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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 دراسة الفقه
معرفة األحكام الشرعية اليت تلزم املسلم يف حياته فرض عني على 

ذلك أن  .كل مسلم، ألنه مأمور بأن يقوم بأعماله حسب أحكام الشرع
 املؤمنني هوبه خطاب التكليف الذي خاطب الشارع به الناس، وخاطب 

خطاب جزم ال ختيري فيه ألحد، سواء أكان يف اإلميان أم كان يف أعمال 
 فقوله تعاىل:  .اإلنسان                :كقوله        

              وهو من حيث كونه خطابًا  .كالمها خطاب تكليف
  بدليل قوله تعاىل: .به، خطاب جزم ال من حيث املوضوع الذي خاطبنا

                                        
               :وبدليل احملاسبة على كل عمل قال تعاىل    

                                   وقال
 تعاىل:                                  

                                           
 وقال:                 .  ،فالتكليف جاء بشكل جازم

واملسلم مكلف بشكل جازم أن يتقيد بأحكام الشرع عند القيام بأي عمل 
أّما موضوع التكليف، أي الشيء الذي كلفه اهلل به طلبًا أو  .من األعمال

حًا، تركًا أو ختيريًا، فهو قد يكون فرضًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون مبا
أما نفس التكليف فهو جزم وال  .وقد يكون حرامًا، وقد يكون مكروهًا

ومن هنا كان  .ختيري فيه، وليس له إال حالة واحدة وهي وجوب التقيد به
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 .فرضًا على كل مسلم أن يعرف األحكام الشرعية اليت تلزمه يف احلياة الدنيا
الشرعية فإهنا فرض أّما معرفة ما زاد على ما يلزمه يف حياته من األحكام 

ويؤيد  .البعض سقط عن الباقني أقامهاعلى الكفاية وليست فرض عني، إن 
طلب العلم » :هذا ما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل 

يلزم املسلم يف  لموإنه وإن كان املراد هنا كل ع «فريضة على كل مسلم
لزم املسلم يف حياته، من حياته فإنه يدخل فيه الفقه من ناحية األحكام اليت ت

ومن هنا كانت دراسة الفقه من األمور  .عبادات ومعامالت وغري ذلك
الالزمة للمسلمني، بل من األحكام اليت فرضها اهلل عليهم، سواء أكانت 

وقد جاءت األحاديث الشريفة حاثة على دراسة  .فرض عني أم فرض كفاية
فقد روى البخاري عن قد حث على تعلم الفقه،  الفقه، فإن الرسول 

من يرد اهلل به خريًا » :طريق معاوية بن أيب سفيان قال: قال رسول اهلل 
وعن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  ،«يفقهه يف الدين

: «يفقهه يف الدين فهذه األحاديث  .رواه ابن ماجة «من يرد اهلل به خرياً 
وقد ُروي عن عمر بن اخلطاب  .راستهصرحية يف فضل الفقه واحلث على د

ملوت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من » رضي اهلل عنه أنه قال:
 .رواه ابن حنبل «عاقل البصري حبالل اهلل وحرامهموت ال
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 مناذج من الفقه
كان الصحابة رضوان اهلل عليهم عربًا فكانت العربية سليقتهم، 

قة باللسان العريب، وكانوا مالزمني لرسول وكانوا علماء حميطني إحاطة دقي
واحلوادث يبني الرسول  .ل وهم مع الرسولنـزفكان القرآن ي ،اهلل 

فيها حكم اهلل على مرأى ومسمع منهم، فكانوا أيضًا علماء بالشريعة 
فحني كانت ترد عليهم الواقعة اليت حتتاج إىل بيان حكم اهلل  .حميطني هبا

عي ببيان رأيهم الذي استنبطوه من النص، أو من يبينون فيها احلكم الشر
وكانوا كثريًا ما يقتصرون على إعطاء احلكم دون بيان  .معقول النص

وهذا ما محل البعض  .الدليل، ولذلك ُنقلت أقضية الصحابة بشكل آراء هلم
 .من الناس على أن يفهم أن الصحابة كانوا يعطون رأيهم يف القضايا

انوا يعطون احلكم الشرعي الذي استنبطوه بفهمهم واحلقيقة أن الصحابة ك
من النصوص الشرعية، ولكنهم مل يشفعوه بالدليل، أو يبينوا علة احلكم، أو 

فأدى ذلك إىل إيهام أن هذا الرأي من الصحابة، وأنه  .مل يبينوا دليل العلة
 جيوز أن يعطي اإلنسان رأيه يف القضية ما دام عقله مشبعًا باإلسالم وعارفًا

 .بالعربية
وملا جاءت العصور اليت طرأ الفساد فيها على اللسان العريب صارت 

وملا تسرب الكذب إىل الرواة، ورويت  .العربية ُتتعلم قواعد لضبط اللسان
ولذلك  .صار احلديث فنًا ُيتعلم بأصول ،أحاديث عن الرسول مل يقلها 

والنصوص الشرعية، صار استنباط األحكام حيتاج إىل معرفة باللغة العربية 
فبدأ  .فصار احلكم الشرعي يصحب بالدليل، وقد يصحب بوجه االستدالل

 .الفقه يتكون تكونًا جديدًا يف البحث، ويرتب ترتيبًا خاصًا يف التبويب
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وعلى اختالف األساليب يف تبويبه وترتيبه صار ال بد من بيان دليل احلكم 
االستدالل حني يكون احلكم الشرعي مع بيان احلكم، وال بد من بيان وجه 

وقد عمرت املكتبة اإلسالمية مبئات األلوف من املؤلفات يف الفقه  .خمتلفًا فيه
غري أن الكفار بعد أن جنحوا يف غزو  .بأساليب متنوعة من التبويب والعرض

املسلمني بعد منتصف القرن الثامن عشر امليالدي أخذوا يغالطوهنم يف العلوم 
ا إليهم كتب الفقه كما يكرِّه السفسطائي الناس بالعسل اإلسالمية، فكرَّهو

فقد وضعوا الفقه اإلسالمي يف إطار  .حني يقول هلم عنه أنه ُخرء الذباب
وإذا أعرض املسلمون عن الفقه فقد  .أسود حىت ُيعِرض عنه املسلمون

أعرضوا عن معرفة أحكام اإلسالم، ووقعوا يف اجلهل يف دين اهلل، وهذا ما 
ومن أجل ذلك كان ال بد من حث املسلمني على اإلقبال  .فعلحصل بال

على دراسة الفقه بعرض مناذج من الفقه اإلسالمي إلثارة الشوق إىل 
فكان مفيدًا للناس عرض مناذج من األحكام الشرعية املتعلقة  .دراسته

بالعالقات العامة وهي ما يطلقون عليها يف هذه األيام األحكام السياسية، أو 
ه الدستوري، ومناذج من األحكام الشرعية املتعلقة بعالقات األفراد مع الفق

بعضهم، وهي ما يطلقون عليها القانون املدين، ومناذج من األحكام الشرعية 
املتعلقة بالعقوبات، ومناذج من األحكام الشرعية املتعلقة بالبيِّنات حىت تكون 

الشوق لدراسة الفقه  الصورة الفقهية واضحًة متام الوضوح، فلعلها تثري
 .اإلسالمي يف أمهات كتب الفقه املعتربة
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 الفةـاخل
هي رئاسة عامة للمسلمني مجيعًا يف الدنيا إلقامة أحكام  اخلـالفة

وهي عينها اإلمامة،  .اإلسالمي، ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العاملالشرع 
هباتني وقد وردت األحاديث الصحيحة  .مبعىن واحد اخلـالفةو فاإلمامة

ومل يرد ألي منهما معىن خيالف معىن األخرى يف أي  .واحد الكلمتني مبعىن
 .ال يف الكتاب وال يف السّنة ألهنما وحدمها النصوص الشرعية نص شرعي، أي

  .، وإمنا يلتزم مدلولهاخلـالفةوال جيب أن يلتزم هذا اللفظ أي اإلمامة أو 
 .يع أقطار العاملوإقامة خليفة فرض على املسلمني كافة يف مج

 - املسلمني على اهلل فرضها كالقيام بأي فرض من الفروض اليت -والقيام به 
هو أمر حمتم ال ختيري فيه وال هوادة يف شأنه، والتقصري يف القيام به معصية 

  .من أكرب املعاصي يعذب اهلل عليها أشد العذاب
كتاب والدليل على وجوب إقامة اخلليفة على املسلمني كافة: ال

 .والسنة وإمجاع الصحابة
أن حيكم بني املسلمني  أما الكتاب، فإن اهلل تعاىل أمر الرسول  

  : الرسول خماطبًا  تعاىل  جازم، قال  له بشكل  مبا أنزل اهلل، وكان أمره
                                       

      :وقال                                  

                          .  وخطاب الرسول
خطاب ألمته ما مل يرد دليل خيصصه به، وهنا مل يرد دليل فيكون خطابًا 

 .وال يعين إقامة اخلليفة إال إقامة احلكم والسلطان .قامة احلكمللمسلمني بإ
على أن اهلل تعاىل فرض على املسلمني طاعة أويل األمر، أي احلاكم، مما يدل 
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  قال تعاىل: .على وجوب وجود ويل األمر على املسلمني          

                                وال يأمر اهلل
، وهذا اإلجياد ليس على األمرفدل على إجياد ويل  .بطاعة من ال وجود له

فاهلل تعاىل  .ألن احلكم مبا أنزل اهلل واجب الندب أو اإلباحة، بل على الوجوب
فإن وجود ويل األمر  .األمر فإنه يكون قد أمر بإجياده حني أمر بطاعة ويل

احلكم الشرعي، وترك إجياده يترتب عليه تضييع احلكم  رتب عليه إقامةيت
الشرعي، فيكون إجياده واجبًا ملا يترتب على عدم إجياده من ُحرمة، وهي 

 .تضييع احلكم الشرعي
وأما السّنة فقد روى مسلم عن طريق نافع قال: قال يل ابن عمر 

اهلل يوم القيامة ال  من خلع يداً من طاعة لقي» يقول: مسعت رسول اهلل 
تة جاهلية ،حجة له فرض  فالنيب  .«ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات مي

على كل مسلم أن تكون يف عنقه بيعة، ووصف من ميوت وليس يف عنقه 
وقد  .والبيعة ال تكون إال للخليفة ليس غري .بيعة بأنه مات ميتة جاهلية

عة خلليفة، ومل يوجب أوجب الرسول على كل مسلم أن تكون يف عنقه بي
فالواجب هو وجود بيعة يف عنق كل مسلم، أي  .أن يبايع كل مسلم اخلليفة

فوجود اخلليفة هو  .وجود خليفة يستحق يف عنق كل مسلم بيعة بوجوده
الذي يوجد يف عنق كل مسلم بيعة، سواء بايع بالفعل أم مل يبايع، وهلذا 

ليس دلياًل على وجوب أن كان احلديث دلياًل على وجوب نصب اخلليفة، و
يبايع كل فرد اخلليفة، ألن الذي ذّمه الرسول هو خلو عنق املسلم من بيعة 

وروى مسلم عن األعرج عن أيب هريرة  .حىت ميوت، ومل يذم عدم البيعة
ه» قال: عن النيب  ّتقى ب وروى مسلم  .«إمنا اإلمام ُجنة ُيقاَتل من ورائه وُي

هريرة مخس سنني فسمعته حيدث عن النيب عن أيب حازم قال: قاعدت أبا 
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 :كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه نيب، وإنه » قال
يعة األول  ؟وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا ،ال نيب بعدي ب قال: فوا ب

وعن ابن عباس عن  .«فاألول، وأعطوهم حقهم فإن اهلل سائلهم عما استرعاهم
فإنه ليس أحد من  ،من كره من أمريه شيئاً فليصرب عليه»قال:   رسول اهلل

ة ي تة جاهل  .رواه مسلم «الناس خرج من السلطان شرباً فمات عليه إال مات مي
فهذه األحاديث فيها إخبار من الرسول بأنه سيلي املسلمني والة، وفيها 

 فوصف الرسول بأن اإلمام جنة هو .وصف للخليفة بأنه ُجنة أي وقاية
إخبار عن فوائد وجود اإلمام فهو طلب، ألن اإلخبار من اهلل ومن الرسول 
إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك، أي هني، وإن كان يتضمن املدح فهو 
طلب فعل، فإن كان الفعل املطلوب يترتب على فعله إقامة احلكم الشرعي، 

حاديث ويف هذه األ .أو يترتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلب جازمًا
أيضًا أن الذين يسوسون املسلمني هم اخللفاء، وهو يعين طلب إقامتهم، 
وفيها حترمي أن خيرج املسلم من السلطان، وهذا يعين أن إقامة املسلم 

أمر بطاعة اخللفاء،  على أن الرسول  .سلطانًا، أي حكمًا له أمر واجب
ليفة، واحملافظة وبقتال من ينازعهم يف خالفتهم، وهذا يعين أمرًا بإقامة خ

ومن » قال: فقد روى مسلم أن النيب  .على خالفته بقتال كل من ينازعه
ه  بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازع

فاألمر بطاعة اإلمام أمر بإقامته، واألمر بقتال من  .«فاضربوا عنق اآلخر
 .إجياده خليفة واحدًا ينازعه قرينة على اجلزم يف دوام

وأما إمجاع الصحابة فإهنم رضوان اهلل عليهم أمجعوا على لزوم إقامة 
بعد موته، وأمجعوا على إقامة خليفة أليب بكر، مث  خليفة لرسول اهلل 

وقد ظهر تأكيد إمجاع الصحابة على  .لعمر، مث لعثمان بعد وفاة كل منهم
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عقب وفاته واشتغاهلم بنصب  إقامة خليفة من تأخريهم دفن رسول اهلل 
خليفة له، مع أن دفن امليت عقب وفاته فرض، وحيرم على من جيب عليهم 

والصحابة  .االشتغال يف جتهيزه ودفنه االشتغال يف شيء غريه حىت يتم دفنه
الذين جيب عليهم االشتغال يف جتهيز الرسول ودفنه اشتغل قسم منهم 

ل، وسكت قسم منهم عن هذا بنصب اخلليفة عن االشتغال بدفن الرسو
االشتغال، وشاركوا يف تأخري الدفن ليلتني مع قدرهتم على اإلنكار، وقدرهتم 
على الدفن، فكان ذلك إمجاعًا على االشتغال بنصب اخلليفة عن دفن امليت، 

وأيضًا فإن  .وال يكون ذلك إاّل إذا كان نصب اخلليفة أوجب من دفن امليت
أيام حياهتم على وجوب نصب اخلليفة، ومع الصحابة كلهم أمجعوا طوال 

اختالفهم على الشخص الذي ينتخب خليفة فإهنم مل خيتلفوا مطلقًا على 
إقامة خليفة، ال عند وفاة رسول اهلل، وال عند وفاة أي خليفة من اخللفاء 
الراشدين، فكان إمجاع الصحابة دلياًل صرحيًا وقويًا على وجوب نصب 

 .اخلليفة
الدين وتنفيذ أحكام الشرع يف مجيع شؤون احلياة الدنيا على أن إقامة 

واألخرى فرض على املسلمني بالدليل القطعي الثبوت القطعي الداللة، وال 
ال يتم ما )والقاعدة الشرعية:  .ميكن أن يتم ذلك إاّل حباكم ذي سلطان

  .فكان نصب اخلليفة فرضًا من هذه اجلهة أيضًا (الواجب إاّل به فهو واجب
ذه األدلة صرحية بأن إقامة احلكم والسلطان على املسلمني منهم فه

فرض، وصرحية بأن إقامة خليفة يتوىل هو احلكم والسلطان فرض على 
انظر  .املسلمني وذلك من أجل تنفيذ أحكام الشرع، ال جمرد حكم وسلطان

ن »فيما روى مسلم عن طريق عوف بن مالك:  قوله  خيار أئمتكم الذي
ر أئمتكم الذين  ،بونكمحتبوهنم وحي ويصّلون عليكم وُتصّلون عليهم، وشرا
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نابذهم  ،وتلعنوهنم ويلعنونكم ،تبغضوهنم ويبغضونكم قيل: يا رسول اهلل أفال ن
فقال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة، وإذا رأيتم من والتكم شيئاً تكرهونه  ؟بالسيف

اإلخبار باألئمة فهو صريح يف  .«عوا يدًا من طاعةنـزفاكرهوا عمله وال ت
األخيار واألئمة األشرار، وصريح بتحرمي منابذهتم بالسيف ما أقاموا الدين، 

فكون إقامة اخلليفة ليقيم  .ألن إقامة الصالة كناية عن إقامة الدين واحلكم به
أحكام اإلسالم، وحيمل دعوته فرضًا على املسلمني أمر ال شبهة يف ثبوته يف 

ونه فرضًا من جهة ما حيتمه الفرض الذي نصوص الشرع الصحيحة، فوق ك
إاّل  .فرضه اهلل على املسلمني من إقامة حكم اإلسالم ومحاية بيضة املسلمني

أن هذا الفرض هو فرض على الكفاية، فإن أقامه بعضهم فقد ُوِجد الفرُض، 
يستطع أن يقيمه بعضهم، ولو قاموا وسقط عن الباقني هذا الفرض، وإن مل 

قيمه، فإنه يبقى فرضًا على مجيع املسلمني، وال يسقط الفرض باألعمال اليت ت
 .خليفة عن أي مسلم ما دام املسلمون بغري

والقعود عن إقامة خليفة للمسلمني معصية من أكرب املعاصي ألهنا 
قعود عن القيام بفرض من أهم فروض اإلسالم، ويتوقف عليه إقامة أحكام 

فاملسلمون مجيعًا  .معترك احلياة الدين، بل يتوقف عليه وجود اإلسالم يف
فإن أمجعوا على هذا  .آمثون إمثًا كبريًا يف قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمني

وإن قام بعض  .القعود كان اإلمث على كل فرد منهم يف مجيع أقطار املعمورة
املسلمني بالعمل إلقامة خليفة، ومل يقم بعضهم اآلخر فإن اإلمث يسقط عن 

 .ملون إلقامة اخلليفة، ويبقى الفرض عليهم حىت يقوم اخلليفةالذين قاموا يع
ألن االشتغال بإقامة الفرض ُيسقط اإلمث على تأخري إقامته عن وقته، وعلى 

 .عدم القيام به، لتلبسه بالقيام به، والستكراهه مبا يقهره عن إجناز القيام به
ثالثة أيام من ذهاب أما الذين مل يتلبسوا بالعمل إلقامة الفرض فإن اإلمث بعد 
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اخلليفة إىل يوم نصب اخلليفة يبقى عليهم، ألن اهلل قد أوجب عليهم فرضًا، 
ومل يقوموا به، ومل يتلبسوا باألعمال اليت من شأهنا أن تقيمه، ولذلك 

واستحقاقهم  .استحقوا اإلمث، فاستحقوا عذاب اهلل وخزيه يف الدنيا واآلخرة
، أو عن األعمال اليت من شأهنا أن تقيمه، اإلمث على قعودهم عن إقامة خليفة

ظاهر صريح يف استحقاق املسلم العذاب على تركه أي فرض من الفروض 
اليت فرضها اهلل عليه، ال سيما الفرض الذي به تنفذ الفروض، وتقام أحكام 
الدين، ويعلو أمر اإلسالم، وتصبح كلمة اهلل هي العليا يف بالد اإلسالم، ويف 

 .عاملسائر أحناء ال
وأما ما ورد يف بعض األحاديث من العزلة عن الناس، ومن 
االقتصار على التمسك بأمور الدين يف خاصته، فإهنا ال تصلح دلياًل على 

 .جواز القعود عن إقامة خليفة، وال على إسقاط اإلمث عن هذا القعود
واملدقق فيها جيدها يف شأن التمسك بالدين، ال يف شأن الترخيص بالقعود 

فمثاًل روى البخاري عن بسر بن عبيد اهلل  .ن إقامة خليفة للمسلمنيع
كان » احلضرمي أنه مسع أبا إدريس اخلوالين أنه مسع حذيفة بن اليمان يقول:

ناس يسألون رسول اهلل  عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين،  ال
فهل بعد هذا  ،هبذا اخلري فجاءنا اهلل ،فقلت: يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية وشر

ه  ؟قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خري ؟اخلري من شر قال: نعم، وفي
تعرف منهم وتنكر، قلت:  ،قال: قوم َيهدون بغري هديي ؟َدَخن، قلت: وما دخنه

يها  ؟فهل بعد ذلك اخلري من شر قال: نعم، دعاةٌ على أبواب جهنم من أجاهبم إل
نا، ويتكلمون قذفوه فيها، قلت: يا  رسول اهلل صفهم لنا، قال: هم من جلدت

قال: تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم،  ؟بألسنتنا، قلت: فما تأمرين إن أدركين ذلك
قلت: فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن 
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بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك  فإن هذا احلديث .«َتَعضّ 
صريح بأن الرسول يأمر املسلم بأن يلزم مجاعة املسلمني، وأن يلزم إمامهم، 

فسأله السائل يف حالة أن ال  .ويترك الدعاة الذين هم على أبواب جهنم
يكون للمسلمني إمام، وال هلم مجاعة ماذا يصنع بالنسبة للدعاة الذين على 

ال أن يعتزل أبواب جهنم، فحينئذ أمره الرسول أن يعتزل هذه الفرق، 
فاعتزل تلك الفرق » فأمره صريح .املسلمني وال أن يقعد عن إقامة إمام

وبالغ يف وصف اعتزاله لتلك الفرق إىل درجة أنه ولو بلغ اعتزاله إىل  «كلها
حد أن يعض على أصل شجرة حىت يدركه املوت وهو على ترك تلك 

عن الدعاة  ومعناه متسك بدينك، وبالبعد .الفرق اليت على أبواب جهنم
فهذا احلديث ليس فيه أي عذر لترك القيام  .املضلني الذين على أبواب جهنم

بالعمل إلقامة خليفة، وال أي ترخيص يف ذلك، وإمنا هو حمصور باألمر 
بالتمسك بالدين، واعتزال الدعاة الذين على أبواب جهنم، ويبقى اإلمث عليه 

تعد عن الفرق الضالة، ليسلم فهو مأمور بأن يب .إذا مل يعمل إلقامة خليفة
بدينه من دعاة الضالل ولو عض على أصل شجرة، ال أن يبتعد عن مجاعة 

 .املسلمني ويقعد عن القيام بأحكام الدين، وعن إقامة إمام للمسلمني
ومثاًل روى البخاري عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أنه قال: 

تبع هبا شعف يوشك أن يكون خري مال امل» :قال رسول اهلل  سلم غنم ي
ه من الفنت ن فإن هذا ال يعين اعتزال مجاعة  «اجلبال ومواقع الَقْطر يفر بدي

املسلمني، والقعود عن القيام بأحكام الدين، وعن إقامة خليفة للمسلمني 
، بل كل ما فيه هو بيان خري مال املسلم يف اخلـالفةحني ختلو األرض من 

وب من الفنت، وليس هو للحث على البعد أيام الفنت، وخري ما يفعله للهر
  .عن املسلمني واعتزال الناس
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وعليه فإنه ال يوجد عذر ملسلم على وجه األرض يف القعود عن 
القيام مبا فرضه اهلل عليهم إلقامة الدين أال وهو العمل إلقامة خليفة 

، وحني ال يوجد فيها من يقيم اخلـالفةللمسلمني حني ختلو األرض من 
هلل حلفظ حرمات اهلل، وال من يقيم أحكام الدين، وجيمع مشل مجاعة حدود ا

وال توجد يف اإلسالم أية  .حممد رسول اهلل املسلمني حتت راية ال إله إاّل اهلل 
  .رخصة يف القعود عن القيام هبذا الفرض حىت ُيقام به
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 املدة اليت ميهل فيها املسلمون إلقامة خليفة
، ثالثة أيام بلياليهاملسلمون إلقامة خليفة هي واملدة اليت ميهل فيها ا

أما حتديد أعلى احلد  .وليس يف عنقه بيعة ثالث ليالفال حيل ملسلم أن يبيت 
فألن نصب اخلليفة فرض منذ اللحظة اليت يتوىف فيها اخلليفة  بثالث ليال

ثالثة أيام السابق أو يعزل، ولكن جيوز تأخري النصب مع االشتغال به مدة 
ومل يقيموا خليفة ينظر، فإن كان املسلمون  ثالث ليال، فإذا زاد على يهابليال

ألمور  ثالث ليالمشغولني بإقامة خليفة، ومل يستطيعوا إجناز إقامته خالل 
قاهرة ال قبل هلم بدفعها، فإنه يسقط اإلمث عنهم النشغاهلم بإقامة الفرض، 

فع عن أميت اخلطأ ُر»: قال  .والستكراههم على التأخري مبا قهرهم عليه
ه وإن مل يكونوا  ،رواه الطرباين يف الكبري «والنسيان وما اسُتكرهوا علي

مشغولني بذلك فإهنم يأمثون مجيعًا حىت يقوم اخلليفة، وحينئذ يسقط الفرض 
أما اإلمث الذي ارتكبوه يف قعودهم عن إقامة خليفة فإنه ال يسقط  .عنهم

يه كمحاسبته على أية معصية يرتكبها عنهم بل يبقى عليهم حياسبهم اهلل عل
 .املسلم يف ترك القيام بالفرض

أما دليل وجوب مباشرة االشتغال يف بيعة اخلليفة مبجرد خلو 
، فهو أن الصحابة قد باشروا ذلك يف سقيفة بين ساعدة اخلـالفةمنصب 

وقد متت بيعة أيب بكر  يف اليوم نفسه وقبل دفنه  بعد وفاة الرسول 
اد يف اليوم نفسه كذلك، مث يف اليوم الثاين مجعوا الناس يف املسجد بيعة انعق

 .لبيعة أيب بكر بيعة الطاعة
أما كون أقصى مدة ميهل فيها املسلمون لنصب اخلليفة ثالثة أيام 

عمر عهد ألهل الشورى عند ظهور حتقق وفاته من  بلياليها فذلك ألن
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مل ُيتفق على اخلليفة يف ثالثة  الطعنة، وحدد هلم ثالثة أيام، مث أوصى أنه إذا
أيام فليقتل املخالف بعد األيام الثالثة، ووكل مخسني رجاًل من املسلمني 
بتنفيذ ذلك، أي بقتل املخالف، مع أهنم من أهل الشورى، ومن كبار 
الصحابة، وكان ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة، ومل ينقل عنهم 

الصحابة على أنه ال جيوز أن خيلو خمالف، أو منكر ذلك، فكان إمجاعًا من 
، وإمجاع الصحابة دليل ثالثة أيام بلياليهااملسلمون من خليفة أكثر من 

، أخرج البخاري من طريق امِلْسور بن خمرمة قال: شرعي كالكتاب والسنة
« : طرقين عبد الرمحن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حىت استيقظت، فقال

أي ثالث ليال، فلما  «حلت هذه الثالث بكثري نومأراك نائمًا، فواهلل ما اكت
 .صلى الصبح متت بيعة عثمان
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 اخلـالفةانعقاد 
عقد مراضاة واختيار، ألهنا بيعة بالطاعة ملن له حق  اخلـالفة

فال بد فيها من رضا من ُيَباَيع ليتوالها، ورضا  .الطاعة من والية األمر
ال  اخلـالفةليفة، وامتنع من ولذلك إذا رفض أحد أن يكون خ .املبايعني له

وكذلك ال  .جيوز إكراهه عليها، فال جيرب على قبوهلا، بل ُيْعَدل عنه إىل غريه
جيوز أخذ البيعة من الناس باإلجبار واإلكراه، ألنه حينئذ ال يصح اعتبار 
العقد فيها صحيحًا، ملنافاة اإلجبار هلا، ألهنا عقد مراضاة واختيار، ال يدخله 

إال أنه إذا مت عقد البيعة ممن يعتد  .إجبار، كأي عقد من العقودإكراه وال 
 .ببيعتهم فقد انعقدت البيعة، وأصبح املباَيع هو ويل األمر، فوجبت طاعته

وحينئذ  .اخلـالفةوتصبح البيعة له بيعة على الطاعة، وليست بيعة لعقد 
ته، وهذا جيوز له أن جيرب الناس الباقني على بيعته، ألهنا إجبار على طاع

حىت يقال ال  باخلـالفةواجب شرعًا، وليست هي يف هذه احلال عقد بيعة 
وعلى ذلك فالبيعة ابتداء عقد ال تصح إال بالرضا  .يصح فيه اإلجبار

أما بعد انعقاد البيعة للخليفة فتصبح طاعة، أي انقيادًا ألمر  .واالختيار
عقدًا  اخلـالفةوملا كانت  .ىلاخلليفة، وجيوز فيها اإلجبار تنفيذًا ألمر اهلل تعا

فإهنا ال تتم إال بعاقد، كالقضاء ال يكون املرء قاضيًا إال إذا واله أحد 
واإلمارة ال يكون أحد أمريًا إال إذا واله أحد اإلمارة، واخلالفة ال  .القضاء

ومن هنا يتبني أنه ال يكون  .اخلـالفةيكون أحد خليفة إال إذا واله أحد 
إال إذا مت  اخلـالفةذا واله املسلمون، وال ميلك صالحيات أحد خليفة إال إ

 اخلـالفةعقدها له، وال يتم هذا العقد إال من عاقدين أحدمها طالب 
وهلذا  .واملطلوب هلا، والثاين املسلمون الذين رضوا به أن يكون خليفة هلم
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وعلى هذا فإنه إذا قام  .من بيعة املسلمني اخلـالفةكان البد النعقاد 
سلط واستوىل على احلكم بالقوة فإنه ال يصبح بذلك خليفة، ولو أعلن مت

ولو أخذ  .نفسه خليفة للمسلمني، ألنه مل تنعقد له خالفة من قبل املسلمني
البيعة على الناس باإلكراه واإلجبار ال يصبح خليفة ولو بويع، ألن البيعة 

هنا عقد مراضاة ، ألاخلـالفةباإلكراه واإلجبار ال تعترب، وال تنعقد هبا 
 .واختيار ال تتم باإلكراه واإلجبار، فال تنعقد إال بالبيعة عن رضا واختيار

إال أن هذا املتسلط إذا استطاع أن يقنع الناس بأن مصلحة املسلمني يف 
بيعته، وأن إقامة أحكام الشرع حتتم بيعته، وقنعوا بذلك ورضوا، مث بايعوه 

نذ اللحظة اليت بويع فيها عن رضا عن رضا واختيار، فإنه يصبح خليفة م
فالشرط هو  .واختيار، ولو كان أخذ السلطان ابتداء بالتسلط والقوة

حصول البيعة، وأن يكون حصوهلا عن رضا واختيار، سواء كان من 
  .مل يكن محصلت له البيعة هو احلاكم والسلطان، أ

ببيعتهم فإن ذلك يفهم من  اخلـالفةأما من هم الذين تنعقد 
ففي  .عراض ما حصل يف بيعة اخللفاء الراشدين، وما أمجع عليه الصحابةاست

بيعة أيب بكر اكتفي بأهل احَلل والعقد من املسلمني الذين كانوا يف املدينة 
وحدها، ومل يؤخذ رأي املسلمني يف مكة ويف سائر جزيرة العرب، بل مل 

عبد الرمحن بن  أما يف بيعة عثمان فإن .وكذلك احلال يف بيعة عمر .ُيسألوا
عوف أخذ رأي املسلمني يف املدينة، ومل يقتصر على سؤال أهل احلل والعقد 

ويف عهد علي اكتفي ببيعة أكثر أهل  .كما فعل أبو بكر عند ترشيح عمر
املدينة، وأهل الكوفة، وأفرد هو بالبيعة، واعتربت بيعته حىت عند الذين 

 يعترضوا على بيعته، وإمنا طالبوا خالفوه وحاربوه، فإهنم مل يبايعوا غريه، ومل
فكان حكمهم حكم البغاة الذين نقموا على اخلليفة أمرًا، فعليه  .بدم عثمان
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  .أن يوضحه هلم ويقاتلهم، ومل ُيَكوِّنوا خالفة أخرى
أي بيعة اخلليفة من أكثر أهل العاصمة  -وقد حصل كل ذلك 

ني شارك أهل الكوفة يف فقط دون باقي األقاليم إال يف مبايعة اإلمام علي ح
على مرأى ومسمع من الصحابة، ومل يكن هنالك خمالف يف  - مبايعته

ذلك، وال منكر هلذا العمل من حيث اقتصار البيعة على أكثر أهل املدينة مع 
خمالفتهم يف شخص اخلليفة وإنكارهم أعماله، ولكن مل ينكروا اقتصار 

اعًا من الصحابة على أن مبايعته على أكثر أهل املدينة، فكان ذلك إمج
تنعقد ممن ميثلون رأي املسلمني يف احلكم، ألن أهل احلل والعقد،  اخلـالفة

وأكثر سكان املدينة كانوا هم أكثرية املمثلني لرأي اأُلمة يف احلكم يف مجيع 
 .رقعة الدولة اإلسالمية حينئذ

تنعقد إذا جرت البيعة من أكثر املمثلني  اخلـالفةوعلى هذا فإن 
ألكثر اأُلمة اإلسالمية ممن يدخلون حتت طاعة اخلليفة الذي يراد انتخاب 

وتكون بيعتهم  .خليفة مكانه، كما جرى احلال يف عهد اخللفاء الراشدين
للخليفة  اخلـالفةأما من عداهم فإنه بعد انعقاد  .للخـالفةحينئذ بيعة عقد 

  .للخـالفةة عقد تصبح بيعته بيعة طاعة، أي بيعة انقياد للخليفة، ال بيع
 .هذا إذا كان هنالك خليفة مات أو عزل، ويراد إجياد خليفة مكانه

أما إذا مل يكن هنالك خليفة مطلقًا، وأصبح فرضًا على املسلمني أن ُيقيموا 
خليفة هلم لتنفيذ أحكام الشرع، ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العامل، كما هي 

هجرية املوافق  1342اسطنبول سنة  اإلسالمية يف اخلـالفةاحلال منذ زوال 
ميالدية حىت يومنا هذا، فإن كل قطر من األقطار اإلسالمية  1924سنة 

فإذا  .اخلـالفةاملوجودة يف العامل اإلسالمي أهل ألن يبايع خليفة، وتنعقد به 
له، فإنه  اخلـالفةبايع قطر ما من هذه األقطار اإلسالمية خليفة، وانعقدت 
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ملسلمني أن يبايعوه بيعة طاعة، أي بيعة انقياد بعد أن يصبح فرضًا على ا
له ببيعة أهل قطره، سواء أكان هذا القطر كبريًا كمصر  اخلـالفةانعقدت 

أو تركيا أو أندونيسيا، أم كان صغريًا كاألردن أو ألبانيا أو لبنان على شرط 
 أن تتوفر فيه أربعة أمور:

ذاتيًا يستند إىل أحدها: أن يكون سلطان ذلك القطر سلطانًا 
  .املسلمني وحدهم، ال إىل دولة كافرة، أو نفوذ كافر

ثانيها: أن يكون أمان املسلمني يف ذلك القطر بأمان اإلسالم، ال 
بأمان الكفر، أي أن تكون محايته من الداخل واخلارج محاية إسالم من قوة 

  .املسلمني باعتبارها قوة إسالمية حبتة
مبباشرة تطبيق اإلسالم كاماًل تطبيقًا انقالبيًا ثالثها: أن يبدأ حااًل 

  .شاماًل، وأن يكون متلبسًا حبمل الدعوة اإلسالمية
، اخلـالفةرابعها: أن يكون اخلليفة املباَيع مستكماًل شروط انعقاد 
  .وإن مل يكن مستوفيًا شروط األفضلية، ألن العربة بشروط االنعقاد

 اخلـالفةاألربعة فقد وجدت فإذا استوىف ذلك القطر هذه األمور 
مببايعة ذلك القطر وحده، وانعقدت به وحده، ولو كان ال ميثل أكثر أهل 

فرض كفاية، والذي  اخلـالفةاحلل والعقد ألكثر اأُلمة اإلسالمية، ألن إقامة 
يقوم بذلك الفرض على وجهه الصحيح يكون قام بالشيء املفروض، وألن 

ا كانت هنالك خالفة موجودة يراد إجياد اشتراط أكثر أهل احلل والعقد إذ
أما إذا مل تكن هنالك خالفة  .خليفة فيها مكان اخلليفة املتوىف أو املعزول

مطلقًا، ويراد إجياد خالفة، فإن جمرد وجودها على الوجه الشرعي تنعقد 
بأي خليفة يستكمل شروط االنعقاد مهما كان عدد املبايعني  اخلـالفة

ملسألة تكون حينئذ مسألة قيام بفرض قصرَّ املسلمون عن ألن ا .الذين بايعوه
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فتقصريهم هذا ترك حلقهم يف اختيار من  .القيام به مدة تزيد على الثالثة أيام
به، ومىت قامت  اخلـالفةفمن يقوم بالفرض يكفي النعقاد  .يريدون

يف ذلك القطر وانعقدت خلليفة، يصبح فرضًا على املسلمني مجيعًا  اخلـالفة
 .ومبايعة اخلليفة، وإال كانوا آمثني عند اهلل اخلـالفةنضواء حتت لواء اال

وجيب على هذا اخلليفة أن يدعوهم لبيعته، فإن امتنعوا كان حكمهم حكم 
وإذا بويع  .البغاة، ووجب على اخلليفة حماربتهم حىت يدخلوا حتت طاعته

األول، وانعقاد خلليفة آخر يف نفس القطر، أو يف قطر آخر بعد بيعة اخلليفة 
له انعقادًا شرعيًا مستوفيًا األمور األربعة السابقة، وجب على  اخلـالفة

املسلمني حماربة اخلليفة الثاين حىت ُيبايع اخلليفة األول، ملا روى مسلم عن 
 يقول: طريق عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال: إنه مسع رسول اهلل 

رة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ومث ،ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده»
نازعه فاضربوا عنق اآلخر وألن الذي جيمع املسلمني هو خليفة املسلمني  «ي

فإذا وجد اخلليفة وجدت مجاعة املسلمني، ويصبح فرضًا  .براية اإلسالم
عن ابن عباس  روى مسلم أيضًا .االنضمام إليهم، وحيرم اخلروج عنهم

ه » :قال رضي اهلل عنه عن النيب  ه، فإن من رأى من أمريه شيئاً فليصرب علي
تة جاهلية وروى مسلم عن ابن  .«من فارق اجلماعة شرباً فمات إال مات مي

من كره من أمريه شيئاً فليصرب عليه، فإنه ليس أحد »قال:  عباس عن النيب 
تة جاهلية ومفهوم  .«من الناس خرج من السلطان شرباً فمات عليه إال مات مي

  .احلديثني لزوم اجلماعة ولزوم السلطان هذين
وال حق يف البيعة لغري املسلمني، وال جتب عليهم، ألهنا بيعة على 

 باإلسالم اإلميان تقتضي وهي ، اهلل رسول وسنة اهلل اإلسالم، وعلى كتاب
وبالكتاب والسنة، وغري املسلمني ال جيوز أن يكونوا يف احلكم، وال أن 
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 .نه ال سبيل هلم على املسلمني، وألنه ال حمل هلم يف البيعةَينَتِخبوا احلاكم، أل
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لبيعة  ا

وهي حق لكل مسلم رجاًل كان  .البيعة فرض على املسلمني مجيعًا
أما كوهنا فرضًا فالدليل عليه أحاديث كثرية منها قوله عليه الصالة  .أو امرأة

تة ومن مات وليس يف عنقه بيعة  ...»والسالم الذي رواه ابن عمر:  مات مي
وأما كوهنا حقًا للمسلمني فإن البيعة من حيث هي تدل على  .«جاهلية

ذلك، ألن البيعة هي من ِقَبل املسلمني للخليفة، وليست من ِقَبل اخلليفة 
ففي  .وقد ثبتت بيعة املسلمني للرسول يف األحاديث الصحيحة .للمسلمني

على السمع  بايعنا رسول اهلل » البخاري عن عبادة بن الصامت قال:
والطاعة يف املنشط واملكره وأن ال ننازع األمر أهله وأن نقوم أو نقول باحلق 

ويف البخاري عن أيوب عن حفصة  .«حيثما كنا ال خناف يف اهلل لومة الئم
نا   بايعنا النيب» عن أم عطية قالت: فقرأ َعلْينا أن ال يشركن باهلل شيئًا، وهنا

يدها فقالت: فالنة أسعدتين، وأنا أريد أن اجزيها،  عن النياحة، فقبضت امرأة منا
ئًا فذهبت مث رجعت ويف البخاري عن أيب هريرة قال: قال  .«فلم يقل شي

ب » :رسول اهلل  ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة، وال يزكيهم وهلم عذا
أليم: رجل على فضل ماء بالطريق مينع منه ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا ال 

با بايع رجاًل ي ه، ورجل ي يعه إال لدنياه إن أعطاه ما يريد وىف له، وإال مل يف ل
بسلعة بعد العصر فحلف باهلل لقد أعطي هبا كذا وكذا فصدقه فأخذها ومل ُيعط 

كنا إذا » :وروى البخاري عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال .«هبا
نا   بايعنا رسول اهلل ويف  «فيما استطعتعلى السمع والطاعة يقول ل

على السمع   بايعت النيب» البخاري أيضًا عن جرير بن عبد اهلل قال:
وروى البخاري عن  .«والطاعة فلقنين فيما استطعت، والنصح لكل مسلم
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نا » جنادة بن أيب أمية قال: نا على عبادة بن الصامت وهو مريض قل دخل
نا النيب  أصلحك اهلل حدث حبديث ينفعك اهلل به مسعته من النيب  قال: دعا

 بايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا  .ف
َرةً علينا وأن ال ننازع األمر أهله قال: إال أن تروا ـَومكرهنا وعسرنا ويسرنا وَأث

ه برهان  .«كفرًا بواحًا عندكم من اهلل في
لذين يبايعون، فالبيعة خلليفة هي بيد املسلمني، وهي حقهم، وهم ا

وتكون البيعة مصافحة باليد  .تنعقد للخليفة اخلـالفةوبيعتهم هي اليت جتعل 
شهدت ابن عمر حيث » فقد حّدث عبد اهلل بن دينار قال: .أو كتابة

اجتمع الناس على عبد امللك قال: كتب إين ُأقّر بالسمع والطاعة لعبد اهلل 
ويصح أن  .«رسوله ما استطعت عبد امللك أمري املؤمنني على سنة اهلل وسنة

 .تكون البيعة بأية وسيلة من الوسائل
إاّل أنه يشترط يف البيعة أن تصدر من البالغ، فال تصح البيعة من 

فقد حدث أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد اهلل بن هشام،  .الصغار
 وذهبت به أمه زينب ابنة محيد إىل رسول اهلل  وكان قد أدرك النيب 

هو صغري فمسح رأسه ودعا » :ت: يا رسول اهلل بايعه، فقال النيب فقال
 .رواه البخاري «له

أما ألفاظ البيعة فإهنا غري مقيدة بألفاظ معينة، ولكن ال بد أن 
تشتمل على العمل بكتاب اهلل وسنة رسوله بالنسبة للخليفة، وعلى الطاعة 

ومىت أعطى  .البيعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره بالنسبة للذي يعطي
للخليفة ببيعة غريه من املسلمني  اخلـالفةاملبايع البيعة للخليفة، أو انعقدت 

فقد أصبحت البيعة أمانة يف عنق املبايع ال حيل الرجوع عنها، فهي حق 
حىت يعطيها، فإن أعطاها ألزم هبا، ولو أراد أن  اخلـالفةباعتبار انعقاد 



 

 30 

خاري عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل ففي الب .يرجع عن ذلك فال جيوز
بايع رسول اهلل» :عنهما ين   أن أعرابياً  على اإلسالم فأصابه وعك فقال: أقل

 : فقال رسول اهلل .مث جاء فقال: أقلين بيعيت، فأىب، فخرج .بيعيت، فأىب
بها ثها وينصع طي وعن نافع قال: قال يل ابن عمر  .«املدينة كالكري تنفي خب

من خلع يداً من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال » يقول:  مسعت رسول اهلل
غري أن  .ونقض بيعة اخلليفة خلع لليد من طاعة اهلل .رواه مسلم «حجة له

هذا إذا كانت بيعته للخليفة بيعة انعقاد أو بيعة طاعة خلليفة رضيه املسلمون 
أن يتحلل من  وبايعوه، أما لو بايع خليفة ابتداء مث مل تتم البيعة له فإن له

فالنهي يف احلديث  .تلك البيعة على اعتبار أن املسلمني مل يقبلوه مبجموعهم
 .اخلـالفةعن بيعة رجل مل تتم له  منصب على الرجوع عن بيعة خليفة ال



 

 31 

 روط اخلليفةـش

، للخـالفةجيب أن تتوفر يف اخلليفة سبعة شروط حىت يكون أهاًل 
هذه الشروط السبعة، شروط انعقاد، إذا و .باخلـالفةوحىت تنعقد البيعة له 

 ، وهي:اخلـالفةنقص شرط منها مل تنعقد 
لكافر مطلقًا، وال جتب  اخلـالفةأواًل: أن يكون مسلمًا، فال تصح 

 طاعته، ألن اهلل تعاىل يقول:                          

   . والتعبري بلن املفيدة  .اكم على احملكومواحلكم هو أقوى سبيل للح
للتأبيد قرينة للنهي اجلازم عن أن يتوىل الكافر أي حكم مطلقًا سواء أكان 

 .أم دوهنا اخلـالفة
ثانيًا: أن يكون ذكرًا، فال جيوز أن يكون اخلليفة أنثى، أي ال بد أن 

لقد ملا روي عن أيب َبْكَرة قال:  .فال يصح أن يكون امرأة .يكون رجاًل
أيام اجلمل بعد ما كدت َأْلَحُق  نفعين اهلل بكلمة مسعتها من رسول اهلل 

أن أهل فارس قد  بأصحاب اجلمل فأقاتل معهم، قال: ملا بلغ رسول اهلل 
رواه  .«لن يفلح قوم ولَّو أمرهم امرأة» مّلكوا عليهم بنت كسرى قال:

امرأة هو هني عن فإخبار الرسول بنفي الفالح عمن يولون أمرهم  .البخاري
توليتها، إذ هو من صيغ الطلب، وكون هذا اإلخبار جاء إخبارًا بالذم ملن 

 .يولون أمرهم امرأة بنفي الفالح عنهم، فإنه يكون قرينة على النهي اجلازم
فيكون النهي هنا عن تولية املرأة قد جاء مقرونًا بقرينة تدل على طلب الترك 

وما  اخلـالفةواملراد توليتها احلكم:  .أة حرامًاطلبًا جازمًا، فكانت تولية املر
دوهنا من املناصب اليت تعترب من احلكم، ألن موضوع احلديث والية بنت 

عليه احلديث، وليس كسرى ملكًا فهو خاص مبوضوع احلكم الذي جرى 
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خاصًا حبادثة والية بنت كسرى وحدها، كما أنه ليس عامًا يف كل شيء فال 
  .كم وال بوجه من الوجوهيشمل غري موضوع احل

ملا ُروي عن علي  .ثالثًا: أن يكون بالغًا، فال جيوز أن يكون صبيًا
ة » قال: أن رسول اهلل  رضي اهلل عنهبن أيب طالب ا ُرفع القلم عن ثالث

رواه  «وعن املبتلى حىت يعقل ،وعن الصيب حىت يكرب ،عن النائم حىت يستيقظ
يصح أن يتصرف يف أمره، وهو غري مكلف ومن ُرفع القلم عنه ال  .أبو داود

شرعًا، فال يصح أن يكون خليفة، أو ما دون ذلك من احلكم، ألنه ال ميلك 
والدليل أيضًا على عدم جواز كون اخلليفة صبيًا، أن رسول اهلل  .التصرفات

  رفض أن يبايعه صيب، فقد رفض بيعة عبد اهلل بن هشام، وعلل ذلك
إذا كانت البيعة ال تصح من الصيب، وال جيوز ف .«هو صغري» بصغره فقال:

 .أن يبايع غريه خليفة فمن باب أوىل أنه ال جيوز أن يكون خليفة
اهلل رابعًا: أن يكون عاقاًل، فال يصح أن يكون جمنونًا، لقول رسول 

: «ومن  .«وعن املبتلى حىت يعقل ...» وقال منها: «ثةرفع القلم عن ثال
كلف، وألن العقل مناط التكليف، وشرط لصحة رفع القلم عنه فهو غري م

واخلليفة إمنا يقوم بتصرفات احلكم، وبتنفيذ التكاليف الشرعية،  .التصرفات
 .فال يصح أن يكون جمنونًا

والعدالة شرط  .خامسًا: أن يكون عداًل، فال يصح أن يكون فاسقًا
شاهد أن ألن اهلل تعاىل اشترط يف ال .والستمرارها اخلـالفةالزم النعقاد 

 قال تعاىل:  .يكون عداًل                 فمن هو أعظم
من الشاهد وهو اخلليفة من باب أوىل أنه يلزم أن يكون عداًل، ألنه إذا 

 .شرطت العدالة للشاهد فشرطها للخليفة أوىل
سادسًا: أن يكون حرًا، ألن العبد مملوك لسيده، فال ميلك التصرف 
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سه، ومن باب أوىل أن ال ميلك التصرف بغريه، فال ميلك الوالية على بنف
 .الناس

، ألن ذلك من اخلـالفةسابعًا: أن يكون قادرًا على القيام بأعباء 
هذه هي  .اخلـالفةمقتضى البيعة، فال تصح خالفة العاجز عن القيام بأعباء 

ال يصلح أي  للخليفة، وما عدا هذه الشروط السبعة اخلـالفةشروط انعقاد 
شرط ألن يكون شرط انعقاد، وإن كان ميكن أن يكون شرط أفضلية إذا 
صحت النصوص فيه، أو كان مندرجًا حتت حكم ثبت بنص صحيح، 
وذلك ألنه يلزم يف الشرط حىت يكون شرط انعقاد أن يأيت الدليل على 

 فإذا مل يكن .اشتراطه متضمنًا طلبًا جازمًا حىت يكون قرينة على اللزوم
الدليل متضمنًا طلبًا جازمًا كان الشرط شرط أفضلية، ال شرط انعقاد، ومل 
يرد دليل فيه طلب جازم إاّل هذه الشروط السبعة، ولذلك كانت وحدها 

 .أما ما عداها مما صح فيه الدليل فهو شرط أفضلية فقط .شروط انعقاد
، ألنه مل أن يكون اخلليفة جمتهدًا اخلـالفةوعلى ذلك فال يشترط النعقاد 

يصح نص يف ذلك، وألن عمل اخلليفة احلكم، وهو ال حيتاج إىل اجتهاد 
إلمكانه أن يسأل عن احلكم، وأن يقلد جمتهدًا، وأن يتبىن أحكامًا بناء على 
تقليده، فال ضرورة ألن يكون جمتهدًا، ولكن األفضل أن يكون جمتهدًا، فإن 

أن  اخلـالفةنعقاد وكذلك ال يشترط ال .مل يكن كذلك انعقدت خالفته
يكون اخلليفة شجاعًا، أو من أصحاب الرأي املفضي إىل سياسة الرعية 
وتدبري املصاحل، ألنه مل يصح حديث يف ذلك، وال يندرج حتت حكم 
شرعي جيعل ذلك شرط انعقاد، وإن كان األفضل أن يكون شجاعًا ذا رأي 

أما  .يفة قرشيًاأن يكون اخلل اخلـالفةوكذلك ال يشترط النعقاد  .ةوبصري
إن هذا األمر يف » يقول: ما ُروي عن معاوية أنه قال مسعت رسول اهلل 
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 .رواه البخاري «قريش ال يعاديهم أحد إال كبَّه اهلل على وجهه ما أقاموا الدين
ال يزال هذا األمر » :وروي أيضًا عن ابن عمر أنه قال: قال رسول اهلل 

نان ث فهذه األحاديث وغريها مما صح  .الشيخانرواه  «يف قريش ما بقي منهم ا
إسناده للرسول من جعل والية األمر لقريش، فإهنا وردت بصيغة اإلخبار، 
ومل يرد وال حديث واحد بصيغة األمر، وصيغة اإلخبار وإن كانت تفيد 
الطلب، ولكنه ال يعترب طلبًا جازمًا ما مل يقترن بقرينة تدل على التأكيد، ومل 

ة تدل على التأكيد وال يف رواية صحيحة، فدل على أنه يقترن بأية قرين
وأما قوله يف  .للندب ال للوجوب، فيكون شرط أفضلية، ال شرط انعقاد

فإنه معىن آخر يف النهي عن  .«ال يعاديهم أحد إاّل كبَّه اهلل» احلديث:
فاحلديث ينص على  «إن هذا األمر يف قريش» :معاداهتم، وليس تأكيدًا لقوله

وأيضًا فإن كلمة قريش اسم  .مر فيهم، وعلى النهي عن معاداهتمأن األ
ومفهوم االسم أي  .ويقال له يف اصطالح علم األصول لقب .وليس صفة

ولذلك  .مفهوم اللقب ال يعمل به مطلقًا، ألن االسم أي اللقب ال مفهوم له
إن » :فقوله  .فإن النص على قريش ال يعين أن ال جيعل يف غري قريش

ال يعين أن هذا األمر ال  «ال يزال هذا األمر يف قريش» ،«ألمر يف قريشهذا ا
يصح أن يكون يف غري قريش، وال أن كونه ال يزال فيهم أنه ال يصح أن 
يكون يف غريهم، بل هو فيهم ويصح أن يكون يف غريهم، فيكون النص 

فيكون على هذا شرط  .اخلـالفةعليهم غري مانع من وجود غريهم يف 
 .ة، ال شرط انعقادأفضلي

عبد اهلل بن رواحة وزيد بن حارثة  وأيضًا فقد أمََّر رسول اهلل 
 .وأسامة بن زيد ومجيعهم من غري قريش، فيكون الرسول قد أمََّر غري قريش

وليست هي نصًا يف  .وكلمة هذا األمر تعين والية األمر أي احلكم
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دليل على أنه غري فكون الرسول يويل احلكم غري قريش  .وحدها اخلـالفة
وأيضًا فقد روى البخاري أن رسول  .حمصور فيهم وغري ممنوع عن غريهم

ه » قال: اهلل  امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأس
أن أمسع وأطيع وإن   أوصاين خليلي» وروى مسلم عن أيب ذر قال: «زبيبة

ّمر» ويف رواية: «األطراف كان عبداً ُمجدَّع عليكم عبد ُمجدَّع أسود  إن ُأ
ه وأطيعوا صرحية يف فهذه األحاديث نصوص  «يقودكم بكتاب اهلل فامسعوا ل
ويف ذلك ما يدل صراحة على أن  .جواز أن يتوىل أمر املسلمني عبد أسود

بل من غري  أو والية األمر جيوز أن يتوالها ناس من غري قريش اخلـالفة
 للخـالفةض من هم أهل فتكون األحاديث قد نصت على بع .العرب

 .هبم، وعدم انعقادها لغريهم اخلـالفةللداللة على أفضليتهم، ال على حصر 
وكذلك ال يشترط أن يكون اخلليفة هامشيًا أو علويًا، ملا ثبت أن 

ولَّى احلكم غري بين هاشم وغري بين علي، وأنه حني خرج إىل  النيب 
 .ليس هامشيًا وال علويًاتبوك وّلى على املدينة حممد بن مسلمة، وهو 

وكذلك وّلى اليمن معاذ بن جبل وعمرو بن العاص ومها ليسا هامشيني وال 
أليب بكر وعمر  باخلـالفةوثبت بالدليل القاطع مبايعة املسلمني  .علويني

وعثمان، ومبايعة علي رضي اهلل عنه لكل واحد منهم مع أهنم مل يكونوا من 
لى بيعتهم، ومل يرو عن أحد أنه أنكر بين هاشم، وسكوت مجيع الصحابة ع

بيعتهم ألهنم ليسوا هامشيني وال علويني، فكان ذلك إمجاعًا من الصحابة مبن 
فيهم علي وابن عباس وسائر بين هاشم على جواز أن يكون اخلليفة غري 

أما األحاديث الواردة يف فضل سيدنا علي رضي اهلل عنه،  .هامشي وال علوي
هنا تدل على فضلهم، ال على أن شرط انعقاد ويف فضل آل البيت فإ

 .أن يكون اخلليفة منهم اخلـالفة
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ومن ذلك يتبني أنه ال يوجد أي دليل على وجود أي شرط النعقاد 
سوى الشروط السبعة السابقة، وما عداها على فرض صحة مجيع  اخلـالفة

النصوص اليت وردت فيه، أو اندراجه حتت حكم صحت فيه النصوص، فإنه 
كن أن يكون شرط أفضلية ال شرط انعقاد، واملطلوب شرعًا هو شرط مي

أما ما عدا ذلك فهو يقال  .للخليفة حىت يكون خليفة اخلـالفةانعقاد 
ولكن  .ليختاروا األفضل للخـالفةللمسلمني حني يعرض عليهم املرشحون 

أي شخص اختاروه انعقدت خالفته إذا كانت توفرت فيه شروط االنعقاد 
 .لو مل يتوفر فيه غريهاوحدها و
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 اخلـالفةطلب 

والتنازع عليها جائز جلميع املسلمني، وليس هو من  اخلـالفةطلب 
وقد ثبت أن  .املكروهات، ومل يرد أي نص يف النهي عن التنازع عليها

املسلمني تنازعوا عليها يف سقيفة بين ساعدة، والرسول مسجَّى على فراشه 
الشورى الستة وهم من كبار الصحابة مل يدفن بعد، كما ثبت أن أهل 

رضوان اهلل عليهم تنازعوا عليها على مرأى ومسمع من مجيع الصحابة فلم 
ينكروا عليهم، وأقروهم على هذا التنازع، مما يدل على إمجاع الصحابة 

، وعلى جواز طلبها والسعي هلا، ومقارعة اخلـالفةعلى جواز التنازع على 
وأما النهي عن طلب  .ة يف سبيل الوصول إليهاالرأي بالرأي واحلجة باحلج

اإلمارة الوارد يف األحاديث فهو هني للضعفاء أمثال أيب ذّر ممن ال يصلحون 
بدليل اإلمجاع يف أما الذين يصلحون لإلمارة فإنه جيوز هلم أن يطلبوها،  .هلا

فاألحاديث الواردة  .حادثة السقيفة وحادثة الستة من أهل الشورى
أما من كان أهاًل هلا  .اخلـالفةليس أهاًل هلا، سواء اإلمارة أو  خمصوصة مبن

قد هنى عن طلب اإلمارة، مث  فلما كان الرسول  .فإنه جيوز له طلبها
فإنه حيمل النهي على أنه هني عن طلب  صح طلبها والتنازع عليها باإلمجاع

 .من ليس أهاًل هلا، ال النهي مطلقًا
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 اخلـالفةدة ـوح

يكون يف الدنيا إال خليفة واحد، ملا روي عن عبد اهلل  ال جيوز أن
ومن بايع إمامًا » يقول: بن عمرو بن العاص قوله: أنه مسع رسول اهلل ا

فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 
وملا روى مسلم أيضًا عن أيب سعيد اخُلدري عن  .رواه مسلم «عنق اآلخر
وروى  .«إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما» أنه قال: رسول اهلل 

تاكم وأمركم » يقول: مسلم عن عرفجة قال: مسعت رسول اهلل  من أ
 «مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه

وروى مسلم أيضًا عن أيب حازم قال: قاعدت أبا هريرة مخس سنني 
ياء، » :قال ،ث عن النيب فسمعته حيد ب كانت بنو إسرائيل تسوسهم األن

كلما هلك نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما 
تأمرنا قال: فوا ببيعة األول فاألول، وأعطوهم حقهم، فإن اهلل سائلهم عما 

 خلليفتني يف بلدين يف وقت واحد مل اخلـالفةوإذا عقدت  .«استرعاهم
وال يقال البيعة  .تنعقد هلما، ألنه ال جيوز أن يكون للمسلمني خليفتان

، وألهنا اخلـالفةألسبقهما، ألن املسألة إقامة خليفة، وليست السبق على 
حق املسلمني مجيعًا، وليست حقًا للخليفة، فال بد أن يرجع األمر للمسلمني 

وال يقال يقرع بينهما،  .مرة ثانية ليقيموا خليفة واحدًا إذا أقاموا خليفتني
وال يقال إن الرسول  .عقد، والقرعة ال تدخل يف العقود اخلـالفةألن 
يعة األول فاألول» يقول: ب ألن ذلك إذا بويع خللفاء مع وجود خليفة  «فوا ب

انعقدت بيعته، ومن جاء بعده ال تنعقد له فإنه ال تكون البيعة إال لألول الذي 
خلليفتني بأن بايع أكثر أهل احلل  اخلـالفةت والكالم هنا إذا عقد .بيعة
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والعقد خليفتني يف وقت واحد، وكانت بيعة كل منهما منعقدة شرعًا فإنه 
يلغى العقدان وال بد من الرجوع للمسلمني، فإن عقدوا البيعة ألحدمها 

فاألمر  .انعقدت جتديدًا له ال تثبيتًا حلاله األوىل، وإن عقدوها لغريمها انعقدت
وإذا بويع خلليفتني، فكان  .مني مجيعًا ال ألشخاص يتسابقون عليهاللمسل

أكثر أهل احلل والعقد يف شؤون احلكم واخلالفة جبانب واحد، وهم الذين 
بايعوه، وكانت األقلية مع اآلخر كانت البيعة ملن بايعه أكثر أهل احلل والعقد 

لث، ألنه هو املعترب يف شؤون احلكم سواء كان األول بيعًة، أو الثاين، أو الثا
خليفة شرعًا ببيعة أكثرية أهل احلل والعقد له، ومن عداه جيب أن يبايعه من 

تنعقد ببيعة أكثر  اخلـالفةوإال قاتله املسلمون، ألن  اخلـالفةأجل وحدة 
فإذا انعقدت لرجل من املسلمني صار خليفة، وحرمت بيعة غريه،  .املسلمني

 .ووجبت طاعته على اجلميع
ن واقع احلكم أن أكثر أهل احلل والعقد ممن بيدهم شؤون على أ

احلكم موجودون يف العاصمة عادة، ألن هناك جيري تصريف شؤون احلكم 
العليا، فإذا بايع أهل العاصمة، أي أهل احلل والعقد هناك خليفة، وبايع أهل 
إقليم أو أقاليم خليفة آخر، فإذا سبقت بيعة الذي يف العاصمة كانت 

له، ألن بيعة من يف العاصمة قرينة دالة على أن أكثرية أهل احلل  ةاخلـالف
أما إذا بويع من يف األقاليم قبله  .والعقد جبانبه، والبيعة يف هذه احلال لألول

فيجري حينئذ ترجيح من يكون جبانبه أهل احلل والعقد أكثر، ألن سبق 
وعلى  .فيها أولئك يف البيعة يضعف كون العاصمة قرينة على أن األكثرية

أي حال ال جيوز أن يبقى إال خليفة واحد، ولو أدى ذلك إىل حماربة من مل 
 .اخلـالفةتنعقد له 
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 االستخالف أو العهد

 بني عقد اباالستخالف، أي بالعهد، ألهن اخلـالفةال تنعقد 
فيشترط يف انعقادها بيعة من املسلمني، وقبول من  .املسلمني واخلليفة

واالستخالف أو العهد ال يتأتى أن حيصل فيه ذلك،  .الشخص الذي بايعوه
وعلى ذلك فاستخالف خليفة خلليفة آخر يأيت بعده ال  .فال تنعقد به خالفة

حق  اخلـالفةوألن  .ألنه ال ميلك حق عقدها اخلـالفةحيصل فيه عقد 
فاستخالف اخلليفة  .للمسلمني ال للخليفة، فاملسلمون يعقدوهنا ملن يشاؤون

لغريه ال يصح، ألنه إعطاء ملا ال ميلك، وإعطاء ما  باخلـالفةهده غريه أي ع
فإذا استخلف اخلليفة خليفة آخر سواء أكان ابنه أو  .ال ميلك ال جيوز شرعًا

له مطلقًا ألنه مل جير عقدها  اخلـالفةقريبه أو بعيدًا عنه ال جيوز، وال تنعقد 
  .ممن ميلك هذا العقد، فهي عقد فضويل ال يصح

ما روي أن أبا بكر استخلف عمر، وأن عمر استخلف الستة،  وأما
وأن الصحابة سكتوا ومل ينكروا ذلك فكان سكوهتم إمجاعًا، فإن ذلك ال 

وذلك ألن أبا بكر مل يستخلف  .يدل على جواز االستخالف أي العهد
املسلمني فيمن يكون خليفة هلم  أهل احلل والعقد من خليفة، وإمنا استشار

املسلمني خالل ثالثة أشهر  أهل احلل والعقد من مث إن .وعمر فرشح عليًا
يف حياة أيب بكر اختاروا عمر بأكثريتهم، مث بعد وفاة أيب بكر جاء الناس 

أما قبل البيعة فلم يكن  .لعمر اخلـالفةوبايعوا عمر، وحينئذ انعقدت 
مني له، له ال بترشيح أيب بكر، وال باختيار املسل اخلـالفةخليفة، ومل تنعقد 

وأما عهد عمر للستة فهو ترشيح  .اخلـالفةوإمنا انعقدت حني بايعوه وَقِبَل 
بله بناء على طلب املسلمني، مث حصل من عبد الرمحن بن عوف أن هلم من ِق
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استشار املسلمني فيمن يكون منهم فاختار أكثرهم عليًا إذا تقيد مبا كان 
لي التقيد مبا سار عليه أبو فلما رفض ع .عليه أبو بكر وعمر، وإال فعثمان

انعقدت لعثمان  فاخلـالفة .بكر وعمر بايع عبد الرمحن عثمان وبايعه الناس
ببيعة الناس له ال بترشيح عمر وال باختيار الناس، ولو مل يبايعه الناس، ويقبل 

وال  .لمني للخليفةـوعلى ذلك ال بد من بيعة املس .اخلـالفةهو مل تنعقد 
هد أو االستخالف، ألهنا عقد والية وينطبق عليها ما جيوز أن تكون بالع

 .ينطبق على العقود
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 ريقة نصب اخلليفةـط

حني أوجب الشرع على اأُلمة نصب خليفة عليها، حدد هلا 
الطريقة اليت جيري هبا نصب اخلليفة، وهذه الطريقة ثابتة بالكتاب والسنة 

اخلليفة ببيعة  فيجري نصب .وتلك الطريقة هي البيعة .وإمجاع الصحابة
أما كون هذه الطريقة هي البيعة  .املسلمني له على كتاب اهلل وسنة رسوله

أما  .فهي ثابتة من بيعة املسلمني للرسول، ومن أمر الرسول لنا ببيعة اإلمام
بيعة املسلمني للرسول فإهنا ليست بيعة على النبوة، وإمنا هي بيعة على 

على  فبويع  .بيعة على التصديق احلكم، إذ هي بيعة على العمل، وليست
اعتباره حاكمًا، ال على اعتباره نبيًا ورسواًل، ألن اإلقرار بالنبوة والرسالة 

وقد  .إميان وليس بيعة، فلم تبق إال أن تكون البيعة له باعتباره رئيس الدولة
  وردت البيعة يف القرآن واحلديث قال تعاىل:                 

                                   

                                     

                :وقال تعاىل         
                     .  وروى البخاري قال: حدثنا

إمساعيل حدثين مالك عن حيىي بن سعيد قال: أخربين عبادة بن الوليد أخربين 
الطاعة على السمع و بايعنا رسول اهلل » أيب عن عبادة بن الصامت قال:

يف املنشط واملكره، وأن ال ننازع األمر أهله وأن نقوم أو نقول باحلق حيثما كّنا 
وروى البخاري قال: حدثنا علي بن عبد اهلل  «ال خناف يف اهلل لومة الئم

حدثنا عبد اهلل بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أيب أيوب قال: حدثين أبو عقيل 
 ،م، وكان قد أدرك النيب زهرة بن معبد عن جده عبد اهلل بن هشا
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فقالت: يا رسول اهلل  وذهبت به أمه زينب ابنة ُحميد إىل رسول اهلل 
ه .هو صغري» :بايعه فقال النيب  وروى البخاري  «فمسح رأسه ودعا ل

قال: حدثنا عبداُن عن أيب محزة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة 
وال يزكيهم وهلم  ،يوم القيامة اهللثالثة ال يكلمهم » :قال: قال رسول اهلل 

ًا  عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق مينع منه ابن السبيل، ورجل بايع إمام
بايعه إال لدنياه إن أعطاه ما يريد وىف له بايع رجاًل  ،ال ي وإال مل يف له، ورجل ي

 بسلعة بعد العصر فحلف باهلل لقد ُأعطي هبا كذا وكذا فصدقه فأخذها ومل ُيعط
 .فهذه األحاديث الثالثة صرحية يف أن البيعة طريقة نصب اخلليفة .«هبا

فحديث عبادة قد بايع الرسول على السمع والطاعة وهذا للحاكم، 
وحديث عبد اهلل بن هشام رفض بيعته ألنه غري بالغ، مما يدل على أهنا بيعة 

أي حكم، وحديث أيب هريرة صريح ببيعة اإلمام، وجاءت كلمة إمام نكرة 
ففي مسلم من  .وهناك أحاديث أخرى تنص على بيعة اإلمام .أّي إمام

من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، » قال: طريق عبد اهلل بن عمرو أن النيب 
ويف  «ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر

إذا بويع » :مسلم أيضًا عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل 
وروى مسلم عن أيب حازم قال: قاعدت أبا  «خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما

ئيل » قال: هريرة مخس سنني فسمعته حيدث عن النيب  كانت بنو إسرا
تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وستكون خلفاء 

فالنصوص صرحية من  .«فاألولقال: فوا ببيعة األول  ؟فتكثر، قالوا فما تأمرنا
وقد فهم ذلك مجيع  .الكتاب والسّنة بأن طريقة نصب اخلليفة هي البيعة

فأبو بكر بويع بيعة خاصة يف السقيفة، وبيعة عامة يف  .الصحابة وساروا عليه
املسجد، مث بايعه من مل يبايع يف املسجد ممن يعتد ببيعته كعلي بن أيب طالب 
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ع بيعة من املسلمني، وعثمان بويع بيعة من رضي اهلل عنه، وعمر بوي
فالبيعة هي الطريقة الوحيدة لنصب  .املسلمني، وعلي بويع بيعة من املسلمني

  .خليفة للمسلمني
أما التفصيالت العملية إلجراء هذه البيعة، فإهنا ظاهرة يف نصب 

مباشرة وهم أبو بكر  اخللفاء األربعة الذين جاءوا عقب وفاة الرسول 
وعثمان وعلي رضوان اهلل عليهم، وقد سكت عنها مجيع الصحابة  وعمر

وأقروها مع أهنا مما ينكر لو كانت خمالفة للشرع، ألهنا تتعلق بأهم شيء 
ومن تتبع ما حصل يف  .يتوقف عليه كيان املسلمني، وبقاء احلكم باإلسالم

نصب هؤالء اخللفاء جند أن بعض املسلمني قد تناقشوا يف سقيفة بين 
عدة، وكان املرشحون سعدًا وأبا عبيدة وعمر وأبا بكر ليس غري، سا

بيعة انعقاد صار هبا خليفة للمسلمني، مث يف  وبنتيجة املناقشة بويع أبو بكر
وحني أحس أبو  .اليوم الثاين دعي املسلمون إىل املسجد فبايعوه بيعة طاعة

شريهم املسلمني يست أهل احلل والعقد من بكر بأن مرضه مرض موت دعا
وكان الرأي يف هذه االستشارات يدور حول  .فيمن يكون خليفة للمسلمني

وملا  .علي وعمر ليس غري، ومكث مدة ثالثة أشهر يف هذه االستشارات
املسلمني أعلن هلم أن عمر هو  أهل احلل والعقد من أمتها وعرف رأي

ا عمر اخلليفة بعده، وعقب وفاته مباشرة حضر املسلمون إىل املسجد وبايعو
، فصار هبذه البيعة خليفة للمسلمني، وليس باالستشارات، وال باخلـالفة

وحني ُطعن عمر طلب منه املسلمون أن يستخلف فأىب،  .بإعالن أيب بكر
فأحلوا عليه فجعلها يف ستة، مث بعد وفاته أناب املرشحون أحدهم وهو عبد 

يعة عثمان، الرمحن بن عوف فرجع لرأي املسلمني واستشارهم، مث أعلن ب
فقام املسلمون فبايعوا عثمان فصار خليفة ببيعة املسلمني، ال باستخالف 



 

 45 

مث قتل عثمان، فبايع مجهرة املسلمني يف  .عمر، وال بإعالن عبد الرمحن
  .املدينة والكوفة علي بن أيب طالب فصار خليفة ببيعة املسلمني

هي  ـالفةللخومن ذلك يتبني أن التفصيالت العملية إلجراء البيعة 
، حىت إذا استقر الرأي على للخـالفةأن يتناقش املسلمون فيمن يصلح 

أشخاص، ُعرضوا على املسلمني، فمن اختاروه منهم طلب منهم أن يبايعوه 
ففي سقيفة بين ساعدة صار  .كما طلب من باقي املرشحني أن يبايعوه

انت بيعته فكالنقاش يف سعد وأيب عبيدة وعمر وأيب بكر مث بويع أبو بكر، 
وأبو بكر تذاكر مع  بيعة انعقاد مث جرت بيعته من عامة املسلمني بيعة طاعة،

املسلمني يف علي مث أعلن اسم عمر مث بويع، وعمر جعلها يف ستة، وبعد 
وعلي بويع  .الرجوع إىل املسلمني أعلن عبد الرمحن اسم عثمان، مث بويع

أنه ال يدانيه يف الترشيح مباشرة فقد كان الوضع وضع فتنة، وكان معروفًا 
وبذلك يكون أمر البيعة  .عند املسلمني أحد حني قتل عثمان للخـالفة

بعد املناقشة فيمن يصلح هلا، مث  للخـالفةجاريًا على أن حيصر املرشحون 
ولئن كان هذا  .جيري انتخاب خليفة منهم، مث تؤخذ له البيعة على الناس

روى  .هر أوضح يف بيعة عثمانواضحًا يف استشارات أيب بكر فإنه يظ
البخاري عن الزهري أن محيد بن عبد الرمحن أخربه أن امِلْسَور بن َمْخرَمة 

قال هلم عبد  .أن الرهط الذين والهم عمر اجتمعوا فتشاوروا»أخربه: 
الرمحن: لست بالذي أنافسكم على هذا األمر، ولكنكم إن شئتم اخترت 

ن، فلما ولوا عبد الرمحن أْمَرهم لكم منكم، فجعلوا ذلك إىل عبد الرمح
فمال الناس على عبد الرمحن حىت ما أرى أحدًا من الناس يتبع أولئك الرهط 

ومال الناس على عبد الرمحن يشاورونه تلك الليايل حىت إذا  .وال يطأ عقبه
قال املسور طرقين عبد الرمحن  .كانت الليلة اليت أصبحنا منها فبايعنا عثمان
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لليل فضرب الباب حىت استيقظت فقال: أراك نائمًا، فواهلل ما ع من ابعد هْج
نوم، انطلق فادع الزبري وسعدًا، فدعوهتما له  الثالث بكثرياكتحلت هذه 

فشاورمها مث دعاين فقال: ادع يل عليًا، فدعوته فناجاه حىت اهبارَّ الليل، مث 
ي قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرمحن خيشى من عل

شيئًا، مث قال: ُأدع يل عثمان فدعوته فناجاه حىت فرق بينهما املؤذن 
وقد تبني لعبد الرمحن بن عوف من استشارة الناس أن أكثرهم ، «بالصبح

 يلِّفلما ُصيريدون عليًا إذا تقيد مبا كان عليه أبو بكر وعمر وإال فعثمان، 
من كان حاضرًا للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند املنرب فأرسل إىل 

من املهاجرين واألنصار، وأرسل إىل ُأمراء األجناد، وكانوا وافوا تلك احلجة 
وعرض األمر على علي، فلما مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرمحن 

أخذ بيد عثمان فقال: أبايعك رفض علي التقيد مبا سار عليه أبو بكر وعمر 
عبد الرمحن وبايعه الناس فبايعه على سنة اهلل ورسوله واخلليفتني من بعده، 

 .واملهاجرون واألنصار وأمراء األجناد واملسلمون
حصروا يف الرهط الذين مساهم عمر بعد أن  للخـالفةفاملرشحون 

طلب إليه املسلمون ذلك، وعبد الرمحن بن عوف بعد أن أخرج نفسه من 
سم أخذ رأي املسلمني فيمن يكون خليفة، مث أعلن ا للخـالفةالترشيح 

وبعد إعالن اسم من يريده الناس  .الذي يريده املسلمون بعد أن شاور الناس
وعلى ذلك فاحلكم الشرعي يف  .كانت البيعة له، فصار خليفة هبذه البيعة
من ِقَبل من ميثلون رأي  للخـالفةنصب اخلليفة هو أن ُيحصر املرشحون 

نهم أن خيتاروا مجهرة املسلمني، مث تعرض أمساؤهم على املسلمني، ويطلب م
م ينظر من تكون مجهرة ـُواحدًا من هؤالء املرشحني ليكون خليفة هلم، ث

املسلمني، أي أكثريتهم جبانبه، فتؤخذ له البيعة على املسلمني مجيعًا، سواء 
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إمجاعًا سكوتيًا على حصر  الصحابةمن مل خيتره، ألن إمجاع  ممن اختاره، أ
أيضًا  الصحابةمعينني، وإمجاع  يف ستة أشخاص للخـالفةعمر للمرشحني 

على أخذ عبد الرمحن لرأي املسلمني مجيعًا فيمن يكون خليفة عليهم، مث 
إمجاعهم على إجراء البيعة ملن أعلن عبد الرمحن امسه بأنه هو الذي اختاره 

إين نظرت يف أمر الناس فلم أَرهم َيْعدلون » املسلمون خليفة هلم حني قال:
  .يف احلكم الشرعي يف نصب اخلليفةكل ذلك صريح  «بعثمان

 ؟بقيت مسألتان: إحدامها من هم املسلمون الذين ينصبون اخلليفة
هم مجيع  وأ ؟هم عدد معني من املسلمني وهل هم أهل احلل والعقد، أ

واملسألة الثانية هي: هل األعمال اليت جتري يف هذا العصر يف  ؟املسلمني
، هي ما ق االقتراع، وفرز األصواتاالنتخابات كاالقتراع السري، وصنادي

 .؟ال ويأمر به اإلسالم أ
أما املسألة األوىل: فإن الشارع قد جعل السلطان لأُلمة، وجعل 
نصب اخلليفة للمسلمني عامة، ومل جيعله لفئة دون فئة، وال جلماعة دون 

ت » مجاعة، فالبيعة فرض على املسلمني عامة: من مات وليس يف عنقه بيعة ما
تة جا ةمي ولذلك ليس أهل احلل والعقد هم  .وهذا عام لكل مسلم «هلي

وكذلك ليس أصحاب  .أصحاب احلق يف نصب اخلليفة دون باقي املسلمني
احلق أشخاصًا معينني، وإمنا هذا احلق جلميع املسلمني دون استثناء أحد، 
حىت الفجار واملنافقني ما داموا مسلمني بالغني، ألن النصوص جاءت عامة، 

  .رد ما خيصصها سوى رفض بيعة الصغري الذي مل يبلغ، فتبقى عامةومل ي
إاّل أنه ليس شرطًا أن يباشر مجيع املسلمني هذا احلق، ألنه حق هلم، 
وهو وإن كان فرضًا عليهم، ألن البيعة فرض، ولكنه فرض على الكفاية، 

ن إاّل أنه جيب أن ميّك .قامه البعض سقط عن الباقنيأوليس فرض عني، فإذا 
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مجيع املسلمني من مباشرة حقهم يف نصب اخلليفة، بغض النظر عما إذا 
استعملوا هذا احلق أم مل يستعملوه، أي جيب أن يكون يف قدرة كل مسلم 

فالقضية هي  .التمكن من القيام بنصب اخلليفة بتمكينه من ذلك متكينًا تامًا
ليفة قيامًا يسقط متكني املسلمني من القيام مبا فرضه اهلل عليهم من نصب اخل

عنهم هذا الفرض، وليست املسألة قيام مجيع املسلمني هبذا الفرض بالفعل، 
ألن الفرض الذي فرضه اهلل هو أن جيري نصب اخلليفة من املسلمني 

ويتفرع على هذا أمران: أحدمها أن  .برضاهم، ال أن جيريه مجيع املسلمني
يتحقق رضا مجيع املسلمني  يتحقق رضا مجيع املسلمني بنصبه، والثاين أن ال
  .هبذا النصب مع حتقق التمكني هلم يف كال األمرين

أما بالنسبة لألمر األول فال يشترط عدد معني فيمن يقومون بنصب 
اخلليفة، بل أي عدد بايع اخلليفة، وحتقق يف هذه البيعة رضا املسلمني 

يدل على  بسكوهتم، أو بإقباهلم على طاعته بناء على بيعته، أو بأي شيء
رضاهم، يكون اخلليفة املنصوب خليفة للمسلمني مجيعًا، ويكون هو اخلليفة 

إذ يتحقق فيهم اجلمع يف إجراء نصب  .شرعًا ولو قام بنصبه مخسة أشخاص
اخلليفة، ويتحقق الرضا بالسكوت واملبادرة للطاعة، أو ما شاكل ذلك، على 

أما  .اء الرأي متكينًا تامًاشرط أن يتم هذا مبنتهى االختيار والتمكني من إبد
إذا مل يتحقق رضا مجيع املسلمني، فإنه ال يتم نصب اخلليفة إال إذا قام بنصبه 
مجاعة يتحقق يف نصبهم له رضا مجهرة املسلمني، أي أكثريتهم، مهما كان 
عدد هذه اجلماعة، ومن هنا جاء قول بعض الفقهاء: جيري نصب اخلليفة 

إذ يعتربون أهل احلل والعقد اجلماعة اليت يتحقق  -ببيعة أهل احلل والعقد له 
رضا املسلمني مبا تقوم به من بيعة أي رجل حائز على شروط انعقاد 

بيعة أهل احلل والعقد هي اليت جيري فيها  توعلى ذلك فليس - اخلـالفة
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نصب اخلليفة، وليس وجود بيعتهم شرطًا جلعل نصب اخلليفة نصبًا شرعيًا، 
ل والعقد أمارة من األمارات الدالة على حتقق رضا املسلمني بل بيعة أهل احل

وكل  .هبذه البيعة، ألن أهل احلل والعقد كانوا يعتربون املمثلني للمسلمني
أمارة تدل على حتقق رضا املسلمني ببيعة خليفة يتم هبا نصب اخلليفة، 

  .ويكون نصبه هبا نصبًا شرعيًا
نصب اخلليفة مجع يتحقق وعلى ذلك فاحلكم الشرعي هو أن يقوم ب

يف نصبهم له رضا املسلمني بأي أمارة من أمارات التحقق، سواء أكان ذلك 
 مبكوهنم أكثر املمثلني للمسلمني، أ مبكون املبايعني أكثر أهل احلل والعقد أ

مسارعتهم بالطاعة بناء على هذه  مكان بسكوت املسلمني عن بيعتهم له، أ
سائل، ما دام متوفرًا هلم التمكني التام من إبداء بأية وسيلة من الو مالبيعة، أ

وليس من احلكم الشرعي كوهنم أهل احلل والعقد، وال كوهنم أربعة  .رأيهم
بل  .أو أربعمائة أو أكثر أو أقل، أو كوهنم أهل العاصمة أو أهل األقاليم

احلكم الشرعي كون بيعتهم يتحقق فيها الرضا من قبل مجهرة املسلمني بأية 
  .ة من األمارات مع متكينهم من إبداء رأيهم متكينًا تامًاأمار

واملراد جبميع املسلمني، املسلمون الذين يعيشون يف البالد اخلاضعة 
 اخلـالفةللدولة اإلسالمية، أي الذين كانوا رعايا للخليفة السابق إن كانت 

إن  هبم اخلـالفةقائمة، أو الذين يتم هبم قيام الدولة اإلسالمية وتنعقد 
كانت الدولة اإلسالمية غري قائمة من قبلهم، وقاموا هم بإجيادها واستئناف 
احلياة اإلسالمية بواسطتها، أما غريهم من املسلمني فال تشترط بيعتهم وال 
يشترط رضاهم، ألهنم إما أن يكونوا خارجني على سلطان اإلسالم، أو 

ىل دار اإلسالم، يكونوا يعيشون يف دار كفر وال يتمكنون من االنضمام إ
وكالمها ال حق له يف بيعة االنعقاد، وإمنا عليه بيعة الطاعة، ألن اخلارجني 
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والذين يف دار الكفر ال يتحقق  .على سلطان اإلسالم حكمهم حكم البغاة
وعلى ذلك  .هبم قيام سلطان اإلسالم حىت يقيموه بالفعل، أو يدخلوا فيه

ويشترط حتقق رضاهم حىت يكون  فاملسلمون الذين هلم حق بيعة االنعقاد،
وال  .نصب اخلليفة نصبًا شرعيًا، هم الذين يقوم هبم سلطان اإلسالم بالفعل

ال يقال ذلك  .يقال هذا الكالم حبث عقلي، وليس هنالك دليل شرعي عليه
ألنه حبث يف مناط احلكم، وليس يف نفس احلكم، وهلذا ال يؤتى له بدليل 

وحتقيق  .فأكل امليتة حرام، هو احلكم الشرعي .شرعي وإمنا هو ببيان حقيقته
فقيام  .ما هي امليتة هو مناط احلكم، أي املوضوع الذي يتعلق به احلكم

املسلمني بنصب اخلليفة هو احلكم الشرعي، وأن يكون هذا النصب بالرضا 
أما من  .واالختيار هو احلكم الشرعي أيضًا، وهذا هو الذي يؤتى له بالدليل

الذين يتم هبم النصب، وما هو األمر الذي يتحقق فيه الرضا هم املسلمون 
واالختيار، فذلك مناط احلكم أي املوضوع الذي جاء احلكم ملعاجلته، 

 .وانطباق احلكم الشرعي عليه هو الذي جيعل احلكم الشرعي فيه متحققًا
  .وعليه يبحث هذا الشيء الذي جاء احلكم الشرعي له ببيان حقيقته

مناط احلكم هو علة احلكم فال بد له من دليل شرعي، وال يقال إن 
ال يقال ذلك ألن مناط احلكم غري علة احلكم، وهنالك فرق كبري بني العلة 

ذه ال بد هلا من دليل شرعي فالعلة هي الباعث على احلكم، وه .واملناط
، أما مناط احلكم فهو املوضوع الذي جاء به احلكم، أي هو املسألة عليها

ومعىن كونه الشيء الذي  .بق عليها احلكم، وليس دليله وال علتهاليت ينط
نيط به احلكم هو أنه الشيء الذي ُعّلق به احلكم، أي أنه قد جيء باحلكم 

فمناط  .له، أي ملعاجلته ال أنه جيء باحلكم ألجله حىت يقال إنه علة احلكم
 .قيق العلةوحتقيقه غري حت .احلكم هو الناحية غري النقلية يف احلكم الشرعي
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فإن حتقيق العلة يرجع إىل فهم النص الذي جاء معلاًل، وهذا فهم للنقليات 
واملراد به الواقع الذي  .وليس هو املناط، بل املناط هو ما سوى النقليات

فإذا قلت اخلمر حرام فإن احلكم الشرعي هو  .يطبق عليه احلكم الشرعي
أو ليس خبمر ليتأتى احلكم  فتحقيق كون الشراب املعني مخرًا .حرمة اخلمر

عليه بأنه حرام أو ليس حبرام هو حتقيق املناط، فال بد من النظر يف كون 
الشراب مخرًا أو غري مخر حىت يقال عنه إنه حرام، وهذا النظر يف حقيقة 

وإذا قلت املاء الذي جيوز الوضوء منه هو املاء  .اخلمر هو حتقيق املناط
 .كون املاء املطلق هو الذي جيوز منه الوضوء املطلق، فإن احلكم الشرعي هو

فتحقيق كون املاء مطلقًا أو غري مطلق ليتأتى احلكم عليه بأنه جيوز الوضوء 
منه هو حتقيق املناط، فال بد من النظر يف كون املاء مطلقًا أو غري مطلق حىت 

وإذا  .يقال انه جيوز الوضوء منه، وهذا النظر يف حقيقة املاء هو حتقيق املناط
قلت إنَّ احملدث جيب عليه الوضوء للصالة فتحقيق كون الشخص حمدثًا أو 

وقد قال الشاطيب يف املوافقات:  .ليس مبحدث هو حتقيق املناط وهكذا
فهذه املواضع وأشباهها مما يقتضي تعيني املناط ال بد فيها من أخذ الدليل »

ق االجتهاد بتحقيق قد يتعل» وقال: «على وفق الواقع بالنسبة إىل كل نازلة
املناط فال يفتقر يف ذلك إىل العلم مبقاصد الشارع كما أنه ال يفتقر إىل 
معرفة علم العربية ألن املقصود من هذا االجتهاد إمنا هو العلم باملوضوع 
على ما هو عليه، وإمنا يفتقر فيه إىل العلم مبا ال يعرف ذلك املوضوع إاّل به 

 بد أن يكون اتجمتهد عارفًا وجمتهدًا من تلك من حيث قصدت املعرفة به، فال
 .«ل احلكم الشرعي على وفق ذلك املقتضىنـزاجلهة اليت ينظر فيها ليت

فإن حتقيق العلة يرجع إىل فهم النص الذي جاء معلاًل، وهذا فهم 
الواقع  واملراد به .بل املناط هو ما سوى النقليات ،النقليات وليس هو املناط
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فإذا قلت اخلمر حرام فتحقيق كون الشيء  .احلكم الشرعيالذي يطبق عليه 
وإذا قلت املاء املطلق هو الذي يتوضأ  .مخرًا أو ليس خبمر هو حتقيق املناط

منه كان حتقيق كون املاء مطلقًا أو غري مطلق هو حتقيق املناط، وإذا قيل إنَّ 
دث احملدث جيب عليه الوضوء كان حتقيق كون الشخص حمدثًا أو ليس مبح

فتحقيق املناط هو حتقيق الشيء الذي هو موضوع احلكم،  .هو حتقيق املناط
ولذلك ال يشترط فيمن حيقق املناط أن يكون جمتهدًا أو مسلمًا بل يكفي أن 

فيمن هم املسلمون الذين تكون ومن هنا كان البحث  .يكون عاملًا بالشيء
  .بيعتهم دالة على الرضا هو حبث يف حتقيق املناط

أما املسألة الثانية وهي ما حيصل يف  .من ناحية املسألة األوىلهذا 
هذه األيام من إجراء االنتخابات باالقتراع السري، واختاذ صناديق اقتراع، 
وفرز األصوات وما شاكل ذلك، فإن هذا كله أساليب ألداء االختيار 

ولذلك ال تدخل حتت احلكم الشرعي، وال يف مناط احلكم  .بالرضى
الذي هو املوضوع الذي جاء احلكم ملعاجلته ألهنا ليست من أفعال الشرعي 

، وإمنا اليت ال بد هلا من دليل يدل على انطباق احلكم الشرعي عليها العباد
لفعل العبد الذي جاء احلكم الشرعي له، أي الذي جاء خطاب  أساليبهي 

كني التام الشارع متعلقًا به، أال وهو نصب اخلليفة بالرضا يف حالة من التم
فللمسلمني أن خيتاروا هذه األساليب، وهلم أن خيتاروا  .من إبداء الرأي

