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 بسم اهللا الرحمن الرحيم



  i

  .شكر وتقدير
ال بـد أن أتقدم بالشكر اجلزيل للدكتور سعيد فكرة الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذا          
البحث بل كان السبب يف اختياري هلذا املوضوع وإيثاري له على ما سواه من األحباث رغم أنين يف                  

: " وقد قالوا    1الـوهلة األوىل متنيت موضوعا آخر ولكن كما تقرر يف األصول فإن األمور بعواقبها             
، فله جزيل الشكر على ما تسبب فيه من اخلري، وعلى ما أسداه يل من ترشيد                "رب ضـارة نافعـة    

  .وتوجيه يف رسم هيكل البحث وتنظيم تفاصيله
وأخـرى مفادها، ما وجدته عنده من سعة الصدر وعدم املؤاخذة على التفريط واملبالغة يف               

تطلق ما تزاحم يف نفسه من معان ويف عقله من أفكار           الـتماس األعذار وهذه خصلة تعني الطالب و       
  .ويف وجدانه من عواطف وحسبك هبذه اخلصلة خصلة، فله العرفان اجلميل على ذلك كله

أعضاء جلنة املناقشة احملترمني وهو عرفان      : كمـا أتقدم خبالص الشكر والعرفان للمأل الكرام       
ل اضطالعهم بقراءة الرسالة على كثرة      مشـرب باالعـتذار عما تسببت هلم من العنت واجلهد خال          

العـوارض احلائلـة  ليقيين أن من عاقبة ذلك ومغبته ما إن أهونه إنفاق نفيس األوقات فلهم جزيل                   
  .  الشكر ومجيل العرفان إذ جعلوا هلذه الرسالة حظا من عنايتهم وإين لعظيم احلفاوة بذلك

ا أفادين من نصائح وتوجيهات فقد      كما أتقدم بالشكر اجلزيل للدكتور منصور كايف على م        
أكثـرت عليه يف طلب اإلفادة وأحلفت يف ذلك فما تضجر وال تربم بل كان سهال لينا دمثا ال يبخل                    

  .مبعروف وال يتكتم على فائدة فله جزيل الشكر على كل ذلك
وإن اإلنصـاف ليتقاضاين أيضا أن أتقدم بالشكر اجلزيل للدكتور حسني شرفة الذي عال يف       

ـ  ن املعاملة فلم يتسفل ومسا يف إسداء النصيحة فلم يتبذل فكان يف األوىل راسخ العرق وكان يف                 حس
  .الثانية طيب العذق فله الشكر يف احلالتني

كمـا أتقدم جبميل العرفان إىل كل اإلخوة الذين ساعدوين من قريب أو بعيد فقد شدوا من                 
و حتقيق الغرض املتوخى وإال فإن األمر كما        أزري وشحذوا من عزمييت بالتشجيع على املضي قدما حن        

    :قال أبو الطيب 
  إذا عظم املطلوب قل املساعد      وحيد من اخلالن يف كل بلدة 

وكان هلم إىل جانب ذلك فضل آخر عميم ويد طوىل حيث يسروا يل حتصيل املراجع اليت ما                 
  . إعداد هذا البحثكنت أحلم بتحصيلها، فاهللا تعاىل جيزي خريا كل من له الفضل علي يف

   
 .سليم سرار: الطالب             
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  بسم اهللا الرƥن الرحيم
  .رب كما أنعمت فزد

  .املقدمة
إن احلمـد هللا حنمـده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيǞات                

، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن         أعمالـنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له            
  .Ʈمدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا

 )ǈونłمĈلŃسłم ŃمłتŃنǈأŁا وƋلĈإ ŉنłوتłمŁال تŁو ĈهĈاتǈقłت ŉقŁح ŁهƋوا اللǊقŉوا اتłنŁآم ŁينĈذƋا الŁهŊيǈا أŁ102:آل عمران) (ي (  
 )     Ǌقŉات łاسŉا النŁهŊيǈـا أŁي             ǄاالŁجĈا رŁمłهŃنĈم ƋثŁبŁا وŁهŁجŃوŁا زŁهŃنĈم ŁقǈلŁخŁو ąةŁدĈاحŁو ąسǐفŁن ŃنĈم ŃمǊكǈقǈلŁي خĈذƋال łمǊكŉبŁوا ر

