألنو يكوف نسخاً 

أما ٙبرًن فعل معْب من فعل مباح  .٢بكم الشرع، وىو باطل على اإلطبلؽ
هو أف يكوف أمر من أمور ىذا ا٤بباح قد طرأ عليو أنو أوصل إٔب ضرر قد ورد ف

وذلك كأف يرى  .الشرع بتحرٲبو، فّبى ا٢باكم ٙبرًن ىذا األمر لرفع الضرر
ا٢باكم أف استّباد السكر مثبًل أدى إٔب إقفاؿ مصانع السكر ُب الببلد 

نئذ ٯبوز للحاكم أف وإفبلسها، وجعلها ٧بتاجة للكفار ُب استّباد السكر، فحي
ٲبنع استّباد السكر دفعًا لؤلذى عن ٦بموع األُمة، وىو افتقارىا للكفار فيما 

ففي ىذه ا٢باؿ ٯبوز أف ٲبنع ىذا األمر  .ىو من ضروراهتا، وعدـ توفّبه ٥با
ا٤بباح، وال يكوف ٙبرٲبًا ٤بباح، بل ا٤بباح ظل مباحًا كما ىو وىو االستّباد، 

ح، وىو استّباد السكر، وذلك مثل ٙبرًن الرسوؿ لشرب ولكنو ٙبرًن ألمر مبا 
ا٤باء من بئر معْب عرؼ أف فيو ضرراً، فتحرٲبو ٓب ُٰبرِّـ مباحاً، أي ٓب ُٰبرِّـ ا٤باء، 

ولذلك جاز ٙبرًن  .البئر هعينًا من ا٤بباح وىو الشرب من ىذوإ٭با َحرَـّ أمرًا م
 .وز مطلقاً فعل معْب من فعل مباح، أما ٙبرًن فعل مباح فبل ٯب

٤با رجع من تبوؾ منع من وصل قبلو إٔب  روي أف الرسوؿ  - ٕ
ماء ُب الطريق أف يشرب منو قبل إتيانو، فسبق ٝباعة من ا٤بنافقْب فشربوا منو، 
فلما جاء الرسوؿ ووجد ا٤باء قد شربو الذين سبقوا، وٓب ٯبد ماء لعن الذين 

 من شيء مباح، ولكن ىذا فهذا أيضًا َمنٌع من شيء معْب .سبقوا وشربوا منو
الشيء يؤدي إٔب ضرر، وىو االستئثار بقسم من ا٤باء عن باقي ا١بنود مع 
شدة ا٢باجة إليو ُب الصحراء، ولذلك ال يكوف ٙبرٲبًا لشيء مباح ٕبجة رعاية 
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 .الشؤوف
روى مسلم عن طريق عمرو بن الشريد عن أبيو قاؿ: كاف ُب  - ٖ

ومنعو  ،«إنّا قد بايعناك فارجع» :لنيب وفد ثقيف رجل ٦بذـو فأرسل إليو ا
فهذا ليس ٙبرٲبًا ٤بباح، وإ٭با ىو ٙبرًن لفعل يوصل إٔب  .من ٨بالطة الناس

رواه  «ِفرَّ من المجذوم ِفرارك من األسد»و٥بذا ورد ُب حديث آخر:  .األذى
 .أٞبد من طريق أيب ىريرة

رسوؿ، وىكذا يظهر من تتبع ما ٰبتج بو ُب ىذا الشأف من حديث ال
أنو ليس فيها ٙبرًن شيء مباح، وإ٭با ىي ٙبرًن شيء معْب من شيء مباح، 

و٥بذا كاف تشريعاً  .وىذا الشيء ا٤بعْب يؤدي إٔب ضرر ورد الشرع بتحرٲبو
ودليبًل على أف لئلماـ أف ٲبنع أشياء معينة من األشياء ا٤بباحة، وأفعااًل معينة 

وأما ما  .ر قد ورد الشرع ٗبنعومن األفعاؿ ا٤بباحة إذا كانت تؤدي إٔب ضر 
يروى عن الصحابة من حوادث فإهنا كلها يظهر من تتبعها أهنا ٙبرًن ٤بباح 
يؤدي إٔب حراـ، أو يؤدي إٔب ضرر ورد الشرع ٗبنعو، ومنها ما ىو إلزاـ بفعل 
مباح للقياـ ٕبكم شرعي، أو بأمر أَمر بو الشرع ومنع غّبه من قبيل التبِب ُب 

جائز لئلماـ وذلك كتدوين الدواوين من قبل عمر، وكاإللزاـ األساليب، وىو 
ومن ىذا القبيل إلزاـ  .ٗبصحف واحد وحرؽ ٝبيع ا٤بصاحف من ِقَبل عثماف

عمر الصحابة أف يقلوا من ا٢بديث ٤با اشتغلوا بو عن القرآف، ومنعو كبار 
هبم،  الصحابة من ا٣بروج من ا٤بدينة إٔب الببلد ا٤بفتوحة حٌب ال يفتًب الناس

وكذلك ما فعلو الوالة وا٢بكاـ وا٣بلفاء من إلزاـ  .وحٌب ال يُفَتنوا ُب الدنيا
ؿ عرقو ُب العجْب، وأف يضع نػز العجَّاف بأف يضع عصابة على جبهتو حٌب ال ي

ؿ منو شيء ُب العجْب، وإجباره على حلق شعر نػز قطعة قماش على أنفو لئبل ي
وغّب ذلك ٩با ورد ُب كتب الفقو إبطو حٌب ال يسقط منو شيء ُب العجْب، 
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كل )والقاعدة:  (الوسيلة إلى الحرام محرمة)فإنو كلو داخل ٙبت القاعدة: 
وليس فيها شيء ٩با يدؿ  ،(شيء معين يؤدي إلى الضرر المحقق فهو حرام

على أف ا٣بليفة ٯبوز لو أف ٰبـر مباحاً، أو يبيح حرامًا ٕبجة ا٤بصلحة، أو 
ىذا فإف القوانْب با٤بفهـو األجنيب من حيث كوهنا  وعلى .ٕبجة رعاية الشؤوف

أمر السلطاف مطلقاً، غّب واجبة الطاعة ما ٓب تكن أمراً للخليفة ُب تبِب حكم 
فالقوانْب ىي ما تبناه ا٣بليفة من األحكاـ  .شرعي واإللزاـ هبذا ا٢بكم

شرعية، إال أف للخليفة أف يأمر ٗبا يراه من قواعد للقياـ باألحكاـ ال .الشرعية
 .أو األعماؿ واألمور ا٤بطلوبة شرعاً، وذلك كالقوانْب اإلدارية واألنظمة اإلدارية

وىذا يعترب تبنيًا باألساليب وىو تابع لتبِب األحكاـ، وتكوف ىذه القوانْب 
 واجبة الطاعة، ألهنا قد تبناىا ا٣بليفة، وألهنا تدخل ٙبت قولو تعأب:      

                           ألف
 .الطاعة جاءت عامة فتشمل كل شيء ٓب يرد الشرع ٗبنعو
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 ادـالجه
أو معاونة ٗباؿ  ا١بهاد ىو بذؿ الوسع ُب القتاؿ ُب سبيل اهلل مباشرة،

أما  .اهلل ىو ا١بهادأو رأي أو تكثّب سواد أو غّب ذلك، فالقتاؿ إلعبلء كلمة 
ا١بهاد بالرأي ُب سبيل اهلل فهو إف كاف رأياً يتعلق مباشرة بالقتاؿ ُب سبيل اهلل 
فهو جهاد، وإف كاف ال يتعلق بذلك مباشرة فليس جهادًا شرعاً، ولو كانت 

ألف ا١بهاد شرعاً خاص  .فيو مشقات، ولو ترتبت عليو فوائد إلعبلء كلمة اهلل
ومثل الرأي الكتابة وا٣بطابة  .ل ما يتعلق مباشرة بالقتاؿبالقتاؿ، ويدخل فيو ك

إف كانت متعلقة مباشرة بالقتاؿ، كخطبة ُب ا١بيش لتحميسو ليباشر القتاؿ، 
وعلى ذلك فبل يطلق  .أو مقاؿ ٙبريضي لقتاؿ األعداء فهو جهاد وإال فبل

 على الكفاح السياسي جهاداً، وال على مقارعة ا٢بكاـ ا٤بسلمْب الظا٤بْب
فا٤بسألة ليست  .جهاداً، وإف كاف ثوابو كبّباً، وفوائده للمسلمْب عظيمة

 .با٤بشقة وال بالفائدة، وإ٭با ىي با٤بعُب الشرعي الذي وردت فيو ىذه الكلمة
وا٤بعُب الشرعي ىو القتاؿ، وكل ما يتعلق بو من رأي وخطابة وكتابة ومكيدة 

 .وغّب ذلك
 .قبوؿ ا١بزية نكف عنهم وسبب ا١بهاد ليس ا١بزية، وإف كنا عند

قاؿ  .وإ٭با سبب ا١بهاد ىو كوف الذين نقاتلهم كفارًا امتنعوا عن قبوؿ الدعوة
 تعأب:                          
                       

                     فاألمر بقتا٥بم
 .ْبا...لوصف الكفر، أي قاتلوىم ألهنم ال يؤمنوف باهلل وال باليـو اآلخر

فيكوف ىذا الوصف قيداً للقتاؿ، وحينئذ يصبح سبباً، فيكوف سبب القتاؿ ىو 
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 جاء ُب آية أخرى:  وقد .الكفر              
                         بقتا٥بم   فأمر

،        ومثل ذلك آيات كثّبة مثل:  .لوصف الكفر
             ،               كلها أمر

أما إعطاء ا١بزية فقد جعلو  .بالقتاؿ لوصف معْب ىو سبب القتاؿ وىو الكفر
القرآف مع الصغار سبب وقف القتاؿ، ال سبب القتاؿ، ومن ىنا كاف سبب 

دعوة صاروا مسلمْب، وإذا امتنعوا فإذا قبل الذين نقاتلهم ال .ا١بهاد ىو الكفر
عن اعتناؽ اإلسبلـ، وقبلوا أف يدفعوا ا١بزية، وأف ُٰبَكموا باإلسبلـ يقبل ذلك 

وما  .منهم، وٲبتنع عن قتا٥بم، ألنو ال ٯبوز أف يُكرىوا على اعتناؽ اإلسبلـ
 .داموا قبلوا ا٢بكم بو، ودفع ا١بزية فقد خضعوا للدعوة ولو ٓب يعتنقوا اإلسبلـ

أما إذا قبلوا  .ذلك ال ٯبوز قتا٥بم بعد ىذا القبوؿ للحكم بو ودفع ا١بزيةول
ا١بزية، وامتنعوا عن أف ُٰبَكموا باإلسبلـ فبل ٯبوز للخليفة أف يقبل ذلك 
منهم، ألف سبب القتاؿ وىو كوهنم كفارًا امتنعوا عن قبوؿ الدعوة ال يزاؿ 

أما ا٤بعاىدات  .لمْبػا٤بس قائماً، فقتا٥بم ال يزاؿ فرضًا ٓب تسقط فرضيتو عن
االضطرارية الٍب يقبل فيها ا٣بليفة ا١بزية لعدـ مواتاة األوضاع ا٣بارجية 

رارية ػفر، فتلك حالة اضطػوالداخلية لو، وتركهم ٰبكموف أنفسهم بنظاـ الك
بب ػوعلى ىذا فإف س .رورة، فبل يقاس عليهاػرع هبا ُب حاالت الضػص الشػرخ

قاتلهم كفاراً امتنعوا عن قبوؿ الدعوة، وليس ىناؾ أي اد ىو كوف الذين نػا١به
على أف كوف ا١بزية مع الصغار سببًا لوقف القتاؿ إ٭با  .سبب آخر للجهاد

يكوف مع غّب مشركي العرب، أما مشركو العرب فبل يقبل منهم إال اإلسبلـ أو 
 القتل، لقولو تعأب:           . 

 فرض بنص القرآف وا٢بديث قاؿ تعأب:  وا١بهاد        
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                :وقاؿ       
                             
                  

      :وقاؿ تعأب      :وقاؿ
              :وقاؿ           

                       .  وعن
جاىدوا المشركين بأموالكم وأيديكم » :أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

لغدوة في »قاؿ:  وعن أنس أيضًا أف النيب  .رواه النسائي «وألسنتكم
وروى أيضًا قاؿ  .رواه البخاري «الدنيا وما فيها سبيل اهلل، أو روحة خير من

: «وروى اإلماـ أٞبد  .«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إاّل اهلل
والجهاد ماٍض منذ بعثني  ...» : وأبو داود عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل

 .«اهلل إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، ال يبطلو جور جائر، وال عدل عادل
من جهز غازيًا في سبيل اهلل » :قاؿ رسوؿ اهلل  وعن زيد بن خالد قاؿ:

وعن عطاء بن يزيد  .رواه أبو داود «فقد غزا ومن خلفو في أىلو بخير فقد غزا
قيل يا رسول اهلل أي » الليثي أف أبا سعيد ا٣بدري رضي اهلل عنو حدثو قاؿ:

 «مؤمن يجاىد في سبيل اهلل بنفسو ومالو : الناس أفضل فقال رسول اهلل
مات ولم يحدث بو نفسو، ُز، ـْـمن مات ولم يَـغ» :وقاؿ  .ه البخاريروا

قاؿ:  وعن ابن أيب أوَب أف رسوؿ اهلل  .رواه مسلم «على شعبة من نفاق
وعن أيب ىريرة قاؿ:  .رواه البخاري «واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف»
َنُة من ماء عذ  مر رجل من أصحاب رسول اهلل» بة بشعب فيو ُعيَـيـْ

فأعجبتو لطيبها فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في ىذا الشعب، ولن أفعل 
فذكر ذلك لرسول اهلل فقال: ال تفعل فإن مقام   حتى استأذن رسول اهلل
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 .رواه الَبمذي «أحدكم في سبيل اهلل أفضل من صالتو في بيتو سبعين عاماً 
ْن وا١بهاد فرض كفاية ابتداء، وفرض عْب إف ىجم العدو على مَ 

وال يسقط الفرض حٌب يُطَرد العدو،  .ىاٝبهم، وفرض كفاية على غّبىم
ومعُب كوف ا١بهاد فرض كفاية ابتداء ىو أف  .وتطهر أرض اإلسبلـ من رجسو

نبدأ بقتاؿ العدو وإف ٓب يبدأنا، واف ٓب يقم بالقتاؿ ابتداء أحد من ا٤بسلمْب 
اـ بو أىل مصر سقط عن أىل والقتاؿ ابتداء إذا ق .ُب زمن ما أٍب ا١بميع بَبكو

اندونيسيا، إذ قد وجد فعبًل قتاؿ من ا٤بسلمْب للكفار احملاربْب فحصل فرض 
أما إذا نشب القتاؿ بْب ا٤بسلمْب والكفار وٓب ٙبصل الكفاية بقتاؿ  .ا١بهاد

الكفار من قبل أىل مصر وحدىم، فبل تسقط فرضيتو عن أىل ا٥بند 
، بل يفرض على األقرب فاألقرب من وأندونيسيا بقياـ أىل مصر والعراؽ

العدو إٔب أف تقع الكفاية، فلو ٓب تقع الكفاية إال بكل ا٤بسلمْب صار ا١بهاد 
و٧بل كوف ا١بهاد فرض كفاية إذا ٓب  .فرضاً على كل ا٤بسلمْب حٌب يقهر العدو

يستنفره ا٣بليفة، أما من استنفره ا٣بليفة فإف ا١بهاد أصبح فرضاً عليو لقوؿ اهلل 
 ٔب: تعا                         

            ولقولو: «رواه الشيخاف «وإذا استنفرتم فانفروا. 
ومعُب الكفاية با١بهاد ُب الدولة اإلسبلمية ىو أف ينهض للجهاد قـو يكفوف 

م، إما أف يكونوا جندًا ٥بم دواوين من أجل ذلك، كما كانت ا٢باؿ ُب قتا٥ب
ُب أياـ عمر، أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم للجهاد تربعاً، كما كانت ا٢باؿ ُب 

ويكونوف سواء كاف ىؤالء أو ىؤالء أو ىم ٝبيعًا ٕبيث إذا  .أياـ أيب بكر
ٓب ٙبصل قصدىم العدو حصلت ا٤بنعة هبم فيكوف فرض كفاية عليهم، فإف 

وليس معُب كوف ا١بهاد ابتداء  .ا٤بنعة هبم جهز ا٣بليفة غّبىم للجهاد وىكذا
 .ىو أف نبدأ العدو بالقتاؿ رأساً، بل ال بد من دعوتو أوال إٔب اإلسبلـ
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وال ٰبل للمسلمْب أف يقاتلوا من ٓب تبلغو الدعوة اإلسبلمية، بل ال 
فقد روى  .ية، فإف أبوا قاتلناىمبد من دعوة الكفار إٔب اإلسبلـ، فإف أبوا فا١بز 

إذا أمَّر أميرًا   كان رسول اهلل»مسلم عن سليماف بن بُرْيدة عن أبيو قاؿ: 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصتو بتقوى اهلل ومن معو من المسلمين خيراً 
ثم قال: اغزوا باسم اهلل في سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال تـَُغّلوا، وال 

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم  غدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا وليدًا،ت
ثم  .فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .إلى ثالث خصال )أو خالل(

ادعهم إلى اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى 
ا ذلك فلهم ما التحول من دارىم إلى دار المهاجرين، وأخبرىم أنهم إن فعلو 

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرىم أنهم  .للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين
يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم اهلل الذي يجري على 
المؤمنين، وال يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إال أن يجاىدوا مع 

فاقبل منهم وكف  المسلمين، فإن ىم أبوا فسلهم الجزية، فإن ىم أجابوك
ما »وعن ابن عباس قاؿ:  .«فإن ىم أبوا فاستعن باهلل عليهم وقاتلهم .عنهم

وعن فروة بن مسيك  ،رواه أٞبد .«قومًا قط إال دعاىم  قاتل رسول اهلل
فقلت يا رسول اهلل: أال أقاتل من أدبر من قومي بمن  أتيت النبي »قاؿ: 

فلما خرجت من عنده، سأل عني ما أقبل منهم، فأذن لي في قتالهم وأمرني، 
فأرسل في أثري فردني فأتيتو، وىو  :، فأخبر أني قد سرت، قالفعل الغطيفي

 «...في نفر من أصحابو، فقال: ادُع القوم فمن أسلم أسلم منهم فاقبل منو
 .رواه الَبمذي
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 ادـالخليفة والجه
ة ا١بهاد فرض مطلق، وليس مقيدًا بشيء، وال مشروطًا بشيء، فاآلي

 فيو مطلقة:           .  فوجود ا٣بليفة ال دخل لو ُب فرض
إال أنو  .ا١بهاد، بل ا١بهاد فرض سواء كاف ىناؾ خليفة للمسلمْب أـ ٓب يكن

حْب يكوف للمسلمْب خليفة قد انعقدت خبلفتو شرعاً، وٓب ٱبرج عنها بسبب 
 ا٣بليفة واجتهاده ما داـ خليفة، من أسباب ا٣بروج، فإف أمر ا١بهاد موكوؿ إٔب

، ويلـز الرعية طاعتو فيما يرى ا٣بػبلفةحٌب لو كاف فاجراً، ما داـ باقياً ُب مركز 
من ذلك، ولو أمر أي واحد منهم أف يغزو مع أمّب فاجر، ٤با روى أبو داود 

الجهاد واجب عليكم مع » : بإسناده عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
 .«كان أو فاجراً   كل أمير براً 

وٯبب على خليفة ا٤بسلمْب ُب كل وقت أف يبذؿ ٦بهوده ُب ا٣بروج 
بنفسو، أو يبعث ا١بيوش والسرايا من ا٤بسلمْب، ٍب يثق ٔبميل وعد اهلل لو 

 تعأب ُب نصرتو بقولو تعأب:                  

    . بتدئ بَبتيب جيش ُب أطراؼ الببلد يكفوف من وينبغي أف ي
وال ٯبوز للخليفة أف ٱبلي أي ثغر من الثغور من ٝباعة  .بازائهم من الكفار

من ا٤بسلمْب فيهم غناء وكفاية لقتاؿ العدو، بل ال بد من أف تكوف ٝبيع 
وٯبب أف يقيم كل ما يدفع عن  .الثغور مشحونة با١بيش اإلسبلمي دائماً 

ببلد ا٤بسلمْب أذى العدو من حصوف أو خنادؽ أو أي شيء، ا٤بسلمْب وعن 
وٯبب أف يعدَّ ما استطاع من كل نوع من أنواع القوة الٍب ٙبمي الدولة 

 .اإلسبلمية والببلد اإلسبلمية من الكفار وكيدىم
وٯبب أف يتؤب ا٣بليفة نفسو قيادة ا١بيش الفعلية ُب سياسة ا١بيش 
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لو خربة عسكرية إ٭با يضعو نائبًا عنو، ألف وإدارتو، وحْب يضع عليو قائدًا 
فقد كاف الرسوؿ  .ا٣بليفة ليس القائد األعلى للجيش، بل ىو القائد الفعلي لو

  يتؤب قيادة ا١بيش بنفسو، وحْب كاف يرسل السرايا يرسلهم باعتباره قائد
وكاف عمر يرسل التعليمات التفصيلية لقواده ُب فارس والشاـ، ٩با يدؿ  .ا١بيش

وطاعتو فرض على كل فرد من أفراد  .لى أف ا٣بليفة ىو قائد ا١بيش الفعليع
ا١بيش سواء أكاف جنديًا أـ قائداً، كما ىو فرض على كل فرد من أفراد 

من أطاعني »قاؿ:  الرعية، فقد روى مسلم من طريق أيب ىريرة أف النيب 
أطاعني، ومن فقد أطاع اهلل، ومن يعصني فقد عصا اهلل، ومن يطع األمير فقد 

ن طريق أيب ىريرة أيضًا قوؿ النيب موروى مسلم  .«يعِص األمير فقد عصاني
: «ومعُب كوف اإلماـ جنة أي  «إنما اإلمام ُجنة يُقاَتل من ورائِو ويُتقى بو

إال أف على ا٣بليفة أف ال يأمر أمراً  .سَبة، ألنو ٲبنع العدو من أذى ا٤بسلمْب
يستطيعو الناس، فإف عرؼ أهنم ال يستطيعونو ال  جازمًا ال تردد فيو إال فيما

وكذلك ال ٰبمل ا٤بسلمْب على مهلكة، وال يأمرىم ٗبا  .يأمرىم بو أمراً مشدداً 
 .ٱبشى منو الغدر هبم

ىذا إذا كاف ىنالك خليفة، فإذا عدـ ا٣بليفة ٓب يؤخر ا١بهاد وال 
جيشًا وأمَّر وإذا بعث ا٣بليفة  .بوجو من الوجوه، ألف مصلحتو تفوت بتأخره

عليهم أمّباً فقتل أو مات فللجيش أف يؤمروا أحدىم، كما فعل أصحاب النيب 
وإذا كاف للجيش أمّب فليس ألحد  .ُب جيش مؤتة، وأقرىم الرسوؿ على ذلك

من ا١بيش أف ٱبرج من ا٤بعسكر ألي غرض من األغراض إاّل بإذف األمّب، 
رمت ٨بالفتو لقوؿ اهلل وإذا أمر بفعل شيء أو ترؾ شيء وجبت طاعتو، وح

 تعأب:                      
           وما ينطبق ىنا على النيب

ومن يطع األمير »:  ولقولوينطبق على ا٣بليفة، ويقاس األمّب على ا٣بليفة، 
 .«فقد أطاعني، ومن يعِص األمير فقد عصاني
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 معنى تولي الخليفة لقيادة الجيش
رئاسة عامة للمسلمْب ٝبيعاً إلقامة أحكاـ الشرع اإلسبلمي،  ا٣بػبلفة

فإقامة أحكاـ الشرع وٞبل الدعوة إٔب العآب  .وٞبل الدعوة اإلسبلمية إٔب العآب
ألجلهما، وٮبا عمل منصب  ا٣بػبلفةف قد ُوجد منصب ٮبا األمراف اللذا

فبل يصح أف يتوالٮبا أحد غّب ا٣بليفة، وال ٯبوز للخليفة أف يقيم من  .ا٣بػبلفة
يتوالٮبا نيابة عنو، ألهنما ٮبا األمراف اللذاف بويع عليهما، ووقع عقد البيعة 

قع على ألف كل عقد و  .فيهما على شخصو، فبل ٯبوز لو أف يوكل عنو فيهما
شخص العاقد كاألجّب والوكيل والشريك ال ٯبوز لو أف يوكل غّبه ُب القياـ 

حْب ٯبري على شخص معْب  ا٣بػبلفةوعقد  .بالعمل الذي جرى العقد عليو
 ا٣بػبلفةال ٯبوز ٥بذا الشخص أف يوكل غّبه بأف يقـو مقامو فيما جرى عقد 

ة أحكاـ الشرع وٞبل فيو على شخصو، وىو الرئاسة العامة للمسلمْب إلقام
 .الدعوة

ألجلو، أي ٩با  ا٣بػبلفةومن ذلك يتبْب أف ٞبل الدعوة ىو ٩با قامت 
فبل ٯبوز أف يتواله غّب  .من حيث ىو من أجل القياـ بو ا٣بػبلفةكاف وجود 

وعليو فإف ٞبل  .ا٣بليفة، وإف كاف يصح أف يقـو بو كل شخص من ا٤بسلمْب
٤بسلمْب، ولكل فرد من ا٤بسلمْب أف يقـو الدعوة وإف كاف فرضًا على ٝبيع ا

 .بو، ولكنو ال ٯبوز أف يتواله أحد سوى ا٣بليفة
وتوٕب ا٣بليفة ٞبل الدعوة لو طريقة معينة وىي ا١بهاد، وا١بهاد إ٭با 

لذلك كاف وجود  .يوجد باجملاىدين، وبالقوة الٍب تعد للقتاؿ، وبالقتاؿ نفسو
 .و الطريقة ٢بمل الدعوة إٔب العآبا١بيش، و٘بهيزه، وعملو الذي يقـو بو، ى

ومن ىنا كاف ا٣بليفة ىو الذي يتؤب قيادة ا١بيش، ألنو ىو الذي يتؤب ٞبل 
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الدعوة فهو الذي يتؤب ا١بهاد، فيتؤب ىو ال غّبه قيادة ا١بيش، ذلك أف توٕب 
و، قيادة ا١بيش ليس القياـ بإدارتو وال القياـ بتدريبو، وال القياـ باألمور الفنية في

فإف ىذه كلها أساليب ووسائل: وا٣بليفة وإف كاف يتؤب شؤوهنا توليًا عاماً، 
ا١بيش ىو توٕب تكوينو، وتوٕب ٘بهيزه، وتوٕب أمر  وإ٭با توٕب .ولكنو ال يقـو هبا

وذلك ألف ا١بندي الذي ينقطع للجهاد ٦باىد، والقوة الٍب  .القياـ بأعمالو
عماؿ ا١بهاد، ولذلك أمر اهلل هبا حْب تعد إلرىاب العدو، وللقتاؿ تعترب من أ

و٥بذا كاف توٕب أمر اجملاىدين، وأمر  .والقتاؿ نفسو ىو ا١بهاد .أمر با١بهاد
فيكوف معُب قيادة  .إعدادىم، وأمر قيامهم بالقتاؿ إ٭با ىو للخليفة ليس غّب

ا٣بليفة للجيش ىو أف يتؤب ىو ال غّبه رسم السياسة ا٤بتعلقة بتكوين ا١بيش، 
اسة ا٤بتعلقة بتجهيزه وإعداده، والسياسة ا٤بتعلقة بقيامو بعملو أي والسي

 .ف يتؤب ىو ال غّبه اإلشراؼ ا٤بباشر على تنفيذ ىذه السياسةأو  .بالقتاؿ
ولذلك كاف ا٣بليفة ىو الذي يتؤب رسم السياسة العسكرية كلها داخلياً 

ح أف يتوالىا وخارجياً، ورسم سياسة القتاؿ كلها داخليًا وخارجياً، وال يص
صحيح أنو ٯبوز لو أف يستعْب ٗبن يشاء ُب رسم ىذه  .أحد غّبه مطلقاً 

السياسة وُب اإلشراؼ على تنفيذىا، ولكنو ال ٯبوز أف يَبؾ ألحد غّبه أف 
و٥بذا ال ٯبوز أف  .ىذا ىو معُب توٕب ا٣بليفة لقيادة ا١بيش .يتوالىا مطلقاً 

 .من الوجوهيتؤب ىذه القيادة غّب ا٣بليفة وال بوجو 
وىناؾ مسألتاف ناٝبتاف عن وضع ا١بيش نفسو من حيث كونو ىو 
القوة الٍب تقـو با١بهاد بوصفو الطريقة الوحيدة لتوٕب ا٣بليفة ٢بمل الدعوة، 
ومن حيث كونو ىو القوة الٍب تقـو ٕبماية السلطاف الذي للخليفة، أي للدولة 

١بيش من حيث كونو ىو القوة أما ا٤بسألة الناٝبة عن وضع ا .داخلياً وخارجياً 
الٍب تقـو با١بهاد بوصفو طريقة توٕب ا٣بليفة ٢بمل الدعوة فإهنا مسألة تتعلق 
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 .بالسياسة ا٣بارجية للدولة، وما للجيش واالعتبارات العسكرية من مكاف فيها
وذلك أف السياسة ا٣بارجية للدولة اإلسبلمية إ٭با تقـو على ٞبل الدعوة إٔب 

طريقة توٕب ا٣بليفة ٢بمل الدعوة إ٭با ىي ا١بهاد، لذلك كانت  وٗبا أف .العآب
وعلى ىذا فإف األُمة اإلسبلمية كلها  .الدولة اإلسبلمية ُب حالة جهاد دائم

تؤمن بأف ا٢برب بينها وبْب غّبىا من الدوؿ ٧بتملة كل وقت، واف سياسة 
عداء قتااًل وٗبا أف قتاؿ األ .الدولة ٯبب أف تبُب على اإلعداد الدائم للجهاد

فعليًا ال ٯبوز إاّل بعد تبليغهم الدعوة اإلسبلمية أواًل على وجو يلفت النظر، 
لذلك كانت سياسة الدولة اإلسبلمية هتدؼ إٔب إٯباد حالة بينها وبْب غّبىا 
من الدوؿ يتأتى هبا تبليغ اإلسبلـ إٔب الشعوب واألمم على وجو يلفت النظر، 

وض ا٢برب ُب كل وقت إذا اقتضى ذلك ٞبل وأف تبِب ذلك على اإلعداد ٣ب
فإٯباد حالة يتأتى معها تبليغ أفكار اإلسبلـ وأحكامو على وجو  .الدعوة

يلفت النظر أمر ال بد منو، ألهنا حكم من أحكاـ ا١بهاد، وشرط أساسي 
للبدء بالقتاؿ الفعلي، ولذلك يتحتم على ا٣بليفة إٯباد ىذه ا٢بالة، وٯبب 

ا أف يبذؿ أقصى ما يستطيع من جهد، وينفق ما ٰبتاجو عليو ُب سبيل إٯبادى
إٯبادىا من ماؿ، كما ٯبب عليو أف ٱبوض بعض ا٤بخاطر من أجلها ٛباماً،  
كما ٱبوض ا٤بخاطر من أجل الفتح، أو الذود عن بيضة اإلسبلـ، أو ٞباية 

ولذلك كاف توفّب القوة العسكرية والعناية باإلعداد العسكري،  .ذمار ا٤بسلمْب
إلحاطة بالتقديرات العسكرية جزءًا جوىريًا ُب إٯباد ىذه ا٢بالة واحملافظة وا

عليها، ألف القوة العسكرية ىي الدرع الوحيد ضد قوى الكفر وضد دوؿ 
وىذا ما ٯبعل للجيش أو القوات العسكرية أثرًا ُب توٕب ا٣بليفة ٢بمل  .الكفر
 السياسة ا٣بارجية ألهنا وىذا يعِب أف للجيش والقوات ا٤بسلحة أثراً ُب .الدعوة

ومن ىنا يأٌب ا٣بطر على السياسة ا٣بارجية، أي على توٕب  .ىي عمادىا
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ولذلك ال بد من إدراؾ ىذه ا٤بسألة على حقيقتها من  .ا٣بليفة ٢بمل الدعوة
حيث أثر ا١بيش ُب توٕب ا٣بليفة ٢بمل الدعوة، أي من حيث خطر ذلك على 

رؾ ىذه ا٤بسألة على حقيقتها فإنو ينتج وإذا ٓب تد .سياسة الدولة ا٣بارجية
عنها إما وقوؼ ٞبل الدعوة إٔب العآب، وإما اضطراب وتدىور السياسة 

 .ا٣بارجية
إف بناء قوة عسكرية للدولة اإلسبلمية ليس ٦برد ٘بهيز دفاعي 
فحسب، وإ٭با ىو األمر ا٢بتمي الذي ال بد منو ليتأتى للخليفة القياـ ٗبا بايعو 

أي ليتأتى للدولة أف تقـو ٗبا فرضو اهلل عليها وىو ٞبل  .ا٤بسلموف عليو
الدعوة، أو بعبارة أخرى ليتأتى للدولة أف تقـو بسياستها ا٣بارجية على الوجو 
الذي فرضو اهلل، وأف ٙبافظ على بقاء تسيّب ىذه السياسة تسيّبًا صحيحاً 

الذي ٛبلكو ولذلك كاف بناء القوة العسكرية فوؽ كونو الدرع الوحيد  .منتجاً 
األُمة ضد إرىاب الكفار ا٢بربيْب واحتماؿ غزوىم، ىو الطريقة الوحيدة ١بعل 

 .سياسة الدولة ا٣بارجية سياسة إسبلمية
إاّل أف كوف الدولة اإلسبلمية ملزمة حتمًا ببناء قوة عسكرية ٔبهاز 
عسكري قوي ليس معناه أف تسيطر االعتبارات العسكرية على سياسة الدولة 

ة، وال أف يكوف للجهاز العسكري أثر ُب السياسة ا٣بارجية مهما كاف ا٣بارجي
وذلك أف الرأي العسكري ىو رأي ٧بَبفْب ٢برفة معينة،  .ىذا األثر، قلَّ أو كثر

صادر من أولئك الذين من وظيفتهم أف يضمنوا للدولة ا٤بزايا العسكرية إذا 
وا٤بتوقع أف يشمل ومن الطبيعي  .وقعت ا٢برب بينها وبْب غّبىا من الدوؿ

ولكنو ال يصح أف يتجاوز ُب اعتباره كونو نصيحة  .رأيهم ٝبيع االحتياطات
فحسب، وال ٯبوز أف يتجاوز كونو نصيحة أناس متحرفْب ٢برفة معينة ُب 

ولذلك ال يصح  .حرفتهم ال يتجاوز تفكّبىم ُب ا٤بوضوع ىذه الناحية ا٤بعينة
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وال يصح ٕبثها إاّل فيما ٙبتلو من  اتباع ىذه النصيحة ُب كل صغّبة وكبّبة،
مكاف ُب البحث العاـ للسياسة ا٣بارجية، فتؤخذ ُب فنها فقط، وتؤخذ حْب 
يكوف فنها وما أعطيت فيو ُب ٧بلو ُب السياسة ا٣بارجية، فهي نصيحة 

أي يطلبها ا٣بليفة حْب يبحث السياسة ا٣بارجية، وٯبوز أف  .وليست شورى
اع، على أف يكوف ُب حالة وعي على السياسة يسمعها إذا قيلت لو ٦برد ٠ب

ا٣بارجية، وُب حالة وعي على مكاف ىذه النصيحة ُب ٨بططات السياسة 
ألنو إذا ٓب يفعل ىذا وأعطاىا  .ا٣بارجية، وال يصح أف يعطيها أكثر من ذلك

قدرًا أكرب من كوهنا نصيحة فإنو وال شك سيحصل ا٣بطر على السياسة 
وتدىورًا ُب السياسة ا٣بارجية، وإما وقوفًا عن ٞبل  ا٣بارجية، إما اضطراباً 

بل قد ٰبصل أكثر من ذلك إذ قد ٰبصل تدىور ُب الدولة، وا٫بسار  .الدعوة
ولذلك ال ٯبوز أف يعطى للرأي  .عن الرقعة الٍب تبسط سلطاهنا عليها

 .العسكري أكثر من كونو ٦برد نصيحة
فإهنم يؤدونو  والعسكريوف حْب يؤدوف عملهم بصفتهم العسكرية 

هنم ال يدخلوف ُب اعتباراهتم االستفادة من الرأي العاـ إكأصحاب اختصاص، 
العا٤بي، وال يفكروف ُب كوف الدعوة إٔب اإلسبلـ بلغت على وجو يلفت النظر، 

وىم ال ٰباولوف أف يأخذوا ُب حسباهنم اإلمكانيات  .واثر ذلك ُب لقاء العدو
وىم ال يهتموف بفهم أعماؿ ٞبلة  .ا٤بعنويةا٥بائلة ُب القوى الروحية والقوى 

وال يدركوف  .الدعوة الذين يعيشوف ُب ببلد العدو، أو يذىبوف للدعوة فيها
ومن أجل  .وسائل الديبلوماسية، وال مقدار التأثّب العظيم لؤلعماؿ السياسة

فإذا  .ذلك يكوف تفكّب العسكريْب تفكّبًا موضوعيًا ال تفكّبًا سياسيًا شامبلً 
ت نصيحتهم كانت نصيحة قّيمة ُب موضوعها، ولكن إذا أُعطوا صبلحية أخذ

العمل والتقرير، وكاف لرأيهم أي نوع من اإللزاـ فإنو وال شك يسبب ضررًا ُب 
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و٥بذا ال ٯبوز أف ُيسمح للجهاز  .القرارات السياسية والسّب السياسي
تل آراء العسكري أف يكوف لو أثر ُب السياسة ا٣بارجية، وال ٯبوز أف ٙب

 .العسكريْب مكاناً يتجاوز كوهنا ٦برد نصيحة فنّية ليس غّب، ال مطلق نصيحة
إاّل أنو ليس معُب حصر مكانة آراء العسكريْب ُب كوهنا ٦برد نصيحة 
فنّية فحسب ىو التفريط ُب التقديرات العسكرية، بل معناه فقط ىو أف 

ية، وعليو وىو يرسم ا٣بليفة ٯبب أف تسيطر تقديراتو على التقديرات العسكر 
ا٣بطط النهائية أف يكوف مستعدًا لتحمل ا٤بسؤولية ُب ٘باىل التقديرات 

وٯبب أف ٯبعل تقديرات غّبه من غّب  .العسكرية البحتة ُب بعض األحياف
العسكريْب كا٤بعاونْب والوالة وكأىل ا٢بل والعقد وا٤بفكرين، أكثر من تقديرات 

أف يقدر مكانة العسكريْب العالية ُب  العسكريْب، ولكنو ٯبب على ا٣بليفة
الدولة، سواء من حيث الدفاع عن الببلد، أو من حيث بدء الكفار با١بهاد، 

 ٰبافظ العسكرية، كماولذلك ٯبب عليو وعلى األُمة كلها احملافظة على القوة 
وليس العسكريوف ىم  السياسيوف يكوف أف ٯبب ولكن .عينو حبة على الفرد

ى رسم السياسة ا٣بارجية، وىم الذين يقرروف كيفية الذين يهيمنوف عل
االستعداد ٤بواجهة أخطار ا٢برب، وما إذا كانوا سيدخلوف ا٢برب، وإذا كاف 

وٯبب أف ٯبعل ا٣بليفة من القوة العسكرية إدارة تابعة  .ذلك فبأية سرعة ومٌب
ف ال يسمح للجهاز العسكري، وال ألي فرد فيو أف يتجاوز دور أدائماً، و 

 .٥با ا٤بنفِّذال دور و تابع للسياسة، ال
ىذا من حيث دور ا١بهاز العسكري وآراؤه، أما من حيث اعتبار 
ا٣بليفة لبلعتبارات العسكرية فإنو ال يكفي أف يأخذىا ٦برد نصيحة فنية ليس 
غّب، ٍب ٯبعل لبلعتبارات العسكرية أثرًا ُب تقريره السياسة ا٣بارجية، بل ال بد 

ارات العسكرية ٦برد نصيحة ُب أخذىا، وال بد من أف من أف تكوف االعتب
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ٰباؿ بينها وبْب أف يكوف ٥با أي أثر ُب السياسة ا٣بارجية، أي انو ال ٯبوز أف 
تُبُب السياسة ا٣بارجية عليها، أو أف تكوف عامبًل مؤثرًا فيها، فإف من ا٣بطورة 

بقاء بل ٯبب إ .أف تتحكم االعتبارات العسكرية ُب السياسة ا٣بارجية
االعتبارات العسكرية ُب مؤخرة سياسة الدولة ا٣بارجية، وٯبب أف تظل 
التقديرات العسكرية من حيث كوهنا تقديرات عسكرية، سواء صدرت عن 
العسكريْب، أـ عن غّب العسكريْب، ُب منأى عن التأثّب ُب ا٣بليفة حْب رسم 

 .السياسة ا٣بارجية
فأنت تستطيع أف  .لموساً إف األمور العسكرية تأخذ شكبًل مفصبًل م

 .ترى ا٤بدافع والسفن ا٢بربية والطائرات والقواعد والقنابل النووية والصواريخ
وتستطيع أف تقتنع بسهولة ويسر بآثارىا ُب النصر أو ا٥بزٲبة ُب الفتح أو 

فهي أشياء مادية ٲبكن أف تقاس أبعادىا،  .اال٫بسار، ُب التقدـ أو التقهقر
ٖببلؼ القوى الروحية والقوى  .أف تلمس نتائجها و٥با آثار مادية ٲبكن

 ـرأي العاـ احمللي أو الرأي العاا٤بعنوية، وٖببلؼ ا٤بناورات السياسة، وٖببلؼ ال
العا٤بي، فإف ىذه ليست أمورًا مادية، وليس من السهل إدراؾ آثارىا و٤بس 

وأكثر  نتائجها، ألهنا أشياء غّب ملموسة ال ترى وال ٙبس مع أهنا أعظم أٮبية،
حيوية ُب السياسة ا٣بارجية، حٌب ُب ا٢برب والفتح، ولذلك ٯبب أف تظل 
االعتبارات العسكرية ُب مؤخرة السياسة ا٣بارجية، واف تكوف ثانوية فيها، وأف 

وأف يكوف  .يظل اعتبار القوى الروحية أواًل، ٍب القوى ا٤بعنوية ىو ا٤بسيطر
بارزة من االعتبار، وأف يكوف  للمناورات السياسية وللدىاء السياسي مكانة

 .ذلك ٦بتِمعًا ُب قوة سياسية واحدة غّب قابلة للتجزئة يتوالىا ا٣بليفة وحده
ومن ىنا نستطيع أف ندرؾ معُب توٕب ا٣بليفة وحده قيادة ا١بيش الفعلية، 

 .وخطر جعلها لو قيادة شكلية، أو قائداً أعلى على حد بعض التعابّب
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العسكرية تسيطر على السياسة ا٣بارجية  ولقد كاف ١بعل االعتبارات
عند بعض ا٣بلفاء أثر فظيع أدى إٔب وقف ٞبل الدعوة إٔب العآب ُب العصر 

فقد وقفت الفتوحات  .الثاين من عصر العباسيْب، وُب أواخر عصر العثمانيْب
اإلسبلمية ُب ببلد الرـو عند حدود الببلد الَبكية من جهة ببلد الشاـ، وُب 

الغربية رجعت عن فرنسا، ووقفت عند حدود اسبانيا، بالرغم من  ببلد أوروبا
أف الطاقة الروحية كانت ال تزاؿ قوية، واف األفكار اإلسبلمية أخذت دور 

ولكن حْب كاف العسكريوف يعطوف آراءىم ُب قوهتم وقوة  .العراقة والَبكيز
خو٥با كاف العدو وٯبعل ٥بذه اآلراء االعتبار األوؿ ُب دخوؿ ا٢برب، أو عدـ د

القرار االقتصار عل ٞببلت الصوائف والشواٌب، إلبقاء ا١بهاد موجودًا عمبًل 
بأحكاـ الشرع دوف أف يتجاوز ذلك إٔب أعماؿ سياسية، أو إٔب اعتبارات 

وُب أياـ العثمانيْب وصلت ا١بيوش اإلسبلمية أسوار فيينا ُب النمسا  .سياسية
يا ورومانيا وألبانيا ويوغسبلفيا، اليوناف وبلغار  بعد أف اكتسحت أوروبا من

حٌب كاف الرأي العاـ ُب  .الربوع كلهاوبسطت سلطاف اإلسبلـ على تلك 
 على العسكرية االعتبارات سيطرت وحْب .يغلب أوروبا أف ا١بيش اإلسبلمي ال

الصناعي الذي حدث ُب أوروبا ُب القرف  االنقبلب أثر على ا٣بارجية السياسة
وقف ا٤بد اإلسبلمي، وبدأ ا١بزر الذي أدى إٔب التدمّب الثامن عشر ا٤بيبلدي 

 .الكامل لسلطاف اإلسبلـ
ىذا من حيث كوف ا١بيش ىو القوة الٍب تقـو با١بهاد، أما من حيث  
كونو ىو القوة الٍب تقـو ٕبماية السلطاف داخليًا وخارجياً، فإف ىذا يتعلق 

فهي الٍب ٙبفظو،  .مبالقوة ا٤بادية من حيث كوهنا ىي حياة السلطاف أي ا٢بك
 .وىي الٍب بإمكاهنا أف هتدمو، وبإمكاهنا أف تقيمو، واف كانت إقامة مؤقتة

و٥بذا فإف مقاـ ا١بيش والقوات ا٤بسلحة مكاف ضخم ُب السلطاف من حيث 
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ولكن ا٢بقيقة ىي  .وىذا يوحي بأف للجيش أثراً كبّباً ُب السلطاف .ىو سلطاف
عسكرية وجود ُب السياسة ا٣بارجية من أنو إف جاز أف يكوف لبلعتبارات ال

حيث أخذ نصيحتها فإنو ال ٯبوز ٕباؿ من األحواؿ أف يكوف للجهاز 
 .العسكري، وال ألي فرد فيو أي وجود ُب السلطاف من حيث كونو عسكرياً 

ألف السلطاف واف كاف ٰبفظ با١بهاز العسكري، ولكنو ال وجود للعسكرية 
وسة، وليس مستمدًا من القوة ا٤بادية، وإ٭با فالسلطاف ليس قوة مادية ملم .فيو

ىو تنفيذ التنظيم للعبلقات ُب اجملتمع، وىو مستمد من األُمة أو الشعب، 
ألنو يكمن حقيقة فيو، أو ُب الفئة األقوى منو، وال عبلقة للعسكرية وال 

نعم إف التنفيذ إ٭با يقـو بو العسكريوف، ويستحيل أف  .للجهاز العسكري فيو
قوة مادية، أي دوف العسكريْب، ولكن دورىم فيو ىو دور األداة  يوجد دوف
وال ٯبوز أف يتجاوز دورىم ُب التنفيذ دور البندقية ُب يد ا١بندي  .ليس غّب

 .يطلق منها النار على العدو، ولكنو ال إرادة ٥با ُب اإلطبلؽ وال رأي ٥با فيو
ا٢بكم أي  ومن ا٣بطر على ا٢بكم أف يكوف للعسكريْب ُب السلطاف، أي

فإف أي دور يوجد ٥بم فيو مهما قل ٯبعلو حكماً  .وجود وال ٕباؿ من األحواؿ
 .بوليسياً كحكم الشرطي للسجْب، ال سلطاناً ينفذ تنظيم العبلقات

إف أي دور يوجد للعسكريْب ُب السلطاف مهما قل يكوف خطراً على 
ٙبري ا٢بق، وذلك أف ا٢بكم فيو  .ا٢بكم، وعلى ا٢باكم، وعلى كياف الببلد

وىو ال يعطي أي اعتبار للقوة ا٤بادية  .وفيو التقيد بالشرع، وفيو ٙبقيق العدؿ
وقوتو تكمن ُب اإلحساس  .حْب ا٢بكم، ال عند ا٢باكم وال عند احملكومْب

فإذا وجدت القوة ا٤بادية  .بشؤوف الناس ورعايتها، ال ٗبا لديو من أدوات تنفيذ
و إٔب ٦برد سيطرة وٙبكم، وانعدمت فيو أفسدتو من حيث ىو حكم، وحولت

فيو حينئذ حقيقة ا٢بكم والسلطاف، ولذلك ال يصح أف يكوف للعسكريْب وال 



 

 ٔٙٓ 

للجهاز العسكري أي وجود فيو، بل ٯبب أف يظلوا بيد ا٢باكم أداة ال إرادة 
٥با ُب ا٢بكم، وال رأي ٥با فيو مطلقاً بل ٦برد أداة صماء خالية من كل ما ٲبت 

 .ىذا من حيث خطرىا على نفس ا٢بكم .دة ورأي وغّب ذلكلو بصلة من إرا
أما من حيث خطرىا على ا٢باكم فإف ا١بهاز العسكري أو العسكريْب بشر، 

فإذا ترؾ ٥بم أف يكوف ٥بم  .وفيهم غريزة البقاء، ومن أىم مظاىرىا السيادة
وجود ُب ا٢بكم، ورأوا أنفسهم أهنم قادروف على ىدـ ا٢باكم، وأهنم ىم الذين 
ٰبفظونو وٰبفظوف سلطانو توٮبوا أهنم مصدر السلطاف، وأف منهم يستمد 

والقوة ا٤بادية  -ا٢باكم سلطانو، فتتحرؾ فيهم أحاسيس السيادة ويثبوف عليو 
و٥بذا كاف من ا٣بطر الفادح على ا٢باكم أف  .فيغتصبوف ا٢بكم منو - بأيديهم

وقد حصل  .ٯبعل للجهاز العسكري أو للعسكريْب أي وجود ُب السلطاف
ذلك ُب الدولة اإلسبلمية ُب عصر العباسيْب وُب عصر العثمانيْب، فإف بعض 
ا٣بلفاء ضعفوا أماـ العسكريْب، فما كاف منهم إالّ أف قلبوىم، أو جعلوىم أداة 

وكاف من جراء ذلك اال٫بدار الذي حصل ُب ا٢بكم ُب الدولة  .ُب أيديهم
 .اإلسبلمية أياـ ىؤالء ا٣بلفاء

وجود أي دور للعسكريْب ُب ا٢بكم على كياف األُمة وكياف أما خطر 
الدولة فإف الدولة اإلسبلمية من طبيعة الفكرة الٍب ٙبملها تكوف ٧باطة 

وا٢بكم الشرعي الذي ٯبب أف تتقيد بو الدولة واألُمة، أف العآب كلو  .باألعداء
اإلسبلمية  فالببلد الٍب ٙبكم باإلسبلـ وتظللها الراية .دار إسبلـ ودار حرب

 .ىي دار إسبلـ، وما عداىا من ٝبيع بقاع العآب دار كفر، أي دار حرب
ولذلك تكوف الدولة اإلسبلمية ُب ٝبيع العصور ٧باطة بأعداء يَببصوف هبا 

فإذا ترؾ للعسكريْب وجود ُب ا٢بكم مهما قل دورىم فيو فإف إغراءىم  .الدوائر
األصل ُب عملهم أنو عمل من األعداء أسهل من إغراء السياسيْب، ألف 



 

 ٔٙٔ 

عسكري مادي، فيصعب عليهم إدراؾ ا٤بناورات البعيدة، والتفريعات السياسية 
ولذلك قد يغروف بأخذ ا٢بكم أو بتغيّب ا٢بكاـ مقابل مكاسب للببلد  .ا٣بفية

وىنا يقع ا٣بطر ال على أشخاص  .حسب فهمهم، أو مكاسب شخصية ٥بم
ياف األُمة، وكياف الدولة، ألف كياف ا٢بكاـ، وال على نفس ا٢بكم، بل على ك

وكياف  .األُمة ىو ٦بموعة الناس، مع ٦بموعة من ا٤بفاىيم وا٤بقاييس والقناعات
الدولة ىو ٦بموعة من الناس ٥بم صبلحية ا٢بكم مع ٦بموعة من ا٤بقاييس 

فإذا أخذ ا٢بكم العسكريوف بإغراء خارجي تسربت  .وا٤بفاىيم والقناعات
 .ريْب مفاىيم ومقاييس وقناعات غّب الٍب ُب الدولةإليهم أي إٔب العسك

وبذلك يتسرب ا٣بلل إٔب كياف الدولة، ٍب إٔب كياف األُمة، بل رٗبا يتسرب فوؽ 
ومن ىنا كاف  .ذلك نفوذ الدوؿ الكافرة، وىنا ٰبصل االضمحبلؿ والزواؿ

السماح بأي وجود للجهاز العسكري أو للعسكريْب ُب السلطاف، أي ا٢بكم 
 .فظيعاً  خطراً 

ولقد عانت األُمة اإلسبلمية من خطر وجود دور للعسكريْب ُب 
السلطاف ما عانت من تسرب ا٣بلل إٔب كياف الدولة واألُمة، ٍب إٔب زواؿ كياف 

ففي أواخر العثمانيْب صارت سفارات الدوؿ  .من الوجود الدولة اإلسبلمية
إٔب جهاز الدولة  الكافرة ُب استانبوؿ تؤثر ُب العسكريْب حٌب أخذت تتسرب

ودور مدحت باشا والضباط الذين  .مفاىيم ومقاييس وقناعات غّب إسبلمية
معو ُب إٯباد ىذه ا٤بفاىيم وا٤بقاييس والقناعات من أبرز األدوار، وال سيما ُب 
االنقبلب الذي جاء بعبد ا٢بميد خليفة، واالنقبلب الذي أطاح بعبد ا٢بميد 

وقبل ذلك كاف دور ٧بمد علي الكبّب  .ليفة، وجاء ٗبحمد رشاد خا٣بػبلفةعن 
 .اإلسبلمية ُب استانبوؿ ا٣بػبلفةُب مصر ُب جعلو نفسو عميبًل لفرنسا لضرب 

ٍب كاف دور مصطفى كماؿ عقب ىزٲبة الدولة العثمانية ُب ا٢برب العا٤بية 



 

 ٕٔٙ 

مقابل انسحاب ا٢بلفاء من  ا٣بػبلفةاألؤب ُب تآمره مع إ٪بلَبا ُب القضاء على 
فهذه األدوار الٍب قاـ هبا العسكريوف  .بوؿ، ومساعدتو ُب مؤٛبر الصلحاستان

و٥بذا ال ٯبوز أف  .من الوجود قد زعزعت كياف الدولة اإلسبلمية ٍب أزالتو
 .يسمح للجهاز العسكري أو للعسكريْب بأي وجود ُب السلطاف



 

 ٖٔٙ 

 هيدـالش
د دوف أحكاـ الدنيا، وشهي ةالشهداء ثبلثة أقساـ: شهيد ُب اآلخر 

أما شهيد اآلخرة وحدىا دوف  .ُب الدنيا فحسب، وشهيد ُب الدنيا واآلخرة
ُب بعض الروايات سبعة، وُب  أحكاـ الدنيا فهم ا٤بذكوروف ُب األحاديث وىم

والصحيح كما ورد  .ا ٜبانية، وُب بعضها تسعة، وُب بعضها أحد عشربعضه
وف، أي الوباء ُب مسلم أهنم ٟبسة وىم: ا٤بطعوف وىو الذي ٲبوت ُب الطاع

، غرقاً ؽ وىو الذي ٲبوت ا٤بعروؼ، وا٤ببطوف وىو صاحب اإلسهاؿ، والغرِ 
، ومن البناء أي ا٥بدـ وصاحب كلمة اهلل ُب  عبلءإل اهلل سبيل ُب ٲبوت ا٤بهدـو

بينما رجل »قاؿ:   روى مسلم عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل .غّب ا٤بعركة
ه فشكر اهلل لو فغفر لو وقال: يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخر 

المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الشهداء خمسة 
ما » :وروى مسلم عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  .«اهلل عز وجل

يا رسول اهلل من قتل في سبيل اهلل فهو شهيد،  :قالوا ؟تعدون الشهيد فيكم
قال: من قتل  ؟فمن ىم يا رسول اهلل :قالوا قال: إن شهداء أمتي إذًا لقليل،

في  في سبيل اهلل فهو شهيد، ومن مات في سبيل اهلل فهو شهيد، ومن مات
أشهد ، قاؿ ابن مقسم الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد

وا٤براد بشهادة ىؤالء   .«والغريق شهيدعلى أبيك ُب ىذا ا٢بديث أنو قاؿ 
 اآلخرة ثواب الشهداء وأما ُب الدنيا فيغسلوف ويصلى كلهم أهنم يكوف ٥بم ُب

وإذا قيلت كلمة شهيد ُب معرض الثواب وا٢بديث عنو فيصح إطبلقها  .عليهم
أما إذا أطلقت كلمة شهيد ُب الكبلـ إطبلقاً دوف أف تكوف معها  .على ىؤالء

س أية قرينة فبل تنصرؼ إٔب ىؤالء بل تنصرؼ إٔب الذي يقتل ُب سبيل اهلل لي



 

 ٔٙٗ 

 .غّب
وأما شهيد الدنيا دوف اآلخرة فهو الذي يأخذ أحكاـ الشهيد ُب 
الدنيا من حيث أنو ال يغسل وال يصلى عليو بل يدفن ُب ثيابو، ولكنو ال 

وىذا  .يأخذ ُب اآلخرة ثواب الشهداء الذين قاتلوا لتكوف كلمة اهلل ىي العليا
من أجل الغنيمة فقط، ىو الذي يقاتل ُب غّب سبيل اهلل بأف قاتل للسمعة، أو 

وذلك ألف األحاديث خصصت الثواب للشهيد بالشهيد الذي  .أو قاتل مدبراً 
روى مسلم من طريق أيب  .يقاتل ُب سبيل اهلل، والذي يقاتل مقببًل غّب مدبر

فقال يا رسول اهلل: الرجل يقاتل   أن رجاًل أتى النبي»موسى األشعري: 
 ؟ل يقاتل ليرى مكانو، فمن في سبيل اهللللمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرج

 .«من قاتل لتكون كلمة اهلل ىي العليا فهو في سبيل اهلل : هللا فقال رسول
عن الرجل يقاتل   سئل رسول اهلل»وروى مسلم عن أيب موسى قاؿ: 

 فقال رسول اهلل ؟شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل اهلل
: وقد اشَبط الرسوؿ  .«مة اهلل ىي العليا فهو سبيل اهللمن قاتل لتكون كل

ن طريق مفقد روى مسلم  .غفراف الذنوب للشهيد أف يقاتل مقببًل غّب مدبر
أنو قام » :عبد اهلل بن أيب قتادة عن قتادة أنو ٠بعو ٰبدث عن رسوؿ اهلل 

قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل اهلل، واإليمان باهلل أفضل األعمال، ف
 ؟رجل فقال يا رسول اهلل: أرايت إن قُِتلُت في سبيل اهلل ُتكّفر عني خطاياي

نعم إن قُِتلَت في سبيل اهلل، وأنت صابر محتسب  : فقال لو رسول اهلل
قال: أرأيت، إن قُِتلُت  ؟كيف قلت  : مقبل غير مدبر، ثم قال رسول اهلل
نعم وأنت صابر  : فقال رسول اهلل ؟في سبيل اهلل أتكّفر عني خطاياي

 «محتسب، مقبل غير مدبر إاّل الدَّْين فإن جبريل عليو السالم قال لي ذلك
 .ومفهـو ىذا أنو إف قاتل مدبرًا ال تكفر عنو ذنوبو، وليس لو ثواب الشهيد



 

 ٔٙ٘ 

أنو يعذب و٠باه  على أف الذي يقاتل ألجل السمعة قد بْبَّ الرسوؿ 
ؿ: تفرؽ الناس عن أيب ىريرة روى مسلم عن سليماف بن يسار قا .شهيداً 

 فقاؿ لو ناِتُل أىل الشاـ: أيها الشيخ حدثنا حديثًا ٠بعتو من رسوؿ اهلل 
مة عليو إن أول الناس يقضى يوم القيا»يقوؿ:  قاؿ: نعم ٠بعت رسوؿ اهلل 
فو نعمو فعرفها قال: فما عملت فيها قال: قاتلت رّ رجل استشهد فأتي بو، فع

كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل،   فيك حتى استشهدت، قال:
فهذا  .إٔب آخر ا٢بديث «ثم أمر بو فسحب على وجهو حتى ألقي في النار

يدؿ على أف من قاتل للسمعة ولو أخذ أحكاـ الشهيد ُب الدنيا ولكنو يـو 
 .القيامة ال يكوف لو ثواب الشهيد، بل يعذب

إلعبلء كلمة اهلل وقتل أما شهيد الدنيا واآلخرة فهو من قاتل الكفار 
ُب معركة بْب ا٤بسلمْب والكفار، سواء أكاف القتاؿ بببلد ا٢برب أـ بببلد 

 قاؿ تعأب:  .اإلسبلـ                      
            . و أحكاـ وىذا الشهيد ىو الذي جاءت ُب حق
وىو ٨بتص ٗبن قتل ُب حرب مع الكفار، وكذلك من جرح ُب ا٤بعركة  .شرعية

أما من  .ٍب مات من جرحو الذي جرحو ُب ا٤بعركة يعترب كمن قتل ُب ا٤بعركة
وعليو فبل يعترب شهيدًا من قتل ُب حرب مع  .عدا ذلك فبل يعترب شهيداً 

مات منو، فالشهيد الذي  البغاة، وال من جرح ُب ا٤بعركة ٍب شفي من جرحو ٍب
لو أحكاـ خاصة، والذي أخرب عنو اهلل تعأب أنو حي، ٨بتص ٗبن قتل ُب 
معركة مع الكفار إلعبلء كلمة اهلل، ومن جرح ُب ا٤بعركة ومات من جرحو 

 .ىذا
وحكم الشهيد ا٤بذكور أنو ال يغسل وال يكفن، بل يدفن ُب دمو 

أما عدـ  .حة دمو كا٤بسك األذفرألف الشهيد يبعث يـو القيامة ورائ .وثيابو



 

 ٔٙٙ 

كان   إن رسول اهلل»غسل الشهيد فلما روى البخاري عن جابر قاؿ: 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً 

فإذا أشير لو إلى أحدىما قدمو في اللحد، وقال: أنا شهيد على  ؟للقرآن
وألٞبد أف النيب  «يصل عليهم ولم يغسلهمىؤالء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم 