فأي أسلوب يؤدي إىل متكني املسلمني من القيام بفرض نصب  .غريها
اخلليفة بالرضا واالختيار، جيوز للمسلمني أن يستعملوه ما مل يرد دليل 

ال جيري إال وفق وال يقال إن هذا األسلوب فعل العبد ف .شرعي على حترميه
حكم شرعي فال بد من دليل يدل على حكمه، ال يقال ذلك ألن فعل العبد 
الذي جيب أن جيري وفق احلكم الشرعي وال بد من دليل يدل على حكمه 
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إمنا هو الفعل الذي يعترب أصاًل أو يعترب فرعًا لفعل مل يأت دليل عام ألصله 
ة فإن دليلها خاص بالقيام هبا وذلك مثل الصال .وإمنا جاء دليل أصله خاصًا

ورد دليل عام أما الفعل الذي هو فرع لفعل  .وال يشمل كل فعل من أفعاهلا
للقيام بأصله فإن هذا الدليل العام جيعل مجيع األفعال الفرعية اليت تؤدي 

، وحيتاج حترمي الفعل الذي هو فرع إىل دليل حيرمه للقيام بأصل الفعل مباحة
ويف مسألة  .، وهكذا مجيع األساليبباحةخيرج عن حكم اإلحىت 

أما  .االنتخابات هذه، الفعل األصل هو نصب اخلليفة بالرضا واالختيار
األفعال اليت تتفرع عن ذلك من مثل االقتراع واختاذ صناديق االقتراع وفرز 
األصوات وما شاكل ذلك فإهنا تدخل حتت حكم األصل وال حتتاج إىل 

كم األصل أي حترميها هو الذي حيتاج إىل دليل آخر، وإخراجها عن ح
أما الوسائل وهي األدوات مثل الصندوق  .دليل، وهكذا مجيع األساليب

الذي توضع فيه األوراق فإهنا تأخذ احلكم الذي أخذته األشياء ال األفعال 
 .مل يرد دليل التحرمي( وتنطبق عليها قاعدة: )األصل يف األشياء اإلباحة ما

يقة واألسلوب هو أن الطريقة هي الفعل الذي يعترب أصاًل والفرق بني الطر
 .به خاصًا دليله كان بل ألصله عام دليل من حيث هو، أو فرعاً ألصل مل يأت

 - أي لألصل -أّما األسلوب فهو الفعل الذي يكون فرعًا لفعل قد جاء له 
ومن هنا كان ال بد أن تكون الطريقة مستندة إىل دليل شرعي  .دليل عام

هنا حكم شرعي، ولذلك جيب أن تلتزم وال خيري فيها املسلم ما مل يكن أل
حكمها اإلباحة، خبالف األسلوب فإنه ال يستند إىل دليل شرعي بل جيري 

ولذلك ال جيب التزام أسلوب معني ولو فعله الرسول  .عليه حكم أصله
،  ،بل كل أسلوب للمسلم أن يفعله ما دام يؤدي إىل القيام بالعمل

 .ولذلك قيل إن األسلوب يعينه نوع العمل .صبح فرعًا لهفي
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 للخـالفةمل يعني الشرع شخصًا معينًا 

عّين شخصًا معينًا يكون خليفة بعده يناقض  القول بأن الرسول 
عّين األشخاص الذين يكونون   والقول بأن الرسول  .نصوص الشريعة

 .إلسالمخلفاء بعده إىل يوم القيامة، أكثر مناقضة لنصوص ا
بعده فإنه ظاهر من  للخـالفةأما بطالن كون الرسول عني شخصًا 

 عدة وجوه:
أواًل: إنه يتناقض مع البيعة، ألن تعيني الشخص، يعني تعريف 
املسلمني من يكون خليفة عليهم، وبذلك يكون اخلليفة معلومًا، فلم تبق 

إذا عّين سلفًا ألن البيعة هي الطريقة لنصب اخلليفة، ف .حاجة لتشريع البيعة
مل تبق حاجة لبيان طريقة نصبه، ألنه ُنصب بالفعل، وال يقال إن البيعة هي 
إعطاء الطاعة هلذا اخلليفة، ألن الشرع نص على طاعة اخلليفة وأويل األمر 
بنصوص أخرى كثرية وهي غري نص البيعة، فالطاعُة طلبت من املسلمني 

سلمني طلبًا آخر ال على اعتبارها طلبًا صرحيًا، أما البيعة فقد طلبت من امل
طاعة، وإن كانت تتضمن معىن الطاعة، ولكنها طلبت على اعتبار أهنا عقد 

، ومعناها يف مجيع األحاديث اليت وردت فيها، هو إعطاء الرئاسة للخـالفة
فاشتراط  .الرئاسة، وليس معناها الطاعة هملن ُيباَيع، واالستعداد لالنقياد هلذ

ليفة يناقض تعيني الرسول لشخص معني أن يكون خليفة البيعة لنصب اخل
على أن ألفاظ البيعة اليت جاءت يف األحاديث الصحيحة جاءت  .من بعده

عامة ومل ختصص بأشخاص، ومطلقة ومل تقّيد بأي قيد، ولو كانت تعين 
من مات » فاألحاديث لفظها: .بيعة شخص معّين ملا كانت عامة ومطلقة

فالقول بأن  «ورجل بايع إمامًا» ،«من بايع إمامًا» ،«وليس يف عنقه بيعة
الرسول نص على شخص معني يكون خليفة بعده ينقضه ويبطله عموم 
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وال يقال إن هذا يعين أن البيعة هي عني نصب اخلليفة مع  .البيعة وإطالقها
أن نصب اخلليفة غري البيعة، فال بد أن ينصب اخلليفة أواًل مث يبايع، ال يقال 

وال يقال  .كون البيعة طريقة لنصب اخلليفة ال يعين أهنا عني نصبه ذلك ألن
إنه ال بد أن ينصب اخلليفة أواًل ويعرف نصبه مث يبايع، ال يقال ذلك ألن 
هذا يعين أن هناك طريقة أخرى لنصب اخلليفة، وأن البيعة هي جمرد إعطاء 

للخليفة،  الطاعة، مع أن أحاديث البيعة كلها تدل على أهنا طريقة النصب
يعة»: انظر قوله  .وليست هناك طريقة غريها  «من مات وليس يف عنقه ب

فإهنا صرحية يف أهنا تعين من مات ومل ينصب له إمام ببيعة، وال تعين مطلقًا 
وهذا يدل على أن البيعة يف هذا احلديث تعين  .من مات ومل يطع إمامًا

إذا بويع » :ر قوله وانظ .طريقة نصب اخلليفة وال تعين الطاعة وحدها
فإنه صريح بأنه إذا ُنصب خليفتان فاقتلوا اآلخر  «خلليفتني فاقتلوا اآلخرَ منهما

 .وهكذا مجيع أحاديث البيعة صرحية يف أهنا طريقة نصب اخلليفة .منهما
وأحاديث البيعة تدل على أهنا ال تعين الطاعة فقط وال الطاعة مطلقًا وإمنا 

 .خليفة، مع معناها الذي هو طريقة نصب اخلليفةتعين االنقياد ملن ينصب 
أي حديث رواية ودراية يبني  وفوق ذلك فإنه مل يصح عن الرسول 

 .طريقة لنصب اخلليفة غري البيعة مطلقًا
تدل على أنه سيكون نزاع  ثانيًا: وردت أحاديث من الرسول 

رسول ، وتسابق عليها، فلو كان هنالك نص من الاخلـالفةبني الناس على 
على شخص ملا كان هناك نزاع مع وجود النص، أو لنص الرسول أن أناسًا 

اع يكون بني نـزولكن النصوص جاءت بأن ال .سينازعون هذا الشخص
اع واحلسم يف موضوع نـزالناس مع بعضهم، وبّين طريقة فض هذا ال

فقد روى مسلم يف صحيحه قال: حدثين وهب بن َبِقيَّة الواسطي  .اخلـالفة
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نا خالد بن عبد اهلل اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال: حدث
وروى مسلم  «إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما» :قال رسول اهلل 

يف صحيحه قال حدثنا زهري بن حرب واسحق بن إبراهيم قال اسحق 
أخربنا وقال زهري حدثنا جرير عن األعمش عن زيد بن وهب عن عبد 

عبد رب الكعبة قال: دخلت املسجد فإذا عبد اهلل بن عمرو بن  الرمحن بن
العاص جالس يف ظل الكعبة والناس جمتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه 

إذ نادى منادي  ...اًلنـزلنا منـزيف سفر، ف فقال: كنا مع رسول اهلل 
نه مل » فقال: الصالة جامعة فاجتمعنا إىل رسول اهلل  رسول اهلل  إ

 قبلي إال كان حقاً عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر يكن نيب
ما يعلمه هلم إىل أن قال: ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن 

وروى مسلم يف صحيحه  «استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر
ثنا شعبة عن فرات قال: حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حد

القزاز عن أيب حازم قال: قاعدت أبا هريرة مخس سنني فسمعته حيدث عن 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب » قال: النيب 

يعة األول  ب نه ال نيب بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا: فما تأمرنا قال فوا ب وإ
حدثين عثمان بن أيب شيبة حدثنا وروى مسلم يف صحيحه قال:  «فاألول

 يقول: يونس بن أيب يعفور عن أبيه عن عرفجة قال: مسعت رسول اهلل 
من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق »

حق جلميع املسلمني، ولكل  اخلـالفةوهذا معناه أن  «مجاعتكم فاقتلوه
رسول يعني شخصًا معينًا يكون وهذا يناقض كون ال .واحد أن ينازع عليها

 .خليفة بعده
ثالثًا: إن األحاديث اليت وردت فيها كلمة إمام مبعىن خليفة، وردت 
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هذه الكلمة نكرة، وحني وردت معرفة، جاءت إما معرفة بأل اليت للجنس 
ففي األمكنة اليت جاءت فيها معرفة بأل،  .وإما معرفة باإلضافة بلفظ اجلمع

من بايع » بدليل سياق اجلملة فالرسول يقول:جاءت فيها أل للجنس 
فاإلمام الذي على » ويقول: «يكون بعدي أئمة» ،«قام إىل إمام جائر» ،«إمامًا

ناس راع وهو مسؤول عن رعيته  «منا اإلمام ُجنة يقاتل من ورائه وُيتقى بهإ» ،«ال
وهذا كله يدل  «شرار أئمتكم» ،«خيار أئمتكم» ،«ألئمة املسلمني» ويقول:

أهبم من يكون خليفة ومل يعّينه، وهو صريح يف داللته  لى أن الرسول ع
، بل جعلها حقًا جلميع للخـالفةعلى أن الرسول مل يعني شخصًا معينًا 

وإذا أضيف إليها أن بعض النصوص وردت بصيغة اجلمع، كان  .املسلمني
 .ذلك نصًا يف نفي إمامة شخص معني

يهم اختلفوا على األشخاص الذين رابعًا: إن الصحابة رضوان اهلل عل
وهذا االختالف على األشخاص  .كانوا يف أيامهم من يكون خليفة منهم

ومن األشخاص  .للخـالفةدليل على أن الرسول مل يعني شخصًا معينًا 
الذين اختلفوا، األشخاص الذين يقال إن الرسول نص على خالفتهم، ومها: 

ي واحد منهم بأن هناك نصًا من ومع اختالفهم مل حيتج أ .أبو بكر وعلي
له، ومل حيتج أحد من الصحابة عمومًا بوجود  اخلـالفةالرسول على أن 

نص على اشخاص، فلو كان هنالك نص الحتجوا به، فعدم احتجاجهم 
وال يقال إنه  .للخـالفةبأي نص معناه أنه ال يوجد نص على شخص معني 

ديننا أخذناه عن يوجد نص ولكن مل يبلغهم وعرف من بعدهم، ألن 
 .ديثـرآن، وهم الذين رووا لنا احلـلوا إلينا القـالصحابة فهم الذين نق

 من بوجه وال يعترب ال فإنه الصحابة عن - نص أي -م يرد النص ـفإذا ل
 .احلائطعنهم أخذناه وما مل يأت عنهم ضربنا به عرض  جاء الوجوه، فما
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دون استثناء  لصحابة مجيعهمويف مسألة النص على خليفة بعد الرسول، جند ا
شخص معّين مبن فيهم أبو بكر وعلي متفقني على عدم وجود أي نص على 

ذكر النص لو  ، لعدم ذكرهم لذلك، مع وجود دواعي القول ولزومللخـالفة
وال يقال  .للخـالفة فدل ذلك على بطالن كون الرسول عّين شخصًا .كان

املسلمني فإن هذا يعين كتمان  إن عدم ذكر النص كان حرصًا على مجع كلمة
الذي كانت احلاجة ماسة له، ال  حكم من أحكام اهلل، وعدم تبليغه يف الوقت

وهذا الكتمان لدين اهلل مما ال  .املسلمنيسيما وهو يف أمر من أعظم أمور 
 .جيوز أن يصدر من صحابة رسول اهلل

مل يستخلف  خامسًا: وردت نصوص صرحية على أن الرسول 
فقد روى  .مبعىن أنه مل ينص على أن يكون شخص معني خليفة بعدهأحدًا، 

قيل لعمر أال » البخاري عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، قال:
قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خري مين أبو بكر، وإن أترك  ؟تستخلف

وروى مسلم عن ابن عمر أن  .« فقد ترك من هو خري مين، رسول اهلل
إن اهلل عز وجل حيفظ دينه وإين لئن » طاب رضي اهلل عنه قال:عمر بن اخل

ستخلف فإن أبا بكر قد أمل يستخلف، وان  ال استخلف فإن رسول اهلل 
وال يقال إن هذا رأي  .فهذا نص على أن الرسول مل يستخلف .«استخلف

لعمر، فإن الصحايب إذا قال: فعل رسول اهلل كذا، ومل يفعل كذا، أو كنا 
ه كذا، أو كان يف عهده كذا، يكون هذا حديثًا حيتج به وال يكون يف عهد

على أن عمر قال ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة،  .قول صحايب
وعلي رضي اهلل عنه كان، وبلغه هذا القول فلم ينكر على عمر منكر، مما 

 .يدل على موافقتهم على ما رواه عمر
 شخص معني هذا من حيث امتناع ورود نص معني على تعيني
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، أما من حيث النصوص اليت أوردها من يقولون إن هناك نصًا للخـالفة
على شخص معني، فإن هذه النصوص، منها ما أوردوه للداللة على 
استخالف الرسول أليب بكر ألن يكون خليفة بعده، ومنها ما أوردوه 

وال بد من إيرادها  .للداللة على استخالف علي ألن يكون خليفة بعده
 .بيان ما فيهاو

أما النصوص اليت أوردها الذين يقولون إن الرسول استخلف أبا 
فيها أبا بكر، وليس فيها أي  بكر فهي قسمان: قسم مدح الرسول 

وقسم استنبط منها بعضهم استنباطًا أن  .شيء يدل على انه استخلفه
أما  .للخـالفةواستنبط آخرون انه رشحه  .الرسول استخلف أبا بكر

األول الذي مدح فيه الرسول أبا بكر، فإنا نورد منوذجًا منها بذكر  القسم
 .بعضها، وكلها ال خترج عن معىن املدح

إن من » قال: روى البخاري عن أيب سعيد اخلدري أن النيب 
با بكر، ولو كنت متخذًا خلياًل غري ريب  ه أ أَمنِّ الناس عليّ يف صحبته ومال

الم ومودته، ال َيْبَقَينَّ يف املسجد باب إال ُسّد، الختذت أبا بكر، ولكن أخوة اإلس
وقد روى هذا احلديث مسلم أيضًا بألفاظ غري هذه  .«إال باب أيب بكر

وهذا احلديث ال شيء فيه جيعل املرء يقول انه  .األلفاظ، ولكنها قريبة منها
والرسول  .استخالف أليب بكر، وكل ما فيه انه مدح أليب بكر من الرسول

  فقد وردت أحاديث يف مدح عمر  .كثريًا من الصحابة بأمسائهممدح
وعثمان وعلي وسعد بن أيب وقاص وطلحة والزبري وأيب عبيدة بن اجلراح 
واحلسن واحلسني رضي اهلل عنهم، وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعبد اهلل 

وأم سلمة وبالل   بن جعفر وخدجية وعائشة وفاطمة بنت النيب ا
 .رد املدح ال يدل على االستخالف وال بوجه من الوجوهفمج .وغريهم
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أما األحاديث اليت استنبط منها بعضهم خالفة أيب بكر، فإهنا أربعة 
 وهذه األحاديث هي: .أحاديث نوردها ونبني ما يف كل منها

قالت عائشة رضي » أواًل: روى البخاري عن القاسم بن حممد قال:
نا حي فأستغفر لك  ، فقال رسول اهلل .اهلل عنها: وارأساه ذاك لو كان وأ

ْكِلَياه، واهلل إين ألظنك حتب مويت، ولو كان ـُوأدعو لك، فقالت عائشة: واث
نا  : ذاك لظللت آخر يومك معرسًا ببعض أزواجك؛ فقال النيب بل أ

ل  ه فأعهد أن يقو ن ب وارأساه، لقد مهمت أو أردت أن أرسل إىل أيب بكر وا
 منون، مث قلت يأىب اهلل ويدفع املؤمنون، أو يدفع اهلل ويأىبالقائلون أو يتمىن املت

رسول  يل وروى مسلم هذا احلديث عن عائشة بلفظ قالت: قال .«املؤمنون
، فإين » يف مرضه: اهلل  بًا باك وأخاك حىت أكتب كتا ادعي يل أبا بكر أ

ب  .«ا بكرأخاف أن يتمىن متمن ويقول قائل أنا أوىل، ويأىب اهلل واملؤمنون إاّل أ
 ثانيًا: روى البخاري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال:

امرأة فكلمته يف شيء، فأمرها أن ترجع إليه، قالت يا رسول اهلل   أتت النيب»
ا  - كأهنا تريد املوت -أرأيت إن جئت ومل أجدك  ب قال: إن مل جتديين فأيت أ

 م عن أبيه بلفظ:وروى مسلم هذا احلديث عن حممد بن جبري بن مطع «بكر
يا رسول  :شيئًا، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت  إن امرأة سألت رسول اهلل»

قال فإن مل جتديين  - قال أيب كأهنا تعين املوت -اهلل ارأيت إن جئت فلم أجدك 
با بكر  .«فأيت أ

قال   أن رسول اهلل» ثالثًا: روى البخاري عن عائشة أم املؤمنني:
يف يف مرضه مروا أبا بك ر يصلي بالناس، قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام 

با بكر فليصل  مقامك مل يسمع الناس من البكاء فُمرْ عمر فليصِل، فقال مروا أ
فقالت عائشة: فقلت حلفصة قويل إن أبا بكر إذا قام يف مقامك مل يسمع  .بالناس
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ناس، ففعلت حفصة، فقال رسول اهلل با  إنكن صواحب يوسف، مروا : ال أ
 .«بكر فليصل بالناس، فقالت حفصة لعائشة: ما كنت ألصيب منك خريًا

مسعت عائشة وسئلت » ة قال:يكرابعًا: روى مسلم عن ابن أيب مل
قالت: أبو بكر، فقيل هلا: مث من  ؟مستخلفاً لو استخلفه  من كان رسول اهلل

 .بن اجلراح قالت: أبو عبيدة ؟مث قيل هلا من بعد عمر .قالت عمر ؟بعد أيب بكر
نتهت إىل هذا  .«مث ا

 وهذه األحاديث كلها ال تصلح دلياًل على استخالف الرسول 
أما احلديث األول برواية البخاري، فال يصلح دلياًل ألن الرسول  .أليب بكر
 :ولكنه مل يفعل، فال يكون دلياًل ألن الدليل هو  «مهمت وأردت» يقول

 .عدا ذلك فال يعترب دلياًل شرعيًاوفعله وسكوته، أما ما  قول الرسول 
ويرجِّح هذا الفهَم أن عائشة رضي اهلل عنها راوية احلديث هي بنت أيب 
بكر، ومن مث فأبو بكر ُيرجَّح علُمه باحلديث، ولو كان هذا احلديث يدل 
على ذلك الحتج به أبو بكر حني ذهب إىل السقيفة يناقش األنصار حني 

عليه فإن هذا احلديث ال يصلح دلياًل على و .اجتمعوا لبيعة خليفة منهم
. وكذلك هو ال يصلح دلياًل برواية مسلم، ألن الرسول استخالف أيب بكر

 " :ًباقال ا َت ُتَب ِك  .ومل يكتب ، "َحتَّى َأْك
وأما احلديث الثاين فال يدل على استخالف أيب بكر، ألن املرأة 

زوة من الغزوات، أو يف قالت: ومل أجدك، فيصدق أهنا ال جتده لغيابه يف غ
أي شأن من الشؤون، وال يوجد فيه ما يدل على أهنا تريد من قوهلا ومل 

وما جاء يف احلديث من قوله )كأهنا تريد املوت(  .أجدك بأن تكون قد متَّ
فأمر الرسول هلا أن تذهب أليب بكر إذا جاءت ومل  .هو قول جلبري وفهم له

على  .بعد الرسول اخلـالفة بكر يف جتده، ال داللة فيه على استخالف أيب
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أنه لو فرض أهنا تريد املوت فإنه كذلك ال يعين أنه هلذا القول عني أبا بكر 
وأما احلديث الثالث فهو استخالف يف الصالة ليس  .ليكون خليفة بعده

وأما  .غري، واالستخالف يف الصالة ال يدل على االستخالف يف احلكم
ديننا، أفال نرضاه ألمر دنيانا، هو فهم هلم، وهو  قوهلم رضيه رسول اهلل ألمر

فليس كل من  .فهم خاطئ، ألن هنالك فرقًا شاسعًا بني الصالة وبني احلكم
على أن  .يصلح ألن يكون إمامًا يف الصالة يصلح ألن يكون إمامًا يف احلكم

النص خاص بالصالة، فال يشمل غريها، وال يصح أن حيمل على غريها 
 .خلصوصية النص

وأما احلديث الرابع فإنه ال يعترب حديثًا، ألنه مل يسند إىل الرسول 
ورأي الصحابة ال حيتج به وال يعترب دلياًل  .بشيء، وإمنا هو رأي لعائشة

 .شرعيًا، ولذلك يرد ألنه ليس حبديث وال قيمة له يف األحكام الشرعية
 هذا من حيث األحاديث اليت أوردها الذين يقولون باستخالف أيب

أما األحاديث اليت أوردها الذين يقولون أن الرسول استخلف عليًا  .بكر
فهي ثالثة أقسام: قسم مدح فيه الرسول سيدنا عليًا رضي اهلل عنه، وقسم 
استنبط منها بعضهم استنباطًا أن الرسول استخلف عليًا، وقسم ورد فيها 

 .عند احملتجني نص صريح أن الرسول استخلف عليًا
األول الذي مدح فيه الرسول عليًا، فإنا نورد منوذجًا أما القسم 

 .منها بذكر بعض األحاديث، والباقي ال خيرج عن معىن املدح
 أن رسول اهلل» روى البخاري عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه:

  ناس ه، قال: فبات ال قال: ألعطني الراية غدًا رجاًل يفتح اهلل على يدي
كلهم   لما أصبح الناس غدوا على رسول اهللف .يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها

ه يا رسول  ؟يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أيب طالب فقالوا يشتكي عيني
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اهلل، قال فأرسلوا إليه فأتوين به، فلما جاء بصق يف عينيه ودعا له فربأ حىت كأن 
ة ي وروى مسلم هذا احلديث عن أيب هريرة  .«مل يكن به وجع فأعطاه الرا

ية رجاًل حيب اهلل   أن رسول اهلل» :بلفظ قال يوم خيرب: ألعطني هذه الرا
 .قال عمر بن اخلطاب: ما أحببت اإلمارة إالّ يومئذ .ورسوله، يفتح اهلل على يديه

علي بن أيب   قال فتساورت هلا رجاء أن أدعى هلا، قال: فدعا رسول اهلل
ياها ي رضي اهلل عنه قال وروى البخاري يف باب مناقب عل .«طالب فأعطاه إ

نا منك» لعلي: النيب  وروى مسلم عن عامر بن سعد بن  .«أنت مين وأ
أيب وقاص عن أبيه، قال: أمَّر معاوية بن أيب سفيان سعدًا، فقال ما منعك أن 

فلن  فقال: أما ما ذكرت ثالثًا قاهلن له رسول اهلل  ؟تسب أبا التراب
من محر النعم قد خّلفه رسول أسبه، ألن تكون يل واحدة منهن أحب إىل 

يف بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول اهلل خلفتين مع النساء  اهلل 
لة هرون نـزأما ترضى أن تكون مين مب» :فقال له رسول اهلل  ؟والصبيان

انه ال نبوة بعدي ة » ومسعته يقول يوم خيرب: ،«من موسى، إالّ  ي ألعطني الرا
نا هلا فقال: أدعوا يل  .هلل ورسولهرجالً حيب اهلل ورسوله وحيبه ا قال: فتطاول

يًا، فأتى به أرمدًا، فبصق يف عينيه ودفع الراية إليه، ففتح اهلل عليه وملا نزلت  .«عل
 هذه اآلية:                         دعا رسول اهلل  عليًا

وروى مسلم عن سهل  .«هؤالء أهلياللهم » وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال:
بن سعد قال: استعمل على املدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن 
سعد، فأمره أن يشتم عليًا، قال فأىب سهل، فقال له أما إذا أبيت فقل لعن 
اهلل أبا التراب، فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أيب التراب وإن 

فقال له أخربنا عن قصته مل مسي أبا تراب قال:  .دعي هبا اكان ليفرح إذ
بن » بيت فاطمة، فلم جيد عليًا يف البيت فقال: جاء رسول اهلل  أين ا
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فقال  .فقالت كان بيين وبينه شيء فغاضبين فخرج فلم يِقل عندي «؟عمك
نظر أين هو»رسول اهلل إلنسان:  فجاء فقال: يا رسول اهلل هو يف املسجد  «ا

وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقة فأصابه  ول اهلل فجاءه رس .راقد
با » ميسحه عنه ويقول: تراب، فجعل رسول اهلل  تراب قم أ با ال قم أ

تراب والذي » وروى مسلم عن عدي بن ثابت عن ذرٍّ قال: قال علي: .«ال
إيّل أن ال حيبين إاّل مؤمن وال  النيب األمي  فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد

فهذه األحاديث ال شيء فيها جيعل املرء يقول إن  .«اّل منافقيبغضين إ
فحديث خيرب مدح فيه  .الرسول استخلف عليًا أن يكون خليفة بعده

نا منك» وقول الرسول لعلي: .الرسول عليًا مدح من الرسول  «أنت مين وأ
 «لة هرون من موسىنـزمب أما ترضى أن تكون مين» وحديث سعد فيه: .لعلي

وفيه حديث  .الم عليه يف القسم الثاين من أحاديث هذا املوضوعوسيأيت الك
خيرب وهو مدح، وفيه أن عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا أهله وهو مدح، 

كما مدح سيدنا عليًا مدح  والرسول  .وحديث سهل بن سعد مدح
ومدح الرسول لشخص ال يدل على استخالفه وال بوجه  .غريه من الصحابة

 .من الوجوه
القسم الثاين من األحاديث وهي اليت استنبط منها بعضهم أن أما 

الرسول نص على أن يكون علي خليفة بعده، فإهنا تتخلص يف أربعة 
 نصوص هي:

  أن رسول» روى البخاري عن مصعب بن سعد عن أبيه: - 1
قال آال ترضى  ؟خرج إىل تبوك واستخلف علياً فقال: أختلفين يف الصبيان والنساء

وروى مسلم  .«إالّ أنه ليس نيب بعدي ؟لة هرون من موسىنـزمين مبأن تكون 
 لعلي: عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال: قال رسول اهلل 



 

 65 

نه ال نيب بعدينـزأنت مين مب»  وروى البخاري .«لة هرون من موسى إاّل ا
أما ترضى » لعلي: عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النيب  ومسلم

ة هرون من موسىنـزتكون مين مبأن  وروى ابن اسحق قال: خلف  .«ل
علي بن أيب طالب رضوان اهلل عليه على أهله، وأمره باإلقامة  رسول اهلل 

فيهم فأرجف به املنافقون، وقالوا: ما خلفه إاّل استثقااًل وختففًا منه، فلما 
ه مث خرج قال ذلك املنافقون أخذ علي بن أيب طالب رضوان اهلل عليه سالح

وهو نازل باجلرف فقال: يا نيب اهلل، زعم املنافقون  حىت أتى رسول اهلل 
كذبوا، ولكنين خلفتك » نك استثقلتين وختففت مين فقال:أنك إمنا خلفتين أ

ملا تركت ورائي فارجع فاخلفين يف أهلي وأهلك، أفال ترضى يا علي أن تكون 
ة هرون من موسى إاّل نـزمين مب فرجع علي إىل املدينة  «بعدينه ال نيب أل

وذكر السيد عبد احلسني شرف الدين  .على سفره ومضى رسول اهلل 
ما نصه حديث جابر بن عبد اهلل قال: قال  [املراجعات]املوسوي يف كتاب 

ة نـزنك مين مبإيا علي إنه حيل لك يف املسجد ما حيل يل و» :رسول اهلل  ل
نه ال نيب بعدي  .«هرون من موسى إاّل أ

روى مسلم عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصني بن  - 2
سربة وعمر بن مسلم إىل زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصني: لقد 

ومسعت حديثه وغزوت  ،لقيت يا زيد خريًا كثريًا، رأيت رسول اهلل 
معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خريًا كثريًا، حدثنا يا زيد ما مسعت 

قال: يا ابن أخي، واهلل لقد كربت سين وقدم عهدي  ول اهلل من رس
فما حدثتكم فاقبلوا،  ،ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اهلل 

يومًا فينا خطيبًا مباء يدعى  مث قال: قام رسول اهلل  .وما ال فال تكلفونيه
عد أما ب» مخًا بني مكة واملدينة، فحمد اهلل وأثىن عليه ووعظ وذكر مث قال:
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نا تارك فيكم  يها الناس فإمنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب وأ أال أ
ه  .ثقلني، أوهلما كتاب اهلل فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا ب

فحث على كتاب اهلل ورغب فيه مث قال: وأهل بييت أذكركم اهلل يف أهل بييت، 
فقال له حصني: ومن  .«أهل بييت أذكركم اهلل يف أهل بييت، أذكركم اهلل يف

قال: نساؤه من أهل بيته،  ؟أليس نساؤه من أهل بيته ؟أهل بيته يا زيد
قال: هم آل علي  ؟قال: ومن هم .ولكن أهل بيته من ُحِرم الصدقة بعده

قال:  ؟قال: كل هؤالء ُحِرم الصدقة .وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس
يف كتابه ]املراجعات[ هذا  وذكر السيد عبد احلسني شرف الدين .نعم

احلديث بالرواية اآلتية أخرج الطرباين بسند جممع على صحته عن زيد بن 
يها » بغدير خم، حتت شجرات فقال: أرقم قال: خطب رسول اهلل  أ

نتم  ناس يوشك أن أدعى فأجيب وإين مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أ ال
فقال:  .فجزاك اهلل خريًا قالوا نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، ؟قائلون

ه، وأن جنته حق وأن  أليس تشهدون أن ال إله إال اهلل وأن حممداً عبده ورسول
ية ال ريب  ناره حق، وأن املوت حق وأن البعث حق بعد املوت، وأن الساعة آت

مث  .قال اللهم أشهد .قالوا بلى نشهد بذلك ؟فيها وأن اهلل يبعث من يف القبور
إن اهلل موالي، وأنا موىل املؤمنني، وأنا أوىل هبم من أنفسهم،  قال: يا أيها الناس

 .اللهم والِ من وااله، وعاد من عاداه - يعين عليًا -من كنت مواله فهذا مواله 
مث قال: يا أيها الناس إين َفَرطكم وإنكم واردون عليّ احلوض، حوض أعرض ما 

ة، وإين سائلكم حني بني ُبصرى إىل صنعاء، فيه عدد النجوم، قداح من الفض
 ، تردون عليّ عن الثقلني كيف ختلفوين فيهما الثقل األكرب كتاب اهلل عز وجل
 ، سبب طرفه بيد اهلل تعاىل وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به ال تضلوا وال تبدلوا
وعتريت أهل بييت فإنه قد نبأين اللطيف اخلبري أهنما لن ينقضيا حىت يردا عليَّ 
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وقال الشيخ عبد  .ره السيد عبد احلسني شرف الدينانتهى ما ذك .«احلوض
فلما قضى » احلسني أمحد األميين النجفي يف كتابه ]الغدير[ ما نصه:

وانصرف راجعًا إىل املدينة ومعه من كان من  - أي النيب  -مناسكه 
اجلموع املذكورات ووصل إىل غدير خم من اجلحفة اليت تتشعب فيها طرق 

العراقيني وذلك يوم اخلميس الثامن عشر من ذي احلجة املدنيني واملصريني و
 نزل إليه جربائيل األمني عن اهلل بقوله:                    

       وأمره أن يقيم عليًا علمًا للناس ويبلغهم ما نزل فيه من  .اآلية
أوائل القوم قريبًا من اجلحفة،  الوالية وفرض الطاعة على كل أحد، وكان

فأمر رسول اهلل أن ُيرد من تقدم منهم، وحيبس من تأخر عنهم يف ذلك 
ل نـزاملكان، وهنى عن مسرات مخس متقاربات دوحات عظام أن ال ي

حىت إذا أخذ القوم منازهلم فقّم ما حتتهن حىت إذا نودي  .حتتهن أحد
حتتهن، وكان يومًا هاجرًا  بالصالة صالة الظهر عمد إليهن فصلى بالناس

يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه حتت قدميه من شدة الرمضاء، 
 وُظّلل لرسول اهلل بثوب على شجرة مسرة من الشمس، فلما انصرف 

قتاب اإلبل وأمسع اجلميع رافعًا أمن صالته قام خطيبًا وسط القوم على 
ن احلمد اهلل ونستعينه ونؤمن به » عقريته فقال: ه، ونعوذ باهلل م ونتوكل علي

، الذي ال هادي ملن ضل، وال مضل ملن  شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا
هدى، وأشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممداً عبده ورسوله، أما بعد: أيها الناس قد 
بأين اللطيف اخلبري أنه مل يعمر نيب إال مثل نصف عمر الذي قبله، وإين أوشك  ن

نشهد  :قالوا ؟، وأين مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلونأن أدعى فأجيب
قال: ألستم تشهدون أن ال  .أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك اهلل خريًا

ه إال اهلل وأن حممداً عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن املوت حق،  إل
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: بلى نشهد قا ؟ا، وأن اهلل يبعث من يف القبوريهوأن الساعة آتية ال ريب ف لوا
قال: فإين  .قالوا: نعم ؟مث قال: أيها الناس أال تسمعون .شهداقال: اللهم  .بذلك

َفرط على احلوض وأنتم واردون عليّ احلوض، وإن عرضه ما بني صنعاء وبصرى 
ه أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كيف ختلفوين يف الثقلني، فنادى مناد  ،في

قال: الثقل األكرب كتاب اهلل، طرف بيد اهلل عز وجل،  ؟وما الثقالن يا رسول اهلل
وطرف بأيديكم فتمسكوا به ال تضلوا، واآلخر األصغر عتريت، وإن اللطيف 
اخلبري نبأين أهنما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض، فسألت ذلك هلما ريب، فال 

 رؤي تقدمومها فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا، مث أخذ بيد علي فرفعها حىت
بياض آباطهما وعرفه القوم أمجعون فقال: أيها الناس من أوىل الناس باملؤمنني من 

نا  ؟أنفسهم قالوا اهلل ورسوله أعلم، قال: إن اهلل موالي، وأنا موىل املؤمنني، وأ
أوىل هبم من أنفسهم فمن كنت مواله فعلي مواله، يقوهلا ثالث مرات، ويف لفظ 

مث قال: اللهم وال من وااله وعاد من عاداه،  ،اتأمحد إمام احلنابلة أربع مر
ه، وأدر  وأحبّ من أحبَّه، وأبغض من أبغضه وانصر من نصره، واخذل من خذل

بلغ الشاهد الغائبأاحلق معه حيث دار،  ي  .«ال فل
، يروون يف للخـالفةمن يقولون إن الرسول نص على علي  - 3

ث فيها موضوع وهذه األحاديث ال جنعل حمل البح .كتبهم أحاديث
روايتها، مع أنه مل يروها الشيخان البخاري ومسلم، وليست مروية من 
طريق الثقات، وأكثرها من األحاديث املوضوعة، ال جنعل حمل البحث 
موضوع روايتها، حىت ال يقولوا إن هذه األحاديث مل يروها الثقات 

حيتج  احلديث له أن هعندكم، وقد رواها الثقات عندنا، وإن من صح عند
به، نعم ال جنعل ذلك موضع حبث، وإمنا جنعل حمل البحث النصوص نفسها 

هذه النصوص اليت يستنبطون منها أن الرسول  .حسبما وردت يف رواياهتم
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قد استخلف عليًا ليكون خليفة من بعده، وهذه األحاديث ُيسموهنا أحاديث 
 .نفس األلفاظ الوالية، نورد قسمًا منها والباقي هو يف نفس املعىن بل يف

 أخرج أبو داود الطيالسي عن ابن عباس أن رسول اهلل  -أ  
 .«أنت ويل كل مؤمن بعدي» :قال لعلي بن أيب طالب

العمال عن عمران بن حصني إذ قال: بعث  نـزوجاء يف ك -ب 
سرية واستعمل عليهم علي بن أيب طالب، فاصطفى لنفسه  رسول اهلل 

عليه، وتعاقد أربع منهم على شكايته إىل  من اخلمس جارية، فأنكروا ذلك
فلما قدموا قام أحد األربعة فقال: يا رسول اهلل، أمل تر أن عليًا  ،النيب 

 .وقام الثاين فقال مثل ذلك، فأعرض عنه .صنع كذا وكذا، فأعرض عنه
وقام الرابع فقال مثل  .وقام الثالث فقال مثل ما قال صاحباه، فأعرض عنه

ما » والغضب يبصر يف وجهه فقال: عليهم رسول اهلل  ما قالوا، فأقبل
نا منه، وهو ويل كل مؤمن بعدي ؟تريدون من علي يًا مين وأ  .«إن عل

ويف حديث طويل عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال:  -جـ 
ال » بعث رسول اهلل فالنًا بسورة التوبة، فبعث عليًا خلفه فأخذها منه وقال:

نا منهيذهب هبا إال رجل هو م  .«ين وأ
العمال عن وهب بن محزة قال: سافرت مع علي  نـزويف ك -د 

فرجعت فذكرت عليًا  .فرأيت منه جفاء، فقلت لئن رجعت ألشكونه
ه وليكم بعدي»فنلت منه فقال:  لرسول اهلل   .«ال تقولن هذا لعلي فإن

 :العمال عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل  نـزويف ك -هـ 
وال يلايت ويسكن جنة عدن غرسها ريب، فيا حيايت، وميوت مممن سره أن حي»

يه يوال ول يًا بعدي ول  .«عل
عن زياد بن مطرف قال: مسعت رسول  نـزيف منتخب الك -و 
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من أحب أن حييا حيايت وميوت ميتيت ويدخل اجلنة اليت وعدين » يقول: اهلل 
خيرجوكم من باب  نلريب وهي جنة اخللد، فليتول علياً وذريته من بعدي، فإهنم 

 .«هدى، ولن يدخلوكم باب ضاللة
العمال عن عمار بن ياسر قال: قال رسول اهلل  نـزيف ك -ز 

: « أوصي من آمن يب وصدقين بوالية علي بن أيب طالب، فمن تواله فقد
توالين ومن توالين فقد توىل اهلل، ومن أحبه فقد أحبين ومن أحبين فقد أحب 

ب  .«غضين ومن أبغضين فقد أبغض اهللاهلل، ومن أبغضه فقد أ
اللهم من آمن يب وصدقين » أيضاً عن عمار مرفوعًا: نـزويف الك -ح 

ة اهلل تعاىل ته والييت ووالييت والي  .«فليتول علي بن أيب طالب، فإن والي
هناك أحاديث يرويها الذين يقولون إن الرسول نص على  - 4
د من الثقات، وأكثرها من وهذه األحاديث مل يروها أح .لعلي اخلـالفة

ونوردها ال لنبحثها من ناحية روايتها حىت ال يدعى  .األحاديث املوضوعة
أهنا صحيحة عند من رواها وإمنا نوردها لنجعل حمل حبثها النصوص اليت 

وهذه األحاديث تتضمن مؤاخاة  .أوردوها حسب ما وردت يف رواياهتم
قسمًا منها والباقي هو يف  ونورد .الرسول لعلي، وجعله الوارث من بعده

 نفس املعىن بل يف نفس األلفاظ:
آخى بني املهاجرين قبل اهلجرة واصطفى عليًا  إن النيب  -أ 

فقال علي: يا رسول اهلل، » ومما جاء فيه يف حديث املؤاخاة األوىل: .لنفسه
لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حني رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت، غريي، 

 :فقال رسول اهلل  .ا من سخط عليّ فلك العتىب والكرامةفإن كان هذ
زوالذي بعثين باحلق ما أخرجتك إال لنفسي وأنت مين مب لة هرون من موسى، ـن

نه ال نيب بعدي وأنت أخي ووارثي فقال وما أرث منك، قال ما ورث  .غري أ



 

 71 

بيهم ة ن ياء من قبلي، كتاب رهبم وسّن ب  .«األن
هاجرين واألنصار بعد اهلجرة آخى بني امل إن النيب  -ب 

خبمسة أشهر، ومل يؤاخ بني علي وبني أحد من األنصار، ومل يؤاخ بني نفسه 
ومما جاء يف حديث املؤاخاة  .وبني أحد من األنصار وإمنا اصطفاه لنفسه

ن   أن الرسول» الثانية: قال لعلي: أغضبت علي حني آخيت بني املهاجري
ة نـزحد منهم، أما ترضى أن تكون مين مبواألنصار، ومل أؤاخ بينك وبني أ ل

ه ليس بعدي نيب ن  .«هرون من موسى، إال أ
خرج على أصحابه يومًا ووجهه  وروي أن الرسول  -ج 

ن » مشرق فسأله عبد الرمحن بن عوف فقال: بشارة أتتين من ريب يف أخي واب
يًا من فاطمة كفئها وملا زفت سيدة النساء إىل  .«عمي وابنيت بأن اهلل زوج عل

فقالت هو أخوك  .يا أم أمين ادعي يل أخي» :سيد العترة، قال النيب 
يًا فجاء .قال نعم يا أم أمين ؟وُتنكحه وخاطبه النيب يومًا يف قضية  .«فدعت عل

وأما أنت يا علي » كانت بينه وبني أخيه جعفر وزيد بن حارثة فقال له:
بو ولدي ومين وإيل  .«فأخي وأ

ن» علي يومًا فقال: إىل عهد الرسول  -د  ت أخي ووزيري أ
 .«وتربئ ذميت عديتقضي ديين وتنجز مْو

ه » :العمال قال  نـزيف ك –هـ  مكتوب على باب اجلنة ال إل
 .«إال اهلل حممد رسول اهلل، علي أخو رسول اهلل

لة هرون نـزهذه النصوص األربعة، وهي نص جعله من الرسول مب
اهلل وعترته، ونص الوالية، ونص  َتَرَك كتاب  من موسى، ونص أنه 

هذه هي النصوص اليت يستنبط منها بعض املسلمني أن الرسول  .املؤاخاة
 ولنأخذها نصًا  .استخلف عليًا من بعده، أي جعله هو اخلليفة بعد وفاته
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 نصًا:
لة هرون نـزأما النص األول، وهو نص جعل علي من الرسول مب

 .املقام الذي قيل فيه ومن دراسة لفظه من موسى فإنه يتبني معناه من دراسة
وذلك أن الرسول  .زوة تبوكغأما املقام فإن الرسول قال هذا احلديث يوم 

  خلف على املدينة مكانه حممد بن مسلمة ليتوىل رعاية شؤون املسلمني
وإدارة شؤون احلكم، وخلف سيدنا عليًا رضي اهلل عنه على أهله وأمره 

املنافقون وقالوا ما خلفه إال استثقااًل له وختففًا  باإلقامة فيهم، فأرجف به
منه، فلما قال ذلك املنافقون، أخذ علي بن أيب طالب رضوان اهلل عليه 

وهو نازل باجلرف، فقال: يا نيب  سالحه مث خرج حىت أتى رسول اهلل 
 اهلل، زعم املنافقون أنك إمنا خلفتين أنك استثقلتين وختففت مين، فقال:

لكين خلفتك ملا تركت ورائي، فارجع فاخلفين يف أهلي وأهلك، أفال كذبوا، و»
 «نه ال نيب بعديألة هرون من موسى، إال نـزترضى يا علي أن تكون مين مب

فاحلديث الوارد يف جعل علي من  .على سفره ومضى رسول اهلل 
لة هرون من موسى وارد باستخالفه يف أهله بدليل قول علي نـزالرسول مب

يان والنساء» نفسه: فواقع احلادثة أنه خلف يف أهله، فال  .«؟ختلفين يف الصب
خلف حممدًا   ، ال سيما إذا عرف أنه اخلـالفةيؤخذ منه أنه خلفه يف 

، وخص عليًا باالستخالف على أهله، وقال هبن مسلمة على احلكم مكان
على أن استخالف الرسول ألحد أصحابه على احلكم  .«أهلي وأهلك» له:

خروجه للغزو ال يدل على أن هذا الشخص الذي خلفه هو خليفة  حني
ففي غزوة  .استخلف كثريين يف الغزوات مكانه، بدليل أن الرسول 

ويف غزوة سفوان  .العشرية استعمل على املدينة أبا سلمة بن عبد األسد
ويف غزوة بين حليان استعمل علي املدينة  .استعمل على املدينة زيد بن حارثة
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فاستخالف الرسول لشخص على احلكم يف املدينة  .أم مكتوم، وهكذاابن 
مكانه ريثما يرجع من غزوه، ال يدل على أن ذلك يعين استخالفه يف 

، فكيف إذا استخلفه على أهله فقط، واستخلف غريه يف احلكم اخلـالفة
هذا من حيث االستخالف، أما من حيث قول  ؟ريثما يرجع من الغزوة

فإن معىن  «لة هرون من موسىنـزترضى أن تكون مين مب أال» :الرسول 
أما ترضى أن يكون مثلك فيما ختلفين فيه مثل ما خيلف هرون » ألفاظه:
فهو تشبيه لعلي هبرون، ووجه الشبه هو االستخالف، أي مثلك  .«موسى

هذا هو معىن ألفاظ  .يف استخاليف لك مثل هرون يف استخالف موسى له
ويعني هذا املعىن وجيعله  .ىن غري هذا أللفاظ احلديثوال يوجد مع .احلديث

وجميء قول  «ختلفين يف الصبيان والنساء» وحده هو املراد قول علي للرسول:
ة هرون من موسىنـزأما ترضى أن تكون مين مب» الرسول: جوابًا على  «ل

وملعرفة ما يراد من هذا احلديث يرجع إىل  .سؤال علي هذا وردًا عليه قوله
وبالرجوع  .ن الكرمي لريى فيه موضوع استخالف موسى هلرون ما هوالقرآ

 إىل القرآن الكرمي جند القصة يذكرها القرآن بالنص التايل وهو:        

                                    
                                   

         فيكون معىن احلديث: أال ترضى أن ختلفين يف أهلي كما
لة هرون من موسى نـزخلف هرون موسى يف قومه، فتكون مين مب

 ويكون املراد من احلديث تطييب خاطر سيدنا علي ألنه جاء ؟باالستخالف
غري راض هبذا االستخالف،وهو يف نفس الوقت إفهام لعلي أنه هو الذي 

 .يقوم مقامه يف أهله إذا غاب، كما قام هرون مقام موسى يف قومه إذا غاب
نفي للنبوة عن الشبه، ألن هرون كان نبيًا،  «نه ال نيب بعديأإال » وأما قوله:
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وة يف ذلك رفعًا ملا قد فاستثىن الرسول النب .وهو نيب خلف نبيًا أثناء غيابه
أي بعد  «ال نيب بعدي» وال يقال إن قوله: .لته يف النبوةنـزيتوهم أنه مب

وفايت، ألن الكالم يف االستخالف حال احلياة، ذلك أن هرون كان نبيًا مع 
موسى أثناء غيابه، وليس بعد وفاته، وكان خليفته على قومه أثناء غيابه 

إمنا قاله  «غري أنه ال نيب بعدي» ول الرسول:فق .حال حياته، وليس بعد وفاته
فألجل أن ينفي النبوة  .ألن هرون كان نبيًا أثناء غياب موسى حال حياته

ح  مث إن رسول اهلل » عن علي قال هذا القول: قد أعلمنا يف حديث صحي
فال يأيت هنا موضوع  ،«رواه احلاكم أن هرون قد مات يف حياة موسى

ألنه غري موجود يف هرون وموسى الذي هو املشبه االستخالف بعد الوفاة 
 .به، فال يوجد يف النيب وعلي الذي هو املشبه

هذا هو معىن احلديث، وال توجد فيه أيه إشارة لالستخالف يف 
، وال يفهم منه مطلقًا أن الرسول أراد باحلديث أن ينص على جعل اخلـالفة

يث وارد يف استخالف فاحلد .علي خليفة على املسلمني بعد وفاة الرسول
وأما باقي الروايات اليت  .علي على أهل الرسول مدة غيابه يف غزوة تبوك

ة نـزأما ترضى أن تكون مين مب» :وردت يف هذا احلديث وهو قوله  ل
ية البخاري وكرواية مسلم اوفمنها روايات صحيحة كر «هرون من موسى

ت غري صحيحة، يف حديثيه عن عامر وإبراهيم ولدي سعد، ومنها روايا
وهذا يعين أن احلديث قيل يف تبوك ويف غري  .ولكنها كلها تورد نفس النص

واجلواب على ذلك أن الروايات الصحيحة هي رواية جزء من  .تبوك
القصة، أي رواية قول الرسول وحده منفصاًل عن القصة، وهذا ال يعين أهنا 

ما يروون جزءًا من حادثة غري حادثة تبوك، فإن الرواة واحملدثني كثريًا 
على أنه لو  .حديث أو جزءًا من قصة، فيقتصرون على رواية حمل الشاهد
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فرضنا بأن احلديث مل يكن يف وقعة تبوك وحدها بل قيل يف تبوك ويف غري 
تبوك، فإنه يعين أن الرسول استخلف سيدنا عليًا رضي اهلل عنه على أهله 

خالفه كرم اهلل وجهه يف وال يدل على است .دائمًا يف تبوك ويف غريها
بعد وفاة الرسول، وكل ما يدل عليه احلديث يف شرح ألفاظه  اخلـالفة

وشرح معناه هو: أال ترضى أن أجعلك ختلفين على أهلي أثناء غيايب، وكلما 
غبت، كما خلف هرون موسى أثناء غيابه، إال أن هرون نيب وأنت لست 

رواية مسلم عن عامر بن سعد  ولذلك جاء يف .نبيًا ألنه ال نيب بعد نبويت
نه ال نيب نـزترضى أن تكون مين مب أما» عن أبيه: ة هرون من موسى إال أ ل

هذا هو التشبيه الذي شبه به الرسول عليًا بالنسبة إليه  .أي بعد نبويت «بعدي
هبرون بالنسبة ملوسى، أي باالستخالف ليس غري، واالستخالف أثناء غيبة 

على  .ف على أهله كما هو نص احلديث بكاملهالرسول ال غري، واالستخال
أن تعدد املرات اليت قيل فيها احلديث الواحد ال خيرجه عن معناه وجيعل له 

فإن كون االستخالف يف تبوك إمنا كان يف أهل الرسول  .معىن آخر غريه
والروايات اليت تروي احلديث يف غري تبوك إمنا  .ليس غري، ثابت ال شبهة فيه

نفس النص الذي قيل يف تبوك يف ألفاظه ومعناه، وال تذكر قيدًا تنقل كلها 
لالستخالف غري القيد الذي ذكر يف حادثة تبوك وهو األهل، بل ال تذكر 

ولذلك حتمل على ما وردت فيه رواية تبوك، وذلك ألن رواية  .قيدًا مطلقًا
تبوك مقيدة باألهل وباقي الروايات مطلقة من أي قيد يف االستخالف 

وال يقال إن الروايات األخرى عامة، فإن ألفاظ  .حمل املطلق على املقيدفي
من ألفاظ العموم ألن نص الروايات كلها سواء رواية: أما  تاحلديث ليس

ترضى، أو رواية إنك، أو رواية أنت، وما شابه ذلك وهو مبثابة هرون من 
، لة هرون من موسىنـزلة معينة هي منـزموسى، فهذا الكالم خاص مب
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لة هرون من موسى جاءت يف بعض نـزإاّل أن م .لة عامةنـزوليست م
الروايات مطلقة، ومل تقيد بقيد وقيدت بقيد األهل يف رواية من الروايات 

 .فيحمل املطلق على املقيد، وتقيد مجيع الروايات باألهل
 وأما باقي األمور اليت طلبها موسى من اهلل يف قوله:        

                            
دعاء  لة هرون من موسى وال يف االستخالف، إذ هينـزفإنه ال حمل هلا يف م

من موسى إىل اهلل أن جيعل أخاه معينًا له، وأن يعطيه النبوة معه، ألن أمر 
 أن يشرك هرون فيه هو النبوة والرسالة، واشراكه موسى الذي طلب من اهلل

إمنا يكون يف هذا األمر ال يف احلكم، إذ مل يكن موسى حاكمًا وإمنا كان 
على أن الطلب هو طلب معاونة له وطلب إشراك له يف أمره، ال طلب  .نبيًا

لة موسى من نـزة ملنوفوق ذلك فإن هذه األمور ليست مبي .استخالف له
لة موسى من هرون هو استخالفه على قومه أثناء نـزبني ملهرون بل امل

وعليه فال وجود للمعاونة  .لته منه أنه خيلفه يف قومه أثناء غيابهنـزفم .غيابه
ة هرون من موسىنـزمب» واملشاركة يف النبوة يف قول الرسول: بل املعىن  «ل

 .هذا حمصور فيها باالستخالف يف القوم وال حتتمل النصوص معىن آخر غري
وقد يقال إن موسى كان حاكمًا ألنه نزلت عليه شريعة ليحكم هبا 
إذ فيها معاجلات وعقوبات، وإنه كان قائدًا جليش يريد أن حيتل بيت 

ذهب أنت وربك فقاتال، فيكون استخالفه هلرون يف ااملقدس وقال له قومه 
 واجلواب على .قومه هو استخالف يف النبوة واستخالف يف احلكم أيضًا

ذلك أن موسى مل يكن حاكمًا، ومل يرو عنه ال يف القرآن وال يف غريه أنه 
قام بتنفيذ األحكام على بين إسرائيل بالقوة والسلطان أو أنه كان حاكمًا 

والذين حكموا بين إسرائيل بشريعة موسى ليس موسى نفسه وال يف  .عليهم
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مان وغريمها من حياته، وإمنا هم من جاء بعده من األنبياء مثل داود وسلي
وأما قيادة موسى للجيوش فلم حتصل قط، واآليات اليت يف سورة  .امللوك

ليس فيها أي شيء يدل على قيادة موسى  26إىل آية  19املائدة من آية 
للجيش وإمنا فيها أن موسى طلب من قومه دخول األرض املقدسة فرفضوا 

ىت خيرج هؤالء اجلبارون وقالوا له إن فيها قومًا جبارين وإهنم لن يدخلوها ح
وكان من جراء  .منها وطلبوا أن يذهب هو وربه فيقاتال، وهو مل يذهب

وأما نزول شريعة على موسى فيها  .ذلك أن تاهوا يف األرض أربعني سنة
معاجلات وعقوبات فإن ذلك ال يعين أنه حكم هبا، بل الواقع أنه جاء هبا 

يف  ااملقدس فكان أن تاهو وبلغها لبين إسرائيل وحاول أخذهم إىل بيت
سيناء ومل حيصل هلم استقرار يف أيام موسى حىت انتهى عهده، وبعد أن 
انتهت عقوبتهم بالتيه انتقلوا بعد ذلك وحكمهم بشريعة موسى ملوك 

على أن اآليات  .وأنبياء منهم، وآيات القرآن تنطق بذلك يف أكثر من سورة
تخالف عن موسى يف النبوة حني اليت استخلف فيها هرون صرحية يف أهنا اس

    :141ى ليتلقى عن اهلل، وهي يف سورة األعراف من آية ـذهب موس
                                  

                                      

         155إىل آخر آية :                
    وكلها تتعلق بالنبوة واالستخالف فيها ويف تلقي األلواح  .اآلية

واختاذ بين إسرائيل العجل وحنو ذلك وليس فيها أدىن صلة يف احلكم 
ال حيتمل أن يشتبه أحد أهنا تتعلق باحلكم والسلطان وعليه فال و .والسلطان

 .شبهة يف أن موسى مل يكن حاكمًا ومل يستخلف هرون يف احلكم مطلقًا
لة مجيعها، سواء وردت لسبب نـزهذا هو معىن أحاديث امل
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كحادثة تبوك أو وردت مطلقة، فإهنا تدل على أن الرسول جعل عليًا على 
ناء غيابه حال حياته مثل ما جعل موسى هرون على قومه أهله خيلفه فيهم أث

وهبذا العمل، أي االستخالف من  .خيلفه فيهم أثناء غيابه حال حياته
لة هرون من موسى، فال توجد نـزالرسول لعلي يكون علي من الرسول مب

أي داللة يف هذه األحاديث على أن الرسول نص على أن يكون علي خليفة 
 .حلكم بعد وفاة رسول اهلل على املسلمني يف ا

وأما النص الثاين وحديث غدير خم، فإنه يف الرواية الصحيحة وهي 
رواية مسلم يوصي املسلمني بالتمسك يف كتاب اهلل ويف أهل بيته ليكرموهم 
وحيترموهم وال يؤذوهم، وليس فيه أي داللة على أن الرسول يستخلف أهل 

 «ل بييت أذكركم اهلل يف أهل بييتوأه» ، فاحلديث يقول:اخلـالفةبيته يف 
وهذا ليس فيه ما يدل على أنه جعل أهل بيته خلفاء على الناس يف احلكم 

واللفظ صريح ومنطوقه ومفهومه ال يفهم منه أبدًا أنه  .من بعد وفاته
من  اخلـالفةاستخلف أهل بيته أو أحدًا منهم على حكم املسلمني يف 

ثالثة ومجيع الروايات اليت مثلها فإهنا ال خترج وأما الروايتان الثانية وال .بعده
عليًا  الرسول  عما جاء فيها، فإن يف هذه الروايات أمرين: أحدمها جعل

نا أوىل هبم من » موىل للمؤمنني بقوله: إن اهلل موالي وأنا موىل املؤمنني، وأ
د اللهم وال من وااله وعا - يعين علياًًً -أنفسهم، من كنت مواله فهذا مواله 

 :يوصي يف عترته خريًا فيقول  أما األمر الثاين فهو أنه .«من عاداه
وعتريت أهل بييت، فإنه نبأين اللطيف اخلبري أهنما لن ينقضيا حىت يردا علي »

وال يوجد يف هذه األحاديث كلها على تعددها وعلى اختالف  «احلوض
فسنتحدث عنه  أما األمر األول، وهو املواالة، .رواياهتا غري هذين األمرين

وأما األمر الثاين فال  .عند الكالم عن أحاديث الوالية بعد هذا النص مباشرة
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خيرج عن كونه وصية للمسلمني بعترته أهل بيته خريًا، ليكرموهم 
وحيترموهم وال يؤذوهم، فإنه سيسأهلم عنهم، وإن أهل بيته وكتاب اهلل 

أحاديث  -األحاديث  فال يوجد يف هذه .سيظالن مقترنني إىل يوم القيامة
أكثر من توصية املسلمني خريًا بعترته، وال يوجد فيها أي شيء  - غّدير خم
بعد وفاة رسول  اخلـالفةاستخالف علي، أو استخالف آل بيته يف يدل على 

 فأين االستخالف يف قول الرسول حسب مجيع الروايات السابقة اليت .اهلل 
تردون علي عن الثقلني كتاب اهلل  وإين سائلكم حني» روت حديث غدير خم:

ثقلني وإين» أو قوله: «وعتريت أهل بييت كتاب اهلل تعاىل  ،قد تركت فيكم ال
أو  «بييت وإين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعتريت أهل»أو قوله:  «وعتريت

فال تقدمومها فتهلكوا وال » أو قوله: «فانظروا كيف ختلفوين يف الثقلني» ه:قول
أيوجد يف هذه النصوص أكثر من تذكري املسلمني  .«فتهلكوا هماتقصروا عن

وهل يفهم أحد من ذلك أن هذا يعين أهنم  ؟وتوصيته هبم خريًا  بعترته 
ومن أين يؤخذ  ؟خلفاء على املسلمني يف احلكم بعد وفاة رسول اهلل 

وعليه فليس يف حديث خم يف  ؟أمن منطوق الكالم أم من مفهومه ؟هذا
وال على  اخلـالفةالسابقة أي دليل على استخالف علي على الروايات 

 .استخالف آل البيت فيسقط االستدالل به
وأما النص الثالث وهو أحاديث الوالية، فإن هذه األحاديث هبذه 

على أن هذه األحاديث لو  .األلفاظ مل خيرجها الشيخان البخاري ومسلم
النصوص اليت صحت عند من حيتجون هبا على استخالف علي، فإن 

ألن مجيع ألفاظها ال خترج  .أوردوها ال ميكن أن يستنبط منها االستخالف
 ،«نت ويلّ كل مؤمن بعديأ» ،«ولّيكم بعدي» ،«ويل كل مؤمن بعدي» عن:

ه وليكم بعدي» ،«ويل املؤمنني من بعدي» يًا بعدي» ،«فإن  ،«فليوال عل
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ه » ،«ينفمن تواله فقد توال» ،«فليتول علياً وذريته من بعدي» ت فإن والي
فهذه األلفاظ وأمثاهلا من سائر الروايات ال خترج  .«وال من وااله» ،«والييت

وتفسرها  .عن لفظ الويل، واملوىل، واملواالة، ولذلك مسوها أحاديث الوالية
 «اللهم وال من وااله وعاد من عاداه» مجيعها روايتهم يف حديث غدير خم:

وقد  .وا معهم وأن حيملوا هلم الوالء واحملبةفاملراد منها نصرهتم، وأن يكون
 وردت كلمة ويل ووايل وتوىل يف القرآن، قال تعاىل:         

    ،                          

    ،                   ،          

         ،                ،          
     ،                ،                

،                    ،                 
     ،          ،                           

              . ل منه: توالهيقا .ويف اللغة: الويل ضد العدو. 
واملوىل الناصر، والسيد، واملواالة ضد املعاداة، والويل: من يلي أمر الصغري 

وويل النكاح وويل املال، وويل اليتيم الذي يلي أمره ويقوم  .كاألب واجلد
الويل من أمساء اهلل تعاىل هو الناصر وقيل )ويف معجم لسان العرب:  .بكفالته

والويل الصديق والنصري التابع )وقال:  (ق القائم هبااملتويل ألمور العامل واخلالئ
أي من  «من كنت مواله فعلي مواله» :قال أبو العباس يف قوله  .(احملب

حىت أن شراح  .وكلها يف غري معىن احلكم والسلطان .حبين وتوالين فليتولهأ
هذا احلديث ممن يقولون بأنه ينص على خالفة علي مل يستطيعوا أن يأتوا 

 .عىن صريح من اللغة بأن كلمة موىل معناها لغًة احلكم والسلطانبأي م
فمثاًل يقول الشيخ عبد احلسني أمحد األميين النجفي يف كتابه ]الغدير[ يف 
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إىل هنا مل يبق للباحث ملتحد عن البخوع »شرح حديث الغدير ما نصه: 
وانه من  تجميء املوىل مبعىن األوىل بالشيء وإن تنازلنا إىل أنه أحد معانيه

وقد أورد لكلمة املوىل سبعة وعشرين معىن ومل يذكر منها « املشترك اللفظي
بعد أن علمنا أن شيئًا من معاين املوىل املنتهية إىل »احلكم والسلطان فقال: 

سبعة وعشرين معىن ال ميكن إرادته يف احلديث إاّل ما يطابقهما من املعاين 
 -ابن األخت  5 -االبن  4 -عم ابن ال 3 -العم  2 -الرب  1أال وهي: 

املنعم عليه  11 -التابع  10 -املالك  9 -العبد  8 -املعِتق  7 -املعَتق  6
 16 -اجلار  15 -الصاحب  14 -احلليف  13 -الشريك  12 -
 21 -الفقيد  20 -املنعم  19 -القريب  18 -الصهر  17 -يل نـزال

 -احملب  24 -الك واملعتق السيد غري امل 23 -األوىل بالشيء  22 -الويل 
هذه هي  .«املتويل يف األمر 27 -املتصرف يف األمر  26 -الناصر  25

املعاين اليت أوردها ومل يورد أي معىن صريح لكلمة موىل مبعىن احلكم 
ولذلك فإنه حني شرح هذه املعاين بالنسبة للحديث توصل إىل  .والسلطان

تأيه يف خصوص املقام بعد على أن الذي نر»معىن منها اختاره فقال: 
اخلوض يف غمار اللغة وجماميع األدب وجوامع العربية أن احلقيقة من معاين 
املوىل ليس إاّل األوىل بالشيء وهو اجلامع هلاتيك املعاين مجعاء ومأخوذ يف 

ومن ذلك يتبني أنه مل يرد الويل مبعىن احلاكم،  .«كل منها بنوع من العناية
 .ىن احلكم، ال يف القرآن وال يف احلديث وال يف اللغةومل ترد املواالة مبع

واأللفاظ تفسر إما مبعناها اللغوي أو مبعناها الشرعي، فمن أين يأيت تفسري 
لعلي وألل  اخلـالفةهذه األحاديث بأن الويل واملواالة، معناها إعطاء 

وإننا لو سرنا مع الذين يستدلون هبذه األحاديث بكل معىن من  ؟البيت
 ويل ومعاين مواالة فإنه مل يرد هلا معىن تويل احلكم مطلقًا وال يف نص معاين
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نعم حني نقرن كلمة ويل بكلمة أمر فحينئذ يصبح معناها  .من النصوص
ويف األحاديث اليت يسموهنا أحاديث الوالية مل  .(ويل األمر)احلاكم فيقال 

 من روايات ترد كلمة األمر مع كلمة ويل ال يف روايات من رواياهتم، وال
 .بعد رسول اهلل اخلـالفةغريهم، وحينئذ ينتفي من األحاديث معىن تويل 

ال كلمة موىل وال كلمة ويل وال كلمة  -نعم إن كلمة والية فقط 
 .لفظ مشترك له عدة معاٍن، منها النصرة ومنها السلطان أي احلكم - مواالة

ل، جاءت فيه العما نـزوورد يف األحاديث اليت يرووهنا حديث ذكره ك
 .كلمة والية فقد يقال أن هذه تعين احلكم حبسب ما نصت عليه اللغة

واجلواب هو أن هذه الكلمة وردت يف احلديث مبعىن توىل، ونص احلديث 
وصدقين  اللهم من آمن يب» فنصه كما يرويه احملتجون به هو: .يدل عليها

ته والييت ووالييت والي وهذا  «ة اهلل تعاىلفليتول علي بن أيب طالب فإن والي
النص يعني أن املراد منها النصرة، إذ الرسول يدعو من آمن به ليتوىل علي 

 .بن أيب طالب، ألن من يتواله يتوىل الرسول ومن يتوىل الرسول يتوىل اهللا
ته والييت» هذا هو معىن كلمة والية، ولذلك جاء التعبري بالفاء:  «فإن والي

سلطان هو أخذي بل الذي يفهم فقط هو أن وال ميكن أن يفهم فإن أخذه ال
وبذلك يظهر أن مجيع األحاديث اليت ورد فيها أن عليًا ويل  .نصرته نصريت

ن يتولوه ألن واليته أاملؤمنني بعد الرسول وموالهم، وأن عليهم مواالته، و
والية للرسول، مجيع هذه األحاديث مهما جرى تفسريها حسب اللغة 

ال ميكن أن تعطي تويل احلكم ال حبسب معىن وحسب نصوص القرآن فإنه 
 .الكلمة، وال حبسب وضعها يف اجلمل اليت وردت يف األحاديث املذكورة

من  باخلـالفةفال تصلح ألن تكون دلياًل على أن الرسول استخلف عليًا 
 .بعده فيسقط حينئذ االحتجاج هبا
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تقة من وهنا ال بد أن ننبه إىل مسألتني: إحدامها أن كون الكلمة مش
مادة معينة ال يعين أن مجيع مشتقات هذه املادة تتحد يف املعىن وأن إحداها 

بل قد تعطي اللغة أكثر من كلمة للمعىن وقد ال تعطي  .تعطي معىن األخرى
للكلمة إاّل معىن واحدًا وضعت له، وال يعطي هذا املعىن غريها، وذلك كله 

يعين االحتاد يف املعىن،  فاحتاد الكلمات باالشتقاق ال .حسب وضع العرب
بل تأخذ الكلمة معناها الذي وضعه هلا العرب بغض النظر عن مادة 

فكلمة جاء وكلمة أجاء مها من مادة واحدة ومع ذلك فجاء  .االشتقاق
معناها أتى، وأجاء معناها أجلأ، والنضو بكسر النون معناها البعري املهزول 

وىل ال يعين كون من معانيها وكلمة م .وبضم النون معناها الثوب اخللق
األمر واملتويل لألمر وأوىل الناس، أن يكون ذلك يعين احلكم  يف املتصرف

ة ويل األمر تعين احلكم والسلطان ألهنما من اشتقاق موالسلطان ألن كل
فاملوىل غري ويل األمر يف املعىن، واملتصرف يف األمر واملتويل لألمر  .واحد

وموىل هلا عدة  .فويل األمر خاصة باحلاكم .ملعىنأيضًا غري ويل األمر يف ا
واملتصرف يف األمر تعين املتصرف يف كل أمر وال  .معاٍن ليس منها احلكم

تعين احلاكم خبصوصه، وال يفهم منها أهنا تعين احلكم، ألن اللغة مل تضع 
واملسألة مسألة توقيفية على ما وضع العرب للكلمة من معىن ال  .ذلك هلا

 .فهم الشخص من جمموع الكلمات أو من خمتلف املدلوالتحسب ما ي
وعليه فإن كلمة موىل ما دام مل يضع هلا العرب معىن احلكم والسلطان 

أما املسألة الثانية، فهي أن القرائن  .هذه واحدة .صراحة فال تفسر هبا مطلقًا
يف اجلملة مهما كانت ال تعطي الكلمة معىن غري معناها الذي وضعها له 

فالقرائن تعني معىن من املعاين املشتركة أو املتضادة  .رب يف صريح أقواهلمالع
للكلمة وتصرفه عن غريه، وال جتعل هذه القرائن للكلمة معىن جديدًا مل 
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فكلمة موىل لفظ مشترك، واجُلمل اليت وردت فيها تعني  .يضعه هلا العرب
فكون كلمة موىل  .هلا معىن من هذه املعاين، ولكنها ال تعطيها معىن جديدًا

جاءت و ،جاءت يف احلديث الذي يقال له حديث الثقلني، أو حديث الغدير
قرائن من اجُلمل تدل على احلث على اعتبار املسلمني لعلي بناء على 

ال يعطيها معىن جديدًا وهو أن يكون علي  ، فإن هذااعتبارهم للرسول
ومن هنا يظهر  .ملعىنحاكمًا بعد الرسول، ما دامت اللغة مل تضع هلا هذا ا

أن حديث الغدير وغريه مما جاءت فيه كلمة موىل وويل من األحاديث ال 
يستنبط منها أن عليًا خليفة لعدم وضع العرب هذا املعىن هلذه الكلمات 

 .صراحة
وأما النص الرابع وهو أحاديث املؤاخاة، فإن جمرد قراءهتا يسقط 

 ن النصوص اليت وردت فيه هي:فإ .االحتجاج هبا من رؤية مجلها وألفاظها
 ،«ومين وإيّل» ،«أخي وأبو ولدي» ،«أخي وابن عمي» ،«أنت أخي ووارثي»
علي أخو رسول » ،«أخي ووزيري تقضي ديين وتنجز موعدي وتربئ ذميت»

وكلها ألفاظ ومجل ال ميكن ألحد أن يستنبط منها االستخالف ال من  «اهلل
مور خاصة بني اثنني أحدمها يعرب عن قريب وال من بعيد، ألهنا ال تزيد عن أ

فالرسول يعرب عن شدة قرب علي منه بأنه  .شدة قرب اآلخر منه بأنه أخوه
وليس يف هذا أي أمر عام وال  .أخوه وبأنه منه، وبأنه معينه ويقضي ديونه

ولو فرضنا أن عليًا أخو الرسول الشقيق أو أنه  .عالقة له باحلكم واخلالفة
فقوله لعلي أنت  .على أن ذلك معناه أن يكون خليفة بعدهابنه، فإنه ال يدل 

أخي أو ابين أو وزيري أو غري ذلك ال عالقة هلا باحلكم وال داللة فيها على 
، ال من قريب وال من بعيد، ال لغة وال شرعًا، وال اخلـالفةاالستخالف يف 

فال تصلح هذه األحاديث حجة على أن الرسول  .بأي وجه من الوجوه
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 .من بعده، فيسقط االحتجاج هبا باخلـالفةىل علي عهد إ
أما القسم الثالث الذي ورد فيه نص صريح أن الرسول استخلف 
عليًا ليكون خليفة من بعده فهو حديثان: أحدمها رواية من روايات حديث 

والثاين احلديث الذي  ،الغدير يف رواية من روايات صاحب كتاب ]الغدير[
رواية صاحب كتاب الغدير فإنه ذكر رواية له يف أما  .يسمونه حديث الدار

وذكر رواية أخرى نسبها  (وصيي وخليفيت)أول كتابه مل يذكر فيها كلمة: 
أي الشيخ عبد  -للطربي ورد فيها لفظ وصيي وخليفيت صرحيًا فقد قال 

احلسني أمحد األميين النجفي صاحب كتاب الغدير يف كتابه حتت عنوان: 
جعفر حممد بن جرير احلافظ أبو » :ما نصه - يزالغدير يف كتاب العز

كتاب الوالية يف طرق  -أخرج بإسناده يف  .هـ 310سنة  الطربي املتوىف
بغدير ُخم يف   ملا نزل النيب» عن زيد بن أرقم قال: - حديث الغدير

الوداع وكان يف وقت الضحى وحر شديد أمر بالدوحات  رجوعه من حجة
خطبة بالغة مث قال: إن اهلل تعاىل  ة فاجتمعنا فخطبفقمَّت ونادى الصالة جامع

 : أنزل إيل                                 

             وقد أمرين جربيل عن ريب أن أقوم يف هذا املشهد
علي بن أيب طالب أخي ووصيي وخليفيت واإلمام  وأعلم كل أبيض وأسود أن

وهذه الرواية ُتَرد دراية  .هذه إحدى روايات حديث غدير خم .«بعدي
ونصها جيعل ما قيل فيها من الوصاية واالستخالف واإلمامة بعد الرسول 

 باطاًل ال أصل له وذلك لعدة وجوه:
بعد  ل يف حجة الوداع وإمنا نزلتنـزأحدها: إن هذه اآلية مل ت

سورة الفتح عام احلديبية، فإن هذه اآلية من سورة املائدة، وسورة املائدة 
من صلح  نزلت بعد سورة الفتح وسورة الفتح نزلت أثناء رجوعه 
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ونظرة واحدة إىل املصحف تري ببساطة ووضوح وقت نزول آية:  .احلديبية
                     فتكون  .ري أهنا نزلت بعد الفتحوت

اآلية نزلت قبل حجة الوداع بأربع سنني وال عالقة هلا حبديث غدير خم 
على مجيع الروايات، ألن مجيع روايات حديث غدير خم تقول إنه حصل 

وهذا وحده كاف لرد احلديث والقطع ببطالن ما زعم فيه  .يف حجة الوداع
 .من الوصية واالستخالف

ىن اآلية صريح يف منطوقها ومفهومها يف أن الرسول : إن معهاانيث
 .أمر بتبليغ ما أنزل إليه من ربه، وما أنزل إليه من ربه هو الرسالة اإلسالمية

 : اآلية نفس يف قوله غريه دون املقصود املعىن وحده وجيعله ذلك ويعني   
                    نزل إليك فإنك ال أ أي وإن مل تبلغ ما

 تكون بلغت رسالته، وهذا نص بأن املراد بقوله:            رسالة
 وفوق ذلك فإن كلمة:  .اهلل وليس شيئًا آخر     حيثما وردت يف

القرآن فاملراد منها تبليغ رسالة اهلل، ومل ترد يف غري هذا املعىن يف القرآن 
 اىل: ـقال تع .لقًاـمط          ،               

،                ،             ،         
     ،                .  :وأيضًا فإن كلمة      

      حيثما وردت يف القرآن فاملراد منها الشريعة ومل ترد يف غري هذا
 قال تعاىل:  .املعىن يف القرآن مطلقًا                       

         ،               ،                   
                   ،                    

،                        ،       
                    ،     
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                        ،            

                      ،              
                                     

             ،                         
                رآنـات يف القـذا مجيع اآليـوهك. 

 ة: ـوآي              قد ذكرت يف اآلية اليت قبلها كلمة ما أنزل
وفيها ويف اآلية اليت بعدها مبعىن واحد هو الشريعة، حىت أن اللفظ يف اآلية 

 اليت بعدها هو نفس اللفظ الذي فيها:                 وهذا
 كله يعني أن معىن:         :يف قوله               هو
الكلمتني:  وهو واضح لكل من يتتبع كل كلمة من هاتني .الشريعة اإلسالمية

      و           رآنيف مجيع آيات الق. 
 ثالثها: إن:      :يف قوله            فعل ماض مبين

للمجهول وهو يعين أن ما يريد منه أن يبلغه سبق أن أنزل إليه من اهلل، أي 
سبق أن جاء به الوحي وأنزل على الرسول، فاهلل يأمر الرسول أن يبلغ الناس 

قبل نزول اآلية، ال تبليغ  نزل يءفيكون املعىن تبليغ ش .ما سبق وأنزل إليه
زول اآلية ونزلت اآلية يف شأنه وأمر بتبليغه وفسره ـأمر معني حاصل بن

لذلك ال يتأتى جعل احلديث شرحًا  .الرسول بأنه الوصية واالستخالف
ألن احلديث الذي يكون سبب نزول اآلية، تكون اآلية  .لسبب نزول اآلية

ديث فتكون نزلت يف شيء وقت حصوله، نزلت يف احلادثة اليت يذكرها احل
ومن هنا ال  .ل اآليةنـزوهذه اآلية صرحية بأهنا تبليغ شيء حصل قبل أن ت

 .ولنـزيصلح احلديث سببًا لل
 رابعها: إن كلمة:     :يف قوله            اسم
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 موصول أو نكرة مقصودة وهي تصلح ألن يكون ما أنزل إليه أمرًا واحدًا
وحكمًا واحدًا، وتصلح أن يكون ما أنزل إليه أمورًا متعددة وأحكامًا 

أي يصلح ألن يكون معناها بلغ احلكم الذي أنزل إليك، ويصلح أن  .كثرية
والذي يعني  .يكون معناها بلغ مجيع ما أنزلناه إليك من األمور واألحكام

يتبني أن التدقيق فيها ومن جمرد قراءة اآلية فضاًل عن  .أحد املعنيني هو القرينة
 قوله:           :يعني يف قوله رسالته أن معىن     هو مجيع

 ما أنزل إليك وهو رسالة اهلل، وينفي أن يكون معىن:     احلكم الذي
أنزل إليك نفيًا قاطعًا، فوق كون كلمة رسالته قد بينت معىن ما أنزل إليك 

 .اهللبأنه رسالة 
 خامسها: إن قوله تعاىل يف ختام اآلية:           

                        تطمني من اهلل للرسول وأمان
له من األذى الذي يصيبه من جراء تبليغ رسالته، وهذا التطمني ال يكون من 

ا هو تطمني من أذى يصيبه من تبليغ أذى يصيبه من تبليغ حكم معني وإمن
فمعىن ختام  .الرسالة كلها للكفار وال سيما إذا كان تبليغها يصحبه القتال

ألنه  .اآلية واهلل يعصمك يف تبليغ هذه الرسالة بواسطة اجلهاد من أذى الناس
حني نزلت هذه اآلية كانت طريقة تبليغ الرسالة هي اجلهاد أي القتال 

له  اخلـالفةأن يراد يعصمك من حساد علّي يف جعل وال ميكن  .بالسيف
ألن العصمة  .أي يعصمه على حد قوهلم من أيب بكر وعمر وعثمان وأمثاهلم

ويعني أن املراد بالناس هم الكفار قوله يف  .يف اآلية من الناس ال من املؤمنني
 ختام اآلية:                     . يكون وعد اهلل  وعليه

للرسول يف محايته وحفظه من أذى الكفار يف تبليغ ما أنزل إليه يعني أن 
قد يقال إن الرسول سبق وبلغ  .املراد من التبليغ يف اآلية تبليغ رسالة اإلسالم
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الرسالة قبل نزول هذه اآلية فال معىن لقوله بلغ ما أنزل إليك وهو قائم يف 
أن هذا األمر بالتبليغ ال خيرج عن أحد واجلواب على ذلك هو  .التبليغ

أمرين: إّما أن يكون الرسول كتم الرسالة ومل يبلغها، وإما أن يكون هنالك 
أناس مل يبلغهم الرسالة بعد، ويعترب عدم تبليغهم عدم تبليغ للرسالة للعامل، 
وال ميكن أن يكون هذا األمر يعين كتمانًا حلكم معني أنزل إليه ومل يبلغه، 

بليغًا حلكم معني ال تتم الرسالة إال به، وذلك ألن كتمان حكم واحد وال ت
يطعن يف نبوة الرسول ورسالته ككتمان رسالته كلها فيستحيل أن يكون 

 كتمانًا حلكم معني، وألن اآلية تقول:                فهي تنفي
لغ حكمًا معينًا، ال سيما وهذا يعين أنه مل يبلغ الرسالة، ال أنه مل يب .التبليغ

والرسول من أول يوم كان يبلغ  .وأن تبليغ حكم واحد يعترب تبليغًا للرسالة
وهلذا ال  .األحكام حسب نزوهلا منجمًا، وكان يعترب تبليغه كل حكم تبليغًا

ميكن أن يكون املعىن مل تبلغ حكمًا معينًا، بل الذي تعطيه اجلملة أنه مل يبلغ 
ه يستحيل عليه عدم التبليغ، وثبت أنه قبل نزول هذه اآلية ومبا أن .الرسالة

كان يبلغ، فيكون معىن نزول اآلية أن هنالك أناسًا مل يبلغهم الرسالة بعد، 
ويعترب عدم تبليغهم عدم تبليغ للرسالة للعامل، والتبليغ للرسالة ال يعترب تبليغًا 

يغ الرسالة للناس الذين مل لذلك أمره اهلل بتبل .هلا إال إذا كان تبليغًا للعامل
يبلغهم، أي بتبليغها للعامل حىت يعترب تبليغًا، وأن يكون هذا التبليغ بطريقة 

ويؤيد هذا أن اآلية نزلت على الرسول بعد صلح احلديبية، وقد كان  .اجلهاد
ذلك التاريخ هم العدو الرئيسي الذي حياربه الرسول لنشر الدعوة حىت 

وقوف التبليغ يف اجلهاد، فأمره اهلل باالستمرار  ا يفهمقريش، فبصلحهم رمب
يف التبليغ بطريقة اجلهاد لباقي الناس الذين مل يبلغهم من العرب والروم 
والفرس والقبط وغريهم حىت يكون تبليغه تبليغًا للرسالة للعامل حىت يعترب 
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قاتل  وهذا ما حصل بالفعل، فبعد نزول هذه اآلية .تبليغًا هلذه الرسالة العاملية
الرسول اليهود يف خيرب، وجهز معركة مؤتة، وذهب يف جيش ضخم إىل 
تبوك ليحارب الروم وأقام فيها، وفتح مكة، وكاتب ملوك فارس والقبط 

 والروم وسائر امللوك مما يتضح منه معىن نزول قوله:             
 وقوله:              وقوله :                

 وقوله:                     . 
العمال وشرح هنج البالغة فإنه  نـزوأما حديث الدار كما يرويه ك

 يتلخص فيما يلي: ملا نزلت:              دعا الرسول
لطعام ودعوة آل عبد املطلب، فقام علي بتنفيذ عليًا وكلفه بتحضري ا

وبعد أن شبع القوم وارتووا، وقف الرسول بينهم خاطبًا: يا بين  .األوامر
عبد املطلب إين واهلل ما أعلم أن شابًا يف العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم 
 به، إين قد جئتكم خبري الدنيا واآلخرة، وقد أمرين اهلل أن أدعوكم إليه فايكم
يؤازرين على هذا األمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفيت فيكم، أحجم 
القوم عن الدعوة إال عليًا وهو أحدثهم سنًا، فقد أجاب قائاًل: أنا يا رسول 
اهلل أكون وزيرك عليه، أما النيب فقد أعاد القول وال يزال القوم حمجمني، 

علي وقال للحاضرين:  وال يزال علي معلنًا القبول، وعندئذ أخذ النيب برقبة
هذا أخي ووصيي وخليفيت فيكم فامسعوا له وأطيعوا، والقوم يضحكون من 

قد أمرك أن »النيب ودعوته وقد قالوا أليب طالب وهم خيرجون من دار النيب: 
 .هذه خالصة حديث الدار كما يرويها احملتجون هبا .«تسمع البنك وتطيع

 وقد روى البخاري حادثة يوم نزلت:           

       روى  .بأن الرسول صعد على الصفا ومل يرو إعداد الطعام
أمحد بن حنبل يف مسنده حديثني، حديثًا عن صنع الطعام ومل يذكر فيه أنه 
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 كان يوم نزلت:              وحديثًا ذكر فيه أنه صنع
 ونعرض هذه النصوص أواًل مث نبني ما فيها: .الطعام يوم نزلت اآلية

لبخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: ملا  روى ا
 نزلت:              صعد النيب  على الصفا فجعل

ينادي يا بين فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حىت اجتمعوا فجعل الرجل إذا 
 لينظر ما هو، فجاء أبو هلب وقريش مل يستطع أن خيرج، أرسل رسواًل

رأيتكم لو أخربتكم أن خياًل بالوادي تريد» فقال: م  أ أن تغري عليكم أكنت
قالوا نعم ما جربنا عليك إال صدقًا، قال: فإين نذير لكم بني يدي  ؟مصدقي
 ؟ذا مجعتناـائر اليوم، أهلـفقال أبو هلب: تبًا لك س .«شديد عذاب

 لت: نـزف                            

. :وهذا يدل على أن حادثة صنع الطعام مل تكن يوم نزلت      
            وروى  .ألهنا ال تلتئم مع ما ورد يف نص احلديث

وانة عن عثمان بن أمحد بن حنبل يف مسنده قال: حدثنا عفان، حدثنا أبو ع
 املغرية عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي قال: مجع رسول اهلل 

أو دعا رسول اهلل بين عبد املطلب فيهم رهط كلهم يأكل اجلذعة ويشرب 
ق، قال فصنع هلم مدًا من طعام فأكلوا حىت شبعوا، قال وبقي الطعام لفرا

ىت رووا وبقي الشراب كأنه مل كما هو كأنه مل ميس، مث دعا ِبُغمٍر فشربوا ح
ىل » ميس أو مل يشرب، فقال: يا بين عبد املطلب، إين بعثت لكم خاصة وإ

ناس عامة، وقد رأيتم من هذه اآلية ما رأيتم فأيكم يبايعين على أن يكون أخي  ال
يه وكنت ؟وصاحيب أصغر القوم قال:  قال فلم يقم إليه أحد، قال: فقمت إل

يف ارات كل ذلك أقوم إليه فيقول قال: ثالث م .جلسا :فقال جلس، حىت كان 
ثة ضرب بيده على يدي ثال ومنه يتبني أنه ال ذكر حلادثة  .انتهى النص «ال
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 نزول:               وإن الرسول عرض عليهم اإلسالم
 .ومن يسلم يكن أخًا للرسول وصاحبه ومل يقل لعلي شيئًا

حدثنا »ية فقد روى أمحد بن حنبل يف مسنده قال: وأما الرواية الثان
اسود بن عامر حدثنا شريك عن األعمش عن املنهال عن عباد بن عبد اهلل 

 اآلية:  هذه نزلت قال: ملا علي عن األسدي             

  قال: مجع النيب  :من أهل بيته، فاجتمع ثالثون، فأكلوا وشربوا قال
ة، ويكون  من يضمن عين» ل هلم:فقا َدْيين ومواعيدي ويكون معي يف اجلن

فقال رجل مل يسمه شريك: يا رسول اهلل أنت كنت حبرًا من  ؟خليفيت يف أهلي
قال: مث قال اآلخر، قال: فعرض ذلك على أهل بيته، فقال علي رضي  .يقوم هبذا

نا ه: أ أهله شخصًا  ومنه يتبني أن الرسول طلب من .انتهى النص «اهلل عن
يضمن دينه ومواعيده وجزاء ذلك يكون معه يف اجلنة ويكون خليفته يف 

وال يوجد يف هذين النصني كلمة وصيي، وال كلمة  .أهله، فقال علي أنا
خليفيت مطلقة، وإمنا وردت كلمة خليفيت مقيدة يف األهل، واخلليفة يف 

وهذه  .له بهاألهل غري اخلليفة يف منصب احلكم واإلمامة، وال عالقة 
النصوص هي اليت وردت يف الكتب الصحاح ووردت هي نفسها بروايات 
متعددة بألفاظ متقاربة ومعاٍن واحدة، ومل يرد فيها مجيعها كلمة وصيي وال 
كلمة خليفيت مطلقة، ومل يرو أحد من أصحاب الصحاح مجيعهم، وال من 

 مطلقة، ال طريق ثقة من الثقات حديثًا فيه كلمة وصيي أو كلمة خليفيت
بالنسبة لعلي وال بالنسبة لغريه، فتسقط احلجة لعدم وجود دليل عليها يف 

 .الصحاح
أما النص الذي رواه من حيتجون باستخالف علي وأطلقوا عليه 

واحلديث يرد  .اسم حديث الدار، فإن هذا النص هبذه الرواية مردود دراية
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رد رواية أو رد دراية  فإذا .دراية من حيث املعىن، ورواية من حيث السند
 أما رده دراية فلعدة أمور منها: .سقط اعتباره، وسقط االحتجاج به

أواًل: يف هذا احلديث ُيرى أن الرسول يطلب مؤازرة آل عبد 
وهذا باطل من  .املطلب له يف دعوته، ويشترط أن يكون هلم األمر من بعده

ة اليت رفض فيها احلادث وجهني: أحدمها أنه يناقض قول الرسول وفعله يف
األمر » أن يكون هلا األمر من بعده إذا أسلمت، وقال: طلب قبيلة بين عامر

 قال: فقد روى ابن هشام يف كتابه سرية النيب  .«هلل يضعه حيث يشاء
قال ابن اسحق وحدثين الزهري أنه أتى عامر بن صعصعة، فدعاهم إىل اهلل »

يقال له بيجرة بن فراس:  عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم
واهلل لو اين أخذت هذا الفىت من قريش ألكلت به العرب، مث قال له: أرأيت 
إن حنن تابعناك على أمرك مث أظهرك اهلل على من خالفك، أيكون لنا األمر 