             ǄيباĈقŁر ŃمǊكŃيǈلŁع ǈانǈك ŁهƋالل ƋنĈإ ŁامŁحŃرǈǖǐالŁو ĈهĈب ǈونǊلĆاءŁسŁي تĈذƋال ŁهƋوا اللǊقŉاتŁو ăاءŁسĈنŁو ǄرياĈـثǈا  ) (1:النساء) (كŁهŊيǈا أŁي
ـ  Ƌال        ǄيداĈدŁس ǄالŃوǈوا قǊولǊقŁو ŁهƋوا اللǊقŉوا اتłنŁآم ŁينĈ70(ذ (        ĈعĈطłي ŃنŁمŁو ŃمǊكŁوبłنǊذ ŃمǊكǈل ŃرĈفŃغŁيŁو ŃمǊكǈالŁمŃعǈأ ŃمǊكǈل ŃحĈلŃصłي

ǄيماĈظŁع ǄزاŃوǈف Łازǈف Ńدǈقǈف łهǈولłسŁرŁو ŁهƋ71:األحزاب) (الل (  
  

مال علوم الظاهر والباطن وأعمال أمـا بعـد فإن املسلمني هم األمة الوسط يف العلوم واألع         
الظاهـر والباطن عصمهم اهللا تعاىل بشرعه احلكيم من آفيت اإلفراط والتفريط والغلو واجلفاء وجعل               
مـنهم خري أمة أخرجت للناس يǖمرون باملعروف وينهون عن املنكر على مراسيم الشريعة وما توجبه                

 كله دقه وجله حبيث Ɓ تعزب عنها مثقال ذرة          أوامـر امللة، وكانت خĈصņيņة الوسطية مستوعبة للدين       
مـن جـزئياته فضال عن كلياته ومقاصده وكانت أșهر ما تكون يف باب السلم واحلرب ومعاملة                 
األعداء واملخالفني يف أصل امللة فاعتربت من يعيȈ منهم حتت نظام الدولة اإلسالمية من سكان دار                

 من امللل وال شريعة من الشرائع وال تعامل الناس مبعشار           اإلسـالم وحŁبŁـتŃهł باحلقوق مبا Ɓ تعرفه ملة        
اإلنصـاف الذي عامل به املسلمون أعداءهم ولكن مع ذلك أوجب التيقȘ واالنتباه لكيد املخالفني               
ودسائس املنافقني وأوجب أخذ احلذر واحليطة الشديدة ملا يعلمه من تربص الكافرين الذي مضى يف               

ما وجد حق وباطل وإسالم وكفر وفضيلة ورذيلة وخري وشر فوجود هذه            قدر اهللا تعاىل أنه لن يقطع       
املتناقضـات قام على سنة التدافع واملغالبة، واحلق إذا Ɓ يكن حازما يقظا كان عرضة لتهجم الباطل                 

  . وعلوه واستطالته وقهره
  

ومـن هـنا Ɓ يذهب اإلسالم يف اإلنصاف مع املخالفني إىل حد التميع والتحلل من قيود                 
الشـريعة بدعـوى التسامح أو غريها من الدعوات بل مجع إىل خصية اإلنصاف خصية الواقعية يف                 
الـتعامل مع املخالفني فلم ينس كوŒم كفارا ونبه كثريا على جرائمهم السابقة والالحقة وتوسط يف                

من معاملـتهم فǖعطاهم حقوقا بوصفهم من سكان الدار ما التزموا الشروط، ويف ذات اɇن عاملهم                



 ج  

جهـة كـوŒم كفـارا يغلب عليهم الغدر واملكر ونقȐ العهود فǖلزمهم مبا مييزهم عن أهل الدار                  
  . األصليني حƓ تكون املعاملة على وفق اإلسالم فال تكون فتنة يف اختالط الكفار باملسلمني

  
درء على قاعدة   وقد كان القسطاس الذي تǖسست عليه امللة الربانية يف معاملة Ưالفيها قائما             

املفاسـد وجلب املصاſ باعتبار أن هذه القاعدة هي كربى القواعد الشرعية فهي أساس الشريعة يف                
مجـيع مواردها ومصادرها ال Ƹلو حكم من أحكامها من مسحة منها بل إن أي حكم من األحكام                  

  . إذا خرج عنها قطع بكونه خطǖ فمن دليل ضعف األقوال ƭافاőا هلذه القاعدة
  

ـ    وال اخلارجة عن مست هذه القاعدة șهور يف كل عصر وكانت تعد من باب              وكـان لألق
الـزالت اليت ال جيوز اتباعها وكان واجب الديانة يقتضي التحذير منها مع صيانة حرمة من صدرت                 