  :ال تغسلوىم فإن كل جرح، أو كل دم يفوح مسكاً »قاؿ ُب قتلى أحد
قاؿ ُب شهداء  وروى النسائي أف النيب  .«يوم القيامة، ولم يصل عليهم

يوم القيامة  فإنو ليس كلم يكلم في اهلل إال يأتي، زملوىم بدمائهم»أحد: 
لم   أن النبي»وعن أنس:  .«وريحو ريح المسك لونو لون الدم، يدمى،

وكما ٓب يغسل  .رواه الشافعي ُب مسنده «يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم
شهداء أحد ٓب يغسل شهداء بدر، وكذلك ٓب يغسل شهداء ا٣بندؽ وخيرب، 

وكذلك ال يكفن الشهيد كما يكفن ا٤بيت، وإ٭با  .فظهر أف الشهيد ال يغسل
زملوىم »ُب شهداء أحد:  ي عليو لقوؿ رسوؿ اهلل يكفن بثيابو الٍب ى

أمر   أن رسول اهلل»و٤با روى ابن عباس:  .رواه أٞبد «بكلومهم ودمائهم
رواه  «ع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهمنـز بقتلى أحد أن ي

أما الصبلة على الشهيد فجائز أف يصلى عليو، وجائز أف ال يصلى  .أبو داود
 أما جواز أف يصلى على الشهيد فؤلنو وردت روايات أف الرسوؿ  .يوعل

صّلى على قتلى أحد بعد دفنهم، وصلى على ٞبزة، وصلى على رجل قتل ُب 
صّلى على قتلى أحد بعد   نوأ»ففي البخاري عن عقبة بن عامر:  .ا٤بعركة

ي وأخرج الطحاو  .«ثمان سنين صالتو على ميت كالمودع لألحياء واألموات
كاف يؤتى   أف رسوؿ اهلل »ُب شرح ا٤بعاين عن ابن الزبّب بإسناد حسن 

وروى أبو داود عن أيب سبلـ عن  .«فيصلي عليهم بتسعة، ٞبزة عاشرىم،
أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من »قاؿ:  رجل من أصحاب النيب 



 

 ٔٙٚ 

 : المسلمين رجاًل منهم فضربو فأخطأه وأصاب نفسو، فقال رسول اهلل
 اهللوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفو رسول أخ
  قال نعم،  ؟فقالوا يا رسول اهلل أشهيد ىو .وصلى عليو ودفنوبثيابو ودمائو

فهذه األحاديث الثبلثة أحاديث ثابتة، وىي صرٰبة الداللة  .«وأنا لو شهيد
 .بأف الشهيد يصلى عليو

هيد فؤلنو وردت روايات أخرى أف وأما جواز أف ال يصلى على الش
فقد روى أبو داود والَبمذي عن أنس:  .ٓب يصل على الشهيد الرسوؿ 

وروى أٞبد عن أنس:  «لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم  أن النبي»
اري ػوروى البخ .«أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم»

يجمع بين   كان النبي»اؿ: ػهما قر بن عبد اهلل رضي اهلل عنػابػعن ج
فإذا  ؟رآنـأيهم أكثر أخذًا للق :الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول

أشير لو إلى أحدىما قدمو في اللحد، وقال: أنا شهيد على ىؤالء يوم القيامة، 
فهذه األحاديث ثابتة  .«وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم

ا وقد أجاب الشافعي عمّ  .لداللة على أف الشهيد ال يصلى عليووىي صرٰبة ا
بأف األخبار جاءت كأهنا عياف »ورد من الصبلة على قتلى أحد قبل دفنهم 

ذه األحاديث  ػفه .«دػٓب يصل على قتلى أح من وجوه متواترة أف النيب 
و يد أو الٍب روت أنػهػلى على الشػص كلها ثابتة سواء الٍب روت أف النيب 

 .تج بو رواية ودرايةػوتو وألنو ٩با ٰبػبػوال سبيل لرد أي منها لث .ل عليوػم يصػل
د غفلة الصحابة عن إيقاع ػر ألنو يبعػا على اآلخوال سبيل لَبجيح أحدٮب

الصبلة على أولئك الشهداء، كما يبعد أيضًا غفلتهم عن الَبؾ الواقع على 
فكيف يرجح أحدىا  .مواتمن الصبلة على األ خبلؼ ما كاف ثابتاً عنو 

وال يقاؿ اف ا٤براد بالصبلة ُب األحاديث الٍب تثبت الصبلة على  ؟على اآلخر



 

 ٔٙٛ 

ال يقاؿ ذلك ألف ا٢بقائق  .الشهيد ىو الدعاء فيكوف قولو صلى ٗبعُب دعا
وىنا ٓب ترد قرينة فيتحتم أف يكوف  .الشرعية مقدمة على اللغوية ما ٓب ترد قرينة

وال يقاؿ إف أحاديث الصبلة على  .ة الشرعية على ا٤بيتا٤براد بالصبلة الصبل
ا٤بيت تنسخ أحاديث عدـ الصبلة عليو، ألف أحدىا وىو الصبلة على قتلى 
أحد بعد ٜباف سنْب ثبت أنو متأخر عن ٝبيع األحاديث، ألنو ورد ُب رواية 

ال يقاؿ ذلك ألف  .«حتى قبضو اهلل ثم دخل بيتو ولم يخرج»ابن حباف: 
ديث وحده ال يكفي للداللة على النسخ، بل ال بد من قرينة أخرى تأخر ا٢ب

فتبقى الروايات كلها  .يفهم منها النسخ، وىنا ال توجد قرينة فبل نسخ فيو
معتربة، وٙبمل على أف عدـ الصبلة على الشهيد جائز، وٓب يرو أف الرسوؿ 

 كما  .صلى على قتلى بدر، وال على قتلى ا٣بندؽ، وال على قتلى خيرب
ٙبمل على أنو إذا صلى على الشهداء فبل شيء ُب ذلك، وال ٲبنع الناس من 

 .الصبلة عليهم
قاؿ اهلل  .وإ٭با ٠بي الشهيد شهيداً ألنو مشهود لو با١بنة بنص القرآف

  تعأب:                        
                       .  وروى مسلم عن

في الجنة فألقى  :قال ؟أين أنا يا رسول اهلل إن قُتلت :قال رجل»جابر قاؿ: 
 وُب حديث سويد قاؿ رجل للنيب  .في يده ثم قاتل حتى قُتل تمرات كن
ق وأصحابو حٌب انطل وعن أنس بن مالك أف رسوؿ اهلل  ،«يـو أحد

ال يقدمن أحد » :سبقوا ا٤بشركْب إٔب بدر وجاء ا٤بشركوف فقاؿ رسوؿ اهلل 
 : رسول اهلل فدنا المشركون فقال .منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونو

قال يقول عمير بن الحمام  .قوموا إلى جنة عرضها السموات واألرض
قال بخ  .قال: نعم ؟جنة عرضها السموات واألرض ،يا رسول اهلل :األنصاري
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ال واهلل يا  :قال .ما يحملك على قولك بخ بخ : فقال رسول اهلل .بخ
فأخرج تمرات  .فإنك من أىلها :قال .رسول اهلل إاّل رجاءة أن أكون من أىلها

لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي ىذه إنها  :ثم قال نمن قرنو فجعل يأكل منه
 .رواه مسلم «مر ثم قاتلهم حتى قتللحياة طويلة فرمى بما كان معو من الت

وأما حياة الشهيد فهي  .للشهيد با١بنة اقد شهد فاهلل تعأب ورسوؿ اهلل 
  ثابتة بنص القرآف قاؿ تعأب:                  

                             
                                   
                          

         .  وىذه ا٢بياة للشهداء ىي حياة غيبية ال ندركها ٫بن وال
ف كنا ال ندرؾ ىذه ا٢بياة للشهداء، وال إو٫بن و  .نشعر هبا ألهنا ُب عآب ا٣بلود

وإٲباننا بوجودىا أمر  .نشعر هبا، ولكننا نؤمن بوجودىا، وال ندرؾ حقيقتها
 حتمي، ألهنا ثابتة بنص القرآف القطعي قاؿ تعأب:          

                      .  وحياة الشهداء
أما فضل الشهداء فهو فضل عظيم ال  .من ا٤بغيبات الٍب ٯبب اإلٲباف هبا

روى البخاري عن قتادة قاؿ:  .ُب عدة أحاديث يعدلو فضل، وقد بيَّنو 
ما من أحد يدخل »قاؿ:  رضي اهلل عنو عن النيب  ٠بعت أنس بن مالك

الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ولو ما على األرض من شيء إاّل الشهيد يتمنى 
 :وُب البخاري .«أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة

عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى   أخبرنا نبينا :وقال المغيرة بن شعبة»
 :أليس قتالنا في الجنة وقتالىم في النار قال» :وقاؿ عمر للنيب  .«الجنة

يغفر »قاؿ:  وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أف رسوؿ اهلل  .«بلى



 

 ٔٚٓ 

قاؿ:  وروى أيضًا أف النيب  .رواه مسلم .«للشهيد كل ذنب إاّل الدين
ري ومسلم عن وروى البخا .«القتل في سبيل اهلل ُيكفِّر كل شيء إاّل الَدين»

تكفل اهلل لمن جاىد في سبيلو ال يخرجو من »قاؿ:  أيب ىريرة عن النيب 
بيتو إاّل جهاد في سبيلو وتصديق كلمتو بأن يدخلو الجنة أو يرجعو إلى مسكنو 

والذي نفس محمد بيده ما من   .مع ما نال من أجر وغنيمة منو الذي خرج
امة كهيئتو حين ُكِلَم لونو لون دم، َكْلم يكلم في سبيل اهلل إاّل جاء يوم القي

والذي نفس محمد بيده لوال أن رجااًل من المؤمنين ال  .وريحو ريح مسك
تطيب نفوسهم أن يتخلفوا عني، وال أجد ما أحملهم عليو، ما تخلفت عن 

لوددت أن أقتل في سبيل  والذي نفس محمد بيده .سرية تغدو في سبيل اهلل
 .«أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتلاهلل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم 



 

 ٔٚٔ 

 باطالرِّ 
والثغر   .من توابع ا١بهاد الرباط، وىو اإلقامة ُب الثغر مقوياً للمسلمْب

وبعبارة أخرى ىو  .كل مكاف على حدود العدو ٱبيف أىلو العدو وٱبيفهم
وا٤براد من الرباط ىو ا٤بقاـ ُب الثغور إلعزاز  .ا٤بكاف الذي ليس وراءه إسبلـ

واإلقامة ُب أي مكاف يُتوقع ىجـو  .ودفع شر الكفار عن ا٤بسلمْبالدين، 
العدو فيو بقصد دفعو يعترب رباطاً، ألف أصل الرباط من رباط ا٣بيل الوارد ُب 

 قولو تعأب:                         
                ألف ىؤالء يربطوف خيو٥بم، وىؤالء

يربطوف خيو٥بم كل يعد لصاحبو، فسمي ا٤بقاـ بالثغر، والسكُب فيو رباطاً، 
وعلى ىذا فمن أقاـ بالثغور بنيَّة دفع العدو يعترب  .وإف ٓب يكن فيو خيل

مرابطاً، سواء أكاف ا٤بكاف وطنو، أي مسكنو الذي يسكنو عادة، أـ ٓب يكن، 
وفضل  .ربة ليس بكوف ا٤بكاف وطنو أـ ال، بل بنيَّة دفع العدو وإخافتوألف الع

الرباط عظيم، وأجره كبّب، ألف الرباط دفع عن ا٤بسلمْب، وعن حرٲبهم، وقوة 
والرباط أصل ا١بهاد وفرعو، وقد وردت ُب فضل  .ألىل الثغر وألىل الغزو

ي اهلل صحيح مسلم من حديث سلماف رضفقد ورد ُب  .الرباط عدة نصوص
رباط يوم وليلة في سبيل اهلل خير من »: يقوؿ عنو قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 

عليو عملو الذي كان يعملو، وأجري عليو  صيام شهر وقيامو، وإن مات جرى
ومن  ...»وروى الطرباين بسند ثقات ُب حديث مرفوع:  .«رزقو، وأمن الفتان

وعن أيب أمامة عنو عليو  «مات مرابطًا في سبيل اهلل َأمَن من الفزع األكبر
إن صالة المرابط تعدل خمسمائة صالة، ونفقة الدينار »الصبلة والسبلـ قاؿ: 

رواه البيهقي ُب شعب  «والدرىم فيو أفضل من سبعمائة دينار ينفقو في غيره



 

 ٕٔٚ 

كل ميت »يقوؿ:  ٠بعت رسوؿ اهلل  :وعن فضالة بن عبيد قاؿ .اإلٲباف
ابطًا في سبيل اهلل فإنو ينمو لو عملو إلى يوم ُيختم على عملو إال الذي مات مر 

 .رواه الَبمذي «القيامة، ويأمن فتنة القبر
والرباط يقل ويكثر، فكل مدة أقامها بنيَّة الرباط فهو رباط قلَّ أو  

واألفضل أف يرحل ا٤بسلم إٔب  .«رباط يوم وليلة» :كثر، و٥بذا قاؿ النيب 
ٍب اختار كثّب من السلف سكُب  ومن .الثغور ليسكنها حٌب يكوف مرابطاً 

ويعترب أىل الثغر وحدىم مرابطْب إذا كانت نيتهم من  .الثغور ليكونوا مرابطْب
السكُب دفع العدو واخافتو، وإذا كانت ٙبصل هبم وحدىم كفاية الدفع، وإذا  

ويعترب سكُب  .كانت ال ٙبصل إال بالثغر الذي وراءه أيضًا فهما رباط
ٍب ٰبصل هبا دفع العدو واخافتو رباطاً، ويكونوف ا٤بسلمْب ُب ببلدىم ال

 .مرابطْب
 .ومثل ا٤برابطة ُب سبيل اهلل ا٢برس ُب سبيل اهلل، فإف فيها فضبًل كبّباً 

عينان ال تمسهما النار »يقوؿ:  عن ابن عباس قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 
 .رواه الَبمذي «عين بكت من خشية اهلل، وعين باتت تحرس في سبيل اهلل

حرس ليلة في »يقوؿ:   عثماف رضي اهلل عنو قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل وعن
 .رواه أٞبد «سبيل اهلل أفضل من ألف ليلة يقام ليلها، ويصام نهارىا



 

 ٖٔٚ 

 الميـالجيش اإلس
ا١بهاد فرض على ا٤بسلمْب ال فرؽ بْب التقي والفاسق، وال بْب 

والنصوص  .وحْب جاءت آيات القتاؿ جاءت عامة .الصادؽ اإلٲباف وا٤بنافق
وٓب يرد أي دليل  .إذا جاءت عامة تبقى عامة ما ٓب يرد دليل خاص ٱبصصها

وعلى  .ٱبصص ا١بهاد بأحد من ا٤بسلمْب دوف أحد، فبقيت النصوص عامة
ذلك فإنو ٯبوز أف ٯبند ُب ا١بيش اإلسبلمي ا٤بنافقوف والفساؽ ومن يقاتلوف 

ُب قتاؿ األعداء، وُب أما جواز وجود ىؤالء مع ا٤بؤمنْب الصادقْب  .ٞبية
استعاف برأس  ا١بيش اإلسبلمي فلعمـو آيات ا١بهاد، وألف الرسوؿ 

ا٤بنافقْب عبد اهلل بن أيّب ُب القتاؿ، وحضر معو بعض الغزوات، وحضر معو 
وعاتب اهلل الرسوؿ حْب أذف  .االستشارات ا٢بربية ُب يـو أحد قبل ا٤بعركة

 فقاؿ تعأب:  للمنافقْب بالتخلف عن القتاؿ ُب تبوؾ،       
                        .  وأما

أمر »ف أبا ىريرة قاؿ: أالفساؽ فلعمـو اآليات، و٤با روى سعيد بن ا٤بسيب 
س مسلمة، بالاًل فنادى في الناس أنو ال يدخل الجنة إال نف  رسول اهلل

وألف ا١بهاد فرض من  .رواه البخاري «وإن اهلل ليؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر
الفروض الٍب ينفذىا ا٣بليفة، فإذا ٓب تنفذ على الفاسق وىو مسلم من 

 و٥بذا .ا٤بسلمْب كاف ذلك تركاً لتنفيذ حكم من أحكاـ اهلل، وىو حراـ ال ٯبوز
 .بسواء سواء األتقياء على فذين كما، الفساؽ على ا١بهاد ينفذ أف وجب
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 ار في القتالاالستعانة بالكفّ 
ٯبوز أف ُيستعاف بالكفار بوصفهم أفراداً، وبشرط أف يكونوا ٙبت 

سواء أكانوا  أي الراية اإلسبلمية، بغض النظر عن كوهنم ذميْب أو غّب ذميْب،
معينة ٥با  أما االستعانة هبم كطائفة  .من رعايا الدولة اإلسبلمية، أـ ٓب يكونوا

كياف مستقل عن الدولة اإلسبلمية فبل ٯبوز مطلقاً، فيحـر أف يستعاف هبم 
والدليل على جواز االستعانة بالكفار ُب القتاؿ أفراداً:  .بوصفهم دولة مستقلة

يوم أحد وىو مشرك، فقتل   أن قزمان خرج مع أصحاب رسول اهلل»
إن اهلل ليأزر  : قال ثالثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى

خزاعة خرجت مع  واف قبيلة ،رواه الطربي ُب تارٱبو «ىذا الدين بالرجل الفاجر
عاـ الفتح حملاربة قريش، وكانت خزاعة حينئذ ال تزاؿ مشركة، حٌب  النيب 

فقد كثر ، أيديكم عن القتل وارفعوا يا معشر خزاعة،» : قاؿ ٥با رسوؿ اهلل
األحاديث كلها صحيحة تدؿ داللة صرٰبة على  فهذه .رواه أٞبد «أن يقع

جواز االستعانة بالكفار أفراداً، أي على جواز أف يكوف الكافر ُب جيش 
إال أنو ال ٯبرب على أف يكوف الكافر ُب  .ا٤بسلمْب يقاتل العدو مع ا٤بسلمْب

ا١بيش، وال ٯبرب على القتاؿ، ألف ا١بهاد ليس فرضًا عليو، وال يعطى من 
فإذا طلب الكافر أف  .لكن يرضخ لو، أي يعطى لو قدر من ا٤باؿالغنيمة، و 

ٰبارب مع ا٤بسلمْب، أي أف يكوف ُب جيش ا٤بسلمْب ٯبوز ذلك ُب كل ناحية 
أما ما ورد عن  .من نواحي ا٣بدمة ُب ا١بيش إذا كاف موثوقًا ال ٱبشى غدره

ل قد  قبل بدر فلما كان بحّرة الوبرة أدركو رج  خرج النبي»عائشة قالت: 
حين رأوه، فلما   كان يذكر منو جرأة ونجدة، ففرح أصحاب الرسول

 جئت التبعك وأصيب معك، فقال لو رسول اهلل : أدركو قال لرسول اهلل
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:  تؤمن باهلل ورسولو قال: ال، قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك، قالت: ثم
مرة، فقال لو  مضى حتى إذا ُكنّا بالشجرة أدركو الرجل، فقال لو كما قال أول

كما قال أول مرة، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، قال: ثم رجع   النبي
فقال  .قال: نعم ؟فأدركو بالبيداء، فقال لو كما قال أول مرة تؤمن باهلل ورسولو

فإف ىذا ا٢بديث ال يتعارض مع  .رواه مسلم «فانطلق : لو رسول اهلل
ىذا الرجل اشَبط أف ٰبارب ٗبشركْب، وذلك ألف  استعاف  الثابت أنو

والغنيمة ال تعطى إال  «جئت ألتبعك وأصيب معك»ويأخذ الغنيمة فإنو قاؿ: 
رفض النيب االستعانة بو على ذلك كما ٰبمل على أف فيحمل  ،للمسلمْب

 .رفض شاء استعاف، وإف شاء إف موكولة ألمر ا٣بليفة االستعانة بالكفار أفراداً 
 اهلل رسول أتيت»قاؿ:  جده عن أبيو عن الرٞبن بدبن عا ُخبيب عن ورد ما وأما
 إنا نستحيي أن  :أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا ،غزواً  يريد وىو

قلنا: ال، قال: فال  ؟يشهد قومنا مشهدًا ال نشهده معهم، قال: أو أسلمتما
فإف ىذا  .رواه أٞبد «نستعين بالمشركين على المشركين، فأسلمنا وشهدنا معو

ث ٰبمل على أف االستعانة بالكفار موكولة لرأي ا٣بليفة إف شاء استعاف، ا٢بدي
وإف شاء رفض، والرسوؿ استعاف بأحد، واستعاف ُب فتح مكة، ورفض 

 .بيب والرجل الذي معو حٌب أسلمأبد خاالستعانة ُب بدر، ورفض االستعانة 
، وثبت فكوف الرسوؿ ثبت عنو أنو استعاف بأفراد من الكفار وىم على كفرىم

عنو أنو رفض االستعانة بأفراد حٌب أسلموا، دليل على أف االستعانة بأفراد من 
الكفار ُب القتاؿ جائزة، وأهنا موكولة لرأي ا٣بليفة، إف شاء قبل االستعانة، 

تفرس  وقد ذكر البيهقي عن نص الشافعي: أف النيب  .وإف شاء رفضها
 .صدَّؽ اهلل ظنوالرغبة ُب الذين ردىم فردىم رجاء إسبلمهم ف

أما الدليل على أنو ال ٯبوز أف يستعاف بالكفار ُب القتاؿ بوصفهم 
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 : دولة مستقلة، فلما رواه أٞبد والنسائي عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
ونار القـو كناية عن كياهنم ُب ا٢برب كقبيلة  «ال تستضيئوا بنار المشركين»

أخربنا ا٢بافظ أبو عبد اهلل  وقاؿ البيهقي: والصحيح ما .مستقلة أو كدولة
حتى إذا   خرج رسول اهلل»فساؽ بسنده إٔب أيب ٞبيد الساعدي قاؿ: 

قالوا بني قينقاع وىو رىط عبد  ؟خلَّف ثنيَّة الوداع إذا كتيبة قال: من ىؤالء
قالوا: ال، بل ىم على دينهم، قال: قولوا لهم  ؟اهلل بن سالم قال: وأسلموا

رد رىط عبد اهلل بن  فإف الرسوؿ  «عين بالمشركينفليرجعوا، فإنّا ال نست
سبلـ من بِب قينقاع، ألهنم جاءوا طائفة ٦بتمعة ُب كتيبة كافرة، وجاءوا ٙبت 
رايتهم باعتبارىم من بِب قينقاع الٍب بينها وبْب الرسوؿ معاىدات، وكانت  

فرفضهم كاف لكوهنم جاءوا ٙبت رايتهم  .ومن أجل ذلك رفضهم .كدولة
 .االستعانة باليهود ُب خيرب حْب جاءوا أفراداً  تهم، بدليل قبولو وُب دول

وحديث أيب ٞبيد ىذا يتضمن علة شرعية إذا وجدت وجد ا٢بكم، وإذا 
والعلة ُب ا٢بديث ظاىرة ُب نص ا٢بديث فإنو يقوؿ:  .عدمت عدـ ا٢بكم

فإف  «اهلل بن سالم إذا كتيبة قال: من ىؤالء قالوا: بني قينقاع وىو رىط عبد»
 .معُب كوهنم كتيبة أهنم جيش مستقل لو راية مستقلة، ألف لكل كتيبة راية

فصار كوهنم كتيبة كافرة ٥با راية مستقلة، ومن بِب قينقاع اليهود الذين ىم 
ٗبقاـ دولة، بينهم وبْب الرسوؿ معاىدات ىو علة ردىم، ال كوهنم كفاراً فقط، 

على رفضهم اإلسبلـ، ال على بدليل أنو أمرىم أف يرجعوا بناء على ذلك، و 
ال تستضيئوا بنار »ويؤيد ىذا حديث أنس:  .رفضهم اإلسبلـ فقط

فإنو مسلط على الكياف كما يؤيده قبوؿ الرسوؿ االستعانة بقزماف  «المشركين
ُب نفس موقعة أحد مع أنو مشرؾ، فإف معُب ذلك ىو رفض االستعانة 

وعلى ىذا تكوف  .صفو فرداً بالكافر بوصفو كياناً، وقبوؿ االستعانة بو بو 
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االستعانة بالكفار كطائفة كافرة، أو قبيلة كافرة، أو دولة كافرة وٙبت رايتهم، 
وأما كوف خزاعة خرجت مع  .وكجزء من دولتهم ال ٘بوز وال بوجو من الوجوه

على قريش عاـ الفتح وىي قبيلة مستقلة، فإنو ال يدؿ على جواز  النيب 
اف مستقل، وذلك أف خزاعة ُب عاـ ا٢بديبية كانت االستعانة بطائفة ٥با كي

حاضرة حْب كتبت معاىدة الصلح بْب قريش وبْب ا٤بسلمْب، فحْب ورد ُب 
وإنو من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيو، »ا٤بعاىدة نص: 

وبناء على  .رواه أٞبد «ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدىم دخل فيو
فقالوا: ٫بن ُب عقد ٧بمد وعهده، وتواثبت بنو بكر  ىذا النص تواثبت خزاعة

فصارت خزاعة مع ا٤بسلمْب ُب ىذه  .فقالوا: ٫بن ُب عقد قريش وعهدىم
ا٤بعاىدة الٍب بْب قريش وا٤بسلمْب، وأدخلها الرسوؿ ُب ٞبايتو كجماعة من 

ولذلك تكوف حاربت كقبيلة ٙبت راية ا٤بسلمْب  .دولتو ٕبسب ا٤بعاىدة
لة اإلسبلمية، ال كطائفة مستقلة، فيكونوف كاألفراد ال  وكجزء من الدو 

وأما ما يتوىم من أف خزاعة كاف بينها وبْب الرسوؿ حلف أو  .كالكياف
فإف ا٤بعاىدة كانت بْب الرسوؿ وبْب قريش ال بْب  .معاىدة فغّب صحيح

وبناء على ىذه ا٤بعاىدة دخلت قبيلة بِب بكر مع قريش   .الرسوؿ وبْب خزاعة
وعليو ال  .ودخلت قبيلة خزاعة مع ا٤بسلمْب كجزء من كياهنم .هاكجزء من

يكوف حرب خزاعة مع الرسوؿ حرب طائفة كافرة مع ا٤بسلمْب، بل حرب 
أفراد كفار ُب قبيلة كافرة مع ا٤بسلمْب ٙبت راية ا٤بسلمْب، وىذا جائز ال شيء 

  وأما ما رواه أٞبد وأبو داود عن ذي ٨بمر قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل .فيو
فإنو  «تصالحون الروم صلحًا آمنًا وتغزون أنتم وىم عدوًا من ورائهم»يقوؿ: 

، ال على  «تغزون أنتم وىم عدوًا من ورائهم»ٰبمل قولو:  على أفراد الرـو
والصلح بْب  «ستصالحون الروم صلحاً آمناً وتغزون»دولتهم، وذلك ألنو قاؿ: 
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ة ودخو٥بم ٙبت حكم ا٤بسلمْب، ا٤بسلمْب والكفار إ٭با يكوف عند قبو٥بم ا١بزي
ٰباربوهنم بْب ثبلث:  نألف اإلسبلـ قد أمر ا٤بسلمْب أف ٱبّبوا الكفار الذي

اإلسبلـ أو ا١بزية أو ا٢برب، فإذا حصل الصلح وىم كفار ال يكوف إال ُب 
فقولو ستصا٢بوهنم قرينة على  .حاؿ دفع ا١بزية، ودخو٥بم ٙبت الراية اإلسبلمية

 .سلمْب فهم حينئذ أفراد، ويؤيد ىذا واقع ما حصل مع الرـوأهنم ٙبت راية ا٤ب
فإف ا٤بسلمْب حاربوىم وىزموىم واحتلوا ببلدىم، وقد حارب الرـو مع 
ا٤بسلمْب أفراداً، وٓب يقع قط أف حارب الرـو بوصفهم دولة مع الدولة 
اإلسبلمية عدوًا من ورائهم، وٓب ٰبصل ذلك ُب يـو من األياـ، ٩با يؤكد أف 

راد با٢بديث الرـو أفراداً، ال كدولة وٯبب ٞبلو على ىذا، وبذلك يتبْب أنو ا٤ب
ال يوجد دليل يدؿ على جواز االستعانة با٤بشركْب كدولة، بل األدلة صرٰبة ُب 

 .عدـ جواز ذلك مطلقاً 
أما  .ىذا كلو بالنسبة لبلستعانة بالكافر أف يقاتل بنفسو مع ا٤بسلمْب

بلح منو، فإنو ٯبوز سواء أكاف السبلح من فرد أو االستعانة بالكافر بأخذ الس
٤با روي أنو ٤با أٝبع رسوؿ اهلل  .من دولة، على أف يكوف ذلك إعارة مضمونة

  السّب إٔب ىوازف ليلقاىم ذكر لو أف عند صفواف بن أمية أدراعًا لو
سالحك ىذا  نايا أبا أمية أعر »وسبلحاً، فأرسل إليو وىو يومئذ مشرؾ فقاؿ: 

قال: بل عارية ومضمونة  ؟يو عدونا غدًا فقال صفوان: أغصبًا يا محمدنلق ف
يكفيها من  فقال: ليس بهذا بأس، فأعطاه مائة درع بما .حتى نؤديها إليك

رواه  «سألو أن يكفيهم حملها ففعل  السالح، فزعموا أن رسول اهلل
سبلح فهذا واضح فيو أف الرسوؿ استعاف بكافر بأخذ ال .النسائي وأبو داود

بلح من  ػذ السػعلى أف ٦برد أخ .منو، وىو وإف كاف فردًا إال أنو رئيس قبيلة
ر دليل على جواز االستعانة بالكافر بأخذ السبلح منو مطلقًا ما ٓب يرد ػكاف
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ولكنو ٓب  .انة بالقتاؿػتعػدليل ٱبصص عدـ االستعانة بو كدولة كما ىي االس
على إطبلقو من جواز أخذه من يرد دليل ٲبنع أخذ السبلح من دولة، فيظل 

بلح إ٭با ٰبصل غالباً من ػعلى أف أخذ الدولة الس .الكافر مطلقاً إعارة أو شراء
 .وعليو ٯبوز االستعانة بأخذ السبلح من دولة كافرة .دولة
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 الميـالجيش اإلس زـجهيـت
ٯبري ٘بهيز ا١بيش اإلسبلمي من بيت ا٤باؿ، ألف ماؿ بيت ا٤باؿ معد 

و٥بذا ال بد من تنظيم  .ْب، و٩با ىو معد لو ٘بهيز الغازين٤بصاّب ا٤بسلم
ا٤بقاتلْب ُب جيش إسبلمي واحد ٙبت قيادة ا٣بليفة، مهما تعددت تقسيمات 

 .ا١بيش ونواحي تنظيماتو، وأف يكوف كلو ٙبت لواء واحد مهما تعددت راياتو
ف ويكوف التجهيز كلو للجيش من بيت ا٤باؿ، ال من غّبه، وإذا أراد أحد أ

ٯبهز أحدًا من اجملاىدين، مع وجود بيت ا٤باؿ فإنو يدفع ذلك لبيت ا٤باؿ، 
فإف ٓب يكن ُب بيت  .وٯبري التجهيز منو لكل صغّبة وكبّبة من أجل ا١بيش

ا٤باؿ ماؿ، ومست ا٢باجة إٔب ٘بهيز ا١بيش ليذبوا عن ا٤بسلمْب، فللخليفة أف 
ا ىو واجب على ٝبيع يفرض على ا٤بسلمْب بقدر ما ٰبتاج ذلك، ألف ىذا ٩ب

فإذا وجد ُب بيت ا٤باؿ لو ماؿ من موارد بيت ا٤باؿ الدائمة كاف هبا،  .ا٤بسلمْب
وإال فيصبح وجوبو على األُمة، وخليفة ا٤بسلمْب ٰبصلو من األُمة ليقـو بصرفو 

وما ينفق ُب ٘بهيز ا١بيش ىو من ا٤باؿ الذي ينفق ُب  .على ا١بيش و٘بهيزه
ا١بيش ُب حالة حرب أـ ٓب يكن، ألف ا١بهاد ماض إٔب سبيل اهلل، سواء أكاف 

 .يـو القيامة و٘بهيز ا١بيش ماٍض إٔب يـو القيامة بكل ما يلـز للقتاؿ
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 وية والراياتـاألل
والفرؽ بْب اللواء والراية ىو  .ال بدَّ من أف يكوف للجيش ألوية ورايات

قيل ٠بُِي  .(َعَلمال)أف اللواء ما يعقد ُب طرؼ الرمح ويلوى عليو، ويقاؿ لو 
وىو َعَلٌم ضخٌم وعبلمة حملل  .لواء ألنو يلوى لكربه فبل ينشر إال عند ا٢باجة

أما الراية فهي َعَلٌم تُعطى للجيش، وُتكُب  .أمّب ا١بيش، يدور معو حيث دار
ـّ ا٢برب) ما يُعقد ُب الرمح، أو السارية  - أي الراية -ٝبعها رايات، وىي  (ُأ

 .رياحويَبؾ حٌب تصفقو ال
روى  .راياتو وألويتو وقد كاف للجيش اإلسبلمي ُب أياـ الرسوؿ 

نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أف  البخاري عن أنس أف النيب 
ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم  ،أخذ الراية زيد فأصيب»يأتيهم خربىم فقاؿ: 

ُب آخر  ندب الناس لغزو الرـو وُروي أف النيب  «أخذ ابن رواحة فأصيب
ِسْر إلى موضع مقتل أبيك، فأوطئهم الخيل، فقد »صفر، ودعا أسامة فقاؿ: 

وحرِّق عليهم، وأسرع  (أُبـَْنى) ولَّْيُتك ىذا الجيش، فأغر صباحًا على أىل
ذكره ابن ىشاـ ُب  «السير تسبق األخبار، فإن ظفَّرك اهلل، فأقلل اللبث فيهم

ـ الثالث فعقد ألسامة لواء بيده، وجعو ُب اليو  فبدأ برسوؿ اهلل  .السّبة
عن  وقد روى الَبمذي .فأخذه أسامة فدفعو إٔب بريده، وعسكر با١برؼ

على ا٤بنرب،  ا٢بارث بن حساف البكري قاؿ: قدمنا ا٤بدينة فإذا رسوؿ اهلل 
وببلؿ قائم بْب يديو متقلد بالسيف، وإذا رايات سود وسألت، ما ىذه 

ـَ من َغزَاةفقالوا: عمرو بن العا ؟الرايات أن »وجاء ُب الصحيحْب:  .ص َقِد
قال: أُلْعِطَينَّ الراية رجاًل ُيحب اهلل ورسولو، وُيحبو اهلل ورسولو،   النبي

أن ابن أم مكتوم كانت معو رايات »وعن أنس عند الَنسائي:  «فأعطاىا علّياً 
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 .« سوداء في بعض مشاىد النبي
لو راياتو وألويتو،  كانت  يتضح ٩با سبق أف ا١بيش زمن النيب 

وبالتدقيق ُب ىذه النصوص يتبْب أف الراية أصغر من اللواء، وأف اللواء أكرب 
من الراية، وأف اللواء يعقد لقائد ا١بيش، والراية تعطى للجيش، واللواء يكوف 
على معسكر ا١بيش عبلمة على قائد ا١بيش، والرايات تكوف مع قواد 

فا١بيش فيو رايات كثّبة،  .يش ا٤بختلفةالكتائب والسرايا، ومع وحدات ا١ب
 .ىذا من حيث نسبة أحدٮبا لآلخر .بينما يكوف لو لواء واحد

كانت سوداء،   أما من حيث اللوف فقد ثبت أف راية الرسوؿ 
 راية رسول اهلل كانت»ابن عباس قاؿ:  فقد روى الَبمذي عن .ولواؤه أبيض

 ن النبيأ»جابر:  وروى كذلك عن ،«سوداء ولواؤه أبيض   دخل مكة
وإذا رايات »وحديث ا٢بارث بن حساف ا٤بار آنفًا وفيو:  .«ولواؤه أبيض

تدؿ على ىذه األحاديث على أف الراية ذات لوف أسود، وأف اللواء  «سود
 .أبيض

وأما من حيث الشكل فإف الوارد أف يكوف للراية أربعة أركاف، وأف 
ما   ن راية الرسوؿ فعن الرباء بن عازب أنو سئل ع .تكوف من صوؼ

ومعُب من رواه الَبمذي وأٞبد  «كانت سوداء مربعة من نَِمَرة»قاؿ:  ؟كانت
ال إلو » وأف يكوف مكتوبًا عليها: .ِحبَػرَة، أي بُػَرَدة من صوؼ ٭ِبرَة، أي ثوب

وما يقاؿ عن الراية يقاؿ عن اللواء أيضاً، فاللواء  «محمد رسول اهلل  إال اهلل
 ال إلو إاّل اهلل »ف، ويكوف من الصوؼ، ويكتب عليو يكوف لو أربعة أركا

أسود، بينما  ٖبط إاّل أنو أكرب من الراية، ويكتب عليو «محمد رسول اهلل
 .يكتب على الراية ٖبط أبيض

وعلى شكل ما ورد ُب النصوص، ووفق واقع األعبلـ يبلحظ أف 
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بلً لو طوؿ ولو يكوف لكل من الراية واللواء أربعة أركاف ظاىرة وأف يكوف مستطي
 ٕٓٔعرض، ويكوف مقاس العرض ثلثي مقياس الطوؿ، ويكوف طوؿ اللواء 

 ٓٙسنتمَبًا وعرض  ٜٓسنتمَبًا وتكوف الراية بطوؿ  ٓٛسنتمَبًا وعرضو 
وٯبوز أف تعمل ألوية ورايات ٗبقاييس أكرب، وٗبقاييس أصغر، ومن  .سنتمَباً 

هبا ُب الشكل واللوف،  ا٤بستحسن أف يكوف لكل فرقة ولكل وحدة راية خاصة
 .ترفع مع راية الدولة لتكوف عبلمة خاصة للفرقة وللوحدة

واأللوية والرايات كما تستعمل للجيش فإهنا تستعمل ُب أجهزة الدولة 
فوؽ مقر ا٣بليفة، وترفع  ا٣بػبلفةودوائرىا ومصا٢بها، فّبفع اللواء ُب دار 

كما يسمح ألفراد   .ا ومؤسساهتاالرايات ُب ٝبيع مصاّب الدولة ودوائرىا وإداراهت
 .الرعية برفعها فوؽ مؤسساهتم ومشاريعهم وبيوهتم
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  رىـسْ األَ 
إذا أسر ا٤بسلموف من عدوىم أسرى كاف أمر ىؤالء األسرى موكواًل 
ألمر ا٣بليفة مباشرة، وليس ٤بن أسروىم، أو لقائد ا٤بعركة أو أمّب ا١بيش ُب 

ًا فاألمر فيو لرأي ا٣بليفة، وا٣بليفة ألنو إذا صار احملارب أسّب  .ذلك أي رأي
وحكم األسرى الثابت بنص القرآف  .يتبع ُب ذلك ا٢بكم الشرعي ُب األسرى

فحكم األسرى ىو  .القطعي ىو أف ا٣بليفة ٨بّب بْب أف ٲبن عليهم أو يفاديهم
 ا٤بن أو الفداء، لقولو تعأب:                      

                                   
        ،وىذا صريح ُب حكم األسرى وىو ا٢بكم ا٤بتعْب لعدة وجوه

أف منها أف ىذا النص الصريح ورد ُب سورة ٧بمد وىي أوؿ سورة نزلت ُب ش
القتاؿ، وكاف نزو٥با بعد وصوؿ الرسوؿ إٔب ا٤بدينة من مكة وقد ٠بيت سورة 
القتاؿ، وقد نزلت بعد سورة ا٢بديد وقبل معركة بدر، فهي قد بينت حكم 

فإذا أضيف ذلك إٔب أهنا  .األسرى قبل أف ٙبصل أية معركة وٰبدث أسرى
هنا نص ُب حكم اآلية الوحيدة الٍب بينت صراحة ماذا يفعل باألسرى، تبْب أ

ومن  .األسرى، وأهنا األصل ُب ذلك، وإليها يرجع كل نص آخر ُب األسرى
الوجوه الٍب تعْب ىذا ا٢بكم ُب األسرى أف اآلية قد ورد فيها حكم األسرى 

 بصيغة إما الدالة على التخيّب بْب شيئْب ال ثالث ٥بما فقالت:   
                    وإما إذا وردت بْب شيئْب حصرت التخيّب

فيهما ومنعت أف يكوف غّبٮبا، وأف ال يكوف واحدًا منهما، فتعْب من حصر 
التخيّب ُب إما بْب شيئْب عدـ جواز أف يكوف غّب ما خّّب القرآف فيو من 

َمنَّ على ٜبامة بن أثاؿ سيد أىل  ويؤيد ذلك أف الرسوؿ  .حكم األسرى
لو  »مامة، وأيب عزة الشاعر، وأيب العاص بن الربيع، وقاؿ ُب أسارى بدر: الي
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رواه  «لو لتركتهممطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في ىؤالء النتنى الكان 
وفادى أسارى بدر وكانوا ثبلثة وسبعْب رجبًل، وفادى يـو بدر رجبًل  .البخاري
ي فداء أسراىم لما بعث أىل مكة ف»وروي عن عائشة أهنا قالت:  .برجلْب

بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيو بقالدة لها كانت عند 
رقَّ لها   خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، قالت: فلما رآىا رسول اهلل

رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرىا وتردوا عليها الذي لها فقالوا: 
فدى رجلين من   أن النبي»حصْب:  وعن عمراف بن .رواه أبو داود «نعم

وعن ابن عباس  .رواه مسلم «المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل
  كان ناس من األسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول اهلل»قاؿ: 

فهذه األحاديث مع اآلية  .رواه أٞبد «فداءىم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة
وحكي عن  .ف حكم األسرى ىو ا٤بن أو الفداءتدؿ داللة صرٰبة على أ

وقالوا لو منَّ عليو أو فاداه   .ا٢بسن وعطاء وسعيد بن جبّب كراىة قتل األسرى
 كما صنع بأسرى بدر، وألف اهلل تعأب قاؿ:              

        و صريح ُب أف فهذا كل .فخّب بْب ىذين بعد األسر ال غّب
وأما  .ا٣بليفة ٨بّّب ُب األسرى بْب أمرين اثنْب ليس غّب، وٮبا إما ا٤بن أو الفداء

قتل رجاؿ بِب قريظة فإف ذلك كاف بناء على حكم  ما روي أف النيب 
قتل يـو   وما روي من أنو  .احملكم ُب التحكيم، ال على أهنم أسرى حرب

عيط صرباً، وقتل أبا عزة يـو أحد، فإف بدر النضر بن ا٢بارث، وعقبة بن أيب م
ذلك ال يدؿ على أف ىذا حكم األسرى، ألنو ٓب يفعلو ُب ٝبيع األسرى، وٓب 
يفعلو ُب كل معركة، وإ٭با فعلو ُب بعض ا٤بعارؾ مع بعض األشخاص، ٖببلؼ 

والذي سبب قتل ىؤالء  .ُب كل معركة ما٤بن والفداء، فإنو فعلو باألسرى كله
و أف الرسوؿ يرى فيهم بأشخاصهم ا٣بطر احملقق األشخاص خاصة ى

للمسلمْب، فهو قتل ألشخاص معينْب لسبب خاص هبم، وليس قتبًل 
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فقد روى  .وقتل أشخاص معينْب يعينهم ا٣بليفة أمر جائز شرعاً  .لؤلسرى
إن »ُب بعث فقاؿ:  أٞبد والبخاري عن أيب ىريرة قاؿ: بعثنا رسوؿ اهلل 

  لين من قريش فاحرقوىما بالنار، ثم قال رسول اهللوجدتم فالناً وفالنًا لرج
وإن النار ال  .حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فالنًا وفالناً 

وبذلك يتبْب أف  .«ايعذب بها إاّل اهلل عز وجّل فإن وجدتموىما فاقتلوىم
القتل ليس من أحكاـ الشرع ُب األسّب، وإ٭با القتل حكم الشرع ُب أشخاص 

وأما ما روي  .معينْب يرى ا٣بليفة ا٣بطر منهم، فيأمر بقتلهم ولو كانوا أسرى
اسَبؽ بعد نزوؿ ىذه اآلية فإنو كاف يسَبؽ السيب، ال  من أف رسوؿ اهلل 

األسرى، أي كاف يسَبؽ النساء واألطفاؿ الذين مع ا١بيش ُب ا٤بعركة، ال 
وٓب  ،بْب لوقع ذلك منو ولو ثبت االسَبقاؽ للرجاؿ احملار  .الرجاؿ احملاربْب

وأما ما روتو بعض  .يرد ُب وقوعو شيء على كثرة أسرى العرب ُب زمانو 
اسَبؽ بِب ناجية من قريش، ذكورىم  كتب التاريخ من أف الرسوؿ 

وإناثهم، وباعهم فإنو ٓب تروه كتب ا٢بديث، حٌب وال بعض كتب السّبة  
لك فإف الرواية تنص على على أنو لو صح ذ .كسّبة ابن ىشاـ فبل ٰبتج بو

فذكرت الذكور واإلناث وٓب  «وقد استرق بني ناجية ذكورىم وإناثهم»لفظ: 
تقل الرواية على رجا٥بم ونسائهم فيحمل على السيب، أي األطفاؿ ذكوراً 

وعليو فإف الرسوؿ ٓب يسَبؽ رجبًل أسّباً، وإ٭با اسَبؽ  .وإناثاً، وىذا جائز
 .ئع الثابتة ُب األحاديث الٍب تعترب حجة تؤيد ذلكوالوقا .السيب ذكورًا وإناثاً 

فإف ا٤بتتبع ألعماؿ الرسوؿ ٯبد أنو ٓب يسَبؽ رجبًل أسّباً مطلقاً، ال من العرب 
ففي معركة بدر ٓب يكن مع  .وال من غّبىم، بل ا٤بروي عنو أنو اسَبؽ السيب

العدو نساء، ولذلك ٓب ٰبصل سيب فيها، وإ٭با حصل أسر، فحكم الرسوؿ 
عليهم بالفداء، وُب معركة حنْب خرجت ىوازف ٙبارب الرسوؿ وخرج معهم 
النساء، و٤با انتصر ا٤بسلموف وفرت ىوازف، خلفت النساء وراءىا فحصل 
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وُب بِب ا٤بصطلق خلف العدو وراءه النساء  .السيب، ووضع مع األمواؿ غنائم
كانت وُب خيرب قتلوا وفتحت ا٢بصوف، وأخذت النساء الٍب   .فحصل السيب

فهذه ا٢بوادث كلها تدؿ  .مع احملاربْب سبياً، وترؾ باقي الناس كما ترؾ الرجاؿ
على أف الرسوؿ كاف يأسر الرجاؿ احملاربْب، ويسيب النساء اللواٌب مع احملاربْب، 
وكذلك األطفاؿ، أما غّبىم من الرجاؿ والنساء ٩بن ٓب يكونوا ُب ا٤بعركة فلم 

وىذا يدؿ على أف الرسوؿ ٓب يسَبؽ  .يكن يقع عليهم ال أسر وال سيب
بالنسبة لؤلسرى قد جرى حسب  وهبذا تبّْب أف عمل الرسوؿ  .األسرى

فهو قد منَّ ُب بعض األحياف، وأخذ الفداء ُب بعض األحياف،  .منطوؽ اآلية
نو ٓب يسَبؽ األسرى وٓب يقتلهم، وإ٭با سىب النساء واألطفاؿ، وقتل أشخاصاً إو 

 .ا ٥بم من خطر على ا٤بسلمْب٨بصوصْب بأعياهنم، ٤ب
أما مسألة السيب الٍب تشتبو على الناس باألسرى فإف الناس ُب ذلك 
العصر يعتربوف النساء اللواٌب ٱبرجن مع احملاربْب واألوالد كاعتبار األمواؿ ُب 
اصطبلح ا٢برب، ال فرؽ ُب ذلك بْب العرب وغّبىم، فاالصطبلح ا٢بريب كاف 

فجاء الرسوؿ وأقر ذلك االصطبلح فاعترب النساء  .سبايايعترب الغنائم أموااًل و 
اللواٌب ٱبرجن مع احملاربْب واألوالد كاألمواؿ غنيمة من الغنائم، فتسَبؽ وٯبري 

و٥بذا ال يكوف اسَبقاؽ السبايا اسَبقاقاً  .عليها حكم الغنائم ال حكم األسرى
كم األسرى ويبقى ح .لؤلسرى، بل يكوف غنيمة للمسلمْب من غنائم ا٤بعركة

وىذا ا٢بكم باؽ إٔب يـو  .ىو ٚبيّب ا٣بليفة فيهم بْب ا٤بن والفداء ليس غّب
القيامة، فإذا حاربت الدولة اإلسبلمية أعداءىا تعامل األسرى بالتخّب بْب ا٤بن 
والفداء، وإذا أخرجوا معهم نساء للمعارؾ فإنو عند ا٪ببلء ا٤بعركة تؤخذ النساء 

 .ألمواؿ غنيمة من الغنائمسبايا وتسَبؽ، وتكوف مثل ا
وىذا ا٢بكم ُب األسرى والسيب عاـ ١بميع الناس ال فرؽ بْب العرب 
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وذلك ألف اآلية واألحاديث عامة، وٓب يرِّد  .وغّبىم وليس ىو خاصًا بالعرب
ما ٱبصصها بغّب العرب، أو يستثِب منها العرب، فتبقى على عمومها تشمل 

أخرجو الشافعي والبيهقي أف النيب وأما حديث معاذ الذي  .العرب وغّبىم
  :فإنو  .«لو كان االسترقاق جائزًا على العرب لكان اليوم»قاؿ يـو حنْب

حديث ضعيف، ففي إسناده الواقدي وىو ضعيف جدًا ورواه الطرباين من 
ومثل ىذا  .طريق أخرى فيها يزيد ابن عياض وىو أشد ضعفًا من الواقدي

وأما ما ُروي أف  .وز أف يكوف دليبًل شرعياً ا٢بديث ال تقـو بو حجة، فبل ٯب
الرسوؿ اسَبؽ نساء العرب وأطفا٥بم، وٓب يسَبؽ رجا٥بم فإنو صحيح، ولكنو 
ال يدؿ على عدـ جواز اسَبقاؽ رجاؿ العرب، وجواز اسَبقاؽ غّبىم، بل ىو 

أما كوف ا٢بادثة حصلت مع العرب فإهنا واقعة  .عاـ يشمل العرب وغّبىم
٥با، أي أف الوضع الذي حصل كاف من العرب فبل يعِب ذلك حاؿ وال مفهـو 

على أف القاعدة الشرعية أف العربة بعمـو  .أنو خاص هبم، وال يكوف لغّبىم
اللفظ ال ٖبصوص السبب، فا٢بادثة وإف حصلت مع شخص أو ٝباعة فإهنا 

وكذلك عدـ  .ال ٚبتص بالشخص أو ا١بماعة، بل يكوف حكمها عاماً 
حصل مع العرب ألف الواقع الذي كاف أف الرسوؿ كاف ٰبارب اسَبقاؽ الرجاؿ 

العرب فبل يكوف ا٢بكم خاصاً هبم، بل يكوف عاماً ١بميع الناس، كما لو كاف 
إاّل أف ىذا كلو  .ٰبارب قبيلة معينة كقريش مثبًل فبل يكوف ا٢بكم خاصًا هبا

 .أي حكم األسرى والسيب عاـ ُب حق ٝبيع الناس ما عدا مشركي العرب
رب ابتداء من بعد أربعة أشهر من يـو التاسع من ذي ػركو العػويستثُب منو مش

ا٢بجة سنة تسع للهجرة إٔب يـو القيامة، فإنو ال يقبل منهم إاّل اإلسبلـ أو 
أما مشركو العرب قبل ىذا التاريخ  .رى وال سيبػالقتاؿ، وال يؤخذ منهم أس

اليهود والنصارى فإنو  فيشملهم ىذا ا٢بكم، وكذلك غّب مشركي العرب من
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يشملهم ىذا ا٢بكم منذ نزوؿ اآلية إٔب يـو القيامة، إذ االستثناء خاص 
ٗبشركي العرب من يـو تبليغ علي اآليات للمشركْب من العرب، وىو التاسع 
من ذي ا٢بجة وبعدىا أربعة أشهر، وال يدخل فيو غّبىم من العرب، وال 

تثناء ىؤالء ا٤بشركْب من العرب ابتداء أما اس .يدخل ا٤بشركوف قبل ىذا التاريخ
 قاؿ تعأب:  .من التاريخ ا٤بذكور فثابت بنص القرآف         

                     :وقاؿ            
                        

                 
    :وقاؿ                           

      .  فهذا صريح بأنو استثناء ٤بشركي العرب من عمـو اآليات، فإف
العرب بعد نزوؿ ىذه اآليات وانقضاء مهلة األشهر األربعة ال يقبل  مشركي

وأما ما روي من أف الرسوؿ اسَبؽ من العرب  .منهم إاّل اإلسبلـ أو ا٢برب
مشركي العرب قبل نزوؿ ىذه فهو اسَبقاؽ من اليهود والنصارى واسَبقاؽ من 

 .أما بعدىا فإنو ٓب يقبل من مشركي العرب إالّ اإلسبلـ أو القتاؿ .اآليات
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 ربيةـة الحـالسياس
السياسة ا٢بربية ىي رعاية شؤوف ا٢برب على وضع من شأنو أف ٯبعل 

وقد  .النصر للمسلمْب وا٣بذالف ألعدائهم، وتربز فيها الناحية العملية اآلنية
 .الشرع أشياء َحرَّمها ُب غّبىا، وَحرَـّ فيها أشياء أجازىا ُب غّبىا أجاز فيها

وحرَـّ اللْب  .فقد أجاز فيها الكذب مع العدو، مع أنو حراـ معو ُب غّب ا٢برب
وىكذا جعلت السياسة ا٢بربية  .مع ا١بيش مع أنو مندوب ُب غّب ا٢برب

ا ما يتعلق ٗبعاملة وىذه االعتبارات منه .لؤلحكاـ اعتبارًا خاصًا ُب ا٢برب
العدو، ومنها ما يتعلق باألعماؿ ا٢بربية نفسها، ومنها ما يتعلق با١بيش 

 .اإلسبلمي، ومنها ما يتعلق بغّب ذلك
فمما يتعلق ٗبعاملة العدو، جعل اإلسبلـ للخليفة وللمسلمْب أف 
يفعلوا بالعدو مثل ما من شأنو أف يفعلو العدو هبم، وأف يستبيح من العدو 

 .ُب غّب ا٢برب يستبيحو العدو من ا٤بسلمْب، ولو كاف من احملرَّمات مثل ما
 قاؿ اهلل تعأب:                          

         .  وقد روي أف سبب نزوؿ ىذه اآلية أف ا٤بشركْب
ـو أحد: بقروا بطوهنم، وقطعوا مذاكّبىم، وشرموا آنافهم، ما مثلوا با٤بسلمْب ي

على ٞبزة   فوقف رسوؿ اهلل .تركوا أحداً إال مثلوا بو إال حنظلة بن الراىب
أما والذي »وقد ُمثل بو فرأى منظرًا ساءه وقد ُشق بطنو واصطلم أنفو فقاؿ: 

 رباين ُب الكبّبرواه الط «أحلف بو إن أظفرني اهلل بهم ألمثلن بسبعين مكانك
فاآلية نزلت ُب ا٢برب وىي واف كانت هنت عن الزيادة عن  .لت ىذه اآليةنػز ف

ا٤بثل، ولكنها صرٰبة ُب إباحة أف يعمل ا٤بسلموف مثل ما يعملو الكفار هبم، 
حٌب إف اآلية يفهم منها إباحة التمثيل بقتلى الكفار الذين مثلوا بقتلى 
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ل ما فعلوا، مع أف التمثيل حراـ، ووردت ا٤بسلمْب، على أف ال يزيد على مث
األخبار بالنهي عنو، إال أف ىذا النهي إ٭با يكوف إذا ٓب ٲبثل العدو بقتلى 

 .ا٤بسلمْب، وإال فإف للمسلمْب أف يفعلوه إذا كاف العدو ٲبثل بقتلى ا٤بسلمْب
ومثل ذلك الغدر ونقض العهد فإنو إف فعلو العدو أو خيف منو أف يفعلو جاز 

وإ٭با جاز أف نفعلو مع أنو ورد النهي  .ف نفعلو، وإال فبل ٯبوز أف نفعلولنا أ
عنو عمبًل بالسياسة ا٢بربية، إذ أف النهي عنو إ٭با يكوف إذا ٓب يفعلو العدو فإف 

 فعلو جاز للمسلمْب أف يفعلوه قاؿ تعأب:            
               .  وعلى ىذا فإف األسلحة النووية ٯبوز للمسلمْب

أف يستعملوىا ُب حرهبم مع العدو، ولو كاف ذلك قبل أف يستعملها العدو 
معهم، ألف الدوؿ كلها تستبيح استعماؿ األسلحة النووية ُب ا٢برب فيجوز 

ا١بهاد مع أف األسلحة النووية ٰبـر استعما٥با ألهنا هتلك البشر، و  .استعما٥با
 .ىو إلحياء البشر باإلسبلـ، ال إلفناء اإلنسانية

و٩با يتعلق باألعماؿ ا٢بربية أف للمسلمْب ٙبريق أشجار الكفار، 
 وأطعمتهم وزرعهم، ودورىم وىدمها، قاؿ اهلل تعأب:          

        .  وقد
أما ما روي  .٬بل بِب النضّب مع ٙبققو بأنو سيؤوؿ لو أحرؽ رسوؿ اهلل 

عن ٰبٓب بن سعيد األنصاري أف أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو قاؿ ألمّب 
، وال تحرقن نخالً ةال تعقرن شاة وال بعيرًا إال لمأكل»جيش بعثو إٔب الشاـ: 

وقد أقره الصحابة ٝبيعًا وال ٨بالف لو، فإف  رواه مالك ُب ا٤بوطأ «وال تغرقنَّو
ولكن  .ذلك ىو األصل ُب ا٢برب وىو عدـ ٚبريب العامر، وعدـ قطع الشجر

إذا رأى ا٣بليفة أو قائد ا١بيش أف كسب ا٤بعركة ال بد لو من ٚبريب العامر 
لسياسة وقطع الشجر، أو أف اإلسراع ُب كسب ا٤بعركة يقضي بذلك جاز ُب ا
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ومثل  .ا٢بربية أف يقطع الشجر، وأف ٱبرب العامر، كما فعل رسوؿ اهلل 
ذلك قتل البهائم، وكل ما ٲبلكو العدو فإنو إذا اقتضتو السياسة ا٢بربية جاز 

 فعلو، ولو كاف ٧برماً قاؿ اهلل تعأب:              
                           .  وىذا

الكبلـ عاـ ُب كل شيء، وٓب يرد ما ٱبصص ىذه اآلية بالذات، ال آية أخرى، 
وقد وردت أحاديث صحيحة ُب جواز حرؽ  .وال حديث فتبقى على عمومها

  أن رسول اهلل»عن ابن عمر:  روى مسلم .البيوت وحرؽ الشجر وقطعو
 و٥با يقوؿ حساف: «ل بني النضير وحرققطع نخ

 ّبػتطػحريق بالبويرة مس        وىاف على سراة بِب لؤي
 

 وُب ذلك نزلت:                       
    عن جرير بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ ٕب رسوؿ  وروى البخاري .اآلية

حني من ذي الَخَلَصِة، قال: فانطلقت في خمسين ومائة أال تري» :اهلل 
فارس من أْحَمَس، وكانوا أصحاب خيل، وكان ذو الخلصة بيتًا في اليمن 
لخثعم وبجيلة فيو نصب يـُْعَبد يقال لو كعبة اليمانية، قال: فأتاىا فحرقها بالنار 

ه شر يب  وكسرىا، ثم بعث رجاًل من أْحَمَس يكنى أبا أرطأة إلى النبي
بذلك، فلما أتاه قال يا رسول اهلل: والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها  

على خيل أْحَمَس ورجالها خمس   كأنها جمل أجرب، قال: فّبرك النبي
عن أسامة بن زيد  ووروى أٞبد وابن ماج .وبّرؾ أي دعا ٥بم بالربكة «مرات
 «: ائتها ثم حّرقإلى قرية يقال لها أُبـَْنى فقال  بعثني رسول اهلل»قاؿ: 

الٍب رواىا مالك ُب  أيب بكرويظهر من وصية  .وأُبْػَُب ىذه ىي يبنا فلسطْب
ا٤بوطأ، ومن مقارنتها هبذه األحاديث أف حرؽ الشجر وقطعو، وىدـ البيوت 
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إ٭با يكوف إذا اقتضاه كسب ا٤بعركة أو كسب ا٢برب، فهو داخل ُب السياسة 
 .ا٢بربية

أف لئلماـ أو ألمّب ا١بيش أف ٲبنع من  و٩با يتعلق با١بيش اإلسبلمي
 .الذىاب للمعركة ا٤بنافقْب أو الفساؽ أو ا٤بخذلْب وا٤برجفْب ومن شاكلهم

 لقولو تعأب:                        
                         

              مع أف ا١بيش اإلسبلمي ال ٲبنع من االشَباؾ
بو فاسق وال منافق، ولكن إذا اقتضت السياسة ا٢بربية منعو من الذىاب 
للمعركة، أو من القياـ بعمل معْب، أو من توٕب أمر معْب فإنو ٯبوز للخليفة 

 .يفعل ذلك وألمّب ا١بيش أف
و٩با يتعلق ُب غّب معاملة العدو، وغّب أعماؿ ا٢برب، وغّب ا١بيش 
اإلسبلمي، ما حصل مع الرسوؿ ُب رجوعو من غزوة بِب ا٤بصطلق، فإنو رجع 
با٤بسلمْب بسرعة فائقة، وكاف ٲبشي ليل هنار على أكثر قوة يستطيعها حٌب 

فعن  .لرفق با١بيشوصل ا٤بدينة، وقد أهنك التعب ا١بيش مع أف ا٢بكم ىو ا
يتخلف في السير فيزجي الضعيف ويردف   كان رسول اهلل»جابر قاؿ: 
إال أف السياسة ا٢بربية بالنسبة ٤با كاف من عبد اهلل  .رواه أبو داود «ويدعو لهم

بن أيّب بن سلوؿ من إيقاع الفتنة بْب ا٤بسلمْب وا٤بهاجرين واألنصار اقتضت 
ّب بسّب أقواىم، حٌب ال يَبؾ ٦باؿ عدـ السّب بسّب أضعف ا١بيش والس