قال: فقال له: أفنهدف  .«األمر هلل يضعه حيث يشاء» قال: ؟من بعدك
 كان األمر لغرينا، ال حاجة لنا بأمرك، حنورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك اهلل

أي أمر  «يشاء األمر هلل يضعه حيث» ، فكيف يقول الرسول:«فأبوا عليه
فأيكم يؤازرين على » واحلكم من بعده، ويقول لبين عبد املطلب: اخلـالفة

أليس ذلك تناقضًا  «يكون أخي ووصيي وخليفيت فيكم هذا األمر على أن
ومبا أن حديث الدار  .أحد القولني مردودًا حتمًافال بد أن يكون  ؟واضحًا

 نزلت:   حني يقال إنه كان                أي يف السنة
قد حصل حني عرض  «األمر هلل يضعه حيث يشاء» الثالثة للبعثة وحديث:

الرسول نفسه على القبائل أي يف السنة العاشرة للبعثة أي بعد حديث الدار 
أما الوجه الثاين فهو أن الرسول يف هذا  .يكون حديث الدار هو املردودف

احلديث جيعل للكفار شيئًا حىت يسلموا، بل جيعل هلم أعظم األمور وهو 
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من بعده على املسلمني مجيعًا مثنًا لدخوهلم يف اإلسالم، وهذا  اخلـالفة
يدعو  فالرسول كان .يناقض عمل الرسول يف دعوته ويناقض أحكام الشرع

الناس لإلسالم ألنه الدين احلق، ومل يرو عنه وال حديث ضعيف، أنه جعل 
وأما املؤلفة قلوهبم فهم  .شيئًا َقلَّ أو كثر لكافر مقابل أن يدخل يف اإلسالم

مسلمون يعطون من الزكاة لتتقوى هبم الدولة، وليسوا كفارًا يعطون 
ًا مقابل أن يدخلوا يف ليدخلوا يف اإلسالم، وال جيوز أن يعطى الكفار شيئ

 .اإلسالم
ثانيًا: إن احلديث يذكر أن الرسول قد أومل الوليمة وأعد الطعام 
للكفار من أجل أن يدعوهم لإلسالم، ومجعهم على الطعام ليدخلوا يف 
اإلسالم، ومل يصنع الطعام لعلي املسلم، فإذا رفض هؤالء اإلسالم ورفضوا 

يسلموا، فال شأن لعلي يف ذلك حىت  أن يكون هلم األمر من بعده مقابل أن
يتصدى لإلجابة ألنه ليس مدعوًا لإلسالم إذ هو مسلم، وال اخلطاب موجه 

وخليفيت  هذا أخي ووصيي» له، فال شأن له يف هذا االجتماع حىت يقول له:
ه وأطيعوا  .إذ هو ليس حمل خطاب وال حمل مفاوضة «فيكم فامسعوا ل

م رفضوا اإلسالم، وبالرغم من ثالثًا: إن احلديث يذكر أن القو
تكرار عرضه عليهم أصروا على الكفر وعلى رفض أن يكون هلم األمر من 
بعده مقابل دخوهلم يف اإلسالم، وظلوا كفارًا فكيف يقول هلم الرسول 

ويأمرهم بالسمع والطاعة له، وهو يعلم  «هذا خليفيت فيكم» خماطبًا إياهم:
 .؟يكون خليفة فيهم وهم كفار وكيف ؟أهنم كفار قد رفضوا اإلسالم

هذا أخي ووصيي وخليفيت » رابعًا: إن الرواية اليت يرووهنا تقول:
ه وأطيعوا فهو خطاب آلل عبد املطلب، إذ صّدر الكالم  «فيكم فامسعوا ل

بقوله يا بين عبد املطلب، فهو خاص هبم، إذ قد جعله خليفة فيهم، أي يف 
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فال يكون  «وخليفيت فيكم» قال: آل عبد املطلب ال خليفة للمسلمني، إذ
وال يقال هنا العربة بعموم  .حينئذ خليفة للمسلمني كما هو صريح النص

فضاًل عن أن  .اللفظ ال خبصوص السبب، ألن هذه واقعة عني، وليست سببًا
فتلزمه  «وخليفيت فيكم» ،«يا بين عبد املطلب» اللفظ أيضًا خاص وليس بعام:

ثة واقعة عني ال سببًا، ومن حيث عدم اخلصوصية من حيث كون احلاد
 .عمومية اللفظ

فهذه األمور األربعة يكفي واحد منها أن يربز كذب هذا احلديث 
مل ينص على  وهبذا يتبني أن الرسول  .وتناقضه، وأنه واجب الرد دراية

ومن ذلك كله يتبني أن األحاديث اليت رواها من  .جعل علي خليفة بعده
بعده أحاديث مردودة  للخـالفةقد عّين شخصًا  حيتجون بأن الرسول 

فلم يبق أي دليل على أن الرسول عني أحدًا  .ال تصلح لالحتجاج فتسقط
بعده، بل قام الدليل على عكس ذلك، أي على أن الرسول  اخلـالفةليتوىل 

ترك األمر للمسلمني من حيث األشخاص خيتارون من يريدون ولكنه عني 
 .هلم طريقة نصب اخلليفة

وأما خطأ القول بأن الرسول عني األشخاص الذين يكونون خلفاء 
ومن  .بعده، فإنه ظاهر من عدم داللة األحاديث اليت قالوا إنه عني عليًا فيها

هلم إمنا يقولون ذلك ألهنم أبناء علي، فإذا سقطت  اخلـالفةيقولون إن 
 .بالنسبة لهحجتهم بالنسبة لعلي سقطت بالنسبة ألوالده تبعًا لسقوط احلجة 

وفوق ذلك فإن األحاديث اليت يرووهنا باعتبارها دلياًل على خالفة أبناء علي 
بالنص من اهلل ورسوله، هي األحاديث املتعلقة بآل البيت، وكلها تتضمن 

 خماملدح وليس أكثر من ذلك، ويعترب حديث الثقلني أي حديث غدير 
 .األحاديث باقي تتبعهو به االحتجاج سقوط بوضوح تبني هلا، وقد منوذجًا
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 املسؤوليات العامة
حدد الشارع املسؤوليات العامة الواجبة على احلاكم حتديدًا واضحًا 

فقد بني مسوؤلية احلاكم بالنسبة ملا جيب أن  .ال يدع أي جمال للبس أو إهبام
يكون عليه يف خاصة نفسه بوصفه حاكمًا، وبّين مسؤوليته بالنسبة لعالقته 

 .بالرعية
مسؤولية احلاكم بالنسبة ملا جيب أن يكون عليه بوصفه حاكمًا أما 

فيها بعض صفات احلاكم، ومن  فظاهرة يف األحاديث اليت بّين الرسول 
فالرسول يرى أنه  .أبرزها القوة والتقوى والرفق بالرعية، وأن ال يكون منفرًا

وى ر .جيب أن يكون احلاكم قويًا، وأن الضعيف ال يصلح أن يكون حاكمًا
يا أبا ذر إين أراك ضعيفًا وإين أحب »مسلم عن أيب ذر أن رسول اهلل قال: 

يم ت وروى مسلم  .«لك ما أحب لنفسي، ال تأمَّرنَّ على اثنني وال تولني مال ي
يا رسول اهلل أال تستعملين قال: فضرب بيده  :قلت»عن أيب ذر أيضًا قال: 

ة وإهنا يوم القيامة خزي على منكيب مث قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإهنا أم ان
ه فيها ي واملراد بالقوة هنا قوة  .«وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عل

الشخصية، أي قوة العقلية وقوة النفسية، فال بد أن تكون عقليته عقلية 
حكم يدرك هبا األمور والعالقات، وأن تكون نفسيته نفسية حاكم يدرك 

وملا كانت قوة الشخصية فيها قابلية  .أنه أمري ويصرف ميوله تصريف أمري
للسيطرة والتحكم كان ال بد أن تكون للحاكم صفة تقيه شر التحكم، 

 .فكان ال بد أن يكون متصفًا بالتقوى يف خاصة نفسه ويف رعايته لأُلمة
  كان رسول اهلل»روى مسلم وأمحد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 

ه بتقوى اهلل ومن معه من إذا أّمر أمرياً على جيش أو س رية أوصاه يف خاصت
واحلاكم إذا اتقى اهلل وخافه وراقبه بالسر والعلن كان ذلك  .«املسلمني خريًا
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ولكن التقوى ال متنعه من الغلظة والشدة  .زاجرًا له عن االستبداد بالرعية
وملا كان حاكمًا كان من طبيعة  .ألنه يف مراقبته هلل يلتزم بأوامره ونواهيه

عمله أن يكون شديدًا قاسيًا، ومن أجل ذلك أمره الشارع أن يكون رفيقًا 
يقول يف  فعن عائشة قالت: مسعت رسول اهلل  .وأن ال يشق على الرعية

، فاشقق عليه، ومن ويل ماللهم من ويل من أمر أميت شيئاً فشق عليه»بييت هذا: 
ه ئًا فرفق هبم فارفق ب ره كذلك أن يكون وأم .رواه مسلم .«من أمر أميت شي

إذا  فعن أيب موسى قال: كان رسول اهلل  .مبشرًا وأن ال يكون منفرًا
نفروا ويسروا وال »بعث أحدًا من أصحابه يف بعض أمره قال:  بشروا وال ت

 .رواه مسلم «تعسروا
هذا بالنسبة ملا جيب أن يكون عليه احلاكم يف خاصته، أما بالنسبة 

ارع بإحاطة الرعية بالنصيحة، وحذره من مس لعالقته بالرعية فقد أمره الش
األموال العامة بشيء، وألزمه بأن حيكمهم باإلسالم وحده دون أن يكون 

فقد حرم اهلل اجلنة على احلاكم الذي ال حييط رعيته بنصح أو  .معه أي شيء
ما من عبد »يقول:  عن معقل بن يسار قال: مسعت النيب  .يغشها بشيء

 .رواه البخاري «إاّل مل جيد رائحة اجلنة حهلم حيطها بنصاسترعاه اهلل رعية ف
ما من »يقول:  وروى عن معقل بن يسار أيضًا قال: مسعت رسول اهلل 

ة ه اجلن  .«وال يلي رعية من املسلمني فيموت وهو غاش هلم إال حرَّم اهلل علي
ما من أمري يلي »يقول:  وروى مسلم عن معقل قال: مسعت رسول اهلل 

ةأمر امل وعن أيب سعيد  «سلمني مث ال جيهد هلم وينصح إال مل يدخل معهم اجلن
لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره أال » :قال: قال رسول اهلل 

فبذل اجلهد يف سبيل الرعية  .رواه مسلم «وال غادر أعظم غدراً من أمري عامة
مما يبني عظم  وإحاطتها بالنصيحة قد شدد عليه الرسول تشديدًا واضحًا
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أما مس األموال العامة فقد حذر منه وشدد يف هذا التحذير،  .املسؤولية فيه
عن أيب محيد  .وحني رآه من واٍل من والته عنَّفه وخطب الناس يف شأنه

استعمل ابن اللتبية على صدقات بين سليم فلما جاء  الساعدي أن النيب 
 .وهذه هدية أهديت يل وحاسبه قال: هذا الذي لكم إىل رسول اهلل 
فهال جلست يف بيت أبيك وبيت أمك حىت تأتيك » :فقال رسول اهلل 

فخطب الناس ومحد اهلل  مث قام رسول اهلل  «؟هديتك إن كنت صادقًا
ين اهلل واّل مما أما بعد فإين استعمل رجاالً منكم على أمور» وأثىن عليه مث قال:

ه فيأيت أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية  ي ب أهديت يل، فهال جلس يف بيت أ
ًا  ؟وبيت أمه حىت تأتيه هديته إن كان صادقًا ئ فوا هلل ال يأخذ أحدكم منها شي

ه يوم القيامة وهذا كناية عن حماسبة  .رواه البخاري «بغري حقه إالّ جاء حيمل
اهلل له ومعاقبته على عمله، وهو حتذير شديد من أن ميس احلاكم األموال 

 .ي وجه من الوجوه، وال حتت التأويل والفتوىالعامة وال بأ
وأما بالنسبة لألحكام اليت جيب أن حيكم هبا احلاكم فقد حددها 
الشارع له فألزمه أن حيكم بكتاب اهلل وسنة رسوله، وجعل له حق االجتهاد 
فيهما، وهناه عن أن يتطلع لغري اإلسالم، أو أن يأخذ من غري اإلسالم شيئًا 

د احلكم بالكتاب والسنة فواضح من آيات القرآن، قال أما حتدي .مطلقًا
 تعاىل:                                   وقال
 تعاىل:                                     
 وقال:                              .  وهذا

  والذي أنزله اهلل على رسوله سيدنا حممد .يعين حصر احلكم مبا أنزله اهلل
فيكون احلاكم مقيدًا يف  .هو القرآن الكرمي لفظًا ومعىن، والسنة معىن ال لفظًا

جتهاد يف الكتاب وقد أجاز له الشارع اال .حكمه حبدود الكتاب والسنة
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فقد روى أبو  .والسنة، أي بذل الوسع يف فهمهما واستنباط األحكام منهما
كيف »أرسل معاذًا إىل اليمن فقال له:  داود والترمذي أن الرسول 
قال: فإن مل جتد يف قال أقضي بكتاب اهلل،  ؟تقضي إذا عرض لك قضاء

رسول اهلل وال  ةيف سنقال فبسنة رسول اهلل، قال: فإن مل جتد  ؟كتاب اهلل
صدره  ، فضرب رسول اهلل قال أجتهد رأيي وال آلو ؟يف كتاب اهلل

وقد  .«احلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل ملا يرضي رسول اهللوقال: 
جعل للحاكم أجرًا إذا أخطأ باالجتهاد، وبذلك يشجع احلاكم على 

البخاري عن  فقد روى .عن اجلمود عند ظاهر النصوص هاالجتهاد، ويبعد
إذا حكم احلاكم فاجتهد مث »يقول:  عمرو بن العاص أنه مسع رسول اهلل 

وقد بالغ الشرع يف  .«أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر
ومع كونه  .حتديد األحكام اليت حيكم هبا احلاكم بأهنا اإلسالم ليس غري

حصر احلكم باإلسالم،  جعل للحاكم حق االجتهاد ولو أخطأ، فإنه شدد يف
وهنى عن أن حيكم بغريه، بل عن أن يسأل عن حكم من غري اإلسالم، أو 

 قال تعاىل خماطبًا الرسول:  .أن يشرك مع اإلسالم شيء ليس منه   
                                    
                :وقال                    
                      .  ،وخطاب الرسول خطاب ألمته

وروى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول اهلل  .فهو خطاب لكل حاكم
: «ويف رواية أخرى عنها:  «ذا ما ليس منه فهو ردومن أحدث يف أمرنا ه

ه أمرنا فهو رد» ي وروى البخاري عن عبيد اهلل بن  .«من عمل عمالً ليس عل
كيف تسألون أهل الكتاب عن »عبد اهلل أن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: 

أحدث، تقرأونه حمضًا مل يشب   شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول اهلل
بوا بأيديهم الكتاب هل الكتاب وقد حدثكم أن أ بدلوا كتاب اهلل وغريوه وكت
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أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن  .وقالوا: هو من عند اهلل ليشتروا به مثناً قلياًل
وهبذا يظهر حتديد ما جيب أن حيكم به، وحصرت مسؤوليته يف  .«مسألتهم

 .األحكام باحلكم مبا أنزل اهلل
احلاكم تبني أن الشارع حدد  فهذه املسؤوليات الواجبة على

املسؤوليات العامة أوضح حتديد، وهذه املسؤوليات على احلاكم من حيث 
هو حاكم بغض النظر عن كونه خليفة أو معاونًا له، واليًا أو عاماًل، فكلهم 

وذلك ألهنا إذا كانت هذه مسؤوليات  .حاكم، ومقيد هبذه املسؤوليات
فإهنا مسؤوليات اخلليفة، ألهنا إذا كانت  الوالة واألمراء وغريهم من احلكام

على أن هناك  .واجبًا على األمري فعلى من حيمل تبعة عامة من باب أوىل
أحاديث جاءت عامة تشمل كل من ويل أمرًا من أمور املسلمني خليفة كان 

من ويل  من»وقوله:  «ما من عبد استرعاه اهلل رعية»الرسول:  فقول .أو واليًا
 وقول اهلل تعاىل:  «أعظم غدراً من أمري عامة»وقوله:  «أمر أميت شيئًا     

    . وخطاب  .فكلها جاءت بلفظ عام يشمل الوايل ويشمل اخلليفة
على أن الرسول بّين  .الرسول خطاب لكل حاكم، خليفة كان أو واليًا

ت العامة مسؤولية اخلليفة عن رعيته نصًا يف احلديث الذي بّين فيه املسؤوليا
أال »قال:  روى البخاري عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل  .جمملة

ناس راع وهو  ه، فاإلمام الذي على ال ت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعي
ه، واملرأة  ت مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعي

ى راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد ال رجل راع عل
 «مال سيده وهو مسؤول عنه، أال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

وهبذا تكون املسؤوليات  .فجعل اخلليفة مسؤواًل مسؤولية عامة عن رعيته
 .العامة على احلاكم، فهي على اخلليفة كما هي على األمري

وهذه املسؤوليات العامة قد ضمن الشارع قيام احلاكم بأعبائها 
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أما التوجيه فقد حذر احلاكم من عذاب اهلل  .تامًا بالتوجيه والتشريع ضمانًا
فبني أهنا خزي وندامة يوم القيامة إذا أخذها  .إذا قصر هبا ومل يقم بأعبائها

الضعيف الذي ال يؤدي الذي عليه فيها، وطلب الرسول من اهلل أن يشق 
ن مل حيط اأُلمة على من يشق على اأُلمة اإلسالمية، وحرم اهلل اجلنة على م

بنصيحة، إىل غري ذلك من التحذيرات اليت تبني للحاكم عاقبة عدم قيامه 
ولكن الشرع مل يكتف بذلك بل جعل  .مبسؤولياته، وهي عذاب من اهلل

اأُلمة قوامة على قيام احلاكم مبسؤولياته، فالزمها باإلنكار عليه إذا قصر 
اتلته بالسيف إذا حكم بغري مبسؤولياته، أو أساء يف تصرفاته، وأمرها مبق

وجعل من يقتل يف سبيل اإلنكار على احلاكم  .اإلسالم وصار الكفر بواحًا
سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب »قال عليه الصالة والسالم:  .سيد الشهداء

وجعل من يرضى  .رواه احلاكم «ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله
روى مسلم  .واًل أمام اهلل ال يسلم من عقوبتهبتقصري احلاكم ويتابعه مسؤ

ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن »قال:   عن أم سلمة أن رسول اهلل
قالوا أفال نقاتلهم قال: ال، ما  .عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع

فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من »ويف رواية أخرى:  «صلوا
ذه الرواية تفسر الرواية األوىل فقوله فمن عرف برئ، وه .«رضي وتابع

معناه واهلل أعلم: فمن عرف املنكر »: وقال النووي يف شرح هذا احلديث
ومل يشتبه عليه فقد صارت له طريق إىل الرباءة من إمثه وعقوبته، بأن يغريه 

وقوله: ومن أنكر سلم، أي ومن  .«بيده، أو بلسانه فإن عجز فليكرهه بقلبه
يقدر على تغيريه بيده ولسانه فأنكر ذلك بقلبه وكرهه سلم من  مل

مشاركتهم يف إمثه، ولكن من رضي وتابع أي رضي بفعلهم بقلبه وتابعهم 
ففي هذا احلديث أمر الرسول باإلنكار على  .عليه يف العمل مل يربأ ومل يسلم
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 احلاكم وأوجب هذا اإلنكار بأية وسيلة مستطاعة على شرط أن تكون دون
، وباللسان مطلقًا أي إال إذا أظهر اخلليفة كفرًا بواحًا القتال أي دون السيف

وقد اعترب من  .بأي قول من األقوال، أو بالقلب إذا عجز عن اليد أو اللسان
مل ينكر شريكًا للحاكم يف اإلمث، إذ قال فمن رضي مبا عملوه وتابع على 

اإلنكار إمنا يكون إذا أساءوا إاّل أن هذا  .ذلك فال يربأ وال يسلم من اإلمث
ولكنهم حيكمون باإلسالم، فإذا ما خرجوا عن تطبيق اإلسالم وطبقوا 
أحكام الكفر فإن الشرع مل يكتف باإلنكار باليد واللسان والقلب بل جعل 

ففي حديث أم سلمة  .طريقة التغيري عليهم أو تغيريهم هي السيف والقتال
ت»الذي رواه مسلم:  ال أ»ويف رواية:  «لهم قال: ال، ما صلواقالوا أفال نقا

ويف حديث عوف بن مالك الذي  «نقاتلهم يا رسول اهلل قال: ال، ما صلوا
قيل يا رسول اهلل أفال ننابذهم بالسيف فقال: ال، ما أقاموا فيكم »رواه مسلم: 

قال: ال،  ؟قلنا يا رسول اهلل أفال ننابذهم عند ذلك»ويف رواية قالوا:  «الصالة
ا »ويف البخاري عن عبادة بن الصامت قال:  .«قاموا فيكم الصالةما أ ن دعا
بايعنا  النيب باَيف ا  ناَعه فقال فيما أخذ علينا أن  على السمع والطاعة يف منشطن

ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله قال: إاّل أن تروا 
ه برهان بواحاً عندكم من اهلل في فهوم هذه األحاديث هو أن ننازع فم «كفراً 

األمر أهله إذا رأينا كفرًا بواحًا، وأن ننابذهم بالسيف ونقاتلهم إذا مل يقيموا 
وهذا بالنسبة للحاكم كناية عن احلكم باإلسالم، أي ما داموا  .فينا الصالة

حيكمون باإلسالم فال قتال وال منابذة وال منازعة، فإن حكموا بغري اإلسالم 
وهبذا يكون اإلسالم قد ضمن  .ذ قتاهلم ومنابذهتم ومنازعتهموجب حينئ

 .ضمانًا تامًا القيام باملسؤوليات العامة
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 الميةـالدولة اإلس
 رية وليست دولة إهليةـدولة بش

، ألهنا هي املنصب الذي ميلك من اخلـالفةالدولة اإلسالمية هي 
وهي  .استثناءيتواله مجيع صالحيات احلكم والسلطان وتبين األحكام دون 

رئاسة عامة للمسلمني مجيعًا يف الدنيا إلقامة أحكام الشرع اإلسالمي، 
باألفكار اليت جاء هبا واألحكام اليت شرعها، وحلمل الدعوة اإلسالمية إىل 

ويقال هلا  .العامل، بتعريفهم اإلسالم ودعوهتم إليه، واجلهاد يف سبيل اهلل
وهي  .ري، وليست منصبًا إهليًافهي منصب بش .اإلمامة وإمارة املؤمنني

وهي غري النبوة  .موجودة لتطبيق دين اإلسالم على البشر ولنشره بني البشر
قطعًا، ألن النبوة والرسالة منصب يتلقى فيه النيب أو الرسول الشرع عن اهلل 

 بواسطة الوحي ليبلغه للناس، بغض النظر عن تطبيقه:           

          ،                 ،           
     .  وال  .فهي تطبيق شرع اهلل على البشر اخلـالفةوهذا خبالف

يشترط يف النيب والرسول أن يطبق ما أوحى اهلل له به حىت يكون رسواًل، بل 
 .ًا أن يوحي اهلل له بشرع ويؤمر بتبليغهيشترط فيه حىت يكون رسواًل ونبي

ومن هنا كان سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم عليهم السالم 
أنبياء ورساًل، ومل يقوموا هم بتطبيق الشريعة اليت جاءوا هبا، ومل يكونوا 

 .حكامًا
فالنبوة  .اخلـالفةوعلى ذلك فمنصب النبوة والرسالة غري منصب 

اهلل ملن يشاء، واخلالفة منصب بشري يبايع فيه منصب إهلي يعطيها 
 .املسلمون من يشاؤون، ويقيمون عليهم خليفة من يريدون من املسلمني
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فكان يتوىل  .كان حاكمًا يطبق الشريعة اليت جاء هبا وسيدنا حممد 
الة، وكان يف نفس الوقت يتوىل منصب رئاسة املسلمني يف ـالنبوة والرس

فقال  .وقد أمره اهلل باحلكم كما أمره بتبليغ الرسالة .إقامة أحكام اإلسالم
 له:                   ،                

                :كما قال له                

           ،                          
    ،                      كان يتوىل تبليغ  حني   أنه إاّل

 الرسالة قواًل كتبليغ قوله تعاىل:                        أو
تبليغها عماًل كمعاهدة احلديبية، فإنه كان جيزم بالتبليغ، ويأمر أمرًا قاطعًا 
بالقيام بالعمل، وال يستشري بل يرفض الرأي إذا أشري به غري ما جاء به 

ل به الوحي بعد، سكت ومل جيب نـزوإذا ُسئل عن حكم مل ي .الوحي
كان  يتوىل القيام باألعمال فإنه  أما حني كان .ل الوحينـزحىت ي

يستشري الناس، وحني كان يقضي بني الناس كان ال جيزم بأن ما قضى به 
فإنه  .أنه قضى طبق ما مسع من حجج هو طبق حقيقة احلادثة بل يقول 

عليه الصالة والسالم حني نزلت سورة براءة أردف بعلي بن أيب طالب ألن 
ءة)الناس  يلحق أبا بكر وأمره أن يؤذن يف ليبلغها للناس يف موسم احلج،  (بربا

وحني عقد صلح احلديبية  .فتالها عليهم يف عرفة، وطاف عليهم حىت بلغها
وحني  .رفض آراء الصحابة مجيعهم، وألزمهم مبا رآه، ألنه وحي من اهلل

أخرج  .مل جيبه حىت نزل الوحي باحلكم ؟سأله جابر كيف أقضي مبايل
مسعت جابر بن عبد اهلل يقول: مرضت »در قال: البخاري عن ابن املنك

ّي   فجاءين رسول اهلل يعودين وأبو بكر ومها ماشيان فأتاين وقد أغمي عل
يا رسول اهلل ورمبا  :مث صب وضوءه علّي، فأفقت فقلت ، فتوضأ رسول اهلل



 

 105 

 ؟كيف أصنع يف مايل ؟قال سفيان فقلت: أي رسول اهلل كيف أقضي يف مايل
ة املرياثقال فما أجابين هذا يف القيام بأعباء النبوة  .« بشيء حىت نزلت آي

والرسالة وتبليغ الناس، أما يف القيام بأعباء احلكم فقد كان يسري على غري 
ذلك، ففي أحد مجع املسلمني يف املسجد واستشارهم أحيارب يف املدينة، أم 

 عدم اخلروج،  خيرج خارجها، فكان رأي األكثرية اخلروج، ورأيه 
وكذلك فإنه حني  .فعمل برأي األكثرية، وخرج وحارب خارج املدينة

أخرج  .كان يقضي بني الناس حيذرهم من أن يكون قضى هلم حبق غريهم
بباب حجرته  ًةأنه مسع خصوم البخاري عن أم سلمة عن رسول اهلل 

إمنا أنا بشر وإنه يأتيين اخلصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ »فخرج إليهم فقال: 
ن بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له حبق مسلم فإمنا م

يتركها وكذلك أخرج الترمذي عنه عليه  «هي قطعة من النار فليأخذها أو ل
وليس أحد منكم يطلبين مَبْظِلمة  وإين ألرجو أن ألقى ريب»الصالة والسالم: 
نبوة ما يدل على أنه كان يتوىل منصبني: منصب ال .«يف دم وال مال

والرسالة، ومنصب رئاسة املسلمني يف الدنيا إلقامة شريعة اهلل اليت أوحى له 
وكان يتصرف يف القيام بأعباء كل منصب منهما مبا يقتضيه ذلك  .هبا

وقد أخذ  .املنصب، ويتصرف يف أحدمها على غري ما يتصرف يف اآلخر
يأخذها على  البيعة على الناس يف احلكم، وأخذها على النساء والرجال، ومل

الصغار الذين مل يبلغوا احللم، مما يؤكد أهنا بيعة على احلكم، وليست بيعة 
ومن هنا جند أن اهلل تعاىل مل يعاتبه على شيء يف تبليغ الرسالة  .على النبوة

عج لعدم استجابة الناس له، نـزوالقيام بأعبائها، بل كان يطلب منه أن ال ي
اىل: ـقال تع .لتبليغ فقط، وما عليه إال التبليغألن القيام بأعباء الرسالة هو ا

                ،                   
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          ،                .  ولكن اهلل تعاىل
األفعال اليت فعلها تطبيقًا ألحكام سبق  عند قيامه بأعباء احلكم على يهعاتبه 

 قال تعاىل:  .فعاتبه اهلل على قيامة هبا على خالف األوىل .أن نزلت وبلغها

                             ،     
            . منصب رئاسة  وهذا كله واضح فيه كون

 اخلـالفةومن ذلك كله يتبني أن  .املسلمني يف احلكم غري منصب النبوة
بشري وليس منصبًا وهي رئاسة عامة للمسلمني مجيعًا يف الدنيا، منصب 

وقد تركه وفرض  ، إهليًا، ألهنا منصب احلكم الذي كان يتواله الرسول
خليفة  ول اهلل أن خيلفه فيه مسلم من املسلمني، فهي أن يقوم مكان رس

فهي خالفة للرسول يف رئاسة املسلمني  .له يف احلكم، وليس يف النبوة
لتطبيق أحكام اإلسالم، ومحل دعوته، وليس يف تلقي الوحي، وأخذ الشرع 

  .عن اهلل
فهي آتية من حيث كونه نبيًا، ال من  وأما عصمة الرسول 

ن يتصف هبا مجيع حيث كونه حاكمًا، ألن العصمة من الصفات اليت جيب أ
األنبياء والرسل، بغض النظر عن كوهنم هم الذين حيكمون الناس بشريعتهم 
ويطبقوهنا، أو كوهنم يقتصرون على تبليغها، وال يتولون احلكم هبا وال 

فسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم معصومون، كما أن  .تطبيقها
أما  .لة وليست للحكممعصوم، فالعصمة للنبوة والرسا سيدنا حممدًا 

ال يفعل أثناء قيامه بأعباء احلكم فعاًل حرامًا، وال يترك القيام  كونه 
بفعل واجب، فذلك آت من حيث كونه معصومًا من ناحية النبوة والرسالة، 
ال من حيث كونه حاكمًا، فيكون قيامه عليه الصالة والسالم باحلكم ال 

ًا كان معصومًا من حيث كونه واقعي  يقتضي اتصافه بالعصمة، ولكنه 
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وعلى ذلك كان يتوىل احلكم بوصفه بشرًا حيكم بشرًا، وقد  .نبيًا ورسواًل
 جاء القرآن صرحيًا بأنه بشر، قال تعاىل:                       مث

 بني وجه متييزه عن باقي البشر:       .  هي فامليزة عن باقي البشر
بكونه يوحى إليه، أي يف النبوة، وما عداها فهو بشر كسائر الناس، فهو إذًا 
يف احلكم بشر كسائر الناس، فمن يكون خليفة له فال شك أنه يكون بشرًا 

 .كسائر الناس، ألنه إمنا يكون خليفة له يف احلكم، ال يف النبوة والرسالة
يها احلكم، وإمنا هي مما ولذلك ال تشترط فيه العصمة، ألهنا ليست مما يقتض

تقتضيها النبوة، وهو حاكم ليس غري، فال حمل الشتراط العصمة يف من 
يتوالها، بل ال جيوز أن تشترط العصمة ملن يتوالها، ألن العصمة خاصة 
باألنبياء، فال جيوز أن تكون لغري األنبياء، ألن وجودها يف النيب والرسول 

ليغ، وحصوهلا يف عدم ارتكاب يستوجبه التبليغ، وهي عصمة يف التب
احملرمات إمنا كان تبعًا للعصمة يف التبليغ، ألن العصمة فيه ال تتم إاّل 
بالعصمة عن ارتكاب احملرمات، فالذي اقتضاها هو تبليغ الرسالة، وليس 
تصديق الناس وعدم تصديقهم، وليس اخلطأ يف األعمال أو عدم اخلطأ، بل 

إذ لو مل يكن معصومًا من اهلل  .ليس غري الذي اقتضاها هو تبليغ الرسالة
جلاز عليه أن يكتم الرسالة، أو يزيد عليها، أو ينقص منها، أو يكذب على 
اهلل ما مل يقله، أو خيطئ فيبلغ غري ما أمر بتبليغه، وهذا كله مناف للرسالة 

فكان ال بد أن يتصف  .من اهلل، ومناف لكونه رسواًل واجب التصديق
يف تبليغ الرسالة، وتبعًا لذلك جاءت عصمته عن ارتكاب الرسول بالعصمة 

ولذلك اختلف العلماء يف عصمة األنبياء عن ارتكاب احملرمات،  .احملرمات
فقال بعضهم هو معصوم عن ارتكاب الكبائر فقط، وجيوز عليه أن يفعل 

وإمنا قالوا  .الصغائر، وقال بعضهم هو معصوم عن ارتكاب الكبائر والصغائر
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فإذا كان يترتب  .ًا لكون األفعال يترتب عليها متام التبليغ أم الذلك تبع
عليها متام التبليغ فإن العصمة يف التبليغ تشملها، ويكون النيب معصومًا منها، 

وإذا كان ال يترتب عليها متام  .إذ ال يتم التبليغ إاّل بكونه معصومًا فيها
فيها، ألنه حينئذ يتم  التبليغ فإن العصمة ال تشملها، وال يكون معصومًا

وهلذا كان ال خالف بني املسلمني مجيعًا أن الرسول غري  .التبليغ بدوهنا
معصوم عن ارتكاب األفعال اليت هي خالف األوىل، لكوهنا ال يترتب عليها 

وعليه فالعصمة خاصة بالتبليغ، ولذلك ال تكون إاّل لألنبياء  .متام التبليغ قطعًا
 .ون لغريهم مطلقًاوالرسل، وال جيوز أن تك

 وأما قوله تعاىل:  على أن دليل العصمة دليل عقلي،       
                             فإن معناها

وهذه اآلية جزء من ثالث آيات، قال  .يريد أن يذهب عنكم الريبة والتهمة
 تعاىل:                                    

                                     
                                        

                              
                                      

                             .  فال
وال ميكن أن يفهم من  .عالقة هلذه اآلية بالعصمة ال من قريب وال من بعيد

 قوله:               أي جيعلكم معصومني، بل إذهاب
الرجس هو إذهاب القذر، واملراد هنا القذر املعنوي وهو الريبة والتهمة كما 

والطهارة هنا النقاء من  .يف اجُلمل اليت قبل هذه اجلملة من اآليتني هو صريح
الريب والتهم، وذلك ألن كلمة الرجس معناها القذر املادي والقذر املعنوي 
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رآن هبذه املعاين، قال ـاءت يف القـذاب، وقد جـًا العـناها أيضـومع
 تعاىل:                   ،             

                   ففي هاتني اآليتني الرجس هو
 وقال تعاىل:  .القذر املعنوي                أي جنس يعين
 وقال تعاىل:  .أنه قذر مادي                    

 فقوله يف اآلية:               عنكم القذر  يذهب   أي
   قوله:  وأما .التهمة  وهو  املعنوي              فإن كلمة

يطهركم وكلمة تطهريًا مل ترد أي منهما مبعىن العصمة مطلقًا، ال يف اللغة، 
في اللغة طهر الشيء طهارة وتطهريًا أزال ف .وال يف القرآن، وال يف احلديث

النجاسة عنه، واملرأة طاهر من احليض وطاهرة من النجاسة ومن العيوب، 
ال يقبل اهلل صالة بغري » :ال ـق .دثـوالطهارة يف الشرع رفع احل

 قال تعاىل:  .وقد وردت يف القرآن هبذه املعاين .«طهور       ،  
             ،                     واملراد منها

 وقال تعاىل:  .الطهارة من النجاسة ومن احليض            أي
 وقال:  .من العيوب                  وقد  .أي من احلدث

 تعاىل:  ورد التطهري للمؤمنني أيضًا قال                 

                        .  فهذه النصوص كلها
تعني أن املراد من اآلية أن اهلل نقاهم من الريب والتهم، وتنفي أن يكون 

 .ى العصمةاملراد منها أنه عصمهم، فاآلية ال تدل عل
العقل هو الذي حيتم أن تكون العصمة يف التبليغ للنيب فإن وعليه 

والرسول، إذ كونه نبيًا ورسواًل يقتضي أن يكون معصومًا، وإال فليس بنيب 
والعقل هو الذي حيتم أن غري املكلف بتبليغ رسالة عن اهلل ال  .وال برسول
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 فطره اهلل عليها أن يقع جيوز أن يكون معصومًا لكونه بشرًا، ومن فطرته اليت
 منه اخلطأ والنسيان، ولكونه غري مكلف برسالة عن اهلل ال يوجد فيه ما

أنه معصوم فمعناه أنه مكلف برسالة  ىعيقتضي أن يكون معصومًا؛ فإذا اّد
قال تعاىل:  .ول اهلل ـعن اهلل وهذا غري جائز، ألنه ال نيب بعد حممد رس

                    .  فادعاء العصمة يقتضي ادعاء
وكان فيه بوصفه بشرًا قابلية  ،ألنه ملا كان الرسول مبلغًا عن اهلل .الرسالة

اخلطأ والضالل يف التبليغ عن اهلل اقتضى حفظ رسالة اهلل من التبديل والتغيري 
لسبب وهلذا ا .يف التبليغ أن يكون الرسول معصومًا من اخلطأ والضالل

ضيه توحده كانت العصمة صفة من صفات الرسول، وهو وحده الذي تق
ومعلوم أن الذي يقتضيها إمنا هو تبليغ  -فإذا اّدعيت ألحد غريه  .العصمة

فإنه يكون قد ادُّعي هلذا الغري مقتضى العصمة وسببها  - الرسالة عن اهلل
وعليه  .ة عن اهللفيكون قد ادُّعي انه مكلف بتبليغ رسال ،وهو تبليغ الرسالة

فإن اخلليفة ال جيوز أن يشترط فيه العصمة، ألن اشتراطها يعين أنه مكلف 
 .بتبليغ رسالة عن اهلل، فاقتضى أن يكون معصومًا، وهذا ال جيوز

ومن ذلك كله يتبني أن اخلليفة بشر، جيوز أن ُيخطئ ويصيب، 
ذب واخليانة وجيوز أن يقع منه ما يقع من أي بشر من السهو والنسيان والك
وقد أخرب  .واملعصية وغري ذلك ألنه بشر، وألنه ليس بنيب، وال برسول

بأن اإلمام ميكن أن خيطئ، كما أخرب بأنه ميكن أن حيصل منه  الرسول 
ما يبغضه به الناس، ويلعنونه عليه، من ظلم ومعصية وغري ذلك، بل أخرب 

 زهري بن حرب فقد روى مسلم قال: حدثين .بأنه قد حيصل منه كفر بواح
حدثنا َشَباَبُة حدثين ورقاء عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب 

  :ه، فإن أمر بتقوى اهلل عز »قال ُيقاتل من ورائه ويُتقى ب إمنا اإلمام ُجنة 



 

 111 

ه ه من وهذا يعين أن  «وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغريه كان علي
وروى مسلم  .عليه أن يأمر بغري تقوى اهلل اإلمام غري معصوم، وأنه جائز

قال: حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن األعمش عن زيد بن وهب 
ثرة وأمور » :عن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل  إهنا ستكون بعدي أ

قال: تؤدون احلق  ؟قالوا يا رسول اهلل: كيف تأمر من أدرك منا ذلك ،تنكروهنا
وروى مسلم قال: حدثنا اسحق بن  .«ن اهلل الذي لكمالذي عليكم، وتسألو

بن يزيد اإبراهيم احلنظلي أخربنا عيسى بن يونس حدثنا األوزاعي عن زيد 
بن جابر عن زريق بن حيان عن مسلم بن قرطة عن عوف بن مالك عن 

خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم، ويصّلون عليكم »قال:  رسول اهلل 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم، وتلعنوهنم ُوتصّلون عليهم، 

ويلعنونكم، قيل يا رسول اهلل: أفال ننابذهم بالسيف فقال: ال، ما أقاموا فيكم 
تكرهونه فاكرهوا عمله، وال ت عوا يدًا نـزالصالة، وإذا رأيتم من والتكم شيئاً 

وروى البخاري قال: حدثنا إمساعيل حدثين ابن وهب عن  .«من طاعة
بن أيب أمية قال: دخلنا على اعمرو عن ُبكري عن ُبسر بن سعيد عن ُجنادة 

عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك اهلل، حدثنا حبديث ينفعك اهلل 
نا أن   دعانا النيب»قال:   به مسعته من النيب بايعناه، فقال فيما أخذ علي ف

يعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا  ويسرنا وأثرة علينا، وأن با
ه برهان بواحاً عندكم من اهلل في نازع األمر أهله قال: إال أن تروا كفراً   .«ال ن

درؤا احلدود عن املسلمني ما ا» : وعن عائشة قالت: قال رسول اهلل
ن لفإن كان له خمرج فخلوا سبي ،استطعتم ه، فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري م

ة فهذه األحاديث صرحية يف أنه جيوز  .رواه الترمذي .«أن خيطئ يف العقوب
على اإلمام أن خيطئ وأن ينسى وأن يعصي، ومع ذلك فقد أمر الرسول 
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بلزوم طاعته ما دام حيكم باإلسالم، ومل حيصل منه كفر بواح، وما مل يأمر 
عن اخللفاء بأنه سيكون منهم ما ينكره  فهل بعد إخبار الرسول  .مبعصية

هل بعد هذا ميكن أن يقال إن اخلليفة  ؟ذلك يأمر بطاعتهماملسلمون ومع 
 .؟جيب أن يكون معصومًا، وإنه ال جيوز عليه ما جيوز على البشر

، ومن حيث عدم اشتراط العصمة، اخلـالفةهذا من حيث واقع 
بل عدم جواز اشتراطها، إال أن الذين يقولون إنه يشترط يف اخلليفة أن 

 .لة على قوهلم فال بد من عرضها وبيان ما فيهايكون معصومًا قد أوردوا أد
 وهذه األدلة تتخلص يف أربعة أدلة هي:

اإلمام يقوم مقام النيب يف حفظ الشريعة وتبليغها وتعليمها،  - 1
وتويل أمور الرعية، وإقامة العدل بينهم، واالنتصاف للمظلوم، وإقامة 

عي، فال بد من أن احلدود، والتعزير وتطبيق اإلسالم كله على الوجه الشر
هًا عن القبائح والذنوب كبريها وصغريها، عمدًا كان نـزيكون معصومًا م

 .صدورها، أم سهوًا، من بدء حياته إىل آخرها
لو جازت املعصية على اإلمام الحتاج إىل إمام معصوم مينعه  - 2

من ارتكاب املعصية والوقوع يف اخلطأ، فإذا كان الثاين جيوز عليه اخلطأ 
املعصية احتاج إىل إمام معصوم مينعه من ذلك، وهكذا فيتسلسل أو  وفعل

ينتهي األمر إىل إمام معصوم ال جيوز عليه املعصية واخلطأ، ولذلك ال بد من 
 .أن يكون اإلمام معصومًا

إن اإلمامة منصب إهلي حلفظ قانون إهلي وضع لغاية االنقياد  - 3
اس، وال الشريعة قانونًا ودستورًا إليه والعمل به، وليست إمرة من إمارات الن

من دساتري احلكومات ليمكن التالعب فيها، فال يقيم رب العباد تعاىل شأنه 
وليًا على شرعه إال من يكون معصومًا حىت يطمئن إليه الناس، ويأخذوا 
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األحكام منه على أهنا أحكام اهلل تعاىل الواقعية، ال يتسرب إليها أي شك 
النقياد إليها، وهذا ال يكون إال مع عصمة الويل القائم مينع من العمل هبا وا

على حفظ الشريعة، إذ غري املعصوم، جلواز املعصية واخلطأ عليه، ال يطمأن 
إليه وال يقطع على أن ما يؤديه إىل الناس هو حكم اهلل تعاىل يف غري املقطوع 

، بل وليس املقصود إقامته حافظًا لبعض األحكام دون بعض .به عند الناس
فال بد من أن يكون عاملًا بكل األحكام، وحافظًا  .لكل ما جاء به النيب 

هلا أمجع ليعمل هبا ما دامت الدنيا، فلو نصب من يعرف بعض األحكام، أو 
من جيوز عليه املعصية واخلطأ كان نصبه نقضًا للغرض من التكليف، وهو 

ا باقية إىل يوم القيامة، االنقياد والعمل بكل ما جاءت به الشريعة، املعلوم أهن
ونقض الغرض حمال على احلكيم فنصب غري املعصوم أو العارف ببعض 

 .األحكام حمال
إن النصوص جاءت دالة على وجوب أن يكون اخلليفة  - 4

فهناك آيات من القرآن جاءت معلنة ذلك وهذا واضح يف ثالث  .معصومًا
 آيات هي:
  إن اهلل تعاىل يقول:  -أ               وهذا

سورة  يف اآلية فإن .للشريعة احلافظ القول من اهلل دليل وجوب عصمة اإلمام
 البقرة، قال تعاىل:                               

                                
إن إبراهيم  .والكلمات جعله إمامًا كما تفيد اآليات الواردة بعد هذه اآلية

 ملا مسع قوله تعاىل:                  ورأى عظمة هذا
ب، قال ـريف رجا أن يكون لذريته حظ من هذا املنصـاملنصب الش

  تعاىل:               ومفاده أن هذا املنصب ال يعطى
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ألحد ممن تلوث أو يتلوث بالظلم، أعم من أن يكون ظاملًا لنفسه أو لغريه 
 .ولو وقتًا قصريًا يف حياته، بل يعطى ملن مل يفعل أي ظلم يف حياته

 قال تعاىل:  -ب                         

                فإن هذا دليل على وجوب عصمة اإلمام ألنه
يهدي إىل احلق، ومن جيوز عليه اخلطأ ال يهدي إليه، وإن صادف أن يصيب 

 .احلق
 قال تعاىل:  -جـ                        

     ة دليل على عصمة أويل األمر أي على عصمة اإلمامفهذه اآلي. 
وذلك ألنه تعاىل أمر بإطاعة أويل األمر على اإلطالق من دون ختصيص 
اإلطاعة مبورد خاص وال زمان خاص، ومقتضى ذلك أن يكون املطاع هو 
املعصوم، ألن غريه قد يأمر باملعصية وخيطئ، فلو وجبت طاعته واحلال هذه 

املوىل تعاىل شأنه قد أمر باجلمع بني الضدين أو  أن يكون مع أهنا حترم للزم
وأيضًا فإن اهلل  .النقيضني وهو حمال، فال بد من أن يكون املطاع هو املعصوم

تعاىل قرن طاعة أويل األمر بطاعة الرسول الذي قرن طاعته بطاعته، وذلك 
 .واملراد بأويل األمر هم األئمة املعصومون .يقتضي التعظيم

 .أدلة الذين يقولون إنه يشترط أن يكون اإلمام معصومًا هذه هي
 ص فيما يلي:خلواجلواب على كل منها يت

أواًل: إن اخلليفة يقوم مقام الرسول يف احلكم بتطبيق الشريعة، ال 
بتبليغها عن اهلل، فهو خليفته يف احلكم، وليس يف التبليغ عن اهلل، وهذا ال 

ظيفة احلكم ال تقتضي العصمة ال عقاًل يقتضي منه أن يكون معصومًا، ألن و
 ،نعم قد اشترطت يف اخلليفة صفات هي: اإلسالم، والذكورة .وال شرعًا

وقد اشترطت كل صفة من  .واحلرية، والبلوغ، والعقل، والعدالة، والقدرة
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ولكن ليس معىن اشتراطه هذه  .هذه الصفات بناء على دليل شرعي ورد هبا
ليفة، هو أنه معصوم من خمالفتها، بل معناه الصفات أن تكون ملن يكون خ

أن َمْن يتوىل هذا املنصب من الناس جيب أن تكون له هذه الصفات حني 
بل جيوز عليه أن  .توليه، وليس معناه أن يكون معصومًا من اخلروج عنها

 .اخلـالفةخيرج عنها، وحينئذ إما أن يستحق العزل، وإما أن خيرج عن 
اخلليفة كاشتراط العدالة يف الشاهد من حيث  واشتراط هذه الصفات يف

االتصاف هبا حىت تقبل شهادته، وال يعين اشتراطها فيه أن يكون معصومًا 
وعليه فال يكون قيام اخلليفة مقام النيب يف احلكم دلياًل على أنه  .عن خمالفتها

وأما تبليغ الشريعة من قبل املسلمني فهو ال يعين  .جيب أن يكون معصومًا
يغها عن اهلل، وإمنا يعين القيام مبا أوجبه اهلل على املسلمني من محل الدعوة تبل

إىل الناس، وتعليمهم أفكار اإلسالم وأحكامه، وال يعين غري ذلك مطلقًا، 
فهو ليس تبليغًا عن اهلل، بل هو تكليف من التكاليف اليت جاء هبا الرسول 

. ضي العصمة، وال حاجة ولذلك ال يقت .وهو غري تبليغ الرسول عن اهلل
وهو ليس واجبًا على  .والقيام به كالقيام بسائر التكاليف الشرعية .فيه هلا

اخلليفة بوصفه خليفة، بل هو واجب على كل مسلم يعلم الشريعة، واخلليفة 
مأمور بتبليغ الشريعة بوصفه مسلمًا، وهذا باعتباره عاملًا إن كان كذلك، 

عامل بالشريعة فيما يعلمه، وليست العصمة ألن التبليغ فرض على املسلم ال
أما محل الدعوة اإلسالمية الواجب على  .فرضًا على املبلغني وال شرطًا فيهم

اخلليفة بوصفه خليفة فإنه واجب عليه بوصفه حاكمًا بيده السلطان، 
وواجب عليه أن حيملها بطريقة معينة وهي اجلهاد، وهذا ال تشترط فيه 

 .شتراطهاالعصمة، بل ال حمل ال
ثانيًا: إن اخلليفة إذا عصى ال حيتاج إىل إمام مينعه من ارتكاب 
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املعصية، وإمنا حيتاج إىل اأُلمة حتاسبه فتغري عليه أو تغريه، وقد بني الرسول 
  أن اأُلمة حتاسبه، وطلب منها أن تنكر عليه، وجعل كل من يرضى عنه

قال: حدثين أبو غسان روى مسلم  .ويتابعه على معصيته مسؤواًل أمام اهلل
املسَمعي وحممد بن بشار مجيعًا عن معاذ )واللفظ أليب غسان( حدثنا معاذ 

بن  ة)وهو ابن هشام الدستوائي( حدثين أيب عن قتادة حدثنا احلسن عن ضب
ه »قال:  عن النيب  ي عن أم سلمة زوج النيب نـزحمصن الع ن إ

قد برئ، ومن أنكر فقد يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره ف
قال: ال، ما  ؟قالوا: يا رسول اهلل أال نقاتلهم .سلم، ولكن من رضي وتابع

وهبذا بّين الشرع الطريقة اليت مينع فيها اخلليفة من ارتكاب املعصية،  .«صلوا
والذي يقول إن اخلليفة حيتاج  .وهي ليست وجود إمام مينعه بل هي اأُلمة

وال يتصوره  ،املعصية ال يدرك ما هو احلكم إىل خليفة مينعه من ارتكاب
ألن اخلليفة ال مينع خليفة آخر، وإمنا يقاتله على احلكم، أو يكون  .تصورًا

فكيف يتصور أن مينع  .تابعًا له فيكون واليًا ال خليفة فيقاتله على التمرد
 .؟خليفة خليفة آخر من ارتكاب املعصية

، وإمنا هي منصب بشري، وهي ثالثًا: إن اإلمامة ليست منصبًا إهليًا
ليست موجودة حلفظ قانون إهلي، وإمنا هي موجودة لتطبيق الشريعة اليت 

أما حفظ الشريعة فإن اهلل قد تكفل حبفظها  .أنزهلا اهلل على سيدنا حممد 
 حني تكفل حبفظ القرآن، قال تعاىل:                       

     .  وليس املقصود من إقامة اخلليفة إقامته حافظًا لكل ما جاء به
حىت يقال إنه جيب أن يكون عاملًا بكل األحكام حافظًا هلا أمجع،  النيب 

وإمنا املقصود من إقامته هو إقامة أحكام الكتاب والسنة، أي تطبيق اإلسالم 
بكل األحكام  ومحل دعوته إىل العامل، وهذا ال يقتضي منه أن يكون عاملًا
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ولذلك ال يقتضي أن يكون معصومًا، وبالتايل ال يلزم من  .حافظًا هلا أمجع
وأما اطمئنان الناس إليه حىت  .نصبه نقض الغرض الذي نصب من أجله

يأخذوا األحكام منه على أهنا أحكام اهلل تعاىل الواقعية ال يتسرب إليها أي 
ن هذا ال يأيت من كون اخلليفة شك مينع من العمل هبا واالنقياد إليها، فإ

معصومًا أو غري معصوم، وإمنا يأيت من دليل احلكم نفسه، فإن كان دلياًل 
شرعيًا واستنبط استنباطًا شرعيًا اطمأن الناس إىل أن هذا احلكم حكم 
شرعي، وال يتسرب إليهم يف هذه احلال أي شك مينع من العمل به واالنقياد 

 .ن هو، حىت ولو خالف احلكم استنباطهم همله، بغض النظر عن اخلليفة م
ألن اختالف االستنباط بني اتجمتهدين ال جيعل احلكم شرعيًا عند جمتهد، 
وغري شرعي عند آخر، بل هو حكم شرعي عند مجيع املسلمني ما دام 
هنالك شبهة دليل من األدلة الشرعية لدى املستنبط للحكم، وميكن حسب 

وأما كون غري  .يستنبط مثل هذا االستنباط املعارف اللغوية والشرعية أن
املعصوم جلواز املعصية واخلطأ عليه ال يطمأن إليه، وال يقطع على أن ما 

حكم  .يؤديه هو حكم اهلل تعاىل، فإن املسألة يف ذلك إمنا هي حكم وحاكم
واالطمئنان املطلوب إمنا هو  .وحاكم حيكم ويؤدي ،حيكم به ويؤدى

اهلل أم ال، وليس للحاكم من حيث كونه أدى  للحكم من حيث كونه حكم
فالعربة إمنا هي يف احلكم الذي حيكم به، ويؤخذ  .حكم اهلل، وحكم به أم ال

من حيث كونه حكمًا إسالميًا، أو حكمًا غري إسالمي، وليست يف 
والذي جيعل  .الشخص الذي يعطي من حيث كونه معصومًا أو غري معصوم

مينع تسرب الشك الذي مينعهم من العمل به  الناس يثقون يف احلكم وثوقًا
واالنقياد له إمنا هو اعتبارهم للحكم نفسه من حيث كونه شرعيًا أو غري 
شرعي، وليس كون اخلليفة الذي يأخذون احلكم منه معصومًا أو غري 
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 .معصوم
ال يقيم فيه رب العاملني خليفة عن  اخلـالفةعلى أن منصب 

خليفة عنه، وإمنا يقيمه املسلمون خليفة عليهم، رسوله، وال يقيم فيه الرسول 
والدليل على ذلك أحاديث  .ويبايعونه هم على كتاب اهلل وسنة رسوله

 .البيعة، وورودها بنصوص عامة، وإسنادها إىل مطلق إمام ال إىل إمام معني
كما أن الدليل على ذلك املسؤولية العامة اليت على اخلليفة يف عالقته باألمة، 

 .ال يقتضي العصمة وال بوجه من الوجوه اخلـالفةفإن منصب وعليه 
رابعًا: أما النصوص اليت وردت دلياًل على اشتراط العصمة فإنه ال 

  آية:  وهو األول النص أما .العصمة على يدل واحد نص يوجد فيها وال
              تعين ، وال اخلـالفةفإن كلمة إمام فيها ال تعين

 احلكم، وقد وردت كلمة إمام يف القرآن الكرمي يف أكثر من آية، قال 
 تعاىل:                           :وقال      

                                         

           اإلمام   قال .دوةـالق ناها ـفكلمة إمام يف اآليتني مع 
 وقوله تعاىل: »البخاري:                قال: أئمة نقتدي

 وكلمة إمام يف قوله تعاىل:  .«مبن قبلنا ويقتدى بنا من بعدنا        

                                    
                     ،  ،فإن املراد منها النبوة والقدوة

ألن اآليات اليت بعدها تتحدث عن الكعبة وعن قوم إمساعيل مث عن إعطاء 
 .جعلناك إمامًا يقتدى بك ونبيًا يتبعك الناس النبوة إلبراهيم فيكون معناها

أو احلكم، خاصة  اخلـالفةوال ميكن أن تعين كلمة إمام هنا يف هذه اآلية 
فقال  .وأن إبراهيم مل يتول احلكم، ومل يكن حاكمًا، وإمنا كان نبيًا ورسواًل
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 اهلل تعاىل له إن هذا املنصب وهو القدوة والنبوة ال يكون للظاملني حني طلب
 .فال داللة يف اآلية على عصمة اخلليفة .منه أن جيعل ما جعله له لذريته

وفوق ذلك فإن كلمة الظاملني يكون مفهوم املخالفة هلا العادلني، وليس 
لظاملني ال يعين املعصومني، وإمنا  يعين املعصومني، فإن غري ا

 وأما النص الثاين وهو آية:  .املتصفني بعدم الظلم وهو العدل        

       واآلية بتمامها .أي اهلل سبحانه                 
                                    

                                 
موخبًا ، مث قال هلم يقول القرطيب يف تفسريه )قل هلم الّلُه يهدي إىل احلق

أفمن يهدي أي يرشد إىل احلق وهو اهلل سبحانه وتعاىل أحق أن  ومقررًا:
، يريد األصنام اليت إال أن ُيهدى ،ع أم من ال يهّدي، أي ال يهتديَبتَُّي

وال متشي  بل هي ال هتتدي إىل طريقها هتدي أحدًا، يتخذوهنا آهلًة، فهي ال
يف  فموضوع اآلية كله .(نقل، وال تنتقل من مكاهنا إال أن ُتلأن ُتحَم إاّل

واإلمام حيكم الناس،  .اهلداية واتباع اهلادي، وال عالقة له باحلكم واخلالفة
وعمله هو احلكم وليس اهلداية، فهو يعاقب الضالني والعصاة، ويقاتل 

فهذا املعىن ال ينطبق  .وال تطلق كلمة اهلادي هنا إال على الرسول .الكفار
وهل احلكم  .على اخلليفة، وال عالقة بني هذه اآلية وبني عصمة اخلليفة

 .؟هداية، أم هو تطبيق الشريعة
 وأما النص الثالث وهو آية:                 

          فإهنا أمر بطاعة أويل األمر، واقتراهنا بطاعة اهلل وطاعة
وطاعة  سبحانه الرسول، إمنا هو للداللة على أن حكمها كحكم طاعته

ما دام أولو األمر ملتزمني بطاعة اهلل سبحانه وتعاىل وبطاعة رسوله  الرسول
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 وقد وردت بالفعل عامة من دون ختصيص يف نفس  .وليس لشيء آخر
فقد خصصتها  .ية، ولكنها خصصت بآيات أخرى وأحاديث متعددةاآل

تلك اآليات واألحاديث املتعلقة بالطاعة يف غري املعصية، ويف غري الكفر، 
فأمرت بعدم الطاعة يف املعصية، ومل تكتف بذلك بل أمرت أيضًا باإلنكار 

وأمرت بعدم الطاعة يف الكفر، ومل تكتف بذلك بل أمرت  .على اإلمام
قال  .ة صرحية يف ذلكـصـواآليات واألحاديث املخص .ل اإلمامبقتا

 تعاىل:                          ،       
      ،              ،            

   ،                      .  وخطاب الرسول هو
خطاب ألمته ما مل يرد دليل على أنه خاص به ومن خصوصياته، وهنا مل 

وروى البخاري عن نافع  .يرد دليل على أنه خاص به فيكون خطابًا ألمته
السمع والطاعة على املرء »قال:  عن عبد اهلل رضي اهلل عنه عن النيب 

 .«ؤمر مبعصية فإذا ُأمر مبعصية فال مسع وال طاعةاملسلم فيما َأحب وكره ما مل ي
على املرء السمع والطاعة »أنه قال:  وروى مسلم عن ابن عمر عن النيب 

وقال  .«فيما أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية فإن ُأمر مبعصية فال مسع وال طاعة
: قالو» عليه الصالة والسالم يف شأن طاعة اخللفاء واألمراء فيما رواه مسلم: ا

 ننابذهم أفال اهلل رسول يا قيل»أيضًا:  وروى .«صلوا ما ال،قال:  ؟أفال نقاتلهم
إاّل أن »وروى البخاري ومسلم:  «، ما أقاموا فيكم الصالةفقال: ال بالسيف

بواحًا فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم »وروى مسلم:  .«تروا ُكفراً 
ختصص طاعة اخلليفة يف فهذه اآليات واألحاديث  .«ولكن من رضي وتابع

غري املعصية وغري الكفر، فال يأيت حينئذ القول إن غري املعصوم قد يأمر 
فلو وجبت طاعته للزم أن يكون اهلل قد أمر باجلمع بني  ،باملعصية وخيطىء

الضدين باألمر بطاعة اخلليفة وبتحرمي املعصية، ال يأيت هذا القول ألنه ال 



 

 121 

بالطاعة يف غري املعصية والكفر، ويأمر  يوجد مجع بني الضدين فهو يأمر
فال يوجد تضاد أو  .بعدم الطاعة يف املعصية والكفر، ويأمر بتحرمي املعصية

وهبذا يتبني أن هذه اآلية ال تصلح  .تناقض بني أوامره تعاىل يف هذا املوضوع
 .دلياًل على اشتراط العصمة فيسقط االستدالل هبا

كلها ساقطة عن مرتبة االستدالل، هذه هي أدلة القائلني بالعصمة و
ومن هذا كله يتبني أنه ال يشترط يف اخلليفة أن يكون  .وال تصلح حججًا

منصب بشري  اخلـالفةوأن  .معصومًا، بل ال جيوز أن يشترط ذلك
وبذلك تكون الدولة اإلسالمية دولة بشرية، وليست  .وليست منصبًا إهليًا

 .دولة إهلية
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 زل اخلليفةـع

ويصبح  .اخلـالفةتغريًا خيرجه عن  هليفة إذا تغري حالينعزل اخل
ولكن ال  اخلـالفةتغريًا ال خيرجه عن  هاخلليفة واجب العزل إذا تغريت حال

والفرق بني احلال اليت خترج اخلليفة عن  .جيوز له شرعًا االستمرار فيها
 ، واحلال اليت يصبح فيها واجب العزل، هو أن احلالة األوىل وهياخلـالفة

ال جتب فيها طاعته مبجرد حصول احلالة له، وأما  اخلـالفةاليت خترجه عن 
احلالة الثانية وهي اليت يصبح فيها واجب العزل فإن طاعته تظل واجبة حىت 

ثالثة أمور  اخلـالفةفيخرجه عن  هوالذي يتغري به حال .يتم عزله بالفعل
 هي:

 .أحدها: إذا ارتد عن اإلسالم
 .ًا مطبقًا ال يصحو منهثانيها: إذا جن جنون

ثالثها: أن يصري مأسورًا يف يد عدو قاهر ال يقدر على اخلالص منه، 
 .وكان غري مأمول الفكاك من األسر

، وينعزل يف احلال، اخلـالفةففي هذه األحوال الثالثة خيرج عن 
ولو مل حيكم بعزله، فال جتب طاعته، وال تنفذ أوامره من قبل كل من ثبت 

إال أنه جيب إثبات  .حد من هذه الصفات الثالث يف اخلليفةلديه وجود وا
أنه حصلت له هذه األحوال، وأن يكون إثبات ذلك أمام حمكمة املظامل، 

، وحتكم بعزله حىت يعقد املسلمون اخلـالفةفتحكم بأنه خرج عن 
، ولكنه اخلـالفةتغريًا ال خيرجه عن  هأما الذي يتغري به حال .لغريه اخلـالفة

 فخمسة أمور هي: اخلـالفةز له فيها االستمرار يف ال جيو
 .أحدها: أن ُتجَرح عدالته بأن يصبح ظاهر الفسق
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 .ثانيها: أن يتحول إىل أنثى، أو خنثى مشكل
 .أحيانًا وجين أحيانًا ن جين جنونًا غري مطبق، بأن يصحوثالثها: أ

عقد  ويف هذه احلال ال جيوز أن يقام عليه وصي، أو يوجد له وكيل، ألن
 .وقع على شخصه، فال يصح أن يقوم غريه مقامه اخلـالفة

ألي سبب من األسباب،  اخلـالفةرابعها: العجز عن القيام بأعباء 
 سواء أكان عن نقص أعضاء جسمه أم كان عن مرض عضال مينعه عن

فالعربة بعجزه عن القيام بالعمل، وذلك  .القيام بالعمل، وال يرجى برؤه منه
أمور الدين  تتعطلالقيام بالعمل الذي نصب له خليفة أنه بعجزه عن 
وهذا منكر جتب إزالته، وال يزول إال بعزله حىت يتأتى  .ومصاحل املسلمني

 .إقامة خليفة غريه، فصار عزله يف هذه احلال واجبًا
خامسها: القهر الذي جيعله عاجزًا عن التصرف مبصاحل املسلمني 

إىل حد أصبح فيه عاجزًا عن رعاية مصاحل فإذا قهره قاهر  .برأيه وفق الشرع
املسلمني برأيه وحده حسب أحكام الشرع فإنه يعترب عاجزًا حكمًا عن 

 وهذا يتصور واقعه يف حالتني: .فيجب عزله اخلـالفةالقيام بأعباء 
احلالة األوىل: أن يتسلط عليه فرد أو أفراد من حاشيته، فيستبدون 

برأيهم حبيث يصبح عاجزًا عن خمالفتهم،  بتنفيذ األمور ويقهرونه، ويسريون
ففي هذه احلال ينظر، فإن كان مأمول اخلالص  .جمبورًا على السري برأيهم

من تسلطهم خالل مدة قصرية ميهل هذه املدة القصرية إلبعادهم والتخلص 
 .منهم، فإن فعل زال املانع وذهب العجز، وإال فقد وجب عزله

يشبه فيها املأسور، وذلك بوقوعه  احلالة الثانية: أن يصري يف حال
حتت تسلط عدو، وحتت نفوذه، يسريه كما يشاء، ويفقده إرادته يف تسيري 

ففي هذه احلال ينظر، فإن كان مأمول الفكاك من الوقوع  .مصاحل املسلمني
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حتت التسلط خالل مدة قصرية ميهل هذه املدة القصرية، فإن أمكن فكاكه 
دو، زال املانع وذهب العجز، وإال فقد ومتكن من اخلالص من تسلط الع

 .وجب عزله
ففي هذه األحوال اخلمسة جيب عزل اخلليفة عند حصول أية حالة 

إال أن حصوهلا حيتاج إىل إثبات أهنا حصلت، وإثباته يكون أمام  .منها
، وعزل اخلليفة، فيعزل ويعقد اخلـالفةحمكمة املظامل، فتحكم بفسخ عقد 

 .ه خالل ثالثة أياملغري اخلـالفةاملسلمون 
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 اإلمارة
اإلمارة والرئاسة والقيادة مبعىن واحد، والرئيس والقائد واألمري مبعىن 

فهي رئاسة للمسلمني مجيعًا يف الدنيا، وهي من اإلمارة  اخلـالفةأما  .واحد
فاإلمارة أعم،  .وتندرج حتت اإلمارة، فاخلليفة أمري، ويسمى أمري املؤمنني

فكلمة خالفة خاصة باملنصب املعروف،  .ا رئاسةواخلالفة أخص، وكالمه
واملسلمون مأمورون بنصب أمري عليهم،  .وكلمة إمارة عامة يف كل أمري

كما هم مأمورون بنصب خليفة، ألن اإلمارة من أنواع احلكم، فهي والية 
عامة على مجيع  اخلـالفةأن  اخلـالفةوالفرق بينها وبني  .أمر فيما ويل به

لدنيا، وهذه خاصة فيمن ولوه وفيما ولوه به، وال تتعدى من املسلمني يف ا
والرئاسة والقيادة واإلمارة حكم شرعي،  .ولوه، كما ال تتعدى ما ويل به

فاملسلمون مقيدون هبا حبدود ما أمر اهلل به، وما جاء يف  .وليست أسلوبًا
 .الشرع

ليها وإقامة كل مجاعة من املسلمني تقوم بأمر مشترك بينها أمريًا ع
أما إذا كان األمر خاصًا بكل واحد وهو غري أمر  .فرض على هذه اجلماعة

فاإلمارة إمنا تقوم  .اآلخر، فال يطلب منها يف هذه احلال أن تقيم أمريًا عليها
على اجلماعة يف األمر املشترك بينها، حىت يكون له السلطان وتكون له 

ة حيتم عليهم إقامة آمر فواقع وجود أمر مشترك بني أية مجاع .كلمة الفصل
أما كون  .عليهم، وإال فإن هذا األمر سيضطرب بينهم، وحيصل الفساد فيه

إقامة رئيس للجماعة اليت تقوم بأمر مشترك بينها فرضًا على املسلمني، فلما 
فٍر »قال:  عبد اهلل بن عمرو أن النيب  ابن حنبل عن روى َن ة  ال حيل لثالث

وملا أخرج البزار بإسناد صحيح  «وا عليهم أحدهميكونون بأرضِ فالةٍ إال أمر
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ك  ،إذا كنتم ثالثة يف سفر فأمروا عليكم أحدكم»أن عمر بن اخلطاب قال:  ذا
وملا أخرج البزار من حديث ابن عمر بإسناد  « أمري أمره رسول اهلل
 «إذا كانوا ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم»قال:   صحيح أن رسول اهلل

رواه  .«إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤّمروا أحدهم»د اخلدري: وحلديث أيب سعي
فهذه األحاديث صرحية يف أنه يشرع لكل عدد بلغ ثالثة فصاعدًا  .أبو داود

 «يف سفر» ،«يف فالة»إال أن قوله يف األحاديث:  .أن يؤمروا عليهم أحدهم
ن يدل على أهنم يكونون جمتمعني على أمر مشترك بينهم يف فالة، أو سائري

يف سفر، أو ما شاكل ذلك من األعمال املشتركة، فيدخل يف ذلك احلزب 
وإذا ُشرع  .أو اجلمعية، والسرية واجليش، واحلي واملدينة والقطر وغري ذلك

هذا لثالثة يكونون يف فالة من األرض، أو يسافرون فشرعيته لعدد أكرب، أو 
فالة ويف فاألحاديث تكون عامة يف ال .لعمل أعظم يكون أوىل وأحرى

السفر ويف غريمها مما هو اكرب وأعظم منهما، ألن مفهوم املوافقة يدل على 
فإذا أمر بشيء أو  .فالقاعدة األصولية أن فحوى اخلطاب معمول به .ذلك

ُنهي عن شيء فإن املفهوم من املأمور به ومن املنهي عنه يدخل مع املنطوق 
عين أنه إذا أمر بشيء أو هني فيما أمر به أو هني عنه، وال خيتص باملنطوق، ي

ومثاله  .عن شيء فإن األمر والنهي يشمل ما هو أكثر منه وأكرب باألولوية
 حترمي شتم الوالدين وضرهبما من داللة قوله تعاىل:             
 وحترمي إتالف أموال اليتامى من داللة قوله تعاىل:            

              .  وتأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار
 من قوله تعاىل:                              

                        . ل أمر وكذلك فإن الرسو
فيكون هذا األمر منسحبًا على ما هو أخطر  .بتأمري واحد يف السفر والفالة
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إذ كل ما  .من السفر وأهم من الوجود يف الفالة، وشاماًل له من باب أوىل
ويؤيد مفهوم املوافقة هذا املبني يف  .يدل عليه فحوى اخلطاب داخل يف األمر

يما هو أخطر من السفر، فإنه أّمر ف ،األحاديث السابقة عمل الرسول 
 .فقد أّمر يف احلج، وأّمر يف الغزو، وأّمر يف الوالية

هذا من ناحية وجوب إقامة أمري على كل مجاعة يف مكان، أو 
أما هذا األمري فالشرع حيتم أن يكون واحدًا، وال جيوز  .عمل مشترك بينهم

 يعرف فاإلسالم ال يعرف القيادة اجلماعية، وال .أن يكون أكثر من واحد
وإمنا القيادة يف اإلسالم فردية حمضة فيجب أن يكون  .الرئاسة اجلماعية

 .الرئيس أو األمري أو القائد واحدًا، وال جيوز أن يكون أكثر من واحد
 . والدليل على ذلك ظاهر يف نص األحاديث السابقة ويف فعل الرسول

مة وكلمة أحد هي كل .«أحدكم» ،«أحدهم»فاألحاديث كلها تقول: 
ويفهم ذلك من مفهوم  .واحد، وهي تدل على العدد أي واحدًا ال أكثر

يعمل به بدون  والشرط ومفهوم املخالفة يف العدد والصفة والغاية .املخالفة
نص، وال يعطل مفهوم املخالفة إال يف حالة واحدة وهي إذا ورد نص يلغيه 

 مثل قوله تعاىل:                             فإن
ولكن مفهوم املخالفة هذا  .مفهوم املخالفة أنه إن مل يردن حتصنًا ُيكَرهن

 ُملغى بقوله تعاىل:                         . 
ئذ يعمل به كقوله الفة فإنه حينـوم املخـغي مفهـم يرد نص يلـوإذا ل
 تعاىل:                             وكقوله
: «ء قلتني مل حيمل اخلبث فاحلكم يف هذين النصني جرى  «إذا بلغ املا

 .هخبالف العدد ذلك عدا ما أن بعدد خمصوص، وتقييده هذا يدل علىتقييده 
وعلى أن ما نقص عن القلتني على عدم جواز ما زاد على املائة،  دلي فإنه
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إال » ،«فليؤمروا أحدهم» : وعلى ذلك فإن قول الرسول .حيمل خبثًا
يدل مفهوم املخالفة يف هذه األحاديث بأنه  «فأمروا أحدكم» ،«أّمروا أحدهم

وز ومن هنا كانت اإلمارة لواحد، وال جي .ال جيوز أن يؤمر أكثر من واحد
ويؤيد  .أن تكون ألكثر من واحد مطلقًا بنص األحاديث منطوقًا ومفهومًا

فإنه يف مجيع احلوادث اليت أّمر فيها كان يؤمِّر  ذلك عمل الرسول 
 .واحدًا ليس غري، ومل يؤمر أكثر من واحد يف مكان واحد مطلقًا

أنه أرسل معاذًا وأبا موسى  وأما احلديث املروي عن الرسول 
فإنه ال يدل  «يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا وتطاوعا»يمن وقال هلما: إىل ال

فإن احلديث ورد يف البخاري بنص:  .على أنه أّمر اثنني على مكان واحد
  حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أيب بردة عن أبيه قال: بعث النيب»

نفرا جده أبا موسى ومعاذًا إىل اليمن فقال: يسرا وال تعسرا  وبشرا وال ت
حدثنا موسى »وورد احلديث نفسه يف باب املغازي أيضًا بنص:  .«وتطاوعا

با   حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد امللك عن أيب بردة قال: بعث رسول اهلل أ
ل  موسى ومعاذ بن جبل إىل اليمن قال: وبعث كل واحد منهما على خمالف قا

شرا وال تنفرا فانطلق كل واحد منهما واليمن خمالفان مث قال: يسرا وال تعسرا وب
فهذه الرواية تفسر الرواية األخرى بأنه أرسل االثنني إىل اليمن،  .«إىل عمله

وجعل كل واحد منهما على جهة منها، فلم يكونا أمريين على مكان 
واحد، وإمنا كان كل واحد منهما أمريًا على مكان غري املكان الذي كان 

ذلك فال جيوز أن يكون لألمر الواحد رئيسان اثنان،  وعلى .اآلخر أمريًا عليه
بل جيب أن يكون الرئيس واحدًا فقط،  .وال للمكان الواحد رئيسان اثنان
إال أنه ينبغي أن يعلم أن الرئاسة واإلمارة  .وحيرم أن يكون أكثر من ذلك

أما  .والقيادة يف اإلسالم ليست زعامة، ألن الزعامة تقتضي اتباع الزعيم
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اسة يف اإلسالم فهي إمنا جتعل للرئيس حق رعاية الشؤون والسلطان يف الرئ
األمر الذي كانت رئاسته له، والتنفيذ لكل ما دخل حتت رئاسته حسب 
الصالحيات اليت نصب هلا أمريًا، يف حدود ما أعطاه الشرع بالنسبة لألمر 

  .الذي نصب رئيسًا عليه
ئاسة مجاعية باسم جملس أما ما تفشى يف بالد املسلمني من إقامة ر

أو جلنة أو هيئة إدارية أو ما شاكل ذلك، تكون هلا صالحيات الرئاسة 
فذلك خيالف الشرع إذا جعلت الرئاسة هلذه اهليئة أو اتجملس أو اللجنة، ألهنا 

أما إذا  .تكون قد جعلت اإلمارة جلماعة وذلك حرام بنص األحاديث
ل محل األعباء واملناقشة يف األمور كانت اللجنة أو اتجملس أو اهليئة من أج

والقيام بالشورى، فإن ذلك جائز وهو من اإلسالم، ألن مما ميدح به 
املسلمون أن أمرهم شورى بينهم، ويكون رأيها حينئذ من حيث االعتبار 
ملزمًا باألكثرية فيما يتعلق بالقيام باألعمال، وتجمرد الشورى فيما يتعلق 

والرئيس إذا  .ي إىل فكر واآلراء الفنية والتعاريفباألحكام واآلراء اليت تؤد
وأما ما اختلف فيه  .عزم ينفذ ما يراه فيما هو متعلق بغري القيام باألعمال

مفكرو الشيوعيني من كون القيادة مجاعية أو فردية فال حمل لبحثه يف 
اإلسالم، ألن اإلسالم قد عني القيادة فردية نصًا وعماًل وجرى عليه إمجاع 

 .حابة والتزمت به اأُلمة يف مجيع العصورالص
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 ةـاعـالط
الطاعة أمر أساسي لوجود االنضباط يف الدولة، وهي من أهم 

ومن أجل ذلك جاء  .املظاهر اليت تدل على االنضباط العام يف الدولة واأُلمة
القرآن حاثًا على الطاعة يف آيات كثرية بالرغم من وجود الوحي واملعجزات 

والطاعة  .وهي كلها كافية إلجياد الطاعة ،ية الرسول والرسالة وشخص
اليت جاء هبا القرآن طاعة يقوم على أساسها كيان الدولة وكيان اأُلمة، وهي 

حني  -وقد جاءت اآليات آمرة بالطاعة  .يف نفس الوقت بيان خللق الطاعة
أمرًا يلزم هبا، وجيعلها تصبح سجية من سجايا املسلم،  - جيب أن تكون

هنيًا يلزم عدم القيام  - حني ال جيوز أن تكون -ءت ناهيًة عن الطاعة وجا
فنجد القرآن حني  .هبا، واعتبارها ما ينأى عنه املسلم بنفسه عن تأديته

 الطاعة يقول:  يوجد سجية             ،         

         ،          ،                

                   ،              

      ،                                 

     . اآليات طاعة مطلقة، فقد جاءت طاعة  هيف هذ فاهلل أمر بالطاعة
يأمر بالطاعة للحكام والوالة يف أي حال من  وجند الرسول  .غري مقيدة

قال:  فعن ابن عباس عن النيب  .األحوال إال أن يكون املأمور به معصية
من كره من أمريه شيئاً فليصرب عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان »

واعترب الرسول عدم طاعة  .رواه مسلم «عليه إال مات ميتة جاهلية شرباً فمات
بن عباس »حدث أبو رجاء العطاردي قال:  .األمري مفارقة للجماعة مسعت ا
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ه   رضي اهلل عنهما عن النيب قال: من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب فإن
ة ته جاهلي ت ا بايع وكان مم .رواه مسلم «من فارق اجلماعة شربًا فمات فمي

نا على عبادة »عن جنادة بن أيب أمية قال:  .املسلمون النيب عليه الطاعة دخل
بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك اهلل حدث حبديث ينفعك اهلل به مسعته من 

بايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع  قال: دعانا النيب   النيب ف
ويسرنا وأثرةً علينا وأن ال ننازع األمر أهله والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا 

ه برهان  .رواه البخاري «قال: إال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهلل في
إال أن هذه الطاعة مقيدة حبدود  .فاآليات واألحاديث جاءت آمرة بالطاعة

 .اإلسالم، ولذلك جاءت األحاديث األخرى ناهية عن الطاعة يف معصية اهلل
ة اخلالقال» :قال  وحدث نافع عن  .أمحد رواه « طاعة ملخلوق يف معصي

السمع والطاعة على املرء املسلم »قال:  عبد اهلل رضي اهلل عنه عن النيب 
ة فال مسع و رواه  «طاعةال فيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصي

 .البخاري
ضباط العام، جل االنأإال أن هذه الطاعة أمر هبا اهلل حني تكون من 

أما حني تكون هذه الطاعة ضد اإلسالم، أو تكون لسبيل غري سبيل اهلل فقد 
جاء اإلسالم ينهى عنها، ومن أجل ذلك هنانا اهلل تعاىل صراحة عن بعض 

 الطاعات فقال:                               

                    ،                    

                     ،                

            ،             ،    

       ،                 ،         
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        فهذه اآليات كلها تنهى عن طاعة أشخاص معينني
ومن تتبعها يتبني أهنا ضد اإلسالم، ولسبيل غري سبيل اإلسالم،  .بصفاهتم

يكون تكوين الطاعة يف نفوسنا منصرفًا إىل إجياد  وقد بّينها اهلل تعاىل لنا حىت
وحىت نبعد هذا االنضباط عن املواطن اليت يصبح فيها ضررًا  .االنضباط العام

ولذلك جيب على املسلم حني يليب أمر اهلل  .على الكيان إذا وجدت الطاعة
 .بالطاعة أن ينتهي عن طاعة من هنى اهلل عن طاعتهم
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 األساليبتبين اخلليفة لألحكام و
 أي سن القوانني

وهو  .كلمة القوانني معناها يف اللغة العربية األصول، الواحد قانون
والقانون يف االصطالح األجنيب معناه األمر الذي  .لفظ أعجمي معرب

جمموع القواعد )وقد عرف القانون بأنه  .يصدره السلطان ليسري عليه الناس
والقانون من حيث هو  .(معالقاهت اليت جيرب السلطان الناس على اتباعها يف

قسمان: أحدمها األحكام اليت تنظم العالقات أصاًل، وهذه نوعان: األول 
 .والثاين سائر القوانني األخرى غري الدستور القانون األساسي وهو الدستور،

أما القسم الثاين من القوانني فهو الذي ينظم األفعال الفرعية اليت ألصلها 
حكم خاص هبا، والذي ينظم الوسائل، يعين هي  حكم عام، وليس هلا

األساليب اليت تؤدى هبا األفعال األصلية اليت هلا حكم عام، وليس لفرعها 
حكم خاص به، واليت تنظم األدوات، ويقال هلا قوانني إدارية أو أنظمة 

وملا كانت أفعال العباد قد جاء خطاب الشارع  .إدارية أو ما شاكل ذلك
وجاءت الشريعة  .مًا التقيد به، لذلك كان تنظيمها آتيًا من اهللاملتعلق هبا ملز

اإلسالمية متعلقة جبميع أفعال الناس ومجيع عالقاهتم، سواء أكانت عالقتهم 
لذلك ال حمل يف  .مع اهلل، أم عالقتهم مع أنفسهم، أم عالقتهم مع غريهم

ن باألحكام اإلسالم لسن قوانني من قبل الناس لتنظيم عالقاهتم، فهم مقيدو
 قال اهلل تعاىل:  .الشرعية                  ، 

                              :وقال    

                                      

       وروى مسلم عن عائشة أن رسول اهلل   :من عمل عمالً »قال
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ه أمرنا فهو رد ي فاهلل هو الذي شرع للناس األحكام وليس  .«ليس عل
السلطان، وهو الذي أجربهم وأجرب السلطان على اتباعها يف عالقاهتم، 

وهلذا ال حمل للبشر يف وضع أحكام  .ومنعهم من اتباع غريهاوحصرهم هبا، 
لتنظيم عالقات الناس، وال مكان للسلطان يف إجبار الناس أو ختيريهم على 

إال أن األحكام  .اتباع قواعد وأحكام من وضع البشر يف تنظيم عالقاهتم
الشرعية، وهي خطاب الشارع املتعلق بأفعال العباد جاءت يف القرآن 

يث، وكان فيها الكثري مما حيتمل عدة معان حسب اللغة العربية واحلد
فكان طبيعيًا وحتميًا أن خيتلف الناس يف فهمها، وأن يصل  .وحسب الشرع

ومن هنا  .هذا االختالف يف الفهم إىل حد التباين والتغاير يف املعىن املراد
قد يكون لذلك  .كان ال بد من أن تكون هناك أفهام متباينة وأفهام خمتلفة

بعد  حني قال فالرسول  .هناك يف احلكم الواحد آراء خمتلفة ومتباينة
ال »: رجوعه من غزوة األحزاب كما روى البخاري ُيَصِلَينَّ أحٌد العصر إ ال 

فهم أشخاص أنه قصد االستعجال وصّلوا العصر يف الطريق،  «يف بين قريظة
وأخروها حىت وصلوا بين وفهم أناس أنه قصد معىن اجلملة فلم يصّلوا العصر 

 .وملا بلغ الرسول ذلك أقرَّ الفريقني ُكاًل على فهمه .قريظة فصّلوها هناك
فهم رواه البخاري  «ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب»وحني قال الرسول: 

أناس أنه قصد ال صالة صحيحة فقالوا إن قراءة الفاحتة ركن من أركان 
ه، وفهم أناس آخرون أنه قصد ال صالة الصالة من مل يقرأها بطلت صالت

كاملة، فقالوا إن قراءة الفاحتة ليست ركنًا من أركان الصالة، بل قراءة 
القرآن هي الركن، ولذلك إذا مل يقرأ الفاحتة وقرأ أيَّة آية من القرآن صحت 

ُيقَتل مؤمن بكافر، وال ذو عهٍد » : وكذلك اختلفوا يف قوله .صالته ال 
ففهم مجاعة أن املسلم إذا َقَتل كافرًا ال ُيقتل به، النسائي رواه  «يف عهده
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ُيقَتل مؤمن بكافر»ألن قول الرسول:  .وإمنا ُيعزر كأن ُيحبس مثاًل  «ال 
وفهم آخرون أنه يفرق بني الكافر احلريب والكافر  .صريح يف عدم قتله

د والكافر فاملسلم ُيقَتل بالكافر الذمي إذا قتله، وكذلك الكافر املعاه .الذمي
ألن قول الرسول  .املستأمن، وأما الكافر احلريب فال ُيقَتل املسلم به إذا َقتَله

فإن  «وال ذو عهد يف عهده»يف نفس احلديث يدل على ذلك وهو قوله: 
وملا كان ذو العهد  .معناه ال ُيقَتل مسلم بكافر، وال ُيقَتل ذو عهد بكافر

عين احلريب، أي ال ُيقَتل كافر معاهد كافرًا فإنه يتحتم أن تكون كلمة كافر ت
فيكون معىن احلديث ال يقتل مسلم بكافر حريب، وال يقتل ذو  .بكافر حريب

وذو العهد  ،عهد بكافر حريب، ومفهومه أن املسلم يقتل بغري الكافر احلريب
وذو العهد كافر فكونه كاملسلم ال يقتل بكافر يدل  .يقتل بغري الكافر احلريب

ويؤيد  .د من كلمة كافر يف احلديث الكافر احلريب ال الذميعلى أن املرا
وهبذا التباين يف  .ذلك ما روي أنه جيء لرسول اهلل مبسلم قتل يهوديًا فقتله

 .وهكذا كثري من اآليات واألحاديث .الفهم تباين الرأي يف احلكم الواحد
منها،  فاختالف اآلراء يف احلكم الواحد حيتم على املسلم األخذ برأي واحد

ألهنا كلها أحكام شرعية، وحكم اهلل يف حق الشخص الواحد ال يتعدد، 
ولذلك ال بد من تعيني حكم واحد منها ألخذه، ومن هنا كان تبين املسلم 
حلكم شرعي أمرًا الزمًا وال مناص منه بوجه من الوجوه عندما يباشر 

أو حرامًا  وجمرد وجوب العمل باحلكم الواحد فرضًا كان أو مندوبًا .العمل
وهلذا كان واجبًا على  .أو مكروهًا أو مباحًا حيتم وجوب تبين حكم معني

كل مسلم أن يتبىن حكمًا شرعيًا معينًا حني يأخذ األحكام للقيام بالعمل 
وإذا تبىن حكمًا معينًا  .سواء أكان جمتهدًا أم مقلدًا، خليفة أم غري خليفة

قه، وصار ملزمًا به يعمل صار هذا احلكم الشرعي هو حكم اهلل يف ح
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ألن معىن تبين املسلم  .مبوجبه وحده، ويعلمه للناس ويدعو لإلسالم حبسبه
للحكم هو العمل به وتعليمه لغريه والدعوة له حني يدعو ألحكام اإلسالم 

وإذا تبىن املسلم حكمًا معينًا صار هذا احلكم بعينه هو حكم اهلل  .وأفكاره
: إحداها أن يتبني له ضعف دليله أربعكه إال يف يف حقه، وال جيوز له أن يتر

وظهور دليل أقوى من دليله، ويتعني عنده أن حكم اهلل هو ما دل عليه 
الدليل القوي، وحينئذ جيب عليه ترك ما تبناه، وتبين الرأي اجلديد، ألنه 

ثانيها: أن يغلب على ظنه أن الرأي اجلديد  .صار هو حكم اهلل يف حقه
أعلم منه باالستنباط وأدق باالستدالل أو أكثر إحاطة استنبطه من هو 

بالشرع، فيحنئذ جيوز له أن يترك ما تبناه ويتبىن غريه، ملا ثبت عن كبار 
فقد أخذ أبو  .الصحابة أهنم كانوا يتركون آراءهم ويأخذون رأي غريهم

وثالثها: أن  .بكر رأي علي وترك رأيه، وأخذ عمر رأي علي وترك رأيه
ففي هذه احلال جيوز  .د مجع كلمة املسلمني على رأي واحديكون املرا

للمسلم أن يترك الرأي الذي تبناه ويتبىن الرأي الذي يراد مجع كلمة 
املسلمني عليه، وذلك ملا ثبت عن عثمان أنه قبل أن ُيباَيع من الناس على 
كتاب اهلل وسنة رسوله ورأي الشيخني من بعده أيب بكر وعمر وقد أقره 

ة على ذلك، وهو ترك ملا تبناه هو وتبين ما سبق أن تبناه أبو بكر الصحاب
ورابعها: أن يتبىن اخلليفة حكمًا خيالف احلكم الذي أداه إليه  .وعمر

اجتهاده، ففي هذه احلالة جيب عليه ترك العمل مبا أدى إليه اجتهاده، 
أّن  والعمل باحلكم الذي تبناه اإلمام، ألّن إمجاع الصحابة قد انعقد على

ففي هذه  .)أمر اإلمام يرفع اخلالف( وأّن أمره نافذ على مجيع املسلمني
يترك املسلم ما تبناه ويتبىن غريه، وما عداها ال جيوز أن  األربعةاألحوال 