 وغريها من األقوال، وƁ     2 وقول مسرة يف بيع اخلمر     1عنه من العلماء كما ردوا قول ابن عباس يف املتعة         
لعلماء من زالت أقراŒم خاضعا للتشهي والتشفي بل كان ميزانه املناقشة اهلادئة والنقد             يكـن حتذير ا   

العلمي الƕيه فيبني القول الصحيح باحلجǰ الشرعية ويرد القول الفاسد باحلجǰ شرعية فال مكان يف               
دها الفقـه اإلسالمي للعصبيات واجلاهليات مهما كانت فال سبيل إىل معرفة صحيح األقوال من فاس              

  .إال باملناقشة الƕيهة وفق األصول الصحيحة
  

وعلى هذا املنحى يźǖ موضوعنا هذا فهو مناقشة علمية ملسǖلة فقهية غلط فيها بعȐ قدماء               
 أن يتوىل الذمي الوزارة يف دولة اإلسالم        األكابر Ż تابعه عليها قوم آخرون حيث أجازت هذه الطائفة         

 وهذا القول على Ưالفته للنصوص ومصادمته لقاعدة درء         ويشـارȫ يف معظـم الوșائف السلطانية،      
  . املفاسد وجلب املصاſ هو عظيم اǭɇار وخيم العواقب كما أǭبته الواقع التارƸي 

  
 źǖوهذه املقدمة هي مبثابة اإلضاءات اليت توضح ما ي:  

  . تعريف بالبحث
ء من ناحية معرفتها املعرفة     ملـا كـان الكالم يف املسائل العلمية Ʒتاج إىل اإلحاطة هبا سوا            

ل عنها Ż معرفة وعلى قاعدة معرفة النازلة املسؤنزوال الشـرعية البحـتة أو من ناحية معرفة متعلقها     
وهو املعرب عنه يف األصول بتحقيق املناط إذ ال يتمكن الباحث من إصدار حكم              حكم اهللا تعاىل فيها     

وملا كانت مسǖلتنا ذات شقني، صار ƭموع ما        ،  شرعي يف قضية Ɓ يدرȫ أسرارها وƁ يسرب أغوارها        
  : جيب علينا اإلحاطة به ǭالǭة أشياء 
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د  

  .معرفة الوزارة وما يتعلق هبا ưا يبني مƕلتها وخطورőا
  . معرفة أهل الذمة الذين انصب البحث عن حكم توليهم الوزارة

  .معرفة حكم اهللا تعاىل يف تويل أهل الذمة للوزارة
منصب الوزارة ومعرفة أهل      تتعلق معرفة هذا احلكم الشرعي مبعرفة      لـذلك ال يستغرب أن    

الذمـة وكلما أمعنا يف معرفة الوزارة وأهل الذمة كان صدور احلكم ذا صولة ووضوǳ تلزم املخالف      
باإلذعـان وترȫ اللجاج والنفور لذلك تتبعت املسائل اليت هلا تعلق هباتني النقطتني بالتحرير واملناقشة               

لشبهة حơ Ɠلص لنا وتستبني حقيقتها فزيادة البيان إƴا كانت للتǖسيس ال للتوكيد وƁ  عـند وجود ا   
  . يكن الغرض منها طلب التطويل ألبتة، وإƴا لكوŒا ơدم املوضوع وتعني على معرفة احلكم الشرعي

  
 الذميني يف الدولة اإلسالمية ويف غياب الدولة        3فالـبحث إذا يسـعى ملناقشة قضية استيزار       

اإلسالمية وسرب أغوار هذه القضية وبيان فساد مذهب املبيحني لذلك من النصوص والقواعد والواقع              
  . وغريها من األدلة الشرعية

  :وقد تفرع عن ذلك قضايا يف غاية األƵية، منها 
  .بيان مƕلة الوزارة وخطورőا
  .موقف اإلسالم من أهل الذمة

األحكام الشرعية أم يطالب رǗساء الدول بتنفيذ       هـل يبقى حكم املسǖلة معلقا إىل أن تنفذ          
  . هذا احلكم لعظيم خطورته

إىل أي مـدى يقبل اإلسالم استعمال الكفار Ý وهل املقياس يف ذلك تلبية احلاجة أم مراعاة                 
Ýمقاصد الشريعة  

ماذا يفعل املسلمون يف حاالت االضطرار إىل ما عند الكفار من خربات يف العلوم واألعمال               
Ý  