 .للحديث أو ا٤بناقشة
ة ػايػوىكذا تقضي السياسة ا٢بربية أف يقـو اإلماـ بأعماؿ تقتضيها رع

ار ػدو واالنتصػب ا٤بعركة، أو لكسب ا٢برب، وخذالف العػرب لكسػؤوف ا٢بػش
نص أو ورد  ْبػل معػد ٗبا إذا ٓب يرد نص على عمػيػو مقػذا كلػإال أف ى .عليو
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تعأب:   قاؿ، بلً ػمث ا ػزنػص كالػيػصػو ٙبرٲبًا عامًا ُب ا٢برب وغّبه دوف ٚبػرٲبػبتح
                           إذا ورد نص ػف

ل ٕبجة السياسة ا٢بربية، بل ٯبب أف يتقيد ػمػفإنو ال ٯبوز أف يفعل ذلك الع
ص ورد قاطعاً غّب معلل فبل ػاف النػإف كػف .ذي ورد فيوػسب الوضع البالنص ح

مل، وإذا ورد النص معلبًل بعلة فإنو يتبع فيو ا٢بكم ػاـ بالعػيػٯبوز حينئذ الق
وؿ فعلو ُب حاالت معينة ػع وورد عن الرسػلة، وإف ورد النص با٤بنػحسب الع
ع ػاؿ منػعػوص ُب أفػوردت نص دػوق .االتػل إال ُب تلك ا٢بػمػاـ بالعػفإنو ال يق

روى  .ا فيتبع ا٤بنع حسب ما وردت، وال يقاؿ فيها سياسة حربيةػرع منهػالش
ول ـــازي رسـض مغـُوِجدت امرأة مقتولة في بع»اؿ: ػر قػمػن عػن ابػاري عػالبخ
وروى أٞبد  .«يانـبـاء والصـسـل النـتـن قـع  ول اهللـى رسـهــنـف ، اهلل

م القتل ـاوزىـوام جـال أقـما ب» :سريع قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عن األسود بن 
إنما ىم أوالد المشركين،  ،اليوم حتى قتلوا الذرية، فقال رجل: يا رسول اهلل

وروى أبو داود عن أنس أف رسوؿ اهلل  .«فقال: أال إن خياركم أبناء المشركين
  :تقتلوا شيخًا فانياً،  انطلقوا باسم اهلل وباهلل وعلى ملة رسول اهلل، ال»قاؿ

وال صغيرًا وال امرأة، وال تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن اهلل 
فهذه األحاديث هنت عن أفعاؿ معينة ُب ا٢برب فبل يصح  «يحب المحسنين

أف تفعل ُب ا٢برب ٕبجة السياسة ا٢بربية، وإ٭با تفعل على الوجو الذي وردت 
لى أنو ٯبوز أف تفعل ىذه األمور ٝبيعها وقد وردت النصوص ع .بو النصوص

بضرب ا٤بدافع والقنابل، وكل ما يضرب من بعيد بشيء ثقيل، واف يقتل 
 .الصبياف والنساء إذا ٓب ٲبكن الوصوؿ إٔب الكفار إال بقتلهم الختبلطهم هبم

سئل عن أن   أن رسول اهلل»فقد روى البخاري عن الصعب بن جثامة: 
مشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: ىم أىل الدار يبيتون من ال
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عن   سألت رسول اهلل»وُب صحيح بن حباف عن الصعب قاؿ:  .«منهم
وأخرج الَبمذي عن  .«أوالد المشركين أن نقتلهم معهم، قال: نعم فانهم منهم

وا٤بنجنيق  «نصب المنجنيق على أىل الطائف  أن النبي»ثور بن يزيد: 
امرأة وطفل وشجر إٔب غّب ذلك، فدؿ على أف حْب يضرب بو ال ٲبيز بن 

األسلحة الثقيلة كا٤بدافع والقنابل إذا استعملت ُب ا٢برب ٯبوز هبا قتل وىدـ 
وٚبريب كل شيء، وكذلك إذا ٓب ٲبكن الوصوؿ إٔب الكفار إال بقتل الذرية 

أما فعل كل أمر من ىذه  .والنساء، فإذا أصيبوا الختبلطهم هبم جاز قتلهم
حده ُب غّب ا٤بنجنيق، وُب غّب حالة عدـ إمكانية التمييز بينها وبْب األمور و 

أما الصبياف  .الكفار الذين ٫بارهبم ففيو تفصيل حسب ما ورد ُب النصوص
فيحـر قتلهم مطلقًا ُب غّب ا٢بالتْب السابقتْب، وكذلك العسيف، أي األجّب 

د النهي عن الذي يكوف مع القـو ٦بربًا ألنو من ا٤بستضعفْب، وذلك لورو 
وأما النساء فإنو ينظر فيها، فإف   .قتلهما بشكل قاطع، وٓب يعلل بأية علة

كانت ٙبارب جاز قتلها، وإف ٓب تكن ٙبارب ٓب ٯبز قتلها وذلك ٤با رواه أٞبد 
ُب غزوة غزاىا وعلى  وأبو داود عن رباح بن ربيع أنو خرج مع رسوؿ اهلل 

على امرأة مقتولة  ب رسوؿ اهلل مقدمتو خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحا
ا ويتعجبوف من خلقها، حٌب ٢بقهم ه٩با أصابت ا٤بقدمة، فوقفوا ينظروف إلي

فقاؿ:  على راحلتو فافرجوا عنها، فوقف عليها رسوؿ اهلل  رسوؿ اهلل 
إلحْق خالدًا فقل لو: ال تقتلوا ذرية وال  :ما كانت ىذه لتقاتل، فقال ألحدىم»

سوؿ ما كانت ىذه لتقاتل يدؿ على أهنا لو كانت تقاتل فقوؿ الر  .«عسيفاً 
 .جاز قتلها، فيكوف ا٢بديث قد جعل علة النهي عن قتلها كوهنا ال تقاتل

مر بامرأة مقتولة يوم » :ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود عن عكرمة أف النيب 
 حنين فقال: من قتل ىذه، فقال رجل أنا يا رسول اهلل غنمتها، فأردفتها خلفي
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فلما رأت الهزيمة فينا أىوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها، فلم ينكر عليو 
وبذلك يتبْب أف ا٤برأة إذا قاتلت جاز قتلها، وإذا ٓب تقاتل ال  « رسول اهلل
وأما الشيخ الفاين فإنو إف كاف فانيًا ٓب يبق فيو نفع للكفار، وال  .ٯبوز قتلها

وأما إف كاف فيو نفع  .نهي عن قتلومضرة على ا٤بسلمْب فبل ٯبوز قتلو لل
وذلك ٤با روى أٞبد والَبمذي  .للكفار، أو مضرة على ا٤بسلمْب فيجوز قتلو

و٤با  .«اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم»قاؿ:  عن ٠برة أف النيب 
٤با فرغ من حنْب بعث أبا  روى البخاري من حديث أيب موسى أف النيب 

دريد بن الصمة وقد كاف نيف على ا٤بائة وقد  عامر على جيش أوطاس فلقي
وعلى  .ذلك عليو أحضروه ليدبر ٥بم ا٢برب فقتلو أبو عامر وٓب ينكر النيب 

ذلك ٰبمل حديث أنس على الشيخ الذي ال نفع فيو، وال ضرر منو، وىو 
 .الفاين كما ورد ُب نفس ا٢بديث

ما ورد بو فهذه األمور الٍب ورد النهي عن فعلها ال تفعل إال حسب 
النص، وال يستفظع أي عمل يفعلو ا٤بسلموف بعدوىم الكافر ما داـ ىذا 
العمل حصل ُب حالة ا٢برب، سواء أكاف ىذا العمل حبلاًل، أـ حراماً ُب غّب 

بتحرٲبو ٙبرٲبًا عامًا ُب وال يستثُب من ذلك إال الفعل الذي ورد النص  .ا٢برب
 .ا٢برب وغّب ا٢برب دوف ٚبصيص كالزنا مثبلً 
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 ربـذب في الحـالك
الكذب كلو حراـ قطعًا بنص القرآف القطعي، وٙبرٲبو من األحكاـ 
ا٤بعروفة من الدين بالضرورة، ال فرؽ بْب أف يكوف ٤بنفعة ا٤بسلمْب، أو ٤بصلحة 

فقد جاءت النصوص ُب ٙبرٲبو عامة  .الدين، وبْب أف يكوف عكس ذلك
 قاؿ تعأب:  .ومطلقة وباتًة غّب معللة             

          :وقاؿ تعأب                   
     .  وىذا البت واإلطبلؽ والعمـو ال يعللو وال يقيده وال

 .ص ليس غّبٱبصصو إال نص آخر، وال دخل للعقل ُب ذلك إال ُب فهم الن
وٓب يرد ُب الصحيح أي نص يفيد أي تعليل، أو أي تقييد ال ُب الكتاب وال 

وأما ٚبصيص النص فقد ورد فيو نص استثُب من ٙبرًن الكذب  .ُب السنة
فبل يستثُب  .أشياء معينة حصرىا وحدىا، فبل ٯبوز تعّديها ٕباؿ من األحواؿ

ور ا٤بذكورة ُب األحاديث من ٙبرًن الكذب شيء إال ما خصو الدليل من األم
فقد  .وىي: حالة ا٢برب وعلى ا٤برأة وإلصبلح ذات البْب، لورود النص عليها

لم أسمع النبي »روى أٞبد ومسلم وأبو داود عن أـ كلثـو بنت عقبة قالت: 
  يرخص في شيء مما يقول الناس إال في ثالث: في الحرب، واإلصالح

عن أ٠باء بنت يزيد  .«المرأة زوجها بين الناس، وحديث الرجل امرأتو وحديث
يا أيها الناس ما يحملكم أن تتابعوا على » : قالت: قاؿ رسوؿ اهلل

الكذب كلو على ابن آدم حرام إال في ثالث  .الكذب كتتابع الفراش في النار
خصال: رجل كذب على امرأتو ليرضيها، ورجل كذب في الحرب فإن الحرب 

ُب  رواه أٞبد والطرباين «صلح بينهماخدعة، ورجل كذب بين مسلمين لي
فهذه الثبلث من ا٤بستثنيات من ٙبرًن الكذب بنص صحيح، فبل ٰبل  .الكبّب
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إذ ال يستثُب من عمـو النص إال ما خصو الدليل  .أف يقع الكذب ُب غّبىا
الواردة ُب ا٢بديث ليس ٥با إال معُب واحد  «في الحرب»وكلمة:  .فحسب

الفعلية ُب شأف ا٢برب، فبل ٯبوز الكذب ُب غّب  ليس غّب، وىو حالة ا٢برب
من أنو كان إذا أراد غزوة   وأما ما صح عن النبي)حالة ا٢برب مطلقاً: 

فإف ا٤براد أنو إذا كاف يريد أمرًا فبل يظهره، كأف يريد أف يغزو  ،(ورَّى بغيرىا
جهة ا٤بشرؽ فيسأؿ عن أمر ُب جهة ا٤بغرب ويتجهز للسفر، فيظن من يراه 

وأما أنو يصرح بإرادتو ا٤بغرب ومراده ا٤بشرؽ فلم  .سمعو أنو يريد جهة ا٤بغربوي
خبارًا ٖببلؼ الواقع، وإ٭با ىو من قبيل التورية، إٰبصل، فبل يكوف على ىذا 

عبلوة على أنو داخل ُب حالة ا٢برب الفعلية، وُب شأف ا٢برب، ألنو ذىاب 
واردة ُب قولو عليو الصبلة للمعركة حملاربة العدو فعبًل، وىو من ا٣بدعة ال

 .رواه مسلم «الحرب خدعة»والسبلـ: 
من لكعب بن »قاؿ:  وأما ما روي عن جابر أف رسوؿ اهلل 

األشرف فإنو قد آذى اهلل ورسولو، قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتلو يا 
قال: نعم، قال: فأذن لي فأقول، قال: قد فعلت، قال: فأتاه  ؟رسول اهلل

قد عنَّانا وسألنا الصدقة، قال: وأيضًا واهلل  -  يعني النبي - فقال: إن ىذا
لََتَملُّنَُّو قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعو حتى ننظر إلى ما يصير إليو أمره، 

فإنو أيضًا ُب حالة رواه مسلم  «قال: فلم يزل يكلمو حتى استمكن منو فقتلو
أف األلفاظ الٍب قا٥با ٧بمد وإنو وإف كانت ألفاظ ا٢بديث نصت على  .ا٢برب

تعريض، ولكن ٧بمد بن مسلمة  يبكذب، وإ٭با ى تبن مسلمة صدؽ، وليس
استأذف أف يقوؿ كل شيء فأذف لو ُب كل شيء ويدخل فيو اإلذف ُب الكذب 

وأما ما أخرجو أٞبد والنسائي من  .تصرٰباً وتلوٰباً، وىو داخل ُب حالة ا٢برب
أف يقوؿ عنو ما  ُب استئذانو النيب  حديث أنس ُب قصة ا٢بجاج بن عبلط
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وإخباره  شاء ٤بصلحتو ُب استخبلص مالو من أىل مكة وأذف لو النيب 
ألىل مكة أف أىل خيرب ىزموا ا٤بسلمْب، فإنو يدخل كذلك ُب حالة ا٢برب، 
ألف أىل مكة كانوا ُب حالة حرب فعلية مع ا٤بسلمْب وا٢بجاج بن عبلط من 

الفعلية  ألخذ مالو، وحالة ا٢برب الكفار األعداءا٤بسلمْب، وىو ذاىب عند 
 ٓب يستثن ماؿ ا٤بسلم ُب مكة من أحكاـ ديبيةوٖباصة أف صلح ا٢بٛبنع ذلك، 

إذ جواز الكذب ال يقتصر على  .ولذلك جاز لو الكذبا٢برب الفعلية، 
ا٤بعركة، وال على احملاربْب، بل ٯبوز للمسلمْب أف يكذبوا على الكفار أعدائهم 

الكذب »وأما ما أخرجو البزار بلفظ:  .انوا ُب حالة حرب فعلية معهمإذا ك
قاؿ ُب ٦بمع الزوائد: وُب سنده  «مكتوب إال ما نفع بو مسلم، أو دفع بو عنو

رشدين وعبد الرٞبن بن زياد بن أنعم، وٮبا ضعيفاف وعليو فهو حديث 
 .ضعيف فّبد وال ٰبتج بو فبل يصلح دليبلً 

و حراـ، وال ٰبل إال ُب ثبلث: ُب ا٢برب، وعلى ذلك فإف الكذب كل
وما عداىا  .واإلصبلح بْب الناس، وحديث الرجل امرأتو، وحديث ا٤برأة زوجها

حراـ قطعاً، ألف ٙبرًن الكذب جاء ُب القرآف عامًا يشمل كل كذب، فجاء 
ا٢بديث وخصصو ُب غّب ا٢برب، واإلصبلح بْب الناس، وحديث الرجل 

وجها، واستثُب ىذه الثبلث من ا٢برمة، فكانت ىي امرأتو، وحديث ا٤برأة ز 
وحدىا حبلاًل، وما عداىا حراـ، ال سيما وأف ا٢بديث حصر ا٢بل ُب ثبلث 

لم »وقاؿ:  «الكذب كلو على ابن آدم حرام إال في ثالث خصال»فقاؿ: 
النبي يرخص في شيء مما يقول الناس إال في ثالث: في  أسمع
واألحاديث الٍب وردت   .أف غّبىا حراـ وىذا ا٢بصر يعِب «.لخا...بالحر 

كلها ُب حالة ا٢برب الفعلية، وما عداىا فهي أحاديث ضعيفة ترد وال ٰبتج 
 .هبا
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وأما التورية ُب غّب ا٢برب فإهنا إف فهم منها السامع خبلؼ الواقع، 
بأف كاف اللفظ ال يدؿ على الواقع وغّبه لغة أو اصطبلحًا عامًا عند ا٤بتكلم 

كذب ال ٰبل، كأف يصطلح ٝباعة ٨بصوصوف على كلمة   والسامع فهي
فيقولوهنا ٤بن ٓب يعرؼ ىذا االصطبلح، أو كأف كاف اصطبلحًا للمتكلم وال 

وىو وإف كاف تورية عند ا٤بتكلم،  .يعرفو السامع، فإف ذلك كلو كذب ال ٰبل
ولكن السامع فهم من اللفظ خبلؼ الواقع، فبل يعترب من قبيل التورية وال 

وأما إف كاف اللفظ يفهم منو الواقع وغّبه فهي من أنواع الببلغة، وىي  .ٰبل
صدؽ وليست بالكذب كقو٥بم لؤلعور: ليت عينيو سواء، يصلح دعاء لو 

والتورية ىي أف يكوف للكبلـ معنياف أحدٮبا قريب واآلخر بعيد، فّبيد  .وعليو
ىذه ا٢باؿ وإف  ا٤بتكلم ا٤بعُب البعيد ويفهم السامع ا٤بعُب القريب، ففي مثل

فهم السامع خبلؼ ما أراد ا٤بتكلم، ولكن ٓب يفهم خبلؼ الواقع الذي تدؿ 
ففي صحيح البخاري أف أنس بن  .التورية  أقر الرسوؿوقد  .عليو ا١بملة

إلى المدينة، وىو مردف أبا   أقبل نبي اهلل»مالك رضي اهلل عنو قاؿ: 
ال يعرف قال: فيلقى الرجل شاب  بكر، وأبو بكر شيخ يُعَرف، ونبي اهلل 

ىذا الرجل  :يا أبا بكر من ىذا الرجل الذي بين يديك، فيقول :أبا بكر فيقول
قال: فيحسب الحاسب أنو إنما يعني الطريق، وإنما يعني  .يهديني السبيل

 .«سبيل الخير
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 سـالتجس
التجسس ىو تفحص األخبار، يقاؿ ُب اللغة جس األخبار 

فإذا تفحص الشخص األخبار فقد  .ا١باسوس و٘بسسها تفحص عنها، ومنو
٘بسسها، وىو جاسوس سواء تفحص األخبار الظاىرة أو ا٤بخفية، فبل يشَبط 
ُب تفحص األخبار أف تكوف ٨بفية، أي أسرارًا حٌب يكوف ٘بسساً، بل 
التجسس ىو تفحص األخبار ما ٱبفى منها وما يظهر، أي األسرار وغّب 

بيعيًا دوف تفحص، ودوف أف يكوف عملو أما إذا رأى أشياء ط .األسرار
تفحص األخبار، أو ٝبع أخبار لنشرىا، أو اىتم باألخبار، فإف كل ذلك ال 
يكوف ٘بسساً ما داـ ٓب يتفحص األخبار، وٓب يكن من عملو تفحص األخبار، 

ألف تفحص  .حٌب لو تتبع األخبار ُب مثل ىذه ا٢باالت ال يكوف ٘بسساً 
إ٭با يكوف بتتبعها والتدقيق فيها لغرض االطبلع األخبار الذي ىو التجسس 

أما من يتتبع األخبار ليجمعها فهو ال يدققها لغرض االطبلع عليها  .عليها
وعلى ذلك ال يقاؿ ٤بن يتتبع األخبار وٯبمعها   .بل ٯبمعها لينشرىا على الناس

كمراسلي ا١برائد ووكاالت األنباء جاسوس، إال أف يكوف عملو التجسس 
ففي ىذه ا٢باؿ يكوف جاسوسًا ال  .راسلة ا١برائد والوكاالت وسيلةواٚبذ م

لكونو مراسبًل يتتبع األخبار، بل لكوف عملو ىو التجسس، واٚبذ ا٤براسلة 
وسيلة للتغطية كما ىي ا٢باؿ مع كثّب من ا٤براسلْب، وال سيما الكفار ا٢بربيْب 

هم ٩بن يتفحصوف وأما موظفو دائرة التحري وا٤بكتب الثاين ومن شاكل .منهم
 .األخبار فإهنم جواسيس ألف عملهم ٘بسس

أما حكم التجسس فإنو  .ىذا ىو واقع التجسس وواقع ا١باسوس
فإف كاف التجسس على ا٤بسلمْب، أو  .ٱبتلف باختبلؼ من يتجسس عليهم
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على الذميْب الذين ىم رعايا كا٤بسلمْب فحراـ وال ٯبوز، وإف كاف التجسس 
سواء أكانوا حربيْب حقيقة أـ حكمًا فإنو جائز على الكفار ا٢بربيْب 

 أما كوف التجسس على ا٤بسلمْب وعلى .للمسلمْب، وواجب على ا٣بليفة
 قاؿ تعأب:  فآالقر بصريح فثابت حراماً  اإلسبلمية الدولة رعايا       

                              
وىذا النهي عاـ فيشمل كل ٘بسس، سواء  .فنهى اهلل ُب اآلية عن التجسس

أكاف ٘بسسًا لنفسو أـ لغّبه، وسواء أكاف ٘بسسًا للدولة أـ لؤلفراد أـ 
 .للتكتبلت، وسواء أكاف الذي يقـو بو أي بالتجسس، ا٢باكم أـ احملكـو

وقد أخرج  .بق عليو أنو ٘بسس، فكلو حراـفالكبلـ عاـ يشمل كل شيء ينط
قاؿ:  إف رسوؿ اهلل أٞبد وأبو داود بسنده عن ا٤بقداد وأيب أمامة قاال: 

 .«إن األمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدىم»
وىنا يرد سؤاؿ وىو: ىل ٯبوز للمسلم أف يشتغل موظفًا ُب دائرة 

ر الٍب يكوف عملها أو من التحري، أو دائرة ا٤بباحث، أو غّبىا من الدوائ
وا١بواب على ذلك ينظر، فإف كانت الوظيفة للتجسس  ؟عملها التجسس

على ا٤بسلمْب، أو على الذميْب الذين ىم رعايا كا٤بسلمْب فبل ٯبوز، إذ ىو 
حراـ بصريح القرآف، وٲبنع منو الذمي كما ٲبنع ا٤بسلم، ألف الذمي ُب دار 

ـ على نفسو إال ما يتعلق منها بالعقائد اإلسبلـ ٨باطب بتطبيق أحكاـ اإلسبل
وأما إف كانت الوظيفة للتجسس على الكفار  .والعبادات، وىذا ليس منها

ا٢بربيْب الذين يدخلوف ببلدنا من مستأمنْب ومعاىدين فإنو ٯبوز، إذ ٯبوز 
التجسس على الكفار ا٢بربيْب، سواء أكانوا حربيْب حقيقة أـ حكماً، وسواء 

وعلى ذلك فإف وجود دائرة التحري أو  .دىم أـ ُب ببلدناأكاف ذلك ُب ببل
ا٤بباحث أو ما شاكلها ليس ٕبراـ بل واجب، وا٢براـ فيها ىو التجسس على 

فبل ٯبوز للدولة أف توجد  .ا٤بسلمْب وعلى الذميْب الذين ىم رعايا كا٤بسلمْب
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ال و  .دائرة للتجسس على ا٤بسلمْب وعلى سائر الرعايا، بل ٰبـر عليها ذلك
يقاؿ إف مصلحة الدولة تقتضي أف تعرؼ أخبار الرعية حٌب تكشف 
ا٤بؤامرات، وهتتدي إٔب اجملرمْب، ألف الدولة ٲبكن أف تعرؼ ذلك عن طريق 

على أف كوف العقل يرى أف  .الشرطة والعسس، وليس عن طريق التجسس
 ذلك الشيء مصلحة، أو ليس ٗبصلحة ال يكوف علة للتحرًن أو اإلباحة، وإ٭با

على أف آيات القرآف حْب تأٌب صرٰبة  .ما يراه الشرع مصلحة فهو ا٤بصلحة
ُب ٙبرًن شيء ال يبقى مكاف للحديث عما فيو مصلحة لتعليل جعلو حبلاًل، 

 إذ ال قيمة لذلك أماـ نص القرآف الصريح، والقرآف يقوؿ:      
دؿ عليو اآلية وما ىو يعِب النهي عن التجسس، وال سبيل إٔب فهم غّب ما ت

وٓب يرد أي دليل ٱبصص عمـو ىذه اآلية، أو يستثِب منها  .صريح ُب لفظها
شيئًا فتبقى على عمومها تشمل كل ٘بسس، فيكوف التجسس على الرعايا  

 .كلو حراـ
ىذا بالنسبة للتجسس على ا٤بسلمْب أو على الذميْب الذين ىم رعايا  

يْب على الكفار ا٢بربيْب سواء أكانوا أما ٘بسس ا٤بسلمْب والذم .كا٤بسلمْب
حربيْب حقيقة أـ حربيْب حكمًا فهو مستثُب من عمـو اآلية لورود أحاديث 

أما الكفار ا٢بربيوف فإف  .خصصت ٙبرًن التجسس بغّب الكفار ا٢بربيْب
التجسس عليهم جائز للمسلمْب، وواجب على خليفة ا٤بسلمْب أي على 

بعث عبد اهلل بن جحش  شاـ أف النيب فقد جاء ُب سّبة ابن ى .الدولة
وبعث معو ٜبانية رىط من ا٤بهاجرين، وكتب لو كتاباً وأمره أف ال ينظر فيو حٌب 

 .يسّب يومْب ٍب ينظر فيو، فيمضي ٤با أمره بو، وال يستكره من أصحابو أحداً 
إذا »فلما سار عبد اهلل بن جحش يومْب فتح الكتاب فنظر فيو فإذا فيو: 

ل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها نـز ابي ىذا فامِض حتى تنظرت في كت
عبد اهلل  ففي ىذا الكتاب يأمر الرسوؿ  .«قريشاً، وتعلم لنا من أخبارىم
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ولكنو ٯبعل  .بن جحش بالتجسس لو على قريش، وبأف يعلمو من أخبارىا
 .التخيّب ألصحابو أف يسّبوا معو أو ال، أما ىو فإنو يعـز عليو أف ٲبضي

يكوف الرسوؿ قد طلب القياـ بالتجسس من ا١بميع، ولكنو عـز على عبد ف
اهلل، وخّبَّ الباقْب، وىذا دليل على أف الطلب بالنسبة ألمّب ا١بماعة طلب 
، فكاف ذلك دليبًل على أف  ، وبالنسبة لغّبه ٩بن معو طلب غّب جاـز جاـز

التجسس  على أف ٘بسس ا٤بسلمْب على العدو جائز، وليس ٕبراـ، ودليبلً 
على أف التجسس على العدو من األمور الٍب ال يستغِب  .واجب على الدولة

عنها جيش ا٤بسلمْب، فبل يتم تكوين جيش للحرب دوف أف تكوف معو 
جاسوسية لو على عدوه، فصار وجود ا١باسوسية ُب ا١بيش واجبًا على الدولة 

 .(ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب)من باب 
أما  .سس من حيث كونو حرامًا أو جائزًا أو واجباً ىذا حكم التج

حكم عقوبة ا١باسوس الذي يتجسس للكفار ا٢بربيْب فتختلف باختبلؼ 
أما الكافر ا٢بريب حْب يكوف جاسوسًا فإف  .تابعية ا١باسوس وباختبلؼ دينو

حكمو القتل قواًل واحداً، وال حكم لو غّب ذلك ويقتل ٗبجرد معرفة أنو 
وذلك ٤با رواه البخاري عن سلمة  .د ثبوت كونو جاسوساً جاسوس، أي ٗبجر 
َعْيٌن من المشركين وىو في سفر، فجلس   أتى النبي»بن األكوع قاؿ: 

اطلبوه فاقتلوه، فسبقتهم  :النبي  انسّل، فقال عند أصحابو يتحدث ثم
فانتزع َطَلقاً »وعند مسلم من رواية عكرمة بلفظ:  «إليو فقتلتو فنفلني سلبو

َقِبو فقيد بو الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة من ح
وُب رواية أليب نعيم ُب ا٤بستخرج  «ورقة في الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد
فهذا صريح بأف  «أدركوه فإنو عين»من طريق ٰبٓب ا٢بماين عن أيب العميس: 

٩با يكوف قرينة  .هالرسوؿ ٗبجرد أف ثبت عنده أنو جاسوس قاؿ اطلبوه فاقتلو 
، فيكوف حكمو القتل قواًل واحداً، وىو عاـ ُب   على أف الطلب طلب جاـز
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كل كافر حريب، سواء أكاف معاىداً، أـ مستأمناً، أـ غّب معاىد وال مستأمن، 
 .فكلو كافر حريب حكمو القتل إذا كاف جاسوساً 

أما الكافر الذمي حْب يكوف جاسوسًا فإنو ينظر فيو فإف كاف قد 
شرط حْب دخولو ُب الذمة أف ال يتجسس، وإف ٘بسس يقتل، فإنو يعمل 

لشرط، وأما إف ٓب يشَبط عليو بالشرط، فإذا صار جاسوسًا يقتل حسب ا
ا٤بوجع الشديد إال أف قتلو ليس واجباً على اإلماـ  فإف عقوبتو ىي التعزير ذلك

 .والدولة وٓب يشَبط عليو ذلك ُب عقد الذمة كسابق ألنو من رعايا
وأما ا١باسوس ا٤بسلم الذي يتجسس للعدو على ا٤بسلمْب والذميْب 

، للمشركْب وكاف عيناً  أمر بقتل فرات بن حياف فإنو ال يُقتل ألف الرسوؿ 
فيما  وقاؿ  رفع القتل عنو، فلما قالوا، يا رسوؿ اهلل إنو يزعم أنو مسلم

م فرات بن إن منكم رجااًل نكلهم إلى إيمانهم، منه»: أخرجو أبو داود
عن علي »وروى البخاري:  .َفِعلَّة الكف عن قتلو كونو صار مسلماً  ،«حيان

أنا والزبير والمقداد بن   بن أبي طالب رضي اهلل عنو قال: بعثني رسول اهلل
األسود وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإّن بها ظعينة، ومعها كتاب، 

حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن فخذوه منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، 
لُتخرجنَّ الكتاب  :ما معي كتاب، فقلنا تبالظعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، فقال

فإذا فيو: من   أو لَنُـْلِقَينَّ الثياب، فأخرجتو من عقاصها، فأتينا بو رسول اهلل
 حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أىل مكة يخبرىم ببعض أمر رسول اهلل

، رسول اهلل فقال : قال: يا رسول اهلل ال تعجل  ؟ما ىذا يا حاطب
، إني كنت امرأ ملصقًا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك  عليَّ
من المهاجرين لهم قـََرابات بمكة يحمون بها أىليهم وأموالهم، فأحببت إذ 
فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندىم يدًا يحمون بها قرابتي، وما 

 : فعلت كفرًا، وال ارتدادًا، وال رضا بالكفر بعد اإلسالم، فقال رسول اهلل
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لقد صدقكم، فقال عمر: يا رسول اهلل دعني أضرب عنق ىذا المنافق، قال: 
إنو شهد بدرًا، وما يدريك لعلَّ اهلل أن يكون قد اطلع على أىل بدر فقال: 

فيو على حاطب أنو  فهذا ا٢بديث قد ثبت .«إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
٘بسس على ا٤بسلمْب وٓب يقتلو الرسوؿ، فدؿ ذلك على أف ا١باسوس ا٤بسلم 

وال يقاؿ إف ذلك خاص بأىل بدر، ألف ا٢بديث معلل بكونو من  .ال يقتل
أىل بدر، ال يقاؿ ذلك، ألنو وإف كاف النص ورد ٗبا يفيد التعليل، وسيق على 

د رفع عنو د عن فرات بن حياف قوجو تفهم منو العلية، إاّل أف حديث أٞب
، ينفي العلية من ىذا ا٢بديث وٯبعلو وصف واقع ألف القتل ألنو صار مسلماً 

وال يقاؿ حديث فرات بن حياف عند أيب  .فرات بن حياف ليس من أىل بدر
داود ُب إسناده أبو ٮباـ الدالؿ ٧بمد بن ٧ببب وال ٰبتج ٕبديثو وىو يرويو عن 

ذلك ألنو قد روى أٞبد ىذا ا٢بديث عن سفياف بشر  سفياف الثوري، ال يقاؿ
 .بن السري البصري، وىو ٩بن اتفق البخاري ومسلم على االحتجاج ٕبديثو

فا٢بديث ثابت وٰبتج بو وىو دليل على أف ا١باسوس ا٤بسلم ال يقتل، وإ٭با 
 .يعاقب با٢ببس وغّبه حسب ما يراه القاضي أو ا٣بليفة

 .لمْب والذميْب للعدو الكافر ا٢بريبوىذا كلو ُب التجسس على ا٤بس
أما التجسس على ا٤بسلمْب ال للعدو، أي ليس للكافر ا٢بريب، بل جملرد 
ا١باسوسية، أو ٤بسلمْب، أو للدولة، فإنو مع كونو حرامًا ٓب يرتب الشرع ٥بذا 

 .الذنب عقوبة معينة، فتكوف عقوبتو التعزير
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 ةـدنـاله
قريشًا عاـ  جائز، ٤بهادنتو عقد ا٥بدنة بْب ا٤بسلمْب والكفار 

ولكن جواز ا٥بدنة مقيد بوجود مصلحة يقتضيها ا١بهاد أو نشر  .ا٢بديبية
بلغو قبل مسّبه إٔب ا٢بديبية أف مواطأة   وذلك أف رسوؿ اهلل  .الدعوة

وأنو بادر بعد رجوعو من  .كانت بْب أىل خيرب ومكة على غزو ا٤بسلمْب
در كذلك إٔب إرساؿ الرسل إٔب ا٤بلوؾ ا٢بديبية مباشرة إٔب غزو خيرب وبا

واألمراء يدعوىم إٔب اإلسبلـ، ٩با يدؿ على أف ىدنة ا٢بديبية كانت ٤بصلحة 
إذ استطاع ٗبوادعة قريش أف يتفرغ ٢برب خيرب،  .تتعلق با١بهاد ونشر الدعوة

وال ٘بوز ا٥بدنة عند عدـ وجود ىذه ا٤بصلحة، إذ  .ولدعوة ا٤بلوؾ واألمراء
لقتاؿ ا٤بفروض، وىو ال ٯبوز إاّل ُب حاٍؿ يقع وسيلًة إٔب القتاؿ، ا٥بدنة ترؾ ا

  قاؿ تعأب:  .ألهنا حينئذ تكوف قتااًل معُب      
        . 

 .نة ٯبب تقدير مدة معينة معلومة ٥باوإذا ٙبققت ا٤بصلحة لعقد ا٥بد
وال ٘بوز ا٤بهادنة دوف تقدير مدة، ألهنا عقد مؤقت وإطبلقو عن ذكر ا٤بدة 
يفسده القتضائو التأبيد ا٤بمتنع ُب عقد ا٥بدنة، حٌب يبقى ا١بهاد قائماً، ألف 

وتقدير مدة معينة ُب ا٥بدنة شرط من شروط  .تأبيدىا ٲبنع ا١بهاد، وىو فرض
ذا ٓب تقدر مدة معينة فيها، فسد عقد ا٥بدنة، ألف ىدنة ا٢بديبية  صحتها، فإ

 .كانت قد قدرت فيها مدة معينة
وإذا عقدت ا٥بدنة وصحت وجب علينا الكف عنهم، ومراعاة عقد 
ا٥بدنة حٌب تنقضي مدهتا، أو ينقضوىا ىم، ويكوف نقضها بتصريح منهم أو 

ء ٨بالف لشروط ا٥بدنة، وٓب بقتالنا، أو قتل مسلم أو ذمي بدارنا، أو فعل شي
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 .فإذا حصل ذلك تنقض ا٥بدنة فيهم ٝبيعاً  .ينكر الباقوف عليو بقوؿ وال فعل
وكذلك إذا خافت الدولة خيانتهم بشيء ٩با ينقض إظهاره ا٥بدنة، بأف ظهرت 

وإذا حصل شيء من ذلك جازت  .أمارة بذلك، كاف ىذا نقضًا للهدنة
ألف نقضهم للهدنة يبيح للمسلمْب  .هناراً اإلغارة عليهم ُب كل وقت ليبًل أو 

٤با ىادف قريشاً  أف يقاتلوىم، وأف ينقضوا ا٥بدنة معهم، ألف الرسوؿ 
فنقضت عهده حل لو منهم ما كاف ٧برمًا عليو منهم، فقاتلهم وفتح مكة، 

 اء مدتو، أو بنقضو، قاؿ تعأب: ػة عقد مؤقت ينتهي بانقضػدنػألف ا٥ب  
               :وقاؿ          

                 :وقاؿ                 
                                  

   .  وإذا أخل األعداء بشروط ا٥بدنة، وٓب يراعوا اتفاقيتها ُب
تصرفاهتم معنا فقد أحّلونا من عهدنا، وبذلك حلت لنا دماؤىم وأموا٥بم، 
ووجب علينا حرهبم، فيجب علينا أف نقاتلهم مذ قاتلونا، وأف ننقض ا٥بدنة 

 .معهم مذ نقضوىا
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 كريةـالف العسـاألح
إاّل أف كلمة  .ا٢بلف ُب اللغة العهد والصداقة يقاؿ حالفو من عاىده

ا٢بلف صار االصطبلح عليها بأهنا أكثر ما تطلق على ا٤بعاىدات العسكرية 
واألحبلؼ العسكرية ىي اتفاقات تعقد بْب دولتْب أو أكثر ٘بعل  .خاصة

نهما، أو ٘بعل ا٤بعلومات العسكرية جيوشهما تقاتل مع بعضها عدواً مشَبكاً بي
واألدوات ا٢بربية متبادلة بينهما، أو إذا وقعت إحداٮبا ُب حرب تتشاوراف 

وىذه  .لتدخل األخرى معها أو ال تدخل حسب ا٤بصلحة الٍب يرياهنا
األحبلؼ قد تكوف معاىدات ثنائية تعقد بْب دولتْب أو ثبلث أو أكثر، 

ى إحدى الدوؿ ا٤بتعاىدة اعتداء عليها ولكن ال يعترب فيها االعتداء عل
ٝبيعها، بل إذا حصل اعتداء على إحدى الدوؿ ا٤بتعاىدة تتشاور الدولة 
ا٤بعتدى عليها مع الدوؿ الٍب بينها وبينها حلف عسكري، وعلى ضوء 
مصلحتهما تعلن ا٢برب مع الدولة ا٤بعتدى عليها ضد الدولة ا٤بعتدية أو ال 

ؼ معاىدات ٝباعية يعترب فيها االعتداء على وقد تكوف ىذه األحبل .تعلن
إحدى الدوؿ ا٤بتعاىدة اعتداء عليها ٝبيعها، وإذا وقعت إحداىا ُب حرب مع 

وىذه  .دولة ما أصبحت ٝبيع الدوؿ ا٤بتعاىدة ُب حالة حرب ضد ىذه الدولة
األحبلؼ كلها سواء أكانت معاىدات ثنائية، أو معاىدات ٝباعية، أـ غّب 

ارب ا١بيش مع حليفو ليدافع عنو وعن كيانو، سواء أكانت ذلك ٙبتم أف ٰب
 .٥با قيادات متعددة أو قيادة واحدة

وىذه األحبلؼ باطلة من أساسها، وال تنعقد شرعًا وال تلتـز هبا 
األُمة حٌب لو عقدىا خليفة ا٤بسلمْب، ألهنا ٚبالف الشرع، إذ ٘بعل ا٤بسلم 

علو يقاتل من أجل بقاء كياف كفر، يقاتل ٙبت إمرة كافر، وٙبت راية كفر، و٘ب



 

 ٕٔٓ 

فبل ٰبل ٤بسلم أف يقاتل إال ٙبت إمرة مسلم، وٙبت راية  .وذلك كلو حراـ
وقد ورد النهي ُب ا٢بديث الصحيح عن القتاؿ ٙبت راية الكفار  .اإلسبلـ

 :وٙبت إمرهتم، فقد روى أٞبد والنسائي عن انس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
نار  وال .أي ال ٘بعلوا نار ا٤بشركْب ضوءًا لكم «ال تستضيئوا بنار المشركين»

نار ا٢برب، أي أوجد شرىا وىيَّجها، ونار  كناية عن ا٢برب، ويقاؿ أوَقدَ 
وا٢بديث يكِب  .التهويل نار كانت العرب ُب ا١باىلية يوقدوهنا عند التحالف

عن ا٢برب مع ا٤بشركْب وأخذ رأيهم، فيفهم منو النهي عن ا٢برب مع 
 .ا٤بشركْب

ألحبلؼ أيضًا ٘بعل الكفار يقاتلوف مع ا٤بسلمْب مع احتفاظهم وا
بكياهنم أي يقاتلوف كدولة ال كأفراد، وقد هنى الرسوؿ عن االستعانة بالكفار  

  أن رسول اهلل»فقد ورد من حديث الضحاؾ رضي اهلل عنو:  .ككياف
هود  قالوا: ي ؟خرج يوم ُأحد فإذا كتيبة حسناء أو قال خشناء فقال: من ىؤالء

وقد  .رواه الطرباين ُب الكبّب واألوسط «فقال: ال نستعين بالكفار .كذا وكذا
خرج »أخرب ا٢بافظ أبو عبد اهلل، فساؽ بسنده إٔب أيب ٞبيد الساعدي قاؿ: 

قالوا بني  ؟نيَّة الوداع إذا كتيبة قال: من ىؤالءَـ حتى إذا َخلَّف ث  رسول اهلل
قالوا: ال، بل ىم على  ؟ل: وأسلمواقينقاع وىو رىط عبد اهلل بن سالم قا

فالرسوؿ رفض  «نستعين بالمشركين فليرجعوا، فإنا ال دينهم، قال: قولوا لهم
االستعانة باليهود وقاؿ بصيغة العمـو ال نستعْب بالكفار، ال نستعْب 

وال يقاؿ انا نستعْب بالكفار على عدونا، واالستعانة بالكافر  .با٤بشركْب
قر قزماف على ا٢برب معو ُب أحد وىو كافر، واستعاف جائزة، ألف الرسوؿ أ

بناس من يهود خيرب ُب حربو، ال يقاؿ ذلك ألف االستعانة بالكفار جائزة إذا  
وىؤالء الذين استعاف هبم الرسوؿ استعاف هبم  .كانوا أفراداً ٙبت راية ا٤بسلمْب
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رئيس ولذلك ٤با جاء يهود بِب قينقاع وجاءوا وىم قبيلة ٥بم  .وىم أفراد
وحدىم، وىم كدولة عاىدوا الرسوؿ من قبل، جاءوا ٰباربوف مع الرسوؿ وىم 

بن سبلـ، فأىب االستعانة هبم على اعلى ىذه ا٢باؿ وقيل لو ىم رىط عبد اهلل 
 .وعليو ال ٘بوز االستعانة ٔبيش كافر، وٙبت راية دولتو الكافرة .ىذا الوجو

من حديث »: السرخسي ُب ا٤ببسوط ُب كتاب السَّب قاؿ اإلماـ 
ُأحد فإذا كتيبة حسناء أو  خرج يوم  الضحاك رضي اهلل عنو أن رسول اهلل

 «قالوا: يهود كذا وكذا فقال: ال نستعين بالكفار ؟قال خشناء فقال: من ىؤالء
وتأويلو أهنم كانوا متعززين ُب أنفسهم ال يقاتلوف ٙبت راية ا٤بسلمْب، وعندنا 

تلوف ٙبت راية ا٤بسلمْب، فأما إذا انفردوا براية إ٭با نستعْب هبم إذا كانوا يقا
ال »أنو قاؿ:  أنفسهم فبل يستعاف هبم، وىو تأويل ما روي عن النيب 

أنا » :رواه أٞبد والنسائي من طريق أنس وقاؿ  «تستضيئوا بنار المشركين
 .يعِب إذا كاف ا٤بسلم ٙبت راية ا٤بشركْب .«برئ من كل مسلم قاتل مع مشرك

يتبْب أف األحبلؼ العسكرية مع الدوؿ الكافرة حراـ ومن ذلك 
ل لو أف يسفك دمو ُب سبيل الدفاع ػلم ال ٰبػعلى أف ا٤بس .ًا وال تنعقدػرعػش

عن كافر حريب، وإ٭با يقاتل ا٤بسلم الناس ليدخلوا ُب اإلسبلـ من الكفر، فأما 
فهذا فك ُب ذلك دمو ػر إٔب الكفر ويسػفػأف يقاتل الكفار ليدخلوا من الك

 .حراـ



 

 ٕٕٔ 

 زةـدات الجائـاىـالمع
للدولة اإلسبلمية أف تعقد معاىدات الصلح وا٥بدنة، وحسن ا١بوار، 
ومعاىدات ثقافية، وا٤بعاىدات التجارية وا٤بالية، وما شابو ذلك من ا٤بعاىدات 

وإذا  .الٍب تقتضيها مصلحة الدعوة اإلسبلمية بالشروط الٍب يقرىا اإلسبلـ
شروطًا ال يقرىا اإلسبلـ فإنو يبطل منها من الشروط تضمنت ىذه ا٤بعاىدات 

ألف كل شرط  .ما ال يصح ُب اإلسبلـ، وتبقى ا٤بعاىدة نافذة ُب باقي الشروط
فإذا كانت  .ٱبالف الشرع فهو باطل، ولو رضي بو ووافق عليو خليفة ا٤بسلمْب

و بْب الدولة اإلسبلمية وبْب عدو ٥با حالة حرب فإنو ٯبوز ٥با أف تعقد مع
معاىدة ىدنة، ومعاىدة صلح، حسب ما يقتضيو ا٤بوقف حينئذ، وما تتطلبو 

وإذا رأت الدولة اإلسبلمية أف تسآب وتصادؽ دولة ٦باورة، أو  .مصلحة الدعوة
 .دولة بعيدة عنها ألمر تقتضيو مصلحة الدعوة، فإنو ٯبوز ٥با أف تفعل ذلك

الدعوة إليهم، وإلٯباد  فقد ٘بد الدولة ُب ا٤بوادعات مع الكفار أداة لتوصل
رأي عاـ عندىم عن اإلسبلـ، وقد ٘بد ُب ا٤بوادعات دفع شر كبّب، أو 
التوصل إٔب عدو آخر، ولذلك ٯبوز للدولة اإلسبلمية أف تعقد مع الدوؿ 
اجملاورة معاىدة حسن جوار، كما ٯبوز أف تعقد مع الدوؿ غّب اجملاورة 

 ذلك طريقًا للدعوة اإلسبلمية، معاىدات عدـ اعتداء ٤بدة معينة، إذا رأت ُب
أو ٞباية للمسلمْب، أو أية مصلحة لئلسبلـ أو للمسلمْب، أو لسّب الدعوة 

ليؤمن الطرؽ الٍب  ضمرةبِب مدِب وبِب  فقد عاىد الرسوؿ  .اإلسبلمية
يسلكها جيشو حملاربة عدوه، وعاىد يوحنا بن رؤبة ُب تبوؾ ليؤمن حدود 

وإذا طلب قـو من أىل ا٢برب  .د ببلد الشاـالدولة من جهة الرـو على حدو 
ا٤بوادعة سنْب معلومة بغّب شيء، نظر ا٣بليفة ُب ذلك فإف رآه خّباً للمسلمْب 

 لشدة شوكتهم، أو لغّب ذلك فعلو، لقولو تعأب:          



 

 ٕٖٔ 

        وألف الرسوؿ  صاّب أىل مكة عاـ ا٢بديبية على أف يضع
٢برب بينو وبينهم مدة معلومة، وقد كاف ذلك ألف الرسوؿ بلغو أف مواطأة  ا

كانت بْب أىل خيرب ومكة على غزو ا٤بسلمْب فوادع قريشًا ٍب ذىب حملاربة 
 .خيرب

وُب ا٤بوادعات ا١بائزة كلها يَبؾ أمر عقدىا أو عدـ عقدىا إٔب رأي 
حفظ قوة ا٤بسلمْب ا٣بليفة واجتهاده، ألف ا٣بليفة نصب ناظراً، ومن النظر 

فقد يرى ُب ا٤بوادعة مصلحة للمسلمْب إذا كانت للكفار شوكة، أو  .أوالً 
احتاج إٔب أف ٲبعن ُب دار ا٢برب ليتوصل إٔب قـو ٥بم بأس شديد فبل ٯبد بّداً 

فا٤بسألة موكولة لرأي ا٣بليفة يقدرىا ٕبسب ما  .من أف يوادع من على طريقو
ا٤بوادعة خّبًا للمسلمْب فبل ينبغي أف  يرى خّبًا للمسلمْب وإف ٓب تكن

  يوادعهم، لقولو تعأب:                        
وإذا طلب  .وألف قتاؿ الكفار فرض، وترؾ ما ىو فرض من غّب عذر ال ٯبوز

َبؾ ٰبكم ملك أو أمّب أو دولة من أىل ا٢برب الذمة من ا٤بسلمْب على أف يُ 
ُب أىل ٩بلكتو ٗبا شاء من قتل أو صلب أو غّبه ٩با ال يصلح ُب دار اإلسبلـ 
ٓب ٯُبب إٔب ذلك، ألف التقرير على الظلم مع إمكاف ا٤بنع حراـ، وألف الذمي 
من يلتـز أحكاـ اإلسبلـ فيما يرجع إٔب ا٤بعامبلت فهذا الشرط الذي يطلبو 

فإف  .موجب العقد فهو شرط باطلا٤بلك أو األمّب أو الدولة ىو ٖببلؼ 
أعطي الصلح والذمة على ىذا بطل من شروطو ما ال يصلح ُب اإلسبلـ، 

وإف  .رواه البخاري ،«أيما شرط ليس في كتاب اهلل فهو باطل» :لقولو 
طلب الصلح والذمة ورضي ٕبكم اإلسبلـ صار ذمة للمسلمْب، وُحِكم 

 الببلد اإلسبلمية، وصار الدفاع باإلسبلـ، ودخلت الببلد الٍب كاف ٰبكمها ُب
 .عنها دفاعاً عن الببلد اإلسبلمية، وصارت نصرهتم واجبة كنصرة ا٤بسلمْب



 

 ٕٔٗ 

 راريةـدات االضطـاىـالمع
قد يقع ا٤بسلموف ُب احوؿ شديدة تضطرىم إٔب التسليم بأمور ال 

وقد تقع الدولة اإلسبلمية ُب أزمات داخلية أو  .٘بوز، ولكن الضرورة ٙبتمها
رجية تضطرىا ألف تعقد معاىدات ال تؤدي مباشرة إٔب ٞبل الدعوة، وال خا

إٔب القتاؿ ُب سبيل اهلل، ولكنها تسهل إٯباد ظروؼ ٛبكن ٞبلها ُب ا٤بستقبل، 
فمثل ىذه ا٤بعاىدات  .أو تدفع شر وقف الدعوة، أو ٙبفظ كياف ا٤بسلمْب

تكوف نافذة ٘برب الضرورة على عقدىا، ولذلك ٯبوز للخليفة أف يعقدىا، و 
على ا٤بسلمْب، وتقع ىذه ا٤بعاىدات ُب حالتْب اثنتْب نص عليهما الفقهاء 

 وٮبا:
ا٢بالة األؤب: إف أراد قـو من أىل ا٢برب ا٤بوادعة من ا٤بسلمْب سنْب 
معلومة على أف يؤدي أىل ا٢برب ا٣براج إليهم كل سنة شيئاً معلوماً، على أف 

دىم ٓب يفعل ذلك، ألنو إقرار على ال ٘بري أحكاـ اإلسبلـ عليهم ُب ببل
الكفر، إاّل إذا كانت الدولة غّب قادرة على منع الظلم، ورأت ُب ىذه ا٤بوادعة 

وُب ىذه ا٢باؿ ال يكوف ٥بم  .خّباً للمسلمْب فإنو ٯبوز حينئذ اضطراراً عقدىا
على الدولة اإلسبلمية ا٤بعونة والنصرة، ألهنم هبذه ا٤بوادعة ال يلتزموف أحكاـ 

سبلـ، وال ٱبرجوف عن أف يكونوا أىل حرب حْب ٓب ينقادوا ٢بكم اإل
وقد عاىد رسوؿ اهلل يوحنا  .اإلسبلـ، فبل ٯبب على ا٤بسلمْب القياـ بنصرهتم

بن رؤبة وىو ُب تبوؾ على حدود ببلد الشاـ، وتركو ُب منطقتو على دينو، وٓب 
٤بدة ٘بعل يدخل ٙبت راية ا٤بسلمْب وحكمهم، وىذه ا٤بعاىدة احملدودة ا

فمن دخلها من ا٤بسلمْب  .األماف ٥بذه الدولة مضمونًا من الدولة اإلسبلمية
ومن  .يدخلها بأماف ا٤بعاىدة دوف أماف منفرد، وال ٯبوز لو أف يتعرض ألىلها



 

 ٕٔ٘ 

دخل ببلد ا٤بسلمْب من رعايا ىذه الدولة يدخلوهنا بأماف ا٤بعاىدة، وال ٰبتاج 
وال  .ٯبوز أف يتعرض لو أحد من ا٤بسلمْبإٔب أماف جديد سوى ا٤بوادعة، وال 

ٲبنع التجار من ٞبل التجارة ٥بذه الدولة إاّل األدوات الٍب تستعمل ُب ا٢برب،  
 .كالسبلح وا٤بواد ا٢بربية وما شابو ذلك، ألهنم أىل حرب وإف كانوا موادعْب

ا٢بالة الثانية: عكس ا٢بالة األؤب، وىي أف يدفع ا٤بسلموف إٔب 
وقد ذكر الفقهاء أنو إف حاصر العدو  .قابل سكوتو عنهمعدوىم مااًل م

ا٤بسلمْب، وطلبوا ا٤بوادعة سنْب معلومة على أف يؤدي ا٤بسلموف للكفار شيئاً 
معلومًا كل سنة، فبل ينبغي للخليفة أف ٯبيبهم إٔب ذلك ٤با فيو من الدنية 

على وىو أف ٱباؼ ا٤بسلموف ا٥ببلؾ  .والذلة با٤بسلمْب إاّل عند الضرورة
 .أنفسهم، ويرى ا٣بليفة أف ىذا الصلح خّب ٥بم، فيحنئذ ال بأس بأف يفعلو

أن المشركين أحاطوا بالخندق وصار المسلمون في » فقد روى الطرباين
  بالء كما قال اهلل تعالى:                    

     بعث رسول اهلل  ى ُعيينة بن حصن وطلب منو أن إل
إالّ  ىفأب ،يرجع بمن معو على أن يعطيو كل سنة ثلث ثمار المدينة

النصف، فلما حضر رسلو ليكتبوا الصلح بين يدي رسول اهلل، قام سيدا 
األنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي اهلل عنهما وقاال: يا رسول 

وإن كان رأياً رأيت فقد كنا  اهلل إن كان ىذا عن وحي فامض لما أمرت بو،
دين فكانوا ال يطمعون في  نحن وىم في الجاىلية لم يكن لنا وال لهم

ثمار المدينة إاّل بشراء أو قرى، فإذا أعزنا اهلل بالدين وبعث فينا رسولو 
إني رأيت العرب  : فقال .ال نعطيهم إاّل السيف ؟نعطيهم الدنية

م عنكم فإذا أبيتم ذلك فأنتم رمتكم عن قوس واحدة فأحببت أن أصرفه
فهذا يدؿ على أف رسوؿ اهلل  .«إذىبوا فال نعطيكم إاّل السيف .وأولئك



 

 ٕٔٙ 

 فحْب رأى القوة  .ماؿ إٔب الصلح ُب االبتداء ٤با أحس ضعف ا٤بسلمْب
فيهم ٗبا قالو سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي اهلل عنهما، امتنع عن ذلك، 

اىدة مع الكفار يدفع ٥بم ماؿ عند خوؼ فدؿ على أنو ال بأس من عقد مع
وىذا ألهنم إف ظهروا على ا٤بسلمْب أخذوا ٝبيع األمواؿ وسبوا  .الضرر

 .وأنفع أىوف وأموا٥بم ذراريهم الذراري، فدفع بعض ا٤باؿ ليسلم ا٤بسلموف ُب



 

 ٕٔٚ 

 داتـاىـنقض المع
ٝبيع ا٤بعاىدات الٍب تعقدىا الدولة اإلسبلمية ٯبب أف تكوف ٧بددة 

ولكن ليس معُب عقد ا٤بعاىدة إلزاـ ا٤بسلمْب هبا ُب ٝبيع  .معْبألجل 
األحواؿ، كما أنو ليس معناه جواز الغدر با٤بعاىدة، ونقض ا٤بعاىدة، بل ٯبوز 
أف تنقض ا٤بعاىدة ُب أحواؿ معينة نص عليها الشرع، وال ٯبوز نقضها ُب غّب 

ى جواز نقض واألحواؿ الٍب نص الشرع عل .األحواؿ الٍب نص عليها الشرع
 مع العدو ىي: فيها ا٤بعاىدة

أواَل: إذا ظاىر ا٤بعاىد عدوًا من أعداء ا٤بسلمْب وناصره على 
ا٤بسلمْب، وذلك كأف يكوف بْب الدولة اإلسبلمية وبْب دولة أخرى حالة 
حرب فعلية فصارت الدولة الٍب بيننا وبينها معاىدة، ٛبد ىذا العدو بالسبلح 

ففي ىذه ا٢باؿ ٯبوز للدولة اإلسبلمية أف  .ره عليناأو ا٤باؿ أو الرجاؿ وتنص
  تنقض ا٤بعاىدة ألف اهلل يقوؿ:                 

                 .  مفهومو إذا ظاىروا على فإف
 .ض ا٤بعاىدة معهما٤بسلمْب أحداً جاز للمسلمْب نق

ثانياً: أف ينقض ا٤بعاىد شرطاً من شروط ا٤بعاىدة، وذلك كما حصل 
ُب صلح ا٢بديبية، فإف خزاعة دخلت ُب ٞباية الرسوؿ  مع الرسوؿ 

وحالفتو فنقضت قريش ىذا الشرط، وحرضت بِب بكر على خزاعة، ٍب ندمت 
ًا لو نقض وحاولت إبقاء ا٤بعاىدة، ولكن الرسوؿ اعترب ىذا النقض مبيح

 .ا٤بعاىدة، فنقضها وحارهبم وفتح مكة
قاؿ اهلل  .ثالثاً: إذا خيف خيانة ا٤بعاىد وغدره ٯبوز نقض ا٤بعاىدة

 تعأب:                             وُب ىذه



 

 ٕٔٛ 

ط ُب النقض حصوؿ وال يشَب  .ا٢باؿ ٯبب إعبلـ العدو بنقض ا٤بعاىدة معو
الغدر بالفعل، بل يكفي ٦برد ا٣بوؼ من العدو ألف يكوف مربرًا لنقض 

 .ويكتفى باإلعبلـ حٌب يستوي علم الطرفْب بالنقض .ا٤بعاىدة
وُب  .رابعاً: أف ينقض ا٤بعاىد ا٤بعاىدة مع الدولة اإلسبلمية نقضاً تاماً 

تكوف درساً ىذه ا٢باؿ ٯبب نقض ا٤بعاىدة معهم وضرهبم ضربات قاسية 
قاؿ  .وعربة لغّبىم حٌب ال يقدموا على معاملة ا٤بسلمْب ٗبثل ىذه ا٤بعاملة

   تعأب:                     
                          

                                   
    . 