يتركه مطلقًا، ألن الشريعة خماطب هبا كل فرد ولكل مسلم أن يتبىن ما يصل 
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ا تبناه إال يف األحوال املستثناة وإذا تبىن ألزم مب .إليه باالجتهاد أو التقليد
 .بالدليل الشرعي

هذا بالنسبة لقيام كل فرد يف تنظيم عالقاته بنفسه، أما بالنسبة 
لرعاية شؤون اأُلمة من قبل اخلليفة، وقيامه بأعباء السلطان، وإقامة أحكام 
اهلل على الناس فإنه وال شك ال بد من أن يتبىن أحكامًا معينة يباشر رعاية 

الناس حبسبها، وال بد من أن يتبىن أحكامًا معينة فيما هو عام جلميع  شؤون
املسلمني من شؤون احلكم والسلطان، كالزكاة والضرائب واخلراج 

ويكون  .وكالعالقات اخلارجية، وكل ما يتعلق بوحدة الدولة ووحدة احلكم
ة ملا يباشره التبين يف هذه احلاالت من قبل اخلليفة واجبًا ال جائزًا، ألنه بالنسب

من أعمال أمر الزم باعتباره مسلمًا ملزمًا بتسيري مجيع أعماله حسب حكم 
معني هو حكم اهلل يف حقه، وال فرق يف ذلك بني األعمال اخلاصة واألعمال 

وبالنسبة ملا هو من شؤون احلكم والسلطان فإنه داخل يف األعمال  .العامة
تسري حسب حكم واحد  األصلية من رعاية الشؤون وهي ال بد من أن

وبالنسبة ملا يتعلق بوحدة الدولة فإنه جيب أن يسري حسب حكم  .معني
 .واحد معني، ألن وحدة الدولة فرض، وكل عمل يؤدي إليها فهو فرض

ولذلك كان تبين حكم واحد لكل ما يتعلق هبا واجبًا ال جائزًا، أما ما عدا 
وجيوز له  ،م الناس العمل هباذلك فيجوز للخليفة أن يتبىن أحكامًا معينة يلز

يفعل يف ذلك ما يراه أنفع لصاحل املسلمني، وأقوى لنشر  .أن ال يتبىن
وقد تبىن أبو  .اإلسالم وتعليم أحكامه، وأصلح لعدالة احلكم وقوة السلطان

بكر أحكامًا شرعية ألزم الناس هبا، وتبىن من بعده عمر وعثمان وعلي 
ا، وقد سكت الصحابة على ذلك طوال أحكامًا، وألزموا الناس العمل هب

عصرهم، ومل يسمع عن أحد منهم أي إنكار يف تبين أحكام وإلزام الناس 
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هبا، وترك العمل مبا تبنوا من أحكام، مع أنه مما ينكر إذ هو إلزام الناس بترك 
وهلذا كان إمجاعًا من الصحابة  .أحكام تبنوها، وكانت أحكام اهلل يف حقهم

وهلذا فإنه  .أن يتبىن أحكامًا معينة، وأن يلزم الناس العمل هباعلى أن للخليفة 
إذا تبىن اخلليفة أحكامًا معينة سواء أكانت مما جيب عليه أن يتبىن فيه، أم مما 
جيوز له أن يتبىن فيه، وجب على كل مسلم من رعيته أن يعمل هبذا احلكم، 

بناه اخلليفة صار هو وأن يترك العمل باحلكم الذي سبق له أن تبناه، ألن ما ت
حكم اهلل يف حقه من حيث العمل، وال حيل له أن يعمل خبالفه، بل جيب أن 

 .يعمل به وحده ولو كان خالف ما يراه، ولو كان يف نظره ضعيف الدليل
وذلك ملا انعقد عليه إمجاع الصحابة من أن لإلمام أن يتبىن أحكامًا معينة، 

والقواعد  .عتها، ولو خالفت اجتهادهمويأمر بالعمل هبا، وعلى املسلمني طا
ا  للسلطان أن)الشرعية املشهورة يف ذلك هي:  ة بقدر م ُيحِدث من األقضي

أمر اإلمام نافذ ظاهرًا ) ،( اخلالف أمر اإلمام يرفع) ،( َيحُدث من مشكالت
أي بينه وبني الناس طاعة للدولة، وبينه وبني اهلل ألن ما تبناه اإلمام ( وباطنًا

إال أن خضوع الناس ألمر اإلمام  .اهلل يف حقه من حيث العمل صار حكم
ترب ـولزوم عملهم مبا تبناه من أحكام، وترك العمل بآرائهم، ومبا تبنوه ال يع

وإمنا هو خضوع ألمره، وتنفيذ ملا تبناه من ناحية  تبنيًا ملا تبناه اإلمام،
أن ُيعلِّم ما  ولذلك جيوز ألي مسلم .ناهـيًا ملا تبـنـل، وليس تبـمـالع

و لإلسالم ولو خالفت ما تبناه ـتبناه من أحكام، وأن يدعو إليها حني يدع
ناه ـل مبا تبـمـزوم العـابة على لـاع الصحـوذلك ألن إمج .اإلمام

وهلذا جند انه حني  .اخلليفة، وليس التعليم وال الدعوة، فهو خاص بالعمل
ي من غري نظر إىل القدم يف كان أبو بكر يوزع املال على املسلمني بالتساو

اإلسالم أو غري ذلك، كان عمر يرى غري هذا الرأي فريى أن الرجل وقدمه 
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وقد ناقش أبا بكر يف ذلك، ولكنه خضع ملا  .يف اإلسالم، والرجل وبالءه
ألغى العمل برأي أيب  اخلـالفةوحني توىل  .تبناه أبو بكر، وظل متبنيًا رأيه

هناك فرقًا بني تبين املسلم للرأي، وبني خضوعه وهلذا فإن  .بكر وعمل برأيه
فاخلضوع لتبين اخلليفة لزوم العمل به فقط، ال الدعوة له،  .ملا تبناه اخلليفة

ولذلك  .أما تبين الرأي فهو تعليمه، والدعوة له والعمل به .وال تعليمه
يسمح بوجود تكتالت سياسية أي بوجود أحزاب تتبىن آراء على خالف ما 

خلليفة، ولكنها كلها كسائر املسلمني تلزم من ناحية العمل فقط تبناه ا
 .بالعمل مبا تبناه اخلليفة ليس غري

إال أن اخلليفة حني يتبىن أحكاما شرعية إمنا خيتار رأيًا معينًا بوصفه 
حكمًا شرعيًا مستنبطًا باجتهاد شرعي، وال ُيشرِّع هو حكمًا من عنده، فإن 

ذا فهو مقيد بالشرع وباألحكام الشرعية، ألن وهل .املشرِّع هو اهلل وحده
شرط بيعته أن تكون على العمل بالكتاب والسنة، وألنه بوصفه مسلمًا ولو 

هيه، وملزم بالوقوف عند حد األحكام اكان خليفة مقيد بأوامر اهلل ونو
الشرعية، وال َيِحلُّ له أن يتعداها، وال بوجه من الوجوه، فال حيل له أن يأيت 

فإن قول الرسول  .لو حكمًا واحدًا من غري الشرع اإلسالميحبكم و
لُّ ِحوهلذا ال َي .رواه مسلم «من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد»صريح: 

ِحلَّ حرامًا، وال أن ُيلغي حكمًا، أو يوقَف لإلمام أن ُيحرَِّم حالاًل، وال ُي
ل مسلم العمل حبكم، ألن ذلك حرام على اخلليفة، كما هو حرام على ك

 كذا،وال يقال إن مصلحة املسلمني اقتضت حترمي كذا وإباحة  .من املسلمني
ورأى  اخلليفة جاء معينة، فإذا ألن اهلل قد عني مصلحة املسلمني بأحكام وذلك

 .املصلحة يف غري هذه األحكام فإنه يكون قد نسخها، وهذا ال جبوز مطلقًا
علت له أن يسريها كما يرى ولذلك ال يقال إن رعاية شؤون املسلمني قد ج
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باجتهاده، ألن اهلل جعل له رعاية شؤون املسلمني بالكتاب والسنة، أي 
فهو جيتهد يف األعمال  .باألحكام الشرعية، وجعل له االجتهاد يف حدودها

الفرعية اليت جاء النص بأصوهلا عامًا، ومل يأت نص هبا، فإنه جيتهد يف اختيار 
ا جاء حكم اهلل فيه فال حمل الجتهاد اخلليفة يف ما يراه أصلح وأنفع، أما م

شأنه، بل هو ملزم بتنفيذ احلكم الشرعي كما هو دون أي حتريف أو 
إىل حرام أو بغلبة الظن نعم قد يرى عماًل مباحًا ولكنه يوصل حتمًا  .تبديل

جاء الشرع بتحرميه، مثل أن يرى أن تداول كتاب معني يؤدي إىل فتنة 
وقد يرى  .أو يؤدي إىل تفشي الفسق بني الناس فيأمر مبنعهالناس عن دينهم، 

إىل أذى جاء الشرع بوجوب إزالته،  بغلبة الظنعماًل مباحًا ولكنه يوصل 
مثل أن يرى أن وضع البضاعة أمام املخازن مينع املرور من الطريق أو يؤذي 

حترميًا إال أن هذا ليس  .املارة، فإنه حينئذ مينع املباح ويعاقب كل من يفعله
الوسيلة إىل )للحالل، بل هو تنفيذ ِلحكم شرعي استنبطه هو من قاعدة: 

إىل  وقاعدة: (احلرام حمرمة أو مؤدياً  )كل فرد من أفراد املباح، إذا كان ضاراً 
لفرد، وظل األمر مباحًا( أو استنبطه غريه وتبناه هو  ضرر، حرم ذلك ا

نه حكم شرعي وجب ففي هذه احلال جيب عليه أن يفعل ذلك، أل .ونفذه
ويكون قد منع احلرام ومل مينع املباح، وكذلك إذا كان هناك أمر من  .تنفيذه

األمور، أو حكم من األحكام ميكن أن يقام به بعدة أعمال فرعية جاء دليل 
أصلها عامًا، وليس هلا دليل خاص هبا، فإنه يف هذه احلالة تكون مجيع 

وذلك  .أو األمر بواسطتها من املباحاتاألعمال اليت ميكن أن ُيقام باحلكم، 
مثل الوصول إىل معرفة رأي الناس باخلليفة، أو رأيهم فيمن يوكلون عنهم 

فهذه األعمال  .يف جملس الشورى، وهو يشبه ما يسمى بقانون االنتخاب
الفرعية كلها مباحات فيجوز للخليفة أن يأمر بواحد منها دون غريه، 
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يف هذه احلال قد أوجب مباحًا، ومنع مباحًا وحينئذ جتب طاعته، وال يكون 
وحينئذ  .آخر، بل يكون تبىن حكمًا، وتبىن الوسيلة املوصلة للقيام باحلكم

جتب طاعته فيما تبناه من احلكم، ومن األعمال املوصلة إليه، ألهنا تابعة 
ومن هذا القبيل مجيع القوانني واألنظمة  .للحكم، والتابع يأخذ حكم متبوعه

ة فإهنا إلزام مبباح، ألنه إلزام بتوابع حكم تبناه اخلليفة، واإللزام به اإلداري
يقضي ترك ما سواه، أي منعه وهو كتبين األحكام سواء بسواء، وال خيرج 
فيه عن األحكام الشرعية، وال يكون قد أوجب مباحًا، وحرم مباحًا آخر، 

ففي  .لقيام هبابل فعل ما جعله له الشرع من تبين األحكام، وما يوصل إىل ا
هذه األحوال الثالثة: َمنُع ما يوصل إىل احلرام، أو ما يوصل إىل األذى، 
واإللزاُم بأسلوب معني من أساليب متعددة ال يكون اخلليفة قد خرج عن 

 .األحكام الشرعية، وال عن صالحيته يف التبين، ولكل منها دليله الشرعي
أن يغري أي حكم شرعي وعليه ال يكون هناك أي مسوغ جييز للخليفة 

حبجة املصلحة، بل جيب أن يتقيد جبميع األحكام الشرعية تقيدًا تامًا يف كل 
 .شيء

وأما ما يقال من أن الرسول قد َحرَّم مباحات ومنعها رعاية لشؤون 
املسلمني فال حجة فيه على جواز أن لإلمام أن يفعل ذلك رعاية لشؤون 

فإذا َحرَّم حكمًا مباحًا، أو أباح  وذلك ألن الرسول ُمشرِّع، .املسلمني
حكمًا حمرمًا، فإنه يكون قد نسخه، والنسخ خاص بالكتاب والسنة، أي 

وأما منعه من أشياء  .بالقرآن واحلديث، وليس لغري الرسول ذلك مطلقًا
معينة من شيء مباح فإنه يكون إما موصاًل ألذى قد َحرَّمه اهلل، أو موصاًل 

، وهذا تشريع لنا، وليس من قبيل رعاية الشؤون، فال إىل ُمحرَّم َحرَّمه اهلل
يتخذ دلياًل على إعطاء اإلمام صالحية تغيري األحكام حبجة رعاية الشؤون، 
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يتبني ذلك   ومن استعراض بعض أعمال الرسول .أو حبجة املصلحة
 بوضوح، فمن ذلك:

حني مر باحلجر نزهلا   روي يف غزوة تبوك أن رسول اهلل - 1
ال تشربوا من » : الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول اهلل واستقى

مائها شيئاً وال تتوضأوا منه للصالة، وما كان من عجني عجنتموه فاعلفوه اإلبل 
ه رواه  «وال تأكلوا منه شيئًا، وال خيُرَجنَّ أحد منكم الليلة إال ومعه صاحب ل

هنى عن استعمال  ل فهذا املثال يظهر منه أن الرسوالطرباين يف تارخيه 
شيء مباح، فيكون قد َحرَّم مباحًا، مع أن واقع احلادثة ليس كذلك، بل 
واقعها أن الرسول هنى عن شيء معني من شيء مباح، ال عن حكم مباح، 

وهذا الشيء املعني يوصل حتمًا إىل ضرر ورد النص  .وال عن شيء مباح
قد عرف الرسول أنه فإن شرب املاء من هذه البئر  .بتحرمي أن يقع فيه

فيكون ما فعله الرسول ليس حترمي مباح، بل حترمي ما  .يوصل إىل ضرر حمقق
وكذلك هنيه  .يؤدي إىل ضرر َحرَّمه الشرع، وهو وقوع األذى يف اجليش

عن خروج أحد إال ومعه صاحبه هو هني عن فعل معني من فعل مباح، 
والدليل على ذلك  .شرعوهذا الفعل املعني يوصل حتمًا إىل ضرر َحرَّمه ال

أن الناس الذين أمرهم الرسول فعلوا ما أمرهم به إال رجلني من بين ساعدة 
فأما الذي ذهب  .خرج أحدمها حلاجته، وخرج اآلخر يف طلب بعري له

وأما الذي ذهب يف طلب بعريه فاحتملته  .حلاجته فإنه خنق على مذهبه
أمل أهنكم أن »هلل فقال: فأخرب بذلك رسول ا .الريح حىت طرحته جببل طيء

ه مث دعا رسول اهلل للذي أصيب على  «خيرج منكم أحد إال ومعه صاحب
مذهبه فشفي، وأما اآلخر الذي وقع جببل طيء فإن طيئًا أهدته لرسول اهلل 

باحلجر   والدليل على ذلك أيضًا أنه ملا َمرَّ رسول اهلل .حني قدم املدينة
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ال تدخلوا بيوت الذين »مث قال:  سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته
نتم باكون خوفًا أن يصيبكم مثل ما أصاهبم  .«ظلموا إال وأ

وهنا جيب أن يالحظ الفرق بني حترمي فعل معني من فعل مباح، 
وبني حترمي الفعل املباح، أو حترمي شيء معني من شيء مباح، وبني حترمي 

د أباحه الشرع، فيأيت فتحرمي فعل مباح هو أن يكون الفعل ق .الشيء املباح
احلاكم فيحرمه حبجة وجود األذى منه، كاسترياد البضاعة من اخلارج قد 
أباحه الشرع فريى احلاكم أن إباحة االسترياد تسبب األذى للمصانع 
فيحرمه، فإن هذا حترمي لفعل مباح، وهو ال جيوز للحاكم مطلقًا، ألن 

ل له حكم اإلباحة فال الشرع حني أباحه يعلم أنه نافع أو ضار، وقد جع
أما  .يصح حترميه، ألنه يكون نسخًا حلكم الشرع، وهو باطل على اإلطالق

حترمي فعل معني من فعل مباح فهو أن يكون أمر من أمور هذا املباح قد طرأ 
عليه أنه أوصل إىل ضرر قد ورد الشرع بتحرميه، فريى احلاكم حترمي هذا 

اكم أن استرياد السكر مثاًل أدى إىل وذلك كأن يرى احل .األمر لرفع الضرر
إقفال مصانع السكر يف البالد وإفالسها، وجعلها حمتاجة للكفار يف استرياد 
السكر، فحينئذ جيوز للحاكم أن مينع استرياد السكر دفعًا لألذى عن جمموع 

ففي  .اأُلمة، وهو افتقارها للكفار فيما هو من ضروراهتا، وعدم توفريه هلا
وز أن مينع هذا األمر املباح، وال يكون حترميًا ملباح، بل املباح هذه احلال جي

ظل مباحًا كما هو وهو االسترياد، ولكنه حترمي ألمر مباح، وهو استرياد 
السكر، وذلك مثل حترمي الرسول لشرب املاء من بئر معني عرف أن فيه 

عينًا من رَّم أمرًا مضررًا، فتحرميه مل ُيحرِّم مباحًا، أي مل ُيحرِّم املاء، وإمنا َح
ولذلك جاز حترمي فعل معني من فعل  .البئر هاملباح وهو الشرب من هذ

 .مباح، أما حترمي فعل مباح فال جيوز مطلقًا
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ملا رجع من تبوك منع من وصل قبله  روي أن الرسول  - 2
إىل ماء يف الطريق أن يشرب منه قبل إتيانه، فسبق مجاعة من املنافقني 

فلما جاء الرسول ووجد املاء قد شربه الذين سبقوا، ومل جيد فشربوا منه، 
فهذا أيضًا َمنٌع من شيء معني من شيء  .ماء لعن الذين سبقوا وشربوا منه

مباح، ولكن هذا الشيء يؤدي إىل ضرر، وهو االستئثار بقسم من املاء عن 
شيء باقي اجلنود مع شدة احلاجة إليه يف الصحراء، ولذلك ال يكون حترميًا ل

 .مباح حبجة رعاية الشؤون
روى مسلم عن طريق عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان يف  - 3

ّنا قد بايعناك فارجع» :وفد ثقيف رجل جمذوم فأرسل إليه النيب   ،«إ
فهذا ليس حترميًا ملباح، وإمنا هو حترمي لفعل يوصل  .ومنعه من خمالطة الناس

 «رَّ من اتجمذوم ِفرارك من األسدِف»وهلذا ورد يف حديث آخر:  .إىل األذى
 .رواه أمحد من طريق أيب هريرة

وهكذا يظهر من تتبع ما حيتج به يف هذا الشأن من حديث 
الرسول، أنه ليس فيها حترمي شيء مباح، وإمنا هي حترمي شيء معني من شيء 

وهلذا كان  .مباح، وهذا الشيء املعني يؤدي إىل ضرر ورد الشرع بتحرميه
دلياًل على أن لإلمام أن مينع أشياء معينة من األشياء املباحة، وأفعااًل تشريعًا و

 .معينة من األفعال املباحة إذا كانت تؤدي إىل ضرر قد ورد الشرع مبنعه
وأما ما يروى عن الصحابة من حوادث فإهنا كلها يظهر من تتبعها أهنا 

نعه، ومنها ما حترمي ملباح يؤدي إىل حرام، أو يؤدي إىل ضرر ورد الشرع مب
هو إلزام بفعل مباح للقيام حبكم شرعي، أو بأمر أَمر به الشرع ومنع غريه 
من قبيل التبين يف األساليب، وهو جائز لإلمام وذلك كتدوين الدواوين من 

 .قبل عمر، وكاإللزام مبصحف واحد وحرق مجيع املصاحف من ِقَبل عثمان
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من احلديث ملا اشتغلوا به عن  ومن هذا القبيل إلزام عمر الصحابة أن يقلوا
القرآن، ومنعه كبار الصحابة من اخلروج من املدينة إىل البالد املفتوحة حىت 

وكذلك ما فعله الوالة  .ال يفتنت الناس هبم، وحىت ال ُيفَتنوا يف الدنيا
واحلكام واخللفاء من إلزام العجَّان بأن يضع عصابة على جبهته حىت ال 

ل منه نـز، وأن يضع قطعة قماش على أنفه لئال يل عرقه يف العجنينـزي
شيء يف العجني، وإجباره على حلق شعر إبطه حىت ال يسقط منه شيء يف 
العجني، وغري ذلك مما ورد يف كتب الفقه فإنه كله داخل حتت القاعدة: 

ق )والقاعدة:  (الوسيلة إىل احلرام حمرمة) كل شيء معني يؤدي إىل الضرر احملق
ليس فيها شيء مما يدل على أن اخلليفة جيوز له أن حيرم مباحًا، و ،(فهو حرام

وعلى هذا فإن  .أو يبيح حرامًا حبجة املصلحة، أو حبجة رعاية الشؤون
القوانني باملفهوم األجنيب من حيث كوهنا أمر السلطان مطلقًا، غري واجبة 

 .حلكمالطاعة ما مل تكن أمرًا للخليفة يف تبين حكم شرعي واإللزام هبذا ا
إال أن للخليفة أن يأمر  .فالقوانني هي ما تبناه اخلليفة من األحكام الشرعية

مبا يراه من قواعد للقيام باألحكام الشرعية، أو األعمال واألمور املطلوبة 
وهذا يعترب تبنيًا  .شرعًا، وذلك كالقوانني اإلدارية واألنظمة اإلدارية

ن هذه القوانني واجبة الطاعة، باألساليب وهو تابع لتبين األحكام، وتكو
 ألهنا قد تبناها اخلليفة، وألهنا تدخل حتت قوله تعاىل:               

                              ألن الطاعة جاءت
 .عامة فتشمل كل شيء مل يرد الشرع مبنعه
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 ادـاجله
أو معاونة  اد هو بذل الوسع يف القتال يف سبيل اهلل مباشرة،اجله

مبال أو رأي أو تكثري سواد أو غري ذلك، فالقتال إلعالء كلمة اهلل هو 
أما اجلهاد بالرأي يف سبيل اهلل فهو إن كان رأيًا يتعلق مباشرة  .اجلهاد

 بالقتال يف سبيل اهلل فهو جهاد، وإن كان ال يتعلق بذلك مباشرة فليس
جهادًا شرعًا، ولو كانت فيه مشقات، ولو ترتبت عليه فوائد إلعالء كلمة 

ألن اجلهاد شرعًا خاص بالقتال، ويدخل فيه كل ما يتعلق مباشرة  .اهلل
ومثل الرأي الكتابة واخلطابة إن كانت متعلقة مباشرة بالقتال،  .بالقتال

تال األعداء كخطبة يف اجليش لتحميسه ليباشر القتال، أو مقال حتريضي لق
وعلى ذلك فال يطلق على الكفاح السياسي جهادًا، وال  .فهو جهاد وإال فال

على مقارعة احلكام املسلمني الظاملني جهادًا، وإن كان ثوابه كبريًا، وفوائده 
فاملسألة ليست باملشقة وال بالفائدة، وإمنا هي باملعىن  .للمسلمني عظيمة

واملعىن الشرعي هو القتال، وكل ما  .الشرعي الذي وردت فيه هذه الكلمة
 .يتعلق به من رأي وخطابة وكتابة ومكيدة وغري ذلك

 .وسبب اجلهاد ليس اجلزية، وإن كنا عند قبول اجلزية نكف عنهم
 .وإمنا سبب اجلهاد هو كون الذين نقاتلهم كفارًا امتنعوا عن قبول الدعوة

 قال تعاىل:                             

                              
                           فاألمر بقتاهلم

 .خلا...ؤمنون باهلل وال باليوم اآلخرلوصف الكفر، أي قاتلوهم ألهنم ال ي
فيكون هذا الوصف قيدًا للقتال، وحينئذ يصبح سببًا، فيكون سبب القتال 
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 وقد جاء يف آية أخرى:  .هو الكفر                   

                                    فأمر  
 ومثل ذلك آيات كثرية مثل:  .لوصف الكفربقتاهلم               

    ،              ،               

 أما إعطاء  .كلها أمر بالقتال لوصف معني هو سبب القتال وهو الكفر
فقد جعله القرآن مع الصغار سبب وقف القتال، ال سبب القتال، اجلزية 

فإذا قبل الذين نقاتلهم الدعوة صاروا  .ومن هنا كان سبب اجلهاد هو الكفر
مسلمني، وإذا امتنعوا عن اعتناق اإلسالم، وقبلوا أن يدفعوا اجلزية، وأن 

وز أن ُيحَكموا باإلسالم يقبل ذلك منهم، وميتنع عن قتاهلم، ألنه ال جي
وما داموا قبلوا احلكم به، ودفع اجلزية فقد  .ُيكرهوا على اعتناق اإلسالم

ولذلك ال جيوز قتاهلم بعد هذا  .خضعوا للدعوة ولو مل يعتنقوا اإلسالم
أما إذا قبلوا اجلزية، وامتنعوا عن أن ُيحَكموا  .القبول للحكم به ودفع اجلزية

نهم، ألن سبب القتال وهو باإلسالم فال جيوز للخليفة أن يقبل ذلك م
كوهنم كفارًا امتنعوا عن قبول الدعوة ال يزال قائمًا، فقتاهلم ال يزال فرضًا مل 

أما املعاهدات االضطرارية اليت يقبل فيها  .لمنيـتسقط فرضيته عن املس
اخلليفة اجلزية لعدم مواتاة األوضاع اخلارجية والداخلية له، وتركهم 

ص ـرارية رخـفر، فتلك حالة اضطـحيكمون أنفسهم بنظام الك
وعلى هذا فإن  .رورة، فال يقاس عليهاـرع هبا يف حاالت الضـالش
اد هو كون الذين نقاتلهم كفارًا امتنعوا عن قبول الدعوة، ـبب اجلهـس

على أن كون اجلزية مع الصغار سببًا  .وليس هناك أي سبب آخر للجهاد
، أما مشركو العرب فال لوقف القتال إمنا يكون مع غري مشركي العرب

 يقبل منهم إال اإلسالم أو القتل، لقوله تعاىل:             . 
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 واجلهاد فرض بنص القرآن واحلديث قال تعاىل:         

                :وقال         
                                  

                               
              :وقال تعاىل             
 وقال:                  :وقال           

                         . 
وأيديكم جاهدوا املشركني بأموالكم » :وعن أنس قال: قال رسول اهلل 

لغدوة يف »قال:  وعن أنس أيضًا أن النيب  .رواه النسائي «وألسنتكم
وروى أيضًا قال  .رواه البخاري «الدنيا وما فيها سبيل اهلل، أو روحة خري من

: «ه إاّل اهلل وروى اإلمام أمحد  .«أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إل
واجلهاد ماضٍ منذ بعثين  ...» : وأبو داود عن أنس قال: قال رسول اهلل

وعن  .«اهلل إىل أن يقاتل آخر أميت الدجال، ال يبطله جور جائر، وال عدل عادل
من جهز غازياً يف سبيل اهلل فقد غزا » :زيد بن خالد قال: قال رسول اهلل 

وعن عطاء بن يزيد الليثي أن  .رواه أبو داود «ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا
ناس » ي رضي اهلل عنه حدثه قال:أبا سعيد اخلدر قيل يا رسول اهلل أي ال

ه : أفضل فقال رسول اهلل رواه  «مؤمن جياهد يف سبيل اهلل بنفسه ومال
ه نفسه، ُز، ــْمن مات ومل َيـغ» :وقال  .البخاري مات ومل حيدث ب

ة من نفاق قال:  وعن ابن أيب أوىف أن رسول اهلل  .رواه مسلم «على شعب
وعن أيب هريرة قال:  .رواه البخاري «اجلنة حتت ظالل السيوف واعلموا أن»
ه   مر رجل من أصحاب رسول اهلل» ت ة فأعجب بشعب فيه ُعيَْيَنةُ من ماء عذب

لطيبها فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت يف هذا الشعب، ولن أفعل حىت استأذن 
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يف سبيل فذكر ذلك لرسول اهلل فقال: ال تفعل فإن مقام أحدكم   رسول اهلل
ته سبعني عامًا ي  .رواه الترمذي «اهلل أفضل من صالته يف ب

وفرض عني إن هجم العدو على َمْن  ،واجلهاد فرض كفاية ابتداء
وال يسقط الفرض حىت ُيطَرد العدو،  .هامجهم، وفرض كفاية على غريهم

ومعىن كون اجلهاد فرض كفاية ابتداء هو  .وتطهر أرض اإلسالم من رجسه
تال العدو وإن مل يبدأنا، وان مل يقم بالقتال ابتداء أحد من أن نبدأ بق

والقتال ابتداء إذا قام به أهل مصر  .املسلمني يف زمن ما أمث اجلميع بتركه
سقط عن أهل اندونيسيا، إذ قد وجد فعاًل قتال من املسلمني للكفار 

ر ومل أما إذا نشب القتال بني املسلمني والكفا .احملاربني فحصل فرض اجلهاد
فال تسقط فرضيته  ،حتصل الكفاية بقتال الكفار من قبل أهل مصر وحدهم

عن أهل اهلند وأندونيسيا بقيام أهل مصر والعراق، بل يفرض على األقرب 
فاألقرب من العدو إىل أن تقع الكفاية، فلو مل تقع الكفاية إال بكل املسلمني 

وحمل كون اجلهاد  .صار اجلهاد فرضًا على كل املسلمني حىت يقهر العدو
فرض كفاية إذا مل يستنفره اخلليفة، أما من استنفره اخلليفة فإن اجلهاد أصبح 

 فرضًا عليه لقول اهلل تعاىل:                       
                        ولقوله: « وإذا استنفرمت
ومعىن الكفاية باجلهاد يف الدولة اإلسالمية هو أن  .رواه الشيخان «فانفروا

ينهض للجهاد قوم يكفون يف قتاهلم، إما أن يكونوا جندًا هلم دواوين من 
أجل ذلك، كما كانت احلال يف أيام عمر، أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم 

ويكونون سواء كان  .بكر للجهاد تربعًا، كما كانت احلال يف أيام أيب
هؤالء أو هؤالء أو هم مجيعًا حبيث إذا قصدهم العدو حصلت املنعة هبم 
فيكون فرض كفاية عليهم، فإن مل حتصل املنعة هبم جهز اخلليفة غريهم 
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وليس معىن كون اجلهاد ابتداء هو أن نبدأ العدو بالقتال  .للجهاد وهكذا
 .سالمرأسًا، بل ال بد من دعوته أوال إىل اإل

وال حيل للمسلمني أن يقاتلوا من مل تبلغه الدعوة اإلسالمية، بل ال 
فقد  .بد من دعوة الكفار إىل اإلسالم، فإن أبوا فاجلزية، فإن أبوا قاتلناهم

إذا أمَّر   كان رسول اهلل»روى مسلم عن سليمان بن ُبرْيدة عن أبيه قال: 
اهلل ومن معه من املسلمني أمرياً على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى 

 ، ُغّلوا خرياً مث قال: اغزوا باسم اهلل يف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال َت
وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم  وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدًا،

مث  .فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .إىل ثالث خصال )أو خالل(
هم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، مث ادعهم إىل التحول ادع

من دارهم إىل دار املهاجرين، وأخربهم أهنم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم يكونون  .وعليهم ما على املهاجرين

لى املؤمنني، وال يكون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهلل الذي جيري ع
م  بوا فسله هلم يف الغنيمة والفيء شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني، فإن هم أ

فإن هم أبوا فاستعن باهلل عليهم  .اجلزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
قومًا قط إال   ما قاتل رسول اهلل»وعن ابن عباس قال:  .«وقاتلهم
تيت النيب »ة بن مسيك قال: وعن فرو ،رواه أمحد .«دعاهم فقلت يا  أ

رسول اهلل: أال أقاتل من أدبر من قومي مبن أقبل منهم، فأذن يل يف قتاهلم وأمرين، 
 :، فأخرب أين قد سرت، قالفلما خرجت من عنده، سأل عين ما فعل الغطيفي

فأرسل يف أثري فردين فأتيته، وهو يف نفر من أصحابه، فقال: ادُع القوم فمن 
ه أسلم  .رواه الترمذي «...منهم فاقبل من
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 ادـاخلليفة واجله

اجلهاد فرض مطلق، وليس مقيدًا بشيء، وال مشروطًا بشيء، 
 فاآلية فيه مطلقة:              .  فوجود اخلليفة ال دخل له

يف فرض اجلهاد، بل اجلهاد فرض سواء كان هناك خليفة للمسلمني أم مل 
نه حني يكون للمسلمني خليفة قد انعقدت خالفته شرعًا، ومل إال أ .يكن

خيرج عنها بسبب من أسباب اخلروج، فإن أمر اجلهاد موكول إىل اخلليفة 
واجتهاده ما دام خليفة، حىت لو كان فاجرًا، ما دام باقيًا يف مركز 

، ويلزم الرعية طاعته فيما يرى من ذلك، ولو أمر أي واحد منهم اخلـالفة
زو مع أمري فاجر، ملا روى أبو داود بإسناده عن أيب هريرة قال: قال أن يغ

 .«اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري برًا كان أو فاجرًا» : رسول اهلل
وجيب على خليفة املسلمني يف كل وقت أن يبذل جمهوده يف 
اخلروج بنفسه، أو يبعث اجليوش والسرايا من املسلمني، مث يثق جبميل وعد 

 تعاىل يف نصرته بقوله تعاىل: اهلل له                    

     .  وينبغي أن يبتدئ بترتيب جيش يف أطراف البالد يكفون من
وال جيوز للخليفة أن خيلي أي ثغر من الثغور من مجاعة  .بازائهم من الكفار

العدو، بل ال بد من أن تكون مجيع من املسلمني فيهم غناء وكفاية لقتال 
وجيب أن يقيم كل ما يدفع عن  .الثغور مشحونة باجليش اإلسالمي دائمًا

املسلمني وعن بالد املسلمني أذى العدو من حصون أو خنادق أو أي شيء، 
وجيب أن يعدَّ ما استطاع من كل نوع من أنواع القوة اليت حتمي الدولة 

 .من الكفار وكيدهماإلسالمية والبالد اإلسالمية 
وجيب أن يتوىل اخلليفة نفسه قيادة اجليش الفعلية يف سياسة اجليش 
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وإدارته، وحني يضع عليه قائدًا له خربة عسكرية إمنا يضعه نائبًا عنه، ألن 
فقد كان  .اخلليفة ليس القائد األعلى للجيش، بل هو القائد الفعلي له

ان يرسل السرايا يرسلهم يتوىل قيادة اجليش بنفسه، وحني ك الرسول 
وكان عمر يرسل التعليمات التفصيلية لقواده يف فارس  .باعتباره قائد اجليش

وطاعته فرض على  .والشام، مما يدل على أن اخلليفة هو قائد اجليش الفعلي
كل فرد من أفراد اجليش سواء أكان جنديًا أم قائدًا، كما هو فرض على 

 ى مسلم من طريق أيب هريرة أن النيب كل فرد من أفراد الرعية، فقد رو
من أطاعين فقد أطاع اهلل، ومن يعصين فقد عصا اهلل، ومن يطع األمري »قال: 

ن طريق أيب موروى مسلم  .«فقد أطاعين، ومن يعِص األمري فقد عصاين
ه» :هريرة أيضًا قول النيب  ُيقاَتل من وراِئه وُيتقى ب ومعىن  «إمنا اإلمام ُجنة 

إال أن على  .جنة أي سترة، ألنه مينع العدو من أذى املسلمني كون اإلمام
اخلليفة أن ال يأمر أمرًا جازمًا ال تردد فيه إال فيما يستطيعه الناس، فإن عرف 

وكذلك ال حيمل املسلمني على  .أهنم ال يستطيعونه ال يأمرهم به أمرًا مشددًا
 .مهلكة، وال يأمرهم مبا خيشى منه الغدر هبم

كان هنالك خليفة، فإذا عدم اخلليفة مل يؤخر اجلهاد وال هذا إذا 
وإذا بعث اخلليفة جيشًا  .بوجه من الوجوه، ألن مصلحته تفوت بتأخره

وأمَّر عليهم أمريًا فقتل أو مات فللجيش أن يؤمروا أحدهم، كما فعل 
وإذا كان للجيش  .أصحاب النيب يف جيش مؤتة، وأقرهم الرسول على ذلك

د من اجليش أن خيرج من املعسكر ألي غرض من األغراض أمري فليس ألح
إاّل بإذن األمري، وإذا أمر بفعل شيء أو ترك شيء وجبت طاعته، وحرمت 

 خمالفته لقول اهلل تعاىل:                        
                                     وما

 ينطبق هنا على النيب ينطبق على اخلليفة، ويقاس األمري على اخلليفة، ولقوله
 :«ومن يطع األمري فقد أطاعين، ومن يعِص األمري فقد عصاين». 
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 معىن تويل اخلليفة لقيادة اجليش
الشرع  رئاسة عامة للمسلمني مجيعًا إلقامة أحكام اخلـالفة

فإقامة أحكام الشرع ومحل  .اإلسالمي، ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العامل
ألجلهما،  اخلـالفةالدعوة إىل العامل مها األمران اللذان قد ُوجد منصب 

فال يصح أن يتوالمها أحد غري اخلليفة، وال  .اخلـالفةومها عمل منصب 
ما مها األمران اللذان بويع جيوز للخليفة أن يقيم من يتوالمها نيابة عنه، ألهن

عليهما، ووقع عقد البيعة فيهما على شخصه، فال جيوز له أن يوكل عنه 
ألن كل عقد وقع على شخص العاقد كاألجري والوكيل والشريك ال  .فيهما

وعقد  .جيوز له أن يوكل غريه يف القيام بالعمل الذي جرى العقد عليه
ز هلذا الشخص أن يوكل حني جيري على شخص معني ال جيو اخلـالفة

فيه على شخصه، وهو  اخلـالفةغريه بأن يقوم مقامه فيما جرى عقد 
 .الرئاسة العامة للمسلمني إلقامة أحكام الشرع ومحل الدعوة

ألجله، أي  اخلـالفةومن ذلك يتبني أن محل الدعوة هو مما قامت 
ن فال جيوز أ .من حيث هو من أجل القيام به اخلـالفةمما كان وجود 

 .يتواله غري اخلليفة، وإن كان يصح أن يقوم به كل شخص من املسلمني
وعليه فإن محل الدعوة وإن كان فرضًا على مجيع املسلمني، ولكل فرد من 

 .املسلمني أن يقوم به، ولكنه ال جيوز أن يتواله أحد سوى اخلليفة
ا وتويل اخلليفة محل الدعوة له طريقة معينة وهي اجلهاد، واجلهاد إمن

لذلك كان  .يوجد باتجماهدين، وبالقوة اليت تعد للقتال، وبالقتال نفسه
وجود اجليش، وجتهيزه، وعمله الذي يقوم به، هو الطريقة حلمل الدعوة إىل 

ومن هنا كان اخلليفة هو الذي يتوىل قيادة اجليش، ألنه هو الذي  .العامل
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غريه قيادة اجليش،  يتوىل محل الدعوة فهو الذي يتوىل اجلهاد، فيتوىل هو ال
ذلك أن تويل قيادة اجليش ليس القيام بإدارته وال القيام بتدريبه، وال القيام 
باألمور الفنية فيه، فإن هذه كلها أساليب ووسائل: واخلليفة وإن كان يتوىل 

اجليش هو تويل تكوينه،  وإمنا تويل .شؤوهنا توليًا عامًا، ولكنه ال يقوم هبا
وذلك ألن اجلندي الذي ينقطع  .أمر القيام بأعماله وتويل ،وتويل جتهيزه

للجهاد جماهد، والقوة اليت تعد إلرهاب العدو، وللقتال تعترب من أعمال 
وهلذا  .والقتال نفسه هو اجلهاد .اجلهاد، ولذلك أمر اهلل هبا حني أمر باجلهاد

كان تويل أمر اتجماهدين، وأمر إعدادهم، وأمر قيامهم بالقتال إمنا هو 
فيكون معىن قيادة اخلليفة للجيش هو أن يتوىل هو ال غريه  .لخليفة ليس غريل

رسم السياسة املتعلقة بتكوين اجليش، والسياسة املتعلقة بتجهيزه وإعداده، 
ن يتوىل هو ال غريه اإلشراف أو .والسياسة املتعلقة بقيامه بعمله أي بالقتال

ليفة هو الذي يتوىل رسم ولذلك كان اخل .املباشر على تنفيذ هذه السياسة
السياسة العسكرية كلها داخليًا وخارجيًا، ورسم سياسة القتال كلها داخليًا 

صحيح أنه جيوز له أن  .وخارجيًا، وال يصح أن يتوالها أحد غريه مطلقًا
يستعني مبن يشاء يف رسم هذه السياسة ويف اإلشراف على تنفيذها، ولكنه 

هذا هو معىن تويل اخلليفة  .توالها مطلقًاال جيوز أن يترك ألحد غريه أن ي
وهلذا ال جيوز أن يتوىل هذه القيادة غري اخلليفة وال بوجه من  .لقيادة اجليش

 .الوجوه
وهناك مسألتان نامجتان عن وضع اجليش نفسه من حيث كونه هو 
القوة اليت تقوم باجلهاد بوصفه الطريقة الوحيدة لتويل اخلليفة حلمل الدعوة، 

كونه هو القوة اليت تقوم حبماية السلطان الذي للخليفة، أي  ومن حيث
أما املسألة النامجة عن وضع اجليش من حيث كونه  .للدولة داخليًا وخارجيًا



 

 155 

هو القوة اليت تقوم باجلهاد بوصفه طريقة تويل اخلليفة حلمل الدعوة فإهنا 
العسكرية  مسألة تتعلق بالسياسة اخلارجية للدولة، وما للجيش واالعتبارات

وذلك أن السياسة اخلارجية للدولة اإلسالمية إمنا تقوم على  .من مكان فيها
ومبا أن طريقة تويل اخلليفة حلمل الدعوة إمنا هي  .محل الدعوة إىل العامل

وعلى هذا فإن  .اجلهاد، لذلك كانت الدولة اإلسالمية يف حالة جهاد دائم
نها وبني غريها من الدول حمتملة اأُلمة اإلسالمية كلها تؤمن بأن احلرب بي

ومبا  .كل وقت، وان سياسة الدولة جيب أن تبىن على اإلعداد الدائم للجهاد
أن قتال األعداء قتااًل فعليًا ال جيوز إاّل بعد تبليغهم الدعوة اإلسالمية أواًل 

لذلك كانت سياسة الدولة اإلسالمية هتدف إىل  ،على وجه يلفت النظر
وبني غريها من الدول يتأتى هبا تبليغ اإلسالم إىل الشعوب  إجياد حالة بينها

واألمم على وجه يلفت النظر، وأن تبين ذلك على اإلعداد خلوض احلرب 
فإجياد حالة يتأتى معها تبليغ  .يف كل وقت إذا اقتضى ذلك محل الدعوة

أفكار اإلسالم وأحكامه على وجه يلفت النظر أمر ال بد منه، ألهنا حكم 
ام اجلهاد، وشرط أساسي للبدء بالقتال الفعلي، ولذلك يتحتم على من أحك

اخلليفة إجياد هذه احلالة، وجيب عليه يف سبيل إجيادها أن يبذل أقصى ما 
وينفق ما حيتاجه إجيادها من مال، كما جيب عليه أن  ،يستطيع من جهد

خيوض بعض املخاطر من أجلها متامًا، كما خيوض املخاطر من أجل الفتح، 
ولذلك كان توفري  .أو الذود عن بيضة اإلسالم، أو محاية ذمار املسلمني

القوة العسكرية والعناية باإلعداد العسكري، واإلحاطة بالتقديرات العسكرية 
جزءًا جوهريًا يف إجياد هذه احلالة واحملافظة عليها، ألن القوة العسكرية هي 

ما جيعل للجيش أو وهذا  .الدرع الوحيد ضد قوى الكفر وضد دول الكفر
وهذا يعين أن للجيش  .القوات العسكرية أثرًا يف تويل اخلليفة حلمل الدعوة
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ومن هنا يأيت  .والقوات املسلحة أثرًا يف السياسة اخلارجية ألهنا هي عمادها
ولذلك  .اخلطر على السياسة اخلارجية، أي على تويل اخلليفة حلمل الدعوة

حقيقتها من حيث أثر اجليش يف تويل  ال بد من إدراك هذه املسألة على
اخلليفة حلمل الدعوة، أي من حيث خطر ذلك على سياسة الدولة 

وإذا مل تدرك هذه املسألة على حقيقتها فإنه ينتج عنها إما وقوف  .اخلارجية
 .محل الدعوة إىل العامل، وإما اضطراب وتدهور السياسة اخلارجية

ليس جمرد جتهيز دفاعي  إن بناء قوة عسكرية للدولة اإلسالمية
فحسب، وإمنا هو األمر احلتمي الذي ال بد منه ليتأتى للخليفة القيام مبا بايعه 

أي ليتأتى للدولة أن تقوم مبا فرضه اهلل عليها وهو محل  .املسلمون عليه
الدعوة، أو بعبارة أخرى ليتأتى للدولة أن تقوم بسياستها اخلارجية على 

ن حتافظ على بقاء تسيري هذه السياسة تسيريًا الوجه الذي فرضه اهلل، وأ
ولذلك كان بناء القوة العسكرية فوق كونه الدرع الوحيد  .صحيحًا منتجًا

الذي متلكه اأُلمة ضد إرهاب الكفار احلربيني واحتمال غزوهم، هو الطريقة 
 .الوحيدة جلعل سياسة الدولة اخلارجية سياسة إسالمية

ة ملزمة حتمًا ببناء قوة عسكرية جبهاز إاّل أن كون الدولة اإلسالمي
عسكري قوي ليس معناه أن تسيطر االعتبارات العسكرية على سياسة 
الدولة اخلارجية، وال أن يكون للجهاز العسكري أثر يف السياسة اخلارجية 

وذلك أن الرأي العسكري هو رأي  .مهما كان هذا األثر، قلَّ أو كثر
ولئك الذين من وظيفتهم أن يضمنوا للدولة حمترفني حلرفة معينة، صادر من أ

ومن الطبيعي  .املزايا العسكرية إذا وقعت احلرب بينها وبني غريها من الدول
ولكنه ال يصح أن يتجاوز يف  .واملتوقع أن يشمل رأيهم مجيع االحتياطات

اعتباره كونه نصيحة فحسب، وال جيوز أن يتجاوز كونه نصيحة أناس 
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يف حرفتهم ال يتجاوز تفكريهم يف املوضوع هذه متحرفني حلرفة معينة 
ولذلك ال يصح اتباع هذه النصيحة يف كل صغرية وكبرية،  .الناحية املعينة

وال يصح حبثها إاّل فيما حتتله من مكان يف البحث العام للسياسة اخلارجية، 
فتؤخذ يف فنها فقط، وتؤخذ حني يكون فنها وما أعطيت فيه يف حمله يف 

أي يطلبها اخلليفة حني  .ارجية، فهي نصيحة وليست شورىالسياسة اخل
يبحث السياسة اخلارجية، وجيوز أن يسمعها إذا قيلت له جمرد مساع، على 
أن يكون يف حالة وعي على السياسة اخلارجية، ويف حالة وعي على مكان 
هذه النصيحة يف خمططات السياسة اخلارجية، وال يصح أن يعطيها أكثر من 

ه إذا مل يفعل هذا وأعطاها قدرًا أكرب من كوهنا نصيحة فإنه وال ألن .ذلك
شك سيحصل اخلطر على السياسة اخلارجية، إما اضطرابًا وتدهورًا يف 

بل قد حيصل أكثر من ذلك  .السياسة اخلارجية، وإما وقوفًا عن محل الدعوة
إذ قد حيصل تدهور يف الدولة، واحنسار عن الرقعة اليت تبسط سلطاهنا 

ولذلك ال جيوز أن يعطى للرأي العسكري أكثر من كونه جمرد  .ليهاع
 .نصيحة

والعسكريون حني يؤدون عملهم بصفتهم العسكرية فإهنم يؤدونه 
هنم ال يدخلون يف اعتباراهتم االستفادة من الرأي إكأصحاب اختصاص، 

العام العاملي، وال يفكرون يف كون الدعوة إىل اإلسالم بلغت على وجه 
وهم ال حياولون أن يأخذوا يف  .النظر، واثر ذلك يف لقاء العدويلفت 

وهم ال  .حسباهنم اإلمكانيات اهلائلة يف القوى الروحية والقوى املعنوية
يهتمون بفهم أعمال محلة الدعوة الذين يعيشون يف بالد العدو، أو يذهبون 

العظيم  وال يدركون وسائل الديبلوماسية، وال مقدار التأثري .للدعوة فيها
ومن أجل ذلك يكون تفكري العسكريني تفكريًا موضوعيًا  .لألعمال السياسة
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فإذا أخذت نصيحتهم كانت نصيحة قّيمة يف  .ال تفكريًا سياسيًا شاماًل
موضوعها، ولكن إذا ُأعطوا صالحية العمل والتقرير، وكان لرأيهم أي نوع 

ياسية والسري من اإللزام فإنه وال شك يسبب ضررًا يف القرارات الس
وهلذا ال جيوز أن ُيسمح للجهاز العسكري أن يكون له أثر يف  .السياسي

السياسة اخلارجية، وال جيوز أن حتتل آراء العسكريني مكانًا يتجاوز كوهنا 
 .جمرد نصيحة فنّية ليس غري، ال مطلق نصيحة

إاّل أنه ليس معىن حصر مكانة آراء العسكريني يف كوهنا جمرد 
ة فحسب هو التفريط يف التقديرات العسكرية، بل معناه فقط هو نصيحة فنّي

أن اخلليفة جيب أن تسيطر تقديراته على التقديرات العسكرية، وعليه وهو 
يرسم اخلطط النهائية أن يكون مستعدًا لتحمل املسؤولية يف جتاهل 

وجيب أن جيعل تقديرات غريه  .التقديرات العسكرية البحتة يف بعض األحيان
غري العسكريني كاملعاونني والوالة وكأهل احلل والعقد واملفكرين، أكثر من 

من تقديرات العسكريني، ولكنه جيب على اخلليفة أن يقدر مكانة 
العسكريني العالية يف الدولة، سواء من حيث الدفاع عن البالد، أو من حيث 

لى القوة بدء الكفار باجلهاد، ولذلك جيب عليه وعلى اأُلمة كلها احملافظة ع
 السياسيون يكون أن جيب ولكن .عينه حبة على الفرد حيافظ العسكرية، كما

وليس العسكريون هم الذين يهيمنون على رسم السياسة اخلارجية، وهم 
الذين يقررون كيفية االستعداد ملواجهة أخطار احلرب، وما إذا كانوا 

عل اخلليفة وجيب أن جي .سيدخلون احلرب، وإذا كان ذلك فبأية سرعة ومىت
ن ال يسمح للجهاز العسكري، وال أمن القوة العسكرية إدارة تابعة دائمًا، و

 .هلا املنفِّذال دور وألي فرد فيه أن يتجاوز دور التابع للسياسة، 
هذا من حيث دور اجلهاز العسكري وآراؤه، أما من حيث اعتبار 
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د نصيحة فنية اخلليفة لالعتبارات العسكرية فإنه ال يكفي أن يأخذها جمر
ليس غري، مث جيعل لالعتبارات العسكرية أثرًا يف تقريره السياسة اخلارجية، 
بل ال بد من أن تكون االعتبارات العسكرية جمرد نصيحة يف أخذها، وال 
بد من أن حيال بينها وبني أن يكون هلا أي أثر يف السياسة اخلارجية، أي انه 

ليها، أو أن تكون عاماًل مؤثرًا فيها، فإن ال جيوز أن ُتبىن السياسة اخلارجية ع
بل جيب  .من اخلطورة أن تتحكم االعتبارات العسكرية يف السياسة اخلارجية

إبقاء االعتبارات العسكرية يف مؤخرة سياسة الدولة اخلارجية، وجيب أن 
تظل التقديرات العسكرية من حيث كوهنا تقديرات عسكرية، سواء 

غري العسكريني، يف منأى عن التأثري يف  أم عن ،صدرت عن العسكريني
 .اخلليفة حني رسم السياسة اخلارجية

فأنت تستطيع  .إن األمور العسكرية تأخذ شكاًل مفصاًل ملموسًا
أن ترى املدافع والسفن احلربية والطائرات والقواعد والقنابل النووية 

اهلزمية يف وتستطيع أن تقتنع بسهولة ويسر بآثارها يف النصر أو  .والصواريخ
فهي أشياء مادية ميكن أن تقاس  .الفتح أو االحنسار، يف التقدم أو التقهقر

خبالف القوى الروحية  .أبعادها، وهلا آثار مادية ميكن أن تلمس نتائجها
رأي العام احمللي أو والقوى املعنوية، وخبالف املناورات السياسة، وخبالف ال

ورًا مادية، وليس من السهل إدراك العاملي، فإن هذه ليست أم مالرأي العا
آثارها وملس نتائجها، ألهنا أشياء غري ملموسة ال ترى وال حتس مع أهنا 
أعظم أمهية، وأكثر حيوية يف السياسة اخلارجية، حىت يف احلرب والفتح، 
ولذلك جيب أن تظل االعتبارات العسكرية يف مؤخرة السياسة اخلارجية، 

ظل اعتبار القوى الروحية أواًل، مث القوى وان تكون ثانوية فيها، وأن ي
وأن يكون للمناورات السياسية وللدهاء السياسي  .املعنوية هو املسيطر
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مكانة بارزة من االعتبار، وأن يكون ذلك جمتِمعًا يف قوة سياسية واحدة غري 
ومن هنا نستطيع أن ندرك معىن تويل  .قابلة للتجزئة يتوالها اخلليفة وحده

ه قيادة اجليش الفعلية، وخطر جعلها له قيادة شكلية، أو قائدًا اخلليفة وحد
 .أعلى على حد بعض التعابري

ولقد كان جلعل االعتبارات العسكرية تسيطر على السياسة 
اخلارجية عند بعض اخللفاء أثر فظيع أدى إىل وقف محل الدعوة إىل العامل يف 

فقد وقفت  .عثمانينيالعصر الثاين من عصر العباسيني، ويف أواخر عصر ال
الفتوحات اإلسالمية يف بالد الروم عند حدود البالد التركية من جهة بالد 
الشام، ويف بالد أوروبا الغربية رجعت عن فرنسا، ووقفت عند حدود 
اسبانيا، بالرغم من أن الطاقة الروحية كانت ال تزال قوية، وان األفكار 

كن حني كان العسكريون يعطون ول .اإلسالمية أخذت دور العراقة والتركيز
آراءهم يف قوهتم وقوة العدو وجيعل هلذه اآلراء االعتبار األول يف دخول 
احلرب، أو عدم دخوهلا كان القرار االقتصار عل محالت الصوائف 
والشوايت، إلبقاء اجلهاد موجودًا عماًل بأحكام الشرع دون أن يتجاوز ذلك 

ويف أيام العثمانيني وصلت  .سياسيةإىل أعمال سياسية، أو إىل اعتبارات 
اليونان  اجليوش اإلسالمية أسوار فيينا يف النمسا بعد أن اكتسحت أوروبا من

وبلغاريا ورومانيا وألبانيا ويوغسالفيا، وبسطت سلطان اإلسالم على تلك 
 .يغلب حىت كان الرأي العام يف أوروبا أن اجليش اإلسالمي ال .الربوع كلها

 االنقالب أثر على اخلارجية السياسة على العسكرية تباراتاالع سيطرت وحني
الصناعي الذي حدث يف أوروبا يف القرن الثامن عشر امليالدي وقف املد 

 .اإلسالمي، وبدأ اجلزر الذي أدى إىل التدمري الكامل لسلطان اإلسالم
هذا من حيث كون اجليش هو القوة اليت تقوم باجلهاد، أما من 



 

 161 

ة اليت تقوم حبماية السلطان داخليًا وخارجيًا، فإن هذا حيث كونه هو القو
فهي اليت  .يتعلق بالقوة املادية من حيث كوهنا هي حياة السلطان أي احلكم

حتفظه، وهي اليت بإمكاهنا أن هتدمه، وبإمكاهنا أن تقيمه، وان كانت إقامة 
من وهلذا فإن مقام اجليش والقوات املسلحة مكان ضخم يف السلطان  .مؤقتة

ولكن  .وهذا يوحي بأن للجيش أثرًا كبريًا يف السلطان .حيث هو سلطان
احلقيقة هي أنه إن جاز أن يكون لالعتبارات العسكرية وجود يف السياسة 
اخلارجية من حيث أخذ نصيحتها فإنه ال جيوز حبال من األحوال أن يكون 

كونه للجهاز العسكري، وال ألي فرد فيه أي وجود يف السلطان من حيث 
ألن السلطان وان كان حيفظ باجلهاز العسكري، ولكنه ال وجود  .عسكريًا

فالسلطان ليس قوة مادية ملموسة، وليس مستمدًا من القوة  .للعسكرية فيه
وهو مستمد من اأُلمة أو  ،وإمنا هو تنفيذ التنظيم للعالقات يف اتجمتمع ،املادية

قوى منه، وال عالقة الشعب، ألنه يكمن حقيقة فيه، أو يف الفئة األ
نعم إن التنفيذ إمنا يقوم به  .للعسكرية وال للجهاز العسكري فيه

العسكريون، ويستحيل أن يوجد دون قوة مادية، أي دون العسكريني، 
وال جيوز أن يتجاوز دورهم يف  .ولكن دورهم فيه هو دور األداة ليس غري

على العدو، ولكنه ال التنفيذ دور البندقية يف يد اجلندي يطلق منها النار 
ومن اخلطر على احلكم أن يكون  .إرادة هلا يف اإلطالق وال رأي هلا فيه

فإن  .للعسكريني يف السلطان، أي احلكم أي وجود وال حبال من األحوال
أي دور يوجد هلم فيه مهما قل جيعله حكمًا بوليسيًا كحكم الشرطي 

 .للسجني، ال سلطانًا ينفذ تنظيم العالقات
دور يوجد للعسكريني يف السلطان مهما قل يكون خطرًا  إن أي

وذلك أن احلكم فيه حتري  .على احلكم، وعلى احلاكم، وعلى كيان البالد
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وهو ال يعطي أي اعتبار للقوة  .احلق، وفيه التقيد بالشرع، وفيه حتقيق العدل
وقوته تكمن يف  .املادية حني احلكم، ال عند احلاكم وال عند احملكومني

فإذا  .حساس بشؤون الناس ورعايتها، ال مبا لديه من أدوات تنفيذاإل
وجدت القوة املادية فيه أفسدته من حيث هو حكم، وحولته إىل جمرد 
سيطرة وحتكم، وانعدمت فيه حينئذ حقيقة احلكم والسلطان، ولذلك ال 
يصح أن يكون للعسكريني وال للجهاز العسكري أي وجود فيه، بل جيب 

احلاكم أداة ال إرادة هلا يف احلكم، وال رأي هلا فيه مطلقًا بل  أن يظلوا بيد
 .جمرد أداة صماء خالية من كل ما ميت له بصلة من إرادة ورأي وغري ذلك

أما من حيث خطرها على احلاكم  .هذا من حيث خطرها على نفس احلكم
فإن اجلهاز العسكري أو العسكريني بشر، وفيهم غريزة البقاء، ومن أهم 

فإذا ترك هلم أن يكون هلم وجود يف احلكم، ورأوا  .هرها السيادةمظا
أنفسهم أهنم قادرون على هدم احلاكم، وأهنم هم الذين حيفظونه وحيفظون 
سلطانه تومهوا أهنم مصدر السلطان، وأن منهم يستمد احلاكم سلطانه، 

 - والقوة املادية بأيديهم -فتتحرك فيهم أحاسيس السيادة ويثبون عليه 
وهلذا كان من اخلطر الفادح على احلاكم أن جيعل  .يغتصبون احلكم منهف

وقد حصل ذلك  .للجهاز العسكري أو للعسكريني أي وجود يف السلطان
يف الدولة اإلسالمية يف عصر العباسيني ويف عصر العثمانيني، فإن بعض 

م اخللفاء ضعفوا أمام العسكريني، فما كان منهم إاّل أن قلبوهم، أو جعلوه
وكان من جراء ذلك االحندار الذي حصل يف احلكم يف  .أداة يف أيديهم

 .الدولة اإلسالمية أيام هؤالء اخللفاء
أما خطر وجود أي دور للعسكريني يف احلكم على كيان اأُلمة 
وكيان الدولة فإن الدولة اإلسالمية من طبيعة الفكرة اليت حتملها تكون 
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ذي جيب أن تتقيد به الدولة واأُلمة، أن واحلكم الشرعي ال .حماطة باألعداء
فالبالد اليت حتكم باإلسالم وتظللها الراية  .العامل كله دار إسالم ودار حرب

اإلسالمية هي دار إسالم، وما عداها من مجيع بقاع العامل دار كفر، أي دار 
ولذلك تكون الدولة اإلسالمية يف مجيع العصور حماطة بأعداء  .حرب

فإذا ترك للعسكريني وجود يف احلكم مهما قل دورهم  .دوائريتربصون هبا ال
فيه فإن إغراءهم من األعداء أسهل من إغراء السياسيني، ألن األصل يف 
عملهم أنه عمل عسكري مادي، فيصعب عليهم إدراك املناورات البعيدة، 

ولذلك قد يغرون بأخذ احلكم أو بتغيري احلكام  .والتفريعات السياسية اخلفية
وهنا يقع  .بل مكاسب للبالد حسب فهمهم، أو مكاسب شخصية هلممقا

اخلطر ال على أشخاص احلكام، وال على نفس احلكم، بل على كيان اأُلمة، 
وكيان الدولة، ألن كيان اأُلمة هو جمموعة الناس، مع جمموعة من املفاهيم 

وكيان الدولة هو جمموعة من الناس هلم صالحية  .واملقاييس والقناعات
فإذا أخذ احلكم  .حلكم مع جمموعة من املقاييس واملفاهيم والقناعاتا

العسكريون بإغراء خارجي تسربت إليهم أي إىل العسكريني مفاهيم 
وبذلك يتسرب اخللل إىل كيان  .ومقاييس وقناعات غري اليت يف الدولة

الدولة، مث إىل كيان اأُلمة، بل رمبا يتسرب فوق ذلك نفوذ الدول الكافرة، 
ومن هنا كان السماح بأي وجود  .هنا حيصل االضمحالل والزوالو

 .للجهاز العسكري أو للعسكريني يف السلطان، أي احلكم خطرًا فظيعًا
ولقد عانت اأُلمة اإلسالمية من خطر وجود دور للعسكريني يف 
السلطان ما عانت من تسرب اخللل إىل كيان الدولة واأُلمة، مث إىل زوال 

ففي أواخر العثمانيني صارت سفارات  .من الوجود سالميةكيان الدولة اإل
الدول الكافرة يف استانبول تؤثر يف العسكريني حىت أخذت تتسرب إىل 
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ودور مدحت باشا  .جهاز الدولة مفاهيم ومقاييس وقناعات غري إسالمية
والضباط الذين معه يف إجياد هذه املفاهيم واملقاييس والقناعات من أبرز 

ال سيما يف االنقالب الذي جاء بعبد احلميد خليفة، واالنقالب األدوار، و
وقبل  .، وجاء مبحمد رشاد خليفةاخلـالفةالذي أطاح بعبد احلميد عن 

ذلك كان دور حممد علي الكبري يف مصر يف جعله نفسه عمياًل لفرنسا 
مث كان دور مصطفى كمال عقب  .اإلسالمية يف استانبول اخلـالفةلضرب 

لة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل يف تآمره مع إجنلترا يف القضاء هزمية الدو
مقابل انسحاب احللفاء من استانبول، ومساعدته يف مؤمتر  اخلـالفةعلى 
فهذه األدوار اليت قام هبا العسكريون قد زعزعت كيان الدولة  .الصلح

العسكري  وهلذا ال جيوز أن يسمح للجهاز .من الوجود اإلسالمية مث أزالته
 .أو للعسكريني بأي وجود يف السلطان
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 هيدـالش

دون أحكام الدنيا، وشهيد  ةالشهداء ثالثة أقسام: شهيد يف اآلخر
أما شهيد اآلخرة وحدها دون  .يف الدنيا فحسب، وشهيد يف الدنيا واآلخرة

يف بعض الروايات سبعة،  أحكام الدنيا فهم املذكورون يف األحاديث وهم
والصحيح كما  .انية، ويف بعضها تسعة، ويف بعضها أحد عشرا مثويف بعضه

ورد يف مسلم أهنم مخسة وهم: املطعون وهو الذي ميوت يف الطاعون، أي 
ق وهو الذي ميوت الوباء املعروف، واملبطون وهو صاحب اإلسهال، والغِر

كلمة  عالءإل اهلل سبيل يف ميوت املهدوم، ومن البناء أي اهلدم ، وصاحبغرقًا
قال:   روى مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل . يف غري املعركةاهلل
ه » بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر اهلل ل

املطعون واملبطون والغرق وصاحب اهلدم والشهيد فغفر له وقال: الشهداء مخسة 
هلل وروى مسلم عن أيب هريرة قال: قال رسول ا .«يف سبيل اهلل عز وجل

: «يا رسول اهلل من قتل يف سبيل اهلل فهو  :قالوا ؟ما تعدون الشهيد فيكم
قال: من  ؟فمن هم يا رسول اهلل :شهيد، قال: إن شهداء أميت إذاً لقليل، قالوا

يف  قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد، ومن مات يف سبيل اهلل فهو شهيد، ومن مات
على أشهد قال ابن مقسم  ،هيدالطاعون فهو شهيد، ومن مات يف البطن فهو ش

واملراد بشهادة هؤالء كلهم  .«والغريق شهيدأبيك يف هذا احلديث أنه قال 
أهنم يكون هلم يف اآلخرة ثواب الشهداء وأما يف الدنيا فيغسلون ويصلى 

وإذا قيلت كلمة شهيد يف معرض الثواب واحلديث عنه فيصح  .عليهم
ة شهيد يف الكالم إطالقًا دون أن أما إذا أطلقت كلم .إطالقها على هؤالء

تكون معها أية قرينة فال تنصرف إىل هؤالء بل تنصرف إىل الذي يقتل يف 
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 .سبيل اهلل ليس غري
وأما شهيد الدنيا دون اآلخرة فهو الذي يأخذ أحكام الشهيد يف 
الدنيا من حيث أنه ال يغسل وال يصلى عليه بل يدفن يف ثيابه، ولكنه ال 

 .ثواب الشهداء الذين قاتلوا لتكون كلمة اهلل هي العليا يأخذ يف اآلخرة
وهذا هو الذي يقاتل يف غري سبيل اهلل بأن قاتل للسمعة، أو من أجل الغنيمة 

وذلك ألن األحاديث خصصت الثواب للشهيد  .فقط، أو قاتل مدبرًا
روى مسلم  .بالشهيد الذي يقاتل يف سبيل اهلل، والذي يقاتل مقباًل غري مدبر

:   أن رجالً أتى النيب»طريق أيب موسى األشعري:  من فقال يا رسول اهلل
الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل لريى مكانه، فمن يف 

يف  : هللا فقال رسول ؟سبيل اهلل يا فهو  من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العل
عن   اهللسئل رسول »وروى مسلم عن أيب موسى قال:  .«سبيل اهلل

فقال  ؟الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل رياء، أي ذلك يف سبيل اهلل
يا فهو سبيل اهلل : رسول اهلل وقد  .«من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العل

فقد روى  .اشترط الرسول غفران الذنوب للشهيد أن يقاتل مقباًل غري مدبر
دة أنه مسعه حيدث عن رسول ن طريق عبد اهلل بن أيب قتادة عن قتاممسلم 

نه قام فيهم فذكر هلم أن اجلهاد يف سبيل اهلل، واإلميان باهلل أفضل » :اهلل  أ
كّفر عين  األعمال، فقام رجل فقال يا رسول اهلل: أرايت إن ُقِتلتُ يف سبيل اهلل ُت

نعم إن ُقِتلَت يف سبيل اهلل، وأنت صابر  : فقال له رسول اهلل ؟خطاياي
قال: أرأيت، إن  ؟كيف قلت : غري مدبر، مث قال رسول اهلل حمتسب مقبل

ِتلتُ يف سبيل اهلل أتكّفر عين خطاياي ر  : فقال رسول اهلل ؟ُق نعم وأنت صاب
الدَّْين فإن جربيل عليه السالم قال يل ذلك ومفهوم  «حمتسب، مقبل غري مدبر إالّ 

على أن  .ب الشهيدهذا أنه إن قاتل مدبرًا ال تكفر عنه ذنوبه، وليس له ثوا
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 .أنه يعذب ومساه شهيدًا الذي يقاتل ألجل السمعة قد بيَّن الرسول 
روى مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أيب هريرة فقال له 

قال: نعم  ناِتُل أهل الشام: أيها الشيخ حدثنا حديثًا مسعته من رسول اهلل 
مة عليه رجل ضى يوم القياإن أول الناس يق»يقول:  مسعت رسول اهلل 

فه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها قال: قاتلت فيك حىت ّراستشهد فأيت به، فع
ه  استشهدت، قال: كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل، مث أمر ب

نار فهذا يدل على أن  .إىل آخر احلديث «فسحب على وجهه حىت ألقي يف ال
لشهيد يف الدنيا ولكنه يوم القيامة ال من قاتل للسمعة ولو أخذ أحكام ا

 .يكون له ثواب الشهيد، بل يعذب
أما شهيد الدنيا واآلخرة فهو من قاتل الكفار إلعالء كلمة اهلل 
وقتل يف معركة بني املسلمني والكفار، سواء أكان القتال ببالد احلرب أم 

 قال تعاىل:  .ببالد اإلسالم                         

                  .  وهذا الشهيد هو الذي جاءت يف حقه
وهو خمتص مبن قتل يف حرب مع الكفار، وكذلك من جرح  .أحكام شرعية

يف املعركة مث مات من جرحه الذي جرحه يف املعركة يعترب كمن قتل يف 
وعليه فال يعترب شهيدًا من قتل  .ذلك فال يعترب شهيدًا أما من عدا .املعركة

يف حرب مع البغاة، وال من جرح يف املعركة مث شفي من جرحه مث مات 
منه، فالشهيد الذي له أحكام خاصة، والذي أخرب عنه اهلل تعاىل أنه حي، 
خمتص مبن قتل يف معركة مع الكفار إلعالء كلمة اهلل، ومن جرح يف املعركة 

 .من جرحه هذاومات 
وحكم الشهيد املذكور أنه ال يغسل وال يكفن، بل يدفن يف دمه 

أما عدم  .ألن الشهيد يبعث يوم القيامة ورائحة دمه كاملسك األذفر .وثيابه
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كان   إن رسول اهلل»غسل الشهيد فلما روى البخاري عن جابر قال: 
أكثر أخذًا  جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد، مث يقول: أيهم

،  ؟للقرآن فإذا أشري له إىل أحدمها قدمه يف اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤالء
قال  وألمحد أن النيب  «وأمر بدفنهم بدمائهم، ومل يصل عليهم ومل يغسلهم

ال تغسلوهم فإن كل جرح، أو كل دم يفوح مسكًا يوم »يف قتلى أحد: 
قال يف شهداء أحد:  النيب وروى النسائي أن  .«القيامة، ومل يصل عليهم

لقيامة يدمى، فإنه ليس كلم يكلم يف اهلل إال يأيت، زملوهم بدمائهم»  يوم ا
ى   أن النيب»وعن أنس:  .«لونه لون الدم، ورحيه ريح املسك مل يصل عل

وكما مل يغسل شهداء أحد  .رواه الشافعي يف مسنده «قتلى أحد ومل يغسلهم
يغسل شهداء اخلندق وخيرب، فظهر أن مل يغسل شهداء بدر، وكذلك مل 

وكذلك ال يكفن الشهيد كما يكفن امليت، وإمنا يكفن  .الشهيد ال يغسل
زملوهم بكلومهم »يف شهداء أحد:  بثيابه اليت هي عليه لقول رسول اهلل 

أمر بقتلى   أن رسول اهلل»وملا روى ابن عباس:  .رواه أمحد «ودمائهم
ياهبمع عنهم احلديد وانـزأحد أن ي رواه أبو  «جللود وأن يدفنوا بدمائهم وث

أما الصالة على الشهيد فجائز أن يصلى عليه، وجائز أن ال يصلى  .داود
 أما جواز أن يصلى على الشهيد فألنه وردت روايات أن الرسول  .عليه

صّلى على قتلى أحد بعد دفنهم، وصلى على محزة، وصلى على رجل قتل 
صّلى على قتلى أحد   نهأ»عن عقبة بن عامر:  ففي البخاري .يف املعركة

وأخرج  .«بعد مثان سنني صالته على ميت كاملودع لألحياء واألموات
 أن رسول اهلل »الطحاوي يف شرح املعاين عن ابن الزبري بإسناد حسن 

وروى أبو داود عن أيب  .«فيصلي عليهم كان يؤتى بتسعة، محزة عاشرهم،
ة »قال:  يب سالم عن رجل من أصحاب الن ن أغرنا على حي من جهي
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فطلب رجل من املسلمني رجالً منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول 
ناس فوجدوه قد مات فلفه  : اهلل أخوكم يا معشر املسلمني، فابتدره ال

يابه ودمائه   اهللرسول  ث  ؟فقالوا يا رسول اهلل أشهيد هو .وصلى عليه ودفنهب
فهذه األحاديث الثالثة أحاديث ثابتة، وهي صرحية  .«هيدقال نعم، وأنا له ش

 .الداللة بأن الشهيد يصلى عليه
وأما جواز أن ال يصلى على الشهيد فألنه وردت روايات أخرى 

فقد روى أبو داود والترمذي عن  .مل يصل على الشهيد أن الرسول 
عن وروى أمحد  «مل يصل على قتلى أحد ومل يغسلهم  أن النيب»أنس: 
وروى  .«أن شهداء أحد مل يغسلوا ودفنوا بدمائهم ومل يصل عليهم»أنس: 

 كان النيب»ال: ـر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قـابـاري عن جـالبخ
 ًا  :جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد مث يقول أيهم أكثر أخذ
ء  فإذا أشري له إىل أحدمها قدمه يف اللحد، وقال: أنا ؟رآنـللق شهيد على هؤال

فهذه  .«يوم القيامة، وأمر بدفنهم يف دمائهم، ومل يغسلوا ومل يصل عليهم
وقد  .األحاديث ثابتة وهي صرحية الداللة على أن الشهيد ال يصلى عليه

بأن األخبار »ا ورد من الصالة على قتلى أحد قبل دفنهم أجاب الشافعي عّم
مل يصل على قتلى   جاءت كأهنا عيان من وجوه متواترة أن النيب

 ذه األحاديث كلها ثابتة سواء اليت روت أن النيب ـفه .«دـأح
وال سبيل لرد  .ل عليهـم يصـيد أو اليت روت أنه لـهـلى على الشـص

وال سبيل لترجيح  .تج به رواية ودرايةـوته وألنه مما حيـبـأي منها لث
الصالة على  د غفلة الصحابة عن إيقاعـر ألنه يبعـا على اآلخأحدمه

أولئك الشهداء، كما يبعد أيضًا غفلتهم عن الترك الواقع على خالف ما 
فكيف يرجح أحدها على  .من الصالة على األموات كان ثابتًا عنه 



 

 170 

وال يقال ان املراد بالصالة يف األحاديث اليت تثبت الصالة على  ؟اآلخر
لك ألن احلقائق ال يقال ذ .الشهيد هو الدعاء فيكون قوله صلى مبعىن دعا

وهنا مل ترد قرينة فيتحتم أن  .الشرعية مقدمة على اللغوية ما مل ترد قرينة
وال يقال إن أحاديث  .يكون املراد بالصالة الصالة الشرعية على امليت

الصالة على امليت تنسخ أحاديث عدم الصالة عليه، ألن أحدها وهو 
خر عن مجيع األحاديث، الصالة على قتلى أحد بعد مثان سنني ثبت أنه متأ

ته ومل خيرج»ألنه ورد يف رواية ابن حبان:  ي ال  .«حىت قبضه اهلل مث دخل ب
يقال ذلك ألن تأخر احلديث وحده ال يكفي للداللة على النسخ، بل ال بد 

فتبقى  .من قرينة أخرى يفهم منها النسخ، وهنا ال توجد قرينة فال نسخ فيه
أن عدم الصالة على الشهيد جائز، ومل  الروايات كلها معتربة، وحتمل على

صلى على قتلى بدر، وال على قتلى اخلندق، وال على  يرو أن الرسول 
كما حتمل على أنه إذا صلى على الشهداء فال شيء يف ذلك،  .قتلى خيرب

 .وال مينع الناس من الصالة عليهم
اهلل قال  .وإمنا مسي الشهيد شهيدًا ألنه مشهود له باجلنة بنص القرآن

 تعاىل:                             
                             .  وروى مسلم

 يف اجلنة فألقى :قال ؟أين أنا يا رسول اهلل إن ُقتلت :قال رجل»عن جابر قال: 
تل مترات كن  ويف حديث سويد قال رجل للنيب  .يف يده مث قاتل حىت ُق

انطلق وأصحابه حىت  وعن أنس بن مالك أن رسول اهلل  ،«يوم أحد
ال يقدمن » :سبقوا املشركني إىل بدر وجاء املشركون فقال رسول اهلل 

 : رسول اهلل فدنا املشركون فقال .أحد منكم إىل شيء حىت أكون أنا دونه
 :قال يقول عمري بن احلمام األنصاري .قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض
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فقال  .قال بخ بخ .قال: نعم ؟جنة عرضها السموات واألرض ،يا رسول اهلل
ال واهلل يا رسول اهلل إاّل  :قال .ما حيملك على قولك بخ بخ : رسول اهلل

ل  فأخرج .فإنك من أهلها :قال .رجاءة أن أكون من أهلها مترات من قرنه فجع
لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه إهنا حلياة طويلة فرمى مبا  :مث قال نيأكل منه

فاهلل تعاىل ورسول اهلل  .رواه مسلم «كان معه من التمر مث قاتلهم حىت قتل
 وأما حياة الشهيد فهي ثابتة بنص القرآن قال  .للشهيد باجلنة اقد شهد

 تعاىل:                                  

                                     

                                    
                                    . 