 إىل كـل ذلـك أن مجلـة من القضايا العقدية املسلمة قد صارت عرضة للتبديل                 يضـاف 
  .والتحريف يف العصور املتǖخرة ومنها موقف الدولة من أهل الذمة يف كل احلاالت
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 جيعلون مصدر استوزر استوزارا وهذا خطǖ والصحيح أن مصدره استيزارا ألنه ال بد من قلب الواو ياء ألŒا       واضح ولكن بعȐ الكتاب   
سـاكنة غري مشددة وقبلها كسرة فيكون مصدر استوزر استيزارا ال استوزارا كفعل استوىل فمصدره استيالء ال استوالء، وقلب الواو                    

صادر بل يشمل غريها فاألصل أن نقول مĈوŃزان ولكن ملا كانت الواو ساكنة غري مشددة               يـاء على الشرط املذكور ليس خاصا بǖبنية امل        
  .   ومعƖ استيزار الذمي جعله وزيرا. وقبلها كسرة فإŒا تقلب ياء فنقول ميزان مثل ميقات وميعاد قلبت واوها ياء هلذا السبب



 ه  

ومن Ż تبدو أƵية هذا املوضوع فهو ينبه على قول شاذ عظيم اǭɇار حتذيرا من اتباعه سواء                 
الم أم كان القوام موجودا فاحملاذير حتيق باملسلمني عند اتباع هذا           شـغر الـزمان عن قوام بǖمر اإلس       

  .الشذوذ كيفما كانوا
  

  .أسباǡ اǹتيار املوضوع
أمـا من حيث األƵية فإن هذا املوضوع وإن كان يف األحكام السلطانية فإن له تعلقا كبريا                 

على أن تقسيم علمائنا    جبانـب عظـيم من جوانب العقيدة أال وهو جانب الوالء والرباء وهذا دليل               
للقضـايا الشرعية إƴا هو تقسيم أرادوا به التيسري يف تنظيمها والتسهيل يف حتصيلها فرأوا أن تقسيم                 
القضايا الشرعية إىل عبادات ومعامالت هو من باب تنظيمي حبت فلم يقصدوا إخراج املعامالت من               

ول وفروع فهذا ال يعين انقطاع الصلة      دائـرة العبادات كذلك تقسيم الدين إىل عقائد وأعمال أو أص          
بـني الفروع واألصول فǖحكام اإلسالم كالبنيان يشد بعضها بعضا وإذا سرى املرض يف بعضها كان    
ذلـك إيذانا بسريانه يف مجيعها ، فإن نفس استعمال الذمي وإطالعه على أسرار الدولة يشي بضعف                 

إيضاǳ احلجة وبيان احملجة يف معاملة أصحاب       عقيدة الوالء والرباء ومن هنا كان من أهداف البحث          
اجلحيم وصيانة دار اإلسالم ودولة اإلسالم من أن تكون فريسة للمتربصني فاهلدف هو تنبيه الغافلني               
وتذكري املؤمنني فالبحث يهدف إىل بيان موقف اإلسالم من تسللهم إىل مراكز القيادة وبيان ما ينجر                

  .اهل يف هذا األمرعلى األمة من نكبات من جراء التس
  

فقد كان له يف قدƇ الدهر وحديثه آǭار عظيمة         : فقـد كان هلذا املوضوع آǭار واقعية خطرية       
  .فبالتساهل فيه سلم املسلمون ǭغرا Ưوفا من ǭغورهم وأوكلوا أعداءهم حبراسته 

  . قيةفواجب الديانة Ʒتم على الباحث وضع األمور يف نصاهبا وتسمية األشياء بǖمسائها احلقي
  

وأمـا أسـباب البحث من حيث اجلدة فتتمثل يف قلة املراجع يف جانب األحكام السلطانية                
بعموم فضال عن موضوع أحكام الوزارة فضال عن أحكام االستعانة بالذميني يف حتقيق مقاصد هذه                

 نزعة  األحكام حبيث تعاين املكتبة اإلسالمية من فقر مدقع يف هذا اجلانب مع ما انضاف إىل ذلك من                
 - استجابة منهم لضغط العصر امللح       –بعـȐ املعاصـرين لتطويع األحكام الشرعية للواقع املنحرف          

لـذلك تظهـر بني الفينة والفينة أقوال شاذة تسعى الستغالل زالت القدامى لتعني هبا على التمكني                 
  .للكفار على املسلمني

مية وحده سببا كافيا لبيان أƵية       فـإذا كـان الفقر يف هذا اجلانب وما تعانيه املكتبة اإلسال           
Ý اوالت طمس احلقائق املوجودة يف تلك املراجع على قلتهاƮ املوضوع فكيف إذا انضم إليه  

  