ىذه ىي األحواؿ األربعة الٍب ٯبوز للمسلمْب فيها أف ينقضوا 
قاؿ  .ا٤بعاىدات ا٤بعقودة بينهم وبْب عدوىم وٯبوز ٥بم أف يقاتلوا ىذا العدو

 تعأب:                                
 وىي ا٤بدة الٍب ذكرت قبل ىذه اآلية وىي قولو:            

      :وقاؿ تعأب                . و إاّل أن
 ينبغي ُب نقض ا٤بعاىدة أف ينبذ إليهم على سواء، قاؿ تعأب:         

         وىذا عاـ ُب ٝبيع ا٤بعاىدات أي على سواء منكم ومنهم ُب
وال ٰبل قتاؿ األعداء قبل النبذ، وقبل أف يعلموا بذلك ليعودوا  .العلم بذلك

وىذا كلو ُب غّب  .وكاف ذلك ٙبرزًا من الغدر إٔب ما كانوا عليو من التحصن،
أما الذين يوفوف ٗبعاىداهتم ويستقيموف مع الدولة  .من يوفوف بعهدىم

اإلسبلمية فيجب أف يوُب ا٤بسلموف معهم بعهدىم، ويستقيموا معهم كما 
 استقاموا قاؿ تعأب:                     



 

 ٕٜٔ 

                                
    .  ومفهومو أف الذين نقصوا ا٤بسلمْب شيئاً كا٢بالة الثانية السابقة أو

أما إذا ٓب  .ظاىروا عليهم أحداً كا٢بالة األؤب السابقة فبل يتموا إليهم عهدىم
لوا ذلك فأٛبوا إليهم معاىدهتم إٔب هناية مدهتا، فعلى ا٤بسلمْب أف يتموا يفع

 قاؿ تعأب:  .إليهم عهدىم إٔب هناية مدة العهد   
                       

                           ومفهومو إذا ٓب
أما إذا استقاموا فاستقيموا، ووفوا ٥بم  .يستقيموا لكم فبل تستقيموا ٥بم

 .عهدىم
ومن ذلك يتبْب أف الوفاء با٤بعاىدات أمر واجب، وأنو إف كانت 

دهتا جاز ا٤بعاىدة إٔب مدة معلومة فيجب الوفاء هبا إٔب مدهتا، فإذا انتهت م
 عدـ ٘بديدىا وإهناؤىا، قاؿ تعأب:                       

كما يتبْب أف القسوة على الذين ينقضوف ا٤بعاىدات أمر واجب أيضاً، وإذا 
أخل العدو بشرط من شروط ا٤بعاىدة، أو نقضها كلها أو حدث منو أف 

سلمْب، أو خيف منو ا٣بيانة فإف كل ىذا يبيح ظاىر أعداء ا٤بسلمْب على ا٤ب
وعليو  .راً غدللمسلمْب أف ينقضوا ا٤بعاىدات مع أعدائهم، ونقضهم ىذا ليس 

فإف االتفاقات الدولية قد حدد الشارع أنواعها، وحدد ا٢باالت الٍب تنقض 
هبا، أو ينتهي العمل هبا، فيجب التزاـ ما بيَّنو الشارع وحده ُب ا٤بعاىدات، 

وقوؼ عند حد الشرع ُب شأهنا، مع ترؾ أمر األسلوب واالختيار إٔب رأي وال
 .ا٣بليفة واجتهاده



 

 ٕٕٓ 

 ربيـر الحـالكاف
الكافر ا٢بريب ىو كل كافر ٓب يدخل ُب ذمة ا٤بسلمْب، سواء أكاف 

فإذا عقدت معاىدة بْب  .معاىداً أو مستأمناً، أو كاف غّب معاىد وال مستأمن
دولة كافرة، كاف رعايا ىذه الدولة معاىدين يعاملوف  الدولة اإلسبلمية وبْب أية

حسب ما تنص عليو ا٤بعاىدة الٍب بيننا وبينهم، وينفذ كل ما تضمنتو ىذه 
إاّل أنو مع وجود ا٤بعاىدة ٓب ٱبرج الكفار ا٤بعاىدوف عن كوهنم كفاراً  .ا٤بعاىدة

من قبلنا حربيْب حكماً، ألنو ٗبجرد انتهاء ا٤بعاىدة أو نقضها من قبلهم أو 
ومن أجل ذلك ٲبنع بيعهم  .يرجع حكمهم حكم سائر الكفار ا٢بربيْب

السبلح وا٤بواد ا٢بربية إذا كاف ُب ذلك تقوية ٥بم على ا٤بسلمْب، أما إذا ٓب 
يكن ُب بيعهم السبلح وا٤بواد ا٢بربية تقوية ٥بم على ا٤بسلمْب فإنو ال ٲبنع 

تصنع السبلح وتبيعو كالدوؿ  بيعهم إياه، خاصة إذا صارت الدولة اإلسبلمية
وإذا ذكر ُب ا٤بعاىدة جواز بيعهم السبلح وا٤بواد ا٢بربية ال يوَب  .الكربى اليـو

وكل  .هبذا الشرط إذا كاف ُب ذلك تقوية ٥بم على ا٤بسلمْب ألنو ٱبالف الشرع
 .شرط خالف الشرع فهو باطل ال ينعقد

سواء أكانت  ،يوفأما إذا ٓب تكن بيننا وبينهم معاىدة فهم كفار حرب
أـ ٓب تكن قائمة، فبل ٲبكنوف من  ،حالة ا٢برب قائمة بيننا وبينهم بالفعل

دخوؿ ببلد ا٤بسلمْب إاّل بأماف خاص لكل مرة، وال ٲبكنوف من اإلقامة ُب 
إاّل أف الفرؽ بْب الدولة الكافرة ا٢بربية  .ببلد ا٤بسلمْب إاّل مدة معينة ٧بددة

لة الكافرة ا٢بربية غّب احملاربة بالفعل، ىو أف الدولة احملاربة بالفعل، وبْب الدو 



 

 ٕٕٔ 

احملاربة بالفعل ال تعقد معها أية معاىدة قبل الصلح، وال يعطى األماف ألحد 
من رعاياىا إاّل إذا جاء ليسمع كبلـ اهلل، أو جاء ليكوف ذميًا يعيش ُب ببلد 

عقد معها ا٤بعاىدات ا٤بسلمْب، ٖببلؼ الدولة ا٢بربية غّب احملاربة بالفعل فإهنا ت
التجارية وحسن ا١بوار وغّب ذلك، ويعطى رعاياىا األماف لدخوؿ الببلد 

 .ىة أو السياحة أو غّب ذلكنػز اإلسبلمية للتجارة أو ال



 

 ٕٕٕ 

 نالمستأمِ 
وىو من يدخل دار غّبه  .طالب األماف - بكسر ا٤بيم -ا٤بستأمن 

فإذا  .أـ حربياً  بأماف، أي من يدخل ببلد غّبه بأماف، سواء أكاف مسلماً 
دخل ا٤بسلم دار ا٢برب بأماف حـر تعرضو لشيء منهم، إذ ا٤بسلموف عند 

فلو خرج بشيء من أموا٥بم غصبًا أو أخذه خلسًة أو سرقًة كانت شروطهم، 
حيازتو لو ملكًا حراماً، ويرده عليهم ألف الغصب مضموف للمغصوب منو 

وكما ٯبوز  .رًا أـ مسلماً وكذلك السرقة فَبجع كلها لصاحبها سواء أكاف كاف
 .دخوؿ ا٤بسلم ببلد الكفر بأماف ٯبوز أف يدخل ا٢بريب ببلد ا٤بسلمْب بأماف

من أغلق بابو »األماف للكفار يـو فتح مكة فقاؿ:  فقد أعطى رسوؿ اهلل 
يُؤمِّن رسل ا٤بشركْب وَحرَّـ الغدر ٗبن أُعطي  وكاف  .رواه مسلم «فهو آمن

لكل غادر لواء يوم » :اهلل  قاؿ: قاؿ رسوؿفعن أيب سعيد  .اأَلماف
رواه  .«يرفع لو بقدر غدره، أال وال غادر أعظم غدرًا من أمير عامة ،القيامة
 .مسلم

إاّل أف ا٢بريب ا٤بستأمن ال ٲُبكَّن من ا٤بكث ُب ببلد ا٤بسلمْب سنة، 
وإف أُعطي  .فيعطى األماف شهراً أو شهرين أو أكثر، وال يعطى أكثر من سنة

انًا مطلقًا وٓب ٙبدد ا٤بدة فا٤بعترب ىو ا٢بوؿ، ألنو أُبيح لو اإلقامة ُب دار أم
اإلسبلـ من غّب جزية فيعطى سنة، فإف زاد عليها ٱبّبَّ بْب اإلقامة والتزاـ 
ا١بزية، وبْب ا٣بروج من دار اإلسبلـ، فإف بقي بعد السنة اعترب قاببًل للجزية، 

صَّل منو ا١بزية، ألنو ال ٯبوز أف يبقى  وضربت عليو الذمة فأصبح ذمياً، وٙبُ 
وا١بزية تستحق مرة ُب السنة، فإذا بقي  .كافر ُب ببلد اإلسبلـ دوف جزية

أكثر من سنة فقد استحقت عليو ا١بزية، وصار ذميًا جربًا عنو، وإذا خرج ُب 



 

 ٕٕٖ 

هناية السنة، أو قبلها ٓب تستحق عليو جزية، وإف خرج بطل أمانو السابق، فإذا 
 .دخوؿ ثانية ٰبتاج إٔب أماف جديدأراد ال

وٯبب على ا٣بليفة نصرة ا٤بستأمنْب ما داموا ُب دار اإلسبلـ، فكاف 
وإذا ارتكب ا٤بستأمن ما يوجب عقوبة تقاـ عليو كل  .حكمهم كأىل الذمة

عقوبة كأىل الذمة إاّل حد ا٣بمر، ألف دار اإلسبلـ ٧بل إجراء األحكاـ 
على كل من فيها من مسلم أو ذمي أو الشرعية فتجري األحكاـ الشرعية 

إن من بايع »إٔب أىل ٪براف وىم نصارى:  كتب رسوؿ اهلل   .مستأمن
والربا من أحكاـ  .رواه ابن أيب شيبو ُب مصنفو «منكم بالربا فال ذمة لو

اإلسبلـ، فتطبيق الرسوؿ على أىل الذمة عدـ ا٤ببايعة بالربا دليل على 
 .ستأمن معاملة الذميمطالبتهم باألحكاـ، ويعامل ا٤ب

وإذا أخذ ا٤بستأمن أمانًا لنفسو كاف أمانو ىذا أمانًا ألموالو الٍب معو 
تبعاً لو، ولو ٓب يأخذ ٥با أماناً، فتصاف أموالو كما تصاف نفسو، ويضمن ا٤بسلم 

يره إذا أتلفو، و٘بب الدية عليو إذا قتلو خطأ، ويقتل بو إذا قتلو نػز قيمة ٟبره وخ
ف األذى عن ا٤بستأمن، وٙبـر غيبتو كا٤بسلم، ألنو يعامل وٯبب ك .عمداً 

ولو مات ا٤بستأمن ُب دار اإلسبلـ وورثتو ُب دار ا٢برب حفظ  .معاملة الذمي
مالو ويأخذونو ببينة سواء من ا٤بسلمْب أو من أىل الذمة، ألنو ماؿ مؤمَّن 

 .فيسلم ألصحابو الذين ورثوه
لمْب فإنو ٯبوز للمسلمْب ل أف كل من طلب األماف من ا٤بسػوا٢باص

 أف يعطوه األماف لقولو تعأب:              
                            وألف األماف إعطاء ذمة

من المسلمون تتكافأ دماؤىم وىم يد على » :يقوؿ وعهد، والرسوؿ 
إاّل أف ىذا األماف مقيد  .رواه ابن ماجة «سواىم ويسعى بذمتهم أدناىم



 

 ٕٕٗ 

تحقت عليهم، لقولو ػزية إذا اسػائهم ا١بػبلـ، وبإعطػوعهم ألحكاـ اإلسػٖبض
 تعأب:                     أي ال يرفع

ن القتاؿ إاّل إذا أعطوا ا١بزية، وخضعوا وف األماف مػطػعنهم القتاؿ، وال يع
فقبو٥بم ا٣بضوع ٢بكم اإلسبلـ أثناء إقامتهم ُب دار  .ألحكاـ اإلسبلـ

اإلسبلـ كاؼ إلعطائهم األماف، فإذا مكثوا مدة تستحق عليهم فيها ا١بزية 
 .ضربت عليهم ا١بزية واعتربوا ذميْب او فإف أب .وىي سنة، طلب منهم ا٣بروج



 

 ٕٕ٘ 

 أحكام الذمي
مي ىو كل من يتدين بغّب اإلسبلـ، وصار من رعية الدولة الذ

والذمي مأخوذ من الذمة وىي  .اإلسبلمية وىو باؽ على تدينو بغّب اإلسبلـ
العهد، فلهم ُب ذمتنا عهد أف نعاملهم على ما صا٢بناىم عليو، وأف نسّب ُب 

وقد جاء اإلسبلـ بأحكاـ   .معاملتهم ورعاية شؤوهنم حسب أحكاـ اإلسبلـ
ثّبة ألىل الذمة، منها أف ال يفتنوا عن دينهم، وعليهم ا١بزية فقط، وال ك

عن عروة بن  .يؤخذ منهم ماؿ غّبىا إال أف يكوف شرطًا من شروط الصلح
إنو من كان على يهوديتو أو »إٔب أىل اليمن:  الزبّب قاؿ: كتب رسوؿ اهلل 

ومثل اليهود  .درواه أبو عبي «نصرانيتو فإنو ال يفتن عنها، وعليو الجزية
عن ا٢بسن بن ٧بمد بن علي بن  .والنصارى غّبىم من ا٤بشركْب وسائر الكفار

ر يدعوىم إلى اإلسالم لى مجوس ىجإ  كتب رسول اهلل»أيب طالب قاؿ: 
ل منو، ومن ال، ضربت عليو الجزية، في أن ال تؤكل لو ذبيحة، بفمن أسلم قُ 

ك خاصًا ٗبجوس ىجر بل ىو وليس ذل .رواه أبو عبيد «وال تنكح لو امرأة
وال  .وا٢بديث ال مفهـو لو، ألف مفهـو اللقب ليس ٕبجة وال اعتبار لو .عاـ

أن عمر  »عن نافع عن أسلم مؤب عمر:  .تؤخذ ا١بزية إال من الذكور البالغْب
كتب إلى أمراء األجناد أن يضربوا الجزية، وال يضربوىا على النساء والصبيان، 

وٓب ينكر عليو  .رواه أبو عبيد «من جرت عليو الموسى وال يضربوىا إال على
منكر، بل قاؿ أبو عبيد: ىذا ا٢بديث ىو األصل فيمن ٘بب عليو ا١بزية 

  وال تؤخذ ا١بزية إال من القادر على دفعها لقولو تعأب:  .وفيمن ال ٘بب
    أي عن قدرة، فإذا عجز عن دفعها ال تؤخذ منو، بل إذا عجز عن

وافتقر ال يكتفى بعدـ أخذ ا١بزية، بل ٯبب أف ينفق عليو من بيت  الكسب
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وعند أخذ ا١بزية ٯبب أف تؤخذ با٢بسُب ال  .ا٤باؿ كما ينفق على ا٤بسلمْب
بالعنف وال بالتعذيب، وأف تؤخذ بالقدر الذي ٰبتملونو، فبل يظلموف وال 

ـ بن حكيم بن حزاـ أنو مر على قو اعن ىشاـ  .يؤخذ منهم فوؽ قدرهتم
إن اهلل »يقوؿ:  يعذبوف ُب ا١بزية بفلسطْب فقاؿ ىشاـ: ٠بعت رسوؿ اهلل 

وعن عبد الرحمن بن » .«يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا
جبير بن نفير عن أبيو أن عمر بن الخطاب أتي بمال كثير قال أبو عبيد أحسبو 

قالوا: ال واهلل ما أخذنا  قال: من الجزية فقال: إني ألظنكم قد أىلكتم الناس،
عفوًا صفواً، قال: فال سوط وال نوط، قالوا: نعم، قال: الحمد هلل الذي لم إال 

وال ٯبوز أف تباع  .رواه أبو عبيد «يجعل ذلك على يدي وال في سلطاني
عن سفياف بن أيب ٞبزة  .وسائل معيشة الذمي ألخذ ا١بزية مهما بلغت قيمتها

قاؿ أبو عبيد:  .«أن ال يباع ألىل الذمة آلة»زيز قاؿ: كتب عمر بن عبد الع
يقوؿ من أجل خراجها ألنو إذا باع أداة الزرع ٓب يستطع أف يزرع فيبطل 

وإذا أسلم الذمي  .خراجو، ويقاس على آلة الزرع آالت معيشتو األخرى
كنت مع مسروق »عن عبيد اهلل بن رواحة قاؿ:  .سقطت عنو ا١بزية

 من الشعب أسلم فكانت تؤخذ منو الجزية، فأتى بالسلسلة فحدثني أن رجالً 
عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إني أسلمت، قال لعلك أسلمت 

قال: بلى، قال: فكتب عمر أن ال  ؟متعوذاً، فقال: أما في اإلسالم ما يعيذني
وعن قابوس بن أيب ظبياف عن أبيو قاؿ: قاؿ  .رواه أبو عبيد «تؤخذ منو الجزية

وعن ابن عباس  .رواه أبو عبيد «ليس على مسلم جزية» : اهللرسوؿ 
لح قبلتان في أرض، وليس على مسلم ـال تص» : قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل

كتب عمر بن عبد العزيز إٔب عاملو الذي كاف   .رواه أٞبد وأبو داود «جزية
ث إن اهلل بع»: ويرى بقاء ا١بزية على من أسلم ىروبًا من ا١بزية فقاؿ ُب كتاب
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 .«ىادياً ولم يبعثو جابياً   محمداً 
فّبفق بو ويعاف  .وقد أوصى اإلسبلـ ٗبعاملة الذمي معاملة حسنة

على أمره، وٯبب أف يقـو ا٤بسلموف على ٞبايتو وٞباية مالو وعرضو، وأف 
عن أيب موسى عن أيب وائل، روى البخاري  .يضمن لو قوتو ومسكنو وكسوتو

، الجائع وأطعموالعاني، يعني األسير، فكوا ا» :رسوؿ اهلل  قاؿقاؿ: 
وكذلك أىل الذمة يجاىد من دونهم » قال أبو عبيد: .«وعودوا المريض

ويفتك عناتهم فإذا استنقذوا رجعوا إلى ذمتهم وعهدىم أحرارًا وفي ذلك 
وعن عمرو بن ميموف عن عمر بن ا٣بطاب أنو قاؿ ُب وصيتو عند  .«أحاديث
 ي بكذا وكذا، وأوصيو بذمة اهلل وذمة رسولووأوصي الخليفة من بعد»موتو: 
 أن يقاتل من ورائهم، وأن ال يكلفوا فوق و ، دىمهلهم بع أن يوّفى

ويَبؾ الذميوف وما يعتقدوف وما يعبدوف لقوؿ  .أخرجو البخاري «طاقتهم
 .رواه أبو عبيد «من كان على يهوديتو ونصرانيتو فإنو ال يفتن عنها» :الرسوؿ

وتركو عليها يعِب  .ها أي ال يكره على تركها بل يَبؾ عليهاومعُب ال يفًب عن
وليس ىذا خاصًا بأىل الكتاب بل يقاس عليهم  .تركو على عقيدتو وعبادتو

سنوا بهم سنة أىل »عن اجملوس:  غّبىم ُب ىذا ا٤بوضوع، لقوؿ الرسوؿ 
ومثل اجملوس باقي  .رواه مالك من طريق عبد الرٞبن بن عوؼ «الكتاب
وأما أكل ذبائحهم والتزوج من نسائهم فإنو ينظر، فإف كانوا من  .ا٤بشركْب

أىل الكتاب، أي من اليهود أو النصارى فيجوز للمسلمْب أف يأكلوا 
  ذبائحهم، وأف يتزوجوا من نسائهم، لقولو تعأب:      

                               
                      .  وأما إف كانوا من غّب

ُب  أىل الكتاب فبل ٯبوز أكل ذبائحهم، وال تزوج نسائهم، لقوؿ الرسوؿ 



 

 ٕٕٛ 

وج وأما تز  .«في أن ال تؤكل لو ذبيحة، وال تنكح لو امرأة»٦بوس ىجر: 
الكفار من نساء ا٤بسلمْب فبل ٯبوز مطلقاً، وىو حراـ سواء أكانوا من أىل 

 الكتاب، أـ من غّبىم، لقولو تعأب:              
                       .  وٯبوز أف

يْب وبْب ا٤بسلمْب معامبلت البيع والشراء واإلجارة والشراكة ٘بري بْب الذم
 فقد عامل رسوؿ اهلل  .والرىن وغّب ذلك ببل فرؽ بينهم وبْب ا٤بسلمْب

أىل خيرب وىم يهود بنصف ما ٱبرج من األرض على أف يعملوىا بأموا٥بم 
 .طعامًا من يهودي با٤بدينة ورىنو درعو  وأنفسهم، وقد ابتاع الرسوؿ 

وىذا كلو دليل على جواز  .رسل إٔب يهودي يطلب منو ثوبْب إٔب ا٤بيسرةوأ
إجراء ٝبيع ا٤بعامبلت مع الذميْب، إال أنو إذا عوملوا بإجارة أو بيع أو شراكة 
أو رىن فيجب أف تطبق أحكاـ اإلسبلـ وحدىا، وال ٯبوز التعامل بغّبىا 

ائر الرعية، ٥بم حق وىكذا يكوف الذميوف رعية الدولة اإلسبلمية كس .مطلقاً 
الرعوية، وحق ا٢بماية، وحق ضماف العيش، وحق ا٤بعاملة با٢بسُب، وحق الرفق 
واللْب، و٥بم أف يشَبكوا ُب جيش ا٤بسلمْب ويقاتلوا معهم، ولكن ليس عليهم 
واجب القتاؿ، و٥بم ما للمسلمْب من اإلنصاؼ، وعليهم ما عليهم من 

ماـ القاضي، وعند رعاية الشؤوف، االنتصاؼ، وينظر إليهم أماـ ا٢باكم وأ
وحْب تطبيق ا٤بعامبلت والعقوبات كما ينظر للمسلمْب دوف أي ٛبييز، 

 .فواجب العدؿ ٥بم كما ىو واجب للمسلمْب
أما ما ورد من عهد عمر معهم واشَباطو شروطًا عليهم فإف تلك 

أف  العهود قد صو٢بوا عليها، وأدرجت ُب الصلح شروط، ورضوا هبا فكاف لزاماً 
ينفذ عهد الصلح كما ىو، أما إذا ٓب يتضمن عهد الصلح معهم معاملة معينة 
تنص على أمور معينة، فإنو ال يصح أف يعاملوا إال كما يعامل ا٤بسلموف، إال 



 

 ٕٕٜ 

ما ورد النص على معاملتهم بغّب ما يعامل بو ا٤بسلموف مثل عدـ جواز أف 
اف بناء على تضمن العهد والدليل على أف ما فعلو عمر ك .يتزوجوا ا٤بسلمات

لو، ما فعلو عمر نفسو ُب مكس التجارة، فإنو رضي اهلل عنو أخذ من 
ا٤بسلمْب ربع العشر، ومن الذميْب نصف العشر، مع أف ا٢بكم الشرعي أنو ال 

عن أيب ا٣بّب  .يؤخذ من ا٤بسلم، وال من الذمي شيء من ا٤بكس على ٘بارتو
إن صاحب »يقوؿ:   سوؿ اهللقاؿ: ٠بعت رويفع بن ثابت يقوؿ ٠بعت ر 

إذا لقيتم عاشراً »: وقاؿ  .رواه أبو عبيد «يعني العاشر -المكس في النار 
بن مهاجر قاؿ: ٠بعت زياد بن حدير اوعن إبراىيم  .رواه أبو عبيد «فاقتلوه
أنا أول عاشر عشَّر في اإلسالم قلت: من كنتم تعشِّرون قال: ما كنا »يقوؿ: 

فمكس  .رواه أبو عبيد «عاىداً، كنا نعشِّر نصارى بني تغلبنعشِّر مسلمًا وال م
وما أخذه عمر من ا٤بسلم زكاة،  .التجارة ال يؤخذ ال من ا٤بسلم وال من الذمي

وأما ما كاف  .ومن الذمي حسب شروط ا٤بعاىدة الٍب سلموا هبا وصاروا ذميْب
ض ما ورد الذميْب ُب العصور ا٥بابطة فهو خطأ ُب الفهم، وتقليد لبعبيفعل 

ولو أدرؾ الصواب لفهم أف عمر إ٭با فعل ما  .ُب شروط عمر ُب عهده
تضمنتو شروط الصلح الٍب قبلوا هبا، وما عدا ذلك فإف عمر أوصى بالذميْب  

وعليو فإف الذميْب يعاملوف أحسن ا٤بعاملة ويطبق عليهم ما ورد ُب  .كل خّب
 .ط كما وردتو الشر  الشرع، إال أف يتضمن عهد صلحهم شروطاً فتنفذ عليهم
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 يجب تطبيق اإلسالم على الكفار
كل من كاف ُب دار اإلسبلـ ٙبت حكم الدولة اإلسبلمية ٯبب أف 
تطبق عليو أحكاـ اإلسبلـ كما تطبق على ا٤بسلمْب سواء بسواء، سواء أكاف 

بل ٯبب تطبيق أحكاـ  .ّب ا٢باكم ُب ذلكػتأمناً، وال ٱبػاىداً أـ مسػذمياً أـ مع
 دوف تردد، ألف اهلل تعأب يقوؿ بالنسبة ألىل الكتاب:  اإلسبلـ  
                                    ويقوؿ

 أيضًا بالنسبة ٥بم:                            

                           :وقاؿ       
                             وىذا عاـ يشمل

 ا٤بسلمْب وغّب ا٤بسلمْب، ألف كلمة الناس عامة:         . 
 تعأب:  قولو وأما                   

                   فإف ا٤براد منها من جاء إٔب الدولة
اإلسبلمية من خارجها ليحتكم إٔب ا٤بسلمْب ُب خصومة مع كافر آخر أو  

 .ين، فا٤بسلموف ٨بّبوف بْب أف ٰبكموا بينهم وبْب أف يعرضوا عنهمكفار آخر 
من يهود ا٤بدينة وكانوا قبائل  فإف اآلية نزلت فيمن وادعو رسوؿ اهلل 

يعتربوف دواًل أخرى، فلم يكونوا خاضعْب ٢بكم اإلسبلـ بل كانوا دواًل أخرى، 
 ٢بكم أما إف كاف الكفار خاضعْب .ولذلك كانت بينو وبينهم معاىدات

اإلسبلـ بأف كانوا ذميْب، أو جاءوا مستأمنْب خاضعْب ٢بكم اإلسبلـ، أي 
راضْب أف يدخلوا دار اإلسبلـ مع ا٣بضوع ٢بكم اإلسبلـ كا٤بعاىدين 

ومن امتنع منهم عن  .وا٤بستأمنْب فبل ٯبوز أف ٰبكم بينهم إال باإلسبلـ
ألنو إ٭با دخل  الرجوع إٔب حكم اإلسبلـ أجربه ا٢باكم على ذلك وأخذه بو،
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ُب العهد بشرط التزاـ أحكاـ اإلسبلـ، سواء أكاف عهد ذمة، أو عهد 
 .موادعة، أو عهد أماف، ال فرؽ بينها ما داـ ُب دار اإلسبلـ

إن من بايع منكم »إٔب أىل ٪براف وىم نصارى:  كتب رسوؿ اهلل 
د جاؤا إٔب أف اليهو »وقد روى ابن عمر:  .رواه ابن أيب شيبة «بالربا فال ذمة لو

وروى البخاري  .رواه البخاري «فرٝبا برجل وامرأة زنيا فأمر هبما النيب 
وىؤالء اليهود   «ٔبارية قتلها على أوضاح ٥باقتل يهوديًا  أيضًا أف النيب 

والظاىر أنو كاف ذلك بعد أف انتهت كيانات اليهود  .كانوا من رعايا ا٤بسلمْب
 .وظل منهم رعايا ٙبت سلطاف ا٤بسلمْب

إال أنو إذا كاف الفعل ٩با يدخل ُب باب العقائد عندىم، ولو كاف 
عندنا ليس من باب العقائد، فإننا ال نتعرض ٥بم فيو ونَبكهم بالنسبة لو وما 
يعتقدوف بو، فإف اعتقدوا إباحتو كشرب ا٣بمر ال يعاقبوف عليو، ألهنم ال 

ق عليهم ما يتعلق وإ٭با ٓب نطب .يعتقدوف ٙبرٲبو فلم يلزمهم عقوبتو كالكفر
  بالعقائد ألنو يعترب حينئذ إكراىًا ُب الدين واهلل تعأب يقوؿ:      

    وألف الرسوؿ  :إنو من كان على يهوديتو أو نصرانيتو فإنو »قاؿ
وتطبيق ما يناقض عقائدىم عليهم جربًا عنهم  .رواه أبو عبيد «ال يفتن عنها

وألهنم حْب قبلوا  .ولذلك ال يكرىوف على العقائد والعباداتفتنة عن دينهم، 
ا١بزية أقروا على الكفر من حيث العقائد، وٓب يقروا على حكم الكفر، فيكوف 
عقاهبم على ما ىو داخل العقائد عقابًا على الكفر الذي يعتقدونو وىو ال 

سبلـ كما وعليو فإنو ٯبب تطبيق أحكاـ اإلسبلـ على الكفار ُب دار اإل .ٯبوز
 .تطبق على ا٤بسلمْب



 

 ٕٖٕ 

 زيةـالج
ا١بزية ماؿ ٨بصوص يؤخذ من غّب ا٤بسلمْب من أىل الذمة، وىم 

قاؿ اهلل تعأب:  .أىل الكتاب مطلقاً، وا٤بشركْب من غّب العرب، وسائر الكفار
                             

                       
                 .  روي عن قيس بن

إلى مجوس ىجر   كتب رسول اهلل»مسلم عن ا٢بسن بن ٧بمد قاؿ: 
أسلم قبل منو ومن ال، ضربت عليو الجزية، في أن يدعوىم إلى اإلسالم فمن 

وعن جعفر بن ٧بمد  .رواه أبو عبيد «ال ُتؤكل لو ذبيحة، وال تنكح لو امرأة
فقاؿ  .عن أبيو قاؿ: قاؿ عمر: ما أدري ما أصنع باجملوس وليسوا أىل كتاب

سنوا بهم سنة أىل »يقوؿ:  عبد الرٞبن بن عوؼ: ٠بعت رسوؿ اهلل 
  أن رسول اهلل»وروى من طريق ابن شهاب:  .أبو عبيدرواه  «الكتاب

وأف عمر أخذ ا١بزية من ٦بوس فارس، وٓب  «وس ىجرـأخذ الجزية من مج
وأف عثماف أخذ ا١بزية من الرببر، وٓب ينكر عليو  .ينكر عليو أحد من الصحابة

وأما مشركو العرب فبل يقبل منهم الصلح والذمة، ولكن  .أحد من الصحابة
 ٔب اإلسبلـ، فإف أسلموا تركوا وإال قوتلوا قاؿ تعأب: يدعوف إ        

                        واآلية  .معناه إٔب أف يسلموا
وىم عبدة األوثاف من العرب، فدؿ على  فيمن كاف يقاتلهم رسوؿ اهلل 

 أمر رسول اهلل»وروى أيضاً من طريق ا٢بسن قاؿ:  .مواأهنم يقاتلوف إف ٓب يسل
  أن يقاتل العرب على اإلسالم، وال يقبل منهم غيره، وأمر أن يقاتل أىل

قاؿ أبو عبيد: وإ٭با نرى  .«الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وىم صاغرون
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 ا٢بسن أراد بالعرب ىا ىنا أىل األوثاف منهم الذين ليسوا بأىل الكتاب، فأما
ٌ ػمنهم وذلك بَ   من كاف من أىل الكتاب فقد قبلها رسوؿ اهلل ُب  ْبِّ

أخذ من أحد من عبدة األوثاف من العرب  وٓب يثبت أف النيب  .أحاديث
ا١بزية، وٓب يقبل منهم بعد نزوؿ آية الفتح وسورة التوبة سوى اإلسبلـ أو 

راف، إ٭با وما روي أنو أخذ من العرب ا١بزية كأىل اليمن وأىل ٪ب .ا٢برب
أخذىا من أىل الكتاب النصارى واليهود، وٓب يأخذىا من عبدة األوثاف من 

وينبغي للخليفة أف يبّْب ٤بن يقبل منهم ا١بزية، مقدار ا١بزية، ووقت  .العرب
وجوهبا، ويعلمهم أنو إ٭با يأخذىا منهم كل سنة مرة، وأف الذي يؤخذ من 

  تعأب:   لقولو الفقّب   الغِب كذا، ومن األقل غُب كذا، وال يؤخذ من
    أي عن قدرة، وأهنا ال تؤخذ على النساء والصبياف، وال تؤخذ ا١بزية

عن نافع عن أسلم مؤب عمر:  .منهم إاّل من الرجل البالغ القادر على دفعها
أن عمر كتب إلى أمراء األجناد أن يقاتلوا في سبيل اهلل، وال يقاتلوا إاّل من »

يقتلوا النساء وال الصبيان، وال يقتلوا إاّل من جرت عليو الموسى،  قاتلهم، وال
وكتب إلى أمراء األجناد أن يضربوا الجزية، وال يضربوىا على النساء 

يعِب  :قاؿ أبو عبيد .«والصبيان، وال يضربوىا إاّل على من جرت عليو الموسى
ومن ال  ىذا ا٢بديث ىو األصل فيمن ٘بب عليو ا١بزية،»وقاؿ:  .نبتأمن 

« ٘بب عليو، أال تراه إ٭با جعلها على الذكور ا٤بدركْب دوف اإلناث واألطفاؿ
ويؤيد ذلك ما جاء ُب كتاب النيب  .وٓب ينكر على عمر منكر فكاف إٝباعاً 

   :فخص ا٢بآب دوف ا٤برأة  «إن على كل حالم ديناراً »إٔب معاذ باليمن
 .من احملفوظ عند احملدثْب فليست «الحالم والحالمة»وأما رواية:  .والصيب

وعلى فرض  .واحملفوظ ا٤بثبت من ذلك ىو ا٢بديث الذي ال ذكر للحا٤بة فيو
صحة وروده فإف ذلك كاف ُب أوؿ اإلسبلـ، إذ كاف نساء ا٤بشركْب وولداهنم 
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يقتلوف مع رجا٥بم، وقد كاف ذلك ٍب نسخ بعدـ أخذ الرسوؿ من النساء 
وا١بزية الٍب تؤخذ ٯبب أف تكوف مع  .والصبياف، وجرى على ذلك بعده عمر

 والصغار ا٤بذكور ُب اآلية:  .خضوعهم ٢بكم اإلسبلـ        
            ىو أف ٯبري حكم اإلسبلـ عليهم، وأف ال

يظهروا شيئًا من كفرىم، وال ٩با ٰبـر ُب دين اإلسبلـ، وأف يظل اإلسبلـ ىو 
 .«اإلسالم يعلو وال يعلى عليو»: لذي يعلو ُب الببلد لقولو ا
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 أراضي العشر والخراج والصلح
وا٣بلفاء بعده قد  وجدنا اآلثار عن رسوؿ اهلل »: قاؿ أبو عبيد

جاءت ُب افتتاح األرضْب بثبلثة أحكاـ: أرض أسلم عليها أىلها فهي ٥بم 
غّبه، وأرض افتتحت  ملك أٲباهنم، وىي أرض ُعشٍر ال شيء عليهم فيها

، فهم على ما صو٢بوا عليو ال يلزمهم أكثر منو،  صلحًا على خرج معلـو
وأرض ُأخذت عنوة، فهي الٍب اختلف فيها ا٤بسلموف، فقاؿ بعضهم سبيلها 
سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم، فيكوف أربعة أٟباسها خططًا بْب الذين 

وقاؿ  .تبارؾ وتعأب افتتحوىا خاصة، ويكوف ا٣بمس الباقي ٤بن ٠بى اهلل
بعضهم بل حكمها والنظر فيها إٔب اإلماـ إف رأى أف ٯبعلها غنيمة فيخمسها 

ٖبيرب فذلك لو، وإف رأى أف ٯبعلها فيئاً فبل  ويقسمها كما فعل رسوؿ اهلل 
ٱبمسها وال يقسمها، ولكن تكوف موقوفة على ا٤بسلمْب عامة ما بقوا، كما 

انتهى  « أحكاـ األرض الٍب تفتح فتحاً  فهذه .صنع عمر بالسواد فعل ذلك
 .كبلـ أيب عبيد

إٔب يـو أف  رسولو ٧بمدًا  اهلل فاألرض ُب اإلسبلـ منذ أف أرسل
يرث اهلل األرض ومن عليها، إما أف تكوف أرض عشر، أو أرض خراج، أو 

 .أرض صلح
أما أرض العشر فهي األرض الٍب يُؤخذ منها العشر، أو نصف العشر 

ج منها فهي أرض عشرية، وإ٭با ٠بِّيت بذلك نسبة إٔب العشر زكاة عما ينت
 .الذي يؤخذ من ناتج األرض زكاة عنها

وىي تشمل كل أرض أسلم أىلها عليها ابتداء مثل أرض ا٤بدينة 
وا٣بلفاء من بعده ال  ا٤بنّورة وأندونيسيا، فقد كاف أىل ا٤بدينة أياـ الرسوؿ 
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 .ميدفعوف إال العشر زكاة عن ناتج أرضه
كما تشمل أرض العشر كل جزيرة العرب، سواء أسلم أىلها عليها  

أرض مكة ألىلها،  كا٤بدينة أو فتحت عنوة كمكة، فقد ترؾ رسوؿ اهلل 
وٓب يأخذىا منهم، وكذلك بقية ا١بزيرة، وذلك ألف العرب ا٤بشركْب ٓب يقبل اهلل 

القرآف  منهم، وأنزؿ فاهلل اصطفى رسولو  .منهم إال اإلسبلـ أو السيف
بلغتهم، ولذلك فإهنم األقدر على فهمو وإدراكو، ولذلك أمرىم ٝبيعاً 
باإلسبلـ، ومن ٓب ُيسلم يقتل، وٓب يقبل منهم ا١بزية مع بقائهم على دينهم، 
فقد أكرمهم عن ىذا الصغار، فلم يقبل جزية على رؤوسهم، وٓب يضع خراجاً 

ة، سواء أسلم أىلها على أرضهم، بل جعل ٝبيع جزيرة العرب أرضًا ُعشري
عليها، أو فتحت عنوة، وجعل سكاهنا مسلمْب، وأمر الرسوؿ أف ٱبرج اليهود 

أخرج الدارمي من طريق أيب عبيدة  منها حٌب ال يبقى فيها إال دين اإلسبلـ،
أخرجوا اليهود »قاؿ:  بن ا١براح قاؿ: كاف ُب آخر ما تكلم بو رسوؿ اهلل 

 .فأخرجهم عمر رضي اهلل عنو «العربمن الحجاز وأىل نجران من جزيرة 
 ولذلك ٓب يكن يُؤخذ منها إال العشر زكاة عن الناتج من لدف الرسوؿ 

 .حٌب ىذه الساعة
ويلحق بأرض العشر وتكوف أرضًا عشرية كل أرض فتحها ا٤بسلموف 

أو أقرىم اإلماـ  .بقوة السبلح وقسمها اإلماـ بْب احملاربْب، مثل أرض خيرب
فقد روى  .ما حصل مع جند ا٤بسلمْب ُب الشاـ وٞبصعلى جزء منها ك

األحوص بن حكيم أّف ا٤بسلمْب الذين فتحوا ٞبص ٓب يدخلوىا، بل عسكروا 
وكما ُروي، ٤بّا أظهر اهلل  .على هنر األربد فاحيوه، فأمضاه ٥بم عمر وعثماف

ا٤بسلمْب على ببلد الشاـ وصا٢بوا أىل دمشق وأىل ٞبص كرىوا أف يدخلوىا 
ف يتم ظهورىم وإثخاهنم ُب عدو اهلل، فعسكروا ُب َمرِْج بردى بْب ا٤بزة إٔب دوف أ
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مرج شعباف، وجنيب بردى ُمروج كانت مباحة فيما بْب أىل دمشق وقُراىا ليست 
وأمضاه من بعده  .ألحد منهم، فأقاموا فيها، فبلغ ذلك عمر فأمضاه ٥بم

ر، ألهنا ملكت وٓب تزؿ ألىلها ال خراج عليها، بل تؤدي العش .عثماف
  .للمسلمْب ابتداء، وٓب يضرب عليها ا٣براج

وكذلك يلحق بأرض العشر ويكوف أرضًا عشرية القطائع الٍب كاف 
يُقطعها اإلماـ للناس من األراضي ا٤بفتوحة عنوة، والٍب تركها أىلها ىروبًا من 
 ا٤بسلمْب، أو كانت ٩بلوكة للدولة ا٤بفتوحة، أو للحكاـ فيها أو ألىلهم أو

كما ورد عن بعض أىل ا٤بدينة من ا٤بشيخة القدماء، أنو وجد ُب   .أقارهبم
الديواف أف عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو أصفى أمواؿ كسرى وآؿ كسرى، 

وكاف  .وكّل َمْن فَػرَّ عن أرضو، وكل من قُِتل ُب ا٤بعركة، وكل مغيض ماء أو أَٝبةٍ 
منها العشر، فصارت أرضاً وكاف يُؤخذ  .عمر يقطع من ىذا األراضي ٤بن أقطع

عشرية، ولو فتحت بقوة الدولة، ألهنا ٓب تبق ُب أيدي أصحاهبا، وٓب ُيضرب 
 .عليها ا٣براج، بل ملكها ا٤بسلم ابتداء بإقطاعها لو من اإلماـ

وكذلك ما يُقِطُعو اإلماـ من أرض ٓب تفتح بَعُد، بَػْعَد أف يفتحها اهلل 
لتميم  ع لو، وذلك مثل إقطاع الرسوؿ على ا٤بؤمنْب، وتكوف نفبًل ٤بن تُقط
ف ٛبيمًا الداري إإذ  .وعينوف ُب ا٣بليل فو حالداري أرض حربي وحربوف وا٤بر 

مع ٝباعتو، طلب منو أف يقطعو ىذه األماكن  عندما وفد على رسوؿ اهلل 
وكاف عمر  .وكتب لو كتابًا بذلك .إف فتحها اهلل على ا٤بسلمْب، فاقطعو إياىا

على ذلك الكتاب، و٤بّا فتحها اهلل على ا٤بسلمْب أياـ عمر، من الشاىدين 
روى أبو عبيد  طلبها من عمر فسّلمها عمر إليو وفاء بإعطاء رسوؿ اهلل 

 وكذلك ما يقطعو اإلماـ للناس من أراضي العشر ا٤بملوكة .٫بوه ُب األمواؿ
وىي ببلؿ بن ا٢بارث ا٤بزين العقيق أٝبع،  ، كما أقطع رسوؿ اهلل للدولة
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 .، وذلك كما روى أبو عبيدأرض قريبة من ا٤بدينة وىي أرض عشر
ويُلحق بأرض العشر، وتكوف أرضًا عشرية كذلك، كل أرض ميتة 
أحياىا اإلنساف بأي نوع من أنواع اإلحياء، سواء أكانت من أراضي العشر، 
أي من جزيرة العرب، وأندونيسيا وأي أرض أسلم أىلها عليها، أـ كانت ُب 

 .٣براج كأراضي العراؽ والشاـ ومصر وغّبىا من البلداف ا٤بفتوحة عنوةأرض ا
 «من أحيا أرضاً ميتة فهي لو» :عن جابر بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

من »قاؿ:  وروى أيضًا من طريق سعيد بن زيد أف النيب  .رواه الَبمذي
 .«أحيا أرضاً ميتة فهي لو، وليس لعرق ظالم حق

من األراضي كّلها أراٍض عشرية، وال ٯبب فيها إال عشر  فهذه األنواع
الناتج إف سقيت ٗباء السماء، أو نصف العشر إف سقيت من اآلبار واألهنار 

بلؾ  .والسواقي، وال تتغّب وال تتبدؿ
ُ
وإف تبدلت عليها األيدي وتغّب عليها ا٤ب

أو ملكها ألف صفتها باقية ٓب تتغّب وٓب تتبدؿ، فهي أرض أسلم أىلها عليها، 
مسلم ابتداء، أو ىي من جزيرة العرب، وىذه الصفات باقية أبد الدىر ال 
تزوؿ حٌب لو انتقلت من مسلم إٔب كافر، فإف الصفة تبقى الزمة ٥با، ويبقى 

ولذلك  .فإف ٓب تنتج فبل زكاة عليها .واجبًا عليها أداء العشر زكاة على الناتج
ت وإال إذا اٚبذت للتجارة فإهنا تصبح ال زكاة على األرض السكنية إال إف ُزرع

 .َعرَضاً من ُعروض التجارة وٯبب فيها عندئذ زكاة عروض التجارة
واألرض العشرية ىي ملك ٲبْب ألصحاهبا، ٲبلكوف رقبتها ومنفعتها، 
وٲبلكوف ٝبيع أنوع التصرفات فيها، من بيع و٘بارة ورىن وىبة ووقف، كما 

ضاىم، وتدفع ٥بم الدولة إف نزعتها منهم ع منهم إال بر نػز تورث عنهم، وال ت
إال أف مالك األرض إذا عطلها ثبلث سنْب ٜبن رقبة األرض وٜبن منفعتها، 

كالشراء أو اإلرث أو   مهما كاف سبب ملكية األرض،تؤخذ منو وتعطى لغّبه، 
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 .العربة بتعطيل األرض ال بسبب ملكيتها؛ ألف ْبا...اإلقطاع أو اإلحياء
بن ا٣بطاب من ببلؿ بن ا٢بارث ا٤بزين من أرض العقيق  ولذلك اسَبجع عمر

ٓب يُقطعك لتحجره  ما ٓب يستطع عمارتو، بعد أف قاؿ لو إف رسوؿ اهلل 
على الناس وإ٭با أقطعك لتعمل، فخذ ما قدرت على عمارتو، ورد الباقي فقاؿ 

فقاؿ عمر واهلل  . أقطعنيو رسوؿ اهلل ال أفعل واهلل شيئاً،»لو ببلؿ: 
فأخذ منو ما عجز عن عمارتو دوف أف يعوضو بشيء مطلقاً،  .«لنلتفع

من أحيا أرضاً »وكذلك ُروي عن عمر قولو على ا٤بنرب  .فقسمو بْب ا٤بسلمْب
رواه أبو يوسف ُب كتاب  «فهي لو وليس لمحتجر حق بعد ثالث سنين

 فجاء غيره فعمرىا فهي ،َمْن عطل أرضًا ثالث سنين لم يعمرىا»وقاؿ:  .ا٣براج
وقد انعقد إٝباع الصحابة على أف َمن عطل  ذكره ابن حجر ُب الفتح «لو

 .أرضو ثبلث سنْب تؤخذ منو، وتعطى لغّبه
أما أرض ا٣براج فهي األرض الٍب فتحت عنوة بقوة ا٤بسلمْب 
وجيشهم، ولكنها ٓب تقسم بْب احملاربْب، بل أبقاىا اإلماـ بيد أصحاهبا، 

لك أنو ٤با فتحت العراؽ والشاـ ومصر أياـ واألصل ُب ذ .وضرب عليها ا٣براج
عمر بن ا٣بطاب، طلب منو ا٤بسلموف أف يقسمها بينهم كما قّسم رسوؿ اهلل 

 وكاف على رأس ا٤بطالبْب بقسمة األرض، ببلؿ وعبد الرٞبن  .خيرب
غّب أف عليًا ومعاذاً، طلبا من عمر أف ال يقسم األرض، وقاؿ معاذ  .والزبّب

عبيد ُب األمواؿ أف عمر رضي اهلل عنو قدـ ا١بابية فأراد لعمر كما روى أبو 
قسمة األرض بْب ا٤بسلمْب فقاؿ لو معاذ، واهلل ليكونن ما تكره، إنك إف 
، ٍب يبيدوف فيصّب ذلك إٔب  ، صار الريع العظيم ُب أيدي القـو قسمتها اليـو

اً، وىم الرجل الواحد وا٤برأة، ٍب يأٌب بعدىم قـو آخر يسدوف من اإلسبلـ مسدّ 
وقد اشتدَّ ببلؿ وصحبو على  .ال ٯبدوف شيئاً، فانظر أمرًا يسع أو٥بم وآخرىم
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واستشار عمر ُب  .«اللهم اكفِب ببلاًل وذويو»عمر ُب ا٤بطالبة حٌب قاؿ عمر: 
وقد رأيت أف أحبس األرضْب »ذلك ا٤بهاجرين واألنصار وكاف ٩با قالو ٥بم: 

رقاهبم ا١بزية يؤدوهنا فتكوف فيئاً بعلوجها، وأضع عليهم فيها ا٣براج وُب 
للمسلمْب ا٤بقاتلة والذرية و٤بن يأٌب من بعدىم أرأيتم ىذه الثغور، ال بد ٥با من 
رجاؿ يبلزموهنا، أرأيتم ىذه ا٤بدف العظاـ، كالشاـ وا١بزيرة والكوفة والبصرة 

اء عليهم، فمن أين يعطى ػوش وإدرار العطػيػومصر، ال بد ٥با أف ُتشَحن با١ب
ؤالء إذا قسمت األرضوف والعلوج، فقالوا ٝبيعًا الرأي رأيك فنعم ما فعلت ى

وكاف قد استدؿ ٥بم على رأيو بآيات الفيء الواردة ُب سورة  .«وما رأيت
  ا٢بشر، ومنها:                      
                 فاستدؿ من ىذه اآلية أف الذين

يأتوف فيما بعد من أبناء الصحابة والتابعْب وتابعيهم، ومن يأٌب بعدىم إٔب يـو 
 .القيامة يستحق من ىذا الفيء

ولذلك فإف نظرة عمر أف ا٢باجة تدعو إٔب إٯباد مصرؼ دائم 
دارة مصاّب ُيصرؼ منو على ا١بند، ويدفع منو العطاء، وينفق منو على إ

وىذه النفقات ٙبتاج إٔب  .الدولة، ويعطى منو احملتاجوف إٔب آخر الزماف
فهداه تفكّبه وفهمو آليات الفيء الواردة ُب سورة  .مصرؼ دائم ال ينقطع

ا٢بشر، إٔب أف ٲبتنع عن تقسيم أراضي الفتوح بْب ا٤بسلمْب، وأف يُبقيها 
يكوف فيئاً دائماً ينفق منو على حبوساً بيد أصحاهبا، وأف يضرب عليها ا٣براج ل

جند ا٤بسلمْب ومصا٢بهم، ىذا ىو ا٤بعُب ا٢بقيقي الذي حدا بعمر إٔب عدـ 
أما والذي »وىذا ا٤بعُب يعرب عنو قوؿ عمر:  .قسمة األرض بْب ا٤بسلمْب

ليس لهم شيء ما فتحت علي  اناً بَّ نفسي بيده لوال أن أترك آخر الناس بَـ 
خيبر ولكني أتركها خزانة لهم  لنبي قرية إال قسمتها كما قسم ا
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 .مْب ال ٲبلكوف شيئاً(: معدَ اناً بَّ بػَ ) رواه البخاري «يقتسمونها
ومن ىذا يُدَرؾ أف رقبة أرض ا٣براج ٩بلوكة ١بميع ا٤بسلمْب وىي 
٧ببوسة عليهم، وما بقاؤىا بيد أصحاهبا إال لعمارهتا واستغبل٥با، نيابة عن 

ًا عليها مقابل إبقائهم على انتفاعهم هبا، على أف يدفعوا خراج .ا٤بسلمْب
 .واستغبل٥بم ٥با، فهم غّب مالكْب لرقبتها ولكنهم قد أُقّروا على ملك منفعتها

ولذلك فإفَّ رأي بعض الصحابة وكثّب من أىل العلم عدـ شراء ىذه األرض، 
وقاؿ  .منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد اهلل بن عمر واألوزاعي ومالك

َهون عن شراء أرض»األوزاعي:  الجزية، ويكرىو  لم يزل أئمة المسلمين يـَنـْ
وقد روى الشعيب أف عتبة بن فرقد اشَبى أرضاً على شاطئ الفرات  «علماؤىم

ممن اشتريتها قال: من أربابها، »ليتخذ فيها قصبًا فذكر ذلك لعمر فقاؿ: 
 .م شيئاً فلما اجتمع المهاجرون واألنصار، قال ىؤالء أربابها فهل اشتريت منه

وإ٭با كرىوا شراء  .«قال: ال، قال: فارددىا على من اشتريتها منو وخذ مالك
األرض ا٣براجية من أىل الذمة، ألهنا ُحبوس رقبتها للمسلمْب فاشبهت 
الوقف وىو ال يُباع، وألف شراءىا من أىل الذمة سيجعل ا٤بسلم يدفع ا٣براج، 

ه عنو ا٤بسلموف حٌب قالوا َمْن قَِبَل ز نػوكانوا يعتربوف أف ا٣براج صغار، ٯبب أف يت
غّب أنو يوجد غّب ىؤالء من الصحابة والفقهاء  .ا٣براج فقد أقرَّ بالصغار والذؿ

من جعل الشراء ال شيء فيو، كما أف بعض الصحابة قد اشَبى من أراضي 
وقاؿ الثوري إذا أقرَّ  .ا١بزية، فقد ُروي أف ابن مسعود اشَبى من َدْىَقاف أرضاً 

ذا عن ابن سّبين ػو ىػوُروي ٫ب .اػوىػوىا وتبايعػماـ أىل العنوة ُب أرضهم توارثاإل
يشتري الرجل ما  ،إن كان الشراء أسهل»والقرطيب، وُروي عن أٞبد أنو قاؿ: 

 .«يكفيو ويغنيو عن الناس
وبالنظر الدقيق إٔب واقع األرض الٍب فتحت عنوة، والٍب أُقرَّ أىُلها 
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ا٣براج عنها، يشاىد أف ىذه األرض، قد توارثها األبناء عليها، على أف يدفعوا 
عن اآلباء، جيبًل بعد جيل دوف إنكار من أحد من الصحابة، أو أحد من 

وىذا دليل قاطع على أف األرض ا٣براجية تورث كاألرض العشرية،  .ا٤بسلمْب
غّب أف الذي يورث ُب األرض ا٣براجية، إ٭با ىو منفعتها الدائمة، وال تورث 

أما منفعتها، فقد أقرَّ عمر بن ا٣بطاب  .بتها، ألهنا ملك ١بميع ا٤بسلمْبرق
وا٤بنفعة ٛبلك وتورث،  .أصحاهبا على ملكية منفعتها الدائمة إٔب آخر الدىر

و٤بالك ا٤بنفعة أف يتصرؼ هبا ٝبيع أنواع التصرفات، من بيع ورىن وىبة ووصية 
 .وغّب ذلك من التصرفات

فإف الصغار غّب متحقق ُب ا٣براج وإ٭با ىو ُب أما الثانية  .ىذه ناحية
راج األرض إ٭با يدفعو صاحب األرض مقابل إقراره على ػة الرأس، ألف خػزيػج

 .ملكية منفعة األرض، الٍب ٛبكنو من استغبلؿ األرض، واالستفادة منها
 .ولذلك فإنو ال يظهر فيو معُب الصغار وال معُب الذؿ، ألنو يدفع مقابل منفعة

أال ترى أف األجرة الٍب  .ؿ يدفع مقابل منفعة ال يوجد فيو صغاروأي ما
يدفعها اإلنساف مقابل انتفاعو بسكُب الدار أو بتجارتو ُب الدكاف ال يوجد 

ولذلك فإف خراج األرض إ٭با ىو مقابل ٛبلك منفعة األرض  .فيها أي صغار
 .فبل يعترب صغاراً وبذلك ال يلحق َمْن يشَبي أرض ا٣براج أي صغار

وثالثًا فإف الكافر الذي أُقّر على األرض ا٤بفتوحة الٍب يدفع عنها 
ا٣براج فيو قابلية أف يتحوؿ إٔب مسلم ىو أو ذريتو وبتحولو تكوف ملكية منفعة 
األرض قد انتقلت من كافر إٔب مسلم، وبذلك يتحوؿ دفع ا٣براج من كافر 

رس ومصر وغّبىا فأىل العراؽ والشاـ وفا .إٔب مسلم، وىذا ما حصل بالفعل
من الببلد ا٤بفتوحة قد ٙبولوا إٔب مسلمْب، وأصبح ا٤بسلم ىو الذي يدفع 
ا٣براج، وانتقاؿ األرض ا٣براجية من مسلم إٔب مسلم بالبيع أو الشراء، أو ا٥ببة 
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ة مسلم ومسلم يأو ا٤بّباث ال فرؽ فيو، فا٤بسلموف سواء، إذ ال فرؽ بْب ملك
انتقاؿ أرض ا٣براج من مسلم إٔب مسلم  وبذلك يتبْب أف ال حرج من .آخر

وصفة األرض وما ٯبب عليها  .ٗبّباث أو بيع أو ىبة أو وصية أو غّب ذلك
يبقى إٔب آخر الدىر، مهما كاف نوع مالك األرض ومهما تغّبت عليها أيدي 
بلؾ، ألف صفتها من كوهنا فُِتَحت َعنَوًة، باقية إٔب آخر الدىر ال تتغّب، 

ُ
ا٤ب

كما ال يُغّبِّ ما   .ة منفعتها من كافر إٔب مسلم ال يُغّبِّ ىذه الصفةوانتقاؿ ملكي
وجب عليها من ا٣براج، ألف ا٣براج مربوط باألرض ا٤بفتوحة الٍب أُقرَّ أىلها 

 .عليها وليس مربوطاً با٤بلك
ومن ٲبلك منفعة األرض لو أف يبيع ىذه ا٤بنفعة، واف يتقاضى ٜبنها، 

اهنا، وال ٲبلك أحٌد نزعها من صاحبها حٌب وال ألف ا٤بنافع تباع وتستحق أٜب
أٲبا أرض افتتحها اإلماـ َعنَوًة وٓب يَػَر »خليفة ا٤بسلمْب، قاؿ أبو يوسف: 

ِقسمتها، ورأى الصبلح ُب إقرارىا ُب أيدي أىلها، كما فعل عمر بن ا٣بطاب 
رضي اهلل عنو ُب السواد، فلو ذلك، وىي أرض خراج، وليس لو أف يأخذىا 

 ..ك منهم، وىي ملك ٥بم يتوارثوهنا، ويتبايعوهنا ويضع عليهم ا٣براجبعد ذل
وكل من أقطعو الوالة أرضًا من أرض السواد ال ٰبلَّ ٤بن يأٌب بعدىم من 
ا٣بلفاء أف يرد ذلك، وال ٱبرجو من يد من ىو ُب يده، وارثًا كاف أو مشَبياً، 

لة الغاصب، نػز ذا ٗبفأمَّا إف أخذ الوإب من يد واحد أرضًا وأقطعها آخر فه
غصب واحداً، وأعطى آخر، فبل ٰبل لئلماـ، وال يسعو أف يقطع أحدًا من 
الناس حق مسلم وال معاىد، وال ٱبرج من يده من ذلك شيئاً إال ٕبق ٯبب لو 

وعلى ذلك إذا احتاجت الدولة  «فيأخذه بذلك الذي وجب لو عليو .عليو
لمسلمْب عنها، فإنو ٯبب ألخذ ارض من أراضي ا٣براج ٤بصلحة ال غُب ل

عليها أف تدفع ٤بالك األرض ٜبن ملكيتو منفعة األرض الٍب استولت عليها، ال 



 

 ٕٗٗ 

ٜبن رقبتها، ألف مالك األرض ا٣براجية إ٭با ٲبلك منفعة األرض ال رقبتها، ألف 
ولذلك عليها أف تدفع لو ٜبن ما ٲبلك، وىو ا٤بنفعة  .رقبتها ٩بلوكة للمسلمْب

ـ صغّبة، وال تقتصر على دفع ٜبن ما أقيم عليها من بناء مهما كانت كبّبة أ
أو شجر، ألف ذلك يعترب اغتصاباً ٢بق ٲبلكو فهو ٲبلك ما أقيم عليها من بناء 
أو شجر، وٲبلك ما فيها من طاقة لئلنتاج، ومن منفعة دائمة فيجب أف يُقدَّر 

ؼ، ٜبن كل ذلك، خاصة رٗبا يكوف مالك األرض قد اشَباىا بعشرات اآلال
بينما ما عليها من بناء أو شجر ال يساوي عشرات ا٤بئات، فاالقتصار على 
دفع ٜبن البناء والشجر ظلم لو، وإضاعة ٢بقو، وإف ٓب تدفع الدولة ٜبن ٝبيع 
ما ُب أرضو من منفعة تكوف مغتصبة، وذلك كأي منفعة من ا٤بنافع عندما تُباع 

  .فيجب أف يُدفع ٜبنها كامبلً 
ـ السابقة ا٤بتعلقة باألرض ا٣براجية، إ٭با ىي ُب إف ٝبيع األحكا

األرض ا٤بعدة للزراعة، وأما األراضي السكنية ُب الببلد ا٤بفتوحة فإف حكمها 
٨بالف ألحكاـ األراضي الزراعية، فإف األراضي السكنية ال خراج عليها، 
وٛبلك رقبتها ومنفعتها، وذلك بإٝباع الصحابة، فعندما فتح ا٤بسلموف العراؽ 
اختطوا الكوفة والبصرة، واقتسموىا بينهم، وأصبحت ملك ٲبْب ٥بم، ٲبلكوف 

وسكنها أصحاب رسوؿ اهلل  .رقبتها ومنفعتها ُب أياـ عمر بن ا٣بطاب بإذنو
.  ًوكذلك الشاـ ومصر وغّبىا من البلداف ا٤بفتوحة، وٓب يدفعوا خراجا

زكاة عليها،  على شيء منها، وكانت تباع وتشَبى كأي ملك ٲبْب، وكذلك ال
 .إال إذا اٚبذت عروضاً للتجارة، فإهنا حينئذ تزكى زكاة عروض التجارة

األرض ا٤بفتوحة عنوة لئلماـ أمرىا، فإف شاء قسمها كما فإّف ىكذا و 
خيرب، وإف شاء تركها حبوسًا بأيدي أصحاهبا، وفرض  قّسم رسوؿ اهلل 

 .سواد والشاـ ومصرْب، كما عمل عمر ُب أرض المعليها ا٣براج فيئًا للمسل



 

 ٕٗ٘ 

 .يفعل ُب ذلك ما يراه مصلحة للمسلمْب
وأما أرض الصلح فهي كل أرض صوّب أىلها عليها بشروط معينة 
وٯبب على ا٤بسلمْب الوفاء بشروط الصلح وااللتزاـ هبا مهما كانت طبقًا ٤با 
ورد ُب كتاب اهلل وسنة رسولو من آيات وأحاديث صحيحة توجب االلتزاـ 

 .هودوالوفاء بالع
وأرض الصلح على أنواع ٕبسب نوع الشروط الٍب يتفق عليها عند 

م للمسلمْب وٯُبلى أىلها عنها حسب شروط سلَّ فأرض تُ  .عقد الصلح
على  الصلح، كما حصل مع يهود بِب النضّب، فقد صا٢بهم رسوؿ اهلل 

 .أف ٯبليهم من ا٤بدينة، و٥بم ما ٞبلت اإلبل من األمتعة واألمواؿ، إال السبلح
وىذا النوع مَبوؾ أمره لئلماـ يتصرؼ فيو  .فكانت ٩با أفاء اهلل على رسولو

 .بالشكل الذي يرى فيو مصلحة للمسلمْب
وأرض صوّب أىلها عليها على أف تبقى ملكيتها ٥بم، ونُِقرُّىم فيها، 
على أف يدفعوا خراجاً معلوماً، فهذه األرض تبقى رقبتها ومنفعتها ملكاً ألىلها 

الصلح، ويتبادلوهنا كما يتبادلوف أي سلعة ٲبلكوهنا، و٥بم بيعها حسب شروط 
ووقفها وىبتها، وتورث عنهم، وليس عليهم إال ما صو٢بوا عليو من خراج، ال 

لة ا١بزية، ولذلك فإف أرضهم إف انتقلت إٔب مسلم نػز يزاد عليو، وىذا ا٣براج ٗب
إذا أسلموا ىم وكذلك  .ال يدفع عنها خراجاً، ألف األرض ليست أرض خراج

سقط عنهم ا٣براج، كما تسقط ا١بزية عن َمْن ُيسلم، وذلك كأرض ىجر 
وذلك ألف ىجر والبحرين فُتحا ُصلحًا كما فتحت صلحًا أيلة  .والبحرين

 .ا١بزية وىذه القرى أدت إٔب رسوؿ اهلل  .العقبة ودومة ا١بندؿ وأذرُح
وببلد خراساف كلها أو وكذلك مدف الشاـ، ما َخبل قيسارية، وببلد ا١بزيرة 

 .ولذلك فإف حكمها حكم الصلح .أكثرىا فتح صلحاً 



 

 ٕٗٙ 

وأرض صوّب عليها الكفار على أفَّ األرض لنا ونُقرُّىم فيها وُب 
، فهذه األرض حكمها حكم أرض العنوة، وخراجها  عمارهتا ٖبراج معلـو

 .خراج أرض العنوة



 

 ٕٗٚ 

 دار الكفر ودار اإلسالم
كن والبلد، وتطلق الدار ُب اللغة على الدار ُب اللغة احملل وا٤بس

وال خبلؼ ُب أف ببلد الكفار الٍب يسكنها  .القبيلة، ودار ا٢برب أرض العدو
وكذلك ال خبلؼ  .الكفار، وٰبكموف فيها بالكفر ىي دار حرب ودار كفر