وهذه احلياة للشهداء هي حياة غيبية ال ندركها حنن وال نشعر هبا ألهنا يف 
ن كنا ال ندرك هذه احلياة للشهداء، وال نشعر هبا، إوحنن و .عامل اخللود

وإمياننا بوجودها أمر حتمي،  .ولكننا نؤمن بوجودها، وال ندرك حقيقتها
 ألهنا ثابتة بنص القرآن القطعي قال تعاىل:                

                         .  وحياة الشهداء من
أما فضل الشهداء فهو فضل عظيم ال يعدله  .املغيبات اليت جيب اإلميان هبا

روى البخاري عن قتادة قال: مسعت  .يف عدة أحاديث فضل، وقد بيَّنه 
ة »قال:  رضي اهلل عنه عن النيب  أنس بن مالك ما من أحد يدخل اجلن

الشهيد يتمىن أن يرجع  حيب أن يرجع إىل الدنيا وله ما على األرض من شيء إالّ 
وقال املغرية » :ويف البخاري .«إىل الدنيا فيقتل عشر مرات ملا يرى من الكرامة

وقال  .«اجلنةعن رسالة ربنا من قتل منا صار إىل   أخربنا نبينا :بن شعبة
وعن عبد  .«بلى :أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار قال» :عمر للنيب 
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يغفر للشهيد كل ذنب إاّل »قال:  اهلل بن عمرو بن العاص أن رسول اهلل 
القتل يف سبيل اهلل ُيكفِّر »قال:  وروى أيضاً أن النيب  .رواه مسلم .«الدين

َدين  ري ومسلم عن أيب هريرة عن النيب وروى البخا .«كل شيء إاّل ال
ه »قال:  يل ه إاّل جهاد يف سب ت ي يله ال خيرجه من ب تكفل اهلل ملن جاهد يف سب

مع ما نال  منه وتصديق كلمته بأن يدخله اجلنة أو يرجعه إىل مسكنه الذي خرج
والذي نفس حممد بيده ما من َكْلم يكلم يف سبيل اهلل إاّل جاء  .من أجر وغنيمة

والذي نفس حممد  .امة كهيئته حني ُكِلمَ لونه لون دم، ورحيه ريح مسكيوم القي
ا  بيده لوال أن رجاالً من املؤمنني ال تطيب نفوسهم أن يتخلفوا عين، وال أجد م

 والذي نفس حممد بيده .أمحلهم عليه، ما ختلفت عن سرية تغدو يف سبيل اهلل
 .«أحيا مث أقتل، مث أحيا مث أقتللوددت أن أقتل يف سبيل اهلل، مث أحيا مث أقتل، مث 
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 باطالرِّ

 .من توابع اجلهاد الرباط، وهو اإلقامة يف الثغر مقويًا للمسلمني
وبعبارة  .والثغر كل مكان على حدود العدو خييف أهله العدو وخييفهم

واملراد من الرباط هو املقام يف  .أخرى هو املكان الذي ليس وراءه إسالم
واإلقامة يف أي مكان  .ودفع شر الكفار عن املسلمنيالثغور إلعزاز الدين، 

ُيتوقع هجوم العدو فيه بقصد دفعه يعترب رباطًا، ألن أصل الرباط من رباط 
 اخليل الوارد يف قوله تعاىل:                         

                         ألن هؤالء يربطون
خيوهلم، وهؤالء يربطون خيوهلم كل يعد لصاحبه، فسمي املقام بالثغر، 

وعلى هذا فمن أقام بالثغور بنيَّة  .والسكىن فيه رباطًا، وإن مل يكن فيه خيل
دفع العدو يعترب مرابطًا، سواء أكان املكان وطنه، أي مسكنه الذي يسكنه 

ربة ليس بكون املكان وطنه أم ال، بل بنيَّة دفع عادة، أم مل يكن، ألن الع
وفضل الرباط عظيم، وأجره كبري، ألن الرباط دفع عن  .العدو وإخافته

والرباط أصل  .املسلمني، وعن حرميهم، وقوة ألهل الثغر وألهل الغزو
فقد ورد يف  .اجلهاد وفرعه، وقد وردت يف فضل الرباط عدة نصوص

 ي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صحيح مسلم من حديث سلمان رض
 رباط يوم وليلة يف سبيل اهلل خري من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى»: يقول

وروى الطرباين  .«عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان
ومن مات مرابطاً يف سبيل اهلل َأمَن من  ...»بسند ثقات يف حديث مرفوع: 

إن صالة »وعن أيب أمامة عنه عليه الصالة والسالم قال:  «الفزع األكرب
املرابط تعدل مخسمائة صالة، ونفقة الدينار والدرهم فيه أفضل من سبعمائة دينار 
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نفقه يف غريه  :وعن فضالة بن عبيد قال .رواه البيهقي يف شعب اإلميان «ي
كل ميت ُيختم على عمله إال الذي مات »يقول:  مسعت رسول اهلل 

ة القربمر ن ت رواه  «ابطاً يف سبيل اهلل فإنه ينمو له عمله إىل يوم القيامة، ويأمن ف
 .الترمذي

والرباط يقل ويكثر، فكل مدة أقامها بنيَّة الرباط فهو رباط قلَّ أو 
واألفضل أن يرحل املسلم إىل  .«رباط يوم وليلة» :كثر، وهلذا قال النيب 

مث اختار كثري من السلف سكىن  ومن .الثغور ليسكنها حىت يكون مرابطًا
ويعترب أهل الثغر وحدهم مرابطني إذا كانت نيتهم  .الثغور ليكونوا مرابطني

من السكىن دفع العدو واخافته، وإذا كانت حتصل هبم وحدهم كفاية 
ويعترب  .الدفع، وإذا كانت ال حتصل إال بالثغر الذي وراءه أيضًا فهما رباط

يت حيصل هبا دفع العدو واخافته رباطًا، سكىن املسلمني يف بالدهم ال
 .ويكونون مرابطني

ومثل املرابطة يف سبيل اهلل احلرس يف سبيل اهلل، فإن فيها فضاًل 
نان ال متسهما »يقول:  عن ابن عباس قال: مسعت رسول اهلل  .كبريًا عي

نار عني بكت من خشية اهلل، وعني باتت حترس يف سبيل اهلل  .رواه الترمذي «ال
ة »يقول:   عثمان رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل وعن يل حرس ل

يلها، ويصام هنارها ة يقام ل يل  .رواه أمحد «يف سبيل اهلل أفضل من ألف ل
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 الميـاجليش اإلس
اجلهاد فرض على املسلمني ال فرق بني التقي والفاسق، وال بني 

والنصوص  .وحني جاءت آيات القتال جاءت عامة .الصادق اإلميان واملنافق
ومل يرد أي دليل  .إذا جاءت عامة تبقى عامة ما مل يرد دليل خاص خيصصها

وعلى  .خيصص اجلهاد بأحد من املسلمني دون أحد، فبقيت النصوص عامة
ذلك فإنه جيوز أن جيند يف اجليش اإلسالمي املنافقون والفساق ومن يقاتلون 

يف قتال األعداء، ويف أما جواز وجود هؤالء مع املؤمنني الصادقني  .محية
استعان برأس  اجليش اإلسالمي فلعموم آيات اجلهاد، وألن الرسول 

املنافقني عبد اهلل بن أيّب يف القتال، وحضر معه بعض الغزوات، وحضر معه 
وعاتب اهلل الرسول حني أذن  .االستشارات احلربية يف يوم أحد قبل املعركة

 فقال تعاىل:  للمنافقني بالتخلف عن القتال يف تبوك،         
                             .  وأما

أمر »ن أبا هريرة قال: أالفساق فلعموم اآليات، وملا روى سعيد بن املسيب 
س مسلمة، وإن بالالً فنادى يف الناس أنه ال يدخل اجلنة إال نف  رسول اهلل

يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وألن اجلهاد فرض من  .رواه البخاري «اهلل ل
الفروض اليت ينفذها اخلليفة، فإذا مل تنفذ على الفاسق وهو مسلم من 

 .املسلمني كان ذلك تركًا لتنفيذ حكم من أحكام اهلل، وهو حرام ال جيوز
 .بسواء سواء األتقياء على فذين كما، الفساق على اجلهاد ينفذ أن وجب وهلذا
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 ار يف القتالاالستعانة بالكّف
جيوز أن ُيستعان بالكفار بوصفهم أفرادًا، وبشرط أن يكونوا حتت 

سواء  أي الراية اإلسالمية، بغض النظر عن كوهنم ذميني أو غري ذميني،
أما االستعانة هبم كطائفة  .أكانوا من رعايا الدولة اإلسالمية، أم مل يكونوا

معينة هلا كيان مستقل عن الدولة اإلسالمية فال جيوز مطلقًا، فيحرم أن 
والدليل على جواز االستعانة بالكفار يف  .يستعان هبم بوصفهم دولة مستقلة

يوم أحد وهو   أن قزمان خرج مع أصحاب رسول اهلل»القتال أفرادًا: 
إن اهلل  : قال مشرك، فقتل ثالثة من بين عبد الدار محلة لواء املشركني، حىت

يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر خزاعة  وان قبيلة ،رواه الطربي يف تارخيه «ل
عام الفتح حملاربة قريش، وكانت خزاعة حينئذ ال  خرجت مع النيب 

رفعوا يا معشر خزاعة،» : تزال مشركة، حىت قال هلا رسول اهلل  وا
األحاديث كلها  فهذه .رواه أمحد «فقد كثر أن يقع، أيديكم عن القتل

صحيحة تدل داللة صرحية على جواز االستعانة بالكفار أفرادًا، أي على 
إال أنه  .جواز أن يكون الكافر يف جيش املسلمني يقاتل العدو مع املسلمني

ال جيرب على أن يكون الكافر يف اجليش، وال جيرب على القتال، ألن اجلهاد 
لكن يرضخ له، أي يعطى له قدر ليس فرضًا عليه، وال يعطى من الغنيمة، و

فإذا طلب الكافر أن حيارب مع املسلمني، أي أن يكون يف جيش  .من املال
املسلمني جيوز ذلك يف كل ناحية من نواحي اخلدمة يف اجليش إذا كان 

قبل   خرج النيب»أما ما ورد عن عائشة قالت:  .موثوقًا ال خيشى غدره
ح بدر فلما كان حبّرة الوبرة أدركه رج ل قد كان يذكر منه جرأة وجندة، ففر

جئت  : حني رأوه، فلما أدركه قال لرسول اهلل  أصحاب الرسول
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ه قال: ال،  : التبعك وأصيب معك، فقال له رسول اهلل تؤمن باهلل ورسول
قال: فارجع، فلن أستعني مبشرك، قالت: مث مضى حىت إذا ُكّنا بالشجرة أدركه 

كما قال أول مرة، قال:   مرة، فقال له النيب الرجل، فقال له كما قال أول
فارجع فلن أستعني مبشرك، قال: مث رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول 

ه رسول اهلل .قال: نعم ؟مرة تؤمن باهلل ورسوله رواه  «فانطلق : فقال ل
مبشركني،  استعان  فإن هذا احلديث ال يتعارض مع الثابت أنه .مسلم

جئت »هذا الرجل اشترط أن حيارب ويأخذ الغنيمة فإنه قال: وذلك ألن 
رفض النيب فيحمل  ،والغنيمة ال تعطى إال للمسلمني «ألتبعك وأصيب معك

موكولة  االستعانة به على ذلك كما حيمل على أن االستعانة بالكفار أفرادًا
بن ا ُخبيب عن ورد ما وأما .رفض شاء استعان، وإن شاء إن ألمر اخلليفة

ا  ،غزوًا يريد وهو  اهلل رسول أتيت»قال:  جده عن أبيه عن الرمحن بدع ن أ
إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً ال نشهده  :ورجل من قومي ومل نسلم، فقلنا

قلنا: ال، قال: فال نستعني باملشركني على املشركني،  ؟معهم، قال: أو أسلمتما
ث حيمل على أن االستعانة فإن هذا احلدي .رواه أمحد «فأسلمنا وشهدنا معه

بالكفار موكولة لرأي اخلليفة إن شاء استعان، وإن شاء رفض، والرسول 
استعان بأحد، واستعان يف فتح مكة، ورفض االستعانة يف بدر، ورفض 

فكون الرسول ثبت عنه  .بيب والرجل الذي معه حىت أسلماجبد خاالستعانة 
، وثبت عنه أنه رفض أنه استعان بأفراد من الكفار وهم على كفرهم

االستعانة بأفراد حىت أسلموا، دليل على أن االستعانة بأفراد من الكفار يف 
القتال جائزة، وأهنا موكولة لرأي اخلليفة، إن شاء قبل االستعانة، وإن شاء 

تفرس الرغبة يف  وقد ذكر البيهقي عن نص الشافعي: أن النيب  .رفضها
 .صدَّق اهلل ظنهالذين ردهم فردهم رجاء إسالمهم ف
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أما الدليل على أنه ال جيوز أن يستعان بالكفار يف القتال بوصفهم 
 : دولة مستقلة، فلما رواه أمحد والنسائي عن أنس قال: قال رسول اهلل

نار املشركني» ونار القوم كناية عن كياهنم يف احلرب كقبيلة  «ال تستضيئوا ب
أخربنا احلافظ أبو عبد اهلل  وقال البيهقي: والصحيح ما .مستقلة أو كدولة

حىت إذا   خرج رسول اهلل»فساق بسنده إىل أيب محيد الساعدي قال: 
قالوا بين قينقاع وهو رهط عبد اهلل  ؟خلَّف ثنيَّة الوداع إذا كتيبة قال: من هؤالء

قالوا: ال، بل هم على دينهم، قال: قولوا هلم فلريجعوا،  ؟بن سالم قال: وأسلموا
ّنا ال نست رد رهط عبد اهلل بن سالم من  فإن الرسول  «عني باملشركنيفإ

بين قينقاع، ألهنم جاءوا طائفة جمتمعة يف كتيبة كافرة، وجاءوا حتت رايتهم 
 .باعتبارهم من بين قينقاع اليت بينها وبني الرسول معاهدات، وكانت كدولة

فرفضهم كان لكوهنم جاءوا حتت رايتهم ويف  .ومن أجل ذلك رفضهم
 .االستعانة باليهود يف خيرب حني جاءوا أفرادًا تهم، بدليل قبوله دول

وحديث أيب محيد هذا يتضمن علة شرعية إذا وجدت وجد احلكم، وإذا 
والعلة يف احلديث ظاهرة يف نص احلديث فإنه يقول:  .عدمت عدم احلكم

فإن  «اهلل بن سالم إذا كتيبة قال: من هؤالء قالوا: بين قينقاع وهو رهط عبد»
 .معىن كوهنم كتيبة أهنم جيش مستقل له راية مستقلة، ألن لكل كتيبة راية

فصار كوهنم كتيبة كافرة هلا راية مستقلة، ومن بين قينقاع اليهود الذين هم 
مبقام دولة، بينهم وبني الرسول معاهدات هو علة ردهم، ال كوهنم كفارًا 

على رفضهم اإلسالم، فقط، بدليل أنه أمرهم أن يرجعوا بناء على ذلك، و
نار »ويؤيد هذا حديث أنس:  .ال على رفضهم اإلسالم فقط ئوا ب ال تستضي

فإنه مسلط على الكيان كما يؤيده قبول الرسول االستعانة  «املشركني
بقزمان يف نفس موقعة أحد مع أنه مشرك، فإن معىن ذلك هو رفض 
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وعلى هذا  .صفه فردًااالستعانة بالكافر بوصفه كيانًا، وقبول االستعانة به بو
تكون االستعانة بالكفار كطائفة كافرة، أو قبيلة كافرة، أو دولة كافرة 

وأما  .وحتت رايتهم، وكجزء من دولتهم ال جتوز وال بوجه من الوجوه
على قريش عام الفتح وهي قبيلة مستقلة،  كون خزاعة خرجت مع النيب 

ان مستقل، وذلك أن خزاعة فإنه ال يدل على جواز االستعانة بطائفة هلا كي
يف عام احلديبية كانت حاضرة حني كتبت معاهدة الصلح بني قريش وبني 

نه من أحب أن يدخل يف عقد »املسلمني، فحني ورد يف املعاهدة نص:  وإ
 «حممد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه

فقالوا: حنن يف عقد حممد  وبناء على هذا النص تواثبت خزاعة .رواه أمحد
فصارت  .وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: حنن يف عقد قريش وعهدهم

خزاعة مع املسلمني يف هذه املعاهدة اليت بني قريش واملسلمني، وأدخلها 
ولذلك تكون  .الرسول يف محايته كجماعة من دولته حبسب املعاهدة

لة اإلسالمية، ال كطائفة حاربت كقبيلة حتت راية املسلمني وكجزء من الدو
وأما ما يتوهم من أن خزاعة كان  .مستقلة، فيكونون كاألفراد ال كالكيان

فإن املعاهدة كانت بني  .بينها وبني الرسول حلف أو معاهدة فغري صحيح
وبناء على هذه املعاهدة  .الرسول وبني قريش ال بني الرسول وبني خزاعة

ودخلت قبيلة خزاعة مع  .هادخلت قبيلة بين بكر مع قريش كجزء من
وعليه ال يكون حرب خزاعة مع الرسول حرب  .املسلمني كجزء من كياهنم

طائفة كافرة مع املسلمني، بل حرب أفراد كفار يف قبيلة كافرة مع املسلمني 
وأما ما رواه أمحد وأبو داود  .حتت راية املسلمني، وهذا جائز ال شيء فيه

تصاحلون الروم صلحاً آمنًا »يقول:   عن ذي خممر قال: مسعت رسول اهلل
تغزون أنتم وهم عدوًا »فإنه حيمل قوله:  «وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائهم
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ستصاحلون »على أفراد الروم، ال على دولتهم، وذلك ألنه قال:  «من ورائهم
والصلح بني املسلمني والكفار إمنا يكون عند  «الروم صلحًا آمنًا وتغزون

ة ودخوهلم حتت حكم املسلمني، ألن اإلسالم قد أمر املسلمني قبوهلم اجلزي
حياربوهنم بني ثالث: اإلسالم أو اجلزية أو احلرب،  نأن خيريوا الكفار الذي

فإذا حصل الصلح وهم كفار ال يكون إال يف حال دفع اجلزية، ودخوهلم 
سلمني فقوله ستصاحلوهنم قرينة على أهنم حتت راية امل .حتت الراية اإلسالمية

فإن املسلمني  .فهم حينئذ أفراد، ويؤيد هذا واقع ما حصل مع الروم
حاربوهم وهزموهم واحتلوا بالدهم، وقد حارب الروم مع املسلمني أفرادًا، 
ومل يقع قط أن حارب الروم بوصفهم دولة مع الدولة اإلسالمية عدوًا من 

راد باحلديث ورائهم، ومل حيصل ذلك يف يوم من األيام، مما يؤكد أن امل
الروم أفرادًا، ال كدولة وجيب محله على هذا، وبذلك يتبني أنه ال يوجد 
دليل يدل على جواز االستعانة باملشركني كدولة، بل األدلة صرحية يف عدم 

 .جواز ذلك مطلقًا
أما  .هذا كله بالنسبة لالستعانة بالكافر أن يقاتل بنفسه مع املسلمني

الح منه، فإنه جيوز سواء أكان السالح من فرد االستعانة بالكافر بأخذ الس
ملا روي أنه ملا أمجع  .أو من دولة، على أن يكون ذلك إعارة مضمونة

السري إىل هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان بن أمية  رسول اهلل 
ة أعر»أدراعًا له وسالحًا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال:  با أمي  نايا أ

يا حممدسالحك هذا نلق ف ة  ؟يه عدونا غداً فقال صفوان: أغصباً  قال: بل عاري
يكفيها  فقال: ليس هبذا بأس، فأعطاه مائة درع مبا .ومضمونة حىت نؤديها إليك

ه أن يكفيهم محلها ففعل  من السالح، فزعموا أن رسول اهلل رواه  «سأل
سالح فهذا واضح فيه أن الرسول استعان بكافر بأخذ ال .النسائي وأبو داود
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الح ـذ السـعلى أن جمرد أخ .منه، وهو وإن كان فردًا إال أنه رئيس قبيلة
ر دليل على جواز االستعانة بالكافر بأخذ السالح منه مطلقًا ما مل ـمن كاف

 .انة بالقتالـتعـيرد دليل خيصص عدم االستعانة به كدولة كما هي االس
على إطالقه من جواز ولكنه مل يرد دليل مينع أخذ السالح من دولة، فيظل 

الح إمنا ـعلى أن أخذ الدولة الس .أخذه من الكافر مطلقًا إعارة أو شراء
 .وعليه جيوز االستعانة بأخذ السالح من دولة كافرة .حيصل غالبًا من دولة
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 الميـاجليش اإلس زـجهيـت
جيري جتهيز اجليش اإلسالمي من بيت املال، ألن مال بيت املال 

وهلذا ال بد من تنظيم  .ني، ومما هو معد له جتهيز الغازينمعد ملصاحل املسلم
املقاتلني يف جيش إسالمي واحد حتت قيادة اخلليفة، مهما تعددت تقسيمات 
اجليش ونواحي تنظيماته، وأن يكون كله حتت لواء واحد مهما تعددت 

ويكون التجهيز كله للجيش من بيت املال، ال من غريه، وإذا أراد  .راياته
ن جيهز أحدًا من اتجماهدين، مع وجود بيت املال فإنه يدفع ذلك لبيت أحد أ

فإن مل يكن  .املال، وجيري التجهيز منه لكل صغرية وكبرية من أجل اجليش
يف بيت املال مال، ومست احلاجة إىل جتهيز اجليش ليذبوا عن املسلمني، 

ا هو فللخليفة أن يفرض على املسلمني بقدر ما حيتاج ذلك، ألن هذا مم
فإذا وجد يف بيت املال له مال من موارد بيت  .واجب على مجيع املسلمني

املال الدائمة كان هبا، وإال فيصبح وجوبه على اأُلمة، وخليفة املسلمني 
وما ينفق يف جتهيز  .حيصله من اأُلمة ليقوم بصرفه على اجليش وجتهيزه

اجليش يف حالة اجليش هو من املال الذي ينفق يف سبيل اهلل، سواء أكان 
حرب أم مل يكن، ألن اجلهاد ماض إىل يوم القيامة وجتهيز اجليش ماٍض إىل 

 .يوم القيامة بكل ما يلزم للقتال
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 وية والراياتـاألل
والفرق بني اللواء والراية  .ال بدَّ من أن يكون للجيش ألوية ورايات

قيل  .(َعَلمال)هو أن اللواء ما يعقد يف طرف الرمح ويلوى عليه، ويقال له 
وهو َعَلٌم ضخٌم  .ُسِمي لواء ألنه يلوى لكربه فال ينشر إال عند احلاجة

أما الراية فهي َعَلٌم ُتعطى  .وعالمة حملل أمري اجليش، يدور معه حيث دار
ما ُيعقد يف  - أي الراية -مجعها رايات، وهي  (ُأّم احلرب)للجيش، وُتكىن 

 .رياحالرمح، أو السارية ويترك حىت تصفقه ال
 .راياته وألويته وقد كان للجيش اإلسالمي يف أيام الرسول 

نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس  روى البخاري عن أنس أن النيب 
مث أخذ جعفر فأصيب،  ،أخذ الراية زيد فأصيب»قبل أن يأتيهم خربهم فقال: 
بن رواحة فأصيب يف  ندب الناس لغزو الروم وُروي أن النيب  «مث أخذ ا

ِسرْ إىل موضع مقتل أبيك، فأوطئهم اخليل، »آخر صفر، ودعا أسامة فقال: 
وحرِّق عليهم، وأسرع  (ُأْبَنى) فقد ولَّْيُتك هذا اجليش، فأغر صباحاً على أهل

ذكره ابن هشام يف  «السري تسبق األخبار، فإن ظفَّرك اهلل، فأقلل اللبث فيهم
م الثالث فعقد ألسامة لواء بيده، وجعه يف اليو فبدأ برسول اهلل  .السرية

عن  وقد روى الترمذي .فأخذه أسامة فدفعه إىل بريده، وعسكر باجلرف
على املنرب،  احلارث بن حسان البكري قال: قدمنا املدينة فإذا رسول اهلل 

وبالل قائم بني يديه متقلد بالسيف، وإذا رايات سود وسألت، ما هذه 
أن »وجاء يف الصحيحني:  .ص َقِدَم من َغَزاةفقالوا: عمرو بن العا ؟الرايات

ه،   النيب ه اهلل ورسول ه، وُيحب ُيحب اهلل ورسول قال: أُلْعِطَينَّ الراية رجالً 
يات »وعن أنس عند الَنسائي:  «فأعطاها علّيًا أن ابن أم مكتوم كانت معه را
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ء يف بعض مشاهد النيب  .« سودا
له راياته وألويته،  كانت يتضح مما سبق أن اجليش زمن النيب 

وبالتدقيق يف هذه النصوص يتبني أن الراية أصغر من اللواء، وأن اللواء أكرب 
من الراية، وأن اللواء يعقد لقائد اجليش، والراية تعطى للجيش، واللواء 
يكون على معسكر اجليش عالمة على قائد اجليش، والرايات تكون مع قواد 

فاجليش فيه رايات كثرية،  .يش املختلفةالكتائب والسرايا، ومع وحدات اجل
 .هذا من حيث نسبة أحدمها لآلخر .بينما يكون له لواء واحد

كانت سوداء،  أما من حيث اللون فقد ثبت أن راية الرسول 
ية رسول  كانت»ابن عباس قال:  فقد روى الترمذي عن .ولواؤه أبيض را

دخل   ن النيبأ»جابر:  وروى كذلك عن ،«سوداء ولواؤه أبيض  اهلل
وإذا رايات »وحديث احلارث بن حسان املار آنفًا وفيه:  .«مكة ولواؤه أبيض

تدل على هذه األحاديث على أن الراية ذات لون أسود، وأن اللواء  «سود
 .أبيض

وأما من حيث الشكل فإن الوارد أن يكون للراية أربعة أركان، 
 ن راية الرسول فعن الرباء بن عازب أنه سئل ع .وأن تكون من صوف

ِمَرة»قال:  ؟ما كانت َن ومعىن رواه الترمذي وأمحد  «كانت سوداء مربعة من 
 وأن يكون مكتوبًا عليها: .ِحَبَرة، أي ُبَرَدة من صوف من مِنَرة، أي ثوب

وما يقال عن الراية يقال عن اللواء أيضًا،  «حممد رسول اهلل  ال إله إال اهلل»
ه إاّل »ن، ويكون من الصوف، ويكتب عليه فاللواء يكون له أربعة أركا ال إل

أسود، بينما  خبط إاّل أنه أكرب من الراية، ويكتب عليه «حممد رسول اهلل اهلل 
 .يكتب على الراية خبط أبيض

وعلى شكل ما ورد يف النصوص، ووفق واقع األعالم يالحظ أن 
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اًل له يكون لكل من الراية واللواء أربعة أركان ظاهرة وأن يكون مستطي
طول وله عرض، ويكون مقاس العرض ثلثي مقياس الطول، ويكون طول 

سنتمترًا  90سنتمترًا وتكون الراية بطول  80سنتمترًا وعرضه  120اللواء 
وجيوز أن تعمل ألوية ورايات مبقاييس أكرب، ومبقاييس  .سنتمترًا 60وعرض 

هبا يف  أصغر، ومن املستحسن أن يكون لكل فرقة ولكل وحدة راية خاصة
 .الشكل واللون، ترفع مع راية الدولة لتكون عالمة خاصة للفرقة وللوحدة

واأللوية والرايات كما تستعمل للجيش فإهنا تستعمل يف أجهزة 
فوق مقر اخلليفة،  اخلـالفةالدولة ودوائرها ومصاحلها، فريفع اللواء يف دار 

كما  .ا ومؤسساهتاوترفع الرايات يف مجيع مصاحل الدولة ودوائرها وإداراهت
 .يسمح ألفراد الرعية برفعها فوق مؤسساهتم ومشاريعهم وبيوهتم
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  رىـْساأَل
إذا أسر املسلمون من عدوهم أسرى كان أمر هؤالء األسرى 
موكواًل ألمر اخلليفة مباشرة، وليس ملن أسروهم، أو لقائد املعركة أو أمري 

ًا فاألمر فيه لرأي ألنه إذا صار احملارب أسري .اجليش يف ذلك أي رأي
وحكم األسرى  .اخلليفة، واخلليفة يتبع يف ذلك احلكم الشرعي يف األسرى

الثابت بنص القرآن القطعي هو أن اخلليفة خمري بني أن مين عليهم أو 
 فحكم األسرى هو املن أو الفداء، لقوله تعاىل:  .يفاديهم        

                            
                               وهذا صريح يف حكم

األسرى وهو احلكم املتعني لعدة وجوه، منها أن هذا النص الصريح ورد يف 
أن القتال، وكان نزوهلا بعد وصول سورة حممد وهي أول سورة نزلت يف ش

الرسول إىل املدينة من مكة وقد مسيت سورة القتال، وقد نزلت بعد سورة 
احلديد وقبل معركة بدر، فهي قد بينت حكم األسرى قبل أن حتصل أية 

فإذا أضيف ذلك إىل أهنا اآلية الوحيدة اليت بينت  .معركة وحيدث أسرى
هنا نص يف حكم األسرى، وأهنا األصل صراحة ماذا يفعل باألسرى، تبني أ

ومن الوجوه اليت تعني هذا  .يف ذلك، وإليها يرجع كل نص آخر يف األسرى
احلكم يف األسرى أن اآلية قد ورد فيها حكم األسرى بصيغة إما الدالة على 

 التخيري بني شيئني ال ثالث هلما فقالت:                
      وإما إذا وردت بني شيئني حصرت التخيري فيهما ومنعت أن يكون

غريمها، وأن ال يكون واحدًا منهما، فتعني من حصر التخيري يف إما بني 
ويؤيد  .شيئني عدم جواز أن يكون غري ما خّير القرآن فيه من حكم األسرى

مامة، وأيب عزة َمنَّ على مثامة بن أثال سيد أهل الي ذلك أن الرسول 
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طعم بن امللو كان »الشاعر، وأيب العاص بن الربيع، وقال يف أسارى بدر: 
نتىن  ه لتركتهمعدي حيًا مث كلمين يف هؤالء ال وفادى  .رواه البخاري «ل

 .أسارى بدر وكانوا ثالثة وسبعني رجاًل، وفادى يوم بدر رجاًل برجلني
 فداء أسراهم بعثت زينب ملا بعث أهل مكة يف»وروي عن عائشة أهنا قالت: 

يف فداء أيب العاص مبال، وبعثت فيه بقالدة هلا كانت عند خدجية أدخلتها هبا 
رقَّ هلا رقة شديدة وقال: إن   على أيب العاص، قالت: فلما رآها رسول اهلل

: نعم  .رواه أبو داود «رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا عليها الذي هلا فقالوا
فدى رجلني من املسلمني برجل من   أن النيب»حصني:  وعن عمران بن

كان ناس من »وعن ابن عباس قال:  .رواه مسلم «املشركني من بين عقيل
ءهم أن يعلموا   األسرى يوم بدر مل يكن هلم فداء، فجعل رسول اهلل فدا

ة فهذه األحاديث مع اآلية تدل داللة  .رواه أمحد «أوالد األنصار الكتاب
وحكي عن احلسن وعطاء  .ن حكم األسرى هو املن أو الفداءصرحية على أ

وقالوا لو منَّ عليه أو فاداه كما صنع  .وسعيد بن جبري كراهة قتل األسرى
 بأسرى بدر، وألن اهلل تعاىل قال:                 

 ه صريح يف أن اخلليفة خمّير يف فهذا كل .فخري بني هذين بعد األسر ال غري
وأما ما روي أن  .األسرى بني أمرين اثنني ليس غري، ومها إما املن أو الفداء

قتل رجال بين قريظة فإن ذلك كان بناء على حكم احملكم يف  النيب 
قتل يوم بدر   وما روي من أنه  .التحكيم، ال على أهنم أسرى حرب
عيط صربًا، وقتل أبا عزة يوم أحد، فإن النضر بن احلارث، وعقبة بن أيب م

ذلك ال يدل على أن هذا حكم األسرى، ألنه مل يفعله يف مجيع األسرى، 
ومل يفعله يف كل معركة، وإمنا فعله يف بعض املعارك مع بعض األشخاص، 

والذي سبب  .يف كل معركة مخبالف املن والفداء، فإنه فعله باألسرى كله
و أن الرسول يرى فيهم بأشخاصهم اخلطر قتل هؤالء األشخاص خاصة ه
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احملقق للمسلمني، فهو قتل ألشخاص معينني لسبب خاص هبم، وليس قتاًل 
فقد روى  .وقتل أشخاص معينني يعينهم اخلليفة أمر جائز شرعًا .لألسرى

إن »يف بعث فقال:  أمحد والبخاري عن أيب هريرة قال: بعثنا رسول اهلل 
  لني من قريش فاحرقومها بالنار، مث قال رسول اهللوجدمت فالناً وفالناً لرج

وإن النار ال يعذب  .حني أردنا اخلروج: إين كنت أمرتكم أن حترقوا فالناً وفالنًا
وبذلك يتبني أن القتل ليس من  .«اهبا إالّ اهلل عز وجلّ فإن وجدمتومها فاقتلومه

معينني يرى أحكام الشرع يف األسري، وإمنا القتل حكم الشرع يف أشخاص 
وأما ما روي من أن  .اخلليفة اخلطر منهم، فيأمر بقتلهم ولو كانوا أسرى

استرق بعد نزول هذه اآلية فإنه كان يسترق السيب، ال  رسول اهلل 
األسرى، أي كان يسترق النساء واألطفال الذين مع اجليش يف املعركة، ال 

 ،بني لوقع ذلك منه ولو ثبت االسترقاق للرجال احملار .الرجال احملاربني
وأما ما  .ومل يرد يف وقوعه شيء على كثرة أسرى العرب يف زمانه 

استرق بين ناجية من قريش،  روته بعض كتب التاريخ من أن الرسول 
ذكورهم وإناثهم، وباعهم فإنه مل تروه كتب احلديث، حىت وال بعض كتب 

لك فإن الرواية على أنه لو صح ذ .السرية كسرية ابن هشام فال حيتج به
ناثهم»تنص على لفظ:  فذكرت الذكور  «وقد استرق بين ناجية ذكورهم وإ

واإلناث ومل تقل الرواية على رجاهلم ونسائهم فيحمل على السيب، أي 
وعليه فإن الرسول مل يسترق رجاًل  .األطفال ذكورًا وإناثًا، وهذا جائز

ئع الثابتة يف األحاديث اليت والوقا .أسريًا، وإمنا استرق السيب ذكورًا وإناثًا
فإن املتتبع ألعمال الرسول جيد أنه مل يسترق رجاًل  .تعترب حجة تؤيد ذلك

 .أسريًا مطلقًا، ال من العرب وال من غريهم، بل املروي عنه أنه استرق السيب
ففي معركة بدر مل يكن مع العدو نساء، ولذلك مل حيصل سيب فيها، وإمنا 

عليهم بالفداء، ويف معركة حنني خرجت حصل أسر، فحكم الرسول 
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هوازن حتارب الرسول وخرج معهم النساء، وملا انتصر املسلمون وفرت 
ويف  .هوازن، خلفت النساء وراءها فحصل السيب، ووضع مع األموال غنائم

ويف خيرب قتلوا  .بين املصطلق خلف العدو وراءه النساء فحصل السيب
كانت مع احملاربني سبيًا، وترك باقي وفتحت احلصون، وأخذت النساء اليت 

فهذه احلوادث كلها تدل على أن الرسول كان  .الناس كما ترك الرجال
يأسر الرجال احملاربني، ويسيب النساء اللوايت مع احملاربني، وكذلك األطفال، 
أما غريهم من الرجال والنساء ممن مل يكونوا يف املعركة فلم يكن يقع عليهم 

وهبذا تبّين  .وهذا يدل على أن الرسول مل يسترق األسرى .ال أسر وال سيب
فهو  .بالنسبة لألسرى قد جرى حسب منطوق اآلية أن عمل الرسول 

نه مل يسترق إقد منَّ يف بعض األحيان، وأخذ الفداء يف بعض األحيان، و
األسرى ومل يقتلهم، وإمنا سىب النساء واألطفال، وقتل أشخاصًا خمصوصني 

 .ا هلم من خطر على املسلمنيبأعياهنم، مل
أما مسألة السيب اليت تشتبه على الناس باألسرى فإن الناس يف ذلك 
العصر يعتربون النساء اللوايت خيرجن مع احملاربني واألوالد كاعتبار األموال 
يف اصطالح احلرب، ال فرق يف ذلك بني العرب وغريهم، فاالصطالح 

فجاء الرسول وأقر ذلك االصطالح  .سبايااحلريب كان يعترب الغنائم أموااًل و
فاعترب النساء اللوايت خيرجن مع احملاربني واألوالد كاألموال غنيمة من 

وهلذا ال  .الغنائم، فتسترق وجيري عليها حكم الغنائم ال حكم األسرى
يكون استرقاق السبايا استرقاقًا لألسرى، بل يكون غنيمة للمسلمني من 

كم األسرى هو ختيري اخلليفة فيهم بني املن والفداء ويبقى ح .غنائم املعركة
وهذا احلكم باق إىل يوم القيامة، فإذا حاربت الدولة اإلسالمية  .ليس غري

أعداءها تعامل األسرى بالتخري بني املن والفداء، وإذا أخرجوا معهم نساء 
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للمعارك فإنه عند اجنالء املعركة تؤخذ النساء سبايا وتسترق، وتكون مثل 
 .ألموال غنيمة من الغنائما

وهذا احلكم يف األسرى والسيب عام جلميع الناس ال فرق بني 
وذلك ألن اآلية واألحاديث  .العرب وغريهم وليس هو خاصًا بالعرب

عامة، ومل يرِّد ما خيصصها بغري العرب، أو يستثين منها العرب، فتبقى على 
أخرجه الشافعي وأما حديث معاذ الذي  .عمومها تشمل العرب وغريهم

لو كان االسترقاق جائزاً على العرب »قال يوم حنني:  والبيهقي أن النيب 
يوم فإنه حديث ضعيف، ففي إسناده الواقدي وهو ضعيف جدًا  .«لكان ال

ورواه الطرباين من طريق أخرى فيها يزيد ابن عياض وهو أشد ضعفًا من 
وز أن يكون دلياًل ومثل هذا احلديث ال تقوم به حجة، فال جي .الواقدي
وأما ما ُروي أن الرسول استرق نساء العرب وأطفاهلم، ومل يسترق  .شرعيًا

رجاهلم فإنه صحيح، ولكنه ال يدل على عدم جواز استرقاق رجال العرب، 
أما كون احلادثة  .وجواز استرقاق غريهم، بل هو عام يشمل العرب وغريهم

هلا، أي أن الوضع الذي حصلت مع العرب فإهنا واقعة حال وال مفهوم 
 .حصل كان من العرب فال يعين ذلك أنه خاص هبم، وال يكون لغريهم

على أن القاعدة الشرعية أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، 
فاحلادثة وإن حصلت مع شخص أو مجاعة فإهنا ال ختتص بالشخص أو 

حصل مع وكذلك عدم استرقاق الرجال  .اجلماعة، بل يكون حكمها عامًا
العرب ألن الواقع الذي كان أن الرسول كان حيارب العرب فال يكون 
احلكم خاصًا هبم، بل يكون عامًا جلميع الناس، كما لو كان حيارب قبيلة 

إاّل أن هذا كله أي حكم  .معينة كقريش مثاًل فال يكون احلكم خاصًا هبا
ويستثىن  .األسرى والسيب عام يف حق مجيع الناس ما عدا مشركي العرب
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رب ابتداء من بعد أربعة أشهر من يوم التاسع من ذي ـركو العـمنه مش
احلجة سنة تسع للهجرة إىل يوم القيامة، فإنه ال يقبل منهم إاّل اإلسالم أو 

أما مشركو العرب قبل هذا  .رى وال سيبـالقتال، وال يؤخذ منهم أس
اليهود  التاريخ فيشملهم هذا احلكم، وكذلك غري مشركي العرب من

والنصارى فإنه يشملهم هذا احلكم منذ نزول اآلية إىل يوم القيامة، إذ 
االستثناء خاص مبشركي العرب من يوم تبليغ علي اآليات للمشركني من 
العرب، وهو التاسع من ذي احلجة وبعدها أربعة أشهر، وال يدخل فيه 

تثناء هؤالء أما اس .غريهم من العرب، وال يدخل املشركون قبل هذا التاريخ
قال  .املشركني من العرب ابتداء من التاريخ املذكور فثابت بنص القرآن

 تعاىل:                                
 وقال:                                  

                                 

                 :وقال           
                             .  فهذا صريح بأنه استثناء

العرب بعد نزول هذه اآليات  ملشركي العرب من عموم اآليات، فإن مشركي
وأما ما  .وانقضاء مهلة األشهر األربعة ال يقبل منهم إاّل اإلسالم أو احلرب

روي من أن الرسول استرق من العرب فهو استرقاق من اليهود والنصارى 
أما بعدها فإنه مل  .مشركي العرب قبل نزول هذه اآلياتواسترقاق من 

 .يقبل من مشركي العرب إاّل اإلسالم أو القتال
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 ربيةـة احلـالسياس

السياسة احلربية هي رعاية شؤون احلرب على وضع من شأنه أن 
 .جيعل النصر للمسلمني واخلذالن ألعدائهم، وتربز فيها الناحية العملية اآلنية

الشرع أشياء َحرَّمها يف غريها، وَحرَّم فيها أشياء أجازها يف  وقد أجاز فيها
 .فقد أجاز فيها الكذب مع العدو، مع أنه حرام معه يف غري احلرب .غريها

وهكذا جعلت  .وحرَّم اللني مع اجليش مع أنه مندوب يف غري احلرب
ا ما وهذه االعتبارات منه .السياسة احلربية لألحكام اعتبارًا خاصًا يف احلرب

يتعلق مبعاملة العدو، ومنها ما يتعلق باألعمال احلربية نفسها، ومنها ما يتعلق 
 .باجليش اإلسالمي، ومنها ما يتعلق بغري ذلك

فمما يتعلق مبعاملة العدو، جعل اإلسالم للخليفة وللمسلمني أن 
يفعلوا بالعدو مثل ما من شأنه أن يفعله العدو هبم، وأن يستبيح من العدو 

 .يف غري احلرب يستبيحه العدو من املسلمني، ولو كان من احملرَّمات مثل ما
 قال اهلل تعاىل:                                

             .  وقد روي أن سبب نزول هذه اآلية أن املشركني
وم أحد: بقروا بطوهنم، وقطعوا مذاكريهم، وشرموا مثلوا باملسلمني ي

 فوقف رسول اهلل .آنافهم، ما تركوا أحدًا إال مثلوا به إال حنظلة بن الراهب
  على محزة وقد ُمثل به فرأى منظرًا ساءه وقد ُشق بطنه واصطلم أنفه

رواه  «أما والذي أحلف به إن أظفرين اهلل هبم ألمثلن بسبعني مكانك»فقال: 
فاآلية نزلت يف احلرب وهي وان  .لت هذه اآليةنـزف رباين يف الكبريالط

كانت هنت عن الزيادة عن املثل، ولكنها صرحية يف إباحة أن يعمل 
املسلمون مثل ما يعمله الكفار هبم، حىت إن اآلية يفهم منها إباحة التمثيل 
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ل ما بقتلى الكفار الذين مثلوا بقتلى املسلمني، على أن ال يزيد على مث
فعلوا، مع أن التمثيل حرام، ووردت األخبار بالنهي عنه، إال أن هذا النهي 
إمنا يكون إذا مل ميثل العدو بقتلى املسلمني، وإال فإن للمسلمني أن يفعلوه 

ومثل ذلك الغدر ونقض العهد فإنه إن  .إذا كان العدو ميثل بقتلى املسلمني
 .ن نفعله، وإال فال جيوز أن نفعلهفعله العدو أو خيف منه أن يفعله جاز لنا أ

وإمنا جاز أن نفعله مع أنه ورد النهي عنه عماًل بالسياسة احلربية، إذ أن 
النهي عنه إمنا يكون إذا مل يفعله العدو فإن فعله جاز للمسلمني أن يفعلوه 

 قال تعاىل:                                . 
وعلى هذا فإن األسلحة النووية جيوز للمسلمني أن يستعملوها يف حرهبم مع 
العدو، ولو كان ذلك قبل أن يستعملها العدو معهم، ألن الدول كلها 

مع أن  .تستبيح استعمال األسلحة النووية يف احلرب فيجوز استعماهلا
اجلهاد هو إلحياء البشر األسلحة النووية حيرم استعماهلا ألهنا هتلك البشر، و

 .باإلسالم، ال إلفناء اإلنسانية
ومما يتعلق باألعمال احلربية أن للمسلمني حتريق أشجار الكفار، 

 وأطعمتهم وزرعهم، ودورهم وهدمها، قال اهلل تعاىل:          
                             . 

أما ما  .خنل بين النضري مع حتققه بأنه سيؤول له وقد أحرق رسول اهلل 
روي عن حيىي بن سعيد األنصاري أن أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه قال 

، وال حترقن خناًل ةال تعقرن شاة وال بعرياً إال ملأكل»ألمري جيش بعثه إىل الشام: 
وقد أقره الصحابة مجيعًا وال خمالف له، فإن  رواه مالك يف املوطأ «وال تغرقنَّه

 .ذلك هو األصل يف احلرب وهو عدم ختريب العامر، وعدم قطع الشجر
ولكن إذا رأى اخلليفة أو قائد اجليش أن كسب املعركة ال بد له من ختريب 
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العامر وقطع الشجر، أو أن اإلسراع يف كسب املعركة يقضي بذلك جاز يف 
لسياسة احلربية أن يقطع الشجر، وأن خيرب العامر، كما فعل رسول اهلل ا

.  ومثل ذلك قتل البهائم، وكل ما ميلكه العدو فإنه إذا اقتضته السياسة
 احلربية جاز فعله، ولو كان حمرمًا قال اهلل تعاىل:            

                               

    .  وهذا الكالم عام يف كل شيء، ومل يرد ما خيصص هذه اآلية
وقد وردت  .بالذات، ال آية أخرى، وال حديث فتبقى على عمومها

 روى مسلم .أحاديث صحيحة يف جواز حرق البيوت وحرق الشجر وقطعه
وهلا يقول  «ل بين النضري وحرققطع خن  أن رسول اهلل»عن ابن عمر: 

 حسان:
 ريـتطـحريق بالبويرة مس        وهان على سراة بين لؤي

 

 ويف ذلك نزلت:                        
      عن جرير بن عبد اهلل قال: قال يل رسول  وروى البخاري .اآلية

ين من ذي اخَلَلَصِة، قال: فانطلقت يف مخسني ومائة فارس من أال ترحي» :اهلل 
ة فيه  أْحَمَس، وكانوا أصحاب خيل، وكان ذو اخللصة بيتاً يف اليمن خلثعم وجبيل
نصب ُيْعَبد يقال له كعبة اليمانية، قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها، مث بعث 

ا شريب  رجالً من أْحَمسَ يكىن أبا أرطأة إىل النيب تاه قال ي ه بذلك، فلما أ
رسول اهلل: والذي بعثك باحلق ما جئت حىت تركتها كأهنا مجل أجرب، قال: 

وبّرك أي دعا هلم  «على خيل أْحَمَس ورجاهلا مخس مرات  فّبرك النيب
 بعثين رسول اهلل»عن أسامة بن زيد قال:  هوروى أمحد وابن ماج .بالربكة
 وُأْبَنى هذه هي يبنا فلسطني «: ائتها مث حّرقإىل قرية يقال هلا ُأْبَنى فقال. 
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اليت رواها مالك يف املوطأ، ومن مقارنتها هبذه  أيب بكرويظهر من وصية 
األحاديث أن حرق الشجر وقطعه، وهدم البيوت إمنا يكون إذا اقتضاه 

 .كسب املعركة أو كسب احلرب، فهو داخل يف السياسة احلربية
أن لإلمام أو ألمري اجليش أن مينع من  ومما يتعلق باجليش اإلسالمي

 .الذهاب للمعركة املنافقني أو الفساق أو املخذلني واملرجفني ومن شاكلهم
 لقوله تعاىل:                                

                              

                   مع أن اجليش اإلسالمي ال مينع من االشتراك
به فاسق وال منافق، ولكن إذا اقتضت السياسة احلربية منعه من الذهاب 
للمعركة، أو من القيام بعمل معني، أو من تويل أمر معني فإنه جيوز للخليفة 

 .يفعل ذلك وألمري اجليش أن
ومما يتعلق يف غري معاملة العدو، وغري أعمال احلرب، وغري اجليش 
اإلسالمي، ما حصل مع الرسول يف رجوعه من غزوة بين املصطلق، فإنه 
رجع باملسلمني بسرعة فائقة، وكان ميشي ليل هنار على أكثر قوة يستطيعها 

 .لرفق باجليشحىت وصل املدينة، وقد أهنك التعب اجليش مع أن احلكم هو ا
يتخلف يف السري فيزجي الضعيف   كان رسول اهلل»فعن جابر قال: 

إال أن السياسة احلربية بالنسبة ملا كان  .رواه أبو داود «ويردف ويدعو هلم
من عبد اهلل بن أيّب بن سلول من إيقاع الفتنة بني املسلمني واملهاجرين 

ري بسري أقواهم، حىت واألنصار اقتضت عدم السري بسري أضعف اجليش والس
 .ال يترك جمال للحديث أو املناقشة

وهكذا تقضي السياسة احلربية أن يقوم اإلمام بأعمال تقتضيها 
ب املعركة، أو لكسب احلرب، ـرب لكسـؤون احلـة شـايـرع
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د مبا إذا ـيـه مقـذا كلـإال أن ه .ار عليهـدو واالنتصـوخذالن الع
ه حترميًا عامًا يف ـرميـنص بتحأو ورد  نيـل معـمل يرد نص على عم
 تعاىل:   قال، اًلـمث ا ـزنـص كالـيـصـاحلرب وغريه دون خت  

                        إذا ورد نص فإنه ـف
ل حبجة السياسة احلربية، بل جيب أن يتقيد ـمـال جيوز أن يفعل ذلك الع

ص ورد قاطعًا ـان النـإن كـف .ذي ورد فيهـسب الوضع البالنص ح
مل، وإذا ورد النص معلاًل بعلة ـام بالعـيـغري معلل فال جيوز حينئذ الق

ع وورد عن ـلة، وإن ورد النص باملنـفإنه يتبع فيه احلكم حسب الع
ل إال يف تلك ـمـام بالعـول فعله يف حاالت معينة فإنه ال يقـالرس
ا ـرع منهـع الشـال منـعـوص يف أفـوردت نص دـوق .االتـاحل

اري ـروى البخ .فيتبع املنع حسب ما وردت، وال يقال فيها سياسة حربية
ة يف بع»ال: ـر قـمـن عـن ابـع ازي ـض مغـُوِجدت امرأة مقتول

ل ـتـن قـع  ول اهللـى رسـهــنـف ، ول اهللـــرس
سريع قال: قال وروى أمحد عن األسود بن  .«يانـبـاء والصـسـالن

م القتل اليوم حىت قتلوا الذرية، ـاوزهـوام جـال أقـما ب» :رسول اهلل 
ء  ،فقال رجل: يا رسول اهلل نا ب إمنا هم أوالد املشركني، فقال: أال إن خياركم أ

انطلقوا باسم »قال:  وروى أبو داود عن أنس أن رسول اهلل  .«املشركني
تقتلوا شيخاً فانيًا، وال صغرياً وال امرأة، وال  اهلل وباهلل وعلى ملة رسول اهلل، ال

فهذه  «تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن اهلل حيب احملسنني
األحاديث هنت عن أفعال معينة يف احلرب فال يصح أن تفعل يف احلرب 

وقد  .حبجة السياسة احلربية، وإمنا تفعل على الوجه الذي وردت به النصوص
لى أنه جيوز أن تفعل هذه األمور مجيعها بضرب املدافع وردت النصوص ع
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والقنابل، وكل ما يضرب من بعيد بشيء ثقيل، وان يقتل الصبيان والنساء 
فقد روى  .إذا مل ميكن الوصول إىل الكفار إال بقتلهم الختالطهم هبم

ر   أن رسول اهلل»البخاري عن الصعب بن جثامة:  سئل عن أن أهل الدا
بيتون من امل ويف  .«شركني فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: هم منهمي

عن أوالد   سألت رسول اهلل»صحيح بن حبان عن الصعب قال: 
وأخرج الترمذي عن ثور  .«قال: نعم فاهنم منهم ،املشركني أن نقتلهم معهم

واملنجنيق حني  «نصب املنجنيق على أهل الطائف  أن النيب»بن يزيد: 
امرأة وطفل وشجر إىل غري ذلك، فدل على أن يضرب به ال مييز بن 

األسلحة الثقيلة كاملدافع والقنابل إذا استعملت يف احلرب جيوز هبا قتل 
وهدم وختريب كل شيء، وكذلك إذا مل ميكن الوصول إىل الكفار إال بقتل 

أما فعل كل أمر من  .الذرية والنساء، فإذا أصيبوا الختالطهم هبم جاز قتلهم
حده يف غري املنجنيق، ويف غري حالة عدم إمكانية التمييز بينها هذه األمور و

أما  .وبني الكفار الذين حنارهبم ففيه تفصيل حسب ما ورد يف النصوص
الصبيان فيحرم قتلهم مطلقًا يف غري احلالتني السابقتني، وكذلك العسيف، 

د أي األجري الذي يكون مع القوم جمربًا ألنه من املستضعفني، وذلك لورو
وأما النساء فإنه ينظر  .النهي عن قتلهما بشكل قاطع، ومل يعلل بأية علة

فيها، فإن كانت حتارب جاز قتلها، وإن مل تكن حتارب مل جيز قتلها وذلك 
يف  ملا رواه أمحد وأبو داود عن رباح بن ربيع أنه خرج مع رسول اهلل 

ب رسول اهلل غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحا
 ا ويتعجبون هعلى امرأة مقتولة مما أصابت املقدمة، فوقفوا ينظرون إلي

على راحلته فافرجوا عنها، فوقف  من خلقها، حىت حلقهم رسول اهلل 
تقاتل، فقال ألحدهم»فقال:  عليها رسول اهلل  إحلْق  :ما كانت هذه ل
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سول ما كانت هذه لتقاتل فقول الر .«خالداً فقل له: ال تقتلوا ذرية وال عسيفًا
يدل على أهنا لو كانت تقاتل جاز قتلها، فيكون احلديث قد جعل علة النهي 

ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود عن عكرمة أن النيب  .عن قتلها كوهنا ال تقاتل
: « مر بامرأة مقتولة يوم حنني فقال: من قتل هذه، فقال رجل أنا يا رسول

ين  اهلل غنمتها، فأردفتها خلفي تقتل فلما رأت اهلزمية فينا أهوت إىل قائم سيفي ل
وبذلك يتبني أن املرأة إذا قاتلت جاز  « فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول اهلل

وأما الشيخ الفاين فإنه إن كان فانيًا مل  .قتلها، وإذا مل تقاتل ال جيوز قتلها
 .نهي عن قتلهيبق فيه نفع للكفار، وال مضرة على املسلمني فال جيوز قتله لل

وذلك ملا  .أو مضرة على املسلمني فيجوز قتله ،وأما إن كان فيه نفع للكفار
اقتلوا شيوخ املشركني »قال:  روى أمحد والترمذي عن مسرة أن النيب 

 وملا روى البخاري من حديث أيب موسى أن النيب  .«واستحيوا شرخهم
دريد بن الصمة  ملا فرغ من حنني بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي

وقد كان نيف على املائة وقد أحضروه ليدبر هلم احلرب فقتله أبو عامر ومل 
وعلى ذلك حيمل حديث أنس على الشيخ الذي  .ذلك عليه ينكر النيب 

 .ال نفع فيه، وال ضرر منه، وهو الفاين كما ورد يف نفس احلديث
ما ورد به فهذه األمور اليت ورد النهي عن فعلها ال تفعل إال حسب 

النص، وال يستفظع أي عمل يفعله املسلمون بعدوهم الكافر ما دام هذا 
العمل حصل يف حالة احلرب، سواء أكان هذا العمل حالاًل، أم حرامًا يف 

بتحرميه حترميًا وال يستثىن من ذلك إال الفعل الذي ورد النص  .غري احلرب
 .عامًا يف احلرب وغري احلرب دون ختصيص كالزنا مثاًل
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 ربـذب يف احلـالك
الكذب كله حرام قطعًا بنص القرآن القطعي، وحترميه من األحكام 
املعروفة من الدين بالضرورة، ال فرق بني أن يكون ملنفعة املسلمني، أو 

فقد جاءت النصوص يف حترميه  .ملصلحة الدين، وبني أن يكون عكس ذلك
 قال تعاىل:  .عامة ومطلقة وباتًة غري معللة                

            :وقال تعاىل                 

        .  وهذا البت واإلطالق والعموم ال يعلله وال يقيده
ص ليس وال خيصصه إال نص آخر، وال دخل للعقل يف ذلك إال يف فهم الن

ومل يرد يف الصحيح أي نص يفيد أي تعليل، أو أي تقييد ال يف  .غري
وأما ختصيص النص فقد ورد فيه نص استثىن من حترمي  .الكتاب وال يف السنة

 .الكذب أشياء معينة حصرها وحدها، فال جيوز تعّديها حبال من األحوال
ور املذكورة فال يستثىن من حترمي الكذب شيء إال ما خصه الدليل من األم

لورود  ،يف األحاديث وهي: حالة احلرب وعلى املرأة وإلصالح ذات البني
فقد روى أمحد ومسلم وأبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة  .النص عليها

ناس إال يف ثالث: يف  مل أمسع النيب »قالت:  يرخص يف شيء مما يقول ال
 .«املرأة زوجها احلرب، واإلصالح بني الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث

يا أيها الناس ما حيملكم أن » : عن أمساء بنت يزيد قالت: قال رسول اهلل
تابعوا على الكذب كتتابع الفراش يف النار الكذب كله على ابن آدم حرام إال  .ت

يف ثالث خصال: رجل كذب على امرأته لريضيها، ورجل كذب يف احلرب فإن 
ينهمااحلرب خدعة، ورجل كذب بني مسلمني لي  رواه أمحد والطرباين «صلح ب

فهذه الثالث من املستثنيات من حترمي الكذب بنص صحيح، فال  .يف الكبري
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إذ ال يستثىن من عموم النص إال ما خصه  .حيل أن يقع الكذب يف غريها
الواردة يف احلديث ليس هلا إال معىن  «يف احلرب»وكلمة:  .الدليل فحسب

الفعلية يف شأن احلرب، فال جيوز الكذب  واحد ليس غري، وهو حالة احلرب
د   وأما ما صح عن النيب)يف غري حالة احلرب مطلقًا:  نه كان إذا أرا من أ

فإن املراد أنه إذا كان يريد أمرًا فال يظهره، كأن يريد أن  ،(غزوة ورَّى بغريها
يغزو جهة املشرق فيسأل عن أمر يف جهة املغرب ويتجهز للسفر، فيظن من 

وأما أنه يصرح بإرادته املغرب ومراده  .سمعه أنه يريد جهة املغربيراه وي
خبارًا خبالف الواقع، وإمنا هو من إاملشرق فلم حيصل، فال يكون على هذا 

قبيل التورية، عالوة على أنه داخل يف حالة احلرب الفعلية، ويف شأن 
واردة يف احلرب، ألنه ذهاب للمعركة حملاربة العدو فعاًل، وهو من اخلدعة ال

 .رواه مسلم «احلرب خدعة»قوله عليه الصالة والسالم: 
من لكعب بن »قال:  وأما ما روي عن جابر أن رسول اهلل 

األشرف فإنه قد آذى اهلل ورسوله، قال حممد بن مسلمة أحتب أن أقتله يا رسول 
 قال: نعم، قال: فأذن يل فأقول، قال: قد فعلت، قال: فأتاه فقال: إن هذا ؟اهلل
ا  -  يعين النيب - ن ُه قال: فإ قد عنَّانا وسألنا الصدقة، قال: وأيضاً واهلل َلَتَملُّنَّ

تبعناه فنكره أن ندعه حىت ننظر إىل ما يصري إليه أمره، قال: فلم يزل يكلمه  قد ا
ه فقتله وإنه وإن  .فإنه أيضًا يف حالة احلربرواه مسلم  «حىت استمكن من

أن األلفاظ اليت قاهلا حممد بن مسلمة كانت ألفاظ احلديث نصت على 
تعريض، ولكن حممد بن مسلمة استأذن  يبكذب، وإمنا ه تصدق، وليس

أن يقول كل شيء فأذن له يف كل شيء ويدخل فيه اإلذن يف الكذب 
وأما ما أخرجه أمحد والنسائي  .تصرحيًا وتلوحيًا، وهو داخل يف حالة احلرب
أن يقول  يف استئذانه النيب  من حديث أنس يف قصة احلجاج بن عالط
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 عنه ما شاء ملصلحته يف استخالص ماله من أهل مكة وأذن له النيب 
وإخباره ألهل مكة أن أهل خيرب هزموا املسلمني، فإنه يدخل كذلك يف 
حالة احلرب، ألن أهل مكة كانوا يف حالة حرب فعلية مع املسلمني 

ألخذ  الكفار األعداءواحلجاج بن عالط من املسلمني، وهو ذاهب عند 
مل يستثن  ديبيةوخباصة أن صلح احلالفعلية متنع ذلك،  ماله، وحالة احلرب

إذ  .ولذلك جاز له الكذباحلرب الفعلية،  مال املسلم يف مكة من أحكام
جواز الكذب ال يقتصر على املعركة، وال على احملاربني، بل جيوز للمسلمني 

وأما  .انوا يف حالة حرب فعلية معهمأن يكذبوا على الكفار أعدائهم إذا ك
 «الكذب مكتوب إال ما نفع به مسلم، أو دفع به عنه»ما أخرجه البزار بلفظ: 

قال يف جممع الزوائد: ويف سنده رشدين وعبد الرمحن بن زياد بن أنعم، ومها 
 .ضعيفان وعليه فهو حديث ضعيف فريد وال حيتج به فال يصلح دلياًل

ه حرام، وال حيل إال يف ثالث: يف وعلى ذلك فإن الكذب كل
احلرب، واإلصالح بني الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث املرأة 

وما عداها حرام قطعًا، ألن حترمي الكذب جاء يف القرآن عامًا  .زوجها
يشمل كل كذب، فجاء احلديث وخصصه يف غري احلرب، واإلصالح بني 

وجها، واستثىن هذه الثالث الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث املرأة ز
من احلرمة، فكانت هي وحدها حالاًل، وما عداها حرام، ال سيما وأن 

يف »احلديث حصر احلل يف ثالث فقال:  الكذب كله على ابن آدم حرام إال 
ناس إال يف  أمسعمل »وقال:  «ثالث خصال النيب يرخص يف شيء مما يقول ال

واألحاديث اليت  .أن غريها حرام وهذا احلصر يعين «.خلا...بثالث: يف احلر
وردت كلها يف حالة احلرب الفعلية، وما عداها فهي أحاديث ضعيفة ترد 

 .وال حيتج هبا
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وأما التورية يف غري احلرب فإهنا إن فهم منها السامع خالف الواقع، 
بأن كان اللفظ ال يدل على الواقع وغريه لغة أو اصطالحًا عامًا عند املتكلم 

كذب ال حيل، كأن يصطلح مجاعة خمصوصون على كلمة  والسامع فهي
فيقولوهنا ملن مل يعرف هذا االصطالح، أو كأن كان اصطالحًا للمتكلم وال 

وهو وإن كان تورية عند  .يعرفه السامع، فإن ذلك كله كذب ال حيل
املتكلم، ولكن السامع فهم من اللفظ خالف الواقع، فال يعترب من قبيل 

وأما إن كان اللفظ يفهم منه الواقع وغريه فهي من أنواع  .التورية وال حيل
البالغة، وهي صدق وليست بالكذب كقوهلم لألعور: ليت عينيه سواء، 

والتورية هي أن يكون للكالم معنيان أحدمها قريب  .يصلح دعاء له وعليه
واآلخر بعيد، فرييد املتكلم املعىن البعيد ويفهم السامع املعىن القريب، ففي 

هذه احلال وإن فهم السامع خالف ما أراد املتكلم، ولكن مل يفهم  مثل
ففي  .التورية  أقر الرسولوقد  .خالف الواقع الذي تدل عليه اجلملة

ىل   أقبل نيب اهلل»صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال:  إ
ال شاب  املدينة، وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ ُيعَرف، ونيب اهلل 

يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بني  :يعرف قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول
ه إمنا يعين  .هذا الرجل يهديين السبيل :يديك، فيقول ن قال: فيحسب احلاسب أ

 .«الطريق، وإمنا يعين سبيل اخلري
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 سـالتجس
التجسس هو تفحص األخبار، يقال يف اللغة جس األخبار 

فإذا تفحص الشخص األخبار فقد  .اجلاسوس وجتسسها تفحص عنها، ومنه
جتسسها، وهو جاسوس سواء تفحص األخبار الظاهرة أو املخفية، فال 
يشترط يف تفحص األخبار أن تكون خمفية، أي أسرارًا حىت يكون جتسسًا، 
بل التجسس هو تفحص األخبار ما خيفى منها وما يظهر، أي األسرار وغري 

بيعيًا دون تفحص، ودون أن يكون عمله أما إذا رأى أشياء ط .األسرار
تفحص األخبار، أو مجع أخبار لنشرها، أو اهتم باألخبار، فإن كل ذلك ال 
يكون جتسسًا ما دام مل يتفحص األخبار، ومل يكن من عمله تفحص 

ألن  .األخبار، حىت لو تتبع األخبار يف مثل هذه احلاالت ال يكون جتسسًا
إمنا يكون بتتبعها والتدقيق فيها لغرض تفحص األخبار الذي هو التجسس 

أما من يتتبع األخبار ليجمعها فهو ال يدققها لغرض  .االطالع عليها
وعلى ذلك ال يقال ملن يتتبع  .االطالع عليها بل جيمعها لينشرها على الناس

األخبار وجيمعها كمراسلي اجلرائد ووكاالت األنباء جاسوس، إال أن يكون 
ففي هذه احلال  .راسلة اجلرائد والوكاالت وسيلةعمله التجسس واختذ م

يكون جاسوسًا ال لكونه مراساًل يتتبع األخبار، بل لكون عمله هو 
التجسس، واختذ املراسلة وسيلة للتغطية كما هي احلال مع كثري من 

وأما موظفو دائرة التحري  .املراسلني، وال سيما الكفار احلربيني منهم
هم ممن يتفحصون األخبار فإهنم جواسيس ألن واملكتب الثاين ومن شاكل

 .عملهم جتسس
أما حكم التجسس فإنه  .هذا هو واقع التجسس وواقع اجلاسوس
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فإن كان التجسس على املسلمني، أو  .خيتلف باختالف من يتجسس عليهم
على الذميني الذين هم رعايا كاملسلمني فحرام وال جيوز، وإن كان 

سواء أكانوا حربيني حقيقة أم حكمًا فإنه التجسس على الكفار احلربيني 
أما كون التجسس على املسلمني  .جائز للمسلمني، وواجب على اخلليفة

 قال تعاىل:  نآالقر بصريح فثابت حرامًا اإلسالمية الدولة رعايا وعلى    
                                      

      وهذا النهي عام فيشمل كل  .فنهى اهلل يف اآلية عن التجسس
جتسس، سواء أكان جتسسًا لنفسه أم لغريه، وسواء أكان جتسسًا للدولة أم 
لألفراد أم للتكتالت، وسواء أكان الذي يقوم به أي بالتجسس، احلاكم أم 

 .بق عليه أنه جتسس، فكله حرامفالكالم عام يشمل كل شيء ينط .احملكوم
إن رسول اهلل وقد أخرج أمحد وأبو داود بسنده عن املقداد وأيب أمامة قاال: 

  :ناس أفسدهم»قال بة يف ال بتغى الري  .«إن األمري إذا ا
وهنا يرد سؤال وهو: هل جيوز للمسلم أن يشتغل موظفًا يف دائرة 

ر اليت يكون عملها أو من التحري، أو دائرة املباحث، أو غريها من الدوائ
واجلواب على ذلك ينظر، فإن كانت الوظيفة للتجسس  ؟عملها التجسس

على املسلمني، أو على الذميني الذين هم رعايا كاملسلمني فال جيوز، إذ هو 
حرام بصريح القرآن، ومينع منه الذمي كما مينع املسلم، ألن الذمي يف دار 

م على نفسه إال ما يتعلق منها بالعقائد اإلسالم خماطب بتطبيق أحكام اإلسال
وأما إن كانت الوظيفة للتجسس على الكفار  .والعبادات، وهذا ليس منها

احلربيني الذين يدخلون بالدنا من مستأمنني ومعاهدين فإنه جيوز، إذ جيوز 
التجسس على الكفار احلربيني، سواء أكانوا حربيني حقيقة أم حكمًا، 

وعلى ذلك فإن وجود دائرة  .دهم أم يف بالدناوسواء أكان ذلك يف بال
التحري أو املباحث أو ما شاكلها ليس حبرام بل واجب، واحلرام فيها هو 
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فال جيوز  .التجسس على املسلمني وعلى الذميني الذين هم رعايا كاملسلمني
للدولة أن توجد دائرة للتجسس على املسلمني وعلى سائر الرعايا، بل حيرم 

ال يقال إن مصلحة الدولة تقتضي أن تعرف أخبار الرعية حىت و .عليها ذلك
تكشف املؤامرات، وهتتدي إىل اتجمرمني، ألن الدولة ميكن أن تعرف ذلك 

على أن كون  .عن طريق الشرطة والعسس، وليس عن طريق التجسس
العقل يرى أن ذلك الشيء مصلحة، أو ليس مبصلحة ال يكون علة للتحرمي 

على أن آيات القرآن  .ما يراه الشرع مصلحة فهو املصلحة أو اإلباحة، وإمنا
حني تأيت صرحية يف حترمي شيء ال يبقى مكان للحديث عما فيه مصلحة 
لتعليل جعله حالاًل، إذ ال قيمة لذلك أمام نص القرآن الصريح، والقرآن 

 يقول:          يعين النهي عن التجسس، وال سبيل إىل فهم غري
ومل يرد أي دليل خيصص عموم  .دل عليه اآلية وما هو صريح يف لفظهاما ت

هذه اآلية، أو يستثين منها شيئًا فتبقى على عمومها تشمل كل جتسس، 
 .فيكون التجسس على الرعايا كله حرام

هذا بالنسبة للتجسس على املسلمني أو على الذميني الذين هم 
يني على الكفار احلربيني سواء أما جتسس املسلمني والذم .رعايا كاملسلمني

أكانوا حربيني حقيقة أم حربيني حكمًا فهو مستثىن من عموم اآلية لورود 
أما الكفار احلربيون  .أحاديث خصصت حترمي التجسس بغري الكفار احلربيني

فإن التجسس عليهم جائز للمسلمني، وواجب على خليفة املسلمني أي 
بعث عبد اهلل بن  شام أن النيب فقد جاء يف سرية ابن ه .على الدولة

جحش وبعث معه مثانية رهط من املهاجرين، وكتب له كتابًا وأمره أن ال 
ينظر فيه حىت يسري يومني مث ينظر فيه، فيمضي ملا أمره به، وال يستكره من 

فلما سار عبد اهلل بن جحش يومني فتح الكتاب فنظر فيه  .أصحابه أحدًا
ل خنلة بني مكة والطائف، نـزايب هذا فامضِ حىت تإذا نظرت يف كت»فإذا فيه: 
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نا من أخبارهم ، وتعلم ل ففي هذا الكتاب يأمر الرسول  .«فترصد هبا قريشًا
 عبد اهلل بن جحش بالتجسس له على قريش، وبأن يعلمه من أخبارها. 

ولكنه جيعل التخيري ألصحابه أن يسريوا معه أو ال، أما هو فإنه يعزم عليه أن 
يكون الرسول قد طلب القيام بالتجسس من اجلميع، ولكنه عزم ف .ميضي

على عبد اهلل، وخيَّر الباقني، وهذا دليل على أن الطلب بالنسبة ألمري 
اجلماعة طلب جازم، وبالنسبة لغريه ممن معه طلب غري جازم، فكان ذلك 

على  دلياًل على أن جتسس املسلمني على العدو جائز، وليس حبرام، ودلياًل
على أن التجسس على العدو من األمور  .التجسس واجب على الدولة أن

اليت ال يستغين عنها جيش املسلمني، فال يتم تكوين جيش للحرب دون أن 
تكون معه جاسوسية له على عدوه، فصار وجود اجلاسوسية يف اجليش 

ه فهو واجب)واجبًا على الدولة من باب   .(ما ال يتم الواجب إال ب
أما  .سس من حيث كونه حرامًا أو جائزًا أو واجبًاهذا حكم التج

حكم عقوبة اجلاسوس الذي يتجسس للكفار احلربيني فتختلف باختالف 
أما الكافر احلريب حني يكون جاسوسًا فإن  .تابعية اجلاسوس وباختالف دينه

حكمه القتل قواًل واحدًا، وال حكم له غري ذلك ويقتل مبجرد معرفة أنه 
وذلك ملا رواه البخاري عن  .د ثبوت كونه جاسوسًاجاسوس، أي مبجر

ْينٌ من املشركني وهو يف سفر، فجلس   أتى النيب»سلمة بن األكوع قال:  َع
ه  :النيب  انسّل، فقال عند أصحابه يتحدث مث ي اطلبوه فاقتلوه، فسبقتهم إل

ه ب قًا من »وعند مسلم من رواية عكرمة بلفظ:  «فقتلته فنفلين سل فانتزع َطَل
َقِبه فقيد به اجلمل مث تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة يف ح

ويف رواية أليب نعيم يف املستخرج من  «الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد
فهذا صريح بأن  «أدركوه فإنه عني»طريق حيىي احلماين عن أيب العميس: 

مما يكون  .هالرسول مبجرد أن ثبت عنده أنه جاسوس قال اطلبوه فاقتلو
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قرينة على أن الطلب طلب جازم، فيكون حكمه القتل قواًل واحدًا، وهو 
عام يف كل كافر حريب، سواء أكان معاهدًا، أم مستأمنًا، أم غري معاهد وال 

 .مستأمن، فكله كافر حريب حكمه القتل إذا كان جاسوسًا
أما الكافر الذمي حني يكون جاسوسًا فإنه ينظر فيه فإن كان قد 
شرط حني دخوله يف الذمة أن ال يتجسس، وإن جتسس يقتل، فإنه يعمل 

لشرط، وأما إن مل يشترط عليه بالشرط، فإذا صار جاسوسًا يقتل حسب ا
املوجع الشديد إال أن قتله ليس واجبًا على  فإن عقوبته هي التعزير ذلك

 .هالدولة ومل يشترط عليه ذلك يف عقد الذمة كسابق اإلمام ألنه من رعايا
وأما اجلاسوس املسلم الذي يتجسس للعدو على املسلمني والذميني 

 وكان عينًا أمر بقتل فرات بن حيان فإنه ال ُيقتل ألن الرسول 
 رفع القتل عنه، ، فلما قالوا، يا رسول اهلل إنه يزعم أنه مسلمللمشركني

م إن منكم رجاالً نكلهم إىل إمياهنم، منه»: فيما أخرجه أبو داود وقال 
وروى البخاري:  .َفِعلَّة الكف عن قتله كونه صار مسلمًا ،«فرات بن حيان

ري   عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال: بعثين رسول اهلل» نا والزب أ
ة، ومعها  ن واملقداد بن األسود وقال: انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ فإنّ هبا ظعي

حىت انتهينا إىل الروضة، فإذا حنن كتاب، فخذوه منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، 
ب  :ما معي كتاب، فقلنا تبالظعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، فقال لُتخرجنَّ الكتا

ُنْلِقَينَّ الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول اهلل ن   أو َل ه: م فإذا في
 ، حاطب بن أيب بلتعة إىل أناس من أهل مكة خيربهم ببعض أمر رسول اهلل

ين  ؟ما هذا يا حاطب : رسول اهلل فقال قال: يا رسول اهلل ال تعجل عليَّ، إ
كنت امرأ ملصقاً يف قريش، ومل أكن من أنفسها، وكان من معك من املهاجرين 
هلم َقَرابات مبكة حيمون هبا أهليهم وأمواهلم، فأحببت إذ فاتين ذلك من النسب 

، وال فيهم أن اختذ عندهم يداً حيمون هبا قرابيت، وما  رتدادًا ، وال ا فعلت كفرًا
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لقد صدقكم، فقال عمر: يا  : رضا بالكفر بعد اإلسالم، فقال رسول اهلل
رسول اهلل دعين أضرب عنق هذا املنافق، قال: إنه شهد بدرًا، وما يدريك لعلَّ 

 .«اهلل أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
فيه على حاطب أنه جتسس على املسلمني ومل يقتله  فهذا احلديث قد ثبت

وال يقال إن ذلك  .الرسول، فدل ذلك على أن اجلاسوس املسلم ال يقتل
خاص بأهل بدر، ألن احلديث معلل بكونه من أهل بدر، ال يقال ذلك، ألنه 
وإن كان النص ورد مبا يفيد التعليل، وسيق على وجه تفهم منه العلية، إاّل 

، د رفع عنه القتل ألنه صار مسلمًاد عن فرات بن حيان قأن حديث أمح
ينفي العلية من هذا احلديث وجيعله وصف واقع ألن فرات بن حيان ليس 

وال يقال حديث فرات بن حيان عند أيب داود يف إسناده أبو  .من أهل بدر
 ،مهام الدالل حممد بن حمبب وال حيتج حبديثه وهو يرويه عن سفيان الثوري

ذلك ألنه قد روى أمحد هذا احلديث عن سفيان بشر بن السري  ال يقال
فاحلديث  .البصري، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على االحتجاج حبديثه

ثابت وحيتج به وهو دليل على أن اجلاسوس املسلم ال يقتل، وإمنا يعاقب 
 .باحلبس وغريه حسب ما يراه القاضي أو اخلليفة
لمني والذميني للعدو الكافر وهذا كله يف التجسس على املس

أما التجسس على املسلمني ال للعدو، أي ليس للكافر احلريب، بل  .احلريب
تجمرد اجلاسوسية، أو ملسلمني، أو للدولة، فإنه مع كونه حرامًا مل يرتب 

 .الشرع هلذا الذنب عقوبة معينة، فتكون عقوبته التعزير
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 ةـدنـاهل
قريشًا عام  جائز، ملهادنته عقد اهلدنة بني املسلمني والكفار 

ولكن جواز اهلدنة مقيد بوجود مصلحة يقتضيها اجلهاد أو نشر  .احلديبية
بلغه قبل مسريه إىل احلديبية أن مواطأة  وذلك أن رسول اهلل  .الدعوة

وأنه بادر بعد رجوعه من  .كانت بني أهل خيرب ومكة على غزو املسلمني
در كذلك إىل إرسال الرسل إىل امللوك احلديبية مباشرة إىل غزو خيرب وبا

واألمراء يدعوهم إىل اإلسالم، مما يدل على أن هدنة احلديبية كانت ملصلحة 
إذ استطاع مبوادعة قريش أن يتفرغ حلرب  .تتعلق باجلهاد ونشر الدعوة

وال جتوز اهلدنة عند عدم وجود هذه  .خيرب، ولدعوة امللوك واألمراء
لقتال املفروض، وهو ال جيوز إاّل يف حاٍل يقع املصلحة، إذ اهلدنة ترك ا

 قال تعاىل:  .وسيلًة إىل القتال، ألهنا حينئذ تكون قتااًل معىن      
                              . 

 .نة جيب تقدير مدة معينة معلومة هلاوإذا حتققت املصلحة لعقد اهلد
وال جتوز املهادنة دون تقدير مدة، ألهنا عقد مؤقت وإطالقه عن ذكر املدة 
يفسده القتضائه التأبيد املمتنع يف عقد اهلدنة، حىت يبقى اجلهاد قائمًا، ألن 

وتقدير مدة معينة يف اهلدنة شرط من  .تأبيدها مينع اجلهاد، وهو فرض
ذا مل تقدر مدة معينة فيها، فسد عقد اهلدنة، ألن هدنة شروط صحتها، فإ

 .احلديبية كانت قد قدرت فيها مدة معينة
وإذا عقدت اهلدنة وصحت وجب علينا الكف عنهم، ومراعاة عقد 
اهلدنة حىت تنقضي مدهتا، أو ينقضوها هم، ويكون نقضها بتصريح منهم أو 

ء خمالف لشروط اهلدنة، بقتالنا، أو قتل مسلم أو ذمي بدارنا، أو فعل شي
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فإذا حصل ذلك تنقض اهلدنة فيهم  .ومل ينكر الباقون عليه بقول وال فعل
وكذلك إذا خافت الدولة خيانتهم بشيء مما ينقض إظهاره اهلدنة،  .مجيعًا

وإذا حصل شيء من ذلك  .بأن ظهرت أمارة بذلك، كان هذا نقضًا للهدنة
ألن نقضهم للهدنة يبيح  .هنارًاجازت اإلغارة عليهم يف كل وقت لياًل أو 

ملا هادن  للمسلمني أن يقاتلوهم، وأن ينقضوا اهلدنة معهم، ألن الرسول 
قريشًا فنقضت عهده حل له منهم ما كان حمرمًا عليه منهم، فقاتلهم وفتح 

اء مدته، أو بنقضه، قال ـة عقد مؤقت ينتهي بانقضـدنـمكة، ألن اهل
 تعاىل:                 :وقال         

                       :وقال               
                                     

             .  وإذا أخل األعداء بشروط اهلدنة، ومل
يراعوا اتفاقيتها يف تصرفاهتم معنا فقد أحّلونا من عهدنا، وبذلك حلت لنا 
دماؤهم وأمواهلم، ووجب علينا حرهبم، فيجب علينا أن نقاتلهم مذ قاتلونا، 

 .وأن ننقض اهلدنة معهم مذ نقضوها
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 كريةـالف العسـاألح
إاّل أن  .احللف يف اللغة العهد والصداقة يقال حالفه من عاهده

كلمة احللف صار االصطالح عليها بأهنا أكثر ما تطلق على املعاهدات 
واألحالف العسكرية هي اتفاقات تعقد بني دولتني أو  .العسكرية خاصة

نهما، أو جتعل أكثر جتعل جيوشهما تقاتل مع بعضها عدوًا مشتركًا بي
املعلومات العسكرية واألدوات احلربية متبادلة بينهما، أو إذا وقعت إحدامها 
يف حرب تتشاوران لتدخل األخرى معها أو ال تدخل حسب املصلحة اليت 

وهذه األحالف قد تكون معاهدات ثنائية تعقد بني دولتني أو ثالث  .يرياهنا
ى إحدى الدول املتعاهدة اعتداء أو أكثر، ولكن ال يعترب فيها االعتداء عل

عليها مجيعها، بل إذا حصل اعتداء على إحدى الدول املتعاهدة تتشاور 
الدولة املعتدى عليها مع الدول اليت بينها وبينها حلف عسكري، وعلى 
ضوء مصلحتهما تعلن احلرب مع الدولة املعتدى عليها ضد الدولة املعتدية 

ف معاهدات مجاعية يعترب فيها االعتداء وقد تكون هذه األحال .أو ال تعلن
على إحدى الدول املتعاهدة اعتداء عليها مجيعها، وإذا وقعت إحداها يف 
حرب مع دولة ما أصبحت مجيع الدول املتعاهدة يف حالة حرب ضد هذه 

وهذه األحالف كلها سواء أكانت معاهدات ثنائية، أو معاهدات  .الدولة
ارب اجليش مع حليفه ليدافع عنه وعن مجاعية، أم غري ذلك حتتم أن حي

 .كيانه، سواء أكانت هلا قيادات متعددة أو قيادة واحدة
وهذه األحالف باطلة من أساسها، وال تنعقد شرعًا وال تلتزم هبا 
اأُلمة حىت لو عقدها خليفة املسلمني، ألهنا ختالف الشرع، إذ جتعل املسلم 

عله يقاتل من أجل بقاء كيان يقاتل حتت إمرة كافر، وحتت راية كفر، وجت
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فال حيل ملسلم أن يقاتل إال حتت إمرة مسلم، وحتت  .كفر، وذلك كله حرام
وقد ورد النهي يف احلديث الصحيح عن القتال حتت راية  .راية اإلسالم

الكفار وحتت إمرهتم، فقد روى أمحد والنسائي عن انس قال: قال رسول 
نار املشركني» :اهلل  ئوا ب أي ال جتعلوا نار املشركني ضوءًا  «ال تستضي
نار احلرب، أي أوجد شرها  نار كناية عن احلرب، ويقال أوَقَدوال .لكم

 .وهيَّجها، ونار التهويل نار كانت العرب يف اجلاهلية يوقدوهنا عند التحالف
واحلديث يكين عن احلرب مع املشركني وأخذ رأيهم، فيفهم منه النهي عن 

 .احلرب مع املشركني
ألحالف أيضًا جتعل الكفار يقاتلون مع املسلمني مع احتفاظهم وا

بكياهنم أي يقاتلون كدولة ال كأفراد، وقد هنى الرسول عن االستعانة 
أن رسول »فقد ورد من حديث الضحاك رضي اهلل عنه:  .بالكفار ككيان

 ؟خرج يوم ُأحد فإذا كتيبة حسناء أو قال خشناء فقال: من هؤالء  اهلل
رواه الطرباين يف الكبري  «فقال: ال نستعني بالكفار .هود كذا وكذاقالوا: ي

وقد أخرب احلافظ أبو عبد اهلل، فساق بسنده إىل أيب محيد  .واألوسط
ة ـَحىت إذا َخلَّف ث  خرج رسول اهلل»الساعدي قال:  ب ي نيَّة الوداع إذا كت
 ؟ل: وأسلمواقالوا بين قينقاع وهو رهط عبد اهلل بن سالم قا ؟قال: من هؤالء

نا ال ،فلريجعوا بل هم على دينهم، قال: قولوا هلم ،قالوا: ال نستعني  فإ
فالرسول رفض االستعانة باليهود وقال بصيغة العموم ال نستعني  «باملشركني

وال يقال انا نستعني بالكفار على عدونا،  .بالكفار، ال نستعني باملشركني
قر قزمان على احلرب معه يف أحد واالستعانة بالكافر جائزة، ألن الرسول أ

وهو كافر، واستعان بناس من يهود خيرب يف حربه، ال يقال ذلك ألن 
وهؤالء الذين  .االستعانة بالكفار جائزة إذا كانوا أفرادًا حتت راية املسلمني
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ولذلك ملا جاء يهود بين قينقاع  .استعان هبم الرسول استعان هبم وهم أفراد
رئيس وحدهم، وهم كدولة عاهدوا الرسول من قبل، وجاءوا وهم قبيلة هلم 

جاءوا حياربون مع الرسول وهم على هذه احلال وقيل له هم رهط عبد اهلل 
وعليه ال جتوز االستعانة  .بن سالم، فأىب االستعانة هبم على هذا الوجها

 .جبيش كافر، وحتت راية دولته الكافرة
من حديث »ر: السرخسي يف املبسوط يف كتاب السَيقال اإلمام 

ء أو  خرج يوم  الضحاك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ُأحد فإذا كتيبة حسنا
 «قالوا: يهود كذا وكذا فقال: ال نستعني بالكفار ؟قال خشناء فقال: من هؤالء

وتأويله أهنم كانوا متعززين يف أنفسهم ال يقاتلون حتت راية املسلمني، 
تلون حتت راية املسلمني، فأما إذا وعندنا إمنا نستعني هبم إذا كانوا يقا

أنه  انفردوا براية أنفسهم فال يستعان هبم، وهو تأويل ما روي عن النيب 
رواه أمحد والنسائي من طريق أنس وقال  «ال تستضيئوا بنار املشركني»قال: 
: «يعين إذا كان املسلم حتت  .«أنا برئ من كل مسلم قاتل مع مشرك

 .راية املشركني
يتبني أن األحالف العسكرية مع الدول الكافرة حرام ومن ذلك 

ل له أن يسفك دمه يف سبيل ـلم ال حيـعلى أن املس .ًا وال تنعقدـرعـش
الدفاع عن كافر حريب، وإمنا يقاتل املسلم الناس ليدخلوا يف اإلسالم من 

فك يف ـر إىل الكفر ويسـفـالكفر، فأما أن يقاتل الكفار ليدخلوا من الك
 .فهذا حرامذلك دمه 
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 زةـدات اجلائـاهـاملع
للدولة اإلسالمية أن تعقد معاهدات الصلح واهلدنة، وحسن اجلوار، 
ومعاهدات ثقافية، واملعاهدات التجارية واملالية، وما شابه ذلك من 
املعاهدات اليت تقتضيها مصلحة الدعوة اإلسالمية بالشروط اليت يقرها 

شروطًا ال يقرها اإلسالم فإنه يبطل وإذا تضمنت هذه املعاهدات  .اإلسالم
منها من الشروط ما ال يصح يف اإلسالم، وتبقى املعاهدة نافذة يف باقي 

ألن كل شرط خيالف الشرع فهو باطل، ولو رضي به ووافق عليه  .الشروط
فإذا كانت بني الدولة اإلسالمية وبني عدو هلا حالة حرب  .خليفة املسلمني

ه معاهدة هدنة، ومعاهدة صلح، حسب ما يقتضيه فإنه جيوز هلا أن تعقد مع
وإذا رأت الدولة اإلسالمية أن  .املوقف حينئذ، وما تتطلبه مصلحة الدعوة

تسامل وتصادق دولة جماورة، أو دولة بعيدة عنها ألمر تقتضيه مصلحة 
فقد جتد الدولة يف املوادعات مع  .الدعوة، فإنه جيوز هلا أن تفعل ذلك

الدعوة إليهم، وإلجياد رأي عام عندهم عن اإلسالم،  الكفار أداة لتوصل
وقد جتد يف املوادعات دفع شر كبري، أو التوصل إىل عدو آخر، ولذلك 
جيوز للدولة اإلسالمية أن تعقد مع الدول اتجماورة معاهدة حسن جوار، كما 
جيوز أن تعقد مع الدول غري اتجماورة معاهدات عدم اعتداء ملدة معينة، إذا 

 ذلك طريقًا للدعوة اإلسالمية، أو محاية للمسلمني، أو أية مصلحة رأت يف
 فقد عاهد الرسول  .لإلسالم أو للمسلمني، أو لسري الدعوة اإلسالمية

ليؤمن الطرق اليت يسلكها جيشه حملاربة عدوه، وعاهد  ضمرةبين مدجل وبين 
د بالد يوحنا بن رؤبة يف تبوك ليؤمن حدود الدولة من جهة الروم على حدو

وإذا طلب قوم من أهل احلرب املوادعة سنني معلومة بغري شيء، نظر  .الشام
اخلليفة يف ذلك فإن رآه خريًا للمسلمني لشدة شوكتهم، أو لغري ذلك فعله، 
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 لقوله تعاىل:                     وألن الرسول  صاحل
حلرب بينه وبينهم مدة معلومة، وقد أهل مكة عام احلديبية على أن يضع ا

كان ذلك ألن الرسول بلغه أن مواطأة كانت بني أهل خيرب ومكة على غزو 
 .املسلمني فوادع قريشًا مث ذهب حملاربة خيرب

ويف املوادعات اجلائزة كلها يترك أمر عقدها أو عدم عقدها إىل 
حفظ قوة رأي اخلليفة واجتهاده، ألن اخلليفة نصب ناظرًا، ومن النظر 

فقد يرى يف املوادعة مصلحة للمسلمني إذا كانت للكفار  .املسلمني أواًل
شوكة، أو احتاج إىل أن ميعن يف دار احلرب ليتوصل إىل قوم هلم بأس شديد 

فاملسألة موكولة لرأي اخلليفة  .فال جيد بّدًا من أن يوادع من على طريقه
املوادعة خريًا للمسلمني  يقدرها حبسب ما يرى خريًا للمسلمني وإن مل تكن

 فال ينبغي أن يوادعهم، لقوله تعاىل:                   
        وألن قتال الكفار فرض، وترك ما هو فرض من غري عذر ال

وإذا طلب ملك أو أمري أو دولة من أهل احلرب الذمة من املسلمني  .جيوز
ترك حيكم يف أهل مملكته مبا شاء من قتل أو صلب أو غريه مما ال على أن ُي

يصلح يف دار اإلسالم مل ُيجب إىل ذلك، ألن التقرير على الظلم مع إمكان 
املنع حرام، وألن الذمي من يلتزم أحكام اإلسالم فيما يرجع إىل املعامالت 

موجب العقد فهذا الشرط الذي يطلبه امللك أو األمري أو الدولة هو خبالف 
فإن أعطي الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه ما ال  .فهو شرط باطل

 ،«أميا شرط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل» :يصلح يف اإلسالم، لقوله 
وإن طلب الصلح والذمة ورضي حبكم اإلسالم صار ذمة  .رواه البخاري

 البالد للمسلمني، وُحِكم باإلسالم، ودخلت البالد اليت كان حيكمها يف
اإلسالمية، وصار الدفاع عنها دفاعًا عن البالد اإلسالمية، وصارت نصرهتم 

 .واجبة كنصرة املسلمني
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 راريةـدات االضطـاهـاملع
قد يقع املسلمون يف احول شديدة تضطرهم إىل التسليم بأمور ال 

وقد تقع الدولة اإلسالمية يف أزمات داخلية  .جتوز، ولكن الضرورة حتتمها
رجية تضطرها ألن تعقد معاهدات ال تؤدي مباشرة إىل محل الدعوة، أو خا

وال إىل القتال يف سبيل اهلل، ولكنها تسهل إجياد ظروف متكن محلها يف 
فمثل هذه  .املستقبل، أو تدفع شر وقف الدعوة، أو حتفظ كيان املسلمني

املعاهدات جترب الضرورة على عقدها، ولذلك جيوز للخليفة أن يعقدها، 
تكون نافذة على املسلمني، وتقع هذه املعاهدات يف حالتني اثنتني نص و

 عليهما الفقهاء ومها:
احلالة األوىل: إن أراد قوم من أهل احلرب املوادعة من املسلمني 
سنني معلومة على أن يؤدي أهل احلرب اخلراج إليهم كل سنة شيئًا معلومًا، 

دهم مل يفعل ذلك، ألنه إقرار على أن ال جتري أحكام اإلسالم عليهم يف بال
على الكفر، إاّل إذا كانت الدولة غري قادرة على منع الظلم، ورأت يف هذه 

ويف هذه احلال ال  .املوادعة خريًا للمسلمني فإنه جيوز حينئذ اضطرارًا عقدها
يكون هلم على الدولة اإلسالمية املعونة والنصرة، ألهنم هبذه املوادعة ال 

سالم، وال خيرجون عن أن يكونوا أهل حرب حني مل يلتزمون أحكام اإل
وقد عاهد  .ينقادوا حلكم اإلسالم، فال جيب على املسلمني القيام بنصرهتم

رسول اهلل يوحنا بن رؤبة وهو يف تبوك على حدود بالد الشام، وتركه يف 
منطقته على دينه، ومل يدخل حتت راية املسلمني وحكمهم، وهذه املعاهدة 

فمن  .ملدة جتعل األمان هلذه الدولة مضمونًا من الدولة اإلسالميةاحملدودة ا
دخلها من املسلمني يدخلها بأمان املعاهدة دون أمان منفرد، وال جيوز له أن 
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ومن دخل بالد املسلمني من رعايا هذه الدولة يدخلوهنا  .يتعرض ألهلها
جيوز أن بأمان املعاهدة، وال حيتاج إىل أمان جديد سوى املوادعة، وال 

وال مينع التجار من محل التجارة هلذه الدولة  .يتعرض له أحد من املسلمني
إاّل األدوات اليت تستعمل يف احلرب، كالسالح واملواد احلربية وما شابه 

 .ذلك، ألهنم أهل حرب وإن كانوا موادعني
احلالة الثانية: عكس احلالة األوىل، وهي أن يدفع املسلمون إىل 

وقد ذكر الفقهاء أنه إن حاصر العدو  .قابل سكوته عنهمعدوهم مااًل م
املسلمني، وطلبوا املوادعة سنني معلومة على أن يؤدي املسلمون للكفار شيئًا 
معلومًا كل سنة، فال ينبغي للخليفة أن جييبهم إىل ذلك ملا فيه من الدنية 

على وهو أن خياف املسلمون اهلالك  .والذلة باملسلمني إاّل عند الضرورة
 .أنفسهم، ويرى اخلليفة أن هذا الصلح خري هلم، فيحنئذ ال بأس بأن يفعله

أن املشركني أحاطوا باخلندق وصار املسلمون يف بالء » فقد روى الطرباين
  كما قال اهلل تعاىل:                    

  بعث رسول اهلل  ُعيينة بن حصن وطلب منه أن يرجع مبن إىل 
لنصف، فلما حضر  فأىب ،معه على أن يعطيه كل سنة ثلث مثار املدينة إالّ ا

رسله ليكتبوا الصلح بني يدي رسول اهلل، قام سيدا األنصار سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة رضي اهلل عنهما وقاال: يا رسول اهلل إن كان هذا عن وحي 

وإن كان رأياً رأيت فقد كنا حنن وهم يف اجلاهلية مل  فامض ملا أمرت به،
لنا وال هلم إاّل بشراء أو قرى،  يكن  دين فكانوا ال يطمعون يف مثار املدينة 

لدنية اّل  ؟فإذا أعزنا اهلل بالدين وبعث فينا رسوله نعطيهم ا إ ال نعطيهم 
لسيف إين رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة فأحببت أن  : فقال .ا
أبيتم ذلك فأنتم وأولئكأصرفه إاّل  .م عنكم فإذا  إذهبوا فال نعطيكم 
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لسيف مال إىل الصلح يف االبتداء ملا  فهذا يدل على أن رسول اهلل  .«ا
فحني رأى القوة فيهم مبا قاله سعد بن معاذ وسعد  .أحس ضعف املسلمني

بن عبادة رضي اهلل عنهما، امتنع عن ذلك، فدل على أنه ال بأس من عقد 
وهذا ألهنم إن ظهروا  .اهدة مع الكفار يدفع هلم مال عند خوف الضررمع

الذراري، فدفع بعض املال ليسلم على املسلمني أخذوا مجيع األموال وسبوا 
 .وأنفع أهون وأمواهلم ذراريهم املسلمون يف
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 داتـاهـنقض املع
مجيع املعاهدات اليت تعقدها الدولة اإلسالمية جيب أن تكون حمددة 

ولكن ليس معىن عقد املعاهدة إلزام املسلمني هبا يف مجيع  .معنيألجل 
األحوال، كما أنه ليس معناه جواز الغدر باملعاهدة، ونقض املعاهدة، بل 
جيوز أن تنقض املعاهدة يف أحوال معينة نص عليها الشرع، وال جيوز نقضها 

ى واألحوال اليت نص الشرع عل .يف غري األحوال اليت نص عليها الشرع
 مع العدو هي: فيها جواز نقض املعاهدة

أواَل: إذا ظاهر املعاهد عدوًا من أعداء املسلمني وناصره على 
املسلمني، وذلك كأن يكون بني الدولة اإلسالمية وبني دولة أخرى حالة 
حرب فعلية فصارت الدولة اليت بيننا وبينها معاهدة، متد هذا العدو بالسالح 

ففي هذه احلال جيوز للدولة اإلسالمية أن  .ره عليناأو املال أو الرجال وتنص
 تنقض املعاهدة ألن اهلل يقول:                    

                        .  مفهومه إذا ظاهروا فإن
 .ض املعاهدة معهمعلى املسلمني أحدًا جاز للمسلمني نق

ثانيًا: أن ينقض املعاهد شرطًا من شروط املعاهدة، وذلك كما 
يف صلح احلديبية، فإن خزاعة دخلت يف محاية  حصل مع الرسول 

الرسول وحالفته فنقضت قريش هذا الشرط، وحرضت بين بكر على 
خزاعة، مث ندمت وحاولت إبقاء املعاهدة، ولكن الرسول اعترب هذا النقض 

 .ًا له نقض املعاهدة، فنقضها وحارهبم وفتح مكةمبيح
قال اهلل  .ثالثًا: إذا خيف خيانة املعاهد وغدره جيوز نقض املعاهدة

 تعاىل:                                  ويف
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ط يف النقض وال يشتر .هذه احلال جيب إعالم العدو بنقض املعاهدة معه
حصول الغدر بالفعل، بل يكفي جمرد اخلوف من العدو ألن يكون مربرًا 

 .ويكتفى باإلعالم حىت يستوي علم الطرفني بالنقض .لنقض املعاهدة
 .رابعًا: أن ينقض املعاهد املعاهدة مع الدولة اإلسالمية نقضًا تامًا

تكون ويف هذه احلال جيب نقض املعاهدة معهم وضرهبم ضربات قاسية 
 .درسًا وعربة لغريهم حىت ال يقدموا على معاملة املسلمني مبثل هذه املعاملة

 قال تعاىل:                             

                             

                                         
       . 