و  

لذلك كانت الدراسات األكادميية حول موضوع استيزار الذمي قليلة جدا رغم أن املوضوع             
ا وال حديثا فقد تناولته     اليت ما نالت حقها من البحث والتمحيص قدمي        مـن املوضـوعات اخلطـرية     

دراسات أكادميية تناوال لǈمŁمńا Ɓ تظهر فيه أبعاد املوضوع ومǔالته șهورا يشفي العليل ويروي الغليل               
القاضي أبو يعلى   " ولعـل ذلـك بسبب االختصار يف الطرǳ واملناقشة، ومن هذه الدراسات كتاب              

دراسة الدكتور الطريقي حيث تناول     للدكتور Ʈمد أŸ فارس ، و     " وكـتابه األحكـام السـلطانية       
، وهذه الدراسات احلديثة Ɓ تفرد      "االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي     " املوضـوع يف كتابه     

املوضوع بالبحث وإƴا تناولته يف مجلة ما تناولت من املوضوعات لذلك تناولته على وجه االختصار،               
املذمة ( يف رسالة لطيفة موسومة بـ) هـ 763( بن النقاȇ وما أعلم تناوله على وجه اإلفراد له إال ا

وهو عبارة عن فتوى كتبها إجابة على سؤال يتعلق باستعمال أهل الذمة يف             . ) يف استعمال أهل الذمة   
    .الكتابة واجلباية

  
وملـا كـان املوضوع باخلطورة اليت أشرت إليها آنفا فإنه يتحتم تناوله بعمق وسرب أغواره                

  .  اده وهذا ما أطمح للوصول إليه يف هذا البحث بعون اهللا تعاىل وحسن توفيقهوتǖمل أبع
  

 ǰاملنه.  
آǭـرت أن يكون منهǰ البحث تكامليا ألن طبيعة البحث تقتضي ذلك فحني أكون بصدد               
الـبحث عـن الـربهان التارƸي فاملنهǰ املتبع هو املنهǰ التارƸي وعندما أكون بصدد تتبع األدلة                 

وهكذا فطبيعة البحث هي اليت حتدد املنهǰ املتبع وملا كان          املقارن  املنهǰ املتبع هو املنهǰ     ومناقشتها ف 
 ǰالبحث ذا طبيعة متنوعة يف فصوله اقتضى ذلك بالضرورة أن يتنوع املنه.  

  
  ǹطة البحث 

  .وخامتة وǭالǭة فصول وقد قسمت البحث إىل مقدمة 
بحث والغرض املتوخى منه وأƵيته واإلشارة إىل       أما املقدمة فتناولت فيها التعريف املوجز بال      

 .الدراسات السابقة فيه واملنهǰ املتبع يف تناوله وما لف هذا اللف ودار يف هذا الفلك
  

: أهل الذمة فقسمته إىل مبحثني تناولت يف املبحث األول           و وأما الفصل األول وهو الوزارة    
  . الوزارة ونشőǖا وأقسامها وحكمها وخطورőا

  :املطلب األول ته إىل مطلبني تناولت يف وقسم
  .  وحكمهاوأقسامهاونشőǖا  الوزارة 

   :Ż قسمته إىل ǭالǭة فروع هي



 ز  

  .اشتقاق لفȘ الوزارة وأصله: الفرع األول 
  .نشǖة الوزارة: الفرع الثاين 

  .حكم الوزارة : الفرع الثالث 
  

  :ة فروع وهي فقسمته أيضا إىل ǭالǭخطورة الوزارة: املطلب الثاين أما 
  .الوزارة عقد: الفرع األول 
  .الوزارة والية تنفيذية : الفرع الثاين 

  ما نيط بالوزير من املهام : الفرع الثالث 
  

أمـا املـبحث الثاين فكان يف التعريف  بǖهل الذمة وحكم االستعانة هبم لذلك قسمته إىل                 
 اإلسالم منهم، وحبثت يف هذا املطلب التعريف بǖهل الذمة وموقف   :  األول   املطلبمطلبني تناولت يف    
  :ǭالǭة فروع وهي 

  .التعريف بǖهل الذمة  : الفرع األول 
  .موقف اإلسالم من الكفار عموما : الفرع الثاين 

  .موقف اإلسالم من أهل الذمة خصوصا : الفرع الثالث 
  

  .حكم االستعانة هبم:  الثاين املطلبأما 
   :فرعني Ƶافبحثت فيه   

  .أقسام الكفار  : لوالفرع األ
   .عمومحكم االستعانة بالكفار ب : ينالفرع الثا

  
أمـا الفصـل الثاين فعقدته لبيان شروط االستيزار يف الدولة اإلسالمية وقسمته إىل مبحثني               