ُب أف أرض ا٤بعركة الٍب غنمها ا٤بسلموف، وٓب يقيموا بعد فيها أحكاـ اإلسبلـ 
ر كفر، ولو كانت ٙبت يد ا٤بسلمْب، ولذلك يقوؿ الفقهاء ىي دار حرب ودا

وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لمن أخذ سهمو التصرف فيو بالبيع »
وكلمة دار ا٢برب ودار الكفر ٗبعُب واحد تطلقاف على ببلد العدو  .«وغيره

وكذلك ال خبلؼ ُب أف دار اإلسبلـ ىي الببلد الٍب  .وعلى أرض ا٤بعركة
٢بكم اإلسبلـ، وٰبكمها ا٤بسلموف، سواء أكاف سكاهنا مسلمْب أـ   ٚبضع

وقاؿ الفقهاء أيضاً إف دار الكفر تصّب دار إسبلـ بظهور أحكاـ  .كانوا ذميْب
فقاؿ  .اإلسبلـ فيها، غّب أهنم اختلفوا ُب دار اإلسبلـ ٗباذا تصّب دار كفر

ثة شروط: أحدىا بعض اجملتهدين إف دار اإلسبلـ ال تصّب دار كفر إال بثبل
ظهور أحكاـ الكفر فيها، والثاين أف تكوف متاٟبة لدار الكفر، والثالث أف ال 

وىذا  .يبقى فيها مسلم وال ذمي آمن باألماف األوؿ، وىو أماف ا٤بسلمْب
فالظاىر أنو حْب  .القوؿ ليس مبنيًا على دليل، وإ٭با ىو وصف لواقع الدار

أخذ الكفار أرض ا٤بسلمْب وظلت جرى القتاؿ بْب ا٤بسلمْب والكفار، و 
ا٢برب عليها اعتربت ىذه ا٢بالة أف دار اإلسبلـ صارت دار كفر واقتصر 

وقاؿ بعض اجملتهدين إف دار اإلسبلـ تصّب دار كفر بظهور أحكاـ  .عليها
ووجو ىذا القوؿ أف قولنا دار اإلسبلـ ودار الكفر إضافة إٔب  .الكفر فيها

ضاؼ الدار إٔب اإلسبلـ أو إٔب الكفر بظهور اإلسبلـ وإٔب الكفر، وإ٭با ت



 

 ٕٗٛ 

اإلسبلـ أو الكفر فيها، كما تسمى ا١بنة دار السبلـ والنار دار البوار لوجود 
السبلمة ُب ا١بنة والبوار ُب النار، وظهور اإلسبلـ والكفر بظهور أحكامهما، 

 .فإذا ظهرت أحكاـ الكفر ُب دار فقد صارت دار كفر فصحت اإلضافة
الدار دار إسبلـ بظهور أحكاـ اإلسبلـ فيها من غّب شريطة  و٥بذا صارت

 .أخرى، فكذا تصّب دار الكفر بظهور أحكاـ الكفر فيها
وما داـ األمر يتعلق بواقع الدار فإف مسألة كوف الدار متاٟبة لدار 
الكفر أي دار ا٢برب، أو غّب متاٟبة ٥با فبل ٧بل لو من االعتبار، ألف ثغور 

كلها متاٟبة لدار ا٢برب أي دار الكفر، ومع ذلك فهي دار   الببلد اإلسبلمية
 .فلو كاف ذلك شرطاً ألصبحت ٝبيع الثغور دار كفر .إسبلـ بإٝباع الصحابة

وأيضاً فإف عدـ اعتبار األماف، أماف ا٤بسلمْب، شرطاً ُب جعل الدار دار إسبلـ 
م إذا حكمت يؤدي إٔب اعتبار الببلد اإلسبلمية ا٣باضعة لنفوذ الكفار وأماهن

 .باإلسبلـ دار إسبلـ، مع أف ا٤بسلمْب ُب أماف الكفار ال ُب أماف ا٤بسلمْب
وا٢بق أف اعتبار الدار دار إسبلـ أو دار كفر، ال بد أف ينظر فيو إٔب أمرين: 
أحدٮبا ا٢بكم باإلسبلـ، والثاين األماف بأماف ا٤بسلمْب أي بسلطاهنم، فإف 

أف ٙبكم باإلسبلـ، وأف يكوف أماهنا بأماف  توفر ُب الدار ىذاف العنصراف، أي
ا٤بسلمْب، أي بسلطاهنم كانت دار إسبلـ، وٙبولت من دار كفر إٔب دار 
إسبلـ، أما إذا فقدت أحدٮبا فبل تصّب دار إسبلـ، وكذلك دار اإلسبلـ إذا 
ٓب ٙبكم بأحكاـ اإلسبلـ فهي دار كفر، وكذلك إذا حكمت باإلسبلـ، 

ماف ا٤بسلمْب أي بسلطاهنم، بأف كاف أماهنا بأماف ولكن ٓب يكن أماهنا بأ
وعلى ىذا فإف ٝبيع ببلد  .الكفار، أي بسلطاهنم فإهنا تكوف أيضًا دار كفر

وكذلك تبقى دار كفر  .ا٤بسلمْب اليـو ىي دار كفر، ألهنا ال ٙبكم باإلسبلـ
لو أقاـ فيها الكفار مسلمًا ٰبكم بأحكاـ اإلسبلـ، ولكن يكوف ٙبت 



 

 ٕٜٗ 

وحٌب تتحوؿ ببلد  .ويكوف أمانو بأماهنم، فإهنا تظل دار كفرسلطاهنم 
ا٤بسلمْب إٔب دار إسبلـ ٯبب أف يُقاـ فيها حكم اإلسبلـ، وأف يكوف أماهنا 

وعلى ىذا فإف واقع الدار يدؿ على أهنا  .بأماف ا٤بسلمْب أي بسلطاهنم
 توصف بالكفر أو اإلسبلـ باعتبار ا٢بكم، وباعتبار األماف ألنو جزء من

مقتضيات ا٢بكم، فإذا فقدت دار اإلسبلـ حكم اإلسبلـ، أو فقدت األماف 
فشرط بقاء الدار  .بأماف ا٤بسلمْب صارت دار كفر بفقداف أية واحدة منهما
أما دار الكفر فبل  .دار إسبلـ ىو حكمها باإلسبلـ، وأماهنا بأماف ا٤بسلمْب
أماف ا٤بسلمْب، فإذا تصبح دار إسبلـ إال إذا ُحكمت باإلسبلـ وصار أماهنا ب

فا٢بكم باإلسبلـ واألماف بأماف  .ٓب يتوفر ىذاف األمراف بقيت دار كفر
 .ا٤بسلمْب أمراف متبلزماف بالنسبة لوصف الدار بكوهنا دار إسبلـ

 .وا٢باصل أف كوف الدار دار كفر أو دار إسبلـ تتعلق بواقع الدار
فنقوؿ دار حرب  .العدو والدار ُب اللغة تطلق على القبيلة، ودار ا٢برب أرض

وذلك أف  .ونقوؿ دار كفر ودار إسبلـ، وكبلٮبا ٗبعُب واحد .ودار إسبلـ
ا٤بسلمْب مأموروف با٢برب أي القتاؿ حٌب يقوؿ الناس ال إلو إال اهلل، أو حٌب 
ٱبضعوا ألحكاـ اإلسبلـ، فإف خضعوا ألحكاـ اإلسبلـ رفع عنهم القتاؿ ولو 

فسبب حرهبم كوهنم   .ٙبت حكم اإلسبلـ ٰباربوفظلوا كفاراً، وإف ٓب يدخلوا 
كفارًا ٓب يستجيبوا للدعوة، وسبب وقف القتاؿ قبو٥بم ا٢بكم باإلسبلـ، فإذا 
ُحكموا باإلسبلـ وظلوا كفاراً، فقد ُوجد سبب وقف القتاؿ ووجب إهناء 
ا٢برب، ٩با يدؿ على أف حكمهم باإلسبلـ ىو الذي حوؿ ببلدىم من دار 

ـ، فيكوف ا٢بكم باإلسبلـ ىو الذي يتوقف عليو دواـ حرب إٔب دار إسبل
ا٢برب أو وقفها، ٩با يدؿ على أف الوصف الذي يعْب كوف الدار دار إسبلـ 
أو دار كفر ىو ا٢بكم باإلسبلـ، ومعُب كونو حكمًا أي سلطاناً، أف يكوف 



 

 ٕ٘ٓ 

األماف الداخلي وا٣بارجي بو، أي بسلطاف اإلسبلـ، وإال فقد ميزتو بوصفو 
وعليو فا٢بكم باإلسبلـ واألماف الذي ىو الـز من لوازمو، ٮبا اللذاف  .حكماً 

والدليل على ذلك  .يعيناف وصف الدار من كوهنا دار إسبلـ أو دار حرب
أيضاً أف ا٣بليفة أي رئيس الدولة إذا ٓب ٰبكم باإلسبلـ وحكم بأحكاـ الكفر،  

وكذلك فإف كاف فرضًا على ا٤بسلمْب أف ٰباربوه حٌب ٰبكم باإلسبلـ، 
ا٤بسلمْب إذا تركوا أحكاـ اإلسبلـ كاف فرضًا على اإلماـ أف ٰبارهبم حٌب 
يرجعوا ألحكاـ اإلسبلـ، وىذا أيضًا صريح ُب كوف ا٢بكم باإلسبلـ يَبتب 

وىو يدؿ على العبلمة  .عليو ا٢برب ٤بن ٓب يكن ٰبكم بو ولو كانوا مسلمْب
 ر ودار ا٢برب ٗبعُب واحد، علىودار الكف .الٍب يُعرؼ هبا أف الدار دار حرب

إضافة الدار إٔب مضاؼ معْب ىو وصفها، فدار الكفر مضافة إٔب الكفر، أف 
وكذلك دار اإلسبلـ ال  .والدار ال توصف بالكفر فيكوف وصف حكمها

عبلوة على أف ببلدًا مفتوحة ال يزاؿ   .توصف باإلسبلـ وإ٭با يوصف حكمها
 .هنا تكوف دار إسبلـ قطعاً كل أىلها كفاراً وٙبكم باإلسبلـ فإ
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 مواالة المؤمنين للكفار

  قاؿ اهلل تعأب:                  
                               

                           وقرأ يعقوب وسهل
والتوقية »قاؿ ُب القاموس احمليط  .تقية وىو قراءة ا٢بسن و٦باىد والباقوف تقاة

واتقيت الشيء وتقيتو اتقيتو واتقيو وَتِقّية وتقاء ككساء  الكالءة والحفظ،
ا ا٤بعُب اللغوي لكلمة تقية فهذا النص ُب اآلية يعْب موضوعها وىذ «حذرتو

يعْب ما تعنيو ىذه الكلمة ُب ىذه اآلية من معُب ألنو ٓب يثبت ٥با معُب شرعي 
فيتعْب تفسّبىا با٤بعُب اللغوي، وعلى ىذا األساس وحده تفهم اآلية ٝبلة 

وأما ما ورد ُب أسباب نزو٥با من أحاديث فإهنا إف صحت ترشد إٔب  .وتفصيبلً 
اآلية، ولكنها ال تغّب موضوعها، وال معاين ٝبلها حسب تفصيبلت ما ورد ُب 

وموضوع اآلية الواضح ُب ٝبلها ىو مواالة ا٤بؤمنْب  .مدلوالت اللغة والشرع
  فالنص ىو:  .للكافرين أي مصادقتهم           

             و أحاديث ُب موضوع معْب وإذا وردت آية أ
تكوف خاصة ُب ىذا ا٤بوضوع وال تشمل غّبه، فالقضية قضية مواالة ا٤بؤمنْب 
للكافرين قد جاءت اآلية تنهى عنها هنيًا جازماً، وىذه ليست اآلية الوحيدة 

 ُب ىذا ا٤بوضوع فقد وردت فيو آيات عديدة كقولو تعأب:        
                         

        :وقولو تعأب                  
              :وقولو تعأب              

                     ووقول :     
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              :وقولو             
      مواالة ا٤بؤمنْب  فا٤بوضوع موضوع .إٔب غّب ذلك من اآليات

ذلك أف اهلل تعأب هنى ا٤بؤمنْب عن  .للكافرين، وباقي اآلية تفصيل للموضوع
اٚباذ الكافرين أولياء ٥بم، وقرف ىذا النهي با١بـز القاطع بأف من يفعل ذلك 
فيتخذ الكافرين أولياء فإف اهلل بريء منو، ٍب استثُب من ىذا النهي ا١باـز حالة 

ؤمن من الكافر أذى فإنو ٯبوز لو مواالة الكافر دفعاً واحدة وىي أف ٰبذر ا٤ب
٥بذا األذى، وىذا إذا كاف ا٤بسلم ٙبت سلطاف الكافر مغلوبًا على أمره، أي 

وعلى  .أف ا٢بذر من الكافر ٯبيز مواالتو، فإذا ذىب ا٢بذر حرمت ا٤بواالة
حالة  ذلك فإف القضية ليست إظهار ا٤بواالة وإبطاف غّبىا، بل القضية استثناء

حذر ا٤بؤمن للكافر حْب يكوف ا٤بسلم مغلوباً على أمره من عمـو ٙبرًن مواالتو 
ومعُب اآلية ىو هني جاـز للمؤمنْب عن أف يتخذوا الكافرين أولياء ٥بم،  .لو

 .وأف يستعينوا هبم ويلتجئوا إليهم، وأف يصادقوىم وتكوف بينهم وبينهم ٧ببة
من دوف ا٤بؤمنْب ٍب استثُب من ذلك حالة فحرـّ على ا٤بؤمنْب مواالة الكافرين 

واحدة وىي أنو ُب حالة وجود خوؼ منهم عندما يكونوف ٙبت سلطاهنم فإنو 
أي ٯبوز أف يُتخذوا  .ٯبوز إظهار احملبة ٥بم ومصادقتهم لدفع شرىم وأذاىم

أولياء، أي أصدقاء ُب حالة وجود خوؼ منهم عندما يكونوف ٙبت حكمهم، 
وىذا بالنسبة للكفار فقط مع ا٤بؤمنْب، فإف  .مطلقاً  وما عدا ذلك ال ٯبوز

اآلية نزلت ُب شأف ا٤بؤمنْب الذين كانت ٥بم صبلت با٤بشركْب ُب مكة فهي 
تنهى الذين ُب ا٤بدينة عن مواالة ا٤بشركْب ُب مكة، وتنهى ٝبيع ا٤بؤمنْب، 

مرىم وتستثِب من ذلك ا٤بؤمنْب الذين كانوا ُب مكة فإهنم كانوا مغلوبْب على أ
ىذا ىو موضوع اآلية  .فاستثنتهم لوجود حالة خوؼ لديهم من أذى الكافرين

وىذا ىو معناىا وىذا ىو ا٢بكم الشرعي الذي ُيستنبط منها، وىو ٙبرًن 
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مواالة ا٤بؤمنْب للكفار ٔبميع أنواع ا٤بواالة من نصرة وصداقة واستعانة وغّب 
ٝبيع معانيها، وجواز ذلك، ألف كلمة أولياء ُب اآلية جاءت عامة فتشمل 

مواالهتم ُب حالة حذرىم أي خوؼ بطشهم وأذاىم عندما يكوف الكفار 
غالبْب على ا٤بسلمْب، ويكوف ا٤بسلموف مغلوبْب على أمرىم، ٛبامًا كحالة 
ا٤بسلمْب ُب مكة مع ا٤بشركْب، وال يوجد لآلية معُب آخر، وال يستنبط منها 

عضهم من أف التقية ىي أف يظهر وأما ما يقولو ب .أي حكم سوى ىذا ا٢بكم
ا٤بسلم خبلؼ ما يبطن أماـ أي إنساف ٰبذر منو أذى، أو ٱبشى منو معرفة 

مسلماً، فهذا القوؿ  ـحقيقتو وما ُب نفسو، سواء أكاف ذلك اإلنساف كافرًا أ
 خطأ ٧بض واآلية ال تدؿ على شيء منو، ألف معُب:          

      إال أف ٙبذروا منهم شيئًا ُٰبذر منو، إذ معُب اتقيت الشيء تقية أي
وىذا مستثُب من النهي عن مواالة ا٤بؤمنْب  .حذرتو والتقاة والتقية ٗبعُب واحد

 .للكافرين من دوف ا٤بؤمنْب فهو خاص ٗبا استثِب منو
وعلى ذلك فإف إظهار احملبة للحاكم ا٤بسلم خوفًا من أذاه وىو ظآب 

بالكفر حراـ، وكذلك إظهار احملبة للمسلم ا٤بخالف لك ُب الرأي  فاسق ٰبكم
وإبطاف البغضاء لو حراـ، والتظاىر بعدـ التقيد باإلسبلـ أو عدـ العناية بو 
أماـ الكافر أو أماـ الفاسق الظآب ال ٯبوز، فإف كل ذلك وما شاكلو نفاؽ قد 

 ف موضوع: إإذ  .حرمو الشرع على ا٤بسلمْب              
٧بصور ُب واقعة حالة ا٤بسلمْب الذين كانوا ُب مكة بْب ا٤بشركْب، أي ٧بصور 
ُب حالة وجود ا٤بسلمْب ٙبت سلطاف الكفار، وال قبل ٥بم بإزالة سلطاهنم، أي 
مغلوبْب على أمرىم، فإنو ٯبوز ٥بم مواالة الكفار حذرًا ٩با ٰبذر منو عليهم، 

مصا٢بهم، ففي ىذه ا٢بالة  ـنفوسهم أـ أموا٥بم أـ أعراضهم أ سواء أكاف على
فكل ما كاف داخبًل ٙبت  .فقط ٯبوز اٚباذ الكافرين أولياء من دوف ا٤بؤمنْب
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 .ىذه ا٢بالة ٯبوز للمسلمْب فيو أف يتخذوا الكافرين أولياء، وما عداه فبل ٯبوز
وا الكافرين، وىي إذا  فالقضية ىي بياف ا٢بالة الٍب ٯبوز فيها للمؤمنْب أف يوال

كاف ا٤بسلموف مغلوبْب على أمرىم أماـ الكفار بأف كانوا ٙبت سلطاهنم أو 
 .حكمهم، وليست شيئاً آخر مطلقاً 

  وؿ ُب تأويل قولو: ػالق»رير الطربي ُب تفسّبه ػد بن جػمػاؿ ٧بػق
                 :إٔب قولو            

      قاؿ أبو جعفر: وىذا هني من اهلل عز وجل للمؤمنْب عن أف يتخذوا
الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً، ولذلك كسر يتخذ ألنو ُب موضع جـز بالنهي، 

ومعُب ذلك ال تتخذوا أيها  .ولكنو كسر الذاؿ معو للساكن الذي لقيو ساكن
ظهرًا وأنصارًا توالوهنم على دينهم، وتظاىروهنم على ا٤بسلمْب ا٤بؤمنْب الكفار 

من دوف ا٤بؤمنْب وتدلوهنم على عوراهتم، فإنو من يفعل ذلك فليس من اهلل ُب 
 ُب ودخولو دينو برئ منو بارتداده عنشيء، يعِب بذلك فقد برئ من اهلل، واهلل 

 الكفر:            ّأف تكونوا ُب سلطاهنم فتخافوىم  إال
على أنفسكم فتظهروا ٥بم الوالية بألسنتكم وتضمروا ٥بم العداوة، وال 

 وال تعينوىم على مسلم بفعل كما: تشايعوىم على ما ىم عليو من الكفر،
قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن صاّب قاؿ: حدثِب معاوية بن  حدثِب ا٤بثُب

  صاّب عن علي عن ابن عباس قولو:                 
            إاّل أف يكوف الكفار ظاىرين فيظهروف ٥بم اللطف

 وٱبالفوهنم ُب الدين وذلك قولو:                 إٔب أف
ؽ قاؿ أخربنا معمر عن يقوؿ: حدثنا ا٢بسن بن ٰبٓب قاؿ أخربنا عبد الرزا

  قتادة ُب قولو:                 .  قاؿ ال ٰبل ٤بؤمن
 أف يتخذ كافرًا وليًا ُب دينو، وقولو:               :  أف
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الو قتادة ُب تكوف بينك وبينو قرابة فتصلو لذلك، قاؿ أبو جعفر: وىذا الذي ق
تأويل لو وحده وليس بالوجو الذي يدؿ عليو ظاىر اآلية، إاّل أف تتقوا من 
الكافرين تقاة فاألغلب من معاين ىذا الكبلـ إاّل أف ٚبافوا منهم ٨بافة، فالتقية 
الٍب ذكرىا اهلل ُب ىذه اآلية إ٭با ىي تقية من الكفار ال من غّبىم، وَوجَّهو 

 من أجل القرابة الٍب بينكم وبينهم تقاة فتصلوف رٞبها، قتادة إاّل أف تتقوا اهلل
والتأويل ُب القرآف على األغلب  .وليس بذلك الغالب على معُب الكبلـ

 .نتهى كبلـ الطربيا« الظاىر من معروؼ كبلـ العرب ا٤بستعمل فيهم
وقاؿ أبو علي الفضل بن ا٢بسن الطربسي ُب كتاب ٦بمع البياف ُب 

  تعأب: تفسّب القرآف قولو                    
                                 

                            وب وسهل قرأ يعق
٤با بْب سبحانو أنو مالك الدنيا  ..تقية وىو قراءة ا٢بسن و٦باىد والباقوف تقاة

واآلخرة والقادر على اإلعزاز واإلذالؿ هنى ا٤بؤمنْب عن مواالة من ال إعزاز 
عندىم وال إذالؿ من أعدائو ليكوف الرغبة فيما عنده وعند أوليائو ا٤بؤمنْب 

  دوف أعدائو الكافرين فقاؿ:                   أي
ال ينبغي للمؤمنْب أف يتخذوا الكافرين أولياء لنفوسهم، وأف يستعينوا هبم، 
ويلتجئوا إليهم ويظهروا احملبة ٥بم كما قاؿ ُب عدة مواضع من القرآف ٫بو قولو: 

                           
      :اآلية وقولو                   ،   

                و: ػولػوق            معناه
ؤمنْب، وىذا هني عن مواالة الكفار ومعاونتهم ٯبب أف تكوف ا٤بواالة مع ا٤ب

عن ابن عباس: واألولياء ٝبع  .وقيل هني عن مبلطفة الكفار .على ا٤بؤمنْب
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الوٕب وىو الذي يأمر من ارتضى فعلو با٤بعونة والنصرة، وٯبري على وجهْب: 
 فقولو:  .أحدٮبا ا٤بعْب بالنصرة واآلخر ا٤بعاف           

معناه معينهم وناصرىم بنصرتو ويقاؿ ا٤بؤمن وٕب اهلل أي معاف بنصرتو، وقولو: 
          الكافرين أولياء من دوف ا٤بؤمنْب:   اٚبذ  من  معناه
             أي ليس ىو من أولياء اهلل واهلل بريء منو. 

  ٍب استثُب فقاؿ:  . ُب شيءوقيل ليس ىو من والية اهلل       
     ف مغلوبْب فيخافهم ا٤بؤمن و وا٤بعُب إالّ أف يكوف الكفار غالبْب وا٤بؤمن

إف ٓب يظهر موافقتهم وٓب ٰبسن العشرة معهم، فعند ذلك ٯبوز لو إظهار 
 . أف يعتقد ذلكمودهتم بلسانو ومداراهتم تقية منو، ودفعًا عن نفسو من غّب

ُب ىذه اآلية داللة على أف التقية جائزة ُب الدين عند ا٣بوؼ على النفس، و 
وقاؿ أصحابنا جائزة ُب األمور كلها عند الضرورة، ورٗبا وجبت فيها لضرب 
من اللطف واالستصبلح، وليس ٘بوز من األفعاؿ ُب قتل ا٤بؤمن وال يعلم، أو 

قاؿ ا٤بفيد إهنا قد ٘بب أحياناً  .نيغلب على الظن أنو استفساد ُب الدي
وتكوف فرضاً، و٘بوز أحيانًا وتكوف فرضاً، و٘بوز أحيانًا من غّب وجوب، 
وتكوف ُب وقت أفضل من تركها، وقد يكوف تركها أفضل، وإف كاف فاعلها 

وقاؿ الشيخ أبو جعفر  .معذورًا ومعفوًا عنو متفضبًل عليو بَبؾ اللـو عليها
تدؿ على أهنا واجبة عند ا٣بوؼ على النفس، وقد  الطوسي ظاىر الروايات

وروى ا٢بسن أف مسيلمة  .ُروي أهنا رخصة ُب جواز اإلفصاح با٢بق عنده
فقاؿ ألحدٮبا أتشهد بأف  الكذاب أخذ رجلْب من أصحاب رسوؿ اهلل 

فقاؿ نعم، ٍب دعا  ؟قاؿ: نعم، قاؿ: أفتشهد أين رسوؿ اهلل ؟٧بمداً رسوؿ اهلل
قاؿ: نعم، ٍب قاؿ: أفتشهد أين  ؟تشهد أف ٧بمدًا رسوؿ اهللباآلخر فقاؿ: أ

فقاؿ: إين أصم، قا٥با ثبلثًا كل ذلك ٯبيبو ٗبثل األوؿ فضرب  ؟رسوؿ اهلل
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عنقو، فبلغ ذلك رسوؿ اهلل فقاؿ: أما ذلك ا٤بقتوؿ فمضى على صدقو ويقينو 
على ىذا وأخذ بفضلو فهنيئًا لو، وأما اآلخر فقبل رخصة اهلل فبل تبعة عليو، ف

وعلى ىذا  .نتهى كبلـ الطربسياتكوف التقية رخصة واإلفصاح با٢بق فضيلة، 
يتبْب من كبلـ ا٤بفسرين ا٤بذكورين الطربي والطربسي وٮبا من مذىبْب ٨بتلفْب، 
اتفاقهما على شرح معُب اآلية كما وردت من أهنا هني عن مواالة ا٤بؤمنْب 

نظر اأذى الكافرين من ىذا النهي، للكافرين واستثناء حالة خوؼ ا٤بؤمنْب من 
إاّل أف تتقوا منهم تقاة، إاّل أف تكونوا ُب سلطاهنم فتخافوىم »قوؿ الطربي 

ٍب استثُب »نظر قوؿ الطربسي او  .«على أنفسكم فتظهروا ٥بم الوالية بألسنتكم
 فقاؿ:                 وا٤بعُب إاّل أف يكوف الكفار غالبْب 

وا٤بؤمنوف مغلوبْب فيخافهم ا٤بؤمن إف ٓب يظهر موافقتهم وٓب ٰبسن العشرة 
معهم فعند ذلك ٯبوز لو إظهار مودهتم بلسانو، ومداراهتم تقية منو ودفعًا عن 

فا٤بفسراف متفقاف على أف ا٤بوضوع استثناء من النهي عن مواالة « نفسو
ربسي عقب على ذلك ٗبا إاّل أف الط .ا٤بؤمنْب للكافرين وأنو ٧بصور ُب ذلك

ٱبرج عن ا٤بوضوع فجعل اآلية دليبلً على أف التقية جائزة ُب الدين عند ا٣بوؼ 
على النفس، وىذا غّب موجود ُب اآلية، ألف موضوعها النهي عن مواالة 
ا٤بؤمنْب للكافرين واستثناء حالة ا٣بوؼ من الكفار عند غلبتهم على ا٤بؤمنْب 

الة، وليست ىي تقية ُب الدين، وال ىي خاصة بإجازة مواالهتم ُب ىذه ا٢ب
   با٣بوؼ على النفس، ألف االستثناء عاـ:            إاّل

إاّل أن تخافوا )أف ٙبذروا منهم ما ٰبذر منو، قاؿ الز٨بشري ُب الكشاؼ: 
كل ما   وز ا٤بواالة فيو، أي٘بفكل أمر ٯبب اتقاؤه  (منهم أمرًا يجب اتقاؤه

ولذلك   .ٰبذر منو وىو عاـ يشمل ا٣بوؼ على النفس وا٤باؿ والعرض وا٤بصاّب
كاف جعل اآلية دليبًل على التقية ُب الدين خروجًا عن ا٤بوضوع، وجعلها 
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خاصة ُب حالة ا٣بوؼ على النفس ٚبصيص ببل ٨بصص، فضبًل عن كونو 
خرى وال يتعلق موضوعًا آخر يتعلق بالكفر واإلٲباف فقط، وىو يتعلق بآية أ

وأما قوؿ الطربسي وقاؿ أصحابنا جائزة ُب األمور كلها عند  .هبذه اآلية
الضرورة ٍب ما نقلو عن ا٤بفيد من كوهنا قد ٘بب وقد ال ٘بب إٔب آخر ما ذكره 

فاآلية ال تدؿ عليو مطلقًا حٌب حسب تفسّب  .فإنو كبلـ ٦برد من أي دليل
ال من الكتاب وال من السنة وال من  الطربسي نفسو، وٓب يأت لو بدليل غّبىا

وال يقاؿ إنو إذا   .إٝباع الصحابة، ولذلك يرد ويسقط عن درجة االعتبار
كانت مواالة الكافر ُب حالة ا٢بذر منو جائزة فإف مداراة ا٢باكم الظآب أو 
الفاسق ذي القوة من باب أؤب، ال يقاؿ ذلك ألف الذي ىو من باب أؤب 

ليس منو وال ٲبت لو بصلة فهو ليس من قبيل قولو ىو فحوى ا٣بطاب وىذا 
 تعأب:                         وال ىو من قبيل

 قولو تعأب:                             ألف
فر وال من نوعو، وألف ا٤بواالة ا٤بنهي عنها ُب ىذه الفاسق ليس من باب الكا

اآلية ىي مواالة الكفار من دوف ا٤بؤمنْب، وا٢باكم الظآب والفاسق ذو القوة ىو 
من ا٤بؤمنْب وال ينفي الظلم الذي يقع منو والفسق الذي يتلبس بو صفة 

ال ومن ىنا  .و٥بذا ال يدخل ىذا ا٤بوضوع ُب ٕبث من باب أؤب .اإلٲباف عنو
 .يرد باب أؤب عليو حٌب يستشهد بو

على أف ا٢باكم الظآب والفاسق ذا القوة ٘بوز مواالتو ُب حالة األماف 
وُب حالة ا٣بوؼ سواء ألنو مؤمن ومواالة ا٤بؤمنْب جائزة قطعاً، ألف لفظ 

   مؤمنْب ُب قولو:          عاـ يشمل ٝبيع ا٤بؤمنْب، وٓب يرد
النهي عن مواالة ا٢باكم الظآب أو الفاسق، أو عن مواالة الفساؽ نص ُب 

والفجار، بل النصوص خاصة بالنهي عن مواالة الكفار، وفوؽ ذلك فإف 



 

 ٕٜ٘ 

ا٢باكم الظآب ٘بب طاعتو ُب غّب معصية، وٯبب ا١بهاد ٙبت رايتو، واإلماـ ُب 
من أعظم الصبلة إذا كاف فاسقًا ٘بوز الصبلة خلفو ُب ٝبيع ا٢باالت، وىذا 

وا٤بنهي عنو إ٭با ىو الرضا بظلم ا٢باكم وفسق  .ما يدؿ على جواز مواالهتم
وعليو ينتفي ما يسمونو التقية وىو أف يظهر ا٤بؤمن خبلؼ ما يبطن  .الفاسق

أماـ ا٢باكم الظآب أو الفاسق ذي القوة، أو ا٤بخالف بالرأي أو ما شاكل 
 .ذلك، وٰبـر فعلو ألنو نفاؽ والنفاؽ كلو حراـ

وعبلوة على ذلك فإف ٧باسبة ا٢باكم الظآب على ظلمو فرض ال ٰبل 
تركو خوفًا من ا٢باكم على ا٤باؿ أو على ا٤بصاّب، أو من األذى وال ٙبل التقية 

وإعبلف ا٢برب عليو إذا رؤي منو كفر بواح بعد أف كاف ٰبكم باإلسبلـ  .فيو
ي عن ا٤بنكر للحاكم فرض ٰبـر القعود عن القياـ بو، واألمر با٤بعروؼ والنه

وىذا يناُب القوؿ  .ولغّبه من أىل الفسق والظلم قد أوجبو اهلل على ا٤بسلمْب
بالتقية ويناقضو مناقضة تامة، ألنو ٰبـر ٙبرٲبًا قاطعًا السكوت على ا٢باكم 
الظآب وعلى الفاسق، والتقية توجب السكوت على ذلك ُب بعض األحياف، 

زًا ُب بعضها اآلخر، وىذا يناقض آيات األمر و٘بعلو مندوبًا ُب بعضها، وجائ
با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، ويناقض األحاديث الصحيحة الواردة ُب اإلنكار 

، واألحاديث الواردة ُب ةعلى األئمة واألمراء وا٢بكاـ إذا كانوا ظلمة أو فسق
وجوب ٧باسبتهم على أعما٥بم، وٱبالف وجوب الصدع با٢بق من غّب أف 

لذلك فإف التقية للحاكم الظآب أو الفاسق أو للقوي  .هلل لومة الئمتأخذه ُب ا
ا٤بتسلط من الفجار أو ٤بن ٱبالفك ُب الرأي قد جاءت نصوص اآليات 
واألحاديث الصحيحة تناقضها وٙبث على وجوب العمل بعكسها ٩با يؤكد 

 .أهنا حراـ، فوؽ كوهنا نفاقاً فبل ٰبل ٤بسلم أف يفعلها
   بقيت مسألة آية:                 فإف
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 بعض ا٤بفسرين يربطها مع آية:                وٯبعلها من
باهبا، ويستدؿ هبا على إدخاؿ إظهار الكفر، وإبطاف اإلٲباف ُب باب ا٤بواالة، 

ؿ هبا بعضهم على أف ا٤بواالة جائزة ؤبعلها داخلة فيما يسمونو التقية، ويستد
وىذا خطأ ٧بض، ألف آية:  .ُب حاؿ ا٣بوؼ من القتل فقط، وما عداىا فبل

                  ،حالة أخرى وموضوع آخر
ألف موضوعها االرتداد عن اإلسبلـ ُب حالة وجود خوؼ القتل احملقق يقيناً ال 

 وآية:  .ظناً               موضوعها النهي عن مواالة
الكفار ٔبميع أنواعها واستثناء جواز ىذه ا٤بواالة ُب حالة وجود ما ٰبذر منو، 

وفرؽ بْب  .أي أذى ـا٤بصلحة أ ـا٤باؿ أ ـسواء أكاف ا٣بوؼ على النفس أ
 األخرى، وال تربط هبا ا٢بالتْب وبْب ا٤بوضوعْب فبل تدخل إحداٮبا ُب

فإف ا٤بسلم إذا كاف ٙبت سلطاف الكفار ومغلوباً  .الختبلؼ ا٢بالة وا٤بوضوع
على أمره عندىم ال ٯبوز لو أف يرتد عن اإلسبلـ ظاىرًا مداراة ٥بم، بل ٯبب 

 ،عليو أف يهاجر إذا ٓب يستطع القياـ بأحكاـ دينو، ٖببلؼ مواالهتم فإهنا ٘بوز
لى نفسو من القتل احملقق، واكره على الكفر فإنو ٯبوز لكن إذا خاؼ مسلم ع

 لو أف يظهر الكفر ويبطن اإلٲباف، وما عدا ذلك فبل ٯبوز، ألف نص اآلية ىو:
                             

     ،أي موضوع ارتداد عن فا٤بوضوع موضوع كفر بعد اإلٲباف
اإلسبلـ، وا٢بالة ىي حالة خوؼ ا٤بوت، وىو ما يطلق عليو الفقهاء اإلكراه 
ا٤بلجئ، وىو وحده اإلكراه ا٤بعترب شرعًا ُب ٝبيع ا٢باالت الٍب يرتفع فيها 

فاإلكراه الذي يستثُب شرعًا ىو اإلكراه ا٤بلجئ، وىو حالة  .ا٢بكم عن ا٤بكره
 .لك أف اآلية نزلت ُب مسلمْب ارتدوا خوؼ القتلويؤيد ذ .خوؼ القتل يقيناً 

حدثِب ٧بمد »قاؿ الطربي:  .فقد ُروي أف ىذه اآلية نزلت ُب عمار بن ياسر



 

 ٕٙٔ 

بن سعد قاؿ: حدثِب أيب قاؿ: حدثِب عمي قاؿ: حدثِب أيب عن أبيو عن ابن 
  عباس قولو:                      

          إٔب آخر اآلية، وذلك أف ا٤بشركْب أصابوا عمار بن ياسر
فحدثو بالذي لقي من قريش والذي  فعذبوه ٍب تركوه فرجع إٔب رسوؿ اهلل 

قاؿ، فأنزؿ اهلل تعأب ذكره عذره من كفر باهلل من بعد إٲبانو إٔب قولو ٥بم 
حدثنا يزيد قاؿ حدثنا سعيد عن قتادة:   قاؿ؛ بشر   حدثنا .عظيم عذاب 

                         
  ا٤بغّبة فغطوه  قاؿ: ذكر لنا أهنا نزلت ُب عمار بن ياسر أخذه بنو

كاره، فأنزؿ اهلل  ُب بئر ميموف وقالوا: أكفر ٗبحمد، فتابعهم على ذلك وقلبو
وقاؿ الطربي:  .       تعأب ذكره: 

حدثنا ابن عبد األعلى قاؿ: حدثنا ٧بمد بن ثور عن معمر عن عبد الكرًن 
ا١بزري عن أيب عبيد بن ٧بمد بن عمار بن ياسر قاؿ: أخذ ا٤بشركوف عمار بن 

فقاؿ  راىم ُب بعض ما أرادوا، فذكر ذلك إٔب النيب ياسر فعذبوه حٌب با
فإن  : قال: مطمئنًا باإليمان، قال النبي ؟كيف تجد قلبك» :النيب 

فهذه األحاديث تدؿ على أف سبب نزوؿ اآلية حادثة عمار  .«عادوا فعد
وا٢بالة ا٣باصة هبا خوؼ القتل يقيناً، وىذا  .وموضوعها االرتداد عن اإلسبلـ

   ألف يؤكد أنو ال عبلقة ٥با بآية:  وحده كاؼ          . 
 على أف آية:                      مكية نزلت ُب

 موضوع اإلٲباف، وآية:              مدنية نزلت ُب
ا٢بذر ٩با ٰبذر منو من ٙبرًن مواالة ا٤بؤمنْب للكافرين، موضوع استثناء حالة 

 .ولذلك كانت ىذه غّب تلك
بقي حكم من يهدد بالقتل احملقق، ىل األفضل أف يظهر الكفر 



 

 ٕٕٙ 

األفضل أف يثبت على إٲبانو ولو أدى  وويبطن اإلٲباف حٌب يسلم من ا٤بوت، أ
و أدى إٔب القتل وا١بواب على ذلك ىو أف الثبات على اإلٲباف ول ؟إٔب قتلو

أفضل ألف جواز إظهار الكفر رخصة ورفع حرج، والثبات على اإلٲباف عزٲبة 
روي أف مسيلمة أخذ رجلْب فقاؿ ألحدٮبا:  .وىو األصل، و٥بذا كاف أفضل

قاؿ: أنت أيضاً،  ؟ؿ: رسوؿ اهلل، قاؿ: فما تقوؿ ُبَّ قا ؟ما تقوؿ ُب ٧بمد
: رسوؿ اهلل، قاؿ: فما تقوؿ ُبَّ، قاؿ ؟وقاؿ لآلخر: ما تقوؿ ُب ٧بمد .فخبله

فبلغ ذلك رسوؿ اهلل  .قاؿ: أنا أصم، فأعاد عليو ثبلثاً، فأعاد جوابو، فقتلو
  :أما األول فقد أخذ برخصة اهلل، وأما الثاني فقد صدع بالحق »فقاؿ

وىذا صريح ُب تفضيل من يصرب ويثبت على اإلٲباف على من يأخذ  «فهنيئاً لو
 .الكفر خوفاً على نفسو من القتل احملقق يقيناً برخصة اهلل ويظهر 

ىذا فيمن طلب منو الكفر، أما من طلب منو ما ىو دوف ذلك،  
كَبؾ الدعوة اإلسبلمية، أو القياـ ٗبعصية أو ما شاكل ذلك، فإف ال يؤخذ 
من ىذه اآلية جوازه، ولذلك ال يقاؿ إنو إذا كاف الكفر قد أجاز اهلل للمسلم 

كفر من باب أؤب، ال يقاؿ ذلك ألف ا٤بعصية ليست من إظهاره فما دوف ال
جنس الكفر فبل تدخل ُب ٕبث من باب أؤب، وكذلك ال يقاس على الكفر 

إال أف من خاؼ على نفسو من القتل  .ألنو ال توجد علة حٌب ٰبصل القياس
احملقق يقينًا وطلب منو ارتكاب معصية أو عمل شيء غّب الكفر فإنو ٯبوز لو 

رفع عن »: لنجاة نفسو من القتل وال إٍب عليو، وذلك لقولو  أف يفعلو
أي رفع  رواه الطرباين ُب الكبّب «أمتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا عليو

ولكن ُب حالة واحدة فقط  .ا٢برج واإلٍب ورفع ا٢بكم، وىذا يعِب جواز فعلو
فقهاء وىي حاؿ ا٣بوؼ من ا٤بوت احملقق يقينًا وىذا ىو ما يطلق عليو ال

رعًا ُب ٝبيع ا٢باالت الٍب يرتفع ػاإلكراه ا٤بلجئ وىو وحده اإلكراه ا٤بعترب ش



 

 ٕٖٙ 

فيها ا٢بكم عن ا٤بكره، كالطبلؽ والزواج والبيع وغّب ذلك من األعماؿ 
 .والعقود، فقولو وما استكرىوا عليو، أي إكراىاً ملجئاً 



 

 ٕٙٗ 

 الهجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالم
  ار الكفر إٔب دار اإلسبلـ قاؿ تعأب: ا٥بجرة ىي ا٣بروج من د

                             
                             

                             
                            

                                وروى
أنا بريء من كل »أنو قاؿ:  أبو داود من طريق جرير بن عبد اهلل عن النيب 

قال: ال تراءى  ؟مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول اهلل ولم
وأما ما روى  .فا٥بجرة من دار الكفر إٔب دار اإلسبلـ باقية ٓب تنقطع «ناراىما

ال »وقولو:  «ال ىجرة بعد فتح مكة»والسبلـ:  البخاري من قولو عليو الصبلة
وما ُروي أف  «قد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونيَّة»وقولو:  «ىجرة بعد الفتح

ال دين ٤بن ٓب يهاجر فأتى ا٤بدينة فقاؿ لو النيب  صفواف بن أمية ٤با أسلم قيل لو
: «ع قال: ارج ،قال: قيل إنو ال دين لمن لم يهاجر ؟ما جاء بك أبا وىب

فقد انقطعت الهجرة ولكن  على مسكنكم فقّروا ،أبا وىب إلى أباطح مكة
فإف ذلك كلو نفي للهجرة  .رواه ابن عساكر «استنفرتم فانفروا فإنجهاد ونيِّة 

إال أف ىذا النفي معلل بعلة شرعية تستنبط من ا٢بديث نفسو،  .بعد فتح مكة
 نظّب قولو عليو جاء على وجو يتضمن العلية، «بعد فتح مكة»إذ قولو: 

فقولو:  .رواه ابن حباف «ال تنبذوا التمر والزبيب جميعاً »السبلـ:  الصبلة
فهو  .جاء على وجو يتضمن العلية فكاف علة النهي عن االنتباذ «جميعاً »

وىذا يعِب أف ىذه العلة تدور مع  .يعِب أف فتح مكة ىو علة نفي ا٥بجرة



 

 ٕٙ٘ 

فتح أي بلد، بدليل الرواية األخرى:  ا٤بعلوؿ وجودًا وعدمًا وال ٚبتص ٗبكة بل
ن عويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن عائشة، وسئلت  .«ال ىجرة بعد الفتح»

ال ىجرة اليوم كان المؤمن يفر بدينو إلى اهلل ورسولو مخافة »ا٥بجرة فقالت: 
٩با  «فأما اليوم فقد أظهر اهلل اإلسالم، والمؤمن يعبد ربو حيث شاء .أن يفتن

ا٥بجرة كانت من ا٤بسلم قبل الفتح فرارًا بدينو ٨بافة أف يفًب،  يدؿ على أف
 .ونفيت بعد الفتح ألنو صار قادرًا على إظهار دينو والقياـ بأحكاـ اإلسبلـ

فيكوف الفتح الذي يَبتب عليو ذلك ىو علة نفي ا٥بجرة وليس فتح مكة 
وقولو  .وعليو فإف ذلك يراد بو ال ىجرة بعد الفتح من بلد قد فتح .وحدىا

السبلـ لصفواف قد انقطعت يعِب من مكة بعد أف فتحت، ألف و  الصبلة عليو
ا٥بجرة ا٣بروج من بلد الكفار ومن دار الكفر، فإذا فتح البلد وصار دار إسبلـ 
ٓب يبق بلد الكفار وال دار كفر فبل تبقى فيو ىجرة، وكذلك كل بلد فتح ال 

ريق معاوية قاؿ: ٠بعت ويؤيد ذلك ما روى أٞبد من ط .يبقى منو ىجرة
ال تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، وال تزال التوبة »يقوؿ:  رسوؿ اهلل 

أنو  وروى أٞبد أيضًا عن النيب  «الشمس من المغرب عمقبولة حتى تطل
ال تنقطع »وُب رواية أخرى عنو  «إن الهجرة ال تنقطع ما كان الجهاد»قاؿ: 

أف ا٥بجرة من دار الكفر إٔب دار  فدؿ ذلك على «الهجرة ما قوتل الكفار
أما حكم ا٥بجرة فإهنا تكوف بالنسبة للقادر عليها  .اإلسبلـ باقية ٓب تنقطع

أما الذي ٓب يقدر عليها  .فرضاً ُب بعض ا٢باالت ومندوباً ُب ا٢باالت األخرى
فإف اهلل عفا عنو وىو غّب مطالب هبا، وذلك لعجزه عن ا٥بجرة إما ٤برض أو 

قامة أو ضعف، كالنساء والولداف وشبههم كما جاء ُب ختاـ إكراه على اإل
 .آية ا٥بجرة

فمن كاف قادراً على ا٥بجرة وٓب يستطع إظهار دينو، وال القياـ بأحكاـ 



 

 ٕٙٙ 

اإلسبلـ ا٤بطلوبة منو فإف ا٥بجرة فرض عليو، ٤با ورد ُب آية ا٥بجرة قاؿ تعأب: 
                               

                               
                       ،فاإلخبار ىنا يعِب األمر
صيغ الطلب، كأنو قاؿ ىاجروا فيها، والطلب ىنا ُب ىذه اآلية اقَبف  وىو من

، ٩با يدؿ  بالتأكيد واقَبف بالوعيد الشديد على ترؾ ا٥بجرة فهو طلب جاـز
أما من   .على أف ا٥بجرة ُب ىذه ا٢بالة فرض على ا٤بسلم يأٍب إذا ٓب يهاجر

بأحكاـ الشرع كاف قادرًا على ا٥بجرة ولكنو يستطيع إظهار دينو، والقياـ 
أما كوهنا مندوبة  .ا٤بطلوبة منو فإف ا٥بجرة ُب ىذه ا٢باؿ مندوبة وليست فرضاً 

كاف يُرغب ُب ا٥بجرة من مكة قبل الفتح حيث كانت دار   فؤلف الرسوؿ 
 كفر، وقد جاءت آيات صرٰبة ُب ذلك قاؿ تعأب:        

                              
          :وقاؿ             

                              
        :وقاؿ                      

                              
                    :وقاؿ           

                      وىذا كلو صريح ُب طلب
قد أقر من بقي ُب مكة من  وأما كوهنا ليست فرضاً فؤلف الرسوؿ  .ا٥بجرة

فقد ُروي أف نُعيم النحَّاـ حْب أراد أف يهاجر جاءه قومو بنو عدي  .ا٤بسلمْب
لو أقم عندنا وأنت على دينك، و٫بن ٭بنعك عمن يريد أذاؾ، واكفنا ما   فقالوا

وكاف يقـو بيتامى بِب عدي وأراملهم فتخلف عن ا٥بجرة مدة ٍب  .كنت تكفينا



 

 ٕٙٚ 

قومي  .قومك كانوا خيرًا لك من قومي لي» :ىاجر بعد، فقاؿ لو النيب 
 .اإلصابة ابن حجر ُب ذكره «أخرجوني وأرادوا قتلي، وقومك حفظوك ومنعوك

فقاؿ: يا رسوؿ اهلل بل قومك أخرجوؾ إٔب طاعة اهلل وجهاد عدوه، وقومي 
من  ،وىذا كلو ُب دار الكفر أي دار ا٢برب .ثبطوين عن ا٥بجرة وطاعة اهلل

بغض النظر عن كوف سكاهنا مسلمْب أو كفاراً، ألف الدار ال  ،حيث ىي
و، وباألماف الذي ٱبتلف حكمها بالسكاف، بل ٱبتلف بالنظاـ الذي ٙبكم ب

وعلى ذلك ال فرؽ بْب أندونيسيا والقفقاس، وال بْب الصوماؿ  .يأمن أىلها بو
إال أف الذي يستطيع إظهار دينو والقياـ بأحكاـ الشرع ا٤بطلوبة إذا   .واليوناف

كاف ٲبلك القدرة على ٙبويل دار الكفر الٍب يسكنها إٔب دار إسبلـ، فإنو ٰبـر 
يهاجر من دار الكفر إٔب دار اإلسبلـ، سواء أكاف  عليو ُب ىذه ا٢بالة أف

ٲبلك القدرة بذاتو أـ بتكتلو مع ا٤بسلمْب الذين ُب ببلده، أـ باالستعانة 
ٗبسلمْب من خارج ببلده، أـ بالتعاوف مع الدولة اإلسبلمية، أـ بأية وسيلة من 

و الوسائل، فإنو ٯبب عليو أف يعمل ١بعل دار الكفر دار إسبلـ، وٙبـر علي
والدليل على ذلك أف الببلد الٍب يعيش فيها إف كاف  .حينئذ ا٥بجرة منها

يسكنها كفار وٙبكم بالكفر، فقد وجب على ا٤بسلمْب قتاؿ أىلها حٌب 
يسلموا أو يعطوا ا١بزية وٰبكموا باإلسبلـ، ووجب عليو ىو أيضاً، بوصفو 

وإف   .إٔب العدو مسلماً من ا٤بسلمْب وباعتباره ٩بن يليهم الكفار و٩بن ىو أقرب
كاف يسكنها مسلموف، وٰبكموف بغّب اإلسبلـ، أي بنظاـ الكفر، فقد وجب 
على ا٤بسلمْب قتاؿ حكامها حٌب ٰبكموا باإلسبلـ، ووجب عليو ىو باعتباره 
واحدًا من ىؤالء ا٤بسلمْب الذين ُٰبكموف بالكفر، فهو على أي حاؿ قد 

وا٤بسلم الذي يعيش  .ادرًا عليووجب عليو القتاؿ واالستعداد للقتاؿ إف كاف ق
عن ىاتْب ا٢بالتْب، فهو إما ٩بن وجب عليو جهاد  وُب دار الكفر ال ٚبرج حال



 

 ٕٙٛ 

الكفار الذين يلونو، وإما ٩بن وجب عليو قتاؿ ا٢باكم الذي ٰبكم بالكفر، 
وُب ا٢بالتْب يعترب خروجو من دار الكفر الٍب ٙبكم بغّب اإلسبلـ، أي بالكفر، 

وجب عليو فيو، أو فرارًا من مقاتلة من ٰبكم اد من مكاف فرارًا من ا١به
بالكفر، وكبلٮبا إٍب عند اهلل كبّب، ولذلك ال ٯبوز ٤بن كاف قادراً على ٙبويل دار 
الكفر إٔب دار إسبلـ أف يهاجر منها ما داـ ٲبلك القدرة على ٙبويلها إٔب دار 

 فرؽ بينها ما دامت إسبلـ، وتستوي ُب ذلك تركيا واسبانيا ومصر وألبانيا ببل
 .ٙبكم بنظاـ كفر



 

 ٕٜٙ 

 موقف اإلسالم من الرق واالسترقاق
جاء اإلسبلـ والرقيق موجود ُب ٝبيع أ٫باء العآب، واالسَبقاؽ نظاـ 

وال يُعلم عن وجود  .شائع ُب ٝبيع أ٫باء الدنيا عند ٝبيع الشعوب واألمم
وٓب ٱبرب عن  .حرارناحية ُب الدنيا إال ويتاَجر هبا بالرقيق، ويسَبؽ فيها األ

وقد رأى اإلسبلـ أف ىذه ا٤بشكلة تتعلق  .وجود ببلد ليس فيها اسَبقاؽ
ؿ نػز بناحيتْب اثنتْب: إحداٮبا تتعلق باألرقاء الذين اسَبقوا بالفعل، والذين ي

السلع اعتبارىم عن مستوى اعتبار غّبىم من األحرار، ويعتربوف سلعة كباقي 
يؤدي  اف ال بد من عبلج ىذا الرقيق عبلجاً تباع وتشَبى ويساـو عليها، فك

أما الناحية الثانية فكانت تتعلق  .إٔب عتق ىؤالء األرقاء وجعلهم أحراراً 
لذلك وردت  .باالسَبقاؽ، وال بد من عبلجها عبلجًا يضع حدًا لبلسَبقاؽ

اآليات واألحاديث تعاِب ىاتْب الناحيتْب العبلج النافع لئلنساف ا٤ببِب على 
 .نساف وواقع العبلقات الٍب تقـو بْب أفراده وبْب أ٩بوواقع اإل



 

 ٕٚٓ 

 معالجة الرقيق
عاِب اإلسبلـ الرقيق معا١بة تودي إٔب ٚبفيف وضع الرؽ ا٤بضروب 

وقد وضع أحكامًا كثّبة ُب ىذا الشأف  .عليو، وتؤدي إٔب عتقو جربًا واختياراً 
 تالية:فصلها الفقهاء أًب تفصيل، وتتلخص ىذه األحكاـ ُب ا٤بسائل ال

َوَجد اإلسبلـ الناَس ٲبلكوف األرقاء فعاِب مشاكل الرقيق بْب  - ٔ
ا٤بالكْب معا١بة ٘بعل للرقيق حقوقاً، وٙبفظ عليو اعتبار كونو إنسانًا كا٢بر من 

وقد وصى اهلل تعأب ُب القرآف  .حيث الصفات الفطرية الٍب ُفطرت ُب اإلنساف
 ف باإلحساف إٔب األرقاءُب ا٢بديث الشري الكرًن كما وصى الرسوؿ 

 تعأب:  قاؿ .معاشرهتم وٕبسن               
                                    

                                 
   ومعُب:     وقاؿ  .عبيدكم األرقاء: « اتقوا اهلل

فيما ملكت أيمانكم، ىم إخوانكم جعلهم اهلل تحت أيديكم فأطعموىم مما 
هم، فإن كلفتموىم تأكلون، وألبسوىم مما تلبسون، وال تكلفوىم ما يُغلب

وروى أيضاً من طريق أيب ىريرة قولو: قاؿ عليو الصبلة  .رواه مسلم «فأعينوىم
ال يقولن أحدكم عبدي وَأمتي، كلكم عبيد اهلل وكل نسائكم إماء »والسبلـ: 

لة الرقيق نػز وقد رفع الشرع م «اهلل، ولكن ليقل غالمي وجاريتي وفتاي وفتاتي
  اهلل تعأب يقوؿ: بو ألف  صوماً يقتل ا٢برّ وجعلو كا٢بر، إذ جعل دمو مع

          والقصاص ا٤بماثلة وعقاب
ا٤بذنب، فيطلق القصاص على جزاء الذنب، ويطلق على أف يفعل بالفاعل 

ىو فرض عليكم جزاء  ومعُب كتب عليكم القصاص ُب القتلى .مثل ما فعل



 

 ٕٚٔ 

 .الذنب ُب القتلى أف يقتل القاتل، وىذا عاـ يشمل الذكر واألنثى وا٢بر والعبد
المسلمون » :ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجة من طريق ابن عباس قولو 

فا٢بر والعبد متساوياف ُب أف كبًل منهما معصـو  .وىذا عاـ «تتكافأ دماؤىم
وعلى ذلك جعل اإلسبلـ نفس العبد  .كاف  الدـ ٰبـر قتلو، ويقتل قاتلو أياً 

من قتل » :الرقيق كنفس ا٢بر سواء بسواء، ودمو كدـ ا٢بر معصوماً، قاؿ 
وأيضًا قد جعل  .رواه أٞبد وأبو داود من طريق ٠برة بن جندب «عبده قتلناه

اإلسبلـ للرقيق ا٢بق ُب أف يتزوج ويطلق ويتعلم ويكوف شاىدًا على غّبه من 
ما ما جعلو اإلسبلـ من حق ٤بالك اأَلمة ُب االستمتاع هبا فإنو وأ .حر ورقيق

لة الرقيق، ويؤدي إٔب عتقو، ألف استمتاع ا٤بالك بَأمتو كاستمتاع الزوج نػز يرفع م
لة عند موالىا، نػز لة اأَلمة إٔب مرتبة الزوجة ا٢برة، وٯبعل ٥با منػز بزوجتو يرفع م

ٞبل ووالدة يهيئ ٥بذه اأَلمة أف  عبلوة على ما يَبتب عليو ىذا االستمتاع من
 .تعتق جرباً بعد موت موالىا

فقد جعل عتق الرقبة يساعد  .حث اإلسبلـ على عتق األرقاء - ٕ
تعأب:  قاؿ  العقبة  ينو على اقتحاـ ػم اهلل ا١بليلة ويعػر نعػكػاف على شػاإلنس
                                

فجعل األعماؿ  .واالقتحاـ الدخوؿ واجملاوزة بشدة ومشقة، والعقبة الشدة
الصا٢بة عقبة وجعل عملها اقتحامًا ٥با ٤با ُب ذلك من معاناة ا٤بشقة و٦باىدة 

 .فحث اهلل ُب اآلية على عتق األرقاء .وفك الرقبة ٚبليصها من الرؽ .النفس
أيما رجل أعتق امرًأ مسلماً » :وؿ على عتق األرقاء قاؿ وكذلك حث الرس

 .ومسلمرواه البخاري  «استنقذ اهلل تعالى بكل عضو منو عضوًا من النار
 .وبذلك يتبْب أف اإلسبلـ رغَّب ُب عتق األرقاء وجعل لو ثواباً كبّباً 

شرع اإلسبلـ أحكامًا عملية توجب عتق األرقاء، فقد شرع  - ٖ



 

 ٕٕٚ 

على العتق، إذ جعل عتق العبد ا٤بملوؾ للقريب احملـر يتم آلياً أحكامًا ٘برب 
فكل إنساف  .ٗبجرد ا٤بلك سواء رضي ا٤بالك أـ ٓب يرض، أعتق أـ ٓب يعتق

ٲبلك قريباً ذا رحم ٧بـر بالشراء أو اإلرث عتق عليو قريبو جرباً عنو ٗبجرد ا٤بلك 
قاؿ:  ف النيب روى أبو داود عن ا٢بسن عن ٠برة أ .دوف حاجة إٔب إعتاقو

وجعل تعذيب العبد من ٙبريق أو قطع  «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»
عضو أو إفساده أو ضرب العبد ضرباً مربحاً، جعل ذلك موجباً لعتقو، فإف ٓب 

من لطم مملوكو أو ضربو »وقاؿ:  .يعتقو سيده عتقو ا٢باكم جربًا عن سيده
وا٤براد بالضرب الضرب  .رواه مسلم من طريق ابن عمر «فكفارتو أن يعتقو

وجعل  .ا٤بربح لورود أحاديث ٘بيز للسيد أف يضرب عبده ضرب تأديب
فمن قتل مؤمنًا خطأ  .اإلسبلـ عتق الرقبة كفارة الزمة لكثّب من الذنوب

 فكفارتو ٙبرير رقبة مؤمنة قاؿ تعأب:                  
                                      

                           
                                  
                          ومن حنث ُب ٲبينو فمما يكفر

  خطيئتو ٙبرير رقبة قاؿ تعأب:                   
                         

            ومن ظاىر من
زوجتو بأف قاؿ ٥با أنت عليَّ كظهر أمي ٍب عاد إليها فكفارتو ٙبرير رقبة قاؿ 

 تعأب:                            
           ومن أفسد صـو رمضاف با١بماع فكفارتو ٙبرير رقبة. 