هذه هي األحوال األربعة اليت جيوز للمسلمني فيها أن ينقضوا 
قال  .املعاهدات املعقودة بينهم وبني عدوهم وجيوز هلم أن يقاتلوا هذا العدو

 تعاىل:                                
 وهي املدة اليت ذكرت قبل هذه اآلية وهي قوله:           

          :وقال تعاىل                     .  إاّل
 ه ينبغي يف نقض املعاهدة أن ينبذ إليهم على سواء، قال تعاىل: أن     

               وهذا عام يف مجيع املعاهدات أي على سواء منكم
وال حيل قتال األعداء قبل النبذ، وقبل أن يعلموا  .ومنهم يف العلم بذلك

 .وكان ذلك حترزًا من الغدر بذلك ليعودوا إىل ما كانوا عليه من التحصن،
أما الذين يوفون مبعاهداهتم  .وهذا كله يف غري من يوفون بعهدهم

ويستقيمون مع الدولة اإلسالمية فيجب أن يويف املسلمون معهم بعهدهم، 
 ويستقيموا معهم كما استقاموا قال تعاىل:             
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              .  ومفهومه أن الذين نقصوا املسلمني شيئًا كاحلالة
الثانية السابقة أو ظاهروا عليهم أحدًا كاحلالة األوىل السابقة فال يتموا إليهم 

لوا ذلك فأمتوا إليهم معاهدهتم إىل هناية مدهتا، فعلى أما إذا مل يفع .عهدهم
 قال تعاىل:  .املسلمني أن يتموا إليهم عهدهم إىل هناية مدة العهد   

                            
                                 ومفهومه

أما إذا استقاموا فاستقيموا، ووفوا  .إذا مل يستقيموا لكم فال تستقيموا هلم
 .هلم عهدهم

ومن ذلك يتبني أن الوفاء باملعاهدات أمر واجب، وأنه إن كانت 
دهتا جاز املعاهدة إىل مدة معلومة فيجب الوفاء هبا إىل مدهتا، فإذا انتهت م

 عدم جتديدها وإهناؤها، قال تعاىل:                      
كما يتبني أن القسوة على الذين ينقضون املعاهدات أمر واجب أيضًا، وإذا 
أخل العدو بشرط من شروط املعاهدة، أو نقضها كلها أو حدث منه أن 

سلمني، أو خيف منه اخليانة فإن كل هذا يبيح ظاهر أعداء املسلمني على امل
 .رًاغدللمسلمني أن ينقضوا املعاهدات مع أعدائهم، ونقضهم هذا ليس 

وعليه فإن االتفاقات الدولية قد حدد الشارع أنواعها، وحدد احلاالت اليت 
تنقض هبا، أو ينتهي العمل هبا، فيجب التزام ما بيَّنه الشارع وحده يف 

وقوف عند حد الشرع يف شأهنا، مع ترك أمر األسلوب املعاهدات، وال
 .واالختيار إىل رأي اخلليفة واجتهاده
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 ريبـر احلـالكاف
الكافر احلريب هو كل كافر مل يدخل يف ذمة املسلمني، سواء أكان 

فإذا عقدت معاهدة  .معاهدًا أو مستأمنًا، أو كان غري معاهد وال مستأمن
دولة كافرة، كان رعايا هذه الدولة معاهدين  بني الدولة اإلسالمية وبني أية

يعاملون حسب ما تنص عليه املعاهدة اليت بيننا وبينهم، وينفذ كل ما 
إاّل أنه مع وجود املعاهدة مل خيرج الكفار املعاهدون  .تضمنته هذه املعاهدة

عن كوهنم كفارًا حربيني حكمًا، ألنه مبجرد انتهاء املعاهدة أو نقضها من 
ومن أجل  .من قبلنا يرجع حكمهم حكم سائر الكفار احلربينيقبلهم أو 

ذلك مينع بيعهم السالح واملواد احلربية إذا كان يف ذلك تقوية هلم على 
املسلمني، أما إذا مل يكن يف بيعهم السالح واملواد احلربية تقوية هلم على 

تصنع  املسلمني فإنه ال مينع بيعهم إياه، خاصة إذا صارت الدولة اإلسالمية
وإذا ذكر يف املعاهدة جواز بيعهم  .السالح وتبيعه كالدول الكربى اليوم

السالح واملواد احلربية ال يوىف هبذا الشرط إذا كان يف ذلك تقوية هلم على 
 .وكل شرط خالف الشرع فهو باطل ال ينعقد .املسلمني ألنه خيالف الشرع

سواء  ،يونأما إذا مل تكن بيننا وبينهم معاهدة فهم كفار حرب
أم مل تكن قائمة، فال ميكنون  ،أكانت حالة احلرب قائمة بيننا وبينهم بالفعل

من دخول بالد املسلمني إاّل بأمان خاص لكل مرة، وال ميكنون من اإلقامة 
إاّل أن الفرق بني الدولة الكافرة  .يف بالد املسلمني إاّل مدة معينة حمددة

لة الكافرة احلربية غري احملاربة بالفعل، هو احلربية احملاربة بالفعل، وبني الدو
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أن الدولة احملاربة بالفعل ال تعقد معها أية معاهدة قبل الصلح، وال يعطى 
األمان ألحد من رعاياها إاّل إذا جاء ليسمع كالم اهلل، أو جاء ليكون ذميًا 

عقد يعيش يف بالد املسلمني، خبالف الدولة احلربية غري احملاربة بالفعل فإهنا ت
معها املعاهدات التجارية وحسن اجلوار وغري ذلك، ويعطى رعاياها األمان 

 .هة أو السياحة أو غري ذلكنـزلدخول البالد اإلسالمية للتجارة أو ال



 

 224 

 ناملستأِم
وهو من يدخل دار غريه  .طالب األمان - بكسر امليم -املستأمن 

فإذا  .أم حربيًا بأمان، أي من يدخل بالد غريه بأمان، سواء أكان مسلمًا
دخل املسلم دار احلرب بأمان حرم تعرضه لشيء منهم، إذ املسلمون عند 

فلو خرج بشيء من أمواهلم غصبًا أو أخذه خلسًة أو سرقًة شروطهم، 
كانت حيازته له ملكًا حرامًا، ويرده عليهم ألن الغصب مضمون 

رًا أم للمغصوب منه وكذلك السرقة فترجع كلها لصاحبها سواء أكان كاف
وكما جيوز دخول املسلم بالد الكفر بأمان جيوز أن يدخل احلريب  .مسلمًا

األمان للكفار يوم فتح مكة  فقد أعطى رسول اهلل  .بالد املسلمني بأمان
ه فهو آمن»فقال:  ُيؤمِّن رسل  وكان  .رواه مسلم «من أغلق باب

اهلل  قال: قال رسولفعن أيب سعيد  .املشركني وَحرَّم الغدر مبن ُأعطي اأَلمان
: «يرفع له بقدر غدره، أال وال غادر أعظم  ،لكل غادر لواء يوم القيامة

 .رواه مسلم .«غدرًا من أمري عامة
إاّل أن احلريب املستأمن ال ُيمكَّن من املكث يف بالد املسلمني سنة، 

وإن  .فيعطى األمان شهرًا أو شهرين أو أكثر، وال يعطى أكثر من سنة
انًا مطلقًا ومل حتدد املدة فاملعترب هو احلول، ألنه ُأبيح له اإلقامة يف ُأعطي أم

دار اإلسالم من غري جزية فيعطى سنة، فإن زاد عليها خييَّر بني اإلقامة والتزام 
اجلزية، وبني اخلروج من دار اإلسالم، فإن بقي بعد السنة اعترب قاباًل 

صَّل منه اجلزية، ألنه ال جيوز للجزية، وضربت عليه الذمة فأصبح ذميًا، وُتح
واجلزية تستحق مرة يف السنة،  .أن يبقى كافر يف بالد اإلسالم دون جزية

فإذا بقي أكثر من سنة فقد استحقت عليه اجلزية، وصار ذميًا جربًا عنه، 
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وإن خرج بطل  ،أو قبلها مل تستحق عليه جزية ،وإذا خرج يف هناية السنة
 .دخول ثانية حيتاج إىل أمان جديدأمانه السابق، فإذا أراد ال

وجيب على اخلليفة نصرة املستأمنني ما داموا يف دار اإلسالم، فكان 
وإذا ارتكب املستأمن ما يوجب عقوبة تقام عليه كل  .حكمهم كأهل الذمة

عقوبة كأهل الذمة إاّل حد اخلمر، ألن دار اإلسالم حمل إجراء األحكام 
على كل من فيها من مسلم أو ذمي أو الشرعية فتجري األحكام الشرعية 

إن من بايع »إىل أهل جنران وهم نصارى:  كتب رسول اهلل  .مستأمن
ه والربا من أحكام  .رواه ابن أيب شيبه يف مصنفه «منكم بالربا فال ذمة ل

اإلسالم، فتطبيق الرسول على أهل الذمة عدم املبايعة بالربا دليل على 
 .ستأمن معاملة الذميمطالبتهم باألحكام، ويعامل امل

وإذا أخذ املستأمن أمانًا لنفسه كان أمانه هذا أمانًا ألمواله اليت معه 
تبعًا له، ولو مل يأخذ هلا أمانًا، فتصان أمواله كما تصان نفسه، ويضمن 

يره إذا أتلفه، وجتب الدية عليه إذا قتله خطأ، نـزاملسلم قيمة مخره وخ
ف األذى عن املستأمن، وحترم غيبته وجيب ك .ويقتل به إذا قتله عمدًا

ولو مات املستأمن يف دار اإلسالم  .كاملسلم، ألنه يعامل معاملة الذمي
وورثته يف دار احلرب حفظ ماله ويأخذونه ببينة سواء من املسلمني أو من 

 .أهل الذمة، ألنه مال مؤمَّن فيسلم ألصحابه الذين ورثوه
لمني فإنه جيوز ل أن كل من طلب األمان من املسـواحلاص

 للمسلمني أن يعطوه األمان لقوله تعاىل:                
                                   وألن األمان

املسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد » :يقول إعطاء ذمة وعهد، والرسول 
إاّل أن هذا األمان  .رواه ابن ماجة «من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهمعلى 
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زية إذا ـائهم اجلـالم، وبإعطـوعهم ألحكام اإلسـمقيد خبض
 تحقت عليهم، لقوله تعاىل: ـاس                    

       ن ون األمان مـطـأي ال يرفع عنهم القتال، وال يع
فقبوهلم اخلضوع  .القتال إاّل إذا أعطوا اجلزية، وخضعوا ألحكام اإلسالم

حلكم اإلسالم أثناء إقامتهم يف دار اإلسالم كاف إلعطائهم األمان، فإذا 
فإن  .مكثوا مدة تستحق عليهم فيها اجلزية وهي سنة، طلب منهم اخلروج

 .ضربت عليهم اجلزية واعتربوا ذميني اأبو
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 أحكام الذمي
ذمي هو كل من يتدين بغري اإلسالم، وصار من رعية الدولة ال

والذمي مأخوذ من الذمة وهي  .اإلسالمية وهو باق على تدينه بغري اإلسالم
العهد، فلهم يف ذمتنا عهد أن نعاملهم على ما صاحلناهم عليه، وأن نسري يف 

وقد جاء اإلسالم بأحكام  .معاملتهم ورعاية شؤوهنم حسب أحكام اإلسالم
كثرية ألهل الذمة، منها أن ال يفتنوا عن دينهم، وعليهم اجلزية فقط، وال 

عن عروة بن  .يؤخذ منهم مال غريها إال أن يكون شرطًا من شروط الصلح
ه »إىل أهل اليمن:  الزبري قال: كتب رسول اهلل  ت إنه من كان على يهودي

ة ه اجلزي ه فإنه ال يفنت عنها، وعلي ت ومثل اليهود  .يدرواه أبو عب «أو نصراني
عن احلسن بن حممد بن علي  .والنصارى غريهم من املشركني وسائر الكفار

ر يدعوهم إىل اإلسالم ىل جموس هجإ  كتب رسول اهلل»بن أيب طالب قال: 
ل منه، ومن ال، ضربت عليه اجلزية، يف أن ال تؤكل له ذبيحة، وال بفمن أسلم ُق

ه امرأة  .لك خاصًا مبجوس هجر بل هو عاموليس ذ .رواه أبو عبيد «تنكح ل
وال  .واحلديث ال مفهوم له، ألن مفهوم اللقب ليس حبجة وال اعتبار له

أن »عن نافع عن أسلم موىل عمر:  .تؤخذ اجلزية إال من الذكور البالغني
عمر كتب إىل أمراء األجناد أن يضربوا اجلزية، وال يضربوها على النساء 

ه املوسىوالصبيان، وال يضربوها إال عل ي ومل  .رواه أبو عبيد «ى من جرت عل
ينكر عليه منكر، بل قال أبو عبيد: هذا احلديث هو األصل فيمن جتب عليه 

وال تؤخذ اجلزية إال من القادر على دفعها لقوله  .اجلزية وفيمن ال جتب
 تعاىل:       أي عن قدرة، فإذا عجز عن دفعها ال تؤخذ منه، بل إذا

ب وافتقر ال يكتفى بعدم أخذ اجلزية، بل جيب أن ينفق عليه عجز عن الكس
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وعند أخذ اجلزية جيب أن تؤخذ  .من بيت املال كما ينفق على املسلمني
باحلسىن ال بالعنف وال بالتعذيب، وأن تؤخذ بالقدر الذي حيتملونه، فال 

بن حكيم بن حزام أنه مر اعن هشام  .يظلمون وال يؤخذ منهم فوق قدرهتم
 وم يعذبون يف اجلزية بفلسطني فقال هشام: مسعت رسول اهلل على ق
يا»يقول:  وعن عبد » .«إن اهلل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس يف الدن

الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه أن عمر بن اخلطاب أيت مبال كثري قال أبو عبيد 
: ال واهلل ما أحسبه قال: من اجلزية فقال: إين ألظنكم قد أهلكتم الناس ، قالوا

عفواً صفوًا، قال: فال سوط وال نوط، قالوا: نعم، قال: احلمد هلل الذي إال أخذنا 
وال جيوز أن تباع  .رواه أبو عبيد «مل جيعل ذلك على يدي وال يف سلطاين

عن سفيان بن أيب  .وسائل معيشة الذمي ألخذ اجلزية مهما بلغت قيمتها
ة»عزيز محزة قال: كتب عمر بن عبد ال قال أبو  .«أن ال يباع ألهل الذمة آل

عبيد: يقول من أجل خراجها ألنه إذا باع أداة الزرع مل يستطع أن يزرع 
وإذا أسلم  .فيبطل خراجه، ويقاس على آلة الزرع آالت معيشته األخرى

كنت مع مسروق »عن عبيد اهلل بن رواحة قال:  .الذمي سقطت عنه اجلزية
الً من الشعب أسلم فكانت تؤخذ منه اجلزية، فأتى عمر بالسلسلة فحدثين أن رج

بن اخلطاب فقال: يا أمري املؤمنني إين أسلمت، قال لعلك أسلمت متعوذًا، فقال: 
ة ؟أما يف اإلسالم ما يعيذين  «قال: بلى، قال: فكتب عمر أن ال تؤخذ منه اجلزي

 : اهلل وعن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه قال: قال رسول .رواه أبو عبيد
ة»  وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل .رواه أبو عبيد «ليس على مسلم جزي
: «رواه أمحد وأبو  «لح قبلتان يف أرض، وليس على مسلم جزيةـال تص
كتب عمر بن عبد العزيز إىل عامله الذي كان يرى بقاء اجلزية على  .داود

هاديًا ومل   عث حممدًاإن اهلل ب»: همن أسلم هروبًا من اجلزية فقال يف كتاب
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ًا ي ب بعثه جا  .«ي
فريفق به ويعان  .وقد أوصى اإلسالم مبعاملة الذمي معاملة حسنة

على أمره، وجيب أن يقوم املسلمون على محايته ومحاية ماله وعرضه، وأن 
عن أيب عن أيب وائل، روى البخاري  .يضمن له قوته ومسكنه وكسوته

، اجلائع وأطعمواالعاين، يعين األسري، فكوا » :رسول اهلل  قالموسى قال: 
ك » قال أبو عبيد: .«وعودوا املريض وكذلك أهل الذمة جياهد من دوهنم ويفت

رًا ويف ذلك أحاديث  .«عناهتم فإذا استنقذوا رجعوا إىل ذمتهم وعهدهم أحرا
وعن عمرو بن ميمون عن عمر بن اخلطاب أنه قال يف وصيته عند موته: 

هوأوصي اخلليفة من بع» أن   دي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة اهلل وذمة رسول
أخرجه  «أن يقاتل من ورائهم، وأن ال يكلفوا فوق طاقتهمو، دهمههلم بع يوّفى

من » :ويترك الذميون وما يعتقدون وما يعبدون لقول الرسول .البخاري
ومعىن ال يفنت  .رواه أبو عبيد «كان على يهوديته ونصرانيته فإنه ال يفنت عنها

وتركه عليها يعين تركه على  .نها أي ال يكره على تركها بل يترك عليهاع
وليس هذا خاصًا بأهل الكتاب بل يقاس عليهم غريهم يف  .عقيدته وعبادته

 «سنوا هبم سنة أهل الكتاب»عن اتجموس:  هذا املوضوع، لقول الرسول 
 .نيومثل اتجموس باقي املشرك .رواه مالك من طريق عبد الرمحن بن عوف

وأما أكل ذبائحهم والتزوج من نسائهم فإنه ينظر، فإن كانوا من أهل 
الكتاب، أي من اليهود أو النصارى فيجوز للمسلمني أن يأكلوا ذبائحهم، 

  وأن يتزوجوا من نسائهم، لقوله تعاىل:              
                                      

                  .  وأما إن كانوا من غري أهل الكتاب فال
يف جموس هجر:  جيوز أكل ذبائحهم، وال تزوج نسائهم، لقول الرسول 
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ه امرأة» زوج الكفار من نساء وأما ت .«يف أن ال تؤكل له ذبيحة، وال تنكح ل
املسلمني فال جيوز مطلقًا، وهو حرام سواء أكانوا من أهل الكتاب، أم من 

 غريهم، لقوله تعاىل:                           

                          .  وجيوز أن جتري بني
ميني وبني املسلمني معامالت البيع والشراء واإلجارة والشراكة والرهن الذ

أهل  فقد عامل رسول اهلل  .وغري ذلك بال فرق بينهم وبني املسلمني
خيرب وهم يهود بنصف ما خيرج من األرض على أن يعملوها بأمواهلم 

 .طعامًا من يهودي باملدينة ورهنه درعه  وأنفسهم، وقد ابتاع الرسول 
وهذا كله دليل على جواز  .أرسل إىل يهودي يطلب منه ثوبني إىل امليسرةو

إجراء مجيع املعامالت مع الذميني، إال أنه إذا عوملوا بإجارة أو بيع أو 
شراكة أو رهن فيجب أن تطبق أحكام اإلسالم وحدها، وال جيوز التعامل 

سائر الرعية، وهكذا يكون الذميون رعية الدولة اإلسالمية ك .بغريها مطلقًا
هلم حق الرعوية، وحق احلماية، وحق ضمان العيش، وحق املعاملة باحلسىن، 
وحق الرفق واللني، وهلم أن يشتركوا يف جيش املسلمني ويقاتلوا معهم، 
ولكن ليس عليهم واجب القتال، وهلم ما للمسلمني من اإلنصاف، وعليهم 

وعند  ،أمام القاضيما عليهم من االنتصاف، وينظر إليهم أمام احلاكم و
وحني تطبيق املعامالت والعقوبات كما ينظر للمسلمني  ،رعاية الشؤون

 .دون أي متييز، فواجب العدل هلم كما هو واجب للمسلمني
أما ما ورد من عهد عمر معهم واشتراطه شروطًا عليهم فإن تلك 
العهود قد صوحلوا عليها، وأدرجت يف الصلح شروط، ورضوا هبا فكان 

أن ينفذ عهد الصلح كما هو، أما إذا مل يتضمن عهد الصلح معهم  لزامًا
معاملة معينة تنص على أمور معينة، فإنه ال يصح أن يعاملوا إال كما يعامل 
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املسلمون، إال ما ورد النص على معاملتهم بغري ما يعامل به املسلمون مثل 
كان بناء والدليل على أن ما فعله عمر  .عدم جواز أن يتزوجوا املسلمات

على تضمن العهد له، ما فعله عمر نفسه يف مكس التجارة، فإنه رضي اهلل 
عنه أخذ من املسلمني ربع العشر، ومن الذميني نصف العشر، مع أن احلكم 
الشرعي أنه ال يؤخذ من املسلم، وال من الذمي شيء من املكس على 

 رسول اهللعن أيب اخلري قال: مسعت رويفع بن ثابت يقول مسعت  .جتارته
  :وقال  .رواه أبو عبيد «يعين العاشر -إن صاحب املكس يف النار »يقول
 :«بن مهاجر قال: اوعن إبراهيم  .رواه أبو عبيد «إذا لقيتم عاشراً فاقتلوه

م »مسعت زياد بن حدير يقول:  نا أول عاشر عشَّر يف اإلسالم قلت: من كنت أ
 «معاهدًا، كنا نعشِّر نصارى بين تغلبتعشِّرون قال: ما كنا نعشِّر مسلماً وال 

وما  .فمكس التجارة ال يؤخذ ال من املسلم وال من الذمي .رواه أبو عبيد
أخذه عمر من املسلم زكاة، ومن الذمي حسب شروط املعاهدة اليت سلموا 

الذميني يف العصور اهلابطة فهو خطأ بوأما ما كان يفعل  .هبا وصاروا ذميني
ولو أدرك  .عض ما ورد يف شروط عمر يف عهدهيف الفهم، وتقليد لب

الصواب لفهم أن عمر إمنا فعل ما تضمنته شروط الصلح اليت قبلوا هبا، وما 
وعليه فإن الذميني يعاملون  .عدا ذلك فإن عمر أوصى بالذميني كل خري

أحسن املعاملة ويطبق عليهم ما ورد يف الشرع، إال أن يتضمن عهد 
 .ط كما وردتوم الشرصلحهم شروطًا فتنفذ عليه
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 جيب تطبيق اإلسالم على الكفار
كل من كان يف دار اإلسالم حتت حكم الدولة اإلسالمية جيب أن 
تطبق عليه أحكام اإلسالم كما تطبق على املسلمني سواء بسواء، سواء 

بل جيب  .ري احلاكم يف ذلكـتأمنًا، وال خيـاهدًا أم مسـأكان ذميًا أم مع
م دون تردد، ألن اهلل تعاىل يقول بالنسبة ألهل الكتاب: تطبيق أحكام اإلسال

                                        

       :ويقول أيضًا بالنسبة هلم                      
                               :وقال
                                     

 وهذا عام يشمل املسلمني وغري املسلمني، ألن كلمة الناس عامة:      

     . تعاىل:  قوله وأما              
                        فإن املراد منها من جاء إىل

الدولة اإلسالمية من خارجها ليحتكم إىل املسلمني يف خصومة مع كافر 
رين، فاملسلمون خمريون بني أن حيكموا بينهم وبني أن آخر أو كفار آخ

من يهود املدينة  فإن اآلية نزلت فيمن وادعه رسول اهلل  .يعرضوا عنهم
وكانوا قبائل يعتربون دواًل أخرى، فلم يكونوا خاضعني حلكم اإلسالم بل 

أما إن كان الكفار  .كانوا دواًل أخرى، ولذلك كانت بينه وبينهم معاهدات
ني حلكم اإلسالم بأن كانوا ذميني، أو جاءوا مستأمنني خاضعني خاضع

حلكم اإلسالم، أي راضني أن يدخلوا دار اإلسالم مع اخلضوع حلكم 
ومن  .اإلسالم كاملعاهدين واملستأمنني فال جيوز أن حيكم بينهم إال باإلسالم

امتنع منهم عن الرجوع إىل حكم اإلسالم أجربه احلاكم على ذلك وأخذه 
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، ألنه إمنا دخل يف العهد بشرط التزام أحكام اإلسالم، سواء أكان عهد به
 .ذمة، أو عهد موادعة، أو عهد أمان، ال فرق بينها ما دام يف دار اإلسالم

إن من بايع »إىل أهل جنران وهم نصارى:  كتب رسول اهلل 
ه ود أن اليه»وقد روى ابن عمر:  .رواه ابن أيب شيبة «منكم بالربا فال ذمة ل

 .رواه البخاري «فرمجا برجل وامرأة زنيا فأمر هبما جاؤا إىل النيب 
 «جبارية قتلها على أوضاح هلاقتل يهوديًا  وروى البخاري أيضًا أن النيب 

والظاهر أنه كان ذلك بعد أن  .وهؤالء اليهود كانوا من رعايا املسلمني
 .انتهت كيانات اليهود وظل منهم رعايا حتت سلطان املسلمني

إال أنه إذا كان الفعل مما يدخل يف باب العقائد عندهم، ولو كان 
عندنا ليس من باب العقائد، فإننا ال نتعرض هلم فيه ونتركهم بالنسبة له وما 
يعتقدون به، فإن اعتقدوا إباحته كشرب اخلمر ال يعاقبون عليه، ألهنم ال 

بق عليهم ما يتعلق وإمنا مل نط .يعتقدون حترميه فلم يلزمهم عقوبته كالكفر
  بالعقائد ألنه يعترب حينئذ إكراهًا يف الدين واهلل تعاىل يقول:       

      وألن الرسول  :ه »قال إنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإن
وتطبيق ما يناقض عقائدهم عليهم جربًا عنهم  .رواه أبو عبيد «ال يفنت عنها

وألهنم حني  .ولذلك ال يكرهون على العقائد والعبادات فتنة عن دينهم،
ومل يقروا على حكم الكفر،  ،قبلوا اجلزية أقروا على الكفر من حيث العقائد

فيكون عقاهبم على ما هو داخل العقائد عقابًا على الكفر الذي يعتقدونه 
وعليه فإنه جيب تطبيق أحكام اإلسالم على الكفار يف دار  .وهو ال جيوز

 .سالم كما تطبق على املسلمنياإل
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 زيةـاجل
اجلزية مال خمصوص يؤخذ من غري املسلمني من أهل الذمة، وهم 

قال اهلل  .أهل الكتاب مطلقًا، واملشركني من غري العرب، وسائر الكفار
 تعاىل:                            

                                  
                         .  روي عن

إىل جموس   كتب رسول اهلل»قيس بن مسلم عن احلسن بن حممد قال: 
أسلم قبل منه ومن ال، ضربت عليه اجلزية، يف أن  هجر يدعوهم إىل اإلسالم فمن

ه امرأة وعن جعفر بن حممد  .رواه أبو عبيد «ال ُتؤكل له ذبيحة، وال تنكح ل
فقال  .عن أبيه قال: قال عمر: ما أدري ما أصنع باتجموس وليسوا أهل كتاب

ة أهل »يقول:  عبد الرمحن بن عوف: مسعت رسول اهلل  سنوا هبم سن
  أن رسول اهلل»وروى من طريق ابن شهاب:  .أبو عبيد رواه «الكتاب

وأن عمر أخذ اجلزية من جموس فارس، ومل  «وس هجرـأخذ اجلزية من جم
وأن عثمان أخذ اجلزية من الرببر، ومل ينكر  .ينكر عليه أحد من الصحابة

وأما مشركو العرب فال يقبل منهم الصلح والذمة،  .عليه أحد من الصحابة
 إىل اإلسالم، فإن أسلموا تركوا وإال قوتلوا قال تعاىل: ولكن يدعون 

                              معناه إىل أن
وهم عبدة األوثان من  واآلية فيمن كان يقاتلهم رسول اهلل  .يسلموا

وروى أيضًا من طريق احلسن  .لمواالعرب، فدل على أهنم يقاتلون إن مل يس
أن يقاتل العرب على اإلسالم، وال يقبل منهم غريه،   أمر رسول اهلل»قال: 

قال أبو  .«وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون
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عبيد: وإمنا نرى احلسن أراد بالعرب ها هنا أهل األوثان منهم الذين ليسوا 
منهم   ا من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول اهللبأهل الكتاب، فأم

أخذ من أحد من عبدة  ومل يثبت أن النيب  .يف أحاديث ٌنيِّـوذلك َب
األوثان من العرب اجلزية، ومل يقبل منهم بعد نزول آية الفتح وسورة التوبة 

وما روي أنه أخذ من العرب اجلزية كأهل اليمن  .سوى اإلسالم أو احلرب
ران، إمنا أخذها من أهل الكتاب النصارى واليهود، ومل يأخذها من وأهل جن

وينبغي للخليفة أن يبّين ملن يقبل منهم اجلزية،  .عبدة األوثان من العرب
مقدار اجلزية، ووقت وجوهبا، ويعلمهم أنه إمنا يأخذها منهم كل سنة مرة، 

 الفقري  ن وأن الذي يؤخذ من الغين كذا، ومن األقل غىن كذا، وال يؤخذ م
 تعاىل:   لقوله      أي عن قدرة، وأهنا ال تؤخذ على النساء

 .والصبيان، وال تؤخذ اجلزية منهم إاّل من الرجل البالغ القادر على دفعها
تلوا يف »عن نافع عن أسلم موىل عمر:  أن عمر كتب إىل أمراء األجناد أن يقا

يانسبيل اهلل، وال يقاتلوا إالّ من قاتلهم، وال وال يقتلوا  ، يقتلوا النساء وال الصب
ء األجناد أن يضربوا اجلزية، وال  ،إالّ من جرت عليه املوسى وكتب إىل أمرا

 .«يضربوها على النساء والصبيان، وال يضربوها إالّ على من جرت عليه املوسى
هذا احلديث هو األصل فيمن جتب »وقال:  .نبتأيعين من  :قال أبو عبيد
، ومن ال جتب عليه، أال تراه إمنا جعلها على الذكور املدركني عليه اجلزية

ويؤيد ذلك  .ومل ينكر على عمر منكر فكان إمجاعًا« دون اإلناث واألطفال
رًا»إىل معاذ باليمن:   ما جاء يف كتاب النيب  نا  «إن على كل حامل دي

ت من فليس «احلامل واحلاملة»وأما رواية:  .فخص احلامل دون املرأة والصيب
واحملفوظ املثبت من ذلك هو احلديث الذي ال ذكر  .احملفوظ عند احملدثني

وعلى فرض صحة وروده فإن ذلك كان يف أول اإلسالم، إذ  .للحاملة فيه
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كان نساء املشركني وولداهنم يقتلون مع رجاهلم، وقد كان ذلك مث نسخ 
 .بعدم أخذ الرسول من النساء والصبيان، وجرى على ذلك بعده عمر

والصغار  .واجلزية اليت تؤخذ جيب أن تكون مع خضوعهم حلكم اإلسالم
 املذكور يف اآلية:                        

هو أن جيري حكم اإلسالم عليهم، وأن ال يظهروا شيئًا من كفرهم، وال مما 
: الذي يعلو يف البالد لقوله حيرم يف دين اإلسالم، وأن يظل اإلسالم هو 

ه»  .«اإلسالم يعلو وال يعلى علي
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 أراضي العشر واخلراج والصلح
واخللفاء بعده قد  وجدنا اآلثار عن رسول اهلل »: قال أبو عبيد

جاءت يف افتتاح األرضني بثالثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي هلم 
ا غريه، وأرض افتتحت ملك أمياهنم، وهي أرض ُعشٍر ال شيء عليهم فيه

صلحًا على خرج معلوم، فهم على ما صوحلوا عليه ال يلزمهم أكثر منه، 
وأرض ُأخذت عنوة، فهي اليت اختلف فيها املسلمون، فقال بعضهم سبيلها 
سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم، فيكون أربعة أمخاسها خططًا بني الذين 

وقال  . تبارك وتعاىلافتتحوها خاصة، ويكون اخلمس الباقي ملن مسى اهلل
بعضهم بل حكمها والنظر فيها إىل اإلمام إن رأى أن جيعلها غنيمة 

خبيرب فذلك له، وإن رأى أن  فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول اهلل 
جيعلها فيئًا فال خيمسها وال يقسمها، ولكن تكون موقوفة على املسلمني 

ه أحكام األرض اليت فهذ .عامة ما بقوا، كما صنع عمر بالسواد فعل ذلك
 .انتهى كالم أيب عبيد« تفتح فتحًا

إىل يوم أن  رسوله حممدًا  اهلل فاألرض يف اإلسالم منذ أن أرسل
يرث اهلل األرض ومن عليها، إما أن تكون أرض عشر، أو أرض خراج، أو 

 .أرض صلح
أما أرض العشر فهي األرض اليت ُيؤخذ منها العشر، أو نصف 

تج منها فهي أرض عشرية، وإمنا ُسمِّيت بذلك نسبة إىل العشر زكاة عما ين
 .العشر الذي يؤخذ من ناتج األرض زكاة عنها

وهي تشمل كل أرض أسلم أهلها عليها ابتداء مثل أرض املدينة 
واخللفاء من بعده  املنّورة وأندونيسيا، فقد كان أهل املدينة أيام الرسول 
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 .همال يدفعون إال العشر زكاة عن ناتج أرض
كما تشمل أرض العشر كل جزيرة العرب، سواء أسلم أهلها عليها 

أرض مكة  كاملدينة أو فتحت عنوة كمكة، فقد ترك رسول اهلل 
ألهلها، ومل يأخذها منهم، وكذلك بقية اجلزيرة، وذلك ألن العرب 

 فاهلل اصطفى رسوله  .املشركني مل يقبل اهلل منهم إال اإلسالم أو السيف
ل القرآن بلغتهم، ولذلك فإهنم األقدر على فهمه وإدراكه، منهم، وأنز

ولذلك أمرهم مجيعًا باإلسالم، ومن مل ُيسلم يقتل، ومل يقبل منهم اجلزية مع 
بقائهم على دينهم، فقد أكرمهم عن هذا الصغار، فلم يقبل جزية على 
رؤوسهم، ومل يضع خراجًا على أرضهم، بل جعل مجيع جزيرة العرب أرضًا 

ية، سواء أسلم أهلها عليها، أو فتحت عنوة، وجعل سكاهنا مسلمني، ُعشر
 وأمر الرسول أن خيرج اليهود منها حىت ال يبقى فيها إال دين اإلسالم،
أخرج الدارمي من طريق أيب عبيدة بن اجلراح قال: كان يف آخر ما تكلم 

 أخرجوا اليهود من احلجاز وأهل جنران من جزيرة»قال:  به رسول اهلل 
ولذلك مل يكن ُيؤخذ منها إال العشر  .فأخرجهم عمر رضي اهلل عنه «العرب

 .حىت هذه الساعة زكاة عن الناتج من لدن الرسول 
ويلحق بأرض العشر وتكون أرضًا عشرية كل أرض فتحها 

أو  .املسلمون بقوة السالح وقسمها اإلمام بني احملاربني، مثل أرض خيرب
 .كما حصل مع جند املسلمني يف الشام ومحصأقرهم اإلمام على جزء منها 

فقد روى األحوص بن حكيم أّن املسلمني الذين فتحوا محص مل يدخلوها، 
وكما ُروي،  .بل عسكروا على هنر األربد فاحيوه، فأمضاه هلم عمر وعثمان

مّلا أظهر اهلل املسلمني على بالد الشام وصاحلوا أهل دمشق وأهل محص 
أن يتم ظهورهم وإثخاهنم يف عدو اهلل، فعسكروا يف كرهوا أن يدخلوها دون 
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َمْرِج بردى بني املزة إىل مرج شعبان، وجنيب بردى ُمروج كانت مباحة فيما 
بني أهل دمشق وُقراها ليست ألحد منهم، فأقاموا فيها، فبلغ ذلك عمر 

ومل تزل ألهلها ال خراج عليها، بل  .وأمضاه من بعده عثمان .فأمضاه هلم
  .شر، ألهنا ملكت للمسلمني ابتداء، ومل يضرب عليها اخلراجتؤدي الع

وكذلك يلحق بأرض العشر ويكون أرضًا عشرية القطائع اليت كان 
ُيقطعها اإلمام للناس من األراضي املفتوحة عنوة، واليت تركها أهلها هروبًا من 

و املسلمني، أو كانت مملوكة للدولة املفتوحة، أو للحكام فيها أو ألهلهم أ
كما ورد عن بعض أهل املدينة من املشيخة القدماء، أنه وجد يف  .أقارهبم

الديوان أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أصفى أموال كسرى وآل 
كسرى، وكّل َمْن َفرَّ عن أرضه، وكل من ُقِتل يف املعركة، وكل مغيض ماء 

منها  وكان ُيؤخذ .وكان عمر يقطع من هذا األراضي ملن أقطع .أو أَجمٍة
العشر، فصارت أرضًا عشرية، ولو فتحت بقوة الدولة، ألهنا مل تبق يف أيدي 
أصحاهبا، ومل ُيضرب عليها اخلراج، بل ملكها املسلم ابتداء بإقطاعها له من 

 .اإلمام
وكذلك ما ُيقِطُعه اإلمام من أرض مل تفتح َبعُد، َبْعَد أن يفتحها اهلل 

 طع له، وذلك مثل إقطاع الرسول على املؤمنني، وتكون نفاًل ملن ُتق
ن متيمًا إإذ  .وعينون يف اخلليل نوحلتميم الداري أرض حربي وحربون واملر

مع مجاعته، طلب منه أن يقطعه هذه  الداري عندما وفد على رسول اهلل 
 .وكتب له كتابًا بذلك .األماكن إن فتحها اهلل على املسلمني، فاقطعه إياها

على ذلك الكتاب، ومّلا فتحها اهلل على املسلمني  وكان عمر من الشاهدين
 أيام عمر، طلبها من عمر فسّلمها عمر إليه وفاء بإعطاء رسول اهلل 

وكذلك ما يقطعه اإلمام للناس من  .روى أبو عبيد حنوه يف األموال
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بالل بن احلارث  ، كما أقطع رسول اهلل للدولة أراضي العشر اململوكة
، وذلك وهي أرض قريبة من املدينة وهي أرض عشر املزين العقيق أمجع،
 .كما روى أبو عبيد

وُيلحق بأرض العشر، وتكون أرضًا عشرية كذلك، كل أرض ميتة 
أحياها اإلنسان بأي نوع من أنواع اإلحياء، سواء أكانت من أراضي 
العشر، أي من جزيرة العرب، وأندونيسيا وأي أرض أسلم أهلها عليها، أم 

اخلراج كأراضي العراق والشام ومصر وغريها من البلدان كانت يف أرض 
من أحيا » :عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل  .املفتوحة عنوة

ة فهي له ت وروى أيضًا من طريق سعيد بن زيد أن  .رواه الترمذي «أرضًا مي
ه، وليس لعرق ظامل حق»قال:  النيب  ة فهي ل ت  .«من أحيا أرضًا مي

ع من األراضي كّلها أراٍض عشرية، وال جيب فيها إال فهذه األنوا
عشر الناتج إن سقيت مباء السماء، أو نصف العشر إن سقيت من اآلبار 

وإن تبدلت عليها األيدي وتغري  .واألهنار والسواقي، وال تتغري وال تتبدل
عليها امُلالك ألن صفتها باقية مل تتغري ومل تتبدل، فهي أرض أسلم أهلها 

أو ملكها مسلم ابتداء، أو هي من جزيرة العرب، وهذه الصفات  عليها،
باقية أبد الدهر ال تزول حىت لو انتقلت من مسلم إىل كافر، فإن الصفة تبقى 

فإن مل تنتج فال  .الزمة هلا، ويبقى واجبًا عليها أداء العشر زكاة على الناتج
عت وإال إذا ولذلك ال زكاة على األرض السكنية إال إن ُزر .زكاة عليها

اختذت للتجارة فإهنا تصبح َعرَضًا من ُعروض التجارة وجيب فيها عندئذ 
 .زكاة عروض التجارة

واألرض العشرية هي ملك ميني ألصحاهبا، ميلكون رقبتها ومنفعتها، 
وميلكون مجيع أنوع التصرفات فيها، من بيع وجتارة ورهن وهبة ووقف، 
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رضاهم، وتدفع هلم الدولة إن ع منهم إال بنـزكما تورث عنهم، وال ت
إال أن مالك األرض إذا عطلها نزعتها منهم مثن رقبة األرض ومثن منفعتها، 

 مهما كان سبب ملكية األرض،ثالث سنني تؤخذ منه وتعطى لغريه، 
العربة بتعطيل األرض ؛ ألن خلا...كالشراء أو اإلرث أو اإلقطاع أو اإلحياء

ر بن اخلطاب من بالل بن احلارث ولذلك استرجع عم .ال بسبب ملكيتها
املزين من أرض العقيق ما مل يستطع عمارته، بعد أن قال له إن رسول اهلل 

  مل ُيقطعك لتحجره على الناس وإمنا أقطعك لتعمل، فخذ ما قدرت
أقطعنيه رسول  ال أفعل واهلل شيئًا،»على عمارته، ورد الباقي فقال له بالل: 

فأخذ منه ما عجز عن عمارته دون أن  .«علنفقال عمر واهلل لتف . اهلل
وكذلك ُروي عن عمر قوله  .يعوضه بشيء مطلقًا، فقسمه بني املسلمني

رواه أبو  «من أحيا أرضاً فهي له وليس حملتجر حق بعد ثالث سنني»على املنرب 
 ،َمْن عطل أرضًا ثالث سنني مل يعمرها»وقال:  .يوسف يف كتاب اخلراج
هفجاء غريه فعمرها فه وقد انعقد إمجاع  ذكره ابن حجر يف الفتح «ي ل

 .الصحابة على أن َمن عطل أرضه ثالث سنني تؤخذ منه، وتعطى لغريه
أما أرض اخلراج فهي األرض اليت فتحت عنوة بقوة املسلمني 
وجيشهم، ولكنها مل تقسم بني احملاربني، بل أبقاها اإلمام بيد أصحاهبا، 

ذلك أنه ملا فتحت العراق والشام ومصر واألصل يف  .وضرب عليها اخلراج
أيام عمر بن اخلطاب، طلب منه املسلمون أن يقسمها بينهم كما قّسم 

وكان على رأس املطالبني بقسمة األرض، بالل وعبد  .خيرب رسول اهلل 
 ،طلبا من عمر أن ال يقسم األرض ،غري أن عليًا ومعاذًا .الرمحن والزبري

عبيد يف األموال أن عمر رضي اهلل عنه قدم  وقال معاذ لعمر كما روى أبو
اجلابية فأراد قسمة األرض بني املسلمني فقال له معاذ، واهلل ليكونن ما 
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تكره، إنك إن قسمتها اليوم، صار الريع العظيم يف أيدي القوم، مث يبيدون 
فيصري ذلك إىل الرجل الواحد واملرأة، مث يأيت بعدهم قوم آخر يسدون من 

وقد  .ًا، وهم ال جيدون شيئًا، فانظر أمرًا يسع أوهلم وآخرهماإلسالم مسّد
اللهم اكفين بالاًل »اشتدَّ بالل وصحبه على عمر يف املطالبة حىت قال عمر: 

واستشار عمر يف ذلك املهاجرين واألنصار وكان مما قاله هلم:  .«وذويه
 وقد رأيت أن أحبس األرضني بعلوجها، وأضع عليهم فيها اخلراج ويف»

رقاهبم اجلزية يؤدوهنا فتكون فيئًا للمسلمني املقاتلة والذرية وملن يأيت من 
بعدهم أرأيتم هذه الثغور، ال بد هلا من رجال يالزموهنا، أرأيتم هذه املدن 
العظام، كالشام واجلزيرة والكوفة والبصرة ومصر، ال بد هلا أن ُتشَحن 

هؤالء إذا قسمت اء عليهم، فمن أين يعطى ـوش وإدرار العطـيـباجل
 .«األرضون والعلوج، فقالوا مجيعًا الرأي رأيك فنعم ما فعلت وما رأيت

 وكان قد استدل هلم على رأيه بآيات الفيء الواردة يف سورة احلشر، ومنها:

                                      
                فاستدل من هذه اآلية أن الذين يأتون فيما

بعد من أبناء الصحابة والتابعني وتابعيهم، ومن يأيت بعدهم إىل يوم القيامة 
 .يستحق من هذا الفيء

ولذلك فإن نظرة عمر أن احلاجة تدعو إىل إجياد مصرف دائم 
إدارة مصاحل ُيصرف منه على اجلند، ويدفع منه العطاء، وينفق منه على 

وهذه النفقات حتتاج إىل  .الدولة، ويعطى منه احملتاجون إىل آخر الزمان
فهداه تفكريه وفهمه آليات الفيء الواردة يف سورة  .مصرف دائم ال ينقطع

احلشر، إىل أن ميتنع عن تقسيم أراضي الفتوح بني املسلمني، وأن ُيبقيها 
ليكون فيئًا دائمًا ينفق منه حبوسًا بيد أصحاهبا، وأن يضرب عليها اخلراج 
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على جند املسلمني ومصاحلهم، هذا هو املعىن احلقيقي الذي حدا بعمر إىل 
أما »وهذا املعىن يعرب عنه قول عمر:  .عدم قسمة األرض بني املسلمني

لذي نفسي بيده لوال أن أترك آخر الناس َب ليس هلم شيء ما فتحت  انًابَّوا
خيرب ولكين أتركها خزانة هلم  النيب علي قرية إال قسمتها كما قسم 

 .مني ال ميلكون شيئًا(: معَدانًابََّب) رواه البخاري «يقتسموهنا
ومن هذا ُيدَرك أن رقبة أرض اخلراج مملوكة جلميع املسلمني وهي 
حمبوسة عليهم، وما بقاؤها بيد أصحاهبا إال لعمارهتا واستغالهلا، نيابة عن 

جًا عليها مقابل إبقائهم على انتفاعهم هبا، على أن يدفعوا خرا .املسلمني
 .واستغالهلم هلا، فهم غري مالكني لرقبتها ولكنهم قد ُأقّروا على ملك منفعتها

ولذلك فإنَّ رأي بعض الصحابة وكثري من أهل العلم عدم شراء هذه 
 .األرض، منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد اهلل بن عمر واألوزاعي ومالك

َيْنَهون عن شراء أرض»وقال األوزاعي:  اجلزية، ويكرهه  مل يزل أئمة املسلمني 
وقد روى الشعيب أن عتبة بن فرقد اشترى أرضًا على شاطئ  «علماؤهم

تها قال: من »الفرات ليتخذ فيها قصبًا فذكر ذلك لعمر فقال:  ممن اشتري
م أرباهبا، فلما اجتمع املهاجرون واألنصار، قال هؤالء أرباهبا فهل اشتريت من ه

وإمنا كرهوا  .«قال: ال، قال: فارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك .شيئًا
شراء األرض اخلراجية من أهل الذمة، ألهنا ُحبوس رقبتها للمسلمني 
فاشبهت الوقف وهو ال ُيباع، وألن شراءها من أهل الذمة سيجعل املسلم 

ه عنه ـزنيدفع اخلراج، وكانوا يعتربون أن اخلراج صغار، جيب أن يت
غري أنه يوجد  .املسلمون حىت قالوا َمْن َقِبَل اخلراج فقد أقرَّ بالصغار والذل

غري هؤالء من الصحابة والفقهاء من جعل الشراء ال شيء فيه، كما أن 
بعض الصحابة قد اشترى من أراضي اجلزية، فقد ُروي أن ابن مسعود 
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مام أهل العنوة يف أرضهم وقال الثوري إذا أقرَّ اإل .اشترى من َدْهَقان أرضًا
ذا عن ابن سريين والقرطيب، ـو هـوُروي حن .اـوهـوها وتبايعـتوارث

ه  ،إن كان الشراء أسهل»وُروي عن أمحد أنه قال:  يشتري الرجل ما يكفي
يه عن الناس  .«ويغن

وبالنظر الدقيق إىل واقع األرض اليت فتحت عنوة، واليت ُأقرَّ أهُلها 
اخلراج عنها، يشاهد أن هذه األرض، قد توارثها  عليها، على أن يدفعوا

األبناء عن اآلباء، جياًل بعد جيل دون إنكار من أحد من الصحابة، أو أحد 
وهذا دليل قاطع على أن األرض اخلراجية تورث كاألرض  .من املسلمني

العشرية، غري أن الذي يورث يف األرض اخلراجية، إمنا هو منفعتها الدائمة، 
أما منفعتها، فقد أقرَّ عمر بن  .قبتها، ألهنا ملك جلميع املسلمنيوال تورث ر

واملنفعة متلك  .اخلطاب أصحاهبا على ملكية منفعتها الدائمة إىل آخر الدهر
وتورث، وملالك املنفعة أن يتصرف هبا مجيع أنواع التصرفات، من بيع 

 .ورهن وهبة ووصية وغري ذلك من التصرفات
فإن الصغار غري متحقق يف اخلراج وإمنا هو  أما الثانية .هذه ناحية

راج األرض إمنا يدفعه صاحب األرض مقابل ـة الرأس، ألن خـزيـيف ج
إقراره على ملكية منفعة األرض، اليت متكنه من استغالل األرض، واالستفادة 

ولذلك فإنه ال يظهر فيه معىن الصغار وال معىن الذل، ألنه يدفع مقابل  .منها
أال ترى أن األجرة  .ال يدفع مقابل منفعة ال يوجد فيه صغاروأي م .منفعة

اليت يدفعها اإلنسان مقابل انتفاعه بسكىن الدار أو بتجارته يف الدكان ال 
ولذلك فإن خراج األرض إمنا هو مقابل متلك منفعة  .يوجد فيها أي صغار

األرض فال يعترب صغارًا وبذلك ال يلحق َمْن يشتري أرض اخلراج أي 
 .رصغا
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وثالثًا فإن الكافر الذي ُأقّر على األرض املفتوحة اليت يدفع عنها 
اخلراج فيه قابلية أن يتحول إىل مسلم هو أو ذريته وبتحوله تكون ملكية 
منفعة األرض قد انتقلت من كافر إىل مسلم، وبذلك يتحول دفع اخلراج من 

ارس ومصر فأهل العراق والشام وف .كافر إىل مسلم، وهذا ما حصل بالفعل
وغريها من البالد املفتوحة قد حتولوا إىل مسلمني، وأصبح املسلم هو الذي 
يدفع اخلراج، وانتقال األرض اخلراجية من مسلم إىل مسلم بالبيع أو الشراء، 

ة مسلم يأو اهلبة أو املرياث ال فرق فيه، فاملسلمون سواء، إذ ال فرق بني ملك
ن انتقال أرض اخلراج من مسلم وبذلك يتبني أن ال حرج م .ومسلم آخر

وصفة األرض وما  .إىل مسلم مبرياث أو بيع أو هبة أو وصية أو غري ذلك
جيب عليها يبقى إىل آخر الدهر، مهما كان نوع مالك األرض ومهما 
تغريت عليها أيدي امُلالك، ألن صفتها من كوهنا ُفِتَحت َعنَوًة، باقية إىل آخر 

ية منفعتها من كافر إىل مسلم ال ُيغيِّر هذه الدهر ال تتغري، وانتقال ملك
كما ال ُيغيِّر ما وجب عليها من اخلراج، ألن اخلراج مربوط باألرض  .الصفة

 .املفتوحة اليت ُأقرَّ أهلها عليها وليس مربوطًا بامللك
ومن ميلك منفعة األرض له أن يبيع هذه املنفعة، وان يتقاضى مثنها، 

اهنا، وال ميلك أحٌد نزعها من صاحبها حىت وال ألن املنافع تباع وتستحق أمث
أميا أرض افتتحها اإلمام َعنَوًة ومل َيَر »خليفة املسلمني، قال أبو يوسف: 

ِقسمتها، ورأى الصالح يف إقرارها يف أيدي أهلها، كما فعل عمر بن 
اخلطاب رضي اهلل عنه يف السواد، فله ذلك، وهي أرض خراج، وليس له أن 

لك منهم، وهي ملك هلم يتوارثوهنا، ويتبايعوهنا ويضع عليهم يأخذها بعد ذ
ملن يأيت  الة أرضًا من أرض السواد ال حيلُّوكل من أقطعه الو ..اخلراج

وال خيرجه من يد من هو يف يده، وارثًا  ،بعدهم من اخللفاء أن يرد ذلك
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هذا كان أو مشتريًا، فأمَّا إن أخذ الوايل من يد واحد أرضًا وأقطعها آخر ف
لة الغاصب، غصب واحدًا، وأعطى آخر، فال حيل لإلمام، وال يسعه نـزمب

أن يقطع أحدًا من الناس حق مسلم وال معاهد، وال خيرج من يده من ذلك 
وعلى ذلك  «فيأخذه بذلك الذي وجب له عليه .شيئًا إال حبق جيب له عليه

إذا احتاجت الدولة ألخذ ارض من أراضي اخلراج ملصلحة ال غىن 
للمسلمني عنها، فإنه جيب عليها أن تدفع ملالك األرض مثن ملكيته منفعة 
األرض اليت استولت عليها، ال مثن رقبتها، ألن مالك األرض اخلراجية إمنا 

ولذلك عليها  .ميلك منفعة األرض ال رقبتها، ألن رقبتها مملوكة للمسلمني
أم صغرية، وال أن تدفع له مثن ما ميلك، وهو املنفعة مهما كانت كبرية 

تقتصر على دفع مثن ما أقيم عليها من بناء أو شجر، ألن ذلك يعترب اغتصابًا 
حلق ميلكه فهو ميلك ما أقيم عليها من بناء أو شجر، وميلك ما فيها من طاقة 
لإلنتاج، ومن منفعة دائمة فيجب أن ُيقدَّر مثن كل ذلك، خاصة رمبا يكون 

الف، بينما ما عليها من بناء أو شجر مالك األرض قد اشتراها بعشرات اآل
ال يساوي عشرات املئات، فاالقتصار على دفع مثن البناء والشجر ظلم له، 
وإضاعة حلقه، وإن مل تدفع الدولة مثن مجيع ما يف أرضه من منفعة تكون 
مغتصبة، وذلك كأي منفعة من املنافع عندما ُتباع فيجب أن ُيدفع مثنها 

  .كاماًل
ام السابقة املتعلقة باألرض اخلراجية، إمنا هي يف إن مجيع األحك

األرض املعدة للزراعة، وأما األراضي السكنية يف البالد املفتوحة فإن حكمها 
خمالف ألحكام األراضي الزراعية، فإن األراضي السكنية ال خراج عليها، 
ومتلك رقبتها ومنفعتها، وذلك بإمجاع الصحابة، فعندما فتح املسلمون 

اختطوا الكوفة والبصرة، واقتسموها بينهم، وأصبحت ملك ميني هلم،  العراق
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وسكنها أصحاب  .ميلكون رقبتها ومنفعتها يف أيام عمر بن اخلطاب بإذنه
وكذلك الشام ومصر وغريها من البلدان املفتوحة، ومل  .رسول اهلل 

يدفعوا خراجًا على شيء منها، وكانت تباع وتشترى كأي ملك ميني، 
 زكاة عليها، إال إذا اختذت عروضًا للتجارة، فإهنا حينئذ تزكى وكذلك ال

 .زكاة عروض التجارة
األرض املفتوحة عنوة لإلمام أمرها، فإن شاء قسمها فإّن هكذا و

خيرب، وإن شاء تركها حبوسًا بأيدي أصحاهبا،  كما قّسم رسول اهلل 
لسواد والشام ني، كما عمل عمر يف أرض اموفرض عليها اخلراج فيئًا للمسل

 .يفعل يف ذلك ما يراه مصلحة للمسلمني .ومصر
وأما أرض الصلح فهي كل أرض صوحل أهلها عليها بشروط معينة 
وجيب على املسلمني الوفاء بشروط الصلح وااللتزام هبا مهما كانت طبقًا ملا 
ورد يف كتاب اهلل وسنة رسوله من آيات وأحاديث صحيحة توجب االلتزام 

 .عهودوالوفاء بال
وأرض الصلح على أنواع حبسب نوع الشروط اليت يتفق عليها عند 

م للمسلمني وُيجلى أهلها عنها حسب شروط سلَّفأرض ُت .عقد الصلح
على  الصلح، كما حصل مع يهود بين النضري، فقد صاحلهم رسول اهلل 

أن جيليهم من املدينة، وهلم ما محلت اإلبل من األمتعة واألموال، إال 
وهذا النوع متروك أمره لإلمام  .فكانت مما أفاء اهلل على رسوله .حالسال

 .يتصرف فيه بالشكل الذي يرى فيه مصلحة للمسلمني
وأرض صوحل أهلها عليها على أن تبقى ملكيتها هلم، وُنِقرُّهم فيها، 
على أن يدفعوا خراجًا معلومًا، فهذه األرض تبقى رقبتها ومنفعتها ملكًا 

الصلح، ويتبادلوهنا كما يتبادلون أي سلعة ميلكوهنا،  ألهلها حسب شروط
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وهلم بيعها ووقفها وهبتها، وتورث عنهم، وليس عليهم إال ما صوحلوا عليه 
لة اجلزية، ولذلك فإن أرضهم نـزمن خراج، ال يزاد عليه، وهذا اخلراج مب

 .إن انتقلت إىل مسلم ال يدفع عنها خراجًا، ألن األرض ليست أرض خراج
إذا أسلموا هم سقط عنهم اخلراج، كما تسقط اجلزية عن َمْن  وكذلك

وذلك ألن هجر والبحرين ُفتحا  .ُيسلم، وذلك كأرض هجر والبحرين
وهذه القرى  .ُصلحًا كما فتحت صلحًا أيلة العقبة ودومة اجلندل وأذُرح

وكذلك مدن الشام، ما َخال قيسارية،  .اجلزية أدت إىل رسول اهلل 
ولذلك فإن  .وبالد خراسان كلها أو أكثرها فتح صلحًا وبالد اجلزيرة

 .حكمها حكم الصلح
وأرض صوحل عليها الكفار على أنَّ األرض لنا وُنقرُّهم فيها ويف 
عمارهتا خبراج معلوم، فهذه األرض حكمها حكم أرض العنوة، وخراجها 

 .خراج أرض العنوة
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 دار الكفر ودار اإلسالم
سكن والبلد، وتطلق الدار يف اللغة على الدار يف اللغة احملل وامل

وال خالف يف أن بالد الكفار اليت  .القبيلة، ودار احلرب أرض العدو
وكذلك  .يسكنها الكفار، وحيكمون فيها بالكفر هي دار حرب ودار كفر

ال خالف يف أن أرض املعركة اليت غنمها املسلمون، ومل يقيموا بعد فيها 
ار كفر، ولو كانت حتت يد املسلمني، أحكام اإلسالم هي دار حرب ود

ه »ولذلك يقول الفقهاء  وإذا قسمت الغنائم يف دار احلرب جاز ملن أخذ سهم
بيع وغريه ه بال وكلمة دار احلرب ودار الكفر مبعىن واحد  .«التصرف في

وكذلك ال خالف يف أن دار  .تطلقان على بالد العدو وعلى أرض املعركة
ع حلكم اإلسالم، وحيكمها املسلمون، سواء اإلسالم هي البالد اليت ختض

وقال الفقهاء أيضًا إن دار الكفر  .أكان سكاهنا مسلمني أم كانوا ذميني
تصري دار إسالم بظهور أحكام اإلسالم فيها، غري أهنم اختلفوا يف دار 

فقال بعض اتجمتهدين إن دار اإلسالم ال تصري  .اإلسالم مباذا تصري دار كفر
ثة شروط: أحدها ظهور أحكام الكفر فيها، والثاين أن دار كفر إال بثال

تكون متامخة لدار الكفر، والثالث أن ال يبقى فيها مسلم وال ذمي آمن 
وهذا القول ليس مبنيًا على دليل، وإمنا  .باألمان األول، وهو أمان املسلمني

فالظاهر أنه حني جرى القتال بني املسلمني والكفار،  .هو وصف لواقع الدار
وأخذ الكفار أرض املسلمني وظلت احلرب عليها اعتربت هذه احلالة أن دار 

وقال بعض اتجمتهدين إن دار  .اإلسالم صارت دار كفر واقتصر عليها
ووجه هذا القول أن قولنا  .اإلسالم تصري دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها

تضاف الدار دار اإلسالم ودار الكفر إضافة إىل اإلسالم وإىل الكفر، وإمنا 
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إىل اإلسالم أو إىل الكفر بظهور اإلسالم أو الكفر فيها، كما تسمى اجلنة 
دار السالم والنار دار البوار لوجود السالمة يف اجلنة والبوار يف النار، وظهور 
اإلسالم والكفر بظهور أحكامهما، فإذا ظهرت أحكام الكفر يف دار فقد 

ت الدار دار إسالم بظهور وهلذا صار .صارت دار كفر فصحت اإلضافة
أحكام اإلسالم فيها من غري شريطة أخرى، فكذا تصري دار الكفر بظهور 

 .أحكام الكفر فيها
وما دام األمر يتعلق بواقع الدار فإن مسألة كون الدار متامخة لدار 
الكفر أي دار احلرب، أو غري متامخة هلا فال حمل له من االعتبار، ألن ثغور 

ة كلها متامخة لدار احلرب أي دار الكفر، ومع ذلك فهي دار البالد اإلسالمي
فلو كان ذلك شرطًا ألصبحت مجيع الثغور دار  .إسالم بإمجاع الصحابة

وأيضًا فإن عدم اعتبار األمان، أمان املسلمني، شرطًا يف جعل الدار  .كفر
م دار إسالم يؤدي إىل اعتبار البالد اإلسالمية اخلاضعة لنفوذ الكفار وأماهن

إذا حكمت باإلسالم دار إسالم، مع أن املسلمني يف أمان الكفار ال يف أمان 
واحلق أن اعتبار الدار دار إسالم أو دار كفر، ال بد أن ينظر فيه  .املسلمني

إىل أمرين: أحدمها احلكم باإلسالم، والثاين األمان بأمان املسلمني أي 
ي أن حتكم باإلسالم، وأن بسلطاهنم، فإن توفر يف الدار هذان العنصران، أ

يكون أماهنا بأمان املسلمني، أي بسلطاهنم كانت دار إسالم، وحتولت من 
دار كفر إىل دار إسالم، أما إذا فقدت أحدمها فال تصري دار إسالم، 
وكذلك دار اإلسالم إذا مل حتكم بأحكام اإلسالم فهي دار كفر، وكذلك 

 ،أمان املسلمني أي بسلطاهنمإذا حكمت باإلسالم، ولكن مل يكن أماهنا ب
 .بأن كان أماهنا بأمان الكفار، أي بسلطاهنم فإهنا تكون أيضًا دار كفر

وعلى هذا فإن مجيع بالد املسلمني اليوم هي دار كفر، ألهنا ال حتكم 
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وكذلك تبقى دار كفر لو أقام فيها الكفار مسلمًا حيكم بأحكام  .باإلسالم
ويكون أمانه بأماهنم، فإهنا تظل دار  اإلسالم، ولكن يكون حتت سلطاهنم

وحىت تتحول بالد املسلمني إىل دار إسالم جيب أن ُيقام فيها حكم  .كفر
وعلى هذا فإن  .اإلسالم، وأن يكون أماهنا بأمان املسلمني أي بسلطاهنم

واقع الدار يدل على أهنا توصف بالكفر أو اإلسالم باعتبار احلكم، وباعتبار 
ن مقتضيات احلكم، فإذا فقدت دار اإلسالم حكم األمان ألنه جزء م

اإلسالم، أو فقدت األمان بأمان املسلمني صارت دار كفر بفقدان أية 
فشرط بقاء الدار دار إسالم هو حكمها باإلسالم، وأماهنا  .واحدة منهما

أما دار الكفر فال تصبح دار إسالم إال إذا ُحكمت باإلسالم  .بأمان املسلمني
 .بأمان املسلمني، فإذا مل يتوفر هذان األمران بقيت دار كفروصار أماهنا 

فاحلكم باإلسالم واألمان بأمان املسلمني أمران متالزمان بالنسبة لوصف 
 .الدار بكوهنا دار إسالم

 .واحلاصل أن كون الدار دار كفر أو دار إسالم تتعلق بواقع الدار
فنقول دار  .ض العدووالدار يف اللغة تطلق على القبيلة، ودار احلرب أر

 .ونقول دار كفر ودار إسالم، وكالمها مبعىن واحد .حرب ودار إسالم
وذلك أن املسلمني مأمورون باحلرب أي القتال حىت يقول الناس ال إله إال 
اهلل، أو حىت خيضعوا ألحكام اإلسالم، فإن خضعوا ألحكام اإلسالم رفع 

 .حتت حكم اإلسالم حياربون عنهم القتال ولو ظلوا كفارًا، وإن مل يدخلوا
فسبب حرهبم كوهنم كفارًا مل يستجيبوا للدعوة، وسبب وقف القتال قبوهلم 
احلكم باإلسالم، فإذا ُحكموا باإلسالم وظلوا كفارًا، فقد ُوجد سبب وقف 
القتال ووجب إهناء احلرب، مما يدل على أن حكمهم باإلسالم هو الذي 

الم، فيكون احلكم باإلسالم هو حول بالدهم من دار حرب إىل دار إس



 

 252 

الذي يتوقف عليه دوام احلرب أو وقفها، مما يدل على أن الوصف الذي 
يعني كون الدار دار إسالم أو دار كفر هو احلكم باإلسالم، ومعىن كونه 
حكمًا أي سلطانًا، أن يكون األمان الداخلي واخلارجي به، أي بسلطان 

وعليه فاحلكم باإلسالم واألمان  .اإلسالم، وإال فقد ميزته بوصفه حكمًا
الذي هو الزم من لوازمه، مها اللذان يعينان وصف الدار من كوهنا دار 

والدليل على ذلك أيضًا أن اخلليفة أي رئيس الدولة إذا  .إسالم أو دار حرب
مل حيكم باإلسالم وحكم بأحكام الكفر، كان فرضًا على املسلمني أن 

وكذلك فإن املسلمني إذا تركوا أحكام  حياربوه حىت حيكم باإلسالم،
اإلسالم كان فرضًا على اإلمام أن حيارهبم حىت يرجعوا ألحكام اإلسالم، 
وهذا أيضًا صريح يف كون احلكم باإلسالم يترتب عليه احلرب ملن مل يكن 

وهو يدل على العالمة اليت ُيعرف هبا أن الدار  .حيكم به ولو كانوا مسلمني
إضافة الدار إىل أن  فر ودار احلرب مبعىن واحد، علىودار الك .دار حرب

مضاف معني هو وصفها، فدار الكفر مضافة إىل الكفر، والدار ال توصف 
وكذلك دار اإلسالم ال توصف باإلسالم  .بالكفر فيكون وصف حكمها

عالوة على أن بالدًا مفتوحة ال يزال كل أهلها كفارًا  .وإمنا يوصف حكمها
 .إهنا تكون دار إسالم قطعًاوحتكم باإلسالم ف
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 مواالة املؤمنني للكفار

  قال اهلل تعاىل:                      

                                   
                                  وقرأ يعقوب

قال يف القاموس احمليط  .وسهل تقية وهو قراءة احلسن وجماهد والباقون تقاة
ة وتقاء  والتوقية الكالءة واحلفظ،» ّي ِق ه وَت تقي ه وا ت تقي ه ا ت واتقيت الشيء وتقي

ه ذا املعىن اللغوي فهذا النص يف اآلية يعني موضوعها وه «ككساء حذرت
لكلمة تقية يعني ما تعنيه هذه الكلمة يف هذه اآلية من معىن ألنه مل يثبت هلا 
معىن شرعي فيتعني تفسريها باملعىن اللغوي، وعلى هذا األساس وحده تفهم 

وأما ما ورد يف أسباب نزوهلا من أحاديث فإهنا إن  .اآلية مجلة وتفصياًل
اآلية، ولكنها ال تغري موضوعها، وال  صحت ترشد إىل تفصيالت ما ورد يف

وموضوع اآلية الواضح يف  .معاين مجلها حسب مدلوالت اللغة والشرع
  فالنص هو:  .مجلها هو مواالة املؤمنني للكافرين أي مصادقتهم    

                                أو وإذا وردت آية
أحاديث يف موضوع معني تكون خاصة يف هذا املوضوع وال تشمل غريه، 
فالقضية قضية مواالة املؤمنني للكافرين قد جاءت اآلية تنهى عنها هنيًا 
جازمًا، وهذه ليست اآلية الوحيدة يف هذا املوضوع فقد وردت فيه آيات 

 عديدة كقوله تعاىل:                         
                            :وقوله تعاىل       

                               وقوله
  تعاىل:                        
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       هوقول :                      :وقوله
                         إىل غري ذلك من اآليات. 

 .ع مواالة املؤمنني للكافرين، وباقي اآلية تفصيل للموضوعفاملوضوع موضو
ذلك أن اهلل تعاىل هنى املؤمنني عن اختاذ الكافرين أولياء هلم، وقرن هذا 
النهي باجلزم القاطع بأن من يفعل ذلك فيتخذ الكافرين أولياء فإن اهلل بريء 

ملؤمن من منه، مث استثىن من هذا النهي اجلازم حالة واحدة وهي أن حيذر ا
الكافر أذى فإنه جيوز له مواالة الكافر دفعًا هلذا األذى، وهذا إذا كان املسلم 
حتت سلطان الكافر مغلوبًا على أمره، أي أن احلذر من الكافر جييز مواالته، 

وعلى ذلك فإن القضية ليست إظهار  .فإذا ذهب احلذر حرمت املواالة
ء حالة حذر املؤمن للكافر حني املواالة وإبطان غريها، بل القضية استثنا

ومعىن اآلية هو  .يكون املسلم مغلوبًا على أمره من عموم حترمي مواالته له
هني جازم للمؤمنني عن أن يتخذوا الكافرين أولياء هلم، وأن يستعينوا هبم 

فحّرم على  .ويلتجئوا إليهم، وأن يصادقوهم وتكون بينهم وبينهم حمبة
من دون املؤمنني مث استثىن من ذلك حالة واحدة  املؤمنني مواالة الكافرين

وهي أنه يف حالة وجود خوف منهم عندما يكونون حتت سلطاهنم فإنه جيوز 
أي جيوز أن ُيتخذوا  .إظهار احملبة هلم ومصادقتهم لدفع شرهم وأذاهم

أولياء، أي أصدقاء يف حالة وجود خوف منهم عندما يكونون حتت 
وهذا بالنسبة للكفار فقط مع  .ز مطلقًاحكمهم، وما عدا ذلك ال جيو

املؤمنني، فإن اآلية نزلت يف شأن املؤمنني الذين كانت هلم صالت 
باملشركني يف مكة فهي تنهى الذين يف املدينة عن مواالة املشركني يف مكة، 
وتنهى مجيع املؤمنني، وتستثين من ذلك املؤمنني الذين كانوا يف مكة فإهنم 

أمرهم فاستثنتهم لوجود حالة خوف لديهم من أذى كانوا مغلوبني على 
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هذا هو موضوع اآلية وهذا هو معناها وهذا هو احلكم الشرعي  .الكافرين
الذي ُيستنبط منها، وهو حترمي مواالة املؤمنني للكفار جبميع أنواع املواالة 
من نصرة وصداقة واستعانة وغري ذلك، ألن كلمة أولياء يف اآلية جاءت 

مجيع معانيها، وجواز مواالهتم يف حالة حذرهم أي خوف  عامة فتشمل
بطشهم وأذاهم عندما يكون الكفار غالبني على املسلمني، ويكون املسلمون 
مغلوبني على أمرهم، متامًا كحالة املسلمني يف مكة مع املشركني، وال يوجد 

وأما ما  .لآلية معىن آخر، وال يستنبط منها أي حكم سوى هذا احلكم
بعضهم من أن التقية هي أن يظهر املسلم خالف ما يبطن أمام أي يقوله 

إنسان حيذر منه أذى، أو خيشى منه معرفة حقيقته وما يف نفسه، سواء أكان 
مسلمًا، فهذا القول خطأ حمض واآلية ال تدل على  مذلك اإلنسان كافرًا أ
 شيء منه، ألن معىن:                  إال أن حتذروا  أي

منهم شيئًا ُيحذر منه، إذ معىن اتقيت الشيء تقية حذرته والتقاة والتقية مبعىن 
وهذا مستثىن من النهي عن مواالة املؤمنني للكافرين من دون املؤمنني  .واحد

 .فهو خاص مبا استثين منه
وعلى ذلك فإن إظهار احملبة للحاكم املسلم خوفًا من أذاه وهو ظامل 

م بالكفر حرام، وكذلك إظهار احملبة للمسلم املخالف لك يف فاسق حيك
الرأي وإبطان البغضاء له حرام، والتظاهر بعدم التقيد باإلسالم أو عدم 
العناية به أمام الكافر أو أمام الفاسق الظامل ال جيوز، فإن كل ذلك وما 

 ن موضوع: إإذ  .شاكله نفاق قد حرمه الشرع على املسلمني    
              حمصور يف واقعة حالة املسلمني الذين كانوا يف مكة

بني املشركني، أي حمصور يف حالة وجود املسلمني حتت سلطان الكفار، 
وال قبل هلم بإزالة سلطاهنم، أي مغلوبني على أمرهم، فإنه جيوز هلم مواالة 
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ى نفوسهم أم أمواهلم أم الكفار حذرًا مما حيذر منه عليهم، سواء أكان عل
مصاحلهم، ففي هذه احلالة فقط جيوز اختاذ الكافرين أولياء من  مأعراضهم أ

فكل ما كان داخاًل حتت هذه احلالة جيوز للمسلمني فيه أن  .دون املؤمنني
فالقضية هي بيان احلالة اليت  .يتخذوا الكافرين أولياء، وما عداه فال جيوز

لوا الكافرين، وهي إذا كان املسلمون مغلوبني جيوز فيها للمؤمنني أن يوا
على أمرهم أمام الكفار بأن كانوا حتت سلطاهنم أو حكمهم، وليست شيئًا 

 .آخر مطلقًا
ول يف تأويل ـالق»رير الطربي يف تفسريه ـد بن جـمـال حمـق

  قوله:               :إىل قوله        
          قال أبو جعفر: وهذا هني من اهلل عز وجل للمؤمنني عن أن

يتخذوا الكفار أعوانًا وأنصارًا وظهورًا، ولذلك كسر يتخذ ألنه يف موضع 
ومعىن ذلك  .جزم بالنهي، ولكنه كسر الذال معه للساكن الذي لقيه ساكن

ظهرًا وأنصارًا توالوهنم على دينهم،  ال تتخذوا أيها املؤمنني الكفار
وتظاهروهنم على املسلمني من دون املؤمنني وتدلوهنم على عوراهتم، فإنه من 

برئ يفعل ذلك فليس من اهلل يف شيء، يعين بذلك فقد برئ من اهلل، واهلل 
 الكفر:  يف ودخوله دينه منه بارتداده عن            إاّل 

أن تكونوا يف سلطاهنم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا هلم الوالية 
 بألسنتكم وتضمروا هلم العداوة، وال تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر،

 وال تعينوهم على مسلم بفعل كما:
قال: حدثنا عبد اهلل بن صاحل قال: حدثين معاوية بن  حدثين املثىن

  صاحل عن علي عن ابن عباس قوله:               
              إاّل أن يكون الكفار ظاهرين فيظهرون هلم اللطف
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 وخيالفوهنم يف الدين وذلك قوله:                   إىل أن
اق قال أخربنا معمر عن يقول: حدثنا احلسن بن حيىي قال أخربنا عبد الرز

  قتادة يف قوله:                        .  قال ال حيل
 ملؤمن أن يتخذ كافرًا وليًا يف دينه، وقوله:             : 

قاله أن تكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك، قال أبو جعفر: وهذا الذي 
قتادة يف تأويل له وحده وليس بالوجه الذي يدل عليه ظاهر اآلية، إاّل أن 
تتقوا من الكافرين تقاة فاألغلب من معاين هذا الكالم إاّل أن ختافوا منهم 
خمافة، فالتقية اليت ذكرها اهلل يف هذه اآلية إمنا هي تقية من الكفار ال من 

 من أجل القرابة اليت بينكم وبينهم تقاة غريهم، وَوجَّهه قتادة إاّل أن تتقوا اهلل
والتأويل يف القرآن  .فتصلون رمحها، وليس بذلك الغالب على معىن الكالم

نتهى كالم ا« على األغلب الظاهر من معروف كالم العرب املستعمل فيهم
 .الطربي

وقال أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي يف كتاب جممع البيان يف 
  تعاىل:  تفسري القرآن قوله                  

                                  
                          قوب وسهل قرأ يع

ملا بني سبحانه أنه مالك  ..تقية وهو قراءة احلسن وجماهد والباقون تقاة
الدنيا واآلخرة والقادر على اإلعزاز واإلذالل هنى املؤمنني عن مواالة من ال 
إعزاز عندهم وال إذالل من أعدائه ليكون الرغبة فيما عنده وعند أوليائه 

  املؤمنني دون أعدائه الكافرين فقال:                  

        أي ال ينبغي للمؤمنني أن يتخذوا الكافرين أولياء لنفوسهم، وأن
يستعينوا هبم، ويلتجئوا إليهم ويظهروا احملبة هلم كما قال يف عدة مواضع من 
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  القرآن حنو قوله:                       

              :اآلية وقوله                   
     ،                         ه: ـولـوق   

           ملؤمنني، وهذا هني عن معناه جيب أن تكون املواالة مع ا
عن  .وقيل هني عن مالطفة الكفار .مواالة الكفار ومعاونتهم على املؤمنني

ابن عباس: واألولياء مجع الويل وهو الذي يأمر من ارتضى فعله باملعونة 
فقوله:  .والنصرة، وجيري على وجهني: أحدمها املعني بالنصرة واآلخر املعان

                 معناه معينهم وناصرهم بنصرته ويقال املؤمن
 ويل اهلل أي معان بنصرته، وقوله:               اختذ  من  معناه  
 الكافرين أولياء من دون املؤمنني:                أي ليس
مث  .هلل يف شيءوقيل ليس هو من والية ا .هو من أولياء اهلل واهلل بريء منه

 استثىن فقال:                   واملعىن إاّل أن يكون الكفار
ن مغلوبني فيخافهم املؤمن إن مل يظهر موافقتهم ومل حيسن وغالبني واملؤمن

العشرة معهم، فعند ذلك جيوز له إظهار مودهتم بلسانه ومداراهتم تقية منه، 
يف هذه اآلية داللة على أن التقية و .ري أن يعتقد ذلكودفعًا عن نفسه من غ

جائزة يف الدين عند اخلوف على النفس، وقال أصحابنا جائزة يف األمور 
كلها عند الضرورة، ورمبا وجبت فيها لضرب من اللطف واالستصالح، 

يعلم، أو يغلب على الظن أنه فيما وليس جتوز من األفعال يف قتل املؤمن وال 
قال املفيد إهنا قد جتب أحيانًا وتكون فرضًا، وجتوز  . الديناستفساد يف

وجتوز أحيانًا من غري وجوب، وتكون يف وقت أفضل  ،أحيانًا وتكون فرضًا
من تركها، وقد يكون تركها أفضل، وإن كان فاعلها معذورًا ومعفوًا عنه 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي ظاهر  .متفضاًل عليه بترك اللوم عليها
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وقد ُروي أهنا  ،روايات تدل على أهنا واجبة عند اخلوف على النفسال
وروى احلسن أن مسيلمة الكذاب  .رخصة يف جواز اإلفصاح باحلق عنده
فقال ألحدمها أتشهد بأن حممدًا  أخذ رجلني من أصحاب رسول اهلل 

فقال نعم، مث دعا  ؟قال: نعم، قال: أفتشهد أين رسول اهلل ؟رسول اهلل
قال: نعم، مث قال: أفتشهد أين  ؟قال: أتشهد أن حممدًا رسول اهللباآلخر ف

فقال: إين أصم، قاهلا ثالثًا كل ذلك جييبه مبثل األول فضرب  ؟رسول اهلل
عنقه، فبلغ ذلك رسول اهلل فقال: أما ذلك املقتول فمضى على صدقه ويقينه 

ليه، فعلى هذا وأخذ بفضله فهنيئًا له، وأما اآلخر فقبل رخصة اهلل فال تبعة ع
وعلى  .نتهى كالم الطربسياتكون التقية رخصة واإلفصاح باحلق فضيلة، 

هذا يتبني من كالم املفسرين املذكورين الطربي والطربسي ومها من مذهبني 
خمتلفني، اتفاقهما على شرح معىن اآلية كما وردت من أهنا هني عن مواالة 

ني من أذى الكافرين من هذا املؤمنني للكافرين واستثناء حالة خوف املؤمن
إاّل أن تتقوا منهم تقاة، إاّل أن تكونوا يف سلطاهنم »نظر قول الطربي االنهي، 

نظر قول او .«فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا هلم الوالية بألسنتكم
 مث استثىن فقال: »الطربسي                   واملعىن إاّل أن

غالبني واملؤمنون مغلوبني فيخافهم املؤمن إن مل يظهر  يكون الكفار
موافقتهم ومل حيسن العشرة معهم فعند ذلك جيوز له إظهار مودهتم بلسانه، 

فاملفسران متفقان على أن املوضوع « ومداراهتم تقية منه ودفعًا عن نفسه
أن إاّل  .استثناء من النهي عن مواالة املؤمنني للكافرين وأنه حمصور يف ذلك

الطربسي عقب على ذلك مبا خيرج عن املوضوع فجعل اآلية دلياًل على أن 
التقية جائزة يف الدين عند اخلوف على النفس، وهذا غري موجود يف اآلية، 
ألن موضوعها النهي عن مواالة املؤمنني للكافرين واستثناء حالة اخلوف من 
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ذه احلالة، وليست هي الكفار عند غلبتهم على املؤمنني بإجازة مواالهتم يف ه
 تقية يف الدين، وال هي خاصة باخلوف على النفس، ألن االستثناء عام: 

                  إاّل أن حتذروا منهم ما حيذر منه، قال
تقاؤه)الزخمشري يف الكشاف:  فكل أمر جيب  (إالّ أن ختافوا منهم أمراً جيب ا

يه، أي كل ما حيذر منه وهو عام يشمل اخلوف على وز املواالة فجتاتقاؤه 
ولذلك كان جعل اآلية دلياًل على التقية يف  .النفس واملال والعرض واملصاحل

الدين خروجًا عن املوضوع، وجعلها خاصة يف حالة اخلوف على النفس 
ختصيص بال خمصص، فضاًل عن كونه موضوعًا آخر يتعلق بالكفر واإلميان 

وأما قول الطربسي وقال  .بآية أخرى وال يتعلق هبذه اآليةفقط، وهو يتعلق 
أصحابنا جائزة يف األمور كلها عند الضرورة مث ما نقله عن املفيد من كوهنا 

فاآلية  .قد جتب وقد ال جتب إىل آخر ما ذكره فإنه كالم جمرد من أي دليل
 ال تدل عليه مطلقًا حىت حسب تفسري الطربسي نفسه، ومل يأت له بدليل
غريها ال من الكتاب وال من السنة وال من إمجاع الصحابة، ولذلك يرد 

وال يقال إنه إذا كانت مواالة الكافر يف حالة  .ويسقط عن درجة االعتبار
احلذر منه جائزة فإن مداراة احلاكم الظامل أو الفاسق ذي القوة من باب 

وهذا  أوىل، ال يقال ذلك ألن الذي هو من باب أوىل هو فحوى اخلطاب
 ليس منه وال ميت له بصلة فهو ليس من قبيل قوله تعاىل:          

                 :وال هو من قبيل قوله تعاىل       

                           ب ألن الفاسق ليس من با
الكافر وال من نوعه، وألن املواالة املنهي عنها يف هذه اآلية هي مواالة 
الكفار من دون املؤمنني، واحلاكم الظامل والفاسق ذو القوة هو من املؤمنني 

 .وال ينفي الظلم الذي يقع منه والفسق الذي يتلبس به صفة اإلميان عنه
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ن هنا ال يرد باب وم .وهلذا ال يدخل هذا املوضوع يف حبث من باب أوىل
 .أوىل عليه حىت يستشهد به

على أن احلاكم الظامل والفاسق ذا القوة جتوز مواالته يف حالة 
األمان ويف حالة اخلوف سواء ألنه مؤمن ومواالة املؤمنني جائزة قطعًا، ألن 

 لفظ مؤمنني يف قوله:               ،عام يشمل مجيع املؤمنني
نص يف النهي عن مواالة احلاكم الظامل أو الفاسق، أو عن مواالة ومل يرد 

الفساق والفجار، بل النصوص خاصة بالنهي عن مواالة الكفار، وفوق ذلك 
فإن احلاكم الظامل جتب طاعته يف غري معصية، وجيب اجلهاد حتت رايته، 

وهذا  واإلمام يف الصالة إذا كان فاسقًا جتوز الصالة خلفه يف مجيع احلاالت،
واملنهي عنه إمنا هو الرضا بظلم  .من أعظم ما يدل على جواز مواالهتم

وعليه ينتفي ما يسمونه التقية وهو أن يظهر املؤمن  .احلاكم وفسق الفاسق
خالف ما يبطن أمام احلاكم الظامل أو الفاسق ذي القوة، أو املخالف بالرأي 

 .ه حرامأو ما شاكل ذلك، وحيرم فعله ألنه نفاق والنفاق كل
وعالوة على ذلك فإن حماسبة احلاكم الظامل على ظلمه فرض ال 
حيل تركه خوفًا من احلاكم على املال أو على املصاحل، أو من األذى وال حتل 

وإعالن احلرب عليه إذا رؤي منه كفر بواح بعد أن كان حيكم  .التقية فيه
والنهي عن املنكر  باإلسالم فرض حيرم القعود عن القيام به، واألمر باملعروف

وهذا  .للحاكم ولغريه من أهل الفسق والظلم قد أوجبه اهلل على املسلمني
ينايف القول بالتقية ويناقضه مناقضة تامة، ألنه حيرم حترميًا قاطعًا السكوت 
على احلاكم الظامل وعلى الفاسق، والتقية توجب السكوت على ذلك يف 

، وجائزًا يف بعضها اآلخر، وهذا بعض األحيان، وجتعله مندوبًا يف بعضها
يناقض آيات األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويناقض األحاديث 
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الصحيحة الواردة يف اإلنكار على األئمة واألمراء واحلكام إذا كانوا ظلمة أو 
، واألحاديث الواردة يف وجوب حماسبتهم على أعماهلم، وخيالف ةفسق

لذلك فإن التقية  .ه يف اهلل لومة الئموجوب الصدع باحلق من غري أن تأخذ
للحاكم الظامل أو الفاسق أو للقوي املتسلط من الفجار أو ملن خيالفك يف 
الرأي قد جاءت نصوص اآليات واألحاديث الصحيحة تناقضها وحتث على 
وجوب العمل بعكسها مما يؤكد أهنا حرام، فوق كوهنا نفاقًا فال حيل ملسلم 

 .أن يفعلها
 آية:  بقيت مسألة                    فإن

 بعض املفسرين يربطها مع آية:                 وجيعلها من
باهبا، ويستدل هبا على إدخال إظهار الكفر، وإبطان اإلميان يف باب املواالة، 

ويستدل هبا بعضهم على أن املواالة  وجبعلها داخلة فيما يسمونه التقية،
وهذا خطأ حمض،  .جائزة يف حال اخلوف من القتل فقط، وما عداها فال

 ألن آية:                           حالة أخرى
وموضوع آخر، ألن موضوعها االرتداد عن اإلسالم يف حالة وجود خوف 

 وآية:  . ظنًاالقتل احملقق يقينًا ال                  موضوعها
النهي عن مواالة الكفار جبميع أنواعها واستثناء جواز هذه املواالة يف حالة 

 ماملصلحة أ ماملال أ موجود ما حيذر منه، سواء أكان اخلوف على النفس أ
امها يف وفرق بني احلالتني وبني املوضوعني فال تدخل إحد .أي أذى

فإن املسلم إذا كان حتت  .األخرى، وال تربط هبا الختالف احلالة واملوضوع
سلطان الكفار ومغلوبًا على أمره عندهم ال جيوز له أن يرتد عن اإلسالم 
ظاهرًا مداراة هلم، بل جيب عليه أن يهاجر إذا مل يستطع القيام بأحكام دينه، 

مسلم على نفسه من القتل لكن إذا خاف  ،خبالف مواالهتم فإهنا جتوز
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احملقق، واكره على الكفر فإنه جيوز له أن يظهر الكفر ويبطن اإلميان، وما 
  عدا ذلك فال جيوز، ألن نص اآلية هو:                

                          فاملوضوع موضوع كفر بعد
ميان، أي موضوع ارتداد عن اإلسالم، واحلالة هي حالة خوف املوت، اإل

وهو ما يطلق عليه الفقهاء اإلكراه امللجئ، وهو وحده اإلكراه املعترب شرعًا 
فاإلكراه الذي يستثىن  .يف مجيع احلاالت اليت يرتفع فيها احلكم عن املكره

يؤيد ذلك أن اآلية و .شرعًا هو اإلكراه امللجئ، وهو حالة خوف القتل يقينًا
فقد ُروي أن هذه اآلية نزلت يف  .نزلت يف مسلمني ارتدوا خوف القتل

حدثين حممد بن سعد قال: حدثين أيب قال: »قال الطربي:  .عمار بن ياسر
 حدثين عمي قال: حدثين أيب عن أبيه عن ابن عباس قوله:      

                                  إىل آخر
اآلية، وذلك أن املشركني أصابوا عمار بن ياسر فعذبوه مث تركوه فرجع إىل 

فحدثه بالذي لقي من قريش والذي قال، فأنزل اهلل تعاىل  رسول اهلل 
  حدثنا .عظيم ذكره عذره من كفر باهلل من بعد إميانه إىل قوله هلم عذاب 

 حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة:  قال؛   بشر          
                               قال: ذكر لنا أهنا

املغرية فغطوه يف بئر ميمون وقالوا: أكفر  نزلت يف عمار بن ياسر أخذه بنو
 كاره، فأنزل اهلل تعاىل ذكره:  وقلبه مبحمد، فتابعهم على ذلك    

                   .  وقال الطربي: حدثنا ابن عبد األعلى
قال: حدثنا حممد بن ثور عن معمر عن عبد الكرمي اجلزري عن أيب عبيد بن 

حىت حممد بن عمار بن ياسر قال: أخذ املشركون عمار بن ياسر فعذبوه 
 :فقال النيب  باراهم يف بعض ما أرادوا، فذكر ذلك إىل النيب 
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 .«فإن عادوا فعد : قال: مطمئناً باإلميان، قال النيب ؟كيف جتد قلبك»
فهذه األحاديث تدل على أن سبب نزول اآلية حادثة عمار وموضوعها 

ده واحلالة اخلاصة هبا خوف القتل يقينًا، وهذا وح .االرتداد عن اإلسالم
 كاف ألن يؤكد أنه ال عالقة هلا بآية:             .  على

 أن آية:                           مكية نزلت يف
 موضوع اإلميان، وآية:                   مدنية نزلت يف

حالة احلذر مما حيذر منه من حترمي مواالة املؤمنني للكافرين،  موضوع استثناء
 .ولذلك كانت هذه غري تلك

بقي حكم من يهدد بالقتل احملقق، هل األفضل أن يظهر الكفر 
األفضل أن يثبت على إميانه ولو أدى  وويبطن اإلميان حىت يسلم من املوت، أ

ان ولو أدى إىل القتل واجلواب على ذلك هو أن الثبات على اإلمي ؟إىل قتله
أفضل ألن جواز إظهار الكفر رخصة ورفع حرج، والثبات على اإلميان 

روي أن مسيلمة أخذ رجلني فقال  .عزمية وهو األصل، وهلذا كان أفضل
قال:  ؟ل: رسول اهلل، قال: فما تقول يفَّقا ؟ألحدمها: ما تقول يف حممد

قال: رسول اهلل، قال:  ؟دوقال لآلخر: ما تقول يف حمم .أنت أيضًا، فخاله
فبلغ  .فما تقول يفَّ، قال: أنا أصم، فأعاد عليه ثالثًا، فأعاد جوابه، فقتله

ثاين فقد »فقال:  ذلك رسول اهلل  أما األول فقد أخذ برخصة اهلل، وأما ال
ه ئًا ل ي وهذا صريح يف تفضيل من يصرب ويثبت على اإلميان  «صدع باحلق فهن

ويظهر الكفر خوفًا على نفسه من القتل احملقق على من يأخذ برخصة اهلل 
 .يقينًا

هذا فيمن طلب منه الكفر، أما من طلب منه ما هو دون ذلك، 
ال يؤخذ  هكترك الدعوة اإلسالمية، أو القيام مبعصية أو ما شاكل ذلك، فإن
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من هذه اآلية جوازه، ولذلك ال يقال إنه إذا كان الكفر قد أجاز اهلل 
دون الكفر من باب أوىل، ال يقال ذلك ألن املعصية  للمسلم إظهاره فما

ليست من جنس الكفر فال تدخل يف حبث من باب أوىل، وكذلك ال يقاس 
إال أن من خاف على  .على الكفر ألنه ال توجد علة حىت حيصل القياس

نفسه من القتل احملقق يقينًا وطلب منه ارتكاب معصية أو عمل شيء غري 
ن يفعله لنجاة نفسه من القتل وال إمث عليه، وذلك لقوله الكفر فإنه جيوز له أ

 :«ه رواه الطرباين يف  «رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا علي
ولكن يف  .أي رفع احلرج واإلمث ورفع احلكم، وهذا يعين جواز فعله الكبري

حالة واحدة فقط وهي حال اخلوف من املوت احملقق يقينًا وهذا هو ما 
رعًا يف ـعليه الفقهاء اإلكراه امللجئ وهو وحده اإلكراه املعترب شيطلق 

مجيع احلاالت اليت يرتفع فيها احلكم عن املكره، كالطالق والزواج والبيع 
وغري ذلك من األعمال والعقود، فقوله وما استكرهوا عليه، أي إكراهًا 

 .ملجئًا
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 اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم
 وج من دار الكفر إىل دار اإلسالم قال تعاىل: اهلجرة هي اخلر  

                                       
                                       

                                   
                              

                             وروى
نا بريء من »أنه قال:  أبو داود من طريق جرير بن عبد اهلل عن النيب  أ

قال: ال تراءى  ؟كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني، قالوا: يا رسول اهلل ومل
وأما ما روى  .فاهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم باقية مل تنقطع «نارامها

وقوله:  «ال هجرة بعد فتح مكة»الصالة والسالم:  البخاري من قوله عليه
يَّة»وقوله:  «ال هجرة بعد الفتح» وما  «قد انقطعت اهلجرة ولكن جهاد ون

ال دين ملن مل يهاجر فأتى املدينة  ُروي أن صفوان بن أمية ملا أسلم قيل له
 ،قال: قيل إنه ال دين ملن مل يهاجر ؟ما جاء بك أبا وهب» :فقال له النيب 

فقد انقطعت اهلجرة  على مسكنكم فقّروا ،ال: ارجع أبا وهب إىل أباطح مكةق
فإن ذلك كله نفي  .رواه ابن عساكر «استنفرمت فانفروا فإنولكن جهاد ونيِّة 