  الشروط بوجه عام يف الدولة اإلسالمية وقسمته إىل مطلبني تناولت يف: تناولت يف املبحث األول 
  :عني Ƶا صود بالدولة اإلسالمية وجعلته يف فراملق: املطلب األول 

  )اخلصائص األساسية :( الفرع األول  
  )اخلصائص التكميلية : ( الفرع الثاين  
    

   :عني Ƶافروقسمته إىل  الشروط عموما وخصوصا  فيهأما املطلب الثاين فقد ذكرت
  .شروط وزير التفويȐ: الفرع األول  
  .ذشروط وزير التنفي: الفرع الثاين   



 ح  

    
أمـا املبحث الثاين فهو حبق املبحث األم ويعد واسطة العقد وبيت القصيد وهو يف املناقشة                

  :بتمهيد ذكرت فيه ومهدت له .واملوازنة والترجيح 
  .تصوير املسǖلة  - أ

 .ذكر املذاهب - ب
  .Ż عقدته يف مطلبني

  .ذكر شبهات اŎوزين الستيزار الذميني مع تفنيدها: املطلب األول 
  . ذكر الدليل على حترƇ استيزار الذميني: ثاينواملطلب ال

  
االستيزار يف غياب الدولة اإلسالمية وجعلته يف مبحثني        أما الفصل الثالث فعقدته لبيان حكم       

حكم فروض الكفايات عند شغور الزمان عن قوام بǖمر اإلسالم وقسمت           : تناولت يف املبحث األول     
  :  األول املطلبهذا املبحث إىل مطلبني تناولت يف 

  : فروض الكفايات ومƕلتها يف اإلسالم وأقمت صرحه على فرعني Ƶا
  .حقيقة فروض الكفاية: الفرع األول 
  .مƕلة فروض الكفاية: الفرع الثاين 

    
أمـا املطلب الثاين فتناولت فيه حكم فروض الكفايات يف حالة شغور الوقت عن قوام بǖمر                

  :عني Ƶا اإلسالم وأقمت صرحه على فر
  .شغور الزمان عن قوام بǖمر اإلسالم وحكم فروض الكفاية: الفرع األول 
  .كيفية ưارسة األمة لفروض الكفاية يف حالة الشغور: الفرع الثاين

  
وقسمته إىل  أمـا املـبحث الثاين فعقدته لبيان حكم االستيزار يف األنظمة العربية املعاصرة،              

زارة يف األنظمة املعاصرة وأسست الكالم فيه على فرعني          نظام الو  :مطلبني تناولت يف املطلب األول      
  : Ƶا

  . احلكمنظم: الفرع األول   
  .مقارنة الوزارة اإلسالمية باألنظمة املعاصرة ونظرة يف واقع األنظمة العربية: الفرع الثاين   

  
  .وأما املطلب الثاين فتناولت فيه حكم استيزار الكفار يف األنظمة العربية املعاصرة 

  :كان واقعا يف فرعني Ƶا و
  .االشتراط قاسم مشترȫ بني كل األنظمة: الفرع األول 



 ط  

  .واجب املسلمني يف حالة العجز: الفرع الثاين 
  

  .أما اخلامتة فعقدőا الختصار نتائǰ البحث، وباهللا تعاىل التوفيق
 
  

  .املراجȜ املعتمدة
 الوǭيقة باملوضوع ألن القضية     كانت عمدź يف هذا البحث على املراجع العتيقة ذات الصلة         

كمـا هـو șاهر تتعلق مبعرفة حكم شرعي وتبعا لذلك سǖستعني مبراجع أخرى ơدم املوضوع من                 
قريب أو بعيد كاملراجع التارƸية والسياسية وغريها باعتبار أن املوضوع له متعلقات أخرى حتتم النظر               

  .املتǖمل فيها
 .سليم سرار: الطالب           
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  أهل الذمة والوȁارة: ألفصل األول 
 ȷاǮوفيه مبح:  

  .الوȁارة ونشőǖا وأقسامها وحكمها وǹطورőا: املبحث األول 
 ƆاǮم:املبحث الŏ هل الذمة وحكم االستعانةǖالتعريف  ب.  
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  .الوȁارة ونشőǖا وأقسامها وحكمها وǹطورőا: املبحث األول 
  . وحكمها وأقسامهاونشőǖا ارة الوȁ: املطلب األول 