قال:  .فقال ىلكت يا رسول اهلل  جاء رجل إلى النبي»عن أيب ىريرة قاؿ: 



 

 ٕٖٚ 

 .تق رقبةوقعت على امرأتي في رمضان قال: ىل تجد ما تع .وما أىلكك قال
قال: فهل  .قال: ال .قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين .قال: ال

بعرق   قال: ثم جلس فأُتي النبي .تجد ما تطعم ستين مسكينًا قال: ال
فما  ؟قال: فهل على أفقر مّنا .)أي زنبيل أو قفة( فيو تمر قال: تصدق بهذا

حتى بدت أنيابو   فضحك النبي .بين البتيها أىل بيت أحوج إليو منا
أوؿ ما أمر بو عتق الرقبة  فالنيب  رواه مسلم «طعمو أىلكأوقال: اذىب ف

فكل ىذه األحكاـ  .وٓب يتحوؿ إٔب غّبه إاّل بعد أف تبْب لو العجز عنو
 .للكفارات تلـز ا٤بكفر عتق الرقبة

وٓب يكتف اإلسبلـ بذلك بل جعل للعبد نفسو طريقة ألف يعمل على 
وذلك ُب ٕبث  .ا جعل للمالك طريقة يعوض هبا عن ٜبن العبدعتق نفسو، كم

كاَتب
ُ
 بلـ ُب ىذا وأمر اهلل بالقرآف بو فقاؿ تعأب: ػورغب اإلس .ا٤ب   

                                  
             .  :وإذا كاتب ا٤بؤب عبده بأف قاؿ لو

إف أتيتِب بكذا ُب مدة كذا فأنت حّر، كاف واجبًا علي السيد أف يطلق عبده 
وكاف واجباً عليو أف يعتقو إذا  .ليعمل، حٌب ٰبصل على ا٤باؿ الذي كاتبو عليو

ؼ الفقهاء وقد عرّ  .وال يصح لو أف يرجع عن ىذه ا٤بكاتبة .أحضر ا٤باؿ
ا٤بكاتبة بأهنا ٙبرير ا٤بملوؾ حااًل، ورقبتو مآاًل، وإف الكتابة إذا صحت خرج 

 .ومٌب أدى البدؿ خرج من ملك سيده .العبد من يد سيده
ويبلحظ فيها أهنا قد سلكت  .فهذه األحكاـ كلها لعتق األرقاء

 تنفذىا الدولة طريقة التوجيو با٢بث والَبغيب، وطريقة التشريع باألحكاـ الٍب
وىي كلها أحكاـ تؤدي إٔب إٯباد  .بالقوة إذا ٓب ينفذىا الفرد بدافع تقوى اهلل

التفكّب، والعمل عند ا٤بالكْب بعتق األرقاء، وتؤدي إٔب إٯباد التفكّب والعمل 



 

 ٕٚٗ 

عند األرقاء أنُفِسهم بأف يعملوا لعتق أنُفِسهم من الرؽ، وىذا ٯبعل السّب 
 .من اجملتمع متجهاً إٔب إهناء الرؽ

ٓب يكتف اإلسبلـ با٢بث على العتق وإٯباد أحكاـ ٘برب على  - ٗ
 الزكاةإذ جعل  .العتق، بل جعل ُب بيت ماؿ ا٤بسلمْب باباً خاصاً لعتق األرقاء

 لعتق األرقاء، وجعلو أحد األبواب الثمانية، قاؿ تعأب:  تصرؼ   
                                      

                             
        :فقولو       وٓب يعّْب  .يعِب عتق األرقاء

درًا معيناً، فيجوز للدولة أف ٘بعل مقدارًا من أمواؿ الزكاة لعتق ٥بذا الباب ق
األرقاء، بل ٯبوز ٥با أف ٘بعل كل ماؿ الزكاة ُب عتق األرقاء إذا ٓب تكن ىنالك 

وذلك ألف صرؼ الزكاة ال ٯبب أف  .ضرورة ٤بصرؼ آخر من مصارؼ الزكاة
ذه األبواب يكوف لؤلبواب الثمانية، بل ٯبوز أف ٱبصص ُب باب واحد من ى

 .حسب ما يَباءى ٣بليفة ا٤بسلمْب



 

 ٕٚ٘ 

 معالجة االسترقاق
كانت أبواب االسَبقاؽ ُب النظم القدٲبة الٍب كاف معمواًل هبا ُب 

فكانت تقضي باسَبقاؽ ا٤بدين ا٤بفلس،  .العآب حْب جاء اإلسبلـ كثّبة
وكانت تقضي باسَبقاؽ  .فالدائن إذا أعسر مدينو وأفلس كاف لو أف يسَبقو

نساف عقوبة على بعض ما يرتكبو من ا١برائم وا٣بطايا، وكانت تتيح للحر اإل
أف يقبل الرؽ على نفسو، فيبيع نفسو لغّبه، بشرط أف يعتقو بعد زمن يتفقاف 

وكانت  .وكانت القبائل القوية تبيح لنفسها اسَبقاؽ أفراد القبيلة الضعيفة .عليو
رى، وتبيح اسَبقاؽ أىل ا٢بروب والغزوات بوجو عاـ تقضي باسَبقاؽ األس

وكاف بعضها ٰبصر االسَبقاؽ ٗبن يؤخذوف  .الببلد كلهم إذا استولوا عليهم
فمن أخذ أسّبًا ُب حرب  .أسرى ُب ا٢بروب من الرجاؿ والنساء واألطفاؿ

 .وأْعَُبِؼ بكونو رقيقاً  .مشروعة واسَبؽ ُب ذلك أعترب رقيقاً 
فيها االسَبقاؽ  فلما جاء اإلسبلـ وضع لؤلحواؿ الٍب كاف ٰبصل

فبْب بالنسبة  .أحكامًا شرعية غّب االسَبقاؽ، وَفصَّل األمر ُب حالة ا٢برب
 للمدين ا٤بفلس أف ينتظر الدائن إٔب ميسرة، قاؿ تعأب:        

                وبَػْبَّ العقوبات على الذنوب ُمَفصَّلة وال سيما
ُب القرآف:  اهلل  إليها   قة الٍب كاف جزاؤىا االسَبقاؽ، والٍب أشارعقوبة السر 

                      فقد بْبَّ اإلسبلـ
 قطع اليد، قاؿ تعأب:  - أي السرقة -عقوبتها         

                    .  وجعل العقد بْب العبد وا٤بؤب على
وحـر اسَبقاؽ األحرار ٙبرٲباً قاطعاً، قاؿ عليو الصبلة  .العتق ال على االسَبقاؽ

ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم »والسبلـ قاؿ اهلل عز وجل: 



 

 ٕٚٙ 

ستوفى منو ولم يعطو غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنو، ورجل استأجر أجيرًا فا
أما حالة ا٢برب فقد َفصَّل  .فاهلل تعأب خصم لبائع ا٢بر .رواه البخاري «أجره

ففي السنة الثانية للهجرة بْبَّ  .فيها اإلسبلـ فمنع اسَبقاؽ األسرى مطلقاً 
حكم األسرى، بأنو إما َمنٌّ عليهم بإطبلؽ سراحهم دوف مقابل، وإما فداؤىم 

وبذلك يكوف قد منع اسَبقاؽ  .ن ا٤بسلمْب أو الذميْبٗباؿ أو بأسرى مثلهم م
 قاؿ تعأب:  .األسرى                      

                                    
        فاآلية صرٰبة ُب ىذا ا٤بعُب: ا٤بّن أو الفداء، وال ٙبتمل غّبه

واللغة العربية تقضي ٕبصر حكم األسرى ُب أحد ىذين األمرين ا٤بنُّ  .مطلقاً 
وىنا  .أو الِفداء، ألف إمَّا للتخيّب بْب شيئْب، وللحصر ُب ىذين الشيئْب

ت عنجاءت ٨بّبة بْب ا٤بّن والِفداء وحاصرة ا٢بكم هبما ح  :ذلك بػ  ْب عربَّ
      :ا٤بفيدة للحصر فيما يذكر بعدىا              . 

وىنا قد يعرض سؤاؿ كاف موضع شبهة عند بعض الفقهاء أخذوا منو أف 
قد  ىذا السؤاؿ ىو أف النيب  .للخليفة أف يسَبؽ األسرى إذا رأى ذلك

فإف ىذه اآلية نزلت ُب السنة الثانية بعد ا٥بجرة  .اسَبؽ بعد نزوؿ ىذه اآلية
وعمل  .بدء ا٢برب بْب الرسوؿ وكفار قريش، والرسوؿ اسَبؽ ُب حنْب قبل

الرسوؿ يعترب تشريعًا كما يعترب تفسّبًا آليات اهلل، فكيف ٲبنع االسَبقاؽ 
وا١بواب على  ؟لؤلسرى هبذه اآلية مع أف الرسوؿ اسَبؽ بعد نزو٥با ُب حنْب

ك ىو أف عمل الرسوؿ وقولو بالنسبة آليات القرآف إما تفصيل ٦بمل، أو ذل
 .تقييد مطلق، أو ٚبصيص عاـ، وال يكوف عمل الرسوؿ وقولو ناسخًا للقرآف

وآية األسرى ليست ٦بملة حٌب تفصل، وال ألفاظها ألفاظ عمـو حٌب 
ف ٚبصص، وال مطلقة حٌب تقّيد، فإذا صح أف الرسوؿ اسَبؽ بعد نزو٥با فإ



 

 ٕٚٚ 

وعبلوة على ذلك فإف كوف الرسوؿ  .عملو يكوف ناسخًا ٥با، وذلك ال ٯبوز
 قد اسَبؽ األسرى خرب آحاد وىو يعارض آية:               

وإذا عارض خرب اآلحاد القطعي من اآليات واألحاديث يرد خرب اآلحاد 
لرسوؿ اسَبؽ األسرى بعد نزوؿ ن أف اموعلى ذلك فبل اعتبار ٤با يروى  .دراية

على أف واقع ما حصل من الرسوؿ أنو ُب غزوة حنْب قد  .آية األسرى
اصطحب احملاربوف من ا٤بشركْب معهم نساًء وأطفااًل ُب ا٤بعركة لتكثّب سوادىم 
ولتحميس رجا٥بم، فلما كسروا ُب ا٤بعركة صار النساء واألطفاؿ سبياً وقسمهم 

فلما روجع ُب ىذا السيب استوىب  .ا٤بسلمْب الرسوؿ على احملاربْب من
فكاف  .ا٤بسلمْب ما ٥بم من حق ُب السيب عن طيب نفس ورد السيب إٔب أىلو

ىذا دااًل على جواز اسَبقاؽ السيب، وىو النساء والصبياف الذين يصحبوف 
وأما غّب السيب وىم الرجاؿ  .الرجاؿ ُب ا٤بعركة لتكثّب السواد وللتحميس

ٓب يسَبؽ أحداً من ذكورىم مطلقاً،  أخذوا أسرى فإف الرسوؿ  احملاربوف إذا
وٓب يصح أنو اسَبؽ أسّبًا من الذكور احملاربْب، ال من العرب، وال من اليهود، 

وأما  .وكلمة أسّب إذا أطلقت تنصرؼ إٔب الذكر احملارب .وال من النصارى
ومن ذلك يتبْب  .ا٤برأة والطفل فإنو يطلق عليهم ُب اللغة السيب، وليس األسرى

أف اإلسبلـ منع اسَبقاؽ األسرى من الرجاؿ احملاربْب وخّّب ا٣بليفة ُب السيب 
بْب االسَبقاؽ واإلطبلؽ، وليس فيهم فداء، كما فعل الرسوؿ ُب سيب حنْب 

وىذا  .سَبقهم ٍب أطلقهم، وكما فعل ُب سيب خيرب تركهم أحرارًا وٓب يسَبقهما
يش ُب ا٢برب، أما إذا ظلوا ُب بيوهتم فبل إذا صحبت النساء واألطفاؿ ا١ب

وعمل ا٣بليفة ُب مسألة اسَبقاؽ السيب إ٭با  .شيء عليهم، ال أسر وال سيب
يسّب هبا حسب ما تقتضيو السياسة ا٢بربية ُب معاملة األعداء، وليس ا٤بقصود 
بو االسَبقاؽ، وإ٭با ىو معاملة من معامبلت ا٢برب الٍب ترؾ األمر فيو 
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 .عل ما يراه وما يقتضيو ا٤بوقف بالنسبة للعدوللخليفة، يف
ومن ذلك يتبْب أف اإلسبلـ عاِب االسَبقاؽ فمنع ٝبيع ا٢باالت الٍب 
ٰبصل فيها االسَبقاؽ، وترؾ للخليفة ا٣بيار ُب حالة السيب تبعًا للموقف 

وبذلك يكوف قد قضى على االسَبقاؽ، وال سيما حْب يبطل  .بالنسبة للعدو
النساء واألطفاؿ مع ا١بيش لتكثّب السواد والتحميس كما  عند الناس إخراج

، فإنو ال يبقى وال حالة  ىي ا٢باؿ ُب ا٢بروب ا٢بديثة منذ قروف حٌب اليـو
 .واحدة ٰبصل فيها االسَبقاؽ مطلقاً، وبذلك يكوف اإلسبلـ منع االسَبقاؽ
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 العالقات بين األفراد
األحكاـ الشرعية  ىذه األحكاـ السابقة الٍب ُشرَِحت ىي ٭باذج من

وقد  .ا٤بتعلقة بالدولة اإلسبلمية، وبعبلقاهتا بغّبىا من الدوؿ والشعوب واألمم
بّْب فيها بعض األحكاـ ٭بوذجًا لسائر األحكاـ، حٌب يتبّْب ا٤بسلم منها 
األساس الذي تقـو عليو ىذه العبلقة العامة، ونوع األحكاـ الٍب تعاِب 

راد تقـو عليها مصا٢بهم ُب معاشهم، وقد وىناؾ عبلقات بْب األف .مشاكلها
جاء اإلسبلـ فعاِب ىذه العبلقات بْب األفراد بأحكاـ شرعية خاصة 

 .بالعبلقات الفردية، عامة لئلنساف من حيث ىو إنساف
واإلسبلـ ُب تشريعو كلو يشرِّع لئلنساف ال ألفراد معينْب، ولكنو يشرِّع 

ألفراد بوصفهم اإلنساين باعتبارىم لئلنساف ا٤بمثل ُب أفراد، ويشرع ٥بؤالء ا
٦بموعة من الناس يكّونوف ٝباعة، ويشرع ٥بؤالء األفراد و٥بذه ا١بماعة ما 

 .ٰبتاجونو من عبلقات، ومن العبلقات بْب األفراد الٍب بوجودىا يتكوَّف اجملتمع
و٤با كاف ا٤بقصود باإلنساف جنس اإلنساف، بغض النظر عن كونو خالدًا أو 

و٤با كاف ا٤بقصود بالفرد  .التشريع جاء ٥بذا اإلنساف ال لفرد معْبَّ ٧بمداً، فإف 
ىو الشخص ا٤بعْبَّ من حيث كونو خالدًا أو ٧بمدًا ا٤بعْب، فإف اإلسبلـ قد 
جعل القياـ بتكاليف التشريع مطلوبًا من الفرد باعتبار فرديتو ىو، ومقصوداً 

 .ل ما جاء ُب اإلسبلـبو معا١بة مشاكل الفرد أي فرد، ومأمورًا بالتقيد بك
فاألحكاـ وإف شرعت لئلنساف، فإف الذي طُِلب منو القياـ بتكاليفها ىو 
الفرد ا٤بعّْب، أي خالد و٧بمد، ولكن ال باعتبار فرديتو ا٣باصة بو، والٍب ال 
، بل للفرد  يشاركو فيها غّبه كطولو، أو حبو للخضار وعزوفو عن اللحـو

صفات اإلنساف الفطرية، ٩با يكوف مظهراً من  باعتبار كونو إنسانًا تنطبق عليو
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وقد جاء  .مظاىر الطاقة ا٢بيوية الٍب تظهر ُب أفعاؿ ىذا الفرد باعتباره إنساناً 
اإلسبلـ باألحكاـ لتنظيم العبلقات بْب األفراد ُب حياهتم ا٤بعاشية العامة 
وا٣باصة، أي جاء باألحكاـ لتنظيم العبلقات بْب الناس بعضهم مع بعض،  

ا جاء باألحكاـ الٍب شرعت لتنظيم العبلقات بْب الناس وبْب الدولة، وبْب كم
فكلها  .الدولة وغّبىا من الدوؿ، أو لتنظيم ا١بماعة من حيث ىي ٝباعة

أحكاـ يكلف هبا الفرد ا٤بعْب، ٧بمد أو خالد أو حسن، ولكن من حيث  
 .كونو إنساناً 

سبلـ حْب شرّع ومن تتبع األحكاـ الشرعية ُب ٝبلتها، ٪بد أف اإل
األحكاـ راعى مصلحة الفرد ٗبشخصاتو ا٣باصة، ومصلحة ا١بماعة الٍب يعيش 
فيها باعتبارىا ٝباعة مكونة من أفراد من حيث كوهنا ٝباعة، ال من حيث 

فإنو حْب يشرع للجماعة ٗبا بينها من عبلقات يراعي  .العبلقات بْب أفرادىا
بْب غّبه من عبلقات يراعي مصلحة مصلحة الفرد، وحْب يشرع للفرد ٗبا بينو و 

ولذلك ٘بده حْب جعل للدولة حق أخذ ماؿ من ا٤بسلمْب إلدارة  .ا١بماعة
شؤوف الرعية إذا ٓب تكف موارد بيت ا٤باؿ ا٤بنصوص عنها، قيد الدولة بأف ال 
تأخذ إاّل ٤با أوجبو اهلل على ا١بماعة، كأخذ ماؿ للجهاد، أو إلطعاـ جائعْب، 

خذ ىذا إاّل من فضوؿ ماؿ األغنياء، أي ما يزيد عن وقيدىا بأف ال تأ
حاجاهتم األساسية الٍب ىي ا٤بأكل وا٤بلبس وا٤بسكن، وحاجاهتم الكمالية الٍب 
تعترب ضرورية حسب اصطبلح ٦بتمعهم، أي حسب ا٤بعروؼ من حاجات 
أمثا٥بم، كالزواج وما يركبونو لقضاء حاجاهتم البعيدة، وكا٣بادـ، وما شاكل 

و٘بد الشرع  .ا التشريع ٢بفظ ا١بماعة روعيت فيو مصلحة الفردفهذ .ذلك
أيضًا حْب يبيح للفرد أف يبِب بيتًا أو يزرع بستانًا ٯبعل عليو حق الطريق 
للناس، وٲبنعو من البناء والغراس أو الزرع على أي وجو يعتدي بو على حق 
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ديار وحْب أباح للفرد بيع ما ٲبلك خارج  .الطريق، أو على ملكية عامة
اإلسبلـ ُب ٘بارة، منعو من أف يبيع السبلح وكل ما يقوى بو العدو على 

  .فهذا تشريع للفرد روعيت فيو مصلحة ا١بماعة .ا٤بسلمْب
وعليو فالتشريع الذي يُػَنظِّم العبلقات بْب األفراد مع كونو تشريعاً 

نو للعبلقات الفردية، ولكنو ال ينفصل عن كونو تشريعًا إلنساف، وال عن كو 
تشريعًا للجماعة، وال عن كونو تشريعًا للمجتمع أي للعبلقات القائمة بْب 

وعلى ىذا فنماذج األحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة بعبلقات  .أفراد ىذه ا١بماعة
األفراد ىي أحكاـ شرعية عامة لبِب اإلنساف، وإف عا١بت عبلقات أفراد، 

فمثبًل البيع  .ياـ هباوكانت تنطبق على األفراد ا٤بعينْب الذين يباشروف الق
أحكاـ شرعية لتنظيم العبلقات بْب األفراد الذين يطبقوف أحكاـ اإلسبلـ 
ٙبت راية الدولة اإلسبلمية، فهم الذين يباشروف ىذه األحكاـ، ولكنها تنطبق 

وحْب يباشر البيع ٧بمد وخالد يكوناف ٮبا  .على ٝبيع األفراد من بِب اإلنساف
لبيع ألهنما تلبسا بالبيع، وليس مطالبًا هبا حسن ا٤بخاطبْب بتنفيذ أحكاـ ا

فأحكاـ البيع شرعت ليطبقها األفراد، ولكن  .وصاّب اللذاف ال يتلبساف بالبيع
على اعتبار أهنم من بِب اإلنساف، ويعيشوف ُب ٝباعة، ويطبقوهنا حْب ٙبصل 

سبلـ و٤با كاف الفرد ا٤بسلم ال بد من أف يطبق أحكاـ اإل .ا٤بشكلة ويباشروهنا
على أعمالو الفردية، كاف فرض عْب عليو أف يعرؼ حكم الشرع ُب كل مسألة 
يريد مباشرهتا، فكاف من ا٤بفيد عرض ٭باذج من األحكاـ ا٤بتعلقة بعبلقات 

 .األفراد مع بعضهم ليعرفها ا٤بسلموف ويراجعوا كتب الشريعة ٤بعرفة ما ٰبتاجوف
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 البيع
ويطلق البيع على الشراء  .اءالبيع لغة مطلق ا٤ببادلة وىو ضد الشر 

فيقاؿ باعو منو ٗبعُب اشَباه، شروه ٥بم  .أيضاً، كما يطلق الشراء على البيع
وأما البيع شرعاً  .ٗبعُب باعوه، فيطلق كل منهما على اآلخر، والقرينة تعْب ا٤براد

والبيع جائز بالكتاب  .فهو مبادلة ماؿ ٗباؿ ٛبليكًا وٛبلكًا على سبيل الَباضي
 قاؿ اهلل تعأب:  .ةوالسن          :وقاؿ       

       :وقاؿ               .  وقاؿ
: «وروى رفاعة أنو خرج مع  .رواه البخاري «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

لناس يتبايعوف فقاؿ: يا معشر التجار فاستجابوا إٔب ا٤بصلى فرأى ا النيب 
إن التجار يبعثون يوم »ورفعوا أعناقهم وأبصارىم إليو فقاؿ:  لرسوؿ اهلل 

وروى أيضًا من  .رواه الَبمذي «القيامة فجارًا إاّل من اتقى اهلل وبّر وصدق
النبيين  التاجر الصدوق األمين مع»أنو قاؿ:  طريق أيب سعيد عن النيب 

ويشَبط ُب البيع وجود اإلٯباب والقبوؿ بلفظ يدؿ  .«لصديقين والشهداءوا
والكتابة تعترب  .على كل واحد منهما، أو ما يقـو مقاـ اللفظ كإشارة األخرس

أما البيع عمليًا كأف يأخذ ا٤بشَبي السلعة ويدفع ٜبنها كبيع ا٣ببز  .من اللفظ
ها، فإف كانت السلعة والصحف وطوابع الربيد وما شاكل ذلك فإنو ينظر في

معروفة الثمن ُب السوؽ ليس فيها مساومة فإف العمل حينئذ يدؿ على 
أما إف  .اإلٯباب والقبوؿ فيعترب بيعاً، وىو ما يطلق عليو الفقهاء بيع ا٤بعاطاة

كاف ٜبن السلعة غّب ٧بدد ُب السوؽ وٰبتاج إٔب مساومة فإنو ال يصح فيو بيع 
على اإلٯباب والقبوؿ، إذ ٲبكن أف تدخلو ا٤بعاطاة، ألف العمل ال يدؿ 

إذ ٯبب أف تكوف  .ا٤بنازعات، وىذا خبلؼ ما ٯبب أف تكوف عليو ا٤بعامبلت
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ا٤بعامبلت على وجو ٲبنع ا٤بنازعات، فبل يعترب حينئذ بيع ا٤بعاطاة بيعاً، ٣بلّوه 
ومن ذلك يتبْب أنو ٤با كاف اإلٯباب والقبوؿ  .من النص على اإلٯباب والقبوؿ

ًا ُب صحة البيع فإنو ال بد من أف ٰبصبل بلفظ يدؿ عليهما، أو بإشارة شرط
 .أو عمل يدؿ عليهما داللة قطعية ال ٙبتمل غّبٮبا مع عدـ ا٤بنازعة

ويتم البيع ُب غّب ا٤بكيل وا٤بوزوف وا٤بعدود ٗبجرد انتهاء العقد، وال 
ُب ضماف  يشَبط ُب ذلك القبض إلٛباـ البيع، فإف تلف ا٤ببيع قبل قبضو كاف

ا٤بشَبي، ال ُب ضماف البائع، كبيع الدار والدابة والسيارة وما شاكل ذلك، ٩با 
الخراج » :يقوؿ ليس ٗبكيل وال موزوف وال معدود، ألف الرسوؿ 

فلو اشَبى  .وىذا البيع ٭باؤه للمشَبي فضمانو عليو .رواه أبو داود «بالضمان
ولما روى ابن »يس للبائع: دابة وٓب يقبضها فولدت، فإف ولدىا للمشَبي ول
بعنيو فقال عمر: ىو  ، عمر أنو كان على بكر لعمر صعب فقال لو النبي

لك يا رسول اهلل فاشتراه، ثم قال: ىو لك يا عبد اهلل بن عمر فاصنع بو ما 
فهذا حصل فيو التصرؼ بالبيع قبل قبضو فهو مستثُب،  .رواه البخاري «شئت

أما إذا وقع البيع على مكيل أو على  .عدودألنو غّب مكيل وال موزوف وال م
موزوف أو على معدود فإف البيع ال يتم فيها إاّل بقبض ا٤ببيع، فإذا تلف ا٤ببيع 

هنى عن بيع الطعاـ قبل قبضو،  قبل قبضو فهو من ماؿ البائع، ألف النيب 
وروى  .رواه البخاري «من ابتاع طعامًا فال يبيعو حتى يستوفيو»: ولقولو 
كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول »عن ابن عمر قاؿ:  مسلم

فهذا يدؿ على أف ا٤ببيع ُب ضماف  .«أن نبيعو حتى ننقلو من مكانو  اهلل
البائع، ولو دخل ُب ضماف ا٤بشَبي ١باز لو بيعو والتصرؼ فيو كما بعد 

عناه ٓب يتم القبض، فلما هنى عن بيعو قبل قبضو فقد هنى عن التصرؼ فيو، وم
وإنو وإف كاف قد  .ملكو لو، فهو ُب ضماف البائع، وليس ُب ضماف ا٤بشَبي



 

 ٕٛٗ 

ورد النهي عن الطعاـ، فإف الطعاـ ال ٱبلو أف يكوف مكيبًل أو موزونًا أو 
معدوداً، فيكوف النهي منصبًا على الطعاـ مكيبًل، وعلى الطعاـ موزوناً، وعلى 

كل مكيل وموزوف ومعدود حٌب الطعاـ معدوداً، فيشمل النهي عن بيع  
يقبض، سواء أكاف طعامًا أـ غّب طعاـ، ألنو ورد ُب بعض األحاديث نص 

فقد  .على الكيل، وبعضها نص على السلع، وُب بعضها نص على الشيء
وعن  «من ابتاع طعامًا فال يبعو حتى يكتالو»قاؿ:  روى مسلم أف النيب 
منها  ني أشتري بيوعاً فما يحل ليإ ،يا رسول اهلل :قلت»حكيم بن حزاـ قاؿ: 

وعن  .رواه أٞبد «قال: فإذا اشتريت بيعًا فال تبعو حتى تقبضو ؟وما يحرم عليّ 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزىا   أن النبي»زيد بن ثابت: 

من اشترى »قاؿ:  وروى أٞبد أف النيب  .رواه أبو داود «التجار إلى رحالهم
فهذه األحاديث كلها دالة على  .«ن فال يبعو حتى يقبضوطعامًا بكيل أو وز 

عمـو األشياء ا٤بكيلة وا٤بوزونة وا٤بعدودة، بدليل استثناء غّب ا٤بكيل وا٤بوزوف 
وا٤بعدود ٕبديث ابن عمر الذي ذكر فيو أنو أي رسوؿ اهلل اشَبى من عمر 

ؼ ٝببًل، ووىبو لعبد اهلل بن عمر قبل قبضو، فبل يشَبط فيو القبض ٖببل
والقبض  .ا٤بكيل وا٤بوزوف وا٤بعدود، فشرط ٛباـ البيع فيها قبض ا٤بشَبي للمبيع

ا٤بعترب قبضًا شرعًا ٱبتلف باختبلؼ األشياء، فقبض كل شيء ٕبسبو، فإف  
كاف مكيبًل أو موزونًا فقبضو بكيلو أو وزنو، ٤با روى البخاري أف رسوؿ اهلل 

  :بتاع أعن عثماف قاؿ: كنت و  .«إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل»قاؿ
التمر من بطن من اليهود يقاؿ ٥بم بنو قينقاع، فأبيعو بربح، فبلغ ذلك رسوؿ 

أما إف كاف  .«يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل» فقاؿ:  اهلل
وإف كاف  .وإف كانت ثيابًا فقبضها نقلها .ا٤ببيع دراىم ودنانّب فقبضها باليد

وإف كاف ٩با ال ينقل وُٰبوؿ كالدار واألرض  .من مكانوحيوانًا فقبضو ٛبشيتو 
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ألف كلمة قبض لفظ لو  .فقبضو التخلية بينو وبْب مشَبيو ال حائل دونو
مدلوؿ اصطبلحي، فإف ٓب يرد نص شرعي عليها فيعترب واقع ما تدؿ عليو عند 

وٯبوز القبض قبل دفع الثمن وبعده، ألف التسليم من مقتضيات العقد  .القـو
 وجد بعد العقد فقد وقع موقعو، وكذلك قبض الثمن فبل يتوقف قبض فمٌب

 .أحدٮبا على اآلخر
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 كل ما حرم على العباد فبيعو حرام

ىناؾ أشياء َحرَـّ اهلل أكلها كلحم ا٤بيتة، وأشياء َحرَـّ اهلل شرهبا  
كا٣بمر، وأشياء َحرَـّ اهلل اٚباذىا كاألصناـ، وأشياء حرَـّ اهلل اقتناءىا  

فهذه األشياء وردت النصوص  .اثيل، وأشياء َحرَـّ صنعها كالصوركالتم
فما َحرَّمو اهلل على العباد من األشياء  .الشرعية من آيات وأحاديث ُب ٙبرٲبها

الٍب ورد نص شرعي ُب ٙبرٲبها، سواء َحرَـّ أكلها أو شرهبا أو غّب ذلك، فإف 
عن  .حرامًا لتحرًن ٜبنها بيع ىذه األشياء الٍب َحرَّمها اهلل على العباد يكوف

إن اهلل ورسولو َحرَّم بيع الخمر والميتة »يقوؿ:  جابر أنو ٠بع رسوؿ اهلل 
يطلى بها  وفقيل: يا رسول اهلل أرأيت شحوم الميتة فإن .ير واألصنامنـز والخ

ثم  .، ىو حرامفقال: ال ؟السفن، ويدىن بها الجلود، ويستصبح بها الناس
ك: قاتل اهلل اليهود، إن اهلل لما َحرَّم شحومها عند ذل قال رسول اهلل 

وعن ابن عباس أف  .وٝبلوه أذابوه .رواه البخاري «جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنو
اهلل اليهود ثالثاً، إن اهلل حرَّم عليهم الشحوم فباعوىا  قاتل»قاؿ:  النيب 

رواه  «هم ثمنووأكلوا أثمانها، وإن اهلل إذا َحرَّم على قوم أكل شيء َحرَّم علي
وىذا النص الشرعي ُب التحرًن غّب معلل وال يوجد نص شرعي آخر  .البخاري

فبل يقاؿ العلة ُب ٙبرٲبها عدـ ا٤بنفعة  .يعللها، ولذلك تبقى مطلقة غّب معللة
ا٤بباحة ليتوصل من ذلك إٔب أنو إف كانت فيها منفعة مباحة جازت، ألنو نص 

ولذلك كاف بيع ما  .أف يُفهم منو أنو معللظاىر فيو عدـ التعليل، وال ٰبتمل 
ومن ىنا  .ُحرِـّ على العباد حراماً، سواء أكانت فيو منفعة مباحة، أـ ٓب تكن

َحُرـَ بَػْيُع األصناـ والصلباف، وَحُرـَ بَػْيُع التماثيل إف كانت لذي روح كإنساف 
ح  وحيواف، وحـر بيع التصاوير الٍب ترسم باليد إذا كانت تصاوير لذي رو 

 .كإنساف وحيواف
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 ال يجوز بيع ما ليس عندك
ال ٯبوز بيع السلعة قبل ٛباـ ملكها، فإف باعها ُب ىذه ا٢باؿ كاف 

وىذا يصدؽ على حالتْب، إحداٮبا أف يبيع السلعة قبل أف  .البيع باطبلً 
ٲبلكها، والثانية أف يبيعها بعد أف يشَبيها، ولكن قبل أف يتم ملكو ٥با بالقبض 

ُب ٛباـ ملكو القبض، ألف عقد البيع إ٭با يقع على ا٤بلك، وما ٓب فيما يشَبط 
ٲبلك بعد، أو اشَباه ولكن ٓب يتم ملكو لو بعد، ألنو ٓب يقبضو ال يقع عليو 

 فقد هنى رسوؿ اهلل  .عقد البيع، ألنو ٓب يوجد ٧بل يقع عليو العقد شرعاً 
يا رسول اهلل قلت: »م بن حزاـ قاؿ: يعن حك .عن بيع ما ال ٲبلكو البائع

 ،«يأتيني الرجل يسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعو، ثم أبيعو من السوق
وعن عمرو بن شعيب عن أبيو عن  .رواه أٞبد «ال تبع ما ليس عندك»فقاؿ: 

ال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال » :جده قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
فتعبّب الرسوؿ ٗبا  .بو داودرواه أ «ربح ما لم تضمن، وال بيع ما ليس عندك

ليس عندؾ عاـ يدخل ٙبتو ما ليس ُب ملكك، وما ليس ُب قدرتك تسليمو، 
ويؤيد ذلك األحاديث الواردة ُب النهي عن بيع ما ٓب  .وما ٓب يتم ملكك لو

فإهنا تدؿ على أف من اشَبى ما ٰبتاج  .يقبض ٩با يشَبط ُب ٛباـ ملكو القبض
ٓب ٯبز بيعو حٌب يقبضو، فيكوف حكمو حكم بيع إٔب قبضو حٌب يتم شراؤه لو 

رواه  «من ابتاع طعامًا فال يبعو حتى يستوفيو» :ما ال ٲبلك، لقوؿ النيب 
نهى عن أن تباع السلع حيث   أن النبي»و٤با روى أبو داود:  .البخاري

  أن النبي»و٤با روى ابن ماجة:  ،«تبتاع حتى يحوزىا التجار إلى رحالهم
، أنو و٤با روى البيهقي، عن ابن عباس ،«الصدقات حتى تقبض نهى عن شراء

إني قد بعثتك إلى أىل اهلل، وأىل » :لعتاب بن أسيد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 



 

 ٕٛٛ 

فهذه األحاديث صرٰبة ُب النهي عن  .«مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا
ال يتم  بيع ما ٓب يقبضوه، ألنو ٓب يتم ملك البائع لو، ألف ما ٰبتاج إٔب قبضو

 .ا٤بلك عليو حٌب يقبضو ا٤بشَبي، وألنو من ضماف بائعو
ومن ذلك يتبْب أنو يشَبط ُب صحة البيع أف تكوف السلعة قد 

أما إف كاف ٓب ٲبلكها، أو ملكها وٓب تتم  .ملكها البائع، وٛبت ملكيتو ٥با
ملكيتو ٥با فبل ٯبوز بيعو ٥با مطلقاً، وىذا يشمل ما ملكتو وٓب تقبضو ٩با 

أما ما ال يشَبط  .َبط فيو لتماـ البيع القبض، وىو ا٤بكيل وا٤بوزوف وا٤بعدوديش
لتماـ ملكو القبض، وىو غّب ا٤بكيل وا٤بوزوف وا٤بعدود مثل ا٢بيواف والدار 
واألرض وما شاكل ذلك فإنو ٯبوز للبائع أف يبيعو قبل قبضو، ألف ٦برد 

ء قبضو أـ ٓب يقبضو، حصوؿ عقد البيع باإلٯباب والقبوؿ قد ًب البيع، سوا
فمسألة عدـ البيع ليست متعلقة بالقبض وعدـ  .فيكوف قد باع ما ًب ملكو لو

أما جواز بيع ما  .القبض، وإ٭با ىي متعلقة ٗبلكية البيع، وبتماـ ىذه ا٤بلكية لو
وروى  .ٓب يقبض من غّب ا٤بكيل وا٤بوزوف وا٤بعدود فثابتة با٢بديث الصحيح

  فقال لو النبي»كاف على بكر لعمر صعب: البخاري عن ابن عمر أنو  
بعنيو، فقال عمر: ىو لك فاشتراه ثم قال: ىو لك يا عبد اهلل بن عمر، فاصنع 

وىذا تصرؼ ُب البيع با٥ببة قبل قبضو ٩با يدؿ على ٛباـ ملك  .«بو ما شئت
وعليو فإف  .ا٤ببيع قبل قبضو، ويدؿ على جواز بيعو ألنو قد ًب ملك البائع لو

و البائع وًب ملكو عليو جاز لو بيعو، وما ٓب ٲبلكو أو ٓب يتم ملكو عليو ما ملك
وعليو فإف ما يفعلو صغار التجار من مساومة ا٤بشَبي على  .ال ٯبوز لو بيعو

السلعة، ٍب االتفاؽ معو على الثمن، وبيعو إياىا، ٍب الذىاب إٔب تاجر آخر 
ي ال ٯبوز، ألنو بيع ما ٓب لشرائها ٤بن باعوىا لو، وإحضارىا وتسليمها للمشَب 

ٲبلك، فإف التاجر حْب سئل عن السلعة ٓب تكن عنده، وٓب يكن ٲبلكها، 
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ولكنو يعرؼ أهنا موجودة ُب السوؽ عند غّبه، فيكذب وٱبرب ا٤بشَبي أهنا 
موجودة ويبيعو، ٍب يذىب ليشَبيها بعد بيعها، فهذا حراـ ال ٯبوز ألنو باع 

يفعلو أصحاب دكاكْب سوؽ ا٣بضرة وسوؽ وكذلك ما  .سلعة ٓب ٲبلكها بعد
فإف بعض التجار  .ا٢ببوب من بيعهم ا٣بضرة والقمح قبل أف يتم ملكهم ٥با

يشَبوف ا٣بضرة، أو القمح من الفبلح، وقبل أف يقبضوىا يبيعوهنا، فهذا ال 
وكذلك ما يفعلو  .ٯبوز ألنو من الطعاـ الذي ال يتم ملكو إال بقبضو

فإف بعضهم يشَبي البضائع ويشَبط فيها  .ببلد أخرىا٤بستوردوف للبضائع من 
 بيع فهذا .٥با ملكهم يتم أف تسليم الببلد، ٍب يبيعها قبل أف تصل، أي قبل

 .بعد ملكو يتم ٓب ٤با بيع ألنو حراـ
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 بيع السََّلم
بيع ما ال ٲبلكو وما ٓب يتم ملكو بعد حراـ، لورود األحاديث ُب 

كل بيع ٓب ٲبلك وٓب يتم ملكو، قاؿ واألحاديث جاءت عامة تشمل   .ذلك
 :«نههم عن ا»وقاؿ لعتَّاب بن ُأَسْيد:  .رواه أٞبد «ال تبع ما ليس عندك

 .إال أف ىذه األدلة العامة قد خصصت ُب غّب بيع السلم .«وهضبيع ما لم يقب
من أسلف » :أما بيع السلم فقد استثناه الشرع من النهي وأجازه، قاؿ 

والسَلم  .رواه البخاري «وم ووزن معلوم إلى أجل معلومفي شيء ففي كيل معل
وىو أف يسلم عوضًا حاضرًا ُب عوض موصوؼ  .السَلف بفتحتْب وزنًا ومعُب

أي أف يسّلف مااًل ٜبنًا لسلعة يقبضها بعد مدة ألجل  .ُب الذمة إٔب أجل
ف، والسَلم نوع من البيع ينعقد ٗبا ينعقد بو البيع، وبلفظ السَلم والسلَ  .معْب

 .ويقاؿ أسَلم وأسَلف، ويعترب فيو من الشروط ما يعترب ُب البيع
وقد جرى تعامل الناس بالسَلم والتسليف، ألهنم ُب حاجة إليو، وال 
سيما الفبلحْب والتجار، فإف أرباب الزروع والثمار ٰبتاجوف إٔب النفقة على 

أعماؿ، وقد أنفسهم وعليها، ليتمموا ما ٙبتاج إليو تلك الزروع والثمار من 
يعوزىم ا٤باؿ فبل ٯبدونو، فيبيعوف ٧باصيلهم قبل خروجها بثمن معجل 
يقبضونو حااًل ُب ٦بلس العقد، على أف يسلموا السلعة للمشَبي عند حلوؿ 

وإف التجار قد يبيعوف بضاعة ليست عندىم إٔب أجل معلـو  .األجل ا٤بضروب
ف يسلموا البضاعة عند يعينونو، ويقبضوف الثمن حااًل ُب ٦بلس العقد على أ

 .حلوؿ األجل ا٤بضروب
  قدم النبي»وجواز السلم ثابت بالسنة فعن ابن عباس قاؿ: 

المدينة وىم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في تمر 
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وعن عبد  .رواه مسلم «فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
 كنا نصيب المغانم مع رسول اهلل» أوَب قاال: الرٞبن بن أبزى وعبد اهلل بن أيب

  فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب
قاال: ما كنا  ؟إلى أجل مسمى، قال: قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع

إنّا كنا نسلف على عهد رسول »وُب رواية:  .رواه البخاري «نسألهم عن ذلك
وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إلى قوم ما ىو   اهلل

 .فهذه األحاديث كلها دليل واضح على جواز السلم .رواه أبو داود «عندىم
أما ما ىي األشياء الٍب ٯبوز فيها السلم، وما ىي األشياء الٍب ال ٯبوز فيها 

ما ال ٲبلك، وذلك أف السلم بيع  .السلم، فإنو واضح ُب ا٢بديث واالٝباع
السلم منها بالنص فخصص  وقد استثِب .وبيع ما ٓب يتم ملكو، وٮبا ٩بنوعاف

ولذلك ال بد من أف يكوف الشيء الذي يصح فيو السلم  .ا٤بنع ُب غّبه
وبالرجوع إٔب النصوص ٪بد أف السلم ٯبوز ُب كل ما يكاؿ  .منصوصًا عليو

ويوزف فلما ثبت من  أما جوازه فيما يكاؿ .ويوزف كما ٯبوز ُب كل معدود
اْلَمِديَنَة َوُىْم  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -َقِدَم النَِّبيُّ »َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس قَاَؿ: 

َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -ُيْسِلُموَن ِفي التَّْمِر السََّنتَـْيِن َوالثَّاَلَث، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّو 
"بداية « فـَْلُيْسِلْف ِفي ثََمٍن َمْعُلوٍم، َوَوْزٍن َمْعُلوٍم ِإَلى َأَجٍل َمْعُلومٍ  : َمْن َأْسَلفَ -

وُب رواية أخرى البن عباس قاؿ: ، اجملتهد وهناية ا٤بقتصد البن رشد ا٢بفيد"
من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى » :قاؿ رسوؿ اهلل 

أف ا٤باؿ الذي يسلم يكوف ٩با  فهذا يدؿ على .رواه البخاري «أجل معلوم
وأما جوازه ُب كل معدود فقد انعقد االٝباع على أف السلم ُب  .يكاؿ ويوزف

وروى البخاري قاؿ: حدثنا  .الطعاـ جائز، وقد نقل ىذا اإلٝباع ابن ا٤بنذر
اختلف عبد اهلل بن »شعبة قاؿ: أخربين ٧بمد أو عبد اهلل بن أيب اجملالد قاؿ: 
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بو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي اهلل عنو شداد بن الهاد وأ
فسألتو فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول اهلل وأبي بكر وعمر في الحنطة 

والطعاـ  .فهذا يدؿ على أف السلم ُب الطعاـ جائز .«والشعير والزبيب والتمر
ا يقدر بو ال ٱبلو من كونو مكيبًل أو موزونًا أو معدودًا فتعلق ا٢بكم بكل م

الطعاـ من كيل أو وزف أو عدد كتعلق القبض بو من كونو ٩با ٰبتاج إٔب قبض، 
 .وكتعلق ربا الفضل بو من كونو إذا تفاضل الكيل أو الوزف أو العدد كاف ربا

وا٢بديث فيو  .فتعلق بو السلم أيضًا من كونو يكوف الطعاـ كيبًل ووزنًا وعدداً 
واالٝباع على جواز السلم  .يذكر ا٤بعدود نص على جواز ا٤بكيل وا٤بوزوف وٓب

 .ُب الطعاـ ٯبعل ا٤بعدود داخبًل ُب السلم
إال أنو ال بد من أف تكوف األشياء ا٤بسلم هبا مضبوطة الصفة، كقمح 
حوراين، وٛبر برين، وقطن مصري، وحرير ىندي، وتْب تركي، ومضبوطة الكيل 

أي ال بد من أف يكوف  .أو الوزف كصاع شامي، ورطل عراقي، وكالكيلو والليَب
 .الكيل وا٤بيزاف معروفْب موصوفْب

وكما ٘بب معرفة جنس ا٤بسَلم بو، وجنس ما يكاؿ وما يوزف، كذلك 
فبل يصح السلم ُب  .ٯبب أف يكوف البيع ألجل، وأف يكوف األجل معلوماً 

من أسلف في شيء ففي  »ا٢باؿ بل ال بد من أف يشَبط األجل لقوؿ النيب: 
فدؿ ذلك على أف األجل شرط ُب  «وزن معلوم إلى أجل معلومكيل معلوم، و 
على أنو إذا كاف حااًل، وٓب يعْب لو أجل ال يسمى سلفاً، ألف  .صحة السلم

وال  .الذي ٯبعلو سلماً وسلفاً ىو تعجيل أحد العوضْب، وتأخّب العوض اآلخر
 وتعيْب .«إلى أجل معلوم» :بد من أف يكوف األجل معلومًا لقوؿ النيب 

األجل إ٭با يكوف لزماف بعينو ال ٱبتلف، مثل إٔب شهر أو سنة أو ستة أشهر 
أو إٔب تاريخ كذا ٕبيث ال يتفاوت فيو تفاوتاً كثّباً، مثل إٔب عيد األضحى، أو 
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وكذلك يصح أف يكوف السلم إٔب فصح النصارى وصومهم ألنو  .إٔب رمضاف
أجل يصح التأجيل إليو، واالختبلؼ اليسّب معفو عنو، وكل  .معلـو ال ٱبتلف

إال أف كلمة أجل لفظ لو مدلوؿ،  .ال فرؽ بْب األجل القريب واألجل البعيد
فإف اعتربوا أف الساعة ال يعترب  .ويعمل بو حسب اصطبلح القـو على مدلولو

فيها أنو صار البيع ألجل بل ىو من قبيل ا٢باؿ، واف اعتربوىا أجبًل تعترب 
 .رب السنة أجبلً حينئذ الساعة أجبًل كما تعت

فليسلف في » :وكذلك ال بد من أف يكوف الثمن معلومًا لقولو 
وال ٯبوز أف يكوف الثمن إال مقبوضًا حااًل ُب ٦بلس العقد، فإف  «ثمن معلوم

ألف التسليف ُب  .تفرؽ ا٤بتبايعاف قبل قبض الثمن ٝبيعو بطلت الصفقة كلها
و أف يعطي شيئًا ُب شيء، أي ى اللغة العربية الٍب خاطبنا هبا رسوؿ اهلل 

أف يدفع مااًل سلفاً ُب سلعة يأخذىا فيما بعد، فمن ٓب يدفع ما أسلف فانو ٓب 
فلو دفع بعض الثمن دوف بعضو سواء  .يسلف شيئاً، وإ٭با وعد بأف يسلف

فقبض  .أكاف أقلو أو أكثره فإنو يصح السلم فيما قبض، ويبطل فيما ٓب يقبض
أما وجود السلعة ا٤ببيعة حْب  .شرط لصحة السلم البائع الثمن من ا٤بشَبي

فالسلم جائز فيما ال يوجد حْب عقد السلم وفيما يوجد،  .البيع فليس بشرط
ألف النيب حْب قدـ ا٤بدينة   .وإٔب من عنده شيء، وإٔب من ليس عنده شيء

ومن ا٤بعلـو أف الثمار ال تبقى ىذه  .كانوا يسلموف ُب الثمار السنة والسنتْب
وعليو ٯبوز  .والرسوؿ ٓب ينههم عن السنة والسنتْب، بل أقرىم على ذلك .ةا٤بد

أف يدفع ٜبن سلع تسلم بعد مدة معينة تعترب أجبًل سواء أكانت السلعة 
إال أنو يشَبط أف ال يكوف ُب الثمن غنب فاحش، بل  .موجودة أـ ٓب تكن

 ٯبب أف يكوف الثمن حسب سعر السوؽ عند عقد البيع ُب مثل األجل
ا٤بؤجل، ال عند استبلـ السلعة، وذلك ألف السلم بيع، والغنب الفاحش حراـ 
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فكما أنو ٰبـر أف تبيع سلعة معجلة  .ُب البيع كلو، فيدخل فيو بيع السلم
القبض بثمن مؤجل بغنب فاحش، كذلك ال ٯبوز أف تبيع سلعة مؤجلة القبض 

ظهر غنب ُب  وإذا .والغنب ُب السلم حراـ .بثمن معجل القبض بغنب فاحش
السلم كاف حكمو كحكم الغنب ُب البيع، للمغبوف ا٣بيار إف شاء فسخ البيع، 
وإف شاء أمضاه، وليس لو أف يأخذ الفرؽ بْب ٜبن السلعة ا٢بقيقي وبْب الثمن 

إال أف ىذا ا٣بيار يثبت بشرطْب أحدٮبا عدـ العلم وقت  .الذي بيعت بو
 .ش اللذين ال يتغابن الناس ٗبثلهماالعقد، والثاين الزيادة أو النقصاف الفاح

 .والغنب الفاحش يقدر بتقدير التجار، فما يعتربونو غبناً يكوف غبناً، وما ال فبل
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 بيع الثمار وىي على أصولها
من ا٤بعامبلت الٍب درج الناس على التعامل هبا ضماف الثمار وىي 

، على شجرىا، كضماف ا٢بمضيات، وضماف الزيتوف، وا٤بقثأة وضماف ا لكرـو
فمن الناس من يضمن كـر الزيتوف لسنتْب  .وضماف النخيل، وما شاكل ذلك

ومن أسباب  .أو ثبلث أو أكثر، فيحرثو ويثقفو ويعُب بو كل سنة ويأكل ٜبره
ىذا الضماف ألكثر من سنة أف الزيتوف مثبًل ال يثمر كل سنة ٜبرًا جيداً، بل 

وذلك ألنو ينمي أغصانًا ُب  .قليبلً  يثمر غالبًا سنة ٜبرًا جيدًا وسنة أخرى ٜبراً 
وىو حٌب يثمر ٜبرًا جيدًا ٰبتاج إٔب عناية من حرث  .سنة وٜبرًا ُب أخرى

وتثقيف وتشذيب، فيأخذه الذي يضمن لعدة سنوات حٌب يتمكن من العناية 
وكما ٯبري ذلك ُب الزيتوف  .بو وخدمتو خدمة كافية كي يعطي ٜبراً جيداً وكثّباً 

ومن الناس من يضمن الزيتوف  .ف وما شاكلو من الشجرٯبري ُب الليمو 
والليموف والعنب كما يضمن ا٤بقثأة لسنة واحدة، فيقدر ضمانو بتقدير ما على 
الشجر من ٜبر بغض النظر عما إذا كاف ىذا الثمر قليبًل أو كثّبًا جيدًا أو 

والضماف من حيث ىو شراء للثمر وىو على الشجر دوف شراء  .رديئاً 
أما ضماف الشجر  .أو شراء ٜبر الشجر لسنتْب أو ثبلث أو أكثر الشجر،

، ألنو ٓب يوجد بعد وبيع ا٤بعدـو ال  .لسنتْب أو اكثر فهو شراء لثمر معدـو
وبيع الغرر حراـ، ٤با روى مسلم عن أيب ىريرة  .ٯبوز وىو من باب بيع الغرر

لغرر ىو وبيع ا .«عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر  نهى رسول اهلل»قاؿ: 
ال تشتروا »قاؿ:  بيع اجملهوؿ، ٤با روى أٞبد عن ابن مسعود أف النيب 

فيكوف بيع ٜبر الشجر لسنْب غّب جائز ألنو نوع  «السمك في الماء فإنو غرر
على أف بيع ٜبر الشجر لسنتْب أو ثبلث أو أكثر ىو بيع ما  .من أنواع الغرر
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ع من البيع وىو بيع ٜبر وفوؽ ذلك فإف ىذا النو  .ليس عندؾ وىو ال ٯبوز
إذ السلم ا١بائز  .الشجر لسنتْب أو ثبلث أو أكثر سلم منهي عنو فبل ٯبوز

 ىو بيع ٜبر غّب معْب، وأما ىذا فبيع ٜبر شجر معْب وقد هنى رسوؿ اهلل 
 فقد كانوا ُب ا٤بدينة حْب قدـ النيب  .عن السلم ُب ٜبار شجر معْب

وعلى ىذا فإف ما يفعلو  .هاىم عن ذلكيسلموف ُب ٜبار النخيل بأعياهنا فن
الذين يضمنوف الزيتوف والليموف من شراء ٜبر الشجر ٤بدة سنتْب أو ثبلث 

 .حراـ، وىو من البيوع الٍب ورد الشرع صرٰباً ُب النهي عنها
وأما الضماف لثمر شجر ظاىر الثمر، وضماف ا٤بقثأة وما شاهبها فإنو 

ألنو موجود عند  . بيع ما ليس عندؾبيع ٜبر موجود على الشجر فبل يدخل ُب
ألنو بيع حاؿ وليس  .وال يدخل ُب السلم على ٜبار ٬بيل بأعياهنا .بائعو
 .كثرأولذلك ٱبتلف حكمو عن حكم الضماف لسنتْب أو ثبلث أو  .بسلم

وا٢بكم الشرعي ُب ىذا الضماف أي ُب شراء الثمر ا٤بوجود على الشجر وىو 
و ينظر فيو للثمر فإف كاف بدا صبلحو، أي وذلك أن .على شجره فيو تفصيل

 .صار ٲبكن األكل منو فإنو ٯبوز الضماف أي ٯبوز بيع الثمر ُب ىذه ا٢بالة
 .وإف كاف الثمر ٓب يبد صبلحو بعد، بأف كاف ٓب يبدأ باإلطعاـ فبل ٯبوز بيعو

عن   نهى رسول اهلل»وذلك ٤با روى مسلم عن جابر رضي اهلل عنو قاؿ: 
 ... نهى رسول اهلل»و٤با روى عنو أيضًا أنو قاؿ:  «ى يطيببيع الثمر حت

و٤با روى عنو البخاري أيضًا أنو قاؿ:  «وعن بيع الثمر حتى يبدو صالحو
عن أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل ما تشقح، قال: تحمار   نهى النبي»

 :بن مالك عن النيب او٤با روى البخاري عن أنس  .«وتصفار ويؤكل منها
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صالحها، وعن النخل حتى يزىو، قيل: وما  أنو»

نهى   إن رسول اهلل» و٤با روى عنو أيضاً: ،«قال: يحمار أو يصفار ؟يزىو
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فقال رسول  .قال: حتى تحمر ؟عن بيع الثمار حتى تـُْزىي، فقيل لو: وما تـُْزىي
و٤با روى  «أخيو أرأيت إذا منع اهلل الثمرة بم يأخذ أحدكم مال : اهلل

نهى عن بيع الثمار حتى » :البخاري عن عبد اهلل بن عمر أف رسوؿ اهلل 
نهى عن بيع »وُب رواية ُب مسلم بلفظ:  «يبدو صالحها، نهى البائع والمبتاع

فهذه األحاديث   .«يبيض ويأمن العاىة النخل حتى يزىو، وعن السنبل حتى
فيستدؿ ٗبنطوؽ ىذه  .لنضجكلها صرٰبة ُب النهي عن بيع الثمرة قبل ا

ويستدؿ  .األحاديث على عدـ جواز بيع الثمرة قَبل أف يبدو صبلحها
وعلى ذلك فإف ضماف  .ٗبفهومها على جواز بيع الثمرة إذا بدا صبلحها

والليموف والنخل وغّب ذلك ٯبوز إف بدأ يطعم، الشجر الذي ظهر ٜبره كالزيتوف 
 .وال ٯبوز إذا ٓب يبدأ يطعم

الصبلح ُب الثمر ىو إطعامها، يفهم من األحاديث الواردة وكوف بدو 
فإنو من التدقيق ُب األحاديث الواردة ُب النهي عن بيع الثمرة قبل  .ُب ذلك

ففي حديث جابر ورد:  .بدو صبلحها، ٪بد أهنا وردت فيها عدة تفاسّب
نهى عن بيع »وُب حديث أنيس:  «حتى يطيب»وورد:  «حتى يبدو صالحو»

وُب حديث  .رواه أبو داود «يسوّد، وعن بيع الحب حتى يشتد العنب حتى
وعلى  .«حتى يطعم»وُب حديث ابن عباس:  «حتى تشقح»آخر ١بابر: 

 .ذلك فإف ٝبيع ىذه األحاديث متضافرة على معُب واحد ىو حٌب تبدأ تطعم
 .وبالنظر إٔب واقع الثمار يرى أف بدء اإلطعاـ فيها ٱبتلف باختبلؼ الثمار

ًا ظاىرًا فيبدو عليها ما يدؿ على النضج،  فمنها م ا يبدأ يطعم بتغّبُّ لوهنا تغّبُّ
كالبلح والتْب والعنب واألجاص وما شاكلها، ومنها ما يتبْب منو النضج 

 .بتقليبو أو بالنظر إليو من العارفْب كالبطيخ لصعوبة إدراؾ تغّب لونو بالنضج
إٔب ٜبرة كا٣بيار والقثاء وما ومنها ما يتبْب منو اإلطعاـ ببدء ٙبوؿ الزىرة 
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وعلى ىذا فا٤براد من بدو الصبلح ُب كل الثمر ىو بدو صبلحيتها  .شاهبها
نهى رسول »ابن عباس أنو قاؿ:  ما رواه مسلم عنلؤلكل، ويدؿ على ذلك 

كما يدؿ عليو ا٢بديث  «عن بيع النخل حتى يأكل منو أو يؤكل  اهلل
ومن ىذا يتبْب جواز بيع ٜبر القثاء  .«يبحتى يط»ا٤بتفق علية من وراية جابر: 

وا٣بيار وما شاكلها، أي جواز ضماف ا٤بقثأة ٗبجرد أف تبدأ تعطي ٜبرة، أي 
ٗبجرد أف تبدأ تتحوؿ الزىرة إٔب خيارة فتشرى الثمرة وىي زىرة وقبل أف تزىر 

 .أي تشرى الثمرة ُب ىذه ا٢بالة قبل أف توجد ٗبجرد ابتداء وجود شيء منها
، ألف ٜبرىا يأٌب متبلحقاً وال يوجد مرة واحدة، وليس ىذ ا من باب بيع ا٤بعدـو

إذ ال فرؽ بْب  .فيباع ٜبر ا٤بقثأة كلو عن ٝبيع مو٠بها ما وجد وما ٓب يوجد بعد
أف يبدو صبلح الثمر باالٞبرار كالبلح، أو باالسوداد كالعنب، أو بتغّب اللوف  

حق أزىار بعضو اآلخر كاألجاص، وبْب أف يبدو صبلحو بظهور بعضو وتبل
إال أف الثمر الذي ال يعترب بدء ٙبوؿ أزىاره أٜباراً كالبطيخ ال ٯبوز فيو  .وإٜباره

ذلك، فبل ٯبوز بيع اللوز وىو زىر وال بيع التْب وىو عجر قبل أف يبدأ فيو 
النضج وا٤براد بيعو وىو على الشجر أي ضماف الشجر، ألف بيع الثمر وىو 

يبدو صبلحو، أي بظهور ما يدؿ على بدء نضج على الشجر مقيد بأف 
 .الثمرة

وليس ا٤براد من بدو صبلح الثمرة بدو صبلح كل ٜبرة فإف ىذا 
وليس ا٤براد  .مستحيل، إذ الثمر ينضج حبة حبة أو حبات حبات ٍب يتبلحق

بدو الصبلح ُب كل بستاف على حدة وال بدو صبلح ٝبيع البساتْب، بل ا٤براد 
صبلح جنس الثمرة إف ٓب ٚبتلف أنواعها بالنضج   من بدو صبلحها بدو

كالزيتوف، أو بدو صبلح نوعها إف كانت ٚبتلف أنواعها بالنضج كالتْب 
فمثبًل إذا بدا صبلح بعض ٜبر النخل ُب بستاف فيجوز بيع ٜبر النخل  .والعنب
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وإذا بدا صبلح نوع من التفاح ُب بعض الشجر فيجوز  .كلو ُب ٝبيع البساتْب
وإذا بدا صبلح الزيتوف ُب  .النوع من التفاح ُب ٝبيع البساتْببيع ذلك 

ألف ا٢بديث  .شجّبات من بستاف فإنو ٯبوز ضماف الزيتوف ُب ٝبيع البساتْب
 «نهى عن بيع النخل حتى يزىو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاىة»يقوؿ: 

 فبْب «نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»ويقوؿ: 
حكم ٜبرة كل جنس بعينو وكل نوع بعينو فقاؿ ُب ا٢بب حٌب يشتد، وُب 

فا٢بكم متعلق ببدو صبلح كل جنس بصرؼ  .العنب األسود حٌب يسود
وكلمة بدو  .النظر عن باقي األجناس، وكل نوع بغض النظر عن باقي األنواع

الصبلح الواردة ُب ا٢بديث ُب ا١بنس الواحد وُب النوع الواحد تصدؽ ُب 
 .بعض الثمر مهما قل، عبلوة على أف واقع الثمر يدؿ على أنو يتبلحق

ومن ذلك يتبْب أنو ال ٯبوز ضماف أية شجرة، أي بيع ٜبرة أية شجرة 
 وأما قولو تعأب:  .قبل بدو صبلحها، أي صبلح الثمرة          

رد النهي عنو فهو عاـ ولكن ىذه األحاديث ٚبصصو بأنو حبلؿ ُب غّب ما و 
 .من البيوع

وحرمة بيع الثمر على الشجر قبل بدو صبلحو جاءت مطلقة ولذلك 
غّب أنو إذا شرط  .فهي غّب مقيدة، فسواء شرط القطع، أـ ٓب يشرط فهو حراـ

البائع على ا٤بشَبي القطع قبل نضوج الثمر فالشرط فاسد ألنو يناُب مقتضى 
النضج فإنو ينظر، فإف كاف يتضرر وإذا أخر ا٤بشَبي القطع عن وقت  .العقد

البائع من التأخّب كالربتقاؿ فإنو يؤثر ُب اإلزىار ٤بوسم السنة الثانية، ففي ىذه 
وإف كاف الشجر ال يتضرر كالتْب  .ا٢باؿ ٯبرب ا٤بشَبي على القطع عند النضج

أما  .ىذا كلو إذا بيع الثمر وحده دوف الشجر .والزيتوف فإنو ال ٯبرب على ذلك
أما النخل فإنو ٯبوز  .بيع الشجر والثمر معاً فإنو يفرؽ فيو بْب النخل وغّبهإذا 
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بيعو وٜبره عليو ويدخل الثمر تبعًا للنخل دوف حاجة لذكره إذا كاف النخل ٓب 
وأما إذا جرى تأبّب النخل ٍب بيع شجر النخل، فإف الثمر ال يدخل  .يؤبر بعد

فإذا ٓب يذكر بقي الثمر للبائع  .يعُب البيع مع النخل إال إذا ذكر ُب عقد الب
وللبائع أف يبقي الثمر حٌب ينضج فيقطفو ىو أو يبيعو بعد  .والنخل للمشَبي

 وذلك ٤با روى مسلم عن ابن عمر أف النيب  .أف يبدو صبلحو، ألنو ملكو
من ابتاع نخاًل بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إال أن يشترط »قاؿ: 
قضى أن   أن النبي»بن الصامت: اٞبد عن عبادة و٤با روى أ .«المبتاع

فيستدؿ ٗبنطوؽ ا٢بديث على أف  «أبرىا إال أن يشترط المبتاع نتمر النخل لم
مر على ملك تمن باع ٬ببًل وعليها ٜبرة مؤبرة ٓب تدخل الثمرة ُب البيع، بل تس