إال أن هذا النفي معلل بعلة شرعية تستنبط من  .للهجرة بعد فتح مكة
العلية، نظري جاء على وجه يتضمن  «بعد فتح مكة»احلديث نفسه، إذ قوله: 

 .رواه ابن حبان «ال تنبذوا التمر والزبيب مجيعًا»السالم:  الصالة قوله عليه
 .جاء على وجه يتضمن العلية فكان علة النهي عن االنتباذ «مجيعًا»فقوله: 

وهذا يعين أن هذه العلة تدور مع  .فهو يعين أن فتح مكة هو علة نفي اهلجرة
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مبكة بل فتح أي بلد، بدليل الرواية املعلول وجودًا وعدمًا وال ختتص 
ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن عائشة،  .«ال هجرة بعد الفتح»األخرى: 
ه إىل اهلل »ن اهلجرة فقالت: عوسئلت  ن ال هجرة اليوم كان املؤمن يفر بدي

فأما اليوم فقد أظهر اهلل اإلسالم، واملؤمن يعبد ربه حيث  .ورسوله خمافة أن يفنت
ء على أن اهلجرة كانت من املسلم قبل الفتح فرارًا بدينه خمافة  مما يدل «شا

أن يفنت، ونفيت بعد الفتح ألنه صار قادرًا على إظهار دينه والقيام بأحكام 
فيكون الفتح الذي يترتب عليه ذلك هو علة نفي اهلجرة وليس  .اإلسالم

قد وعليه فإن ذلك يراد به ال هجرة بعد الفتح من بلد  .فتح مكة وحدها
السالم لصفوان قد انقطعت يعين من مكة بعد أن و الصالة وقوله عليه .فتح

فتحت، ألن اهلجرة اخلروج من بلد الكفار ومن دار الكفر، فإذا فتح البلد 
وصار دار إسالم مل يبق بلد الكفار وال دار كفر فال تبقى فيه هجرة، 

د من ويؤيد ذلك ما روى أمح .وكذلك كل بلد فتح ال يبقى منه هجرة
ال تنقطع اهلجرة ما تقبلت »يقول:  طريق معاوية قال: مسعت رسول اهلل 
توبة، وال تزال التوبة مقبولة حىت تطل وروى أمحد أيضًا  «الشمس من املغرب عال

ويف رواية أخرى  «إن اهلجرة ال تنقطع ما كان اجلهاد»أنه قال:  عن النيب 
ذلك على أن اهلجرة من دار فدل  «ال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار»عنه 

أما حكم اهلجرة فإهنا تكون بالنسبة  .الكفر إىل دار اإلسالم باقية مل تنقطع
أما الذي  .للقادر عليها فرضًا يف بعض احلاالت ومندوبًا يف احلاالت األخرى

مل يقدر عليها فإن اهلل عفا عنه وهو غري مطالب هبا، وذلك لعجزه عن 
على اإلقامة أو ضعف، كالنساء والولدان  اهلجرة إما ملرض أو إكراه

 .وشبههم كما جاء يف ختام آية اهلجرة
فمن كان قادرًا على اهلجرة ومل يستطع إظهار دينه، وال القيام 
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بأحكام اإلسالم املطلوبة منه فإن اهلجرة فرض عليه، ملا ورد يف آية اهلجرة 
 قال تعاىل:                                

                               

                                 فاإلخبار هنا يعين
وهو من صيغ الطلب، كأنه قال هاجروا فيها، والطلب هنا يف هذه  األمر،

اآلية اقترن بالتأكيد واقترن بالوعيد الشديد على ترك اهلجرة فهو طلب 
جازم، مما يدل على أن اهلجرة يف هذه احلالة فرض على املسلم يأمث إذا مل 

القيام أما من كان قادرًا على اهلجرة ولكنه يستطيع إظهار دينه، و .يهاجر
 .بأحكام الشرع املطلوبة منه فإن اهلجرة يف هذه احلال مندوبة وليست فرضًا

كان ُيرغب يف اهلجرة من مكة قبل  أما كوهنا مندوبة فألن الرسول 
الفتح حيث كانت دار كفر، وقد جاءت آيات صرحية يف ذلك قال تعاىل: 

                                  

                        :وقال          
                                

             :وقال                   
                                   

                             :وقال           
                        وهذا كله صريح

قد أقر من بقي  وأما كوهنا ليست فرضًا فألن الرسول  .يف طلب اهلجرة
فقد ُروي أن ُنعيم النحَّام حني أراد أن يهاجر جاءه  .يف مكة من املسلمني

فقالوا له أقم عندنا وأنت على دينك، وحنن مننعك عمن يريد  قومه بنو عدي
وكان يقوم بيتامى بين عدي وأراملهم  .أذاك، واكفنا ما كنت تكفينا
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قومك كانوا » :فتخلف عن اهلجرة مدة مث هاجر بعد، فقال له النيب 
قومي أخرجوين وأرادوا قتلي، وقومك حفظوك  .خرياً لك من قومي يل

فقال: يا رسول اهلل بل قومك  .حجر يف اإلصابة ابن ذكره «ومنعوك
 .أخرجوك إىل طاعة اهلل وجهاد عدوه، وقومي ثبطوين عن اهلجرة وطاعة اهلل

بغض النظر عن  ،من حيث هي ،وهذا كله يف دار الكفر أي دار احلرب
كون سكاهنا مسلمني أو كفارًا، ألن الدار ال خيتلف حكمها بالسكان، بل 

وعلى ذلك ال  .حتكم به، وباألمان الذي يأمن أهلها به خيتلف بالنظام الذي
إال أن الذي  .فرق بني أندونيسيا والقفقاس، وال بني الصومال واليونان

يستطيع إظهار دينه والقيام بأحكام الشرع املطلوبة إذا كان ميلك القدرة 
على حتويل دار الكفر اليت يسكنها إىل دار إسالم، فإنه حيرم عليه يف هذه 

الة أن يهاجر من دار الكفر إىل دار اإلسالم، سواء أكان ميلك القدرة احل
بذاته أم بتكتله مع املسلمني الذين يف بالده، أم باالستعانة مبسلمني من 
خارج بالده، أم بالتعاون مع الدولة اإلسالمية، أم بأية وسيلة من الوسائل، 

رم عليه حينئذ فإنه جيب عليه أن يعمل جلعل دار الكفر دار إسالم، وحت
والدليل على ذلك أن البالد اليت يعيش فيها إن كان يسكنها  .اهلجرة منها

كفار وحتكم بالكفر، فقد وجب على املسلمني قتال أهلها حىت يسلموا أو 
يعطوا اجلزية وحيكموا باإلسالم، ووجب عليه هو أيضًا، بوصفه مسلمًا من 

وإن كان  .هو أقرب إىل العدواملسلمني وباعتباره ممن يليهم الكفار وممن 
يسكنها مسلمون، وحيكمون بغري اإلسالم، أي بنظام الكفر، فقد وجب 
على املسلمني قتال حكامها حىت حيكموا باإلسالم، ووجب عليه هو 
باعتباره واحدًا من هؤالء املسلمني الذين ُيحكمون بالكفر، فهو على أي 

واملسلم  .ن كان قادرًا عليهحال قد وجب عليه القتال واالستعداد للقتال إ
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عن هاتني احلالتني، فهو إما ممن  هالذي يعيش يف دار الكفر ال خترج حال
وجب عليه جهاد الكفار الذين يلونه، وإما ممن وجب عليه قتال احلاكم 
الذي حيكم بالكفر، ويف احلالتني يعترب خروجه من دار الكفر اليت حتكم بغري 

وجب عليه فيه، أو فرارًا من من اجلهاد من مكان اإلسالم، أي بالكفر، فرارًا 
مقاتلة من حيكم بالكفر، وكالمها إمث عند اهلل كبري، ولذلك ال جيوز ملن كان 
قادرًا على حتويل دار الكفر إىل دار إسالم أن يهاجر منها ما دام ميلك القدرة 

انيا على حتويلها إىل دار إسالم، وتستوي يف ذلك تركيا واسبانيا ومصر وألب
 .بال فرق بينها ما دامت حتكم بنظام كفر
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 موقف اإلسالم من الرق واالسترقاق
جاء اإلسالم والرقيق موجود يف مجيع أحناء العامل، واالسترقاق نظام 

وال ُيعلم عن وجود  .شائع يف مجيع أحناء الدنيا عند مجيع الشعوب واألمم
ومل خيرب عن  .فيها األحرارناحية يف الدنيا إال ويتاَجر هبا بالرقيق، ويسترق 

وقد رأى اإلسالم أن هذه املشكلة تتعلق  .وجود بالد ليس فيها استرقاق
ل نـزبناحيتني اثنتني: إحدامها تتعلق باألرقاء الذين استرقوا بالفعل، والذين ي

اعتبارهم عن مستوى اعتبار غريهم من األحرار، ويعتربون سلعة كباقي 
 يها، فكان ال بد من عالج هذا الرقيق عالجًاالسلع تباع وتشترى ويساوم عل

أما الناحية الثانية فكانت  .يؤدي إىل عتق هؤالء األرقاء وجعلهم أحرارًا
لذلك  .تتعلق باالسترقاق، وال بد من عالجها عالجًا يضع حدًا لالسترقاق

وردت اآليات واألحاديث تعاجل هاتني الناحيتني العالج النافع لإلنسان املبين 
 .اقع اإلنسان وواقع العالقات اليت تقوم بني أفراده وبني أممهعلى و
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 معاجلة الرقيق
عاجل اإلسالم الرقيق معاجلة تودي إىل ختفيف وضع الرق املضروب 

وقد وضع أحكامًا كثرية يف هذا  .عليه، وتؤدي إىل عتقه جربًا واختيارًا
 سائل التالية:الشأن فصلها الفقهاء أمت تفصيل، وتتلخص هذه األحكام يف امل

َوَجد اإلسالم الناَس ميلكون األرقاء فعاجل مشاكل الرقيق بني  - 1
املالكني معاجلة جتعل للرقيق حقوقًا، وحتفظ عليه اعتبار كونه إنسانًا كاحلر 

وقد وصى اهلل تعاىل يف  .من حيث الصفات الفطرية اليت ُفطرت يف اإلنسان
ث الشريف باإلحسان إىل يف احلدي القرآن الكرمي كما وصى الرسول 

 تعاىل:  قال .معاشرهتم وحبسن األرقاء                   
                                

                                
 ومعىن:               وقال  .عبيدكم األرقاء: « تقوا اهلل ا

فيما ملكت أميانكم، هم إخوانكم جعلهم اهلل حتت أيديكم فأطعموهم مما 
ُيغلبهم، فإن كلفتموهم تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، وال تكلفوهم م ا 

وروى أيضًا من طريق أيب هريرة قوله: قال عليه  .رواه مسلم «فأعينوهم
ال يقولن أحدكم عبدي وَأميت، كلكم عبيد اهلل وكل »الصالة والسالم: 

وقد رفع الشرع  «نسائكم إماء اهلل، ولكن ليقل غالمي وجارييت وفتاي وفتايت
اهلل به ألن  دمه معصومًا يقتل احلّر لة الرقيق وجعله كاحلر، إذ جعلنـزم

 تعاىل يقول:                                
والقصاص املماثلة وعقاب املذنب، فيطلق القصاص على جزاء الذنب، 

 ومعىن كتب عليكم القصاص يف .ويطلق على أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل
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القتلى هو فرض عليكم جزاء الذنب يف القتلى أن يقتل القاتل، وهذا عام 
ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجة من طريق  .يشمل الذكر واألنثى واحلر والعبد

فاحلر والعبد  .وهذا عام «املسلمون تتكافأ دماؤهم» :ابن عباس قوله 
 .تله أيًا كانمتساويان يف أن كاًل منهما معصوم الدم حيرم قتله، ويقتل قا

وعلى ذلك جعل اإلسالم نفس العبد الرقيق كنفس احلر سواء بسواء، ودمه 
ناه» :كدم احلر معصومًا، قال  تل رواه أمحد وأبو داود  «من قتل عبده ق

وأيضًا قد جعل اإلسالم للرقيق احلق يف أن  .من طريق مسرة بن جندب
وأما ما جعله  .قيقيتزوج ويطلق ويتعلم ويكون شاهدًا على غريه من حر ور

لة الرقيق، نـزاإلسالم من حق ملالك اأَلمة يف االستمتاع هبا فإنه يرفع م
ويؤدي إىل عتقه، ألن استمتاع املالك بَأمته كاستمتاع الزوج بزوجته يرفع 

لة عند موالها، عالوة نـزلة اأَلمة إىل مرتبة الزوجة احلرة، وجيعل هلا منـزم
متاع من محل ووالدة يهيئ هلذه اأَلمة أن تعتق على ما يترتب عليه هذا االست

 .جربًا بعد موت موالها
فقد جعل عتق الرقبة يساعد  .حث اإلسالم على عتق األرقاء - 2

 العقبة  ينه على اقتحام ـم اهلل اجلليلة ويعـر نعـكـان على شـاإلنس
 تعاىل:  قال                              
  فجعل  .واالقتحام الدخول واتجماوزة بشدة ومشقة، والعقبة الشدة

األعمال الصاحلة عقبة وجعل عملها اقتحامًا هلا ملا يف ذلك من معاناة املشقة 
فحث اهلل يف اآلية على عتق  .وفك الرقبة ختليصها من الرق .وجماهدة النفس

أميا رجل أعتق » :حث الرسول على عتق األرقاء قال وكذلك  .األرقاء
نار رواه البخاري  «امرأً مسلماً استنقذ اهلل تعاىل بكل عضو منه عضوًا من ال

 .وبذلك يتبني أن اإلسالم رغَّب يف عتق األرقاء وجعل له ثوابًا كبريًا .ومسلم
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شرع اإلسالم أحكامًا عملية توجب عتق األرقاء، فقد شرع  - 3
جترب على العتق، إذ جعل عتق العبد اململوك للقريب احملرم يتم آليًا  أحكامًا

فكل إنسان  .مبجرد امللك سواء رضي املالك أم مل يرض، أعتق أم مل يعتق
ميلك قريبًا ذا رحم حمرم بالشراء أو اإلرث عتق عليه قريبه جربًا عنه مبجرد 

مسرة أن النيب  روى أبو داود عن احلسن عن .امللك دون حاجة إىل إعتاقه
  :وجعل تعذيب العبد من حتريق  «من ملك ذا رحم حمرم فهو حر»قال

أو قطع عضو أو إفساده أو ضرب العبد ضربًا مربحًا، جعل ذلك موجبًا 
من لطم »وقال:  .لعتقه، فإن مل يعتقه سيده عتقه احلاكم جربًا عن سيده

ه أن يعتقه ه فكفارت واملراد  .ابن عمررواه مسلم من طريق  «مملوكه أو ضرب
بالضرب الضرب املربح لورود أحاديث جتيز للسيد أن يضرب عبده ضرب 

فمن قتل  .وجعل اإلسالم عتق الرقبة كفارة الزمة لكثري من الذنوب .تأديب
 مؤمنًا خطأ فكفارته حترير رقبة مؤمنة قال تعاىل:             

                                          
                                     

                                   
                                ومن حنث يف ميينه فمما

  يكفر خطيئته حترير رقبة قال تعاىل:                  
                             

                         ومن ظاهر من
زوجته بأن قال هلا أنت عليَّ كظهر أمي مث عاد إليها فكفارته حترير رقبة قال 

 تعاىل:                               
                ومن أفسد صوم رمضان باجلماع فكفارته حترير
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 .فقال هلكت يا رسول اهلل  جاء رجل إىل النيب»عن أيب هريرة قال:  .رقبة
 .د ما تعتق رقبةوقعت على امرأيت يف رمضان قال: هل جت .قال: وما أهلكك قال

قال: فهل جتد  .قال: ال .قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني .قال: ال
بيل   قال: مث جلس فُأيت النيب .ما تطعم ستني مسكيناً قال: ال بعرق )أي زن

يها أهل  ؟قال: فهل على أفقر مّنا .أو قفة( فيه متر قال: تصدق هبذا ت فما بني الب
طعمه أحىت بدت أنيابه وقال: اذهب ف  ك النيبفضح .بيت أحوج إليه منا

أول ما أمر به عتق الرقبة ومل يتحول إىل غريه  فالنيب  رواه مسلم «أهلك
فكل هذه األحكام للكفارات تلزم املكفر  .إاّل بعد أن تبني له العجز عنه

 .عتق الرقبة
ومل يكتف اإلسالم بذلك بل جعل للعبد نفسه طريقة ألن يعمل 

وذلك  .فسه، كما جعل للمالك طريقة يعوض هبا عن مثن العبدعلى عتق ن
الم يف هذا وأمر اهلل بالقرآن به فقال تعاىل: ـورغب اإلس .يف حبث امُلكاَتب

                                   
                     .  وإذا كاتب املوىل عبده بأن

قال له: إن أتيتين بكذا يف مدة كذا فأنت حّر، كان واجبًا علي السيد أن 
وكان واجبًا  .يطلق عبده ليعمل، حىت حيصل على املال الذي كاتبه عليه

وقد  .كاتبةوال يصح له أن يرجع عن هذه امل .عليه أن يعتقه إذا أحضر املال
ف الفقهاء املكاتبة بأهنا حترير اململوك حااًل، ورقبته مآاًل، وإن الكتابة إذا عّر

 .ومىت أدى البدل خرج من ملك سيده .صحت خرج العبد من يد سيده
ويالحظ فيها أهنا قد سلكت  .فهذه األحكام كلها لعتق األرقاء

كام اليت تنفذها طريقة التوجيه باحلث والترغيب، وطريقة التشريع باألح
وهي كلها أحكام تؤدي  .الدولة بالقوة إذا مل ينفذها الفرد بدافع تقوى اهلل
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إىل إجياد التفكري، والعمل عند املالكني بعتق األرقاء، وتؤدي إىل إجياد 
التفكري والعمل عند األرقاء أنُفِسهم بأن يعملوا لعتق أنُفِسهم من الرق، 

 .اء الرق من اتجمتمعوهذا جيعل السري متجهًا إىل إهن
مل يكتف اإلسالم باحلث على العتق وإجياد أحكام جترب على  - 4

إذ جعل  .العتق، بل جعل يف بيت مال املسلمني بابًا خاصًا لعتق األرقاء
 لعتق األرقاء، وجعله أحد األبواب الثمانية، قال تعاىل:  تصرف الزكاة  

                                       

                                  

          :فقوله      ومل يعّين  .يعين عتق األرقاء
الباب قدرًا معينًا، فيجوز للدولة أن جتعل مقدارًا من أموال الزكاة لعتق هلذا 

األرقاء، بل جيوز هلا أن جتعل كل مال الزكاة يف عتق األرقاء إذا مل تكن 
وذلك ألن صرف الزكاة  .هنالك ضرورة ملصرف آخر من مصارف الزكاة

حد من ال جيب أن يكون لألبواب الثمانية، بل جيوز أن خيصص يف باب وا
 .هذه األبواب حسب ما يتراءى خلليفة املسلمني
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 معاجلة االسترقاق
كانت أبواب االسترقاق يف النظم القدمية اليت كان معمواًل هبا يف 

فكانت تقضي باسترقاق املدين املفلس،  .العامل حني جاء اإلسالم كثرية
رقاق وكانت تقضي باست .فالدائن إذا أعسر مدينه وأفلس كان له أن يسترقه

اإلنسان عقوبة على بعض ما يرتكبه من اجلرائم واخلطايا، وكانت تتيح 
للحر أن يقبل الرق على نفسه، فيبيع نفسه لغريه، بشرط أن يعتقه بعد زمن 

وكانت القبائل القوية تبيح لنفسها استرقاق أفراد القبيلة  .يتفقان عليه
اق األسرى، وكانت احلروب والغزوات بوجه عام تقضي باسترق .الضعيفة

وكان بعضها حيصر  .وتبيح استرقاق أهل البالد كلهم إذا استولوا عليهم
 .االسترقاق مبن يؤخذون أسرى يف احلروب من الرجال والنساء واألطفال

وأْعُتِرف  .فمن أخذ أسريًا يف حرب مشروعة واسترق يف ذلك أعترب رقيقًا
 .بكونه رقيقًا

ان حيصل فيها االسترقاق فلما جاء اإلسالم وضع لألحوال اليت ك
فبني بالنسبة  .أحكامًا شرعية غري االسترقاق، وَفصَّل األمر يف حالة احلرب

 للمدين املفلس أن ينتظر الدائن إىل ميسرة، قال تعاىل:        

                    وَبيَّن العقوبات على الذنوب ُمَفصَّلة وال سيما
يف  اهلل  إليها   بة السرقة اليت كان جزاؤها االسترقاق، واليت أشارعقو

 القرآن:                                  فقد بيَّن
 قطع اليد، قال تعاىل:  - أي السرقة -اإلسالم عقوبتها      

                             .  وجعل العقد بني العبد
وحرم استرقاق األحرار حترميًا قاطعًا،  .واملوىل على العتق ال على االسترقاق
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ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: »قال عليه الصالة والسالم قال اهلل عز وجل: 
ًا رجل أعطى يب مث غدر، ورجل باع حرًا فأكل مثنه، ورجل استأجر أج ري

أما  .فاهلل تعاىل خصم لبائع احلر .رواه البخاري «فاستوىف منه ومل يعطه أجره
ففي  .حالة احلرب فقد َفصَّل فيها اإلسالم فمنع استرقاق األسرى مطلقًا

السنة الثانية للهجرة بيَّن حكم األسرى، بأنه إما َمنٌّ عليهم بإطالق سراحهم 
 .مثلهم من املسلمني أو الذمينيدون مقابل، وإما فداؤهم مبال أو بأسرى 

 قال تعاىل:  .وبذلك يكون قد منع استرقاق األسرى            

                                 

                          فاآلية صرحية يف هذا املعىن: املّن
واللغة العربية تقضي حبصر حكم األسرى  .أو الفداء، وال حتتمل غريه مطلقًا

يف أحد هذين األمرين املنُّ أو الِفداء، ألن إمَّا للتخيري بني شيئني، وللحصر 
هبما  وهنا جاءت خمرية بني املّن والِفداء وحاصرة احلكم .يف هذين الشيئني
  :ذلك بـ  حني عبَّرت عن     :املفيدة للحصر فيما يذكر بعدها 

                  .  وهنا قد يعرض سؤال كان موضع شبهة عند
هذا  .بعض الفقهاء أخذوا منه أن للخليفة أن يسترق األسرى إذا رأى ذلك

فإن هذه اآلية  .ه اآليةقد استرق بعد نزول هذ السؤال هو أن النيب 
بدء احلرب بني الرسول وكفار قريش،  قبلنزلت يف السنة الثانية بعد اهلجرة 

وعمل الرسول يعترب تشريعًا كما يعترب تفسريًا  .والرسول استرق يف حنني
آليات اهلل، فكيف مينع االسترقاق لألسرى هبذه اآلية مع أن الرسول استرق 

على ذلك هو أن عمل الرسول وقوله بالنسبة  واجلواب ؟بعد نزوهلا يف حنني
آليات القرآن إما تفصيل جممل، أو تقييد مطلق، أو ختصيص عام، وال يكون 

وآية األسرى ليست جمملة حىت تفصل،  .عمل الرسول وقوله ناسخًا للقرآن
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وال ألفاظها ألفاظ عموم حىت ختصص، وال مطلقة حىت تقّيد، فإذا صح أن 
 .وهلا فإن عمله يكون ناسخًا هلا، وذلك ال جيوزالرسول استرق بعد نز

وعالوة على ذلك فإن كون الرسول قد استرق األسرى خرب آحاد وهو 
 يعارض آية:                   وإذا عارض خرب اآلحاد القطعي

وعلى ذلك فال اعتبار ملا  .من اآليات واألحاديث يرد خرب اآلحاد دراية
على أن واقع  .ن أن الرسول استرق األسرى بعد نزول آية األسرىميروى 

ما حصل من الرسول أنه يف غزوة حنني قد اصطحب احملاربون من 
املشركني معهم نساءًً وأطفااًل يف املعركة لتكثري سوادهم ولتحميس رجاهلم، 
فلما كسروا يف املعركة صار النساء واألطفال سبيًا وقسمهم الرسول على 

فلما روجع يف هذا السيب استوهب املسلمني ما هلم  .ربني من املسلمنياحملا
فكان هذا دااًل على  .من حق يف السيب عن طيب نفس ورد السيب إىل أهله

جواز استرقاق السيب، وهو النساء والصبيان الذين يصحبون الرجال يف 
بون إذا وأما غري السيب وهم الرجال احملار .املعركة لتكثري السواد وللتحميس

مل يسترق أحدًا من ذكورهم مطلقًا، ومل  أخذوا أسرى فإن الرسول 
يصح أنه استرق أسريًا من الذكور احملاربني، ال من العرب، وال من اليهود، 

وأما  .وكلمة أسري إذا أطلقت تنصرف إىل الذكر احملارب .وال من النصارى
ومن ذلك  .األسرى املرأة والطفل فإنه يطلق عليهم يف اللغة السيب، وليس

يتبني أن اإلسالم منع استرقاق األسرى من الرجال احملاربني وخّير اخلليفة يف 
السيب بني االسترقاق واإلطالق، وليس فيهم فداء، كما فعل الرسول يف سيب 

سترقهم مث أطلقهم، وكما فعل يف سيب خيرب تركهم أحرارًا ومل احنني 
فال اجليش يف احلرب، أما إذا ظلوا وهذا إذا صحبت النساء واألط .يسترقهم

وعمل اخلليفة يف مسألة  .يف بيوهتم فال شيء عليهم، ال أسر وال سيب
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استرقاق السيب إمنا يسري هبا حسب ما تقتضيه السياسة احلربية يف معاملة 
األعداء، وليس املقصود به االسترقاق، وإمنا هو معاملة من معامالت احلرب 

 .يفة، يفعل ما يراه وما يقتضيه املوقف بالنسبة للعدواليت ترك األمر فيه للخل
ومن ذلك يتبني أن اإلسالم عاجل االسترقاق فمنع مجيع احلاالت اليت 
حيصل فيها االسترقاق، وترك للخليفة اخليار يف حالة السيب تبعًا للموقف 

وبذلك يكون قد قضى على االسترقاق، وال سيما حني  .بالنسبة للعدو
س إخراج النساء واألطفال مع اجليش لتكثري السواد يبطل عند النا

والتحميس كما هي احلال يف احلروب احلديثة منذ قرون حىت اليوم، فإنه ال 
يبقى وال حالة واحدة حيصل فيها االسترقاق مطلقًا، وبذلك يكون اإلسالم 

 .منع االسترقاق
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 العالقات بني األفراد
اذج من األحكام الشرعية هذه األحكام السابقة اليت ُشِرَحت هي من

 .املتعلقة بالدولة اإلسالمية، وبعالقاهتا بغريها من الدول والشعوب واألمم
وقد بّين فيها بعض األحكام منوذجًا لسائر األحكام، حىت يتبّين املسلم منها 
األساس الذي تقوم عليه هذه العالقة العامة، ونوع األحكام اليت تعاجل 

ني األفراد تقوم عليها مصاحلهم يف معاشهم، وهناك عالقات ب .مشاكلها
وقد جاء اإلسالم فعاجل هذه العالقات بني األفراد بأحكام شرعية خاصة 

 .بالعالقات الفردية، عامة لإلنسان من حيث هو إنسان
واإلسالم يف تشريعه كله يشرِّع لإلنسان ال ألفراد معينني، ولكنه 

ؤالء األفراد بوصفهم اإلنساين يشرِّع لإلنسان املمثل يف أفراد، ويشرع هل
باعتبارهم جمموعة من الناس يكّونون مجاعة، ويشرع هلؤالء األفراد وهلذه 
اجلماعة ما حيتاجونه من عالقات، ومن العالقات بني األفراد اليت بوجودها 

وملا كان املقصود باإلنسان جنس اإلنسان، بغض النظر عن  .يتكوَّن اتجمتمع
وملا  .، فإن التشريع جاء هلذا اإلنسان ال لفرد معيَّنكونه خالدًا أو حممدًا

كان املقصود بالفرد هو الشخص املعيَّن من حيث كونه خالدًا أو حممدًا 
املعني، فإن اإلسالم قد جعل القيام بتكاليف التشريع مطلوبًا من الفرد 
باعتبار فرديته هو، ومقصودًا به معاجلة مشاكل الفرد أي فرد، ومأمورًا 

فاألحكام وإن شرعت لإلنسان، فإن الذي  .تقيد بكل ما جاء يف اإلسالمبال
ُطِلب منه القيام بتكاليفها هو الفرد املعّين، أي خالد وحممد، ولكن ال 
باعتبار فرديته اخلاصة به، واليت ال يشاركه فيها غريه كطوله، أو حبه 

بق عليه للخضار وعزوفه عن اللحوم، بل للفرد باعتبار كونه إنسانًا تنط
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صفات اإلنسان الفطرية، مما يكون مظهرًا من مظاهر الطاقة احليوية اليت 
وقد جاء اإلسالم باألحكام لتنظيم  .تظهر يف أفعال هذا الفرد باعتباره إنسانًا

العالقات بني األفراد يف حياهتم املعاشية العامة واخلاصة، أي جاء باألحكام 
بعض، كما جاء باألحكام اليت لتنظيم العالقات بني الناس بعضهم مع 

شرعت لتنظيم العالقات بني الناس وبني الدولة، وبني الدولة وغريها من 
فكلها أحكام يكلف هبا  .الدول، أو لتنظيم اجلماعة من حيث هي مجاعة

 .الفرد املعني، حممد أو خالد أو حسن، ولكن من حيث كونه إنسانًا
أن اإلسالم حني شّرع  ومن تتبع األحكام الشرعية يف مجلتها، جند

األحكام راعى مصلحة الفرد مبشخصاته اخلاصة، ومصلحة اجلماعة اليت 
يعيش فيها باعتبارها مجاعة مكونة من أفراد من حيث كوهنا مجاعة، ال من 

فإنه حني يشرع للجماعة مبا بينها من عالقات  .حيث العالقات بني أفرادها
بينه وبني غريه من عالقات  يراعي مصلحة الفرد، وحني يشرع للفرد مبا

ولذلك جتده حني جعل للدولة حق أخذ مال من  .يراعي مصلحة اجلماعة
املسلمني إلدارة شؤون الرعية إذا مل تكف موارد بيت املال املنصوص عنها، 
قيد الدولة بأن ال تأخذ إاّل ملا أوجبه اهلل على اجلماعة، كأخذ مال للجهاد، 

ن ال تأخذ هذا إاّل من فضول مال األغنياء، أي أو إلطعام جائعني، وقيدها بأ
ما يزيد عن حاجاهتم األساسية اليت هي املأكل وامللبس واملسكن، وحاجاهتم 
الكمالية اليت تعترب ضرورية حسب اصطالح جمتمعهم، أي حسب املعروف 
من حاجات أمثاهلم، كالزواج وما يركبونه لقضاء حاجاهتم البعيدة، 

فهذا التشريع حلفظ اجلماعة روعيت فيه  .لكوكاخلادم، وما شاكل ذ
وجتد الشرع أيضًا حني يبيح للفرد أن يبين بيتًا أو يزرع  .مصلحة الفرد

بستانًا جيعل عليه حق الطريق للناس، ومينعه من البناء والغراس أو الزرع على 
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وحني أباح للفرد  .أي وجه يعتدي به على حق الطريق، أو على ملكية عامة
ك خارج ديار اإلسالم يف جتارة، منعه من أن يبيع السالح وكل ما بيع ما ميل

فهذا تشريع للفرد روعيت فيه مصلحة  .يقوى به العدو على املسلمني
  .اجلماعة

وعليه فالتشريع الذي ُيَنظِّم العالقات بني األفراد مع كونه تشريعًا 
 عن كونه للعالقات الفردية، ولكنه ال ينفصل عن كونه تشريعًا إلنسان، وال

تشريعًا للجماعة، وال عن كونه تشريعًا للمجتمع أي للعالقات القائمة بني 
وعلى هذا فنماذج األحكام الشرعية املتعلقة بعالقات  .أفراد هذه اجلماعة

األفراد هي أحكام شرعية عامة لبين اإلنسان، وإن عاجلت عالقات أفراد، 
فمثاًل البيع  .رون القيام هباوكانت تنطبق على األفراد املعينني الذين يباش

أحكام شرعية لتنظيم العالقات بني األفراد الذين يطبقون أحكام اإلسالم 
حتت راية الدولة اإلسالمية، فهم الذين يباشرون هذه األحكام، ولكنها 

وحني يباشر البيع حممد وخالد  .تنطبق على مجيع األفراد من بين اإلنسان
أحكام البيع ألهنما تلبسا بالبيع، وليس مطالبًا يكونان مها املخاطبني بتنفيذ 

فأحكام البيع شرعت ليطبقها  .هبا حسن وصاحل اللذان ال يتلبسان بالبيع
األفراد، ولكن على اعتبار أهنم من بين اإلنسان، ويعيشون يف مجاعة، 

وملا كان الفرد املسلم ال بد من  .ويطبقوهنا حني حتصل املشكلة ويباشروهنا
كام اإلسالم على أعماله الفردية، كان فرض عني عليه أن أن يطبق أح

يعرف حكم الشرع يف كل مسألة يريد مباشرهتا، فكان من املفيد عرض 
مناذج من األحكام املتعلقة بعالقات األفراد مع بعضهم ليعرفها املسلمون 

 .ويراجعوا كتب الشريعة ملعرفة ما حيتاجون
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لبيع  ا
ويطلق البيع على الشراء  .ضد الشراءالبيع لغة مطلق املبادلة وهو 

فيقال باعه منه مبعىن اشتراه، شروه هلم  .أيضًا، كما يطلق الشراء على البيع
وأما البيع  .مبعىن باعوه، فيطلق كل منهما على اآلخر، والقرينة تعني املراد

والبيع جائز  .شرعًا فهو مبادلة مال مبال متليكًا ومتلكًا على سبيل التراضي
 قال اهلل تعاىل:  .ب والسنةبالكتا             :وقال        
         :وقال                      . 

تفرقا» :وقال  وروى رفاعة أنه  .رواه البخاري «البيعان باخليار ما مل ي
فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار  إىل املصلى خرج مع النيب 

إن التجار »ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال:  فاستجابوا لرسول اهلل 
بعثون يوم القيامة فجاراً إالّ من اتقى اهلل وبّر وصدق وروى  .رواه الترمذي «ي

ع»أنه قال:  أيضًا من طريق أيب سعيد عن النيب   التاجر الصدوق األمني م
ن ءال ويشترط يف البيع وجود اإلجياب والقبول بلفظ  .«بيني والصديقني والشهدا

 .يدل على كل واحد منهما، أو ما يقوم مقام اللفظ كإشارة األخرس
أما البيع عمليًا كأن يأخذ املشتري السلعة ويدفع  .والكتابة تعترب من اللفظ

ينظر فيها، مثنها كبيع اخلبز والصحف وطوابع الربيد وما شاكل ذلك فإنه 
فإن كانت السلعة معروفة الثمن يف السوق ليس فيها مساومة فإن العمل 
حينئذ يدل على اإلجياب والقبول فيعترب بيعًا، وهو ما يطلق عليه الفقهاء بيع 

أما إن كان مثن السلعة غري حمدد يف السوق وحيتاج إىل مساومة فإنه  .املعاطاة
ال يدل على اإلجياب والقبول، إذ ميكن ال يصح فيه بيع املعاطاة، ألن العمل 

إذ  .أن تدخله املنازعات، وهذا خالف ما جيب أن تكون عليه املعامالت
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جيب أن تكون املعامالت على وجه مينع املنازعات، فال يعترب حينئذ بيع 
ومن ذلك يتبني أنه ملا  .املعاطاة بيعًا، خللّوه من النص على اإلجياب والقبول

بول شرطًا يف صحة البيع فإنه ال بد من أن حيصال بلفظ كان اإلجياب والق
يدل عليهما، أو بإشارة أو عمل يدل عليهما داللة قطعية ال حتتمل غريمها 

 .مع عدم املنازعة
ويتم البيع يف غري املكيل واملوزون واملعدود مبجرد انتهاء العقد، وال 

بضه كان يف ضمان يشترط يف ذلك القبض إلمتام البيع، فإن تلف املبيع قبل ق
املشتري، ال يف ضمان البائع، كبيع الدار والدابة والسيارة وما شاكل ذلك، 

اخلراج » :يقول مما ليس مبكيل وال موزون وال معدود، ألن الرسول 
فلو  .وهذا البيع مناؤه للمشتري فضمانه عليه .رواه أبو داود «بالضمان

وملا »شتري وليس للبائع: اشترى دابة ومل يقبضها فولدت، فإن ولدها للم
ه النيب ه فقال  ، روى ابن عمر أنه كان على بكر لعمر صعب فقال ل ي بعن

عمر: هو لك يا رسول اهلل فاشتراه، مث قال: هو لك يا عبد اهلل بن عمر فاصنع 
ه ما شئت فهذا حصل فيه التصرف بالبيع قبل قبضه فهو  .رواه البخاري «ب

أما إذا وقع البيع على مكيل  .ن وال معدودمستثىن، ألنه غري مكيل وال موزو
أو على موزون أو على معدود فإن البيع ال يتم فيها إاّل بقبض املبيع، فإذا 

هنى عن بيع الطعام  تلف املبيع قبل قبضه فهو من مال البائع، ألن النيب 
ه»: قبل قبضه، ولقوله  بيعه حىت يستوفي بتاع طعامًا فال ي رواه  «من ا

كنا نشتري الطعام من الركبان »وى مسلم عن ابن عمر قال: ور .البخاري
ه  جزافاً فنهانا رسول اهلل بيعه حىت ننقله من مكان فهذا يدل على أن  .«أن ن

املبيع يف ضمان البائع، ولو دخل يف ضمان املشتري جلاز له بيعه والتصرف 
فيه، فيه كما بعد القبض، فلما هنى عن بيعه قبل قبضه فقد هنى عن التصرف 
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وإنه  .ومعناه مل يتم ملكه له، فهو يف ضمان البائع، وليس يف ضمان املشتري
وإن كان قد ورد النهي عن الطعام، فإن الطعام ال خيلو أن يكون مكياًل أو 
موزونًا أو معدودًا، فيكون النهي منصبًا على الطعام مكياًل، وعلى الطعام 

عن بيع كل مكيل وموزون موزونًا، وعلى الطعام معدودًا، فيشمل النهي 
ومعدود حىت يقبض، سواء أكان طعامًا أم غري طعام، ألنه ورد يف بعض 
األحاديث نص على الكيل، وبعضها نص على السلع، ويف بعضها نص على 

من ابتاع طعامًا فال يبعه حىت »قال:  فقد روى مسلم أن النيب  .الشيء
إين أشتري بيوعاً فما  ،اهلليا رسول  :قلت»وعن حكيم بن حزام قال:  «يكتاله
رواه  «قال: فإذا اشتريت بيعاً فال تبعه حىت تقبضه ؟منها وما حيرم علّي حيل يل

باع السلع حيث تبتاع حىت   أن النيب»وعن زيد بن ثابت:  .أمحد هنى أن ت
قال:  وروى أمحد أن النيب  .رواه أبو داود «حيوزها التجار إىل رحاهلم

فهذه األحاديث كلها  .«ل أو وزن فال يبعه حىت يقبضهمن اشترى طعاماً بكي»
دالة على عموم األشياء املكيلة واملوزونة واملعدودة، بدليل استثناء غري املكيل 
واملوزون واملعدود حبديث ابن عمر الذي ذكر فيه أنه أي رسول اهلل اشترى 

قبض من عمر مجاًل، ووهبه لعبد اهلل بن عمر قبل قبضه، فال يشترط فيه ال
خبالف املكيل واملوزون واملعدود، فشرط متام البيع فيها قبض املشتري 

والقبض املعترب قبضًا شرعًا خيتلف باختالف األشياء، فقبض كل  .للمبيع
شيء حبسبه، فإن كان مكياًل أو موزونًا فقبضه بكيله أو وزنه، ملا روى 

وعن  .«كتلإذا بعت فكل، وإذا ابتعت فا»قال:  البخاري أن رسول اهلل 
بتاع التمر من بطن من اليهود يقال هلم بنو قينقاع، أعثمان قال: كنت 

يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، » فقال:  فأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول اهلل
وإن كانت  .أما إن كان املبيع دراهم ودنانري فقبضها باليد .«وإذا بعت فكل
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وإن كان مما  .متشيته من مكانهوإن كان حيوانًا فقبضه  .ثيابًا فقبضها نقلها
ال ينقل وُيحول كالدار واألرض فقبضه التخلية بينه وبني مشتريه ال حائل 

ألن كلمة قبض لفظ له مدلول اصطالحي، فإن مل يرد نص شرعي  .دونه
وجيوز القبض قبل دفع الثمن  .عليها فيعترب واقع ما تدل عليه عند القوم

عقد فمىت وجد بعد العقد فقد وقع وبعده، ألن التسليم من مقتضيات ال
 .موقعه، وكذلك قبض الثمن فال يتوقف قبض أحدمها على اآلخر
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لعباد فبيعه حرام  كل ما حرم على ا

هناك أشياء َحرَّم اهلل أكلها كلحم امليتة، وأشياء َحرَّم اهلل شرهبا 
ا كاخلمر، وأشياء َحرَّم اهلل اختاذها كاألصنام، وأشياء حرَّم اهلل اقتناءه

فهذه األشياء وردت النصوص  .كالتماثيل، وأشياء َحرَّم صنعها كالصور
فما َحرَّمه اهلل على العباد من  .الشرعية من آيات وأحاديث يف حترميها

األشياء اليت ورد نص شرعي يف حترميها، سواء َحرَّم أكلها أو شرهبا أو غري 
اد يكون حرامًا لتحرمي ذلك، فإن بيع هذه األشياء اليت َحرَّمها اهلل على العب

ه َحرَّم بيع »يقول:  عن جابر أنه مسع رسول اهلل  .مثنها إن اهلل ورسول
زاخلمر وامليتة واخل ن .ير واألصنامـن ة فإ ت  هفقيل: يا رسول اهلل أرأيت شحوم املي

 .، هو حرامفقال: ال ؟يطلى هبا السفن، ويدهن هبا اجللود، ويستصبح هبا الناس
عند ذلك: قاتل اهلل اليهود، إن اهلل ملا َحرَّم شحومها مجلوه  مث قال رسول اهلل 

وعن ابن عباس أن النيب  .ومجلوه أذابوه .رواه البخاري «مث باعوه فأكلوا مثنه
  :اهلل اليهود ثالثًا، إن اهلل حرَّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا  قاتل»قال

هأمثاهنا، وإن اهلل إذا َحرَّم على قوم أكل شيء َحرَّ  .رواه البخاري «م عليهم مثن
وهذا النص الشرعي يف التحرمي غري معلل وال يوجد نص شرعي آخر 

فال يقال العلة يف حترميها عدم املنفعة  .يعللها، ولذلك تبقى مطلقة غري معللة
املباحة ليتوصل من ذلك إىل أنه إن كانت فيها منفعة مباحة جازت، ألنه 

ولذلك كان  .حيتمل أن ُيفهم منه أنه معلل نص ظاهر فيه عدم التعليل، وال
 .بيع ما ُحرِّم على العباد حرامًا، سواء أكانت فيه منفعة مباحة، أم مل تكن

ومن هنا َحُرَم َبْيُع األصنام والصلبان، وَحُرَم َبْيُع التماثيل إن كانت لذي 
روح كإنسان وحيوان، وحرم بيع التصاوير اليت ترسم باليد إذا كانت 

 .لذي روح كإنسان وحيوان تصاوير
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 ال جيوز بيع ما ليس عندك

ال جيوز بيع السلعة قبل متام ملكها، فإن باعها يف هذه احلال كان 
وهذا يصدق على حالتني، إحدامها أن يبيع السلعة قبل أن  .البيع باطاًل

ميلكها، والثانية أن يبيعها بعد أن يشتريها، ولكن قبل أن يتم ملكه هلا 
يشترط يف متام ملكه القبض، ألن عقد البيع إمنا يقع على  بالقبض فيما

امللك، وما مل ميلك بعد، أو اشتراه ولكن مل يتم ملكه له بعد، ألنه مل يقبضه 
فقد هنى  .ال يقع عليه عقد البيع، ألنه مل يوجد حمل يقع عليه العقد شرعًا

قلت: » م بن حزام قال:يعن حك .عن بيع ما ال ميلكه البائع رسول اهلل 
ن  يعه م ب يعه، مث أ ب يا رسول اهلل يأتيين الرجل يسألين عن البيع ليس عندي ما أ

وعن عمرو بن شعيب  .رواه أمحد «ال تبع ما ليس عندك»فقال:  ،«السوق
ال حيل سلف وبيع، وال شرطان » :عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل 

فتعبري  .رواه أبو داود «يف بيع، وال ربح ما مل تضمن، وال بيع ما ليس عندك
الرسول مبا ليس عندك عام يدخل حتته ما ليس يف ملكك، وما ليس يف 

ويؤيد ذلك األحاديث الواردة يف  .قدرتك تسليمه، وما مل يتم ملكك له
فإهنا تدل على  .النهي عن بيع ما مل يقبض مما يشترط يف متام ملكه القبض

اؤه له مل جيز بيعه حىت يقبضه، أن من اشترى ما حيتاج إىل قبضه حىت يتم شر
بتاع طعامًا فال » :فيكون حكمه حكم بيع ما ال ميلك، لقول النيب  من ا

هنى عن   أن النيب»وملا روى أبو داود:  .رواه البخاري «يبعه حىت يستوفيه
باع السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم وملا روى ابن  ،«أن ت

ء الصدقات حىت تقبضهنى   أن النيب»ماجة:  وملا روى  ،«عن شرا
إين » :لعتاب بن أسيد ، أنه قال: قال رسول اهلل البيهقي، عن ابن عباس
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فهذه  .«قد بعثتك إىل أهل اهلل، وأهل مكة، فاهنهم عن بيع ما مل يقبضوا
األحاديث صرحية يف النهي عن بيع ما مل يقبضوه، ألنه مل يتم ملك البائع له، 

ىل قبضه ال يتم امللك عليه حىت يقبضه املشتري، وألنه من ألن ما حيتاج إ
 .ضمان بائعه

ومن ذلك يتبني أنه يشترط يف صحة البيع أن تكون السلعة قد 
أما إن كان مل ميلكها، أو ملكها ومل تتم  .ملكها البائع، ومتت ملكيته هلا

مما  ملكيته هلا فال جيوز بيعه هلا مطلقًا، وهذا يشمل ما ملكته ومل تقبضه
أما ما ال  .يشترط فيه لتمام البيع القبض، وهو املكيل واملوزون واملعدود

يشترط لتمام ملكه القبض، وهو غري املكيل واملوزون واملعدود مثل احليوان 
والدار واألرض وما شاكل ذلك فإنه جيوز للبائع أن يبيعه قبل قبضه، ألن 

يع، سواء قبضه أم مل جمرد حصول عقد البيع باإلجياب والقبول قد مت الب
فمسألة عدم البيع ليست متعلقة  .يقبضه، فيكون قد باع ما مت ملكه له

 .بالقبض وعدم القبض، وإمنا هي متعلقة مبلكية البيع، وبتمام هذه امللكية له
أما جواز بيع ما مل يقبض من غري املكيل واملوزون واملعدود فثابتة باحلديث 

مر أنه كان على بكر لعمر صعب: وروى البخاري عن ابن ع .الصحيح
بعنيه، فقال عمر: هو لك فاشتراه مث قال: هو لك يا عبد اهلل   فقال له النيب»

وهذا تصرف يف البيع باهلبة قبل قبضه مما يدل  .«بن عمر، فاصنع به ما شئت
على متام ملك املبيع قبل قبضه، ويدل على جواز بيعه ألنه قد مت ملك البائع 

ما ملكه البائع ومت ملكه عليه جاز له بيعه، وما مل ميلكه أو مل  وعليه فإن .له
وعليه فإن ما يفعله صغار التجار من مساومة  .يتم ملكه عليه ال جيوز له بيعه

املشتري على السلعة، مث االتفاق معه على الثمن، وبيعه إياها، مث الذهاب إىل 
للمشتري ال جيوز،  تاجر آخر لشرائها ملن باعوها له، وإحضارها وتسليمها



 

 291 

ألنه بيع ما مل ميلك، فإن التاجر حني سئل عن السلعة مل تكن عنده، ومل 
يكن ميلكها، ولكنه يعرف أهنا موجودة يف السوق عند غريه، فيكذب وخيرب 
املشتري أهنا موجودة ويبيعه، مث يذهب ليشتريها بعد بيعها، فهذا حرام ال 

ذلك ما يفعله أصحاب دكاكني وك .جيوز ألنه باع سلعة مل ميلكها بعد
سوق اخلضرة وسوق احلبوب من بيعهم اخلضرة والقمح قبل أن يتم ملكهم 

فإن بعض التجار يشترون اخلضرة، أو القمح من الفالح، وقبل أن  .هلا
يقبضوها يبيعوهنا، فهذا ال جيوز ألنه من الطعام الذي ال يتم ملكه إال 

فإن بعضهم  .ائع من بالد أخرىوكذلك ما يفعله املستوردون للبض .بقبضه
 يشتري البضائع ويشترط فيها تسليم البالد، مث يبيعها قبل أن تصل، أي قبل

 .بعد ملكه يتم مل ملا بيع ألنه حرام بيع فهذا .هلا ملكهم يتم أن
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 بيع السََّلم
بيع ما ال ميلكه وما مل يتم ملكه بعد حرام، لورود األحاديث يف 

ة تشمل كل بيع مل ميلك ومل يتم ملكه، قال واألحاديث جاءت عام .ذلك
 :«ن ا»وقال لعتَّاب بن ُأَسْيد:  .رواه أمحد «ال تبع ما ليس عندك هنهم ع

 .إال أن هذه األدلة العامة قد خصصت يف غري بيع السلم .«وهضبيع ما مل يقب
من أسلف » :أما بيع السلم فقد استثناه الشرع من النهي وأجازه، قال 

والسَلم  .رواه البخاري «كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوميف شيء ففي 
وهو أن يسلم عوضًا حاضرًا يف عوض  .السَلف بفتحتني وزنًا ومعىن

أي أن يسّلف مااًل مثنًا لسلعة يقبضها بعد مدة  .موصوف يف الذمة إىل أجل
م والسَلم نوع من البيع ينعقد مبا ينعقد به البيع، وبلفظ السَل .ألجل معني

 .والسَلف، ويقال أسَلم وأسَلف، ويعترب فيه من الشروط ما يعترب يف البيع
وقد جرى تعامل الناس بالسَلم والتسليف، ألهنم يف حاجة إليه، وال 
سيما الفالحني والتجار، فإن أرباب الزروع والثمار حيتاجون إىل النفقة على 

مار من أعمال، وقد أنفسهم وعليها، ليتمموا ما حتتاج إليه تلك الزروع والث
يعوزهم املال فال جيدونه، فيبيعون حماصيلهم قبل خروجها بثمن معجل 
يقبضونه حااًل يف جملس العقد، على أن يسلموا السلعة للمشتري عند حلول 

وإن التجار قد يبيعون بضاعة ليست عندهم إىل أجل  .األجل املضروب
د على أن يسلموا معلوم يعينونه، ويقبضون الثمن حااًل يف جملس العق

 .البضاعة عند حلول األجل املضروب
  قدم النيب»وجواز السلم ثابت بالسنة فعن ابن عباس قال: 

املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني فقال: من أسلف يف متر فليسلف يف 
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وعن عبد الرمحن بن  .رواه مسلم «كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم
فكان   كنا نصيب املغامن مع رسول اهلل» بن أيب أوىف قاال: أبزى وعبد اهلل

تينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم يف احلنطة والشعري والزبيب إىل أجل  يأ
قاال: ما كنا نسأهلم عن  ؟مسمى، قال: قلت أكان هلم زرع أو مل يكن هلم زرع

ّنا كنا نسلف على عهد رسول »ويف رواية:  .رواه البخاري «ذلك   اهللإ
رواه  «وأيب بكر وعمر يف احلنطة والشعري والتمر والزبيب إىل قوم ما هو عندهم

أما ما هي  .فهذه األحاديث كلها دليل واضح على جواز السلم .أبو داود
األشياء اليت جيوز فيها السلم، وما هي األشياء اليت ال جيوز فيها السلم، فإنه 

لم بيع ما ال ميلك، وبيع ما مل وذلك أن الس .واضح يف احلديث واالمجاع
السلم منها بالنص فخصص املنع يف  وقد استثين .يتم ملكه، ومها ممنوعان

ولذلك ال بد من أن يكون الشيء الذي يصح فيه السلم منصوصًا  .غريه
وبالرجوع إىل النصوص جند أن السلم جيوز يف كل ما يكال ويوزن  .عليه

ما يكال ويوزن فلما ثبت من أما جوازه في .كما جيوز يف كل معدود
النَِّبيُّ »َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:  ِدمَ  َسلََّم  -َق ِه َو ْي َة َوُهْم  -َصلَّى اللَّهُ َعَل َن ي ِد َم اْل

اللَّهِ  َوالثََّلاَث، َفَقالَ َرُسولُ  : -َصلَّى اللَّهُ َعَلْيهِ َوَسلَّمَ  -ُيْسِلُمونَ ِفي التَّْمرِ السََّنتَْينِ 
ْعُلوٍمَمنْ َأ َجٍل َم ى َأ ْعُلوٍم ِإَل ْزٍن َم ، َوَو ْعُلوٍم "بداية « ْسَلفَ َفْلُيْسِلفْ ِفي َثَمٍن َم

ويف رواية أخرى البن عباس قال: ، اتجمتهد وهناية املقتصد البن رشد احلفيد"
من أسلف يف شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إىل » :قال رسول اهلل 

يدل على أن املال الذي يسلم يكون مما فهذا  .رواه البخاري «أجل معلوم
وأما جوازه يف كل معدود فقد انعقد االمجاع على أن السلم  .يكال ويوزن

وروى البخاري قال:  .يف الطعام جائز، وقد نقل هذا اإلمجاع ابن املنذر
اختلف عبد »حدثنا شعبة قال: أخربين حممد أو عبد اهلل بن أيب اتجمالد قال: 
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هلاد وأبو بردة يف السلف فبعثوين إىل ابن أيب أوىف رضي اهلل عنه اهلل بن شداد بن ا
فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول اهلل وأيب بكر وعمر يف احلنطة 

والطعام  .فهذا يدل على أن السلم يف الطعام جائز .«والشعري والزبيب والتمر
م بكل ما يقدر به ال خيلو من كونه مكياًل أو موزونًا أو معدودًا فتعلق احلك

الطعام من كيل أو وزن أو عدد كتعلق القبض به من كونه مما حيتاج إىل 
قبض، وكتعلق ربا الفضل به من كونه إذا تفاضل الكيل أو الوزن أو العدد 

 .فتعلق به السلم أيضًا من كونه يكون الطعام كياًل ووزنًا وعددًا .كان ربا
واالمجاع  .زون ومل يذكر املعدودواحلديث فيه نص على جواز املكيل واملو

 .على جواز السلم يف الطعام جيعل املعدود داخاًل يف السلم
إال أنه ال بد من أن تكون األشياء املسلم هبا مضبوطة الصفة، 
كقمح حوراين، ومتر برين، وقطن مصري، وحرير هندي، وتني تركي، 

 .والليتر ومضبوطة الكيل أو الوزن كصاع شامي، ورطل عراقي، وكالكيلو
 .أي ال بد من أن يكون الكيل وامليزان معروفني موصوفني

وكما جتب معرفة جنس املسَلم به، وجنس ما يكال وما يوزن، 
فال يصح  .كذلك جيب أن يكون البيع ألجل، وأن يكون األجل معلومًا

من أسلف يف »السلم يف احلال بل ال بد من أن يشترط األجل لقول النيب: 
فدل ذلك على أن األجل  «علوم، ووزن معلوم إىل أجل معلومشيء ففي كيل م

على أنه إذا كان حااًل، ومل يعني له أجل ال يسمى  .شرط يف صحة السلم
سلفًا، ألن الذي جيعله سلمًا وسلفًا هو تعجيل أحد العوضني، وتأخري 

إىل » :وال بد من أن يكون األجل معلومًا لقول النيب  .العوض اآلخر
وتعيني األجل إمنا يكون لزمان بعينه ال خيتلف، مثل إىل شهر  .«أجل معلوم

أو سنة أو ستة أشهر أو إىل تاريخ كذا حبيث ال يتفاوت فيه تفاوتًا كثريًا، 
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وكذلك يصح أن يكون السلم إىل  .مثل إىل عيد األضحى، أو إىل رمضان
واالختالف اليسري معفو  .فصح النصارى وصومهم ألنه معلوم ال خيتلف

ه، وكل أجل يصح التأجيل إليه، ال فرق بني األجل القريب واألجل عن
إال أن كلمة أجل لفظ له مدلول، ويعمل به حسب اصطالح القوم  .البعيد

فإن اعتربوا أن الساعة ال يعترب فيها أنه صار البيع ألجل بل هو  .على مدلوله
كما تعترب السنة من قبيل احلال، وان اعتربوها أجاًل تعترب حينئذ الساعة أجاًل 

 .أجاًل
فليسلف يف » :وكذلك ال بد من أن يكون الثمن معلومًا لقوله 

وال جيوز أن يكون الثمن إال مقبوضًا حااًل يف جملس العقد، فإن  «مثن معلوم
ألن التسليف يف  .تفرق املتبايعان قبل قبض الثمن مجيعه بطلت الصفقة كلها

هو أن يعطي شيئًا يف شيء، أي  هلل اللغة العربية اليت خاطبنا هبا رسول ا
أن يدفع مااًل سلفًا يف سلعة يأخذها فيما بعد، فمن مل يدفع ما أسلف فانه مل 

فلو دفع بعض الثمن دون بعضه سواء  .يسلف شيئًا، وإمنا وعد بأن يسلف
 .أكان أقله أو أكثره فإنه يصح السلم فيما قبض، ويبطل فيما مل يقبض

أما وجود السلعة املبيعة  .املشتري شرط لصحة السلمفقبض البائع الثمن من 
فالسلم جائز فيما ال يوجد حني عقد السلم وفيما  .حني البيع فليس بشرط

ألن النيب حني قدم  .يوجد، وإىل من عنده شيء، وإىل من ليس عنده شيء
ومن املعلوم أن الثمار ال  .املدينة كانوا يسلمون يف الثمار السنة والسنتني

والرسول مل ينههم عن السنة والسنتني، بل أقرهم على  .ذه املدةتبقى ه
وعليه جيوز أن يدفع مثن سلع تسلم بعد مدة معينة تعترب أجاًل سواء  .ذلك

إال أنه يشترط أن ال يكون يف الثمن  .أكانت السلعة موجودة أم مل تكن
غنب فاحش، بل جيب أن يكون الثمن حسب سعر السوق عند عقد البيع يف 
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ل األجل املؤجل، ال عند استالم السلعة، وذلك ألن السلم بيع، والغنب مث
فكما أنه حيرم أن تبيع  .الفاحش حرام يف البيع كله، فيدخل فيه بيع السلم

سلعة معجلة القبض بثمن مؤجل بغنب فاحش، كذلك ال جيوز أن تبيع سلعة 
وإذا  .موالغنب يف السلم حرا .مؤجلة القبض بثمن معجل القبض بغنب فاحش

ظهر غنب يف السلم كان حكمه كحكم الغنب يف البيع، للمغبون اخليار إن 
شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه، وليس له أن يأخذ الفرق بني مثن السلعة 

إال أن هذا اخليار يثبت بشرطني أحدمها  .احلقيقي وبني الثمن الذي بيعت به
ن الفاحش اللذين ال يتغابن عدم العلم وقت العقد، والثاين الزيادة أو النقصا

والغنب الفاحش يقدر بتقدير التجار، فما يعتربونه غبنًا يكون  .الناس مبثلهما
 .غبنًا، وما ال فال
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لثمار وهي على أصوهلا  بيع ا
من املعامالت اليت درج الناس على التعامل هبا ضمان الثمار وهي 

وضمان على شجرها، كضمان احلمضيات، وضمان الزيتون، واملقثأة 
فمن الناس من يضمن كرم  .الكروم، وضمان النخيل، وما شاكل ذلك

الزيتون لسنتني أو ثالث أو أكثر، فيحرثه ويثقفه ويعىن به كل سنة ويأكل 
ومن أسباب هذا الضمان ألكثر من سنة أن الزيتون مثاًل ال يثمر كل  .مثره

وذلك  .ى مثرًا قلياًلسنة مثرًا جيدًا، بل يثمر غالبًا سنة مثرًا جيدًا وسنة أخر
وهو حىت يثمر مثرًا جيدًا حيتاج  .ألنه ينمي أغصانًا يف سنة ومثرًا يف أخرى

إىل عناية من حرث وتثقيف وتشذيب، فيأخذه الذي يضمن لعدة سنوات 
 .حىت يتمكن من العناية به وخدمته خدمة كافية كي يعطي مثرًا جيدًا وكثريًا

ومن  .الليمون وما شاكله من الشجر وكما جيري ذلك يف الزيتون جيري يف
الناس من يضمن الزيتون والليمون والعنب كما يضمن املقثأة لسنة واحدة، 
فيقدر ضمانه بتقدير ما على الشجر من مثر بغض النظر عما إذا كان هذا 

والضمان من حيث هو شراء للثمر وهو  .الثمر قلياًل أو كثريًا جيدًا أو رديئًا
الشجر، أو شراء مثر الشجر لسنتني أو ثالث أو  على الشجر دون شراء

أما ضمان الشجر لسنتني أو اكثر فهو شراء لثمر معدوم، ألنه مل  .أكثر
وبيع الغرر حرام،  .وبيع املعدوم ال جيوز وهو من باب بيع الغرر .يوجد بعد

عن بيع احلصاة وعن   هنى رسول اهلل»ملا روى مسلم عن أيب هريرة قال: 
وبيع الغرر هو بيع اتجمهول، ملا روى أمحد عن ابن مسعود أن  .«بيع الغرر

ء فإنه غرر»قال:  النيب  فيكون بيع مثر الشجر  «ال تشتروا السمك يف املا
على أن بيع مثر الشجر لسنتني أو  .لسنني غري جائز ألنه نوع من أنواع الغرر
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ذا وفوق ذلك فإن ه .ثالث أو أكثر هو بيع ما ليس عندك وهو ال جيوز
النوع من البيع وهو بيع مثر الشجر لسنتني أو ثالث أو أكثر سلم منهي عنه 

إذ السلم اجلائز هو بيع مثر غري معني، وأما هذا فبيع مثر شجر  .فال جيوز
فقد كانوا يف  .عن السلم يف مثار شجر معني معني وقد هنى رسول اهلل 

 .اهنا فنهاهم عن ذلكيسلمون يف مثار النخيل بأعي املدينة حني قدم النيب 
وعلى هذا فإن ما يفعله الذين يضمنون الزيتون والليمون من شراء مثر 
الشجر ملدة سنتني أو ثالث حرام، وهو من البيوع اليت ورد الشرع صرحيًا 

 .يف النهي عنها
وأما الضمان لثمر شجر ظاهر الثمر، وضمان املقثأة وما شاهبها فإنه 

ألنه موجود  .يدخل يف بيع ما ليس عندك بيع مثر موجود على الشجر فال
ألنه بيع حال وليس  .وال يدخل يف السلم على مثار خنيل بأعياهنا .عند بائعه

 .كثرأولذلك خيتلف حكمه عن حكم الضمان لسنتني أو ثالث أو  .بسلم
واحلكم الشرعي يف هذا الضمان أي يف شراء الثمر املوجود على الشجر 

وذلك أنه ينظر فيه للثمر فإن كان بدا  .وهو على شجره فيه تفصيل
صالحه، أي صار ميكن األكل منه فإنه جيوز الضمان أي جيوز بيع الثمر يف 

وإن كان الثمر مل يبد صالحه بعد، بأن كان مل يبدأ باإلطعام  .هذه احلالة
هنى »وذلك ملا روى مسلم عن جابر رضي اهلل عنه قال:  .فال جيوز بيعه

يع ا  رسول اهلل هنى »وملا روى عنه أيضًا أنه قال:  «لثمر حىت يطيبعن ب
وملا روى عنه البخاري  «وعن بيع الثمر حىت يبدو صالحه ... رسول اهلل

باع الثمرة حىت تشقح، قيل ما تشقح،   هنى النيب»أيضًا أنه قال:  عن أن ت
بن مالك اوملا روى البخاري عن أنس  .«قال: حتمار وتصفار ويؤكل منها

نه هنى عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها، وعن النخل حىت » :عن النيب  أ
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إن » وملا روى عنه أيضًا: ،«قال: حيمار أو يصفار ؟يزهو، قيل: وما يزهو
ُتْزهي، فقيل له: وما ُتْزهي  رسول اهلل قال: حىت  ؟هنى عن بيع الثمار حىت 

دكم مال أرأيت إذا منع اهلل الثمرة مب يأخذ أح : فقال رسول اهلل .حتمر
هنى عن » :وملا روى البخاري عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل  «أخيه

ويف رواية يف مسلم بلفظ:  «بيع الثمار حىت يبدو صالحها، هنى البائع واملبتاع
فهذه  .«يبيض ويأمن العاهة هنى عن بيع النخل حىت يزهو، وعن السنبل حىت»

فيستدل مبنطوق  .ة قبل النضجاألحاديث كلها صرحية يف النهي عن بيع الثمر
ويستدل  .هذه األحاديث على عدم جواز بيع الثمرة َقبل أن يبدو صالحها

وعلى ذلك فإن ضمان  .مبفهومها على جواز بيع الثمرة إذا بدا صالحها
والليمون والنخل وغري ذلك جيوز إن بدأ الشجر الذي ظهر مثره كالزيتون 

 .يطعم، وال جيوز إذا مل يبدأ يطعم
ون بدو الصالح يف الثمر هو إطعامها، يفهم من األحاديث وك

فإنه من التدقيق يف األحاديث الواردة يف النهي عن بيع  .الواردة يف ذلك
ففي حديث  .الثمرة قبل بدو صالحها، جند أهنا وردت فيها عدة تفاسري

ويف حديث أنيس:  «حىت يطيب»وورد:  «حىت يبدو صالحه»جابر ورد: 
 .رواه أبو داود «عنب حىت يسوّد، وعن بيع احلب حىت يشتدهنى عن بيع ال»

 .«حىت يطعم»ويف حديث ابن عباس:  «حىت تشقح»ويف حديث آخر جلابر: 
وعلى ذلك فإن مجيع هذه األحاديث متضافرة على معىن واحد هو حىت تبدأ 

وبالنظر إىل واقع الثمار يرى أن بدء اإلطعام فيها خيتلف باختالف  .تطعم
فمنها ما يبدأ يطعم بتغيُّر لوهنا تغيُّرًا ظاهرًا فيبدو عليها ما يدل على  .الثمار

النضج، كالبلح والتني والعنب واألجاص وما شاكلها، ومنها ما يتبني منه 
النضج بتقليبه أو بالنظر إليه من العارفني كالبطيخ لصعوبة إدراك تغري لونه 
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الزهرة إىل مثرة كاخليار ومنها ما يتبني منه اإلطعام ببدء حتول  .بالنضج
وعلى هذا فاملراد من بدو الصالح يف كل الثمر هو بدو  .والقثاء وما شاهبها

ابن عباس أنه قال:  ما رواه مسلم عنصالحيتها لألكل، ويدل على ذلك 
ه أو يؤكل  هنى رسول اهلل» كما يدل عليه  «عن بيع النخل حىت يأكل من

ومن هذا يتبني جواز بيع  .«حىت يطيب»احلديث املتفق علية من وراية جابر: 
مثر القثاء واخليار وما شاكلها، أي جواز ضمان املقثأة مبجرد أن تبدأ تعطي 
مثرة، أي مبجرد أن تبدأ تتحول الزهرة إىل خيارة فتشرى الثمرة وهي زهرة 
وقبل أن تزهر أي تشرى الثمرة يف هذه احلالة قبل أن توجد مبجرد ابتداء 

وليس هذا من باب بيع املعدوم، ألن مثرها يأيت متالحقًا  .وجود شيء منها
وال يوجد مرة واحدة، فيباع مثر املقثأة كله عن مجيع مومسها ما وجد وما مل 

إذ ال فرق بني أن يبدو صالح الثمر باالمحرار كالبلح، أو  .يوجد بعد
باالسوداد كالعنب، أو بتغري اللون كاألجاص، وبني أن يبدو صالحه بظهور 

إال أن الثمر الذي ال يعترب بدء  .عضه وتالحق أزهار بعضه اآلخر وإمثارهب
حتول أزهاره أمثارًا كالبطيخ ال جيوز فيه ذلك، فال جيوز بيع اللوز وهو زهر 
وال بيع التني وهو عجر قبل أن يبدأ فيه النضج واملراد بيعه وهو على الشجر 

يد بأن يبدو صالحه، أي ضمان الشجر، ألن بيع الثمر وهو على الشجر مق
 .أي بظهور ما يدل على بدء نضج الثمرة

وليس املراد من بدو صالح الثمرة بدو صالح كل مثرة فإن هذا 
وليس املراد  .مستحيل، إذ الثمر ينضج حبة حبة أو حبات حبات مث يتالحق

بدو الصالح يف كل بستان على حدة وال بدو صالح مجيع البساتني، بل 
حها بدو صالح جنس الثمرة إن مل ختتلف أنواعها املراد من بدو صال

بالنضج كالزيتون، أو بدو صالح نوعها إن كانت ختتلف أنواعها بالنضج 
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فمثاًل إذا بدا صالح بعض مثر النخل يف بستان فيجوز بيع  .كالتني والعنب
وإذا بدا صالح نوع من التفاح يف بعض  .مثر النخل كله يف مجيع البساتني

وإذا بدا صالح  .يع ذلك النوع من التفاح يف مجيع البساتنيالشجر فيجوز ب
 .الزيتون يف شجريات من بستان فإنه جيوز ضمان الزيتون يف مجيع البساتني

هنى عن بيع النخل حىت يزهو وعن السنبل حىت يبيض »ألن احلديث يقول: 
هنى عن بيع العنب حىت يسود، وعن بيع احلب حىت »ويقول:  «ويأمن العاهة

فبني حكم مثرة كل جنس بعينه وكل نوع بعينه فقال يف احلب حىت  «ديشت
فاحلكم متعلق ببدو صالح كل جنس  .يشتد، ويف العنب األسود حىت يسود

 .بصرف النظر عن باقي األجناس، وكل نوع بغض النظر عن باقي األنواع
وكلمة بدو الصالح الواردة يف احلديث يف اجلنس الواحد ويف النوع الواحد 

صدق يف بعض الثمر مهما قل، عالوة على أن واقع الثمر يدل على أنه ت
 .يتالحق

ومن ذلك يتبني أنه ال جيوز ضمان أية شجرة، أي بيع مثرة أية 
 وأما قوله تعاىل:  .شجرة قبل بدو صالحها، أي صالح الثمرة      

      ري ما ورد فهو عام ولكن هذه األحاديث ختصصه بأنه حالل يف غ
 .النهي عنه من البيوع

وحرمة بيع الثمر على الشجر قبل بدو صالحه جاءت مطلقة 
غري أنه  .ولذلك فهي غري مقيدة، فسواء شرط القطع، أم مل يشرط فهو حرام

إذا شرط البائع على املشتري القطع قبل نضوج الثمر فالشرط فاسد ألنه 
عن وقت النضج فإنه ينظر، وإذا أخر املشتري القطع  .ينايف مقتضى العقد

فإن كان يتضرر البائع من التأخري كالربتقال فإنه يؤثر يف اإلزهار ملوسم 
وإن كان  .السنة الثانية، ففي هذه احلال جيرب املشتري على القطع عند النضج
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هذا كله إذا بيع  .الشجر ال يتضرر كالتني والزيتون فإنه ال جيرب على ذلك
ما إذا بيع الشجر والثمر معًا فإنه يفرق فيه بني أ .الثمر وحده دون الشجر

أما النخل فإنه جيوز بيعه ومثره عليه ويدخل الثمر تبعًا للنخل  .النخل وغريه
وأما إذا جرى تأبري النخل مث  .دون حاجة لذكره إذا كان النخل مل يؤبر بعد

عقد بيع شجر النخل، فإن الثمر ال يدخل يف البيع مع النخل إال إذا ذكر يف 
وللبائع أن يبقي  .فإذا مل يذكر بقي الثمر للبائع والنخل للمشتري .البيع

 .الثمر حىت ينضج فيقطفه هو أو يبيعه بعد أن يبدو صالحه، ألنه ملكه
بعد أن »قال:  وذلك ملا روى مسلم عن ابن عمر أن النيب  من ابتاع خنالً 

بن اا روى أمحد عن عبادة ومل .«تؤبر فثمرهتا للذي باعها، إال أن يشترط املبتاع
 «أبرها إال أن يشترط املبتاع نقضى أن متر النخل مل  أن النيب»الصامت: 

فيستدل مبنطوق احلديث على أن من باع خناًل وعليها مثرة مؤبرة مل تدخل 
ويستدل مبفهومه على أهنا إذا  .مر على ملك البائعتالثمرة يف البيع، بل تس

واملراد باملفهوم هنا  .يع وتكون للمشتريكانت غري مؤبرة تدخل يف الب
ويتحتم األخذ هبذا املفهوم ألنه لو  .مفهوم املخالفة، وهو هنا مفهوم الشرط

 .كان حكم غري املؤبر حكم املؤبر لكان تقييده بالشرط لغوًا ال فائدة منه
ولكنه ال  .وعليه فثمر النخل قبل التأبري تابع للنخل، وبعد التأبري غري تابع له

وال يقاس عليه غريه، ألن  .وهذا خاص بالنخل .وز بيعه حىت يبدو صالحهجي
والكلمة وإن كانت وصفًا إال أهنا ليست وصفًا مفهمًا  .التأبري عمل معني

لعلة احلكم فال يتضمن التعليل، ولذلك ال يقاس عليه لعدم وجود العلية، وال 
ن التأبري خاص على أ .يلحق به، ألنه ال يتفرع عنه وال عما يقاس عليه

والتأبري التشقيق  .والنخل ال حيمل إذا مل يؤبر .بالنخل وال يكون يف غريه
وال  .والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة األنثى ليذر فيها من طلع النخلة الذكر
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يقال هنا إن احلكم متعلق بظهور الثمرة فيقاس عليه باقي الثمر ويلحق به 
، بل ما ينتج عن التلقيح وهو ظهور حبجة أن املقصود ليس وجود التلقيح

الثمرة، ال يقال ذلك ألن الواقع يف النخل أن التلقيح حيصل، مث بعد مضي 
وإذا باع النخيل بعد التلقيح ولو بيوم  .مدة شهر تقريبًا حيصل ظهور الثمر

فكان احلكم متعلقًا بالتأبري ال  .واحد مثاًل صح البيع ولو مل يظهر الثمر
حمل للقياس لعدم وجود اجلامع، ولذلك كان خاصًا بالنخل  بظهور الثمر فال

 .فال يقاس عليه وال يلحق به
وأما حكم باقي الشجر فإنه يؤخذ من مفهوم عدم جواز بيع الثمر 

فعدم جواز بيع الثمر وحده  .قبل بدو صالحه، وجوازه بعد بدو صالحه
للشجر ال  قبل بدو صالحه منصب على معىن هو أن الثمر يكون حينئذ تابعًا

والتابع يدخل يف البيع مع متبوعه ولو مل يذكر يف  .ينفرد عنه فهو تابع له
وعلى ذلك فإن غري النخل من مجيع الشجر يدخل الثمر يف بيع  .العقد

صالحه فإنه ال  اوأما إذا بد .الشجر ويكون تابعًا له إذا مل يبد صالحه
بيع الثمر بعد بدو  لورود األحاديث الدالة على جواز .يدخل إال بذكره

صالحه، وهذا يعين أنه غري تابع فال يدخل إال بذكره، وجيوز حينئذ بيعه 
إال أن الشجرة إذا بيعت مث جاءهتا رياح قلعتها  .وحده وبيع الشجر وحدها

أو كسرهتا، أي إذا جاءهتا جائحة من اجلوائح فإنه ال شيء على البائع إذ قد 
خبالف  .عن املشتري يف هذه احلالة ومل يرد نص على حط شيء .مت البيع

الثمرة إذا بيعت على الشجرة فإذا أصابتها جائحة من اجلائحات أي عاهة 
 .ل من مثن الثمر ما أصابته العاهةنـزمن العاهات فإنه جيب على البائع أن ي

ه »قال:  ملا روى ابن ماجة عن جابر أن رسول اهلل  ت ب من باع مثرًا فأصا
ه املسلمجائحة فال يأخذ من م  «ال أخيه شيئًا، عالم يأخذ أحدكم مال أخي
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واملراد باجلائحة اآلفة اليت تصيب الثمار فتهلكها، واملراد باآلفات اآلفات 
وأما إذا كانت املصيبة غري  .السماوية كالربد والعطش واألرياح والقحط

مساوية كالعطش من خراب آلة السقي، وكالسرقة والنهب وما شاكل 
تري شيئًا إذ ال ـط البائع عن املشـترب جائحة، وال حيـذلك، فال يع

 .يدخل حتت مدلول احلديث
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لبيع بالدْين وبالتقسيط  ا
بيع عن تراٍض» :قال رسول اهلل   .رواه أمحد وابن ماجة «إمنا ال

ولصاحب السلعة أن يبيعها بالسعر الذي يرضاه، وله أن ميتنع عن بيعها 
لصاحب السلعة أن جيعل لسلعته مثنني،  وهلذا جيوز .بالسعر الذي ال يرضاه

 .مثنًا حااًل، ومثنًا مؤجاًل أجاًل واحدًا معينًا، أو مثنًا بالتقسيط لعدة آجال
ولذلك جيوز أن يساوم البائع املشتري بأي الثمنني يقبل الشراء، وجيوز أن 

وهذه كلها مساومة على  .يساوم املشتري البائع بأي الثمنني يقبل البيع
يست بيعًا، فإذا اتفقا على سعر معني، وباع البائع املشتري بالسعر الثمن ول

احلال فقبل املشتري، أو باعه بالسعر املؤجل فقبل املشتري، فإن ذلك 
واملساومة جائزة، فإن الرسول  .صحيح، ألنه مساومة على البيع وليست بيعًا

 أن النيب»فقد روى أمحد عن أنس بن مالك:  .ساوم  قدحًا  باع
فقد  .ساوم وثبت أن النيب  .وبيع املزايدة مساومة «يف من يزيدحلسًا و

جلبت أنا وخمرمة العبدي بزًا من »روى ابن ماجة عن سويد بن قيس قال: 
وأما بعد انتهاء  .«ميشي فساومنا سراويل فبعناه  هجر، فجاءنا رسول اهلل

معني للبيع فصح املساومة فقد انعقد البيع بتراضي املتبايعني على مثن واحد 
هذا إذا كانت املساومة على مثن السلعة معجاًل أو مؤجاًل، مث إجراء  .البيع

العقد على أحدمها متعينًا منفردًا، وكذلك جيوز للبائع أن يبيع سلعته بثمنني 
فلو قال شخص آلخر بعتك هذه السلعة نقدًا  .أحدمها نقدًا واآلخر نسيئة

ريتها بستني نسيئة، أو قال اشتريتها نقدًا خبمسني ونسيئة بستني فقال له اشت
وكذلك لو قال له بعتك هذه السلعة نسيئة بستني  .خبمسني، صح البيع

بزيادة عشرة على مثنها األصلي نقدًا ألجل تأخري دفع الثمن، فقال املشتري 
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ومن باب أوىل لو قال له: هذه السلعة مثنها ثالثون  .قبلت صح البيع أيضًا
أربعون نسيئة، فقال اشتريتها بثالثني نقدًا، أو قال اشتريتها نقدًا، ومثنها 

بأربعني نسيئة، فقال البائع بعتك أو خذها، أو هي لك، صح البيع، ألنه يف 
أما  .هذا املثال األخري حصلت املساومة على مثنني والبيع على مثن واحد

يع جعل وإمنا جاز يف عقد الب .باألمثلة األوىل فقد حصل البيع على مثنني
مثنني للسلعة الواحدة، مثن حال، ومثن مؤجل، أي مثن نقدًا ومثن نسيئة دينًا، 

 لعموم األدلة الواردة يف جواز البيع قال تعاىل:              وهذا
فما مل يرد نص شرعي على حترمي نوع معني من البيع كبيع الغرر مثاًل،  .عام

 فعموم قوله تعاىل:  .ه يكون البيع حالاًلالذي ورد نص يف حترميه، فإن
             يشمل مجيع أنواع البيع أهنا حالل إال األنواع اليت ورد

ومل يرد نص  .نص يف حترميها، فإهنا تصبح حرامًا بالنص مستثناة من العموم
من مثن معجل ومثن مؤجل، فيكون حالاًل أخذًا  .يف حترمي جعل مثنني للسلعة

واملتبايعان هنا كانا  «إمنا البيع عن تراض» :وأيضًا فقد قال  .عموم اآلية
وقد نص مجهرة الفقهاء على أنه جيوز بيع الشيء  .باخليار ومت البيع برضامها

وروي عن  .بأكثر من سعر يومه ألجل الَنساء، أي ألجل تأخري دفع الثمن
: أبيعك بالنقد بكذا طاووس واحلكم ومحاد أهنم قالوا ال بأس بأن يقول

من »وقد قال علي رضي اهلل عنه:  .وبالنسيئة بكذا، فيذهب على أحدمها
ومن  .«ساوم بثمنني أحدمها عاجل، واآلخر نظرة، فليّسم أحدمها قبل الصفقة

ذلك يتبني أن املساومة على مثنني للسلعة الواحدة مث إجراء العقد على 
كما يتبني أن إجراء  .الوجه صحيحأحدمها برضامها جائزة، والبيع على هذا 

إجياب العقد على مثنني، وقبول املشتري بأحد الثمنني مبينًا تبيينًا ظاهرًا 
ومعينًا تعيينًا تامًا، فهو كذلك جائز لعموم األدلة، ولعدم ورود نص على 
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يف   هنى النيب»وأما ما رواه أمحد:  .حترمي هذا النوع من البيع عن صفقتني 
املراد منه وجود عقدين يف عقد واحد كأن يقول: بعتك ف «صفقة واحدة

داري هذه على أن أبيعك داري األخرى بكذا، أو على أن تبيعين دارك، أو 
فهذا ال يصح ألن قوله بعتك داري عقد، وقوله على  .على أن تزوجين بنتك

وليس املراد  .جيوزال  أن تبيعين دارك عقد ثان واجتمعا يف عقد واحد، فهذا
عن زيادة الثمن ألجل تأخري الدفع، وال جعل اإلجياب على مثنني  النهي

 .والقبول على أحدمها معينًا
من باع بيعتني »قال:  وأما ما رواه أبو داود من أن رسول اهلل 

يعة فله أوكسهما أو الربا فإن معناه أن حيصل بيعان يف سلعة واحدة بأن  «يف ب
األجل وعدم دفع الثمن يؤجل يبيعه سلعة بثمن إىل أجل، مث عند حلول 

البائع الثمن إىل أجل آخر زيادة على الثمن املسمى، أي يعترب مثن السلعة مثنًا 
أزيد ألجل آخر، فيكون قد باعه بيعتني يف سلعة واحدة، أو يبيعه سلعة 
بثمن معني فيشتري املشتري السلعة مث يطلب تأجيل دفع الثمن إىل أجل 

السلعة بيعًا آخر بثمن أكثر إىل أجل مسمى، أي  معني، فيقبل البائع، ويبيعه
فهذا وأمثاله بيعتان يف بيعة فله أوكسهما، أي  .يزيد الثمن، وينسئ األجل
وقد جاء يف شرح السنن البن رسالن يف تفسري  .انقصهما وهو الثمن األول

هذا احلديث: هو أن يسلفه دينارًا يف قفيز حنطة إىل شهر، فلما َحلَّ األجل 
زين، فصار يه باحلنطة، قال: بعين القفيز الذي لك عليَّ إىل شهرين بقفوطالب

ذلك بيعتني يف بيعة، ألن البيع الثاين قد دخل على األول، فريد إىل 
ومهما قيل يف تفسري احلديث فإن منطوقه ومفهومه  .أوكسهما وهو األول

يعني حصول بيعتني يف بيعة، أي حصول عقدي بيع يف عقد بيع واحد، 
يس هو يف مثنني يف عقد، وال هو يف عقد واحد على مثنني، فال ينطبق ول
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فاملنهي عنه حصول عقدين يف  .على بيع التقسيط، وال على البيع بالدين
عقد واحد، وهو ينطبق على كل عقدي بيع حيصالن يف عقد واحد أو 

 .صفقة واحدة، وال ينطبق على غري هذه احلالة مهما تعددت صورها
ن لآلخر بعتك داري بألف على َعْيِيابلو قال أحد املت واحلاصل أنه

أن تبيعين دارك بألف، فيقول قبلت فإن هذا عقد بيع واحد حصل فيه بيعان 
 .هنى عن بيعتني يف بيعة، وعن صفقتني يف صفقة فال جيوز، ألن النيب 

فإن هذا صفقتان يف صفقة،  ،ولو قال له بعتك داري على أن تزوجين بنتك
هنى  ، وصفقة زواج، يف عقد واحد، وهو ال جيوز، ألن النيب صفقة بيع

ولو قال له بعتك هذه الدار بألف فقال قبلت مث قال  .عن صفقتني يف صفقة
له أجلين شهرًا لدفع الثمن فقال أزيد عليك الثمن مث باعه الدار نفسها إىل 

ه حصل أجل بثمن أزيد من الثمن األصلي الذي مسي للبيع فإنه ال جيوز، ألن
بيعتان يف بيعة واحدة أو يف سلعة واحدة أو يف عقد واحد وأحدمها أزيد من 
اآلخر، ففي هذه احلال صح البيع، ولكن الذي يلزم هو الثمن األقل، وان 

من باع بيعتني يف بيعة »يقول:  أخذ الثمن األكثر كان ربا، ألن الرسول 
 «أوكسهما»قوله: فله: ف .أي أنقصهما أو يكون ربا «فله أوكسهما أو الربا

يدل على صحة البيع، ولزوم الثمن األقل، فإن احلكم باألوكس يستلزم 
 .صحة البيع

ومن ذلك يتبني أن ما يفعله التجار من بيع سلع بثمنني، مثن معني 
إذا دفع نقدًا، ومثن أزيد إذا دفع تقسيطًا، فإن هذا بيع جائز، واحلكم 

ض الفالحني وأصحاب البساتني من الشرعي فيه أنه جائز، وما يفعله بع
شراء قمح أو ثياب أو دابة أو آلة واشتراط دفع مثنها مؤجاًل إىل خروج 
املوسم فيزاد عليهم الثمن عن مثنها احلايل مقابل تأجيل الدفع للموسم، فإن 
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ذلك أيضًا جائز ولو كان ذلك جعل للسلعة الواحدة مثنني، مثنًا نقدًا ومثنًا 
 أنه يشترط يف زيادة الثمن املؤجل على الثمن احلال للسلعة نسيئة أي دينًا إال

الواحدة أن ال يكون هنالك غنب فاحش، كما يفعله املرابون املتحكمون يف 
فإذا كان يف هذا البيع غنب كان الغنب حرامًا، وينطبق عليه حكم  .الناس

زيد عن فاحلرام هو الغنب وليس البيع مؤجاًل بثمن أ .الغنب يف البيع والسَلم
 .الثمن الذي يدفع حااًل
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 السمسرة

دعوا » : عن حكيم بن حزام عن أبيه قال: قال رسول اهلل
ناس  ه يصيبال رواه  «اهلل بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح ل
وباستعراض التجارة وأحوال البيع والشراء جند الناس فيها يرزق اهلل  .أمحد

الكبرية أو التجارة الصغرية، فكثريًا ما جند بعضهم من بعض، سواء التجارة 
جتارًا كبارًا يقومون بشراء بضائع لصغار التجار على أن يأخذوا نسبة مئوية 

وغالبًا ما يكون هؤالء  .من الربح على ما يشترونه هلم، كواحد يف املائة مثاًل
 .وجيري هذا يف مجيع البضائع .(كومسيونًا)ويسمون ذلك  .من جتار اجلملة

وجيري بني الشركات  .ري فيما يكال وما يوزن وما يقاس وغري ذلكجي
الكبرية لصنع األقمشة أو احللويات أو الورق أو املاكنات، وبني بائعي 

فيتعهد هؤالء ببيع ما تنتجه تلك  .اجلملة، ويسمون متعهدين أو وكالء بيع
ما  الشركات، ويأخذون منها رحبًا معلومًا، هو نسبة معينة باملائة على

وجتري بني التاجر الكبري أو املصنع وبني التجار الصغار بيوع  .يبيعون
وخيتصون بتاجر معني أو  .بواسطة أشخاص يعملون عند التاجر أو املصنع

وينفذ  .فهؤالء يعرضون البضاعة على الناس ويبيعوهنا هلم .مصنع معني
رة معينة على بيعهم، وهلم من التاجر الكبري أو املصنع الذي يعملون عنده أج

وهلم أجرة معينة على كل  .عملية عرض البضاعة، سواء باعوا أم مل يبيعوا
وهكذا  .صفقة بيع يبيعوهنا، هي نسبة مئوية معينة من الثمن الذي يبيعون فيه

جتري وساطة بني البائع واملشتري يف املصانع والشركات ولدى التجار 
كه كما جتري يف القماش وجتري يف اخلضار والفوا .والزبائن يف كل شيء

ففي سوق اخلضرة يبيع التاجر اخلضرة حلساب الفالح  .واحللويات وغريها
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 .لقاء عمولة معينة يأخذها من الفالح
وهذه األعمال كلها سواء أكانت أعمااًل كبرية بني الشركات أو 
املصانع، وبني التجار أم بني كبار التجار وصغارهم، أم بني التجار والزبائن، 

ألن السمسار هو القّيم باألمر  .ا كلها مسسرة، والقائمون هبا مساسرةفإهن
وقد عرَّف الفقهاء السمسار  .مث استعمل يف متويل البيع والشراء .واحلافظ له

فإنه  .وهو يصدق على الدالل .بأنه اسم ملن يعمل لغريه بأجر بيعًا وشراءًً
الل شرعًا، وتعترب من والسمسرة والداللة ح .يعمل لغريه بأجر بيعًا وشراءًً

 .األعمال التجارية وهو نوع من أنواع األعمال اليت ُيملك هبا املال شرعًا
فقد روى أمحد عن قيس بن أيب غرزة الكناين قال: كنا نبتاع األوساق يف 

فسمانا باسم هو  املدينة وُكّنا ُنسمى السماسرة، قال: فأتانا رسول اهلل 
بيع حيضره »فقال: أحسن مما كنا ُنسمي به أنفسنا  يا معشر التجار، إن هذا ال

ومعناه أنه قد يبالغ يف وصف سلعته حىت  .«اللغو واحللف فشوبوه بالصدقة
ولكن ال يصل إىل درجة  .يتكلم مبا هو لغو أي زيادة عما جيب من القول

وقد جيازف يف احللف لترويج سلعته فيندب إىل الصدقة ليمحو  .الكذب
يا معشر » للسماسرة على عملهم، وقوله هلم: ل فمن إقرار الرسو .ذلك

وهو دليل على أن السمسرة  .يتبني جواز السمسرة وأهنا من التجارة «التجار
 .حالل شرعًا، فهي من املعامالت اجلائزة يف الشرع