  .اشتقاȧ لفȘ الوȁارة وأصله: الفرع األول 
  . اشتقاȧ لفȘ الوȁارة -أوال 

  : اختلف العلماء يف اشتقاق لفȘ الوزارة على أربعة أقوال 
( إن هـذا اللفȘ مǖخوذ من الوŁزŁر ، والوزر يف لغة العرب امللجǖ ومنه قوله تعاىل                  : األول  

  ŁرŁزŁا ال وƋلǈه               ) 11:القيامة ()كǗامللك من حيث جلو ǖعلى هذا أن الوزير هو ملج Ɩواملع ، ǖأي ال ملج
 فال  1 وقد يكون سبب هذه التسمية جلوء الرعية للوزير لقضاء احلوائǰ          .إىل مشـورته ورأيه ومعونته    

  .وجه لتقييده بلجوء امللك وحده للوزير 
  

  ƆاǮخوذ من األزر وهو الظهر ف        : الǖم Ș2هو للملك كالظهر للبدن يشده ويقويه     إن هذا اللف 
  .فالوزير على هذا مشتق من املوازرة 

  
إن هذا اللفȘ مشتق من الوĈزŃر ومعناه الثقل ويصري املعƖ أن الوزير هو الذي Ʒمل                : الǮالث

  .أǭقال امللك وأعباء حكمه 
  

   . أصل اللفȚة-ǭانيا 
 تلك االشتقاقات على تنوعها Ɓ      ال شـك بعد بيان اشتقاق هذه اللفظة أن أصلها عرŸ ألن           

ơرج عن لغة الضاد ومع وضوǳ ذلك فقد حنا لفيف من املستشرقني إىل غري هذه احلقيقة فزعموا أن                  

                                                           
يوسف علي الطويل، الطبعة األوىل، دار الفكر دمشق        . صـبح األعشى يف صناعة اإلنشا، أƥد بن علي القلقشندي، حتقيق د           :  اظ   1

  421 / 5 م   1987
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) فيشريا  ( أصـلها فارسـي فǖصلها على رأيهم آيل إىل الفارسية القدمية وهي البهلوية واللفظة فيها                
   3ومعناها القاضي أو احلǈكǈم

ة ألن األصل العرŸ الشتقاق الكلمة جلي قد ورد يف كالم العرب            وهـذه بـال شك مكابر        
فصيحا وورد يف القرآن العظيم وحكاه أصحاب القواميس على Ưتلف العصور وبينوه بال مزيد عليه               

       Ɩهذا من جهة النقل أما من جهة املعƙة يف العربية معناها املعȚبينما معناها يف البهلوية القاضي فاللف 
   .أو احلكم 
  

وأيضـا فما الذي مينعنا من ادعاء عكس ما ادعاه املستشرقون فƕعم أن أصل كلمة فيشريا                
البهلوية عرƁ ، Ÿ  ال تكون هذه الدعوى هي احلق ال سيما بعدما أيقنا أن أصل اللفظة عرŸ قح بل                     

اسان إن من الذين يقولون بǖن أصلها فارسي من يصرحون بǖن العرب أخذوا هذه اللفظة عن ملوȫ س
Ż عاد الفرس فاستعملوه يف هلجتهم احلديثة وهم يظنون أن أصله عرŸ فما الذي مينع من القول بنقل                  
ملـوȫ ساسـان هذه اللفظة عن العرب أوال، وقد جوز أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك أن تكون                   

   . 4والتوسع وكثرة األلفاظالعربية سابقة على غريها يف تلك األلفاظ باعتبار ما متتاز به من املادة الثرة 
  

 وال يستغرب هذا من املستشرقني إذ جرت عادőم يف أحباǭهم على سنن اجلحود واإلنكار ملا               
  . هو معلوم بالضرورة 

    
وبـرهان هذه اجلملة اليت ذكرنا أن اللفȘ يعد دخيال يف اللغة العربية إذا Ɓ يكن له اشتقاق                  

واد األلفاظ العربية فهذا يقال إنه ال أصل له بالعربية بل هو            فيها وذلك يكون بفقد الصلة بينه وبني م       
                    Șنه دخيل كلفǖفنحكم ب Șد مادة هذا اللفƱ دخـيل فـيها فلو رجعنا إىل لسان العرب مثال فال "

وهذا األمر منفي يف قضيتنا ألن لفȘ وزير بيōن االشتقاق فهو إما            " كغد  " مثال فال Ʊد مادة     " كاغد  
     Ĉزر أو الوŁشكال أن يقوم مع توفر املادة                مـن الـوɌل ƅǖر أو األزر وكلها هلا مواد يف لغة العرب فŃز

 Ȑصرنا إىل ترجيح بعضها على بع Ɠها حƥوتنوعها بل وتزا.  
  