ف ويستدؿ ٗبفهومو على أهنا إذا كانت غّب مؤبرة تدخل ُب البيع وتكو  .البائع
ويتحتم  .وا٤براد با٤بفهـو ىنا مفهـو ا٤بخالفة، وىو ىنا مفهـو الشرط .للمشَبي

األخذ هبذا ا٤بفهـو ألنو لو كاف حكم غّب ا٤بؤبر حكم ا٤بؤبر لكاف تقييده 
وعليو فثمر النخل قبل التأبّب تابع للنخل، وبعد  .بالشرط لغوًا ال فائدة منو

وىذا خاص  .و حٌب يبدو صبلحوولكنو ال ٯبوز بيع .التأبّب غّب تابع لو
والكلمة وإف كانت  .وال يقاس عليو غّبه، ألف التأبّب عمل معْب .بالنخل

وصفاً إال أهنا ليست وصفًا مفهمًا لعلة ا٢بكم فبل يتضمن التعليل، ولذلك ال 
يقاس عليو لعدـ وجود العلية، وال يلحق بو، ألنو ال يتفرع عنو وال عما يقاس 

والنخل ال ٰبمل إذا ٓب  .ّب خاص بالنخل وال يكوف ُب غّبهعلى أف التأب .عليو
والتأبّب التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة األنثى ليذر فيها من  .يؤبر

وال يقاؿ ىنا إف ا٢بكم متعلق بظهور الثمرة فيقاس عليو  .طلع النخلة الذكر
ينتج عن  باقي الثمر ويلحق بو ٕبجة أف ا٤بقصود ليس وجود التلقيح، بل ما

التلقيح وىو ظهور الثمرة، ال يقاؿ ذلك ألف الواقع ُب النخل أف التلقيح 
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وإذا باع النخيل  .ٰبصل، ٍب بعد مضي مدة شهر تقريبًا ٰبصل ظهور الثمر
فكاف ا٢بكم  .بعد التلقيح ولو بيـو واحد مثبًل صح البيع ولو ٓب يظهر الثمر

قياس لعدـ وجود ا١بامع، ولذلك كاف متعلقاً بالتأبّب ال بظهور الثمر فبل ٧بل لل
 .خاصاً بالنخل فبل يقاس عليو وال يلحق بو

وأما حكم باقي الشجر فإنو يؤخذ من مفهـو عدـ جواز بيع الثمر 
فعدـ جواز بيع الثمر وحده قبل  .قبل بدو صبلحو، وجوازه بعد بدو صبلحو

ال  بدو صبلحو منصب على معُب ىو أف الثمر يكوف حينئذ تابعًا للشجر
والتابع يدخل ُب البيع مع متبوعو ولو ٓب يذكر ُب  .ينفرد عنو فهو تابع لو

وعلى ذلك فإف غّب النخل من ٝبيع الشجر يدخل الثمر ُب بيع  .العقد
صبلحو فإنو ال يدخل  اوأما إذا بد .الشجر ويكوف تابعاً لو إذا ٓب يبد صبلحو

ثمر بعد بدو صبلحو، لورود األحاديث الدالة على جواز بيع ال .إال بذكره
وىذا يعِب أنو غّب تابع فبل يدخل إال بذكره، وٯبوز حينئذ بيعو وحده وبيع 

إال أف الشجرة إذا بيعت ٍب جاءهتا رياح قلعتها أو كسرهتا،  .الشجر وحدىا
وٓب  .أي إذا جاءهتا جائحة من ا١بوائح فإنو ال شيء على البائع إذ قد ًب البيع

ٖببلؼ الثمرة إذا بيعت  .شَبي ُب ىذه ا٢بالةيرد نص على حط شيء عن ا٤ب
على الشجرة فإذا أصابتها جائحة من ا١بائحات أي عاىة من العاىات فإنو 

٤با روى ابن ماجة  .ؿ من ٜبن الثمر ما أصابتو العاىةنػز ٯبب على البائع أف ي
من باع ثمرًا فأصابتو جائحة فال يأخذ من »قاؿ:  عن جابر أف رسوؿ اهلل 

وا٤براد با١بائحة اآلفة  «شيئاً، عالم يأخذ أحدكم مال أخيو المسلم مال أخيو
الٍب تصيب الثمار فتهلكها، وا٤براد باآلفات اآلفات السماوية كالربد والعطش 

وأما إذا كانت ا٤بصيبة غّب ٠باوية كالعطش من خراب آلة  .واألرياح والقحط
ط البائع ػحة، وال ٰبترب جائػالسقي، وكالسرقة والنهب وما شاكل ذلك، فبل يع

 .َبي شيئاً إذ ال يدخل ٙبت مدلوؿ ا٢بديثػعن ا٤بش
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 البيع بالدْين وبالتقسيط
 .رواه أٞبد وابن ماجة «إنما البيع عن تراضٍ » :قاؿ رسوؿ اهلل 

ولصاحب السلعة أف يبيعها بالسعر الذي يرضاه، ولو أف ٲبتنع عن بيعها 
السلعة أف ٯبعل لسلعتو ٜبنْب، و٥بذا ٯبوز لصاحب  .بالسعر الذي ال يرضاه

 .ٜبنًا حااًل، وٜبنًا مؤجبًل أجبًل واحدًا معيناً، أو ٜبنًا بالتقسيط لعدة آجاؿ
ولذلك ٯبوز أف يساـو البائع ا٤بشَبي بأي الثمنْب يقبل الشراء، وٯبوز أف 

وىذه كلها مساومة على الثمن  .يساـو ا٤بشَبي البائع بأي الثمنْب يقبل البيع
اً، فإذا اتفقا على سعر معْب، وباع البائع ا٤بشَبي بالسعر ا٢باؿ وليست بيع

فقبل ا٤بشَبي، أو باعو بالسعر ا٤بؤجل فقبل ا٤بشَبي، فإف ذلك صحيح، ألنو 
 .ساـو وا٤بساومة جائزة، فإف الرسوؿ  .مساومة على البيع وليست بيعاً 

ي من فقدحًا وحلسًا  باع  أن النبي»فقد روى أٞبد عن أنس بن مالك: 
فقد روى ابن ماجة  .ساـو وثبت أف النيب  .وبيع ا٤بزايدة مساومة «يزيد

جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًا من ىجر، فجاءنا »عن سويد بن قيس قاؿ: 
وأما بعد انتهاء ا٤بساومة فقد  .«يمشي فساومنا سراويل فبعناه  رسول اهلل

ىذا إذا   .بيع فصح البيعانعقد البيع بَباضي ا٤بتبايعْب على ٜبن واحد معْب لل
كانت ا٤بساومة على ٜبن السلعة معجبًل أو مؤجبًل، ٍب إجراء العقد على 
أحدٮبا متعينًا منفرداً، وكذلك ٯبوز للبائع أف يبيع سلعتو بثمنْب أحدٮبا نقداً 

فلو قاؿ شخص آلخر بعتك ىذه السلعة نقداً ٖبمسْب ونسيئة  .واآلخر نسيئة
ستْب نسيئة، أو قاؿ اشَبيتها نقدًا ٖبمسْب، صح بستْب فقاؿ لو اشَبيتها ب

وكذلك لو قاؿ لو بعتك ىذه السلعة نسيئة بستْب بزيادة عشرة على  .البيع
ٜبنها األصلي نقدًا ألجل تأخّب دفع الثمن، فقاؿ ا٤بشَبي قبلت صح البيع 
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ومن باب أؤب لو قاؿ لو: ىذه السلعة ٜبنها ثبلثوف نقداً، وٜبنها أربعوف  .أيضاً 
نسيئة، فقاؿ اشَبيتها بثبلثْب نقداً، أو قاؿ اشَبيتها بأربعْب نسيئة، فقاؿ البائع 
بعتك أو خذىا، أو ىي لك، صح البيع، ألنو ُب ىذا ا٤بثاؿ األخّب حصلت 

أما باألمثلة األؤب فقد حصل البيع  .ا٤بساومة على ٜبنْب والبيع على ٜبن واحد
ٜبنْب للسلعة الواحدة، ٜبن حاؿ، وإ٭با جاز ُب عقد البيع جعل  .على ٜبنْب

وٜبن مؤجل، أي ٜبن نقداً وٜبن نسيئة ديناً، لعمـو األدلة الواردة ُب جواز البيع 
 قاؿ تعأب:           فما ٓب يرد نص شرعي على  .وىذا عاـ

ٙبرًن نوع معْب من البيع كبيع الغرر مثبًل، الذي ورد نص ُب ٙبرٲبو، فإنو يكوف 
 فعمـو قولو تعأب:  .البيع حبلالً            يشمل ٝبيع أنواع البيع

أهنا حبلؿ إال األنواع الٍب ورد نص ُب ٙبرٲبها، فإهنا تصبح حرامًا بالنص 
ٜبن معجل وٜبن  .وٓب يرد نص ُب ٙبرًن جعل ٜبنْب للسلعة .مستثناة من العمـو

إنما البيع » :وأيضاً فقد قاؿ  .اآلية مؤجل، فيكوف حبلاًل أخذاً من عمـو
وقد نص ٝبهرة  .وا٤بتبايعاف ىنا كانا با٣بيار وًب البيع برضاٮبا «عن تراض

الفقهاء على أنو ٯبوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومو ألجل الَنساء، أي 
وروي عن طاووس وا٢بكم وٞباد أهنم قالوا ال بأس  .ألجل تأخّب دفع الثمن

وقد قاؿ  .بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، فيذىب على أحدٮبا بأف يقوؿ: أبيعك
من ساوم بثمنين أحدىما عاجل، واآلخر نظرة، فليّسم »علي رضي اهلل عنو: 
ومن ذلك يتبْب أف ا٤بساومة على ٜبنْب للسلعة  .«أحدىما قبل الصفقة

الواحدة ٍب إجراء العقد على أحدٮبا برضاٮبا جائزة، والبيع على ىذا الوجو 
كما يتبْب أف إجراء إٯباب العقد على ٜبنْب، وقبوؿ ا٤بشَبي بأحد   .حيحص

الثمنْب مبينًا تبيينًا ظاىرًا ومعينًا تعيينًا تاماً، فهو كذلك جائز لعمـو األدلة، 
نهى »وأما ما رواه أٞبد:  .ولعدـ ورود نص على ٙبرًن ىذا النوع من البيع
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منو وجود عقدين ُب عقد فا٤براد  «عن صفقتين في صفقة واحدة  النبي
واحد كأف يقوؿ: بعتك داري ىذه على أف أبيعك داري األخرى بكذا، أو 

فهذا ال يصح ألف قولو بعتك  .على أف تبيعِب دارؾ، أو على أف تزوجِب بنتك
 داري عقد، وقولو على أف تبيعِب دارؾ عقد ثاف واجتمعا ُب عقد واحد، فهذا

دة الثمن ألجل تأخّب الدفع، وال جعل وليس ا٤براد النهي عن زيا .ٯبوزال 
 .اإلٯباب على ٜبنْب والقبوؿ على أحدٮبا معيناً 

من باع بيعتين في »قاؿ:  وأما ما رواه أبو داود من أف رسوؿ اهلل 
فإف معناه أف ٰبصل بيعاف ُب سلعة واحدة بأف  «بيعة فلو أوكسهما أو الربا

عدـ دفع الثمن يؤجل البائع يبيعو سلعة بثمن إٔب أجل، ٍب عند حلوؿ األجل و 
الثمن إٔب أجل آخر زيادة على الثمن ا٤بسمى، أي يعترب ٜبن السلعة ٜبنًا أزيد 
ألجل آخر، فيكوف قد باعو بيعتْب ُب سلعة واحدة، أو يبيعو سلعة بثمن 
معْب فيشَبي ا٤بشَبي السلعة ٍب يطلب تأجيل دفع الثمن إٔب أجل معْب، 

بيعًا آخر بثمن أكثر إٔب أجل مسمى، أي يزيد  فيقبل البائع، ويبيعو السلعة
فهذا وأمثالو بيعتاف ُب بيعة فلو أوكسهما، أي انقصهما  .الثمن، وينسئ األجل

وقد جاء ُب شرح السنن البن رسبلف ُب تفسّب ىذا  .وىو الثمن األوؿ
ا٢بديث: ىو أف يسلفو دينارًا ُب قفيز حنطة إٔب شهر، فلما َحلَّ األجل 

زين، فصار يطة، قاؿ: بعِب القفيز الذي لك عليَّ إٔب شهرين بقفوطالبو با٢بن
ذلك بيعتْب ُب بيعة، ألف البيع الثاين قد دخل على األوؿ، فّبد إٔب أوكسهما 

ومهما قيل ُب تفسّب ا٢بديث فإف منطوقو ومفهومو يعْب حصوؿ  .وىو األوؿ
 ٜبنْب بيعتْب ُب بيعة، أي حصوؿ عقدي بيع ُب عقد بيع واحد، وليس ىو ُب

ُب عقد، وال ىو ُب عقد واحد على ٜبنْب، فبل ينطبق على بيع التقسيط، وال 
فا٤بنهي عنو حصوؿ عقدين ُب عقد واحد، وىو ينطبق  .على البيع بالدين
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على كل عقدي بيع ٰبصبلف ُب عقد واحد أو صفقة واحدة، وال ينطبق على 
 .غّب ىذه ا٢بالة مهما تعددت صورىا

 لآلخر بعتك داري بألف على أف َعْْب يِ ابأحد ا٤بت وا٢باصل أنو لو قاؿ
تبيعِب دارؾ بألف، فيقوؿ قبلت فإف ىذا عقد بيع واحد حصل فيو بيعاف فبل 

ولو  .هنى عن بيعتْب ُب بيعة، وعن صفقتْب ُب صفقة ٯبوز، ألف النيب 
قاؿ لو بعتك داري على أف تزوجِب بنتك، فإف ىذا صفقتاف ُب صفقة، صفقة 

هنى عن  زواج، ُب عقد واحد، وىو ال ٯبوز، ألف النيب  بيع، وصفقة
ولو قاؿ لو بعتك ىذه الدار بألف فقاؿ قبلت ٍب قاؿ لو  .صفقتْب ُب صفقة

أجلِب شهراً لدفع الثمن فقاؿ أزيد عليك الثمن ٍب باعو الدار نفسها إٔب أجل 
يعتاف بثمن أزيد من الثمن األصلي الذي ٠بي للبيع فإنو ال ٯبوز، ألنو حصل ب

ُب بيعة واحدة أو ُب سلعة واحدة أو ُب عقد واحد وأحدٮبا أزيد من اآلخر، 
ففي ىذه ا٢باؿ صح البيع، ولكن الذي يلـز ىو الثمن األقل، واف أخذ الثمن 

من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما »يقوؿ:  األكثر كاف ربا، ألف الرسوؿ 
يدؿ على صحة  «أوكسهما»لو: فقولو: ف .أي أنقصهما أو يكوف ربا «أو الربا

 .البيع، ولزـو الثمن األقل، فإف ا٢بكم باألوكس يستلـز صحة البيع
ومن ذلك يتبْب أف ما يفعلو التجار من بيع سلع بثمنْب، ٜبن معْب 
إذا دفع نقداً، وٜبن أزيد إذا دفع تقسيطاً، فإف ىذا بيع جائز، وا٢بكم الشرعي 

حْب وأصحاب البساتْب من شراء قمح أو فيو أنو جائز، وما يفعلو بعض الفبل
ثياب أو دابة أو آلة واشَباط دفع ٜبنها مؤجبًل إٔب خروج ا٤بوسم فيزاد عليهم 
الثمن عن ٜبنها ا٢بإب مقابل تأجيل الدفع للموسم، فإف ذلك أيضًا جائز ولو  
كاف ذلك جعل للسلعة الواحدة ٜبنْب، ٜبنًا نقدًا وٜبنًا نسيئة أي دينًا إال أنو 

شَبط ُب زيادة الثمن ا٤بؤجل على الثمن ا٢باؿ للسلعة الواحدة أف ال يكوف ي
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فإذا كاف ُب ىذا  .ىنالك غنب فاحش، كما يفعلو ا٤برابوف ا٤بتحكموف ُب الناس
فا٢براـ  .البيع غنب كاف الغنب حراماً، وينطبق عليو حكم الغنب ُب البيع والسَلم

 .الثمن الذي يدفع حاالً ىو الغنب وليس البيع مؤجبًل بثمن أزيد عن 
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 السمسرة
دعوا الناس » : عن حكيم بن حزاـ عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل

رواه  «اهلل بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح لو يصيب
وباستعراض التجارة وأحواؿ البيع والشراء ٪بد الناس فيها يرزؽ اهلل  .أٞبد

أو التجارة الصغّبة، فكثّبًا ما ٪بد  بعضهم من بعض، سواء التجارة الكبّبة
٘باراً كباراً يقوموف بشراء بضائع لصغار التجار على أف يأخذوا نسبة مئوية من 

وغالبًا ما يكوف ىؤالء من  .الربح على ما يشَبونو ٥بم، كواحد ُب ا٤بائة مثبلً 
ٯبري  .وٯبري ىذا ُب ٝبيع البضائع .(كومسيوناً )ويسموف ذلك  .٘بار ا١بملة

وٯبري بْب الشركات الكبّبة لصنع  .ا يكاؿ وما يوزف وما يقاس وغّب ذلكفيم
األقمشة أو ا٢بلويات أو الورؽ أو ا٤باكنات، وبْب بائعي ا١بملة، ويسموف 

فيتعهد ىؤالء ببيع ما تنتجو تلك الشركات، ويأخذوف  .متعهدين أو وكبلء بيع
و٘بري بْب التاجر  .عوفمنها رٕبًا معلوماً، ىو نسبة معينة با٤بائة على ما يبي

الكبّب أو ا٤بصنع وبْب التجار الصغار بيوع بواسطة أشخاص يعملوف عند 
فهؤالء يعرضوف  .وٱبتصوف بتاجر معْب أو مصنع معْب .التاجر أو ا٤بصنع

وينفذ بيعهم، و٥بم من التاجر الكبّب أو  .البضاعة على الناس ويبيعوهنا ٥بم
ة على عملية عرض البضاعة، سواء باعوا ا٤بصنع الذي يعملوف عنده أجرة معين

و٥بم أجرة معينة على كل صفقة بيع يبيعوهنا، ىي نسبة مئوية  .أـ ٓب يبيعوا
وىكذا ٘بري وساطة بْب البائع وا٤بشَبي ُب  .معينة من الثمن الذي يبيعوف فيو

و٘بري ُب ا٣بضار  .ا٤بصانع والشركات ولدى التجار والزبائن ُب كل شيء
ففي سوؽ ا٣بضرة يبيع  .٘بري ُب القماش وا٢بلويات وغّبىاوالفواكو كما 

 .التاجر ا٣بضرة ٢بساب الفبلح لقاء عمولة معينة يأخذىا من الفبلح
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وىذه األعماؿ كلها سواء أكانت أعمااًل كبّبة بْب الشركات أو 
ا٤بصانع، وبْب التجار أـ بْب كبار التجار وصغارىم، أـ بْب التجار والزبائن، 

ألف السمسار ىو القّيم باألمر  .٠بسرة، والقائموف هبا ٠باسرة فإهنا كلها
وقد عرَّؼ الفقهاء السمسار  .ٍب استعمل ُب متوٕب البيع والشراء .وا٢بافظ لو

فإنو  .وىو يصدؽ على الدالؿ .بأنو اسم ٤بن يعمل لغّبه بأجر بيعًا وشراءً 
اً، وتعترب من والسمسرة والداللة حبلؿ شرع .يعمل لغّبه بأجر بيعًا وشراءً 

فقد  .األعماؿ التجارية وىو نوع من أنواع األعماؿ الٍب ٲُبلك هبا ا٤باؿ شرعاً 
روى أٞبد عن قيس بن أيب غرزة الكناين قاؿ: كنا نبتاع األوساؽ ُب ا٤بدينة 

فسمانا باسم ىو أحسن  وُكّنا ُنسمى السماسرة، قاؿ: فأتانا رسوؿ اهلل 
يا معشر التجار، إن ىذا البيع يحضره اللغو »٩با كنا ُنسمي بو أنفسنا فقاؿ: 

ومعناه أنو قد يبالغ ُب وصف سلعتو حٌب يتكلم  .«والحلف فشوبوه بالصدقة
 .ولكن ال يصل إٔب درجة الكذب .ٗبا ىو لغو أي زيادة عما ٯبب من القوؿ

فمن  .وقد ٯبازؼ ُب ا٢بلف لَبويج سلعتو فيندب إٔب الصدقة ليمحو ذلك
يتبْب  «يا معشر التجار» ماسرة على عملهم، وقولو ٥بم:للس إقرار الرسوؿ 

وىو دليل على أف السمسرة حبلؿ شرعاً،  .جواز السمسرة وأهنا من التجارة
 .فهي من ا٤بعامبلت ا١بائزة ُب الشرع

إاّل أنو ال بد من أف يكوف العمل الذي استؤجر عليو للبيع والشراء 
 .ف الربح أو العمولة أو األجرة معلومةوأف يكو  .معلومًا إما بالسلعة وإما با٤بدة

فإذا استأجر تاجر شخصًا ليبيع لو أو ليشَبي لو الدار الفبلنية أو ا٤بتاع 
وكذلك إذا استأجره ليبيع لو أو ليشَبي لو مياومة  .الفبلين صح البيع والشراء

مياومة أو مشاىرة  لو وكذلك إذا استأجره ليبيع لو أو ليشَبي .أو مشاىرة صح
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معْب، وُب نفس الوقت استأجره ليبيع لو أو ليشَبي لو سلعًا بعمولة  ٗببلغ
معينة على كل صفقة صح، ألف العمل الذي استؤجر عليو للبيع والشراء معلـو 

 .واألجرة معلومة
وعلى ذلك فالسمسرة ٗبعناىا ا٤بعروؼ بْب التجار وبْب الناس منذ 

 .كسب ا٢ببلؿحٌب اليـو حبلؿ، وكسب أصحاهبا من ال عهد الرسوؿ 
وأما السمسار الوارد ُب ا٢بديث الصحيح هني عنو، فهو خاص بالسمسار 
ا٣بدَّاع الذي يستغفل الناس ١بهلهم بالسعر، أو لعدـ معرفتهم بالسوؽ، أو 

أقر السمسرة بشكل   فالرسوؿ .لعدـ خربهتم بالبضاعة، أو ٤با شاكل ذلك
عن أنواع من السمسرة بيَّنها وهنى  .عاـ باعتبارىا عمبًل من األعماؿ التجارية

كما أباح البيع بشكل عاـ وهنى عن أنواع معينة   .بعينها لعلة فيها وىي ا٣بداع
وإذا جرى تتبع األحاديث الواردة فيها والتدقيق ُب معناىا  .من البيع لعلة فيها

واألحاديث الواردة ُب النهي عن أعماؿ متعلقة  .التشريعي يتبْب ذلك بوضوح
راء ٓب تذكر السمسرة وال النهي عنها، ولكن بعض الصحابة وبعض بالبيع والش

الرواة قد فسروىا بالسمسرة، وفسروا النهي بأنو هني عن أف يكوف ٠بساراً، 
فقد روى البخاري عن  .وإذا نظر إليها ُب واقعها تبْب أهنا أنواع من السمسرة

اؿ رسوؿ اهلل عبد اهلل بن طاووس عن أبيو عن ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ: ق
: «قاؿ: فقلت البن عباس ما قولو:  «ال تلقوا الركبان وال يبع حاضر لباد

وُب رواية عن طاووس أنو قاؿ:  .قاؿ: ال يكوف لو ٠بساراً  «ال يبع حاضر لباد»
فقاؿ:  «ال يبيعن حاضر لباد»سألت ابن عباس رضي اهلل عنو ما معُب قولو: 

 (باب ال يشتري حاضر لباد بالسمسرة)وقاؿ البخاري:  .ال يكوف لو ٠بساراً 
ٍب ذكر ُب الباب حديثْب أحدٮبا عن سعيد بن ا٤بسيب  .واستعمل ال الناىية
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يبتع المرء  ال» :أنو ٠بع أبا ىريرة رضي اهلل عنو يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
وا٢بديث الثاين عن أنس  .«على بيع أخيو، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لباد

وقاؿ البخاري )باب  «نهينا أن يبيع حاضر لباد»عنو قاؿ:  بن مالك رضي اهلل
النجش( ومن قاؿ ال ٯبوز ذلك البيع وقاؿ: ابن أيب أوَب: الناجش آكل ربا 

الخديعة في النار، ومن » :خائن وىو خداع باطل ال ٰبل، قاؿ النيب 
ٍب ذكر البخاري حديثًا واحدًا ىو عن  .«عمل عماًل ليس عليو أمرنا فهو رد

ووردت عدة  .«عن النجش  نهى النبي»ن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ: اب
فقد ورد عن  .عنها أحاديث تذكر عدة أنواع من األعماؿ قد هنى الرسوؿ 

ال تلقوا الركبان، وال يبع »قاؿ:  أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل 
 .اريرواه البخ «بعضكم على بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لباد

ال تلقوا الجلب فمن تلقى منو شيئًا فصاحبو »قاؿ:  وروي أف النيب 
ومن تتبع ىذه األحاديث وغّبىا والتدقيق  .رواه أٞبد «بالخيار إذا أتى السوق

فيها يتبْب أنو قد هني فيها عن بيع ا٢باضر للبادي، أي عن بيع أىل ا٤بدف 
ء على بيع أخيو إذا كاف قد وعن أف يبتاع ا٤بر  .ألىل البدو، ومثلهم أىل القرى

ًب البيع، أي هنى عن أف يأٌب الرجل إٔب سلعة قد اشَباىا غّبه فيزيد على 
السعر الذي بيعت بو ويشَبيها ليفسخ البيع األوؿ، وهنى عن النجش وىو أف 
يزيد ُب السلعة، وليس مشَبيًا ٥با، أي أف يزيد ُب السلعة من ال يريد شراءىا 

فيظن أنو ٓب يزد فيها ىذا القدر إاّل وىي تساويو،  ليقتدي بو من يسومها،
وهنى عن تلقي الركباف وىو أف ٱبرج ا٢بضري إٔب  .فيغَب بذلك ويزيد ليشَبيها

البادي وقد جلب السلعة فيعرفو السعر، ويقوؿ لو أنا أبيع لك، أو أف يكذب 
م على البادي ُب سعر البلد، ويشَبي منهم بأقل من ٜبن ا٤بثل، أو أف ٱبربى
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بكثرة ا٤بؤونة عليهم ُب الدخوؿ إٔب ا٤بدينة، أو ٱبربىم بكساد ما معهم، أو 
  .وهنى عن تلقي ا١بلب، وىو كتلقي الركباف .بكساد السوؽ

ىذه ىي األعماؿ ا٤بنهي عنها، منها ما يتعلق بالسمسرة مباشرة، 
 أف ومنها ما يتعلق بالبيع، وبالتدقيق ُب األحاديث الواردة ُب النهي عنها يتبْب

النهي فيها كلها منصب على وصف مفهم، أي وصف يفهم منو أنو ىو 
والوصف ا٤بفهم إذا تسلط عليو أمر أو هني كاف  .الذي من أجلو وقع النهي

األمر والنهي معللْب، وكاف ا٤بعُب الذي تضمنو الوصف ا٤بفهم ىو علة األمر 
منوطًا هبا، فإذا  فيكوف الوجوب فيو أو التحرًن مربوطًا بالعلة .أو علة النهي

وجدت العلة وجد ا٢بكم، وإذا عدمت العلة عدـ ا٢بكم، فهو يدور مع العلة 
وإذا وجدت العلة ُب غّبه انطبق ا٢بكم على غّبه بطريق  .وجودًا وعدماً 

فا٢باضر والبادي، والبيع على بيع أخيو، والنجش، وتلقي الركباف  .القياس
لشيء الذي من أجلو وجد فهي أذف ا .وتلقي ا١بلب، كلها وصف مفهم

فا٢بكم منوط بالبادي  .أي أف معناىا ىو الذي من أجلو وجد ا٢بكم .النهي
٤با فيو من علة عدـ معرفة السعر، ومنوط بالبيع على بيع أخيو ٤با حصل فيو 
من استقرار الثمن، وركوف أحدٮبا لآلخر، ومنوط بالنجش ألنو ال يريد 

ي، ومنوط بتلقي الركباف وتلقي ا١بلب ٤با شراءىا، وإ٭با يزيد لئلضرار با٤بشَب 
فإذا وجدت  .فيو من إعبلء السعر على أىل ا٤بدينة، أو ارخاصو على ا١بالب

ىذه ا٤بعاين ُب ىذه البيوع حـر البيع فيها، وحرمت السمسرة فيها، وإذا ٓب 
وقد فهم عمر بن ا٣بطاب ُب  .توجد فيها ٓب ٰبـر البيع وٓب ٙبـر السمسرة

دلوىم على »ع ا٢باضر للبادي أف العلة عدـ معرفة السعر فقاؿ: النهي عن بي
 .«السوق، ودلوىم على الطريق، أخبروىم بالسعر
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وعلى ىذا فإف السمسرة حبلؿ، كما أف البيع حبلؿ لظهور الدليل، 
فإذا حصلت السمسرة على أنواع قد ورد النهي عنها، أو وجدت ُب السمسرة 

عنها، صارت ىذه األنواع حراماً، وال تصّب العلة الٍب من أجلها وجد النهي 
السمسرة من حيث ىي حراماً، بل تظل السمسرة حبلاًل، ويظل كسب 

 .السمسار كسباً حبلالً 
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 اإلجارة
 :اإلجارة عقد على ا٤بنفعة بعوض، ويدخل ٙبتها ثبلثة أنواع

ىو ما يرد العقد فيو على منافع األعياف، كاستئجار  -النوع األوؿ 
 .واب وا٤بركبات وما شابو ذلكالدور والد

ىو ما يرد العقد فيو على منفعة العمل، كاستئجار  -النوع الثاين 
أرباب ا٢برؼ والصنائع ألعماؿ معينة، فا٤بعقود عليو ىو ا٤بنفعة الٍب ٙبصل من 

 .العمل، مثل استئجار الصباغ وا٢بداد والنجار وما شابو ذلك
منفعة الشخص، كاستئجار  ىو ما يرد العقد فيو على -النوع الثالث 

 .ا٣بدَمة والعماؿ وما شابو ذلك
 واإلجارة ٔبميع أنواعها جائزة شرعاً قاؿ اهلل تعأب:        

               :وقاؿ   
              وروى البيهقي من طريق أيب ىريرة أف

 أن النبي»وروى البخاري:  «من استأجر أجيرًا فليعلمو أجره»قاؿ:  النيب 
  ًوالِصدَّيق استأجرا رجاًل من بني الدِّيل ىادياً خرِّيتا». 
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 األجير
وعقد اإلجارة الذي يرد على منفعة العمل، وعلى منفعة الشخص ىو 

وقد أجاز الشرع إجارة  .جّب ىو الذي أجَّر نفسوواأل .الذي يتعلق باألجّب
اآلدمي ٤بنفعة ٙبصل منو، كا٣بدمة ومن شاكلهم، أو ا٤بنفعة ٙبصل من عملو  

وحٌب تنعقد اإلجارة فإنو يشَبط  .كالصباغة والقصارة وا٥بندسة و٫بوىا
فبل تنعقد إجارة  .النعقادىا أىلية العاقدين بأف يكوف كل منهما عاقبًل ٩بيزاً 

ولو انعقدت اإلجارة فإنو يشَبط لصحتها  .نوف، وال إجارة الصيب غّب ا٤بميزاجمل
معلومًا على وجو ٲبنع  - وىو ا٤بنفعة -رضا العاقدين، وكوف ا٤بعقود عليو 

وىذا العلم با٤بنفعة بالنسبة لؤلجّب تارة يكوف ببياف ا٤بدة، وتارة يكوف  .ا٤بنازعة
وصفًا تفصيلياً، وتعيْب ما يعمل بتحديد ا٤بنفعة، أو وصف العمل ا٤بطلوب 

وعلى ذلك ال تصح إجارة ا٤بكره، وال تصح  .األجّب، أو تعيْب كيفية عملو
 .إجارة ا٤بنفعة اجملهولة
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 األجرة

يشَبط أف يكوف ماؿ اإلجارة معلومًا با٤بشاىدة، أو الوصف الرافع 
روى النسائي عن ا٢بسن أنو كره أف يستأجر الرجل حٌب يعلمو  .للجهالة

 .إاّل أنو ال تشَبط القيمة ُب األجرة كما ال تشَبط القيمة ُب ٜبن ا٤ببيع .جرهأ
والفرؽ بْب القيمة والثمن ىو أفَّ القيمة ىي ما توافق مقدار مالية الشيء، 

وأما الثمن فهو ما يقع بو الَباضي وفق القيمة  .وتعادلو ٕبسب تقوًن ا٤بقومْب
جرة األجّب قيمة العمل، ألف القيمة ال وال يشَبط أف تكوف أُ  .أدىنأو أزيد أو 

تكوف بداًل ُب اإلجارة، فيجوز أف تكوف اأُلجرة أكثر من قيمة العمل، وٯبوز 
فلو استأجر شخص أجّبًا بأجرة معلومة،  .أف تكوف أقل من قيمة العمل

ليصوغ لو قطعة ذىب أو فضة صياغة معلومة فهو جائز، ألنو استؤجر لعمل 
، فبل تشَبط ا٤ب ساواة بْب اأُلجرة وبْب ما يعمل فيو من الفضة أو الذىب معلـو

ُب الوزف، ألف ما يشَبط لو من اأُلجرة ىو مقابل العمل، ال ٗبقابلة ٧بل 
العمل، وال عبلقة بْب األجرة وبْب ٧بل العمل الذي يعملو، وما صلح أَلف 

أي ما يكوف بداًل ُب البيع كالنقود و٫بوىا، صلح ألف يكوف بداًل ُب اإلجارة، 
وأَما ما ال يصلح أف يكوف ٜبناً ُب  .صلح ألف يكوف ٜبناً صلح ألف يكوف أجرة
فإنو ال ٯبوز أف يبيع دابة بسكُب  .البيع فإنو ٯبوز أف يكوف بداًل ُب اإلجارة

ألف البيع ىو  .دار سنة مثبًل، ولكن يصح أف يستأجر بستانًا بسكُب دار
ة ال تعترب بيعاً، ٖببلؼ اإلجارة فهي عقد مبادلة ماؿ ٗباؿ، فمبادلة ا٤باؿ با٤بنفع

على ا٤بنفعة بعوض، وىذا العوض ال ضرورة أَلف يكوف مااًل، بل قد يكوف 
 .منفعة
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 تقدير األجرة
وىذا العقد يرد على  .ُعرفت اإلجارة بأهنا عقد على ا٤بنفعة بعوض

 ثبلثة أنواع:
ب نوع يرد على منافع األعياف كاستئجار الدور والدوا -أحدىا 

 .فا٤بعقود عليو ىو منفعة العْب .وا٤بركبات وما أشبو ذلك
نوع يرد على منافع األعماؿ كالصّباغ وا٤بهندس والبّناء وما  -ثانيها 

 .فا٤بعقود عليو ىو منفعة العمل .أشبو ذلك
نوع يرد على منافع األشخاص كا٣َبدـ والَعملة وما أشبو  -ثالثها 

 .هد الشخصفا٤بعقود عليو ىو االنتفاع ٔب .ذلك
فهذه األنواع الثبلثة كاف ا٤بعقود عليو فيها ىو ا٤بنفعة الٍب ُب كل 

وا٤باؿ ا٤بسمى  .واحد منها، فيكوف الشيء الذي جرى عليو العقد ىو ا٤بنفعة
وعليو فإف األساس الذي يبُب عليو تقدير اأُلجرة ىو  .ىو مقابل ىذه ا٤بنفعة

 .ذلك العمل، أو ذاؾ الشخصا٤بنفعة الٍب تعطيها تلك العْب، أو يعطيها 
وليست ىي بالنسبة للعمل قيمة الشيء الذي يعمل فيو وال ٜبنو، وليست ىي 

وكذلك ال دخل  .بالنسبة لؤلجّب إنتاجو، كما أهنا ليست سداد حاجة األجّب
فبل يصح أف يرجع تقدير  .الرتفاع مستوى ا٤بعيشة أو ا٬بفاضو ُب تقديرىا

إنتاج العامل، وال سداد حاجتو، وال دخل  األجرة لقيمة الشيء أو ٜبنو أو
وإ٭با يرجع تقديرىا لشيء  .الرتفاع مستوى ا٤بعيشة وا٬بفاضها ُب تقديرىا

وتقدَّر اأُلجرة ٕبسب  .واحد فقط ىو ا٤بنفعة، ألهنا عقد على ا٤بنفعة بعوض
وحْب االختبلؼ على مقدار  .تقدير ا٤بنفعة الٍب جرى عقد اإلجارة عليها

دَّر بالبيِّنة وا٢بجة، إذ ال شأف للبينة ُب ذلك، ألنو ال يراد إثبات اأُلجرة ال تق
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اأُلجرة، وإ٭با معرفة مقدارىا، وإ٭با تقدَّر بتقدير ا٣ببّبين با٤بنفعة الٍب جرى 
 .عليها عقد اإلجارة، وا٣ببّبين بتقدير عوضها

ىذا من ناحية أساس اأُلجرة أو بعبارة أخرى الوحدة الٍب ٯبري عليها 
أما من ناحية تفاوهتا فإهنا تتفاوت بتفاوت ا٤بنفعة ُب  .اأُلجرة تقدير

 .األشخاص، وُب العمل الواحد، وُب األعماؿ ا٤بختلفة، وُب الزماف وا٤بكاف
فتتفاوت أجرة الَعملة الذين ورد العقد على منافع أشخاصهم بتفاوت ا١بهد 

ت كذا من الذي يبذلوف، فتقدر اأُلجرة للقوي كذا وللضعيف كذا، أو ساعا
العمل كذا من األجرة، وللساعات األكثر ُأجرة أكثر، وللساعات األقل ُأجرة 

وٯبري تقدير األجرة للعمل الواحد الذي ورد عقد اإلجارة فيو  ...أقل وىكذا
، وتتفاوت بْب األشخاص الذين يعملوف ُب  على منفعة العمل ٗبقدار معْبَّ

ثبًل، فتعطى للمهندس أُجرة ىي  ىذا العمل بتفاوت إتقاهنم لو كا٤بهندسْب م
وكذلك ٯبري تقدير اأُلجرة  .كذا، وتتفاوت بْب ا٤بهندسْب بتفاوت إتقاهنم

لؤلعماؿ ا٤بختلفة ٕبسب ا٤بنفعة ا٤بقصودة منها عند االستئجار للذين يعملوف 
وتتفاوت اأُلجرة ٥بذه األعماؿ بتفاوت منفعتها عند  .فيها، أي للُصنَّاع

وٯبري تقدير  ...٤بهندس كذا، وأجر البنَّاء كذا، وىكذااجملتمع، فيكوف أجر ا
اأُلجرة لؤلشخاص، وللعمل الواحد، ولؤلعماؿ ا٤بختلفة ُب زماف غّب تقديرىا 

فيعطى العامل ُب الليل أكثر من عامل يعمل ُب نفس العمل ُب  .ُب زماف آخر
عماؿ وكذلك ٯبري تقدير اأُلجرة لؤلشخاص وللعمل الواحد ولؤل .النهار مثبلً 

فمثبًل يعطى العامل ُب  .ا٤بختلفة ُب مكاف غّب تقديرىا ُب مكاف آخر
وٯبوز  ...الصحراء أكثر من عامل يعمل ُب نفس العمل ُب ا٤بدينة وىكذا

 .تقدير اأُلجرة مؤقتة بوقت معْبَّ كالساعة واليـو والشهر والسنة



 

 ٖٔٛ 

 مقدار األجرة
جر ا٤بسمى فهو أما األ .أجر األجّب يكوف ُمسمى، ويكوف أجر ا٤بثل

ويعترب من األجر ا٤بسمى ُأجرة الَعَملة  .اأُلجرة الٍب ذكرت وتعينت وقت العقد
الذين ُعرفت ُأجرة كل منهم، كا٤بوظفْب ُب درجة معينة، أو كعماؿ ُب مصنع 

ولذلك إذا استخدمت عمااًل أو موظفْب  .معْب معروؼ ُأجرة العامل فيو
وإف ٓب تسم أُجرهتم ينظر إف   .أجرىمو٠بيت ٥بم أٌجرهتم فيكوف ا٤بسمى ىو 

كانت معلومة فتعطى ٥بم وتعترب أجرًا مسمى، وإف ٓب تكن اأُلجرة معلومة 
 .فيعطى ٥بم أجر ا٤بثل

ل ىو أجر مثل العمل ومثل العامل، أو أجر مثل العامل ثوأجر ا٤ب
ويلـز تقدير أجر ا٤بثل من ِقَبل ذوي ا٣بربة، ويُلَزـُ أىل ا٣بربة بتعيْب  .فقط

وعند تقدير أجر ا٤بثل ينبغي أف يُنظر إٔب  .اأُلجرة بالنظر إٔب شخص األجّب
 ثبلثة أمور:

إذا كانت اإلجارة واردة على ا٤بنفعة أف يُنَظر إٔب الشيء  -األوؿ 
 .الذي تساوي منفعتو منفعة ا٤بأجور

إذا كانت اإلجارة واردة على العمل أف يُنَظر إٔب الشخص  -الثاين 
 .بذلك العمل، أي ينظر إٔب العمل والعاملا٤بماثل لؤلجّب 

أف يُنَظر إٔب زماف اإلٯبار ومكانو، ألف اأُلجرة تتفاوت  -الثالث 
 .بتفاوت ا٤بنفعة والعمل والزماف وا٤بكاف

وأجر ا٤بثل تتوقف معرفتو على أىل ا٣بربة، فبل ٘بوز إقامة البّينة عليو 
الغرض فينتخبهم من ا٤بدعي، بل ٯبب أف يقدره أىل ا٣بربة ا٣بلو من 

 .ا٣بصماف باالتفاؽ، وإف ٓب يتفقا فينتخبهم ا٢باكم
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 دفع اأُلجرة
فإذا اشَبط العاقداف تعجيل  .ٯبوز تعجيل اأُلجرة، وٯبوز تأجيلها

 «المسلمون عند شروطهم» :قاؿ  .اأُلجرة أو تأجيلها يراعى شرطهما
اأُلجرة  فيعترب ويراعى كل ما اشَبط العاقداف ُب تعجيل .رواه البخاري

أما إف ٓب يشَبط العاقداف شيئاً ُب تعجيل اأُلجرة أو تأجيلها ينظر،  .وتأجيلها
فإذا كانت اأُلجرة مؤقتة بوقت معْب كالشهرية والسنوية، يلـز إيفاءىا عند 

وإف كانت  انقضاء ذلك الوقت، فلو كانت مشاىرة تؤدى عند هناية الشهر،
إلجارة على عمل مثل خياطة ثوب، أما إذا كانت ا .مساهنة ففي ختاـ السنة

أو حفر بئر، أو تصليح سيارة أو ما شاكل ذلك، فإنو يلـز إيفاءىا عند 
االنتهاء من العمل، وٯبوز ترديد اأُلجرة على صورتْب، أو ثبلث ُب العمل 
والعامل وا٤بسافة والزماف وا٤بكاف، ويلـز إعطاء اأُلجرة على موجب الصورة الٍب 

لو قيل للخياط إف ِخطَت دقيقاً فلك كذا أو ِخطَت غليظاً  فمثبلً  .تظهر فعبلً 
 .فلك كذا، فأي الصورتْب عمل لو أُجرهتا
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 أَنواع اأُلجراء
 .ينقسم اأَلجّب إٔب خاص ومشَبؾ

فاأَلجّب ا٣باص ىو الذي يعمل لواحد معْب، أو أكثر عمبًل مؤقتاً مع 
يعمل لغّبه  وحده، وٲبنع من أف با٤بستأجرالتخصيص، أي ىو الذي ٱبتص 

فلو استأجر شخص أو أكثر طاىيًا ليطبخ ٥بم خاصة مع  .طواؿ مدة اإلجارة
 .تعيْب ا٤بدة، كاف ذلك الطاىي أجّباً خاصاً 

أو عمبًل  مؤقتواأَلجّب ا٤بشَبؾ ىو الذي يعمل لواحد عمبًل غّب 
بل  .با٤بستأجرمؤقتًا ببل اشَباط التخصيص عليو، أي ىو الذي ال ٱبتص 

فلو استأجرت منجدًا للفرش غّب مشَبط  .ا٤بستأجريعمل لغّب ٯبوز لو أف 
لك، أـ ُب ٧بلو، نػز عليو أف ال ينجد لغّبؾ، فهو أجّب مشَبؾ، سواء أكاف ُب م

 .وسواء عينت لو مدة النجادة أـ ال
واأَلجّب ا٣باص يستحق اأُلجرة بتسليم نفسو ُب ا٤بدة لتأدية ما كلف 

العمل أـ ٓب يقم، فاستحقاقو لؤلجر يكوف بو مع ٛبكنو من العمل، سواء قاـ ب
اإلجارة عمبًل ولذا ال ٯبوز لو أف يعمل ُب مدة  .ٕبسب ا٤بدة ال ٕبسب العمل

 واألجّب .فإف عمل لغّبه نقص من األجر بقدر ما عملو .لغّب مستأجره
والصباغ  والنجار كا٣بياط العمل، نفس على اأُلجرة يستحق ا٤بشَبؾ
 .و لؤلجر يكوف ٕبسب العمل، ال ٕبسب ا٤بدةفاستحقاق .ْبا...وا٤ببلح

من حيث استحقاؽ  بْب األجّب ا٣باص واألجّب ا٤بشَبؾوالفرؽ 
اأُلجرة أف األجّب ا٣باص يستحق اأُلجرة إذا كاف ُب مدة اإلجارة حاضراً 
للعمل، وال يشَبط عملو بالفعل، واألجّب ا٤بشَبؾ ال يستحق اأُلجرة إال 

 ا٣باص إما أف تكوف معينة ُب العقد، أو غّب ومدة اإلجارة لؤلجّب .بالعمل
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التها، فلكل واحد من العاقدين ػد العقد ١بهػينة فسػينة، فإف كانت غّب معػمع
وإف كانت معينة  .فسخها ُب أي وقت أراد، ولؤلجّب ُأجرة مثلو مدة خدمتو

ُب العقد، وفسخ ا٤بستأجر اإلجارة قبل انقضاء ا٤بدة وال عذر وال عيب ُب 
يوجب الفسخ كمرضو أو عجزه عن العمل، فإنو ٯبب على ا٤بستأجر  األجّب

مزارعاً  ـأف يؤدي إٔب األجّب اأُلجرة إٔب ٛباـ ا٤بدة سواء أكاف األجّب خادمًا أ
أما إف فسخ اإلجارة لعذر أو عيب ظهر ُب األجّب يوجب  .غّب ذلك ـأ

فيو  الفسخ فإنو ليس عليو أف يؤدي اأُلجرة إال إٔب الوقت الذي فسخت
 .اإلجارة
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 المّ ال توجد في اإلسالم مشكلة عُ 
كاف النظاـ الرأ٠بإب ُب االقتصاد مطبقًا على العآب الغريب وعلى 

ومن أُسس ا٤ببدأ الرأ٠بإب حرية  .روسيا، قبل أف ٰبكمها ا٢بزب الشيوعي
فنتج عن ذلك استبداد أصحاب األعماؿ باأُلجراء، أي العماؿ، ما  .ا٤بلكية

وقد القى  .قائماً، وما دامت نظرية االلتزاـ ىي الٍب تتحكم فيهم داـ الَباضي
 .اأُلجراء من ا٤بستأجرين العنت واإلرىاؽ، والظلم واستغبلؿ عرقهم وجهودىم

وحْب ظهرت الفكرة االشَباكية ونادت بإنصاؼ العامل، ظهرت على أساس 
ولذلك  .معا١بة مشاكل العماؿ، وليس على أساس معا١بة عقد اإلجارة

جاءت االشَباكية ٕبلوؿ إلنصاؼ العامل، بتحديد وقت العمل، وُأجرة 
فهدمت نظرية االلتزاـ، وأظهرت عدـ  .ْبا...العامل، وضماف راحتو

صبلحيتها ٤بعا١بة ا٤بشاكل، فاضطر فقهاء القانوف الغريب ألف يغّبوا نظرهتم 
أدخلوا  لبللتزاـ، حٌب تستطيع نظرية االلتزاـ أف تثبت أماـ ا٤بشاكل، ولذلك

فعقد العمل قد أُدِخلت عليو قواعد وأحكاـ، هتدؼ  .تعديبلت لَبقيع نظريتهم
إٔب ٞباية العماؿ، وإٔب إعطائهم من ا٢بقوؽ ما ٓب يكن ٥بم من قبل، كحرية 
االجتماع، وحق تكوين النقابات، وحق اإلضراب، وإعطائهم تقاعد 

ال يبيح مثل ىذه  مع أف نص نظرية االلتزاـ .ْبا...وإكراميات أو تعويضات
ولكن جرى تأويل ىذه النظرية ٤بعا١بة مشاكل العماؿ الٍب أوجدهتا  .ا٢بقوؽ

ٍب جاءت النظرية الشيوعية لتمنع ملكية ا٤باؿ،  .األفكار االشَباكية بْب العماؿ
ومن تباين وجهات النظر بْب ا٤ببدأين  .وتعطي العامل ما ٰبتاجو مطلقاً 

أ الرأ٠بإب، ٫بو ا٤بلكية و٫بو األجّب، نشأت االشَباكي ومنو الشيوعي وا٤ببد
لديهم مشكلة العماؿ، وصار لكل منهما طريقة خاصة ُب حل ىذه ا٤بشكلة 
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 .الٍب أوجدهتا نظرهتما ا٤بختلفة ٫بو ا٢بياة
أما ُب اإلسبلـ فبل يوجد مشكلة تسمى مشكلة عماؿ، وال تقسم 

ْب وأصحاب األُمة اإلسبلمية إٔب طبقات عماؿ ورأ٠باليْب، أو فبلح
والقضية كلها تتعلق باألجّب، سواء أكاف استئجاره على العمل   .ْبا...أراضٍ 

كا٤بتخصصْب والفنيْب، أو كاف استئجاره على جهده فقط كسائر األجراء، 
وسواء أكاف أجّبًا عند أشخاص أـ أجّبًا عند ٝباعات أـ أجّبًا عند الدولة، 

وىذا األجّب قد  .فكلو أجّب مشَبكاً  اً وسواء أكاف أجّبًا خاصًا أـ أجّب 
وضحت أحكامو وبينت، فعند اتفاؽ األجراء على أجر مسمى كاف ٥بم 
األجر ا٤بسمى مدة اإلجارة، و٥بم أف يَبكوا مستأجرىم بعد انتهاء مدة 

وىؤالء ا٣برباء  .اإلجارة، وإف اختلفوا معو جاء دور ا٣برباء لتقدير أجر ا٤بثل
عليهم اختارىم ا٢باكم، وألـز الطرفْب ٗبا يقولو ٱبتارىم الطرفاف، فإف ٓب يتفقا 

أما تعيْب أُجرة معينة من قبل ا٢باكم فبل ٯبوز قياسًا على عدـ  .ا٣برباء جرباً 
وكما أف سوؽ  .جواز التسعّب للسلع ألف األجرة ٜبن ا٤بنفعة والثمن ٜبن السلعة

تقررىا  السلع يقرر سعر السلعة تقديرًا طبيعيًا كذلك سوؽ ا٤بنافع لؤلجراء
اإلمام راع »إال أف على الدولة أف هتيئ األعماؿ للعماؿ:  .ا٢باجة إٔب العماؿ

وعلى الدولة أف ترفع ظلم أصحاب  .رواه البخاري «وىو مسؤول عن رعيتو
األعماؿ عن العماؿ، فإف السكوت على الظلم مع القدرة على إزالتو حراـ، 

أو ظلمت ىي األجراء كاف  وإذا قصرت الدولة ُب رفع الظلم، .فيو إٍب كبّب
على األُمة كلها أف ٙباسب الدولة على ىذا الظلم، وأف تسعى إلزالتو، وكاف 
على ٧بكمة ا٤بظآب أف تنظر ُب ىذا الظلم وترفعو عن ا٤بظلومْب، وأمرىا ُب 

وليس ىذا على األجراء الذين ظلموا وحدىم،  .ذلك نافذ على ا٢باكم والدولة
ؿ باالضرابات والتظاىرات، اعا١بات مشاكل العمكما ىي ا٢باؿ اليـو ُب م
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ألف ظلم أي فرد من الرعية وتقصّب الدولة ُب رعاية شؤوف أي فرد من الرعية، 
أمر يتعلق برعاية شؤوف األُمة كلها، ولو كاف خاصًا بشخص أو أشخاص، 
ألنو تنفيذ حكم شرعي، وليس متعلقًا بفئة معينة، وإف كاف واقعًا على ٝباعة 

 .معينة
أما ما ٰبتاجو العماؿ من ضماف صحي ٥بم وألىلهم، وضماف 
نفقاهتم ُب حاؿ ا٣بروج من العمل، وُب حاؿ كربىم، وضماف تعليم أبنائهم 
وما شاكل ذلك من الضمانات الٍب يبحث فيها لتأمْب العماؿ، فبل يُبحث 
فيها ُب اإلسبلـ عند ٕبث األجّب واألجراء، ألف ىذه ليست على ا٤بستأجر، 

وليست ىي للعماؿ، وإ٭با ىي لكل عاجز من الرعية،  .ا ىي على الدولةوإ٭ب
ألف الدولة تضمن التطبيب والتعليم ٦بانًا للجميع، وتضمن للعاجز اإلنفاؽ 
عليو، سواء أكاف عامبًل أـ غّب عامل، ألف ىذا ٩با ىو فرض على بيت ا٤باؿ، 

 .وفرض على ٝبيع ا٤بسلمْب
توجد مشكلة خاصة ٔبماعة أو  وعليو فبل توجد مشكلة عماؿ، وال

فئة من األُمة، فكل مشكلة تتعلق برعاية شؤوف الرعية تكوف الدولة مسؤولة 
عن حلها، واألُمة كلها ٙباسب هبا الدولة ٢بل ا٤بشكلة ورفع الظلم، وليس 

 .ا٤بسؤوؿ فقط ىو صاحب ا٤بشكلة، أو من وقع عليو الظلم
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 استئجار األعيان
األعياف كاستئجار الدور والدواب إذا ورد العقد على منافع 

والسيارات وما شابو ذلك، فإف ا٤بعقود عليو يكوف منفعة العْب، ويكوف تقدير 
ومٌب  .أجر ا٤بثل ٧بتمًا أف ينظر إٔب الشيء الذي تساوي منفعتو منفعة ا٤بأجور

ًب استئجار العْب فقد صار للمستأجر أف يستوُب منفعة العْب الٍب استأجرىا، 
وللمستأجر  .ر داراً، فلو سكناىا، أو دابة أو سيارة فلو أف يركبهافإذا استأج

أف يؤجر العْب ا٤بستأجرة إذا قبضها ٗبثل ما استأجرىا أو بأزيد أو بأنقص، 
ألف قبض العْب ا٤بستأجرة قاـ مقاـ قبض ا٤بنافع، بدليل أنو ٯبوز التصرؼ فيها 

إاّل أنو  .زيادة أو بنقصاففجاز العقد عليها، وألنو عقد ٯبوز برأس ا٤باؿ فجاز ب
إذا استأجر العْب ٤بنفعة فلو أف يستوُب مثل تلك ا٤بنفعة، وما دوهنا ُب الضرر، 
وليس لو أف يستوُب أكثر من مثل تلك ا٤بنفعة، ألنو ال ٯبوز لو أف يستوُب 
أكثر من حقو، أو غّب ما يستحقو، فإف اكَبى دابة لّبكبها، ال ٯبوز لو أف 

راكب أخف من ا٢بمل، وإف اكَبى سيارة ٤بسافة كذا، ٓب ٰبمل عليها ألف ال
ٯبز لو أف يركبها مسافة أكثر من ا٤بسافة الٍب استأجرىا ٥با، وإف استأجر داراً 
ليسكنها، ليس لو أف ٯبعلها ٨بزنًا للخشب أو ا٢بديد أو ما شاكل ذلك، ٩با 

على وا٢باصل أف العقد إذا ورد  .يكوف أكثر ضررًا على الدار من السكُب
وعلى  .العْب بعوض كاف بيعاً، وإذا ورد على منفعة العْب بعوض كاف إجارة

صبلحو دوف  اىذا فإف العقد قد يرد على العْب وحدىا، كبيع شجر لو ٜبر بد
بيع ٜبره، وقد يرد على العْب مع منفعتها كبيع دار، وقد يرد على الثمرة 

نفعة غّب اجملسمة بعْب  صبلحو، وقد يرد على ا٤ب اوحدىا، كبيع الثمر الذي بد
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فإذا ورد على ا٤بنفعة الٍب ال تعترب عيناً كاف إجارة وٓب يكن بيعاً  .كسكُب الدار
وكما أف ا٤بشَبي للعْب ٲبلك العْب، ويتصرؼ هبا سائر التصرفات، كذلك 
ٲبلك ا٤بستأجر ا٤بنفعة الٍب ملكها باالستئجار، ولو أف يتصرؼ هبا سائر 

صبلحو أف يبيعو وىو على  اي ٜبر الشجر إذا بدفكما أف ٤بشَب  .التصرفات
شجره، كذلك ٤بستأجر العْب أف يؤجرىا ألنو ٲبلك منفعتها كما ٲبلك مشَبي 

وعليو فإنو ٯبوز للمستأجر أف يؤجر العْب  .الثمر ذلك الثمر الذي اشَباه
ا٤بستأجرة إذا قبضها، ألف قبض العْب حْب االستئجار قائم مقاـ قبض ا٤بنافع، 

 .أنو ٯبوز التصرؼ فيها فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة بدليل
ومٌب ًب استئجار العْب وقبض منفعتها ملك ا٤بستأجر ٝبيع التصرفات الشرعية 
ُب منفعة العْب الٍب استأجرىا ألهنا ملكو، فلو أف يؤجرىا باأُلجرة الٍب يراىا 

ز، ألنو ٲبلك ا٤بنفعة مهما بلغت، فلو استأجرىا ٖبمسْب وأجرىا ٖبمسائة جا
وعلى ىذا فإف ما يسمى با٣بلو  .فيملك تأجّبىا ٗبا يراه ىو، ال ٗبا استأجرىا

وىو دفع مبلغ معْب من ا٤باؿ زيادة على األجرة  -للمخازف والدور وغّبىا 
جائز وال  - ا٤بقدرة للبيت أو ا٤بخزف للمستأجر األوؿ من قبل من يستأجر منو

ر الدار أو ا٤بخزف الذي ُب استئجاره لغّبه باألجرة شيء فيو ألف ا٤بستأجر يؤج
ا٤بقدرة، وٗببلغ زائد عليها يدفع لو، وىذا تأجّب للعْب الٍب استأجرىا بزيادة 
على اأُلجرة الٍب استأجرىا هبا، وىو أمر جائز، ألنو ٯبوز لو تأجّب ما استأجره 

بزيادة كبيع  بأزيد أو بأنقص ٩با استأجره، ألنو عقد ٯبوز برأس ا٤باؿ فيجوز
 .ا٤ببيع بعد قبضو بزيادة عما اشَباه

وىناؾ مسألة تسليم ا٤بأجور للمالك عند انتهاء العقد ىل ىي 
 .؟واجبة عليو أـ ال



 

 ٖٕٚ 

جر واجبة عليو إف كاف ؤ ى ذلك ىو أف إعادة ا٤بأجور للموا١بواب عل
على اليد ما »قاؿ:  ا٤بأجور ٙبت يده، ٤با روى أٞبد عن ٠برة عن النيب 

أما إف ٓب يكن ا٤بأجور ٙبت يده فينظر فإف اغتصب منو  .«حتى تؤديوأخذت 
غصباً، فإف على الغاصب أف يرجع العْب ا٤بأجورة لصاحبها، وليس على 
ا٤بستأجر، ألف الغاصب ىو ا٤بأمور برد العْب، فقد أخرج أٞبد عن السائب بن 

جاداً ال يأخذن أحدكم متاع صاحبو   قال رسول اهلل»يزيد عن أبيو قاؿ: 
وىذا عاـ سواء  «وال العباً، وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبو فليردىا عليو

أما إف أعار ا٤بأجور لغّبه، أو أجره لو فإنو  .أخذىا من صاحبها أـ من غّبه
بعد انتهاء العقد الذي بينو وبْب صاحب ا٤بلك ٯبب عليو تسليم ا٤بأجور 

وٓب يأت نص  «ؤديوعلى اليد ما أخذت حتى ت»٤بالكو، وذلك لعمـو حديث: 
آخر ُب اإلجارة أو غّبىا يستثنيو كما ورد ُب الغصب ولذلك يبقى على 

وال يقاؿ إف ا٢بديث يشمل ا٤بستأجر الثاين  .«حتى تؤديو»عمومو ُب قولو: 
ال يقاؿ  .أيضاً، ألف يده أخذت فعليها أف تؤديو فيكوف ىو الذي عليو األداء

ر الثاين، ولكنو ال يسقط أداء ذلك ألف ا٢بديث وإف انطبق على ا٤بستأج
ا٤بأجور عن ا٤بستأجر األوؿ، فعلى ا٤بستأجر األوؿ أف يؤدي العْب ا٤بأجورة 

 .٤بالكها، وعلى ا٤بستأجر الثاين أف يؤدي العْب ا٤بأجورة للمستأجر األوؿ
 .ووجوب أدائها على ا٤بستأجر األوؿ ال يسقط أداءىا عن ا٤بستأجر الثاين

ا٤بستأجر الثاين ال يسقط أداءىا عن ا٤بستأجر  وكذلك وجوب أدائها على
 .رُه ىو وسلمو العْب، وىو ا٤بستأجر األوؿإاّل أف ا٤بالك يلحق من أجّ  .األوؿ

وعلى ذلك إذا أجر شخص دارًا آلخر ٍب أجرىا ا٤بستأجر لغّبه بأجرة أزيد، 
فإنو إذا انتهت مدة اإلجارة للمستأجر األوؿ  (خلو رجل)أي أخذ ما يسمونو 
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تهى العقد، وصار لزاماً عليو أف يسلم الدار لصاحبها، إاّل أف ٯبدد صاحبها ان
ف ٓب تكن ٙبت يده، أو ٯبري صاحبها إالعقد معو، فتظل ٙبت سلطانو، و 