إاّل أنه ال بد من أن يكون العمل الذي استؤجر عليه للبيع والشراء 
وأن يكون الربح أو العمولة أو األجرة  .معلومًا إما بالسلعة وإما باملدة

فإذا استأجر تاجر شخصًا ليبيع له أو ليشتري له الدار الفالنية أو  .معلومة
وكذلك إذا استأجره ليبيع له أو ليشتري له  .املتاع الفالين صح البيع والشراء
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مياومة  له وكذلك إذا استأجره ليبيع له أو ليشتري .مياومة أو مشاهرة صح
ة مببلغ معني، ويف نفس الوقت استأجره ليبيع له أو ليشتري له أو مشاهر

سلعًا بعمولة معينة على كل صفقة صح، ألن العمل الذي استؤجر عليه 
 .للبيع والشراء معلوم واألجرة معلومة

وعلى ذلك فالسمسرة مبعناها املعروف بني التجار وبني الناس منذ 
 .ا من الكسب احلاللحىت اليوم حالل، وكسب أصحاهب عهد الرسول 

وأما السمسار الوارد يف احلديث الصحيح هني عنه، فهو خاص بالسمسار 
اخلدَّاع الذي يستغفل الناس جلهلهم بالسعر، أو لعدم معرفتهم بالسوق، أو 

أقر السمسرة   فالرسول .لعدم خربهتم بالبضاعة، أو ملا شاكل ذلك
وهنى عن أنواع من  .بشكل عام باعتبارها عماًل من األعمال التجارية

كما أباح البيع بشكل عام  .السمسرة بيَّنها بعينها لعلة فيها وهي اخلداع
وإذا جرى تتبع األحاديث الواردة  .وهنى عن أنواع معينة من البيع لعلة فيها

واألحاديث الواردة  .فيها والتدقيق يف معناها التشريعي يتبني ذلك بوضوح
يع والشراء مل تذكر السمسرة وال النهي يف النهي عن أعمال متعلقة بالب

عنها، ولكن بعض الصحابة وبعض الرواة قد فسروها بالسمسرة، وفسروا 
النهي بأنه هني عن أن يكون مسسارًا، وإذا نظر إليها يف واقعها تبني أهنا 

فقد روى البخاري عن عبد اهلل بن طاووس عن أبيه  .أنواع من السمسرة
ال تلقوا الركبان وال » :قال: قال رسول اهلل  عن ابن عباس رضي اهلل عنه

باد»قال: فقلت البن عباس ما قوله:  «يبع حاضر لباد قال:  «ال يبع حاضر ل
ويف رواية عن طاووس أنه قال: سألت ابن عباس رضي  .ال يكون له مسسارًا

باد»اهلل عنه ما معىن قوله:  بيعن حاضر ل  .فقال: ال يكون له مسسارًا «ال ي
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باد بالسمسرة)بخاري: وقال ال  .واستعمل ال الناهية (باب ال يشتري حاضر ل
مث ذكر يف الباب حديثني أحدمها عن سعيد بن املسيب أنه مسع أبا هريرة 

يبتع املرء على بيع أخيه، وال  ال» :رضي اهلل عنه يقول: قال رسول اهلل 
باد ضي اهلل واحلديث الثاين عن أنس بن مالك ر .«تناجشوا، وال يبع حاضر ل

باد»عنه قال:  وقال البخاري )باب النجش( ومن قال  «هنينا أن يبيع حاضر ل
ال جيوز ذلك البيع وقال: ابن أيب أوىف: الناجش آكل ربا خائن وهو خداع 

ه » :باطل ال حيل، قال النيب  ي اخلديعة يف النار، ومن عمل عماًل ليس عل
و عن ابن عمر رضي اهلل مث ذكر البخاري حديثًا واحدًا ه .«أمرنا فهو رد

ووردت عدة أحاديث تذكر عدة  .«عن النجش  هنى النيب»عنهما قال: 
فقد ورد عن أيب هريرة رضي  .عنها أنواع من األعمال قد هنى الرسول 

ال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم على بيع »قال:  اهلل عنه أن رسول اهلل 
باد  وروي أن النيب  .اه البخاريرو «بعض، وال تناجشوا، وال يبع حاضر ل

رواه  «ال تلقوا اجللب فمن تلقى منه شيئاً فصاحبه باخليار إذا أتى السوق»قال: 
ومن تتبع هذه األحاديث وغريها والتدقيق فيها يتبني أنه قد هني فيها  .أمحد

عن بيع احلاضر للبادي، أي عن بيع أهل املدن ألهل البدو، ومثلهم أهل 
اع املرء على بيع أخيه إذا كان قد مت البيع، أي هنى عن وعن أن يبت .القرى

أن يأيت الرجل إىل سلعة قد اشتراها غريه فيزيد على السعر الذي بيعت به 
ويشتريها ليفسخ البيع األول، وهنى عن النجش وهو أن يزيد يف السلعة، 
وليس مشتريًا هلا، أي أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها ليقتدي به من 
يسومها، فيظن أنه مل يزد فيها هذا القدر إاّل وهي تساويه، فيغتر بذلك 

وهنى عن تلقي الركبان وهو أن خيرج احلضري إىل البادي  .ويزيد ليشتريها



 

 314 

وقد جلب السلعة فيعرفه السعر، ويقول له أنا أبيع لك، أو أن يكذب على 
ن خيربهم بكثرة البادي يف سعر البلد، ويشتري منهم بأقل من مثن املثل، أو أ

املؤونة عليهم يف الدخول إىل املدينة، أو خيربهم بكساد ما معهم، أو بكساد 
  .وهنى عن تلقي اجللب، وهو كتلقي الركبان .السوق

هذه هي األعمال املنهي عنها، منها ما يتعلق بالسمسرة مباشرة، 
ها يتبني ومنها ما يتعلق بالبيع، وبالتدقيق يف األحاديث الواردة يف النهي عن

أن النهي فيها كلها منصب على وصف مفهم، أي وصف يفهم منه أنه هو 
والوصف املفهم إذا تسلط عليه أمر أو هني كان  .الذي من أجله وقع النهي

األمر والنهي معللني، وكان املعىن الذي تضمنه الوصف املفهم هو علة األمر 
بالعلة منوطًا هبا، فإذا  فيكون الوجوب فيه أو التحرمي مربوطًا .أو علة النهي

وجدت العلة وجد احلكم، وإذا عدمت العلة عدم احلكم، فهو يدور مع 
وإذا وجدت العلة يف غريه انطبق احلكم على غريه  .العلة وجودًا وعدمًا

فاحلاضر والبادي، والبيع على بيع أخيه، والنجش، وتلقي  .بطريق القياس
ي أذن الشيء الذي من أجله فه .الركبان وتلقي اجللب، كلها وصف مفهم

فاحلكم منوط  .أي أن معناها هو الذي من أجله وجد احلكم .وجد النهي
بالبادي ملا فيه من علة عدم معرفة السعر، ومنوط بالبيع على بيع أخيه ملا 
حصل فيه من استقرار الثمن، وركون أحدمها لآلخر، ومنوط بالنجش ألنه 

باملشتري، ومنوط بتلقي الركبان وتلقي  ال يريد شراءها، وإمنا يزيد لإلضرار
 .اجللب ملا فيه من إعالء السعر على أهل املدينة، أو ارخاصه على اجلالب

فإذا وجدت هذه املعاين يف هذه البيوع حرم البيع فيها، وحرمت السمسرة 
وقد فهم عمر بن  .فيها، وإذا مل توجد فيها مل حيرم البيع ومل حترم السمسرة
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ي عن بيع احلاضر للبادي أن العلة عدم معرفة السعر فقال: اخلطاب يف النه
 .«دلوهم على السوق، ودلوهم على الطريق، أخربوهم بالسعر»

وعلى هذا فإن السمسرة حالل، كما أن البيع حالل لظهور الدليل، 
فإذا حصلت السمسرة على أنواع قد ورد النهي عنها، أو وجدت يف 

النهي عنها، صارت هذه األنواع حرامًا،  السمسرة العلة اليت من أجلها وجد
وال تصري السمسرة من حيث هي حرامًا، بل تظل السمسرة حالاًل، ويظل 

 .كسب السمسار كسبًا حالاًل
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 اإلجارة
 :اإلجارة عقد على املنفعة بعوض، ويدخل حتتها ثالثة أنواع

هو ما يرد العقد فيه على منافع األعيان، كاستئجار  -النوع األول 
 .ور والدواب واملركبات وما شابه ذلكالد

هو ما يرد العقد فيه على منفعة العمل، كاستئجار  -النوع الثاين 
أرباب احلرف والصنائع ألعمال معينة، فاملعقود عليه هو املنفعة اليت حتصل 

 .من العمل، مثل استئجار الصباغ واحلداد والنجار وما شابه ذلك
فيه على منفعة الشخص، هو ما يرد العقد  -النوع الثالث 

 .كاستئجار اخلدَمة والعمال وما شابه ذلك
 واإلجارة جبميع أنواعها جائزة شرعًا قال اهلل تعاىل:       

                          :وقال   
                  وروى البيهقي من طريق أيب هريرة أن

 أن النيب»وروى البخاري:  «من استأجر أجرياً فليعلمه أجره»قال:  النيب 
 ًا ت ي  .«والِصدَّيق استأجرا رجاًل من بين الدِّيل هاديًا خرِّ
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 األجري

وعقد اإلجارة الذي يرد على منفعة العمل، وعلى منفعة الشخص 
وقد أجاز الشرع  .واألجري هو الذي أجَّر نفسه .ريهو الذي يتعلق باألج

إجارة اآلدمي ملنفعة حتصل منه، كاخلدمة ومن شاكلهم، أو املنفعة حتصل 
وحىت تنعقد اإلجارة فإنه  .من عمله كالصباغة والقصارة واهلندسة وحنوها

فال تنعقد  .يشترط النعقادها أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقاًل مميزًا
ولو انعقدت اإلجارة فإنه  .ارة اتجمنون، وال إجارة الصيب غري املميزإج

معلومًا  - وهو املنفعة -يشترط لصحتها رضا العاقدين، وكون املعقود عليه 
وهذا العلم باملنفعة بالنسبة لألجري تارة يكون ببيان  .على وجه مينع املنازعة

ملطلوب وصفًا تفصيليًا، املدة، وتارة يكون بتحديد املنفعة، أو وصف العمل ا
وعلى ذلك ال تصح إجارة  .وتعيني ما يعمل األجري، أو تعيني كيفية عمله

 .املكره، وال تصح إجارة املنفعة اتجمهولة
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 األجرة

يشترط أن يكون مال اإلجارة معلومًا باملشاهدة، أو الوصف الرافع 
يعلمه روى النسائي عن احلسن أنه كره أن يستأجر الرجل حىت  .للجهالة

إاّل أنه ال تشترط القيمة يف األجرة كما ال تشترط القيمة يف مثن  .أجره
والفرق بني القيمة والثمن هو أنَّ القيمة هي ما توافق مقدار مالية  .املبيع

وأما الثمن فهو ما يقع به التراضي  .الشيء، وتعادله حبسب تقومي املقومني
تكون ُأجرة األجري قيمة العمل، وال يشترط أن  .أدىنوفق القيمة أو أزيد أو 

ألن القيمة ال تكون بداًل يف اإلجارة، فيجوز أن تكون اأُلجرة أكثر من قيمة 
فلو استأجر شخص أجريًا  .العمل، وجيوز أن تكون أقل من قيمة العمل

بأجرة معلومة، ليصوغ له قطعة ذهب أو فضة صياغة معلومة فهو جائز، 
ترط املساواة بني اأُلجرة وبني ما يعمل فيه ألنه استؤجر لعمل معلوم، فال تش

من الفضة أو الذهب يف الوزن، ألن ما يشترط له من اأُلجرة هو مقابل 
العمل، ال مبقابلة حمل العمل، وال عالقة بني األجرة وبني حمل العمل الذي 
يعمله، وما صلح أَلن يكون بداًل يف البيع كالنقود وحنوها، صلح ألن يكون 

وَأما ما  .جارة، أي ما صلح ألن يكون مثنًا صلح ألن يكون أجرةبداًل يف اإل
فإنه ال  .ال يصلح أن يكون مثنًا يف البيع فإنه جيوز أن يكون بداًل يف اإلجارة

جيوز أن يبيع دابة بسكىن دار سنة مثاًل، ولكن يصح أن يستأجر بستانًا 
باملنفعة ال تعترب ألن البيع هو مبادلة مال مبال، فمبادلة املال  .بسكىن دار

بيعًا، خبالف اإلجارة فهي عقد على املنفعة بعوض، وهذا العوض ال ضرورة 
 .أَلن يكون مااًل، بل قد يكون منفعة
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 تقدير األجرة

وهذا العقد يرد على  .ُعرفت اإلجارة بأهنا عقد على املنفعة بعوض
 ثالثة أنواع:

والدواب  نوع يرد على منافع األعيان كاستئجار الدور -أحدها 
 .فاملعقود عليه هو منفعة العني .واملركبات وما أشبه ذلك

نوع يرد على منافع األعمال كالصّباغ واملهندس والبّناء  -ثانيها 
 .فاملعقود عليه هو منفعة العمل .وما أشبه ذلك
نوع يرد على منافع األشخاص كاخَلدم والَعملة وما أشبه  -ثالثها 

 .تفاع جبهد الشخصفاملعقود عليه هو االن .ذلك
فهذه األنواع الثالثة كان املعقود عليه فيها هو املنفعة اليت يف كل 

واملال املسمى  .واحد منها، فيكون الشيء الذي جرى عليه العقد هو املنفعة
وعليه فإن األساس الذي يبىن عليه تقدير اأُلجرة هو  .هو مقابل هذه املنفعة

 .يعطيها ذلك العمل، أو ذاك الشخصاملنفعة اليت تعطيها تلك العني، أو 
وليست هي بالنسبة للعمل قيمة الشيء الذي يعمل فيه وال مثنه، وليست هي 

وكذلك ال  .بالنسبة لألجري إنتاجه، كما أهنا ليست سداد حاجة األجري
فال يصح أن يرجع  .دخل الرتفاع مستوى املعيشة أو اخنفاضه يف تقديرها

مثنه أو إنتاج العامل، وال سداد حاجته، وال تقدير األجرة لقيمة الشيء أو 
وإمنا يرجع تقديرها  .دخل الرتفاع مستوى املعيشة واخنفاضها يف تقديرها

وتقدَّر اأُلجرة  .لشيء واحد فقط هو املنفعة، ألهنا عقد على املنفعة بعوض
وحني االختالف على  .حبسب تقدير املنفعة اليت جرى عقد اإلجارة عليها

ة ال تقدَّر بالبيِّنة واحلجة، إذ ال شأن للبينة يف ذلك، ألنه ال يراد مقدار اأُلجر
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إثبات اأُلجرة، وإمنا معرفة مقدارها، وإمنا تقدَّر بتقدير اخلبريين باملنفعة اليت 
 .جرى عليها عقد اإلجارة، واخلبريين بتقدير عوضها

هذا من ناحية أساس اأُلجرة أو بعبارة أخرى الوحدة اليت جيري 
أما من ناحية تفاوهتا فإهنا تتفاوت بتفاوت املنفعة يف  .ا تقدير اأُلجرةعليه

 .األشخاص، ويف العمل الواحد، ويف األعمال املختلفة، ويف الزمان واملكان
فتتفاوت أجرة الَعملة الذين ورد العقد على منافع أشخاصهم بتفاوت اجلهد 

أو ساعات كذا الذي يبذلون، فتقدر اأُلجرة للقوي كذا وللضعيف كذا، 
من العمل كذا من األجرة، وللساعات األكثر ُأجرة أكثر، وللساعات األقل 

وجيري تقدير األجرة للعمل الواحد الذي ورد عقد  ...ُأجرة أقل وهكذا
اإلجارة فيه على منفعة العمل مبقدار معيَّن، وتتفاوت بني األشخاص الذين 

ندسني مثاًل، فتعطى للمهندس يعملون يف هذا العمل بتفاوت إتقاهنم له كامله
وكذلك جيري  .ُأجرة هي كذا، وتتفاوت بني املهندسني بتفاوت إتقاهنم

تقدير اأُلجرة لألعمال املختلفة حبسب املنفعة املقصودة منها عند االستئجار 
وتتفاوت اأُلجرة هلذه األعمال بتفاوت  .للذين يعملون فيها، أي للُصنَّاع

 ...ن أجر املهندس كذا، وأجر البنَّاء كذا، وهكذامنفعتها عند اتجمتمع، فيكو
وجيري تقدير اأُلجرة لألشخاص، وللعمل الواحد، ولألعمال املختلفة يف 

فيعطى العامل يف الليل أكثر من عامل  .زمان غري تقديرها يف زمان آخر
وكذلك جيري تقدير اأُلجرة  .يعمل يف نفس العمل يف النهار مثاًل

حد ولألعمال املختلفة يف مكان غري تقديرها يف لألشخاص وللعمل الوا
فمثاًل يعطى العامل يف الصحراء أكثر من عامل يعمل يف نفس  .مكان آخر

وجيوز تقدير اأُلجرة مؤقتة بوقت معيَّن كالساعة  ...العمل يف املدينة وهكذا
 .واليوم والشهر والسنة
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 مقدار األجرة

أما األجر املسمى  .أجر األجري يكون ُمسمى، ويكون أجر املثل
ويعترب من األجر املسمى ُأجرة  .فهو اأُلجرة اليت ذكرت وتعينت وقت العقد

الَعَملة الذين ُعرفت ُأجرة كل منهم، كاملوظفني يف درجة معينة، أو كعمال 
ولذلك إذا استخدمت عمااًل أو  .يف مصنع معني معروف ُأجرة العامل فيه

وإن مل تسم ُأجرهتم  .سمى هو أجرهمموظفني ومسيت هلم ٌأجرهتم فيكون امل
ينظر إن كانت معلومة فتعطى هلم وتعترب أجرًا مسمى، وإن مل تكن اأُلجرة 

 .معلومة فيعطى هلم أجر املثل
ل هو أجر مثل العمل ومثل العامل، أو أجر مثل العامل ثوأجر امل

بتعيني ويلزم تقدير أجر املثل من ِقَبل ذوي اخلربة، وُيلَزُم أهل اخلربة  .فقط
وعند تقدير أجر املثل ينبغي أن ُينظر إىل  .اأُلجرة بالنظر إىل شخص األجري

 ثالثة أمور:
إذا كانت اإلجارة واردة على املنفعة أن ُينَظر إىل الشيء  -األول 

 .الذي تساوي منفعته منفعة املأجور
إذا كانت اإلجارة واردة على العمل أن ُينَظر إىل الشخص  -الثاين 

 .لألجري بذلك العمل، أي ينظر إىل العمل والعاملاملماثل 
أن ُينَظر إىل زمان اإلجيار ومكانه، ألن اأُلجرة تتفاوت  -الثالث 

 .بتفاوت املنفعة والعمل والزمان واملكان
وأجر املثل تتوقف معرفته على أهل اخلربة، فال جتوز إقامة البّينة 

لو من الغرض فينتخبهم عليه من املدعي، بل جيب أن يقدره أهل اخلربة اخل
 .اخلصمان باالتفاق، وإن مل يتفقا فينتخبهم احلاكم
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 دفع اأُلجرة

فإذا اشترط العاقدان تعجيل  .جيوز تعجيل اأُلجرة، وجيوز تأجيلها
 «املسلمون عند شروطهم» :قال  .اأُلجرة أو تأجيلها يراعى شرطهما

 تعجيل اأُلجرة فيعترب ويراعى كل ما اشترط العاقدان يف .رواه البخاري
أما إن مل يشترط العاقدان شيئًا يف تعجيل اأُلجرة أو تأجيلها  .وتأجيلها

ينظر، فإذا كانت اأُلجرة مؤقتة بوقت معني كالشهرية والسنوية، يلزم 
إيفاءها عند انقضاء ذلك الوقت، فلو كانت مشاهرة تؤدى عند هناية 

كانت اإلجارة على  أما إذا .وإن كانت مساهنة ففي ختام السنة الشهر،
عمل مثل خياطة ثوب، أو حفر بئر، أو تصليح سيارة أو ما شاكل ذلك، 
فإنه يلزم إيفاءها عند االنتهاء من العمل، وجيوز ترديد اأُلجرة على صورتني، 
أو ثالث يف العمل والعامل واملسافة والزمان واملكان، ويلزم إعطاء اأُلجرة 

فمثاًل لو قيل للخياط إن ِخطَت دقيقًا  .على موجب الصورة اليت تظهر فعاًل
 .فلك كذا أو ِخطَت غليظًا فلك كذا، فأي الصورتني عمل له ُأجرهتا
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 َأنواع اأُلجراء

 .ينقسم اأَلجري إىل خاص ومشترك
فاأَلجري اخلاص هو الذي يعمل لواحد معني، أو أكثر عماًل مؤقتًا 

ع من أن يعمل وحده، ومين باملستأجرمع التخصيص، أي هو الذي خيتص 
فلو استأجر شخص أو أكثر طاهيًا ليطبخ هلم  .لغريه طوال مدة اإلجارة

 .خاصة مع تعيني املدة، كان ذلك الطاهي أجريًا خاصًا
أو عماًل  مؤقتواأَلجري املشترك هو الذي يعمل لواحد عماًل غري 

بل  .باملستأجرمؤقتًا بال اشتراط التخصيص عليه، أي هو الذي ال خيتص 
فلو استأجرت منجدًا للفرش غري مشترط  .املستأجرله أن يعمل لغري  جيوز

لك، أم يف نـزعليه أن ال ينجد لغريك، فهو أجري مشترك، سواء أكان يف م
 .حمله، وسواء عينت له مدة النجادة أم ال

واأَلجري اخلاص يستحق اأُلجرة بتسليم نفسه يف املدة لتأدية ما 
ء قام بالعمل أم مل يقم، فاستحقاقه لألجر كلف به مع متكنه من العمل، سوا

ولذا ال جيوز له أن يعمل يف مدة  .يكون حبسب املدة ال حبسب العمل
 .فإن عمل لغريه نقص من األجر بقدر ما عمله .اإلجارة عماًل لغري مستأجره

 والنجار كاخلياط العمل، نفس على اأُلجرة يستحق املشترك واألجري
استحقاقه لألجر يكون حبسب العمل، ال حبسب ف .خلا...والصباغ واملالح

 .املدة
من حيث استحقاق  بني األجري اخلاص واألجري املشتركوالفرق 

اأُلجرة أن األجري اخلاص يستحق اأُلجرة إذا كان يف مدة اإلجارة حاضرًا 
للعمل، وال يشترط عمله بالفعل، واألجري املشترك ال يستحق اأُلجرة إال 
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ة لألجري اخلاص إما أن تكون معينة يف العقد، أو غري ومدة اإلجار .بالعمل
التها، فلكل واحد من ـد العقد جلهـينة فسـينة، فإن كانت غري معـمع

وإن  .العاقدين فسخها يف أي وقت أراد، ولألجري ُأجرة مثله مدة خدمته
كانت معينة يف العقد، وفسخ املستأجر اإلجارة قبل انقضاء املدة وال عذر 

األجري يوجب الفسخ كمرضه أو عجزه عن العمل، فإنه جيب  وال عيب يف
على املستأجر أن يؤدي إىل األجري اأُلجرة إىل متام املدة سواء أكان األجري 

أما إن فسخ اإلجارة لعذر أو عيب ظهر يف  .غري ذلك ممزارعًا أ مخادمًا أ
ذي األجري يوجب الفسخ فإنه ليس عليه أن يؤدي اأُلجرة إال إىل الوقت ال

 .فسخت فيه اإلجارة
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 الّمال توجد يف اإلسالم مشكلة ُع

كان النظام الرأمسايل يف االقتصاد مطبقًا على العامل الغريب وعلى 
ومن ُأسس املبدأ الرأمسايل حرية  .روسيا، قبل أن حيكمها احلزب الشيوعي

فنتج عن ذلك استبداد أصحاب األعمال باأُلجراء، أي العمال، ما  .امللكية
وقد  .التراضي قائمًا، وما دامت نظرية االلتزام هي اليت تتحكم فيهمدام 

القى اأُلجراء من املستأجرين العنت واإلرهاق، والظلم واستغالل عرقهم 
وحني ظهرت الفكرة االشتراكية ونادت بإنصاف العامل،  .وجهودهم

ظهرت على أساس معاجلة مشاكل العمال، وليس على أساس معاجلة عقد 
ولذلك جاءت االشتراكية حبلول إلنصاف العامل، بتحديد وقت  .اإلجارة

فهدمت نظرية االلتزام،  .خلا...العمل، وُأجرة العامل، وضمان راحته
وأظهرت عدم صالحيتها ملعاجلة املشاكل، فاضطر فقهاء القانون الغريب ألن 

، يغريوا نظرهتم لاللتزام، حىت تستطيع نظرية االلتزام أن تثبت أمام املشاكل
فعقد العمل قد ُأدِخلت عليه  .ولذلك أدخلوا تعديالت لترقيع نظريتهم

قواعد وأحكام، هتدف إىل محاية العمال، وإىل إعطائهم من احلقوق ما مل 
يكن هلم من قبل، كحرية االجتماع، وحق تكوين النقابات، وحق 

مع أن نص  .خلا...اإلضراب، وإعطائهم تقاعد وإكراميات أو تعويضات
ولكن جرى تأويل هذه النظرية  .اللتزام ال يبيح مثل هذه احلقوقنظرية ا

مث  .ملعاجلة مشاكل العمال اليت أوجدهتا األفكار االشتراكية بني العمال
 .جاءت النظرية الشيوعية لتمنع ملكية املال، وتعطي العامل ما حيتاجه مطلقًا

واملبدأ  ومن تباين وجهات النظر بني املبدأين االشتراكي ومنه الشيوعي
الرأمسايل، حنو امللكية وحنو األجري، نشأت لديهم مشكلة العمال، وصار 
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لكل منهما طريقة خاصة يف حل هذه املشكلة اليت أوجدهتا نظرهتما املختلفة 
 .حنو احلياة

أما يف اإلسالم فال يوجد مشكلة تسمى مشكلة عمال، وال تقسم 
أو فالحني وأصحاب اأُلمة اإلسالمية إىل طبقات عمال ورأمساليني، 

والقضية كلها تتعلق باألجري، سواء أكان استئجاره على  .خلا...أراٍض
العمل كاملتخصصني والفنيني، أو كان استئجاره على جهده فقط كسائر 
األجراء، وسواء أكان أجريًا عند أشخاص أم أجريًا عند مجاعات أم أجريًا 

وهذا  .مشتركًا فكله أجري ًاعند الدولة، وسواء أكان أجريًا خاصًا أم أجري
األجري قد وضحت أحكامه وبينت، فعند اتفاق األجراء على أجر مسمى 
كان هلم األجر املسمى مدة اإلجارة، وهلم أن يتركوا مستأجرهم بعد انتهاء 

وهؤالء  .مدة اإلجارة، وإن اختلفوا معه جاء دور اخلرباء لتقدير أجر املثل
يتفقا عليهم اختارهم احلاكم، وألزم الطرفني  اخلرباء خيتارهم الطرفان، فإن مل

أما تعيني ُأجرة معينة من قبل احلاكم فال جيوز قياسًا  .مبا يقوله اخلرباء جربًا
 .على عدم جواز التسعري للسلع ألن األجرة مثن املنفعة والثمن مثن السلعة

وكما أن سوق السلع يقرر سعر السلعة تقديرًا طبيعيًا كذلك سوق املنافع 
إال أن على الدولة أن هتيئ األعمال  .لألجراء تقررها احلاجة إىل العمال

ه»للعمال:  ت وعلى الدولة  .رواه البخاري «اإلمام راع وهو مسؤول عن رعي
أن ترفع ظلم أصحاب األعمال عن العمال، فإن السكوت على الظلم مع 

الظلم، أو  وإذا قصرت الدولة يف رفع .القدرة على إزالته حرام، فيه إمث كبري
ظلمت هي األجراء كان على اأُلمة كلها أن حتاسب الدولة على هذا الظلم، 
وأن تسعى إلزالته، وكان على حمكمة املظامل أن تنظر يف هذا الظلم وترفعه 

وليس هذا على  .عن املظلومني، وأمرها يف ذلك نافذ على احلاكم والدولة
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وم يف معاجلات مشاكل األجراء الذين ظلموا وحدهم، كما هي احلال الي
ل باالضرابات والتظاهرات، ألن ظلم أي فرد من الرعية وتقصري الدولة االعم

يف رعاية شؤون أي فرد من الرعية، أمر يتعلق برعاية شؤون اأُلمة كلها، 
ولو كان خاصًا بشخص أو أشخاص، ألنه تنفيذ حكم شرعي، وليس 

 .معينةمتعلقًا بفئة معينة، وإن كان واقعًا على مجاعة 
أما ما حيتاجه العمال من ضمان صحي هلم وألهلهم، وضمان 
نفقاهتم يف حال اخلروج من العمل، ويف حال كربهم، وضمان تعليم أبنائهم 
وما شاكل ذلك من الضمانات اليت يبحث فيها لتأمني العمال، فال ُيبحث 

ر، فيها يف اإلسالم عند حبث األجري واألجراء، ألن هذه ليست على املستأج
وليست هي للعمال، وإمنا هي لكل عاجز من الرعية،  .وإمنا هي على الدولة

ألن الدولة تضمن التطبيب والتعليم جمانًا للجميع، وتضمن للعاجز اإلنفاق 
عليه، سواء أكان عاماًل أم غري عامل، ألن هذا مما هو فرض على بيت املال، 

 .وفرض على مجيع املسلمني
ال، وال توجد مشكلة خاصة جبماعة أو وعليه فال توجد مشكلة عم

فئة من اأُلمة، فكل مشكلة تتعلق برعاية شؤون الرعية تكون الدولة مسؤولة 
عن حلها، واأُلمة كلها حتاسب هبا الدولة حلل املشكلة ورفع الظلم، وليس 

 .املسؤول فقط هو صاحب املشكلة، أو من وقع عليه الظلم
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 استئجار األعيان

منافع األعيان كاستئجار الدور والدواب  إذا ورد العقد على
والسيارات وما شابه ذلك، فإن املعقود عليه يكون منفعة العني، ويكون 
تقدير أجر املثل حمتمًا أن ينظر إىل الشيء الذي تساوي منفعته منفعة 

ومىت مت استئجار العني فقد صار للمستأجر أن يستويف منفعة العني  .املأجور
ا استأجر دارًا، فله سكناها، أو دابة أو سيارة فله أن اليت استأجرها، فإذ

وللمستأجر أن يؤجر العني املستأجرة إذا قبضها مبثل ما استأجرها  .يركبها
أو بأزيد أو بأنقص، ألن قبض العني املستأجرة قام مقام قبض املنافع، بدليل 

فجاز  أنه جيوز التصرف فيها فجاز العقد عليها، وألنه عقد جيوز برأس املال
إاّل أنه إذا استأجر العني ملنفعة فله أن يستويف مثل تلك  .بزيادة أو بنقصان

املنفعة، وما دوهنا يف الضرر، وليس له أن يستويف أكثر من مثل تلك املنفعة، 
ألنه ال جيوز له أن يستويف أكثر من حقه، أو غري ما يستحقه، فإن اكترى 

ألن الراكب أخف من احلمل، وإن  دابة لريكبها، ال جيوز له أن حيمل عليها
اكترى سيارة ملسافة كذا، مل جيز له أن يركبها مسافة أكثر من املسافة اليت 
استأجرها هلا، وإن استأجر دارًا ليسكنها، ليس له أن جيعلها خمزنًا للخشب 

 .أو احلديد أو ما شاكل ذلك، مما يكون أكثر ضررًا على الدار من السكىن
ذا ورد على العني بعوض كان بيعًا، وإذا ورد على منفعة واحلاصل أن العقد إ

وعلى هذا فإن العقد قد يرد على العني وحدها،  .العني بعوض كان إجارة
صالحه دون بيع مثره، وقد يرد على العني مع منفعتها  اكبيع شجر له مثر بد

صالحه، وقد  اكبيع دار، وقد يرد على الثمرة وحدها، كبيع الثمر الذي بد
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فإذا ورد على املنفعة اليت ال  .على املنفعة غري اتجمسمة بعني كسكىن الدار يرد
تعترب عينًا كان إجارة ومل يكن بيعًا وكما أن املشتري للعني ميلك العني، 
ويتصرف هبا سائر التصرفات، كذلك ميلك املستأجر املنفعة اليت ملكها 

ن ملشتري مثر فكما أ .باالستئجار، وله أن يتصرف هبا سائر التصرفات
صالحه أن يبيعه وهو على شجره، كذلك ملستأجر العني أن  االشجر إذا بد

 .يؤجرها ألنه ميلك منفعتها كما ميلك مشتري الثمر ذلك الثمر الذي اشتراه
وعليه فإنه جيوز للمستأجر أن يؤجر العني املستأجرة إذا قبضها، ألن قبض 

، بدليل أنه جيوز التصرف فيها العني حني االستئجار قائم مقام قبض املنافع
ومىت مت استئجار العني وقبض  .فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة

منفعتها ملك املستأجر مجيع التصرفات الشرعية يف منفعة العني اليت 
استأجرها ألهنا ملكه، فله أن يؤجرها باأُلجرة اليت يراها مهما بلغت، فلو 

سائة جاز، ألنه ميلك املنفعة فيملك تأجريها استأجرها خبمسني وأجرها خبم
وعلى هذا فإن ما يسمى باخللو للمخازن  .مبا يراه هو، ال مبا استأجرها

وهو دفع مبلغ معني من املال زيادة على األجرة املقدرة  -والدور وغريها 
جائز وال شيء  - للبيت أو املخزن للمستأجر األول من قبل من يستأجر منه

أجر يؤجر الدار أو املخزن الذي يف استئجاره لغريه باألجرة فيه ألن املست
املقدرة، ومببلغ زائد عليها يدفع له، وهذا تأجري للعني اليت استأجرها بزيادة 
على اأُلجرة اليت استأجرها هبا، وهو أمر جائز، ألنه جيوز له تأجري ما 

ل فيجوز استأجره بأزيد أو بأنقص مما استأجره، ألنه عقد جيوز برأس املا
 .بزيادة كبيع املبيع بعد قبضه بزيادة عما اشتراه

وهناك مسألة تسليم املأجور للمالك عند انتهاء العقد هل هي 
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 .؟واجبة عليه أم ال
جر واجبة عليه إن ؤى ذلك هو أن إعادة املأجور للمواجلواب عل

على »قال:  كان املأجور حتت يده، ملا روى أمحد عن مسرة عن النيب 
يد م هال أما إن مل يكن املأجور حتت يده فينظر فإن  .«ا أخذت حىت تؤدي

اغتصب منه غصبًا، فإن على الغاصب أن يرجع العني املأجورة لصاحبها، 
وليس على املستأجر، ألن الغاصب هو املأمور برد العني، فقد أخرج أمحد 

ال يأخذن أحدكم   قال رسول اهلل»عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: 
ه متاع ه فلريدها علي  «صاحبه جاداً وال العبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا صاحب

أما إن أعار املأجور لغريه،  .وهذا عام سواء أخذها من صاحبها أم من غريه
أو أجره له فإنه بعد انتهاء العقد الذي بينه وبني صاحب امللك جيب عليه 

يد ما أخذ»تسليم املأجور ملالكه، وذلك لعموم حديث:  ت حىت على ال
ومل يأت نص آخر يف اإلجارة أو غريها يستثنيه كما ورد يف الغصب  «تؤديه

ه»ولذلك يبقى على عمومه يف قوله:  وال يقال إن احلديث  .«حىت تؤدي
يشمل املستأجر الثاين أيضًا، ألن يده أخذت فعليها أن تؤديه فيكون هو 

املستأجر ال يقال ذلك ألن احلديث وإن انطبق على  .الذي عليه األداء
الثاين، ولكنه ال يسقط أداء املأجور عن املستأجر األول، فعلى املستأجر 
األول أن يؤدي العني املأجورة ملالكها، وعلى املستأجر الثاين أن يؤدي العني 

ووجوب أدائها على املستأجر األول ال يسقط  .املأجورة للمستأجر األول
ئها على املستأجر الثاين ال وكذلك وجوب أدا .أداءها عن املستأجر الثاين

رُه هو وسلمه إاّل أن املالك يلحق من أّج .يسقط أداءها عن املستأجر األول
وعلى ذلك إذا أجر شخص دارًا آلخر مث  .العني، وهو املستأجر األول



 

 331 

فإنه إذا  (خلو رجل)أجرها املستأجر لغريه بأجرة أزيد، أي أخذ ما يسمونه 
ألول انتهى العقد، وصار لزامًا عليه أن يسلم انتهت مدة اإلجارة للمستأجر ا

ن مل إالدار لصاحبها، إاّل أن جيدد صاحبها العقد معه، فتظل حتت سلطانه، و
تكن حتت يده، أو جيري صاحبها العقد مع املستأجر الثاين، ويعترب نفسه قد 

وحينئذ يربأ املستأجر األول من تسليم الدار، ويعترب أنه سلمها  .استلم الدار
 .الكها وصارت عالقة مالكها مع املستأجر الثاينمل
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 استئجار الدور للسكىن

من استأجر عقارًا للسكىن فله أن يسكنه هو، وله أن يسكنه غريه 
 .ممن يشاء إذا كان يقوم مقامه، ألن له استيفاء املعقود عليه بنفسه وبنائبه

وكل وكياًل  والذي يسكنه نائب عنه يف استيفاء املعقود عليه، فجاز كما لو
وله أن يصنع يف العقار ما جرت عادة الساكن به من الفرش  .يف قبض املبيع

إال أنه ليس للمستأجر أن يسّكن يف العقار  .واألثاث والطعام وغري ذلك
الذي استأجره من يكون ضرره أشد من ضرره هو على العقار، فال يسكن 

يكن املستأجر قصارًا أو فيه ما يضر بالعقار مثل القصارين واحلدادين إن مل 
 .حدادًا، ألن ذلك مضر هبا، وهو أكثر من املنفعة اليت جرى العقد عليها

فالعقد جرى على منفعة معروفة ملثل هذا العقار ولو بالتعارف، فال جيوز له 
 .أن يستويف منفعة أكثر من املنفعة اليت جرى عقد اإلجارة عليها

 أن ينص على السكىن بل وال حيتاج يف استئجار الدار للسكىن إىل
جاز إطالق العقد، وال حيتاج إىل ذكر السكىن، وال صفتها ألن الدار ال 
تكترى إال للسكىن فاستغين عن ذكرها؛ وألن التفاوت يف السكىن يسري فلم 

ومدة اإلجارة خيتلف  .وله أن يؤجر الدار لغريه مدة إجارته .حيتج إىل ضبطه
ا وقعت اإلجارة على كل شهر بشيء فإذ .اعتبارها باختالف نص العقد

إال أن الشهر  .معلوم مل يكن لواحد منهما الفسخ إال عند انقضاء كل شهر
األول تلزم اإلجارة فيه بإطالق العقد، ألنه معلوم يلي العقد وله أجر معلوم، 

فإذا  .وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس به وهو السكىن يف الدار
وإن مل يتلبس به، أو فسخ  .الدخول فيه فصح يف العقد األولتلبس به تعني ب

فمىت ترك التلبس يف شهر مل تثبت  .العقد عند انقضاء الشهر األول انفسخ
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وإن قال أجرتك داري عشرين شهرًا كل شهر  .اإلجارة فيه لعدم العقد
بكذا جاز، ألن املدة معلومة وأجرها معلوم، وليس لواحد منهما فسخ العقد 

وإن استأجر دارًا مدة سنة فبدا له قبل انقضاء السنة  .، ألهنا مدة واحدةحبال
 .نقضها فقد لزمته األجرة كاملة

وإذا أّجر أحد داره فعلى املؤجر إمتام ما يتمكن به املستأجر من 
االنتفاع، كتسليم مفاتيح الدار، وتبليط احلمام، وعمل األبواب، وجمرى 

أما  .أو إجياده ليتمكن من االنتفاع بالدار املاء، وكل ما حيتاج إىل إصالحه
ما كان الستيفاء املنافع كالسلم املتنقل واحلبل والدلو وساعة املاء وساعة 

أما ما يلزم للتحسني والتزويق فال يلزم واحدًا  .الكهرباء فعلى املستأجر
أما تبييض الدار وتنقية البالوعة والكنيف  .منهما ألن االنتفاع ممكن بدونه

احتيج إىل ذلك عند الكراء فعلى املؤجر، ألن ذلك مما يتمكن به من  فإن
أما نقل الزبالة فهو على  .االنتفاع وإن امتألت بفعل املكتري فعليه تفريغها

فإذا شرط املؤجر على املستأجر يف عقد اإلجارة دفع نفقات ما  .املستأجر
خالفته مقتضى أوجبه الشرع عليه مما ميكن به من االنتفاع فالشرط فاسد مل

وكذلك لو شرط املستأجر على املؤجر دفع نفقات ما جيب على  .العقد
وإذا مات املؤجر واملستأجر  .املستأجر فالشرط فاسد ملخالفته مقتضى العقد

أو أحدمها فاإلجارة حباهلا، ألن اإلجارة عقد الزم ال ينفسخ باملوت مع 
 .سالمة املعقود عليه
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 الرشوة كلها حرام
لك صالحية توجب عليه قضاء مصلحة من مصاحل الناس كل من مي

يكون املال الذي يؤخذ من أجل قضاء هذه املصلحة من قبله رشوة، وال 
والفرق بني األجرة والرشوة هو أن  .يكون أجرة وال حبال من األحوال

األجرة تؤخذ مقابل القيام بعمل ال جيب القيام به، أما الرشوة فتؤخذ مقابل 
جيب القيام به بدون مقابل ممن يقام بالعمل ألجله، أو مقابل القيام بعمل 

وعلى ذلك فالرشوة هي املال الذي  .عدم القيام بعمل جيب عليه القيام به
ها، أو قضاء مصلحة ؤيعطى من أجل قضاء مصلحة جيب على اآلخذ قضا

بعدم قيام اآلخذ مبا جيب عليه من عمل، سواء أكانت املصلحة جلب منفعة 
ويقال لدافع الرشوة  .مضرة، وسواء أكانت املصلحة حقًا أم باطاًلأم دفع 

 .الراشي، وللقابض هلا املرتشي، وللوسيط بينهما الرائش
والرشوة حرام بصريح النصوص، فقد روى أمحد وأبو داود 

ة » :والترمذي وابن ماجة عن عبد اهلل بن عمرو قال: قال رسول اهلل  لعن
  لعن رسول اهلل»وبان قال: ثوروى أمحد عن  «اهلل على الراشي واملرتشي

ينهما وهذه األحاديث عامة  .«الراشي واملرتشي والرائش يعين الذي ميشي ب
لطلب باطل، وسواء  مفتشمل كل رشوة، سواء أكانت لطلب حق، أ

إليقاع ظلم فكلها  مأكانت لطلب دفع أذى، أم جللب منفعة، لرفع ظلم أ
ألهنا طلب باطل، أو إضاعة حق، فإن  وال يقال إن الرشوة حرام .حرام

كانت كذلك فهي حرام، أما إن كانت لطلب حق، أو رفع ظلم فهي 
حالل، ال يقال ذلك ألن هذا يعين أن حترمي الرشوة جاء معلاًل بعلة فإذا 
وجدت وجد احلكم، وإذا ذهبت ذهب احلكم، وهذا غري صحيح، ألن 
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علل حترميها بعلة من العلل، مجيع النصوص اليت جاءت يف حترمي الرشوة مل ت
وال يوجد فيها وال يف أي نص ما نستنبط منه علة لتحرمي الرشوة، ولذلك 

وال يقال إن قضاء  .كان حترميها للنص الصريح غري املعلل فال علة هلا مطلقًا
احلق إذا أخذ من صاحبه رشوة جاز ألنه أخذ مال للقيام بعمل حالل، وهو 

ن النصوص اليت حرمت الرشوة جاءت عامة، قضاء احلق، ال يقال ذلك أل
فإذا أريد ختصيصها واستثناء  ،فتبقى على عمومها تشمل مجيع أنواع الرشوة

بعض أنواع الرشوة احتاج األمر إىل نص آخر خيصصها، ألن النص ال 
 .خيصصه إال نص من كتاب أو سنة، ومل يرد نص فتبقى عامة دون ختصيص

، ال فرق بني أن تكون طلب حق، أو وعليه فجميع أنواع الرشوة حرام
طلب باطل، رفع ظلم أو إيقاع ظلم، دفع أذى أو جلب منفعة، فكلها 

 .تدخل حتت عموم النص
وكذلك ال فرق يف حترمي الرشوة بني أن تكون للحاكم، أو 

وال يقال قد روى أمحد عن  .للموظف أو للرئيس أو غري ذلك فكلها حرام
ة اهلل على الراشي واملرتشي يف » : أيب هريرة قال: قال رسول اهلل لعن

ال يقال ذلك ألن  .وهذا مقيد يف احلكم فيحمل املطلق على املقيد «احلكم
اللفظ الذي يعترب الوصف قيدًا له هو اللفظ املطلق ال اللفظ العام، أما اللفظ 
العام فيجري فيه التخصيص ال التقييد، وإذا ورد معه قيد فإنه يكون من قبيل 

وهنا لفظ الراشي واملرتشي  .ص على فرد من أفراده ال من قبيل التقييدالتنصي
 «يف احلكم»والرائش لفظ عام وليس لفظًا مطلقًا، ولذلك ال يكون قوله: 

قيدًا له حىت حتمل عليه باقي األحاديث بل يكون تنصيصًا على فرد من 
كل ف .أفراده وهو احلكم فتبقى األحاديث كلها عامة، وتظل على عمومها

فرشوة الشرطي  .رشوة حرام سواء أكانت حلاكم أم ملوظف أم لغري ذلك
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لدفع األذى كرشوة احلاكم، ورشوة مدير الشركة ليشتغل هبا، أو حىت ال 
 .ُيسرَّح منها كرشوة حمصل الضرائب، أو مبلغ الدعاوي حىت ال يبلغه

ورشوة رئيس العمال حىت خيفف عنهم العمل أو لغري ذلك كرشوة العامل 
عند التاجر يعطيه إياها الزبون مقابل أن ينتقي له بضاعة جديدة من بني 
البضائع، وكرشوة عامل املطبعة ليتقن عمله يعطيه إياها صاحب الكتاب يف 
غفلة عن صاحب املطبعة، فكلها رشوة، وكلها حرام ألهنا مال يؤخذ مقابل 

ويدخل يف  .هالقيام بعمل جيب القيام به دون مقابل ممن يقام بالعمل ألجل
الرشوة ما يدفعه بعضهم ملن له وجاهة عند موظف ليستعمل نفوذه لديه 
ليقضي له حاجة، ولكن املوظف ليس هو الذي يأخذ املال، وإمنا الذي 

فهذا أيضًا  .فيدفع له املال مقابل مكاملته .يأخذ املال هو الذي يكلم املوظف
جيب عليه قضاؤها رشوة ألن هذا املال ُأعطي مقابل قضاء مصلحة ممن 
إذ ال يشترط يف  .فكان رشوة، سواء أخذه من قضى املصلحة أم مل يأخذه

حتقق كون املال رشوة أن يأخذه من باشر القيام بقضاء املصلحة، بل الشرط 
يف كون املال رشوة أن يؤخذ هذا املال مقابل القيام بالعمل، سواء أخذه 

ريبه أم رئيسه أم غري ذلك، الشخص، أم صديقه أم من له وجاهة عنده، أم ق
إذ العربة يف حتقق كون املال رشوة أن يؤخذ مقابل قضاء مصلحة جيب 

 .قضاؤها دون مقابل ممن تقضى له
ومثل الرشوة يف احلرمة اهلدية هتدى للحكام والعمال وأمثاهلم حىت 
عدها بعضهم من الرشوة ألهنا تشبهها من حيث كوهنا مااًل يؤخذ من أجل 

والفرق بني  .جيب القيام به دون مقابل ممن يقام بالعمل ألجله القيام بعمل
الرشوة وبني اهلدية اليت هتدى للحكام والعمال وأمثاهلم هو أن الرشوة يعطى 
فيها املال مقابل قضاء املصلحة، أما هدايا احلكام والعمال وأمثاهلم فإن املال 
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ل ألن الذي يهدى فيها من صاحب املصلحة، ال مقابل قضاء املصلحة، ب
سواء أهدي طمعًا يف  .يهدى إليه يتوىل فعاًل قضاء املصاحل بنفسه أو بواسطته

طمعًا يف قضاء املصاحل  مبعد قضاء مصلحة معينة، أ مقضاء مصلحة معينة، أ
ومن هنا كانت الرشوة واهلدية اليت هتدى للحاكم ومثله  .حني حصوهلا

عهما فيه شيء من متشاهبني، ويقاس أحدمها على اآلخر، ولكن واق
االختالف، وقد جاء حترمي اهلدية للحاكم والعامل وأمثاهلما صرحيًا يف 

  أن النيب»األحاديث فقد روى البخاري عن أيب محيد الساعدي: 
ه   جاء إىل رسول اهلل تبيَّة على صدقات بين سليم فلمااستعمل ابن اللُّ وحاسب

فهال جلست   ل رسول اهللقال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت يل، فقا
هلل  يف بيت أبيك وبيت أمك حىت تأتيك هديتك إن كنت صادقاً مث قام رسول ا

  ستعمل رجااًل أفخطب الناس ومحد اهلل وأثىن عليه مث قال: أما بعد فإين
ة أهديت  منكم على أمور مما والين اهلل فيأيت أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدي

فواهلل ال  .وبيت أمه حىت تأتيه هديته إن كان صادقًا فهال جلس يف بيت أبيه .يل
ه يوم القيامة وروى أبو  .«يأخذ أحدكم منها شيئاً بغري حقه إال جاء اهلل حيمل

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما »قال:  عن بريدة عن النيب داود 
ًا، سحتًا أي مااًل حرام أو قد مساها الرسول  «أخذ بعد ذلك فهو غلول

يا »قال:  فقد أخرج اخلطيب يف تلخيص املتشابه عن أنس أن النيب  هدا
حكي عن مسروق عن ابن مسعود أنه ملا سئل عن السحت  .«العمال سحت

ال، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته »فقال:  ؟أهو الرشوة
 بن سلمة أحد أئمة التابعنياوقال أبو وائل شقيق  .«فيهدي لك، فال تقبل

السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به  أكل فقد القاضي إذا أخذ اهلدية»
فهذه األحاديث حديث أيب محيد وحديث بريدة وحديث أنس  .«الكفر
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كلها صرحية يف أن اهلدايا اليت هتدى ملن يتولون األعمال العامة حرام سواء 
احب أهديت له ألنه ص مقبل القيام به، أ مأهديت بعد القيام بعمل معني، أ

أهديت له ألن له وجاهة عند من بيده قضاء  مصالحية يف أمر من األمور، أ
يا »املصلحة، فهذه كلها حرام، وقد جاءت لفظة هدايا يف حديث:  هدا

ويقاس على العمال كل من  .عامة تشمل كل هدية للعمال «العمال سحت
ه ل تقضىتوىل قضاء مصلحة للناس جيب عليه قضاؤها دون مقابل يؤخذ ممن 

فإنه حيرم عليه أن يأخذ هدية أو تؤخذ هدية ممن له هذه املصلحة طمعًا يف 
فالشرطي ورئيس الشركة، ورئيس العمال، ومن هو مثل هؤالء  .قضائها

 .حيرم عليهم أخذ اهلدايا، وتكون اهلدية هلم سحتًا
إال أن اهلدية هلؤالء تكون حرامًا إذا مل يكن من عادة امُلهدي أن 

إن كان من عادته أن يهدي هلم سواء أكانوا يتولون قضاء يهدي هلم أما 
يقول يف  ألن الرسول  .مصاحل أم ال، فإنه جتوز اهلدية هلم وال شيء فيها

فهال جلست يف بيت أبيك وبيت أمك حىت تأتيك هديتك إن كنت »احلديث: 
ومفهومه إن اهلدية اليت هتدى له وهو جالس يف بيت أبيه وأمه دون  «صادقًا

وهذا يعين أن اهلدية اليت من شأن مهديها أن يهديها  .يكون عاماًل جائزةأن 
للشخص لو مل يكن يتوىل مصاحل فهي جائزة يف حال توليه قضاء املصاحل 
كما هي جائزة يف حال عدم توليه قضاء املصاحل، وال تنطبق عليها أحاديث 

 .النهي فهي مستثناة منها مبفهوم احلديث
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ل  رهنـا
قال  .احلبس من   هو اللغة الثبوت والدوام، وقيل ن يف ـرهـال

 تعاىل:              ،                
  والرهن شرعًا املال الذي جيعل وثيقة بالدين، ليستوىف من  .أي مقيدة

املعامالت اليت أجازها  وهو جائز ومن .مثنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه
 ودليله الكتاب والسنة: قال تعاىل:  .الشرع               

                    وروى البخاري عن عائشة أم املؤمنني
ه درعًا من حديد  أن النيب»  .«اشترى طعاماً من يهودي إىل أجل ورهن

ة بعشرين   ُتويف النيب»عن ابن عباس قال: وروى الترمذي  ودرعه مرهون
ولقد رهن »وروى البخاري عن أنس قال:  .«صاعاً من طعام أخذه ألهله

والرهن جائز  .«درعاً له باملدينة عند يهودي وأخذ منه شعريًا ألهله  النيب
 يف السفر واحلضر، ألن كلمة:               حال بيان واقعة

ه   أن النيب»وليس قيدًا، بدليل:  اشترى طعاماً من يهودي إىل أجٍل ورهن
وال جيوز الرهن  .وكان النيب يف املدينة ومل يكن يف سفر .«حديد درعًا من

 إال مقبوضًا يف نفس العقد لقوله تعاىل:           .  وصفة
ا ينقل نقل إىل نفسه، وما فما كان مم .القبض يف الرهن أن يطلق يده عليه

كان مما ال ينقل كالدور واألرضني أطلقت يده على ضبطه، أي كان قبضه 
ختلية راهنه بينه وبني مرهتنه ال حائل دونه، وجيوز أن يوكل يف قبض الرهن، 

والرهن جائز  .ويقوم قبض وكيله مقام قبضه يف لزوم الرهن وسائر أحكامه
ز بيعها جاز رهنها، ألن مقصود الرهن فكل عني جا .يف كل ما جيوز بيعه

االستيثاق بالدين للتوصل إىل استيفائه من مثن الرهن إن تعذر استيفاؤه من 
ذمة الراهن، وال جيوز الرهن فيما ال جيوز بيعه كاخلمر واألصنام، وكالوقف 
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 .والعني املرهونة وما شابه ذلك مما ال جيوز بيعه
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 انتفاع املرهتن بالرهن

إاّل أنه  .ن فقد أصبحت العني حتت يد املرهتن بعد قبضهاإذا مت الره
ليس معىن ذلك أن للمرهتن أن ينتفع بالرهن، بل وجود العني املرهونة حتت 

نه فقط، ويبقى الرهن ملالكه حىت ولو ن إمنا هو تجمرد استيثاقه على دييد املرهت
يتملك الرهن استحق املرهتن الدين على الراهن، وقد كان املرهتن يف اجلاهلية 

إذا مل يؤد الراهن إليه ما يستحقه يف الوقت املضروب، فجاء اإلسالم 
ه »وأبطله، قال عليه الصالة والسالم:  ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، ل

فقول الرسول  .رواه الشافعي من طريق سعيد بن املسيب «غنمه وعليه غرمه
الرهن إذا مل يفتكه صاحبه  ال يغلق الرهن من صاحبه، أي ال يستحق املرهتن

فتبقى العني املرهونة ملكًا للراهن، وتبقى منفعتها ملكًا  .يف الوقت املشروط
ه غنمه» :يف قوله  ةله، ألهنا غنمه، وداخل وعالوة على ذلك فإن  ،«ل

املنفعة مناء للعني املرهونة، فقد نتجت عنها سواء أكان هذا النماء منفعة 
ًا كثمر الشجر، وولد البقرة، فهي ملك للراهن مل كسكىن الدار، أم كان عين

إذ العقد على العني، ال على منفعتها،  .يقع عليها عقد الرهن فلم تكن رهنًا
وما دامت املنفعة ملك الراهن فإن له أن يستوفيها، فله أن يؤجر الدار 

لغريه، وال تكون هذه  ماملرهونة، وأن يستويف ُأجرهتا، سواء أجرها للمرهتن أ
أُلجرة رهنًا، بل تكون ملكًا للراهن، وال تتبع الرهن، ألهنا ليست من توابع ا

العقار اليت تدخل يف البيع دون ذكر كمفاتيح الدار، وعلى هذا فليس 
للمرهتن االنتفاع بالعني املرهونة حبجة أهنا مرهونة له، أو أهنا حتت يده، بل 

 .منفعتها لصاحبها
فإن له أن يهب املنفعة، كما له أن وملا كانت منفعة العني ملالكها 
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يهب العني، وله أن يأذن ملن يشاء باالنتفاع بالعني، إاّل أن إذن الراهن 
للمرهتن بأن ينتفع بالعني اليت ارهتنها خيتلف حكمه عن إذن غريه، فإنه جيوز 

أما إذنه  .للراهن أن يأذن ألي إنسان غري املرهتن أن ينتفع بالعني املرهونة
وهو أنه إن كان الرهن بثمن بيع، أو ُأجرة دار، أو أي  .يه تفصيلللمرهتن فف

وذلك  .دين غري القرض جاز للمرهتن االنتفاع بالعني املرهونة بإذن الراهن
ألنه ملكه له أن يأذن ملن يشاء باالنتفاع به، ويشمل ذلك املرهتن وغريه، 

فيبقى وال يوجد نص مينع من ذلك، إذ مل يرد أي نص يستثين املرهتن، 
احلكم عامًا، وألنه جيوز للبائع أن يزيد الثمن، وجيوز للمؤجر أن يزيد 
األجرة إذا كانت ألجل، فيجوز أن يأذن باالنتفاع بالعني زيادة على مثن 

وال يعترب ذلك ربا، ألنه ال  .املبيع، أو زيادة على أجرة العني املستأجرة
األشياء الربوية اليت  ينطبق عليه تعريف الربا، وال واقعه، وال يدخل يف

بل هو مثن مؤجل أعلى من الثمن احلال، وإجارة بأجرة  .حددها النص
 .مؤجلة أكثر من األجرة نقدًا، وهذا كله من املعامالت اجلائزة شرعًا

أما إن كان الدين قرضًا كأن يقرض إنسان آلخر ألفًا لسنة، ويرهن 
وز للمرهتن يف هذه احلال عنده داره، ويأذن له باالنتفاع بالرهن، فإنه ال جي

 .لورود النص يف النهي عن ذلك .االنتفاع بالعني املرهونة، ولو أذن الراهن
 فقال: قال رسول اهلل .وسئل الرجل منا يقرض أخاه املال فيهدي له»فعن أنس: 

:  ة فال يركبها وال ب إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له أو محله على الدا
 وروى البخاري .رواه ابن ماجة «ينه وبينه قبل ذلكيقبله إال أن يكون جرى ب

ة»قال:  عن أنس عن النيب  يف تارخيه أورده  «إذا أقرض فال يأخذ هدي
وروى البخاري يف صحيحه عن أيب  الشوكاين وقال رواه البخاري يف تارخيه

تيت املدينة فلقيت عبد اهلل بن سالم »بردة بن أيب موسى قال:  فقال يل: إنك أ
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ا إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك محل تنب أو محل  ٍش،لربا هبا فابأرضٍ 
ه ربا وأخرج البيهقي يف املعرفة عن فضالة  .«شعري أو محل قت فال تأخذه فإن

ورواه احلارث بن  «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا»بن عبيد: 
ن قرض هنى ع  إن النيب»أيب أسامة من حديث علي رضي اهلل عنه بلفظ: 

ولإلمجاع املنعقد على  «كل قرض جر منفعة فهو ربا»ويف رواية: « جر منفعة
أمجعوا »أن كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام، فقد قال ابن املنذر: 

على أن امُلْسِلف إذا شرط على املستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك إن 
ابن عباس وابن وقد روي عن أيب بن كعب و «أخذ الزيادة على ذلك ربا

ومن هذه األحاديث واآلثار يتبني أن  .مسعود أهنم هنوا عن قرض جر منفعة
القرض الذي جير نفعًا إن كانت الزيادة شرطًا فهو حرام بغري خالف قواًل 

وان كان الشخص أقرض غريه من غري شرط فقضاه زيادة على ما  .واحدًا
هدية زيادة على ما اقترضه اقترض من النقود فهو أيضًا حرام، أما إن أهداه 

منه فإنه ينظر فإن كان من عادته أن يهديه فال بأس يف ذلك، وجيوز له أن 
وإن كان ليس من عادته أن يهديه فال جيوز له أن يقبل اهلدية  .يقبل اهلدية

أن رجاًل »وأما ما رواه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة:  .حلديث أنس
همَّ به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب احلق له ف ظفأغل  اهللتقاضى رسول 

قال: اشتروه  همقااًل، واشتروا له بعرياً فأعطوه إّياه قالوا: ال جند إال أفضل من سن
ّياه فإن خريكم أحسنكم قضاء وما روى أبو داود عن أيب رافع  «فأعطوه إ

بكراً فجاءته إبل من الصدقة فأمرين أن أقضي   استسلف رسول اهلل»قال: 
ّياه فإن ال رباعياً فقال: أعطه إ رجل بكرة فقلت مل أجد يف اإلبل إال مجالً خياراً 

فإن هذا ليس من باب اشتراط الزيادة بالقرض،  «خيار الناس أحسنهم قضاء
وال من باب الزيادة على املبلغ أو الشيء املستقرض، ألنه مل يشترط زيادة، 
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أوفاه مثل ما استقرضه،  وال توجد زيادة على الشيء الذي استقرضه، وإمنا
ولكن أكرب منه بالسن، أو اجلسم، وهذا حيوان حبيوان، فهو من قبيل حسن 
القضاء، ال من قبيل الزيادة، ولذلك جاء الرسول بعلة الزيادة بالتعبري الذي 

فإن من خري الناس أحسنهم » ،«فإن خريكم أحسنكم قضاء»يفيد العلية فقال: 
داد احلسن، ال السداد زيادة عما استقرض، فالعلية واضحة وهو الس «قضاء

وعليه فإن الرهن يف حالة القرض فقط حيرم على املرهتن االنتفاع بالعني 
املرهونة، ألنه ليس من حسن القضاء، أي السداد احلسن، بل هو من قبيل 
الزيادة على املبلغ أو الشيء املستقرض، سواء شرطه أم مل يشرطه، وهو ليس 

 .ليت من عادته أن يهديه لهمن قبيل اهلدية ا
إال أن هذا كله إذا كان االنتفاع بالعني املرهونة دون عوض أما إن 
كان االنتفاع بالعني املرهونة بعوض كأن أجر الراهن املرهتن الدار بعوض 

ألنه مل ينتفع بالقرض  .فإنه جيوز االنتفاع يف العني املرهونة يف القرض وغريه
ون ذلك بأجرة من غري حماباة، وإن حاباه يف بل باإلجارة على شرط أن يك

 .ذلك فحكمه حكم االنتفاع بغري عوض، ال جيوز يف القرض وجيوز يف غريه
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 املفلس

املفلس لغة هو الذي ال مال له، وال ما يدفع به حاجته، ويراد 
روى  .بذلك أنه صار إىل حالة يقال فيها عنه إنه ليس معه فلس، فهو مفلس

 ؟قال: أتدرون من املفلس  أن رسول اهلل»هريرة: مسلم من طريق أيب 
يت  قالوا: املفلس فينا َمنْ ال درهم له وال متاع، فقال: إن املفلس ِمن أميت َمْن يأ

 ليوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأيت وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل ما
ه، هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فُيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسن ات

ه، مث  فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ُأخذ ِمن خطاياهم فطرحت علي
نار ليس » :فقوهلم ذلك إخبار عن حقيقة املفلس وقول النيب  «طرح يف ال
جتوز مل يرد به نفي احلقيقة، بل أراد أن مفلس اآلخرة أشد  «ذلك املفلس

املفلس يف عرف و .وأعظم حبيث يصري مفلس الدنيا بالنسبة إليه كالغين
ومسوه مفلسًا وان  .الفقهاء َمْن َدْيُنُه َأكثر ِمْن ماله، وَخْرُجه أكثر من دخله

 .كان ذا مال ألن ماله مستحق الصرف يف جهة دينه فكأنه معدوم
ومىت لزم اإلنسان ديون َحالَّة، ال يفي َماُله هبا فسأل غرماؤه احلاكم 

لن احَلْجَر عليه ليتجنب الناس احلجر عليه لزمته إجابتهم، ويستحب أن يع
فإذا َحَجَر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام: أحدها تعلق حقوق  .معاملته

الغرماء بعني ماله، والثاين منع تصرفه بعني ماله، والثالث أن من وجد عني 
ماله عنده فهو أحق هبا من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط، والرابع أن 

والدليل على احلجر على املفلس ما روى  .رماءللحاكم بيع ماله وإيفاء الغ
حجر على ُمَعاذ بن جبل ماله، وباعه يف   أنَّ رسول اهلل»كعب بن مالك: 

ن اكان معاذ »وعن عبد الرمحن بن كعب قال:  .رواه احلاكم .«دين عليه ب
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ه  جبل من أفضل شباب قومه، ومل يكن ميسك شيئاً فلم يزل يدان حىت أغرق مال
ه فلو ُترك أحدٌ من أجل أحٍد لتركوا معاذًا من ءغرما  م النيبيف الدين فكل

 «ماله حىت قام معاذ بغري شيء  فباع هلم رسول اهلل  أجل رسول اهلل
 .رواه احلاكم

واملفلس إذا ثبت للناس عليه حقوق من مال، أو مما يوجب غرم 
صف مال ببينِة عدل، أو إقرار منه صحيح، بيع عليه كل ما يوجد له، وأن

الغرماء، وال حيل أن ُيسجن أصاًل، كما ال حيل أن ُيحبس املدين املعسر 
 مطلقًا، لقول اهلل تعاىل:                           وملا

أصيب رجل يف عهد » روى مسلم وأبو داود عن أيب سعيد اخلدري قال:
ن  رسول اهلل ه   ه فقال رسول اهلليف مثار ابتاعها فكثر دي ي تصدقوا عل

خذوا  لغرمائه  فقال رسول اهلل .فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه
نه »وروي ، «ما وجدمت، وليس لكم إاّل ذلك قسم مال املفلس بني   أ

وعن  .صحيحه يف يف ترامجه ذكر معناه البخاري «الغرماء، ومل يسجنه قط
حبس الرجل يف »قال علي بن أيب طالب: حممد بن علي بن احلسني قال: 

ه من دين ظلم وأما ما روي عن  .رواه أبو عبيد «السجن بعد ما يعرف علي
ه »عمر من طريق سعيد بن املسيب:  ي أن عمر حبس َعَصَبة َمْنُفوسٍ ُينفقون عل

فإنه ال يدل على حبس املدين  رواه الطربي يف تفسريه «الرجاَل دون النساء
س من جتب عليه النفقة، إذا مل ينفق على الصغري، والنفقة وإمنا يدل على حب

فذلك يدل على حبس من  .من األموال اليت تفرض على القادر على اإلنفاق
 .مل ينفق على الصغري خاصة وهو املنفوس

واحلكم يف املفلس أن احلاكم يبيع للغرماء مال املدين، ويقسم 
عن عمر بن عبد الرمحن ذا، عليهم باحلصص، ألنه ال سبيل إلنصافهم بغري ه
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بن دالف املزين عن أبيه أن رجال من جهينة كان يسبق احلاج فيشتري ا
مث يسرع السري فيسبق احلاج فأفلس فرفع أمره إىل عمر  ،الرواحل فيغلي هبا

أما بعد أيها الناس فإن األسيفع أسيفع جهينة رضي من » :بن اخلطاب فقالا
أال وإنه قد دان معرضا فأصبح قد رين به  ،دينه وأمانته بأن يقال سبق احلاج

فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن 
وعن عمر بن عبد رواه اإلمام مالك يف املوطأ،  «أوله هم وآخره حرب

بأن يقسم ماله بني الغرماء مث يترك حىت يرزقه  العزيز أنه قضى يف املفلس
 .اهلل

املفلس الذي يوجد له بني الغرماء باحلصص بالقيمة  ويقسم مال
على احلاضرين الطالبني الذين حلت آجال حقوقهم فقط، وال يدخل فيهم 
حاضر ال يطلب، وال غائب مل يوكل، وال حاضر أو غائب مل حيل أجل 
حقه، طلب أو مل يطلب، ألن من مل حيل أجل حقه فال حق له بعد، ومن مل 

 .ى، ما مل يطلبيطلب فال يلزم أن يعط
هذا إن كان املفلس حيًا، أما امليت املفلس فإنه يقضي لكل من 
حضر أو غاب، طلب أو مل يطلب، ولكل ذي دين كان إىل أجل مسمى أو 

وإن  .ألن اآلجال كلها حتل مبوت الذي له احلق، أو الذي عليه احلق .حال
ىل مقدمة اجتمعت على املفلس حقوق اهلل، وحقوق العباد فحقوق اهلل تعا

على حقوق الناس فيبدأ مبا فرط فيه من زكاة أو كفارة، فإن مل يعم، قسم 
 .ذلك على كل هذه احلقوق باحلصص ال يبدَّى منها شيء على شيء

وكذلك ديون الناس إن مل يف ماله جبميعها أخذ كل واحد بقدر ماله مما 
ول اهلل ودليل أن حقوق اهلل مقدمة على حقوق العباد ما ثبت عن رس .وجد
  :فأقضِ اهلل فهو أحق  ...»وقوله:  «َفَدْينُ اهلل أحق أن ُيقضى ...»أنه قال
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وحني يباع مال املفلس ينظر  .روامها البخاري من طريق ابن عباس «بالقضاء
يف نفقته ونفقة من تلزمه نفقته فال تباع داره اليت ال غىن عن سكناها، أما إن 

وإن  .األخرى فتباع اليت يستغىن عنها حدامها عنإكان له داران يستغىن ب
كان املفلس يكسب ما ميونه وميون من تلزمه نفقته، أو كان يقدر أن 
يكتسب ذلك بالفعل بأن يؤجر نفسه فإنه يف هذه احلال يباع كل ماله ما 
عدا داره اليت تلزمه لسكناها، وان مل يقدر على شيء من ذلك ترك له من 

على من تلزمه مؤونته باملعروف من ماله إىل أن ماله ما يكفيه وينفق عليه، و
 .يفرغ من قسمته بني غرمائه
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 والةـاحل

وهي حتويل َمْن  .احلوالة مأخوذة من حتويل احلق من ذمة إىل ذمة
 .واحلوالة ثابتة بالسنة .عليه احلق َمْن يطالبه باحلق على آخر له عنده حق
مطل الغين »قال:   فقد روى البخاري من طريق أيب هريرة أن رسول اهلل

من أحيل حبقه على مليء »ويف لفظ:  «ظلم وإذا ُأْتِبع أحدكم على مليء فليتبع
وهي جائرة يف الدين والعني، أي يف احلالِّ واملؤجل،  .رواه أمحد «فليحتل

ألهنا إحالة حق آلخر على آخر، وهو عام يشمل كل حق، وألن لفظ 
َع َأحُدكم على َملي»احلديث:  ِب ت فهو عام يشمل أن يكون األحُد  «ءإذا ُأ

واملليء عليه حق حال، ويشمل أن يكون عليه حق مؤجل، فيبقى على 
إال أن أمر الرسول باتباع املليء إذا  .واملليء هو القادر على الوفاء .عمومه

أحيل عليه يقتضي أن يكون غري جاحد وال مماطل، ويفهم ذلك من إجبار 
كون املليء هو القادر على الوفاء غري اجلاحد احملتال على أن يتبع املليء، في

وواقع احلوالة ومنطوق احلديث يدل على أنه ال بد يف احلوالة  .وال املماطل
فالذي ُيْتبُع هو احمليل، وكلمة أحدكم وهو  .من حميل وحمتال وحمال عليه

ْتَبَع يف دينه، شخص حمتال، واملليء، الذي يؤمر الشخص املأمور بأن َي
 .هو احملال عليهباتباعه، 

 ويشترط يف صحة احلوالة أربعة شروط:
أحدها: متاثل احلقني جنسًا وحلواًل أو تأجياًل، ألهنا حتويل للحق، 
ونقل له فينقل على صفته، ولذلك يصح أن حييل من عليه ذهب بذهب، 
ومن عليه فضة بفضة، وال يصح أن حييل من عليه ذهب بفضة، أو من عليه 

حييل من عليه دين إىل شهر بدين إىل شهر، ويصح ويصح أن  .فضة بذهب
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فيصح أن حييل حااًل حبالٍّ  .أن حييل من عليه دين مستحق بدين مستحق
أما إن كان أحد الدينني حااًل واآلخر مؤجاًل، أو أجل  .ومؤجاًل مبؤجل

 .أحدمها إىل شهر واآلخر إىل شهرين مل تصح احلوالة
فلو أحالت املرأة على  .تقرثانيها: أن تكون احلوالة على دين مس

زوجها بصداقها قبل الدخول مل يصح ألنه غري مستقر، ولو أحال املوظف 
بأجرته قبل االنتهاء من عمله أو قبل هناية مدة إجارته مل يصح، ألنه دين غري 

أما لو أحال من ال دين عليه رجاًل على آخر له عليه دين فليس  .مستقر
وإن  .فيها أحكام الوكالة ال أحكام احلوالة ذلك حبوالة بل هي وكالة، تثبت

أحال من عليه دين على من ال دين عليه فليست حوالة أيضًا فال يلزم احملال 
عليه األداء وال يلزم احملتال قبول ذلك ألن احلوالة معاوضة، وال معاوضة 

 .هنا، فلو قبض احملتال من احملال عليه الدين رجع على احمليل
 .ال معلوم فال تصح مبال جمهولثالثها: أن تكون مب

رابعها: أن حييل احملال برضائه، وال جيرب على احلوالة، ألن احلق 
عليه، فال يلزمه أداؤه من جهة معينة، إذ ال يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي 

وال يشترط رضا احملتال  .على احملال عليه، بل له أن يؤديه من أية جهة أراد
ترب رضامها مطلقًا فاحملتال جمبور على أن يقبل احلوالة، واحملال عليه بل ال يع

 : أما إجبار احملتال فلقول النيب .واحملال عليه جمبور على أن يقبل احلوالة
تبع» ي وألن للمحيل أن يويف احلق الذي عليه  «إذا ُأتبع َأحدكم على مليء فل

زم احملتال وقد أقام احملال عليه مقام نفسه يف التقبيض فل .بنفسه وبوكيله
وأما عدم رضا احملال عليه فألن الدائن أقام احملتال مقام نفسه يف  .القبول

 .القبض فلم يفتقر إىل رضا من عليه احلق كالتوكيل
وعلى ذلك فاحلوالة يف السندات اليت تتضمن مبالغ حالة 
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كالشيكات أو مبالغ مؤجلة استحق أجلها وهو ما يسمى حبوالة العني، 
وكذلك  .يل فقط وال يشترط فيها رضا احملتال واحملال عليهجائزة برضا احمل

حوالة السندات اليت تتضمن مبالغ مؤجلة مل يستحق أجلها كالكمبياالت 
وهو ما يسمى حبوالة الدين سواء رضي احملتال أم مل يرض، رضي احملال عليه 

واحلوالة ليست عقدًا حىت يشترط فيها الرضا فليس فيها إجياب  .أم مل يرض
وال قبول، وإمنا هي تصرف من الشخص نفسه كالضمان والكفالة والوصية 

 .وما شاكلها من التصرفات اليت ال تعترب عقدًا من العقود
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 رـويـالتص

التصوير هو رسم صورة الشيء، ومن التصوير ُصْنُع التماثيل، 
والرسم نفسه أو التمثال هو الصورة، مجعها صور، ويقال  .ويشمل النحت

للغة أيضًا تصاوير، ويشمل التماثيل، ويقال يف اللغة التصاوير هلا يف ا
وقد َحرَّم الشرع تصوير ما فيه روح من إنسان وحيوان وطري،  .التماثيل

 ماحللي أ ماألواين أ مالثياب أ ماجللد أ مسواء أكان تصويرًا على الورق أ
ما كان إذ جمرد تصوير ما فيه روح حرام مه .غري ذلك فكله حرام مالنقود أ

فقد  .وتصوير ما ليس فيه روح جائز ال شيء فيه .الشي الذي صور عليه
 .أحل الشرع تصوير الشجر واجلبال واألزهار وغري ذلك مما ليس فيه روح

أخرج البخاري من حديث  .أما حترمي ما فيه روح فثابت بالنصوص الشرعية
خل حىت أمر هبا الصور اليت يف البيت مل يد  ملا رأى النيب»ابن عباس قال: 

  فدخل رسول اهلل وعن عائشة أهنا نصبت ستراً فيه تصاوير،» ،«فمحيت
ويف لفظ  .رواه مسلم «عه، قالت فقطعته وسادتني فكان يرتفق عليهمانـزف

 «وفيها صورة إحدامهاني فقد رأيته متكئاً على تفطرحته فقطعته مرفق»أمحد: 
 دخل علّي رسول اهلل»وأخرج مسلم والبخاري من حديث عائشة قالت: 

 رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا  وقد سترت سهوة يل بقرام فيه متاثيل، فلما
والقرام الستر  «عائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهلل

عن »ويف حديث مسلم:  .الرقيق الذي فيه ألوان أو ستر فيه رقم ونقوش
ه اخليل عائشة قالت: قدم رسول اهلل من س فر، وقد سترت على بايب ُدرنوكًا في

وأخرج  .والدرنوك نوع من الثياب «عتهنـزذوات األجنحة، فأمرين ف
من صور صورة » :البخاري من حديث ابن عباس قال: قال رسول اهلل 
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نافخ وأخرج من  .«عذبه اهلل هبا يوم القيامة حىت ينفخ فيها الروح وما هو ب
قال: إن الذين يصنعون هذه الصور   أن رسول اهلل»طريق ابن عمر: 

وعن ابن عباس، وجاءه رجل  «يعذبون يوم القيامة يقال هلم أحيوا ما خلقتم
فقال: إين أصور هذه الصور، وأصنع هذه الصور، فأفتين فيها، فقال ادن 
مين، فدنا منه حىت وضع يده على رأسه، قال: أنبئك مبا مسعت من رسول 

ه بكل »يقول:  مسعت رسول اهلل  اهلل  نار، ُيجعل ل كل مصور يف ال
صورة صورها نفس تعذبه يف جهنم، فإن كنت ال بد فاعالً فاجعل الشجر وما 

تاين » :وروى أمحد عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  «ال نفس له أ
جربيل عليه السالم فقال: إين كنت أتيتك الليلة فلم مينعين أن أدخل عليك البيت 

ه  الذي أنت فيه ْتٌر في ِس ٌم  بيت ِقرا إال أنه كان يف البيت متثال رجل وكان يف ال
ة الشجرة،  سفمر برأ .متاثيل، وكان يف البيت كلب ئ التمثال يقطع فيصري كهي

ففعل  ومر بالستر ُيقطع فيجعل منه وسادتان توطآن، ومر بالكلب فُيخَرج،
روى و .والقرام هو الستر الرقيق من صوف ذي ألوان .« رسول اهلل

 إن النيب»البخاري من طريق أيب جحيفة أنه اشترى غالمًا حجامًا، فقال: 
  ه هنى عن مثن الدم، ومثن الكلب، وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكل

 .«والوامشة واملستومشة واملصور
فهذه األحاديث يف مجلتها تتضمن طلب ترك التصوير طلبًا جازمًا، 

وهي عامة تشمل كل صورة سواء أكان وهذا دليل على أن التصوير حرام، 
هلا ظل، أم مل يكن هلا ظل، وسواء أكانت كاملة أم نصفية، فال فرق يف 
حترمي التصوير بني ما له ظل، وما ال ظل له، وبني الصورة الكاملة اليت ميكن 
أن تعيش، والصورة النصفية اليت ال ميكن أن تعيش، فكله حرام لعموم 

عباس عن البيت أن الصور اليت كانت يف وألن حديث ابن  .األحاديث
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 .الكعبة كانت مرسومة رمسًا، وليس هلا ظل فلم يدخل الرسول حىت حميت
 .وحديث عائشة يدل على أن الستر كان مرسومًا عليه صور وال ظل هلا

ه، »أرسل عليًا يف سرية فقال له:  وُروي أن النيب  ال تذر متثااًل إال هدمت
رواه مسلم يف اجلنائز  «ال قربًا مشرفًا إال سويتهوال صورة إال طمستها، و

فذكر كال النوعني ما له ظل وهو التمثال، وما ال ظل له  ،باختالف يسري
فالتفريق بني ما له ظل وما ال ظل له غري صحيح،  .وهو الصورة اليت تطمس

وال أصل له، وألن كوهنا تعيش أو ال تعيش ليس علة للتحرمي، وال يوجد 
وأما جواز تصوير ما ليس فيه روح من شجر  .يه من احلرمةدليل يستثن

وجبال وغري ذلك، فألن األحاديث اليت جاءت يف حترمي التصوير قد قيدت 
فيها احلرمة بالصورة اليت فيها روح، وهذا قيد معترب له مفهوم يعمل به، 

نعم جاءت بعض  .ليست حرامًا حومفهومه أن الصورة اليت ليس فيها رو
مطلقة ولكن بعضها جاءت مقيدة، والقاعدة األصولية حيمل األحاديث 

ويكون التحرمي فقط للصورة اليت فيها روح وهي  .املطلق على املقيد
على أن  .أما ما عداها فال حيرم تصويرها بل جيوز .اإلنسان واحليوان والطري

إباحة تصوير ما ليس فيه روح من شجر وحنوه قد جاءت صرحية يف 
بيت »حديث أيب هريرة: ففي  .األحاديث فمر برأس التمثال الذي يف باب ال

ة الشجرة ئ وهذا يعين أن متثال الشجر ال شيء فيه، ويف  «فليقطع ليصري كهي
ه»حديث ابن عباس:   .«فإن كنت ال بد فاعالً فاصنع الشجر وما ال نفس ل

واألحاديث اليت جاءت بتحرمي التصوير غري معللة، ومل يرد تعليل 
وأما ما روي عن ابن عمر من  .ة علة، ولذلك ال تلتمس له علةالتصوير بأي

وما ورد يف حديث ابن عباس:  «يقال هلم أحيوا ما خلقتم»قول الرسول: 
نافخ» وما ورد يف حديث عائشة عن الصور:  «حىت ينفخ فيه الروح وما هو ب
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يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهلل» رد فإن ذلك كله مل ي «أشد الناس عذاباً 
على وجه التعليل، واأللفاظ واجلمل اليت يف هذه األحاديث ال تفهم منها 
العلية، وكل ما يف األمر يشّبه الرسول التصوير باخللق، واملصورين باخلالق، 
والتشبيه ال يفيد التعليل، وال يكون علة إذ تشبيه الشيء بشيء آخر ال جيعل 

فًا له، ووصف الشيء ليس املشبه به علة للمشبه، وإمنا ميكن أن يكون وص
فاهلل  .ولذلك ال يقال إن التصوير حرام ألن فيه مضاهاة خللق اهلل .علة له

تعاىل خلق اإلنسان واحليوان والطري وخلق الشجر واجلبال واألزهار، فإذا 
كان تصوير اإلنسان واحليوان والطري حرامًا لعلة مضاهاة خلق اهلل فإن هذه 

بال واألزهار وغريها، فإهنا خلق اهلل أيضًا، العلة موجودة يف الشجر واجل
والعلة تدور مع  .فيكون حينئذ تصويرها حرامًا لوجود العلة يف تصويرها

املعلول وجودًا وعدمًا، مع أن النصوص واردة جبواز تصوير الشجر، وكل ما 
وعليه فتصوير اإلنسان واحليوان حرام للنصوص الواردة يف  .ليس فيه روح
لعلة من العلل، وتصوير الشجر واجلبال وكل ما ليس فيه روح  حترميه، وليس

 .جائز، وال شيء فيه للنصوص الواردة يف إباحته
والتصوير الذي حرمه اهلل تعاىل إمنا هو الرسم والنقش وغريه مما 

أما التصوير عن طريق اآللة  .يباشره اإلنسان بقيامه بنفسه بالتصوير
وذلك  .من التصوير احملرم، بل هو مباح الفوتوغرافية فال يدخل فيه، وليس

ألن حقيقته هي أنه ليست تصويرًا، وإمنا هو نقل للظل من الواقع إىل الفلم، 
فاملصور بآلة الفوتوغراف مل  .وليس هو تصويرًا للشخص من قبل املصور

يصور الشخص وإمنا انطبع ظل الشخص على الفلم بواسطة اآللة، فهو نقل 
بواسطة اآللة وليس من قبل املصوِّر، فال يدخل يف للظل وليس تصويرًا، و

 ،«الذين يصنعون هذه الصور»فاألحاديث تقول:  .النهي الوارد يف األحاديث
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ومن يأخذ صورة  .«املصوِّرين» ،«كل مصور» ،«إنين أصور هذه التصاوير»
الشخص أو احليوان بآلة الفوتوغراف ال يصنع هذه الصورة، وال يقوم هو 

ليس هو املصوِّر، وإمنا آلة الفوتوغراف هي اليت نقلت الظل إىل بالتصوير، و
الفلم، وهو مل يصنع شيئًا سوى حتريك اآللة، ولذلك ليس هو املصوِّر، وال 
ميكن أن يكون هو املصوِّر وال بوجه من الوجوه، وهلذا ال يشمله النهي 

د على أن التصوير الذي ورد حترميه يف األحاديث قد وصف وحد .مطلقًا
نوعه، وهو الذي يشبه اخللق والذي يكون فيه املصوِّر يشبه اخلالق من حيث 
أنه إجياد لشيء، فهو إجياد صورة، إما برمسها من ذهنه، أو برمسها عن أصلها 

 .املوجود أمامه، ويف كلتا احلالتني هو إجياد للصورة، ألنه هو الذي فيه إبداع
ع، ألنه ليس إجيادًا للصورة، وال أما التصوير الفوتوغرايف فليس من هذا النو

ولذلك ال  .يوجد فيه إبداع، وإمنا هو انطباع ظل الشيء املوجود على الفلم
يعترب من نوع التصوير الوارد حترميه يف األحاديث، فال تنطبق عليه األحاديث 

والواقع الفين للصورة اليت باليد وللصورة  .وال يدخل حتتها يف التحرمي
د ذلك متام التأييد فاهنما نوعان خمتلفان كل االختالف الفوتوغرافية يؤي

فالصورة الفنية هي اليت ترسم باليد، وهي غري الصورة الفوتوغرافية من 
فمن هنا أيضًا يكون التصوير الفوتوغرايف  .حيث الفن ومن حيث اإلبداع

 .مباحًا ال شيء فيه
ورت هذا بالنسبة للتصوير من حيث هو، أما اقتناء الصور اليت ص

فإنه إن كان يف مكان معد للعبادة كمسجد ومصلى وحنومها فإنه حرام 
أىب أن يدخل الكعبة  قطعًا، ملا ورد يف حديث ابن عباس أن الرسول 

فهذا طلب جازم للترك فيكون دلياًل على  .حىت حميت الصور اليت فيها
وأما اقتناؤها يف مكان غري معد للعبادة كالبيوت واملكاتب  .التحرمي
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 واملدارس وغريها ففيه تفصيل وبيانه:
 - صور مستوية أي مسطحة -أواًل: إذا كانت الصور ال ظل هلا 

مكروه وليس حبرام، وإن كان يف  يف موضع فيه تعظيم هلا فإن اقتناءها
أما كراهته يف املكان الذي  .موضع ليس فيه تعظيم هلا فجائز وال شيء فيه

الرسول نزع الستر الذي فيه صور، فيه تعظيم للصورة فلحديث عائشة أن 
وحلديث أيب هريرة أن جربيل أىب دخول البيت ألن فيه متاثيل، وصورًا، 

وأما كون هذه الكراهة خاصة بالصور املوضوعة يف مكان فيه تعظيم  .وكلبًا
هلا، وانه ال شيء فيها إذا وجدت يف مكان ليس فيه تعظيم هلا فألن حديث 

الذي فيه صور حني كان منصوبًا واتكأ على  عائشة أن الرسول نزع الستر
وألن حديث أيب هريرة قد قال فيه جربيل للرسول:  .املرفقة وفيها صورة

وهذا يدل على أن النهي  «ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن»
 .اقتنائها على مسلطًا مسلط على وضع الصورة يف مكان فيه تعظيم هلا وليس

يف مكان فيه تعظيم هلا مكروهًا وليس  وأما كون وضع الصورة
حبرام فألن النهي الذي جاء يف األحاديث مل يقترن بقرينة تدل على اجلزم 
من مثل وعيد مقتين الصورة، أو ذمه أو ما شاكل ذلك كما ورد يف 
التصوير بل جاء جمرد طلب ترك وجاءت أحاديث أخرى تنهى عن اقتناء 

رقومة، أي املرسومة مما يعترب قرينة على أن التماثيل، وجتيز اقتناء الصور امل
مسعت رسول اهلل  النهي ليس للجزم، ففي حديث أيب طلحة عند مسلم بلفظ

  :ويف رواية من طريٍق  «ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة»يقول
فهذا يدل على استثناء الصورة  «إال رقمًا يف ثوب»رواها مسلم أنه قال: 

ومفهومه أن املالئكة تدخل البيت الذي فيه متثال مرقم يف  املرقمة يف ثوب
فإذا ضم هذا احلديث إىل أحاديث النهي  .ثوب أي صورة مرسومة رمسًا
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األخرى كان قرينة على أن طلب الترك غري جازم فكان اقتناء الصورة يف 
 .مكان فيه تعظيم هلا مكروهًا وليس حبرام

سمة )متاثيل( فإن احلكم ثانيًا: إذا كانت الصور ذات ظل أي جم
يف احلديث السالف  فيها خيتلف عن حكم الصور السابقة ألن الرسول 

ومل يستثن الصور  «إال رقماً يف ثوب» :قد استثىن الصورة املستوية بقوله 
 .اتجمسمة )التماثيل(

بالنسبة للتمثال:  عليه السالم قال للرسول جربيل كذلك فإن 
أي إزالة التمثال من هيئته  «يصري كهيئة الشجرةفمر برأس التمثال يقطع ف»

كتمثال لذي روح يف حني مل يأمره بتمزيق الصورة املستوية املرقومة يف 
ومر »االحترام  لىالستر بل أمر بعدم جعلها يف مكان يدل وضعها فيه ع

 .«بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن
ورة املستوية، فعدم استثناء الصورة اتجمسمة كما استثنيت الص

واقتران النهي عن اقتناء التماثيل بإزالة هيئة التمثال كتمثال يدل على أن 
النهي عن اقتناء التماثيل اتجمسمة هو هني جازم أي أن اقتناء التماثيل لذي 

 .روح حرام
مة دمى األطفال لورود ـرمي التماثيل اتجمسـتثىن من حتـويس

كنت ألعب »ة رضي اهلل عنها النصوص يف ذلك: أخرج البخاري عن عائش
ت، وأخرج البخاري أي لعب على شكل بنا «بالبنات عند النيب 

ويف  -فنجعل  ...»ع بنت معوذ األنصارية رضي اهلل عنها ومسلم عن الربي
هلم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه  - رواية فنصنع

 .«إياه حىت يكون عند اإلفطار
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