                 Ÿالعر Șعن الشبه الواقع بني أصل اللف ǰلتنا ناتǖولكـن قد يقال إن االشتباه الواقع يف مس 
فاألصل العرŸ يشبه الكلمة الدخيلة فيقع التردد يف نسبة         " ا  فيشري" وبني الكلمة الدخيلة وهي كلمة      

                                                           
 1999طبعة دار العلم للماليني الطبعة الثانية عشر سبتمرب          للدكتور صبحي الصاſ   نشőǖا وتطورها : كـتاب النظم اإلسالمية   :  اظ   3

ة ، مكتبة النهضة املصرية ، اجلزء       ألƥد أمني ط السادس   " ضحى اإلسالم   " وانظر أيضا    ) 97(وقارن بالنظم اإلسالمية حسن إبراهيم      
  . األمر أو التقرير) فيشريا (  ، وقد رجح أƥد أمني أن أصل الكلمة عرŸ وذكر أن معƖ 165األول ص 
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اللفȘ هل هو لالشتقاق العرŸ أم للكلمة الدخيلة وهنا يقع االحتمال وال ƭال للترجيح إال بالرجوع                
إىل االستقراء التارƸي ملعرفة أصل الكلمة وليس مع املستشرقني إال ƭرد ơمني وșن يزداد اضمحالال               

ومثال ذلك كلمة فوالذ فإن هلا أصال ميكن أن    .ن معـناها بالفارسية غري معناها بالعربية        إذا علمـنا أ   
تكـون راجعة إليه يف لغة العرب وهو مادة فلذ أي قطع ومع ذلك قد يكون أصله من يوالد فعرب                    

في  وهـذا يوقفنا على حقيقة مفادها أنه إذا أǭبت لنا االستقراء التارƸي أن أصل الكلمة دخيل فال يك              
ƭـرد كونه ذا صلة مبادة عربية للحكم بǖن أصله عرŸ فيكون االنتساب إىل املادة العربية ليس قطعيا                  

   .5يف كون أصله عربيا فقد تكون له صلة مبادة عربية وهو مع ذلك دخيل فيها
  

ابن وأيضا فإنه ال مانع من توافق اللفظني مع االحتاد يف املعƖ وƵا من لغتني Ưتلفتني فقد نقل            
وقد يوافق اللفȘ اللفȘ ويقاربه ومعناƵا واحد وأحدƵا بالعربية واɇخر " فـارس عن أŸ عبيدة قوله      

بالفارسية أو غريها قال فمن ذلك اإلستربق بالعربية وهو الغليȘ من الديباج ، وهو استربه بالفارسية                
(6   

مع تصريح اهللا تعاىل بǖن     وعلى هذا األصل تنازعوا يف مسǖلة هل يف القرآن ألفاظ غري عربية             
القـرآن عرŸ فذهب ابن عطية إىل أن العرب خالطوا غريهم من األمم عن طريق الرحالت التجارية                 
فǖخـذوا عنهم بعȐ الكلمات وعربوها بالنقص من حروفها والتخفيف من عجمتها واستعملوها يف              

مبثل هذه األلفاظ ألŒا هبذا     Ưاطـباőم وأشعارهم كما يستعملون اللفȘ العرŸ الفصيح والقرآن نزل           
االعتبار عربية وإن كان أصلها غري عرŸ وقد رد ابن عطية كالم الطربي الذي خالصته أن اللغتني قد                  
تتفقان يف لفȘ وجعل ذلك من قبيل الشاذ أما القاعدة عنده فهي أن أحدƵا أصل واألخرى فرع يف                  

   .7األكثر
  

مع بني مذهب الفقهاء القائلني بالوقوع ومذهب       بيد أن أبا عبيد سلك مسلكا حاول فيه اجل        
والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولني مجيعا وذلك أن هذه          ( أهـل العربية القائلني باملنع قال       

األحـرف أصوهلا أعجمية كما قال الفقهاء إال أŒا سقطت إىل العرب فعربتها بǖلسنتها وحولتها عن                
Ż نزل القرآن وقد اختلطت هذه احلروف بكالم العرب فمن          ألفاظ العجم إىل ألفاșها فصارت عربية       

   8)قال إŒا عربية فهو صادق ومن قال أعجمية فصادق 
                                                           

  301-300ص .  م 1981 – هـ 1401. الفكر ط السابعة Ʈمد املبارȫ دار " فقه اللغة وخصائص العربية " اظ   5
   23 / 2 ج1