وحينئذ يربأ ا٤بستأجر  .العقد مع ا٤بستأجر الثاين، ويعترب نفسو قد استلم الدار
وصارت عبلقة مالكها مع األوؿ من تسليم الدار، ويعترب أنو سلمها ٤بالكها 

 .ا٤بستأجر الثاين
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 استئجار الدور للسكنى
من استأجر عقارًا للسكُب فلو أف يسكنو ىو، ولو أف يسكنو غّبه 

 .٩بن يشاء إذا كاف يقـو مقامو، ألف لو استيفاء ا٤بعقود عليو بنفسو وبنائبو
يبًل ُب والذي يسكنو نائب عنو ُب استيفاء ا٤بعقود عليو، فجاز كما لو وكل وك

ولو أف يصنع ُب العقار ما جرت عادة الساكن بو من الفرش  .قبض ا٤ببيع
إال أنو ليس للمستأجر أف يسّكن ُب العقار  .واألثاث والطعاـ وغّب ذلك

الذي استأجره من يكوف ضرره أشد من ضرره ىو على العقار، فبل يسكن فيو 
ستأجر قصارًا أو ما يضر بالعقار مثل القصارين وا٢بدادين إف ٓب يكن ا٤ب

 .حداداً، ألف ذلك مضر هبا، وىو أكثر من ا٤بنفعة الٍب جرى العقد عليها
فالعقد جرى على منفعة معروفة ٤بثل ىذا العقار ولو بالتعارؼ، فبل ٯبوز لو أف 

 .يستوُب منفعة أكثر من ا٤بنفعة الٍب جرى عقد اإلجارة عليها
ص على السكُب بل وال ٰبتاج ُب استئجار الدار للسكُب إٔب أف ين

جاز إطبلؽ العقد، وال ٰبتاج إٔب ذكر السكُب، وال صفتها ألف الدار ال 
تكَبى إال للسكُب فاستغِب عن ذكرىا؛ وألف التفاوت ُب السكُب يسّب فلم 

ومدة اإلجارة ٱبتلف  .ولو أف يؤجر الدار لغّبه مدة إجارتو .ٰبتج إٔب ضبطو
اإلجارة على كل شهر بشيء معلـو فإذا وقعت  .اعتبارىا باختبلؼ نص العقد

إال أف الشهر األوؿ  .ٓب يكن لواحد منهما الفسخ إال عند انقضاء كل شهر
، وما  تلـز اإلجارة فيو بإطبلؽ العقد، ألنو معلـو يلي العقد ولو أجر معلـو

فإذا تلبس  .بعده من الشهور يلـز العقد فيو بالتلبس بو وىو السكُب ُب الدار
وإف ٓب يتلبس بو، أو فسخ العقد  .فيو فصح ُب العقد األوؿبو تعْب بالدخوؿ 

فمٌب ترؾ التلبس ُب شهر ٓب تثبت اإلجارة  .عند انقضاء الشهر األوؿ انفسخ
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وإف قاؿ أجرتك داري عشرين شهراً كل شهر بكذا جاز، ألف  .فيو لعدـ العقد
، وليس لواحد منهما فسخ العقد ٕباؿ، ألهنا مدة  ا٤بدة معلومة وأجرىا معلـو

وإف استأجر داراً مدة سنة فبدا لو قبل انقضاء السنة نقضها فقد لزمتو  .واحدة
 .األجرة كاملة

وإذا أّجر أحد داره فعلى ا٤بؤجر إٛباـ ما يتمكن بو ا٤بستأجر من 
االنتفاع، كتسليم مفاتيح الدار، وتبليط ا٢بماـ، وعمل األبواب، و٦برى ا٤باء، 

أما ما كاف  .اده ليتمكن من االنتفاع بالداروكل ما ٰبتاج إٔب إصبلحو أو إٯب
الستيفاء ا٤بنافع كالسلم ا٤بتنقل وا٢ببل والدلو وساعة ا٤باء وساعة الكهرباء 

أما ما يلـز للتحسْب والتزويق فبل يلـز واحدًا منهما ألف  .فعلى ا٤بستأجر
إٔب أما تبييض الدار وتنقية البالوعة والكنيف فإف احتيج  .االنتفاع ٩بكن بدونو

ذلك عند الكراء فعلى ا٤بؤجر، ألف ذلك ٩با يتمكن بو من االنتفاع وإف 
فإذا  .أما نقل الزبالة فهو على ا٤بستأجر .امتؤلت بفعل ا٤بكَبي فعليو تفريغها

شرط ا٤بؤجر على ا٤بستأجر ُب عقد اإلجارة دفع نفقات ما أوجبو الشرع عليو 
وكذلك لو  .مقتضى العقد ٩با ٲبكن بو من االنتفاع فالشرط فاسد ٤بخالفتو

شرط ا٤بستأجر على ا٤بؤجر دفع نفقات ما ٯبب على ا٤بستأجر فالشرط فاسد 
وإذا مات ا٤بؤجر وا٤بستأجر أو أحدٮبا فاإلجارة  .٤بخالفتو مقتضى العقد

 .ٕبا٥با، ألف اإلجارة عقد الـز ال ينفسخ با٤بوت مع سبلمة ا٤بعقود عليو
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 الرشوة كلها حرام
حية توجب عليو قضاء مصلحة من مصاّب الناس كل من ٲبلك صبل

يكوف ا٤باؿ الذي يؤخذ من أجل قضاء ىذه ا٤بصلحة من قبلو رشوة، وال 
والفرؽ بْب األجرة والرشوة ىو أف األجرة  .يكوف أجرة وال ٕباؿ من األحواؿ

تؤخذ مقابل القياـ بعمل ال ٯبب القياـ بو، أما الرشوة فتؤخذ مقابل القياـ 
ياـ بو بدوف مقابل ٩بن يقاـ بالعمل ألجلو، أو مقابل عدـ بعمل ٯبب الق

وعلى ذلك فالرشوة ىي ا٤باؿ الذي يعطى  .القياـ بعمل ٯبب عليو القياـ بو
ىا، أو قضاء مصلحة بعدـ ؤ من أجل قضاء مصلحة ٯبب على اآلخذ قضا

قياـ اآلخذ ٗبا ٯبب عليو من عمل، سواء أكانت ا٤بصلحة جلب منفعة أـ 
ويقاؿ لدافع الرشوة  .سواء أكانت ا٤بصلحة حقًا أـ باطبلً دفع مضرة، و 

 .الراشي، وللقابض ٥با ا٤برتشي، وللوسيط بينهما الرائش
والرشوة حراـ بصريح النصوص، فقد روى أٞبد وأبو داود والَبمذي 

لعنة اهلل على » :وابن ماجة عن عبد اهلل بن عمرو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
الراشي   لعن رسول اهلل»وباف قاؿ: ثد عن وروى أٞب «الراشي والمرتشي

وىذه األحاديث عامة فتشمل   .«والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما
لطلب باطل، وسواء أكانت لطلب  ـكل رشوة، سواء أكانت لطلب حق، أ
وال يقاؿ إف  .إليقاع ظلم فكلها حراـ ـدفع أذى، أـ ١بلب منفعة، لرفع ظلم أ

طلب باطل، أو إضاعة حق، فإف كانت كذلك فهي حراـ، الرشوة حراـ ألهنا 
أما إف كانت لطلب حق، أو رفع ظلم فهي حبلؿ، ال يقاؿ ذلك ألف ىذا 
يعِب أف ٙبرًن الرشوة جاء معلبًل بعلة فإذا وجدت وجد ا٢بكم، وإذا ذىبت 
ذىب ا٢بكم، وىذا غّب صحيح، ألف ٝبيع النصوص الٍب جاءت ُب ٙبرًن 
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ٲبها بعلة من العلل، وال يوجد فيها وال ُب أي نص ما الرشوة ٓب تعلل ٙبر 
نستنبط منو علة لتحرًن الرشوة، ولذلك كاف ٙبرٲبها للنص الصريح غّب ا٤بعلل 

وال يقاؿ إف قضاء ا٢بق إذا أخذ من صاحبو رشوة جاز  .فبل علة ٥با مطلقاً 
ألنو أخذ ماؿ للقياـ بعمل حبلؿ، وىو قضاء ا٢بق، ال يقاؿ ذلك ألف 

ص الٍب حرمت الرشوة جاءت عامة، فتبقى على عمومها تشمل ٝبيع النصو 
أنواع الرشوة، فإذا أريد ٚبصيصها واستثناء بعض أنواع الرشوة احتاج األمر إٔب 
نص آخر ٱبصصها، ألف النص ال ٱبصصو إال نص من كتاب أو سنة، وٓب يرد 

ؽ بْب وعليو فجميع أنواع الرشوة حراـ، ال فر  .نص فتبقى عامة دوف ٚبصيص
أف تكوف طلب حق، أو طلب باطل، رفع ظلم أو إيقاع ظلم، دفع أذى أو 

 .جلب منفعة، فكلها تدخل ٙبت عمـو النص
وكذلك ال فرؽ ُب ٙبرًن الرشوة بْب أف تكوف للحاكم، أو للموظف 

وال يقاؿ قد روى أٞبد عن أيب ىريرة  .أو للرئيس أو غّب ذلك فكلها حراـ
وىذا  «نة اهلل على الراشي والمرتشي في الحكملع» :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

ال يقاؿ ذلك ألف اللفظ الذي  .مقيد ُب ا٢بكم فيحمل ا٤بطلق على ا٤بقيد
يعترب الوصف قيداً لو ىو اللفظ ا٤بطلق ال اللفظ العاـ، أما اللفظ العاـ فيجري 
فيو التخصيص ال التقييد، وإذا ورد معو قيد فإنو يكوف من قبيل التنصيص 

وىنا لفظ الراشي وا٤برتشي والرائش  .رد من أفراده ال من قبيل التقييدعلى ف
قيدًا لو  «في الحكم»لفظ عاـ وليس لفظًا مطلقاً، ولذلك ال يكوف قولو: 

حٌب ٙبمل عليو باقي األحاديث بل يكوف تنصيصًا على فرد من أفراده وىو 
حراـ  فكل رشوة .ا٢بكم فتبقى األحاديث كلها عامة، وتظل على عمومها

فرشوة الشرطي لدفع األذى   .سواء أكانت ٢باكم أـ ٤بوظف أـ لغّب ذلك
كرشوة ا٢باكم، ورشوة مدير الشركة ليشتغل هبا، أو حٌب ال ُيسرَّح منها كرشوة 



 

 ٖٖٖ 

ورشوة رئيس العماؿ حٌب  .٧بصل الضرائب، أو مبلغ الدعاوي حٌب ال يبلغو
اجر يعطيو إياىا الزبوف ٱبفف عنهم العمل أو لغّب ذلك كرشوة العامل عند الت

مقابل أف ينتقي لو بضاعة جديدة من بْب البضائع، وكرشوة عامل ا٤بطبعة 
ليتقن عملو يعطيو إياىا صاحب الكتاب ُب غفلة عن صاحب ا٤بطبعة، فكلها 
رشوة، وكلها حراـ ألهنا ماؿ يؤخذ مقابل القياـ بعمل ٯبب القياـ بو دوف 

ل ُب الرشوة ما يدفعو بعضهم ٤بن لو ويدخ .مقابل ٩بن يقاـ بالعمل ألجلو
وجاىة عند موظف ليستعمل نفوذه لديو ليقضي لو حاجة، ولكن ا٤بوظف 

 .ليس ىو الذي يأخذ ا٤باؿ، وإ٭با الذي يأخذ ا٤باؿ ىو الذي يكلم ا٤بوظف
فهذا أيضًا رشوة ألف ىذا ا٤باؿ أُعطي مقابل  .فيدفع لو ا٤باؿ مقابل مكا٤بتو
و قضاؤىا فكاف رشوة، سواء أخذه من قضى قضاء مصلحة ٩بن ٯبب علي

إذ ال يشَبط ُب ٙبقق كوف ا٤باؿ رشوة أف يأخذه من  .ا٤بصلحة أـ ٓب يأخذه
باشر القياـ بقضاء ا٤بصلحة، بل الشرط ُب كوف ا٤باؿ رشوة أف يؤخذ ىذا ا٤باؿ 
مقابل القياـ بالعمل، سواء أخذه الشخص، أـ صديقو أـ من لو وجاىة عنده، 

رئيسو أـ غّب ذلك، إذ العربة ُب ٙبقق كوف ا٤باؿ رشوة أف يؤخذ  أـ قريبو أـ
 .مقابل قضاء مصلحة ٯبب قضاؤىا دوف مقابل ٩بن تقضى لو

ومثل الرشوة ُب ا٢برمة ا٥بدية هتدى للحكاـ والعماؿ وأمثا٥بم حٌب 
عدىا بعضهم من الرشوة ألهنا تشبهها من حيث كوهنا مااًل يؤخذ من أجل 

والفرؽ بْب  .قياـ بو دوف مقابل ٩بن يقاـ بالعمل ألجلوالقياـ بعمل ٯبب ال
الرشوة وبْب ا٥بدية الٍب هتدى للحكاـ والعماؿ وأمثا٥بم ىو أف الرشوة يعطى 
فيها ا٤باؿ مقابل قضاء ا٤بصلحة، أما ىدايا ا٢بكاـ والعماؿ وأمثا٥بم فإف ا٤باؿ 

لذي يهدى فيها من صاحب ا٤بصلحة، ال مقابل قضاء ا٤بصلحة، بل ألف ا
سواء أىدي طمعًا ُب  .يهدى إليو يتؤب فعبًل قضاء ا٤بصاّب بنفسو أو بواسطتو
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طمعًا ُب قضاء ا٤بصاّب  ـبعد قضاء مصلحة معينة، أ ـقضاء مصلحة معينة، أ
ومن ىنا كانت الرشوة وا٥بدية الٍب هتدى للحاكم ومثلو  .حْب حصو٥با

و شيء من متشاهبْب، ويقاس أحدٮبا على اآلخر، ولكن واقعهما في
االختبلؼ، وقد جاء ٙبرًن ا٥بدية للحاكم والعامل وأمثا٥بما صرٰبًا ُب 

  أن النبي»األحاديث فقد روى البخاري عن أيب ٞبيد الساعدي: 
  جاء إلى رسول اهلل تبيَّة على صدقات بني سليم فلمااستعمل ابن اللُّ 

  اهللوحاسبو قال: ىذا الذي لكم، وىذه ىدية أىديت لي، فقال رسول 
فهال جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك ىديتك إن كنت صادقًا ثم 

فخطب الناس وحمد اهلل وأثنى عليو ثم قال: أما بعد فإني   قام رسول اهلل
ستعمل رجااًل منكم على أمور مما والني اهلل فيأتي أحدكم فيقول ىذا لكم أ

مو حتى تأتيو ىديتو إن فهال جلس في بيت أبيو وبيت أ .وىذه ىدية أىديت لي
فواهلل ال يأخذ أحدكم منها شيئًا بغير حقو إال جاء اهلل يحملو يوم  .كان صادقاً 

من استعملناه على »قاؿ:  عن بريدة عن النيب وروى أبو داود  .«القيامة
 أو قد ٠باىا الرسوؿ  «عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

أخرج ا٣بطيب ُب تلخيص ا٤بتشابو عن أنس أف  سحتًا أي مااًل حراماً، فقد
حكي عن مسروؽ عن ابن مسعود  .«ىدايا العمال سحت»قاؿ:  النيب 

ال، ولكن السحت أف »فقاؿ:  ؟أنو ٤با سئل عن السحت أىو الرشوة
وقاؿ أبو وائل شقيق  .«يستعينك الرجل على مظلمتو فيهدي لك، فبل تقبل

السحت، وإذا  أكل فقد ي إذا أخذ ا٥بديةالقاض»بن سلمة أحد أئمة التابعْب ا
فهذه األحاديث حديث أيب ٞبيد وحديث  .«أخذ الرشوة بلغت بو الكفر

بريدة وحديث أنس كلها صرٰبة ُب أف ا٥بدايا الٍب هتدى ٤بن يتولوف األعماؿ 
أىديت  ـقبل القياـ بو، أ ـالعامة حراـ سواء أىديت بعد القياـ بعمل معْب، أ
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أىديت لو ألف لو وجاىة عند  ـحية ُب أمر من األمور، ألو ألنو صاحب صبل
من بيده قضاء ا٤بصلحة، فهذه كلها حراـ، وقد جاءت لفظة ىدايا ُب 

ويقاس على  .عامة تشمل كل ىدية للعماؿ «ىدايا العمال سحت»حديث: 
العماؿ كل من تؤب قضاء مصلحة للناس ٯبب عليو قضاؤىا دوف مقابل يؤخذ 

ٰبـر عليو أف يأخذ ىدية أو تؤخذ ىدية ٩بن لو ىذه لو فإنو  تقضى٩بن 
فالشرطي ورئيس الشركة، ورئيس العماؿ، ومن ىو  .ا٤بصلحة طمعًا ُب قضائها

 .مثل ىؤالء ٰبـر عليهم أخذ ا٥بدايا، وتكوف ا٥بدية ٥بم سحتاً 
هدي أف 

ُ
إال أف ا٥بدية ٥بؤالء تكوف حرامًا إذا ٓب يكن من عادة ا٤ب

من عادتو أف يهدي ٥بم سواء أكانوا يتولوف قضاء يهدي ٥بم أما إف كاف 
يقوؿ ُب  ألف الرسوؿ  .مصاّب أـ ال، فإنو ٘بوز ا٥بدية ٥بم وال شيء فيها

فهال جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك ىديتك إن  »ا٢بديث: 
ومفهومو إف ا٥بدية الٍب هتدى لو وىو جالس ُب بيت أبيو وأمو  «كنت صادقاً 

وىذا يعِب أف ا٥بدية الٍب من شأف مهديها أف  .مبًل جائزةدوف أف يكوف عا
يهديها للشخص لو ٓب يكن يتؤب مصاّب فهي جائزة ُب حاؿ توليو قضاء 
ا٤بصاّب كما ىي جائزة ُب حاؿ عدـ توليو قضاء ا٤بصاّب، وال تنطبق عليها 

 .أحاديث النهي فهي مستثناة منها ٗبفهـو ا٢بديث
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 رىنـال
قاؿ تعأب:  .ا٢ببس من   ىو لثبوت والدواـ، وقيل ن ُب اللغة اػرىػال

             ،                
والرىن شرعًا ا٤باؿ الذي ٯبعل وثيقة بالدين، ليستوَب من ٜبنو إف  .أي مقيدة

 .بلت الٍب أجازىا الشرعوىو جائز ومن ا٤بعام .تعذر استيفاؤه ٩بن ىو عليو
 ودليلو الكتاب والسنة: قاؿ تعأب:                   

          أن النبي»وروى البخاري عن عائشة أـ ا٤بؤمنْب  
وروى الَبمذي عن  .«اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورىنو درعًا من حديد

ودرعو مرىونة بعشرين صاعًا من طعام أخذه   ُتوفي النبي»عباس قاؿ: ابن 
درعًا لو بالمدينة   ولقد رىن النبي»وروى البخاري عن أنس قاؿ:  .«ألىلو

والرىن جائز ُب السفر وا٢بضر، ألف   .«عند يهودي وأخذ منو شعيرًا ألىلو
 كلمة:              أن »س قيداً، بدليل: بياف واقعة حاؿ ولي

وكاف  .«حديد اشترى طعامًا من يهودي إلى أجٍل ورىنو درعًا من  النبي
وال ٯبوز الرىن إال مقبوضًا ُب نفس العقد  .النيب ُب ا٤بدينة وٓب يكن ُب سفر

 لقولو تعأب:        .  وصفة القبض ُب الرىن أف يطلق يده
نقل إٔب نفسو، وما كاف ٩با ال ينقل كالدور واألرضْب فما كاف ٩با ينقل  .عليو

أطلقت يده على ضبطو، أي كاف قبضو ٚبلية راىنو بينو وبْب مرهتنو ال حائل 
دونو، وٯبوز أف يوكل ُب قبض الرىن، ويقـو قبض وكيلو مقاـ قبضو ُب لزـو 

 فكل عْب جاز بيعها .والرىن جائز ُب كل ما ٯبوز بيعو .الرىن وسائر أحكامو
جاز رىنها، ألف مقصود الرىن االستيثاؽ بالدين للتوصل إٔب استيفائو من ٜبن 
الرىن إف تعذر استيفاؤه من ذمة الراىن، وال ٯبوز الرىن فيما ال ٯبوز بيعو  

 .كا٣بمر واألصناـ، وكالوقف والعْب ا٤برىونة وما شابو ذلك ٩با ال ٯبوز بيعو
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 انتفاع المرتهن بالرىن

إاّل أنو  .صبحت العْب ٙبت يد ا٤برهتن بعد قبضهاإذا ًب الرىن فقد أ
ليس معُب ذلك أف للمرهتن أف ينتفع بالرىن، بل وجود العْب ا٤برىونة ٙبت يد 

نو فقط، ويبقى الرىن ٤بالكو حٌب ولو ن إ٭با ىو جملرد استيثاقو على ديا٤برهت
لرىن استحق ا٤برهتن الدين على الراىن، وقد كاف ا٤برهتن ُب ا١باىلية يتملك ا

إذا ٓب يؤد الراىن إليو ما يستحقو ُب الوقت ا٤بضروب، فجاء اإلسبلـ وأبطلو، 
ال يغلق الرىن من صاحبو الذي رىنو، لو غنمو »قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: 

فقوؿ الرسوؿ ال يغلق  .رواه الشافعي من طريق سعيد بن ا٤بسيب «وعليو غرمو
إذا ٓب يفتكو صاحبو ُب الوقت الرىن من صاحبو، أي ال يستحق ا٤برهتن الرىن 

فتبقى العْب ا٤برىونة ملكًا للراىن، وتبقى منفعتها ملكًا لو، ألهنا  .ا٤بشروط
وعبلوة على ذلك فإف ا٤بنفعة ٭باء  ،«لو غنمو» :ُب قولو  ةغنمو، وداخل

للعْب ا٤برىونة، فقد نتجت عنها سواء أكاف ىذا النماء منفعة كسكُب الدار، 
الشجر، وولد البقرة، فهي ملك للراىن ٓب يقع عليها عقد  أـ كاف عينًا كثمر

إذ العقد على العْب، ال على منفعتها، وما دامت ا٤بنفعة  .الرىن فلم تكن رىناً 
ملك الراىن فإف لو أف يستوفيها، فلو أف يؤجر الدار ا٤برىونة، وأف يستوُب 

رىناً، بل تكوف لغّبه، وال تكوف ىذه اأُلجرة  ـأُجرهتا، سواء أجرىا للمرهتن أ
ملكاً للراىن، وال تتبع الرىن، ألهنا ليست من توابع العقار الٍب تدخل ُب البيع 
دوف ذكر كمفاتيح الدار، وعلى ىذا فليس للمرهتن االنتفاع بالعْب ا٤برىونة 

 .ٕبجة أهنا مرىونة لو، أو أهنا ٙبت يده، بل منفعتها لصاحبها
أف يهب ا٤بنفعة، كما لو أف و٤با كانت منفعة العْب ٤بالكها فإف لو 

يهب العْب، ولو أف يأذف ٤بن يشاء باالنتفاع بالعْب، إاّل أف إذف الراىن 
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للمرهتن بأف ينتفع بالعْب الٍب ارهتنها ٱبتلف حكمو عن إذف غّبه، فإنو ٯبوز 
أما إذنو  .للراىن أف يأذف ألي إنساف غّب ا٤برهتن أف ينتفع بالعْب ا٤برىونة

وىو أنو إف كاف الرىن بثمن بيع، أو أُجرة دار، أو أي  .لللمرهتن ففيو تفصي
وذلك ألنو  .دين غّب القرض جاز للمرهتن االنتفاع بالعْب ا٤برىونة بإذف الراىن

ملكو لو أف يأذف ٤بن يشاء باالنتفاع بو، ويشمل ذلك ا٤برهتن وغّبه، وال يوجد 
٢بكم عاماً، نص ٲبنع من ذلك، إذ ٓب يرد أي نص يستثِب ا٤برهتن، فيبقى ا

وألنو ٯبوز للبائع أف يزيد الثمن، وٯبوز للمؤجر أف يزيد األجرة إذا كانت 
ألجل، فيجوز أف يأذف باالنتفاع بالعْب زيادة على ٜبن ا٤ببيع، أو زيادة على 

وال يعترب ذلك ربا، ألنو ال ينطبق عليو تعريف الربا، وال  .أجرة العْب ا٤بستأجرة
بل ىو ٜبن مؤجل  .ء الربوية الٍب حددىا النصواقعو، وال يدخل ُب األشيا

أعلى من الثمن ا٢باؿ، وإجارة بأجرة مؤجلة أكثر من األجرة نقداً، وىذا كلو 
 .من ا٤بعامبلت ا١بائزة شرعاً 

أما إف كاف الدين قرضًا كأف يقرض إنساف آلخر ألفًا لسنة، ويرىن 
رهتن ُب ىذه ا٢باؿ عنده داره، ويأذف لو باالنتفاع بالرىن، فإنو ال ٯبوز للم

فعن  .لورود النص ُب النهي عن ذلك .االنتفاع بالعْب ا٤برىونة، ولو أذف الراىن
 فقال: قال رسول اهلل .وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي لو»أنس: 
:  إذا أقرض أحدكم قرضًا فأىدى لو أو حملو على الدابة فال يركبها وال

 وروى البخاري .رواه ابن ماجة «نو قبل ذلكيقبلو إال أن يكون جرى بينو وبي
أورده  «إذا أقرض فال يأخذ ىدية»قاؿ:  عن أنس عن النيب  ُب تارٱبو

وروى البخاري ُب صحيحو عن أيب بردة  الشوكاين وقاؿ رواه البخاري ُب تارٱبو
فقال لي: إنك أتيت المدينة فلقيت عبد اهلل بن سالم »بن أيب موسى قاؿ: 

إذا كان لك على رجل حق فأىدى إليك حمل تبن أو  ٍش،ا فابأرٍض الربا به
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وأخرج البيهقي ُب ا٤بعرفة عن  .«حمل شعير أو حمل قت فال تأخذه فإنو ربا
ورواه ا٢بارث  «كل قرض جر منفعة فهو وجو من وجوه الربا»فضالة بن عبيد: 

نهى عن   إن النبي»بن أيب أسامة من حديث علي رضي اهلل عنو بلفظ: 
ولئلٝباع ا٤بنعقد  «كل قرض جر منفعة فهو ربا»وفي رواية: « ر منفعةقرض ج

أجمعوا »على أف كل قرض شرط فيو أف يزيده فهو حراـ، فقد قاؿ ابن ا٤بنذر: 
على أن الُمْسِلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو ىدية فأسلف على ذلك 

س وابن وقد روي عن أيب بن كعب وابن عبا «إن أخذ الزيادة على ذلك ربا
ومن ىذه األحاديث واآلثار يتبْب أف  .مسعود أهنم هنوا عن قرض جر منفعة

القرض الذي ٯبر نفعًا إف كانت الزيادة شرطًا فهو حراـ بغّب خبلؼ قواًل 
واف كاف الشخص أقرض غّبه من غّب شرط فقضاه زيادة على ما  .واحداً 

ادة على ما اقَبضو اقَبض من النقود فهو أيضًا حراـ، أما إف أىداه ىدية زي
منو فإنو ينظر فإف كاف من عادتو أف يهديو فبل بأس ُب ذلك، وٯبوز لو أف 

وإف كاف ليس من عادتو أف يهديو فبل ٯبوز لو أف يقبل ا٥بدية  .يقبل ا٥بدية
أن رجالً »وأما ما رواه البخاري ُب صحيحو عن أيب ىريرة:  .٢بديث أنس

أصحابو فقال: دعوه فإن لصاحب  لو فهمَّ بو ظفأغل  اهللتقاضى رسول 
 والحق مقااًل، واشتروا لو بعيرًا فأعطوه إيّاه قالوا: ال نجد إال أفضل من سن

وما روى أبو داود عن  «قال: اشتروه فأعطوه إيّاه فإن خيركم أحسنكم قضاء
بكرًا فجاءتو إبل من الصدقة فأمرني   استسلف رسول اهلل»أيب رافع قاؿ: 

ة فقلت لم أجد في اإلبل إال جماًل خيارًا رباعيًا فقال: أن أقضي الرجل بكر 
فإف ىذا ليس من باب اشَباط  «أعطو إيّاه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء

الزيادة بالقرض، وال من باب الزيادة على ا٤ببلغ أو الشيء ا٤بستقرض، ألنو ٓب 
مثل ما يشَبط زيادة، وال توجد زيادة على الشيء الذي استقرضو، وإ٭با أوفاه 
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استقرضو، ولكن أكرب منو بالسن، أو ا١بسم، وىذا حيواف ٕبيواف، فهو من 
قبيل حسن القضاء، ال من قبيل الزيادة، ولذلك جاء الرسوؿ بعلة الزيادة 

فإن من خير » ،«فإن خيركم أحسنكم قضاء»بالتعبّب الذي يفيد العلية فقاؿ: 
سن، ال السداد زيادة فالعلية واضحة وىو السداد ا٢ب «الناس أحسنهم قضاء

عما استقرض، وعليو فإف الرىن ُب حالة القرض فقط ٰبـر على ا٤برهتن 
االنتفاع بالعْب ا٤برىونة، ألنو ليس من حسن القضاء، أي السداد ا٢بسن، بل 
ىو من قبيل الزيادة على ا٤ببلغ أو الشيء ا٤بستقرض، سواء شرطو أـ ٓب 

 .عادتو أف يهديو لويشرطو، وىو ليس من قبيل ا٥بدية الٍب من 
إال أف ىذا كلو إذا كاف االنتفاع بالعْب ا٤برىونة دوف عوض أما إف  
كاف االنتفاع بالعْب ا٤برىونة بعوض كأف أجر الراىن ا٤برهتن الدار بعوض فإنو 

ألنو ٓب ينتفع بالقرض بل  .ٯبوز االنتفاع ُب العْب ا٤برىونة ُب القرض وغّبه
بأجرة من غّب ٧باباة، وإف حاباه ُب ذلك باإلجارة على شرط أف يكوف ذلك 

 .فحكمو حكم االنتفاع بغّب عوض، ال ٯبوز ُب القرض وٯبوز ُب غّبه



 

 ٖٗٔ 

 المفلس

ا٤بفلس لغة ىو الذي ال ماؿ لو، وال ما يدفع بو حاجتو، ويراد بذلك 
روى مسلم  .أنو صار إٔب حالة يقاؿ فيها عنو إنو ليس معو فلس، فهو مفلس

قالوا:  ؟قال: أتدرون من المفلس  أن رسول اهلل»من طريق أيب ىريرة: 
المفلس فينا َمْن ال درىم لو وال متاع، فقال: إن المفلس ِمن أمتي َمْن يأتي يوم 

ىذا،  لالقيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم ىذا، وقذف ىذا، وأكل ما
ن وسفك دم ىذا، وضرب ىذا، فُيعطى ىذا من حسناتو، وىذا من حسناتو، فإ

خطاياىم فطرحت عليو، ثم  فنيت حسناتو قبل أن يقضي ما عليو ُأخذ ِمن
ليس » :فقو٥بم ذلك إخبار عن حقيقة ا٤بفلس وقوؿ النيب  «طرح في النار
٘بوز ٓب يرد بو نفي ا٢بقيقة، بل أراد أف مفلس اآلخرة أشد  «ذلك المفلس

ُب عرؼ وا٤بفلس  .وأعظم ٕبيث يصّب مفلس الدنيا بالنسبة إليو كالغِب
و٠بوه مفلساً واف كاف  .الفقهاء َمْن َديْػُنُو َأكثر ِمْن مالو، وَخْرُجو أكثر من دخلو

 .ذا ماؿ ألف مالو مستحق الصرؼ ُب جهة دينو فكأنو معدـو
ومٌب لـز اإلنساف ديوف َحالَّة، ال يفي َمالُو هبا فسأؿ غرماؤه ا٢باكم 

ْجَر عليو ليتجنب الناس ا٢بجر عليو لزمتو إجابتهم، ويستحب أف يعلن ا٢بَ 
فإذا َحَجَر عليو ثبت بذلك أربعة أحكاـ: أحدىا تعلق حقوؽ  .معاملتو

الغرماء بعْب مالو، والثاين منع تصرفو بعْب مالو، والثالث أف من وجد عْب مالو 
عنده فهو أحق هبا من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط، والرابع أف للحاكم 

الدليل على ا٢بجر على ا٤بفلس ما روى كعب بن و  .بيع مالو وإيفاء الغرماء
حجر على ُمَعاذ بن جبل مالو، وباعو في دين   أنَّ رسول اهلل»مالك: 

بن جبل من اكان معاذ »وعن عبد الرٞبن بن كعب قاؿ:  .رواه ا٢باكم .«عليو
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أفضل شباب قومو، ولم يكن يمسك شيئًا فلم يزل يدان حتى أغرق مالو في 
ه فلو ُترك أحٌد من أجل أحٍد لتركوا معاذًا من ءغرما  الدين فكلم النبي

 «مالو حتى قام معاذ بغير شيء  فباع لهم رسول اهلل  أجل رسول اهلل
 .رواه ا٢باكم

وا٤بفلس إذا ثبت للناس عليو حقوؽ من ماؿ، أو ٩با يوجب غـر ماؿ 
ماء، ببينِة عدؿ، أو إقرار منو صحيح، بيع عليو كل ما يوجد لو، وأنصف الغر 

وال ٰبل أف ُيسجن أصبًل، كما ال ٰبل أف ُٰببس ا٤بدين ا٤بعسر مطلقاً، لقوؿ 
 اهلل تعأب:                      و٤با روى مسلم وأبو

في   أصيب رجل في عهد رسول اهلل» داود عن أيب سعيد ا٣بدري قاؿ:
تصدقوا عليو فتصدق الناس عليو   رسول اهللثمار ابتاعها فكثر دينو فقال 

خذوا ما وجدتم، وليس  لغرمائو  فقال رسول اهلل .فلم يبلغ ذلك وفاء دينو
قسم مال المفلس بين الغرماء، ولم يسجنو   أنو »وروي ، «لكم إاّل ذلك

وعن ٧بمد بن علي بن  .صحيحو ُب ُب تراٝبو ذكر معناه البخاري «قط
حبس الرجل في السجن بعد ما يعرف »بن أيب طالب:  ا٢بسْب قاؿ: قاؿ علي

وأما ما روي عن عمر من طريق سعيد بن  .رواه أبو عبيد «عليو من دين ظلم
ُفوٍس يُنفقون عليو الرجاَل دون النساء»ا٤بسيب:  رواه  «أن عمر حبس َعَصَبة َمنـْ

فإنو ال يدؿ على حبس ا٤بدين وإ٭با يدؿ على حبس من  الطربي ُب تفسّبه
ب عليو النفقة، إذا ٓب ينفق على الصغّب، والنفقة من األمواؿ الٍب تفرض ٘ب

فذلك يدؿ على حبس من ٓب ينفق على الصغّب  .على القادر على اإلنفاؽ
 .خاصة وىو ا٤بنفوس

وا٢بكم ُب ا٤بفلس أف ا٢باكم يبيع للغرماء ماؿ ا٤بدين، ويقسم عليهم 
بن اعمر بن عبد الرٞبن عن با٢بصص، ألنو ال سبيل إلنصافهم بغّب ىذا، 
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دالؼ ا٤بزين عن أبيو أف رجبل من جهينة كاف يسبق ا٢باج فيشَبي الرواحل 
بن ا٣بطاب اٍب يسرع السّب فيسبق ا٢باج فأفلس فرفع أمره إٔب عمر  ،فيغلي هبا

أما بعد أيها الناس فإف األسيفع أسيفع جهينة رضي من دينو وأمانتو » :فقاؿ
إنو قد داف معرضا فأصبح قد رين بو فمن كاف لو أال و  ،بأف يقاؿ سبق ا٢باج

عليو دين فليأتنا بالغداة نقسم مالو بينهم وإياكم والدين فإف أولو ىم وآخره 
وعن عمر بن عبد العزيز أنو قضى ُب رواه اإلماـ مالك ُب ا٤بوطأ،  «حرب

 .بأف يقسم مالو بْب الغرماء ٍب يَبؾ حٌب يرزقو اهلل ا٤بفلس
الذي يوجد لو بْب الغرماء با٢بصص بالقيمة على  ويقسم ماؿ ا٤بفلس

ا٢باضرين الطالبْب الذين حلت آجاؿ حقوقهم فقط، وال يدخل فيهم حاضر 
ال يطلب، وال غائب ٓب يوكل، وال حاضر أو غائب ٓب ٰبل أجل حقو، طلب 
أو ٓب يطلب، ألف من ٓب ٰبل أجل حقو فبل حق لو بعد، ومن ٓب يطلب فبل 

 . يطلبيلـز أف يعطى، ما ٓب
ىذا إف كاف ا٤بفلس حياً، أما ا٤بيت ا٤بفلس فإنو يقضي لكل من 
حضر أو غاب، طلب أو ٓب يطلب، ولكل ذي دين كاف إٔب أجل مسمى أو 

وإف  .ألف اآلجاؿ كلها ٙبل ٗبوت الذي لو ا٢بق، أو الذي عليو ا٢بق .حاؿ
ة اجتمعت على ا٤بفلس حقوؽ اهلل، وحقوؽ العباد فحقوؽ اهلل تعأب مقدم

على حقوؽ الناس فيبدأ ٗبا فرط فيو من زكاة أو كفارة، فإف ٓب يعم، قسم ذلك 
وكذلك ديوف  .على كل ىذه ا٢بقوؽ با٢بصص ال يبدَّى منها شيء على شيء

ودليل أف  .الناس إف ٓب يف مالو ٔبميعها أخذ كل واحد بقدر مالو ٩با وجد
أنو قاؿ:   حقوؽ اهلل مقدمة على حقوؽ العباد ما ثبت عن رسوؿ اهلل

 «فأقِض اهلل فهو أحق بالقضاء ...»وقولو:  «َفَدْيُن اهلل أحق أن يُقضى ...»
وحْب يباع ماؿ ا٤بفلس ينظر ُب نفقتو  .رواٮبا البخاري من طريق ابن عباس
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ونفقة من تلزمو نفقتو فبل تباع داره الٍب ال غُب عن سكناىا، أما إف كاف لو 
وإف كاف ا٤بفلس  .فتباع الٍب يستغُب عنها حداٮبا عن األخرىإداراف يستغُب ب

يكسب ما ٲبونو وٲبوف من تلزمو نفقتو، أو كاف يقدر أف يكتسب ذلك بالفعل 
بأف يؤجر نفسو فإنو ُب ىذه ا٢باؿ يباع كل مالو ما عدا داره الٍب تلزمو 
لسكناىا، واف ٓب يقدر على شيء من ذلك ترؾ لو من مالو ما يكفيو وينفق 

تلزمو مؤونتو با٤بعروؼ من مالو إٔب أف يفرغ من قسمتو بْب عليو، وعلى من 
 .غرمائو
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 والةـالح

وىي ٙبويل َمْن عليو  .ا٢بوالة مأخوذة من ٙبويل ا٢بق من ذمة إٔب ذمة
فقد روى  .وا٢بوالة ثابتة بالسنة .ا٢بق َمْن يطالبو با٢بق على آخر لو عنده حق
مطل الغني ظلم وإذا »: قاؿ البخاري من طريق أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل 

من أحيل بحقو على مليء »وُب لفظ:  «أُْتِبع أحدكم على مليء فليتبع
وىي جائرة ُب الدين والعْب، أي ُب ا٢باؿِّ وا٤بؤجل، ألهنا  .رواه أٞبد «فليحتل

إحالة حق آلخر على آخر، وىو عاـ يشمل كل حق، وألف لفظ ا٢بديث: 
عاـ يشمل أف يكوف األحُد وا٤بليء عليو فهو  «إذا أُتِبَع َأحدُكم على َمليء»

وا٤بليء ىو  .حق حاؿ، ويشمل أف يكوف عليو حق مؤجل، فيبقى على عمومو
إال أف أمر الرسوؿ باتباع ا٤بليء إذا أحيل عليو يقتضي أف  .القادر على الوفاء

يكوف غّب جاحد وال ٩باطل، ويفهم ذلك من إجبار احملتاؿ على أف يتبع 
وواقع  .ليء ىو القادر على الوفاء غّب ا١باحد وال ا٤بماطلا٤بليء، فيكوف ا٤ب

ا٢بوالة ومنطوؽ ا٢بديث يدؿ على أنو ال بد ُب ا٢بوالة من ٧بيل و٧بتاؿ و٧باؿ 
ْتَبَع ُب دينو، فالذي يُػْتبُع ىو احمليل، وكلمة أحدكم وىو ا٤بأمور بأف يػَ  .عليو

 .اؿ عليوشخص ٧بتاؿ، وا٤بليء، الذي يؤمر الشخص باتباعو، ىو احمل
 ويشَبط ُب صحة ا٢بوالة أربعة شروط:

أحدىا: ٛباثل ا٢بقْب جنسًا وحلواًل أو تأجيبًل، ألهنا ٙبويل للحق، 
ونقل لو فينقل على صفتو، ولذلك يصح أف ٰبيل من عليو ذىب بذىب، 
ومن عليو فضة بفضة، وال يصح أف ٰبيل من عليو ذىب بفضة، أو من عليو 

عليو دين إٔب شهر بدين إٔب شهر، ويصح  ويصح أف ٰبيل من .فضة بذىب
فيصح أف ٰبيل حااًل ٕباؿٍّ  .أف ٰبيل من عليو دين مستحق بدين مستحق
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أما إف كاف أحد الدينْب حااًل واآلخر مؤجبًل، أو أجل أحدٮبا  .ومؤجبلً ٗبؤجل
 .إٔب شهر واآلخر إٔب شهرين ٓب تصح ا٢بوالة

و أحالت ا٤برأة على فل .ثانيها: أف تكوف ا٢بوالة على دين مستقر
زوجها بصداقها قبل الدخوؿ ٓب يصح ألنو غّب مستقر، ولو أحاؿ ا٤بوظف 
بأجرتو قبل االنتهاء من عملو أو قبل هناية مدة إجارتو ٓب يصح، ألنو دين غّب 

أما لو أحاؿ من ال دين عليو رجبًل على آخر لو عليو دين فليس ذلك  .مستقر
وإف أحاؿ  .حكاـ الوكالة ال أحكاـ ا٢بوالةٕبوالة بل ىي وكالة، تثبت فيها أ

من عليو دين على من ال دين عليو فليست حوالة أيضًا فبل يلـز احملاؿ عليو 
األداء وال يلـز احملتاؿ قبوؿ ذلك ألف ا٢بوالة معاوضة، وال معاوضة ىنا، فلو 

 .قبض احملتاؿ من احملاؿ عليو الدين رجع على احمليل
 .ـو فبل تصح ٗباؿ ٦بهوؿثالثها: أف تكوف ٗباؿ معل

رابعها: أف ٰبيل احملاؿ برضائو، وال ٯبرب على ا٢بوالة، ألف ا٢بق عليو، 
فبل يلزمو أداؤه من جهة معينة، إذ ال يلزمو أداؤه من جهة الدين الذي على 

وال يشَبط رضا احملتاؿ واحملاؿ  .احملاؿ عليو، بل لو أف يؤديو من أية جهة أراد
ٮبا مطلقًا فاحملتاؿ ٦ببور على أف يقبل ا٢بوالة، واحملاؿ عليو بل ال يعترب رضا

إذا أُتبع » : أما إجبار احملتاؿ فلقوؿ النيب .عليو ٦ببور على أف يقبل ا٢بوالة
وألف للمحيل أف يوُب ا٢بق الذي عليو بنفسو  «َأحدكم على مليء فليتبع

وأما  .تاؿ القبوؿوقد أقاـ احملاؿ عليو مقاـ نفسو ُب التقبيض فلـز احمل .وبوكيلو
عدـ رضا احملاؿ عليو فؤلف الدائن أقاـ احملتاؿ مقاـ نفسو ُب القبض فلم يفتقر 

 .إٔب رضا من عليو ا٢بق كالتوكيل
وعلى ذلك فا٢بوالة ُب السندات الٍب تتضمن مبالغ حالة كالشيكات 
أو مبالغ مؤجلة استحق أجلها وىو ما يسمى ٕبوالة العْب، جائزة برضا احمليل 
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وكذلك حوالة السندات الٍب  .وال يشَبط فيها رضا احملتاؿ واحملاؿ عليو فقط
تتضمن مبالغ مؤجلة ٓب يستحق أجلها كالكمبياالت وىو ما يسمى ٕبوالة 

وا٢بوالة  .الدين سواء رضي احملتاؿ أـ ٓب يرض، رضي احملاؿ عليو أـ ٓب يرض
ؿ، وإ٭با ىي ليست عقدًا حٌب يشَبط فيها الرضا فليس فيها إٯباب وال قبو 

تصرؼ من الشخص نفسو كالضماف والكفالة والوصية وما شاكلها من 
 .التصرفات الٍب ال تعترب عقداً من العقود
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 رـويـالتص

التصوير ىو رسم صورة الشيء، ومن التصوير ُصْنُع التماثيل، ويشمل 
والرسم نفسو أو التمثاؿ ىو الصورة، ٝبعها صور، ويقاؿ ٥با ُب اللغة  .النحت

وقد َحرَـّ  .ضًا تصاوير، ويشمل التماثيل، ويقاؿ ُب اللغة التصاوير التماثيلأي
الشرع تصوير ما فيو روح من إنساف وحيواف وطّب، سواء أكاف تصويرًا على 

 .غّب ذلك فكلو حراـ ـالنقود أ ـا٢بلي أ ـاألواين أ ـالثياب أ ـا١بلد أ ـالورؽ أ
وتصوير ما  .الشي الذي صور عليوإذ ٦برد تصوير ما فيو روح حراـ مهما كاف 

فقد أحل الشرع تصوير الشجر وا١بباؿ  .ليس فيو روح جائز ال شيء فيو
أما ٙبرًن ما فيو روح فثابت بالنصوص  .واألزىار وغّب ذلك ٩با ليس فيو روح

  لما رأى النبي»أخرج البخاري من حديث ابن عباس قاؿ:  .الشرعية
وعن عائشة أنها » ،«أمر بها فمحيتالصور التي في البيت لم يدخل حتى 

عو، قالت فقطعتو وسادتين نـز ف  فدخل رسول اهلل نصبت سترًا فيو تصاوير،
ين تفطرحتو فقطعتو مرفق»وُب لفظ أٞبد:  .رواه مسلم «فكان يرتفق عليهما

وأخرج مسلم والبخاري من  «وفيها صورة إحداىمافقد رأيتو متكئًا على 
وقد سترت سهوة لي بقرام   رسول اهلل دخل عليّ »حديث عائشة قالت: 

رآه ىتكو وتلون وجهو وقال: يا عائشة أشد الناس عذابًا يوم  فيو تماثيل، فلما
والقراـ السَب الرقيق الذي فيو ألواف أو سَب  «القيامة الذين يضاىون بخلق اهلل

عن عائشة قالت: قدم رسول اهلل من »وُب حديث مسلم:  .فيو رقم ونقوش
 «عتونـز سترت على بابي ُدرنوكًا فيو الخيل ذوات األجنحة، فأمرني ف سفر، وقد

وأخرج البخاري من حديث ابن عباس قاؿ: قاؿ  .والدرنوؾ نوع من الثياب
من صور صورة عذبو اهلل بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها » :رسوؿ اهلل 
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ل: قا  أن رسول اهلل»وأخرج من طريق ابن عمر:  .«الروح وما ىو بنافخ
 «إن الذين يصنعون ىذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم

وعن ابن عباس، وجاءه رجل فقاؿ: إين أصور ىذه الصور، وأصنع ىذه 
الصور، فأفتِب فيها، فقاؿ ادف مِب، فدنا منو حٌب وضع يده على رأسو، قاؿ: 

كل مصور »يقوؿ:  ٠بعت رسوؿ اهلل  أنبئك ٗبا ٠بعت من رسوؿ اهلل 
في النار، ُيجعل لو بكل صورة صورىا نفس تعذبو في جهنم، فإن كنت ال بد 

وروى أٞبد عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ  «فاعاًل فاجعل الشجر وما ال نفس لو
أتاني جبريل عليو السالم فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم » :رسوؿ اهلل 

و كان في البيت تمثال رجل يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيو إال أن
ٌر فيو تماثيل، وكان في البيت كلب التمثال  سفمر برأ .وكان في البيت ِقراٌم ِستـْ

يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يُقطع فيجعل منو وسادتان توطآن، 
والقراـ ىو السَب الرقيق من  .« ففعل رسول اهلل ومر بالكلب فُيخَرج،

خاري من طريق أيب جحيفة أنو اشَبى غبلماً وروى الب .صوؼ ذي ألواف
نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب   إن النبي»حجاماً، فقاؿ: 

 .«البغي ولعن آكل الربا وموكلو والواشمة والمستوشمة والمصور
فهذه األحاديث ُب ٝبلتها تتضمن طلب ترؾ التصوير طلبًا جازماً، 

ة تشمل كل صورة سواء أكاف ٥با وىذا دليل على أف التصوير حراـ، وىي عام
ظل، أـ ٓب يكن ٥با ظل، وسواء أكانت كاملة أـ نصفية، فبل فرؽ ُب ٙبرًن 
التصوير بْب ما لو ظل، وما ال ظل لو، وبْب الصورة الكاملة الٍب ٲبكن أف 

 .تعيش، والصورة النصفية الٍب ال ٲبكن أف تعيش، فكلو حراـ لعمـو األحاديث
البيت أف الصور الٍب كانت ُب الكعبة كانت  وألف حديث ابن عباس عن

وحديث عائشة  .مرسومة ر٠باً، وليس ٥با ظل فلم يدخل الرسوؿ حٌب ٧بيت
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 وُروي أف النيب  .يدؿ على أف السَب كاف مرسومًا عليو صور وال ظل ٥با
ال تذر تمثااًل إال ىدمتو، وال صورة إال »أرسل عليًا ُب سرية فقاؿ لو: 

 ،رواه مسلم ُب ا١بنائز باختبلؼ يسّب «مشرفًا إال سويتو طمستها، وال قبراً 
فذكر كبل النوعْب ما لو ظل وىو التمثاؿ، وما ال ظل لو وىو الصورة الٍب 

فالتفريق بْب ما لو ظل وما ال ظل لو غّب صحيح، وال أصل لو، وألف   .تطمس
 .٢برمةكوهنا تعيش أو ال تعيش ليس علة للتحرًن، وال يوجد دليل يستثنيو من ا

وأما جواز تصوير ما ليس فيو روح من شجر وجباؿ وغّب ذلك، فؤلف 
األحاديث الٍب جاءت ُب ٙبرًن التصوير قد قيدت فيها ا٢برمة بالصورة الٍب 
فيها روح، وىذا قيد معترب لو مفهـو يعمل بو، ومفهومو أف الصورة الٍب ليس 

لكن بعضها نعم جاءت بعض األحاديث مطلقة و  .ليست حراماً  حفيها رو 
ويكوف التحرًن  .جاءت مقيدة، والقاعدة األصولية ٰبمل ا٤بطلق على ا٤بقيد

أما ما عداىا فبل  .فقط للصورة الٍب فيها روح وىي اإلنساف وا٢بيواف والطّب
على أف إباحة تصوير ما ليس فيو روح من شجر و٫بوه  .ٰبـر تصويرىا بل ٯبوز

فمر برأس التمثال » ىريرة: ففي حديث أيب .قد جاءت صرٰبة ُب األحاديث
وىذا يعِب أف ٛبثاؿ  «الذي في باب البيت فليقطع ليصير كهيئة الشجرة

فإن كنت ال بد فاعاًل فاصنع »الشجر ال شيء فيو، وُب حديث ابن عباس: 
 .«الشجر وما ال نفس لو

واألحاديث الٍب جاءت بتحرًن التصوير غّب معللة، وٓب يرد تعليل 
وأما ما روي عن ابن عمر من  .ولذلك ال تلتمس لو علةالتصوير بأية علة، 

وما ورد ُب حديث ابن عباس:  «يقال لهم أحيوا ما خلقتم»قوؿ الرسوؿ: 
وما ورد ُب حديث عائشة عن الصور:  «حتى ينفخ فيو الروح وما ىو بنافخ»
فإف ذلك كلو ٓب يرد  «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاىون بخلق اهلل»



 

 ٖ٘ٔ 

وجو التعليل، واأللفاظ وا١بمل الٍب ُب ىذه األحاديث ال تفهم منها على 
العلية، وكل ما ُب األمر يشّبو الرسوؿ التصوير با٣بلق، وا٤بصورين با٣بالق، 
والتشبيو ال يفيد التعليل، وال يكوف علة إذ تشبيو الشيء بشيء آخر ال ٯبعل 

ووصف الشيء ليس  ا٤بشبو بو علة للمشبو، وإ٭با ٲبكن أف يكوف وصفًا لو،
فاهلل  .ولذلك ال يقاؿ إف التصوير حراـ ألف فيو مضاىاة ٣بلق اهلل .علة لو

تعأب خلق اإلنساف وا٢بيواف والطّب وخلق الشجر وا١بباؿ واألزىار، فإذا كاف 
تصوير اإلنساف وا٢بيواف والطّب حرامًا لعلة مضاىاة خلق اهلل فإف ىذه العلة 

ألزىار وغّبىا، فإهنا خلق اهلل أيضاً، فيكوف موجودة ُب الشجر وا١بباؿ وا
والعلة تدور مع ا٤بعلوؿ وجوداً  .حينئذ تصويرىا حرامًا لوجود العلة ُب تصويرىا

 .وعدماً، مع أف النصوص واردة ٔبواز تصوير الشجر، وكل ما ليس فيو روح
وعليو فتصوير اإلنساف وا٢بيواف حراـ للنصوص الواردة ُب ٙبرٲبو، وليس لعلة 

ن العلل، وتصوير الشجر وا١بباؿ وكل ما ليس فيو روح جائز، وال شيء فيو م
 .للنصوص الواردة ُب إباحتو

والتصوير الذي حرمو اهلل تعأب إ٭با ىو الرسم والنقش وغّبه ٩با يباشره 
أما التصوير عن طريق اآللة الفوتوغرافية فبل  .اإلنساف بقيامو بنفسو بالتصوير

، بل ىو مباحيدخل فيو، وليس من الت وذلك ألف حقيقتو ىي أنو  .صوير احملـر
ليست تصويراً، وإ٭با ىو نقل للظل من الواقع إٔب الفلم، وليس ىو تصويراً 

فا٤بصور بآلة الفوتوغراؼ ٓب يصور الشخص وإ٭با  .للشخص من قبل ا٤بصور
انطبع ظل الشخص على الفلم بواسطة اآللة، فهو نقل للظل وليس تصويراً، 

اآللة وليس من قبل ا٤بصوِّر، فبل يدخل ُب النهي الوارد ُب وبواسطة 
إنني أصور »، «الذين يصنعون ىذه الصور»فاألحاديث تقوؿ:  .األحاديث

ومن يأخذ صورة الشخص أو  .«المصوِّرين»، «كل مصور»، «ىذه التصاوير
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ا٢بيواف بآلة الفوتوغراؼ ال يصنع ىذه الصورة، وال يقـو ىو بالتصوير، وليس 
ا٤بصوِّر، وإ٭با آلة الفوتوغراؼ ىي الٍب نقلت الظل إٔب الفلم، وىو ٓب يصنع ىو 

شيئًا سوى ٙبريك اآللة، ولذلك ليس ىو ا٤بصوِّر، وال ٲبكن أف يكوف ىو 
على أف التصوير  .ا٤بصوِّر وال بوجو من الوجوه، و٥بذا ال يشملو النهي مطلقاً 

وىو الذي يشبو ا٣بلق  الذي ورد ٙبرٲبو ُب األحاديث قد وصف وحدد نوعو،
والذي يكوف فيو ا٤بصوِّر يشبو ا٣بالق من حيث أنو إٯباد لشيء، فهو إٯباد 
صورة، إما بر٠بها من ذىنو، أو بر٠بها عن أصلها ا٤بوجود أمامو، وُب كلتا 

أما التصوير الفوتوغراُب  .ا٢بالتْب ىو إٯباد للصورة، ألنو ىو الذي فيو إبداع
ليس إٯبادًا للصورة، وال يوجد فيو إبداع، وإ٭با ىو  فليس من ىذا النوع، ألنو

ولذلك ال يعترب من نوع التصوير الوارد  .انطباع ظل الشيء ا٤بوجود على الفلم
 .ٙبرٲبو ُب األحاديث، فبل تنطبق عليو األحاديث وال يدخل ٙبتها ُب التحرًن

اـ التأييد والواقع الفِب للصورة الٍب باليد وللصورة الفوتوغرافية يؤيد ذلك ٛب
فاهنما نوعاف ٨بتلفاف كل االختبلؼ فالصورة الفنية ىي الٍب ترسم باليد، وىي 

فمن ىنا أيضاً  .غّب الصورة الفوتوغرافية من حيث الفن ومن حيث اإلبداع
 .يكوف التصوير الفوتوغراُب مباحاً ال شيء فيو

ىذا بالنسبة للتصوير من حيث ىو، أما اقتناء الصور الٍب صورت 
و إف كاف ُب مكاف معد للعبادة كمسجد ومصلى و٫بوٮبا فإنو حراـ قطعاً، فإن

أىب أف يدخل الكعبة حٌب ٧بيت  ٤با ورد ُب حديث ابن عباس أف الرسوؿ 
وأما  .فهذا طلب جاـز للَبؾ فيكوف دليبًل على التحرًن .الصور الٍب فيها

س وغّبىا ففيو اقتناؤىا ُب مكاف غّب معد للعبادة كالبيوت وا٤بكاتب وا٤بدار 
 تفصيل وبيانو:

فإف  - صور مستوية أي مسطحة -أواًل: إذا كانت الصور ال ظل ٥با 
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مكروه وليس ٕبراـ، وإف كاف ُب موضع ليس  ُب موضع فيو تعظيم ٥با اقتناءىا
أما كراىتو ُب ا٤بكاف الذي فيو تعظيم  .فيو تعظيم ٥با فجائز وال شيء فيو

نزع السَب الذي فيو صور، و٢بديث أيب للصورة فلحديث عائشة أف الرسوؿ 
وأما كوف ىذه  .ىريرة أف جربيل أىب دخوؿ البيت ألف فيو ٛباثيل، وصوراً، وكلباً 

الكراىة خاصة بالصور ا٤بوضوعة ُب مكاف فيو تعظيم ٥با، وانو ال شيء فيها 
إذا وجدت ُب مكاف ليس فيو تعظيم ٥با فؤلف حديث عائشة أف الرسوؿ نزع 

وألف  .يو صور حْب كاف منصوبًا واتكأ على ا٤برفقة وفيها صورةالسَب الذي ف
ومر بالستر يقطع فيجعل منو »حديث أيب ىريرة قد قاؿ فيو جربيل للرسوؿ: 

وىذا يدؿ على أف النهي مسلط على وضع الصورة ُب مكاف  «وسادتان توطآن
 .اقتنائها على مسلطاً  فيو تعظيم ٥با وليس

ف فيو تعظيم ٥با مكروىًا وليس ٕبراـ وأما كوف وضع الصورة ُب مكا
فؤلف النهي الذي جاء ُب األحاديث ٓب يقَبف بقرينة تدؿ على ا١بـز من مثل 
وعيد مقتِب الصورة، أو ذمو أو ما شاكل ذلك كما ورد ُب التصوير بل جاء 
٦برد طلب ترؾ وجاءت أحاديث أخرى تنهى عن اقتناء التماثيل، و٘بيز اقتناء 

، ففي الصور ا٤برقومة،  أي ا٤برسومة ٩با يعترب قرينة على أف النهي ليس للجـز
ال تدخل »يقوؿ:  ٠بعت رسوؿ اهلل  حديث أيب طلحة عند مسلم بلفظ

وُب رواية من طريٍق رواىا مسلم أنو قاؿ:  «المالئكة بيتًا فيو كلب وال صورة
و فهذا يدؿ على استثناء الصورة ا٤برقمة ُب ثوب ومفهوم «إال رقمًا في ثوب»

 .أف ا٤ببلئكة تدخل البيت الذي فيو ٛبثاؿ مرقم ُب ثوب أي صورة مرسومة ر٠باً 
فإذا ضم ىذا ا٢بديث إٔب أحاديث النهي األخرى كاف قرينة على أف طلب 
الَبؾ غّب جاـز فكاف اقتناء الصورة ُب مكاف فيو تعظيم ٥با مكروىًا وليس 

 .ٕبراـ
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اثيل( فإف ا٢بكم فيها ثانياً: إذا كانت الصور ذات ظل أي ٦بسمة )ٛب
ُب ا٢بديث السالف قد  ٱبتلف عن حكم الصور السابقة ألف الرسوؿ 

وٓب يستثن الصور  «إال رقمًا في ثوب» :استثُب الصورة ا٤بستوية بقولو 
 .اجملسمة )التماثيل(

بالنسبة للتمثاؿ:  كذلك فإف جربيل عليو السبلـ قاؿ للرسوؿ 
أي إزالة التمثاؿ من ىيئتو   «يئة الشجرةفمر برأس التمثاؿ يقطع فيصّب كه»

كتمثاؿ لذي روح ُب حْب ٓب يأمره بتمزيق الصورة ا٤بستوية ا٤برقومة ُب السَب 
ومر بالسَب »االحَباـ  لىبل أمر بعدـ جعلها ُب مكاف يدؿ وضعها فيو ع

 .«يقطع فيجعل منو وسادتاف توطآف
ستوية، واقَباف فعدـ استثناء الصورة اجملسمة كما استثنيت الصورة ا٤ب

النهي عن اقتناء التماثيل بإزالة ىيئة التمثاؿ كتمثاؿ يدؿ على أف النهي عن 
 .اقتناء التماثيل اجملسمة ىو هني جاـز أي أف اقتناء التماثيل لذي روح حراـ

مة دمى األطفاؿ لورود النصوص ُب ػرًن التماثيل اجملسػتثُب من ٙبػويس
كنت ألعب بالبنات عند »هلل عنها ذلك: أخرج البخاري عن عائشة رضي ا

ع ت، وأخرج البخاري ومسلم عن الربيأي لعب على شكل بنا «النيب 
٥بم  - وُب رواية فنصنع -فنجعل  ...»بنت معوذ األنصارية رضي اهلل عنها 

اللعبة من العهن فإذا بكى أحدىم على الطعاـ أعطيناه إياه حٌب يكوف عند 
 .«اإلفطار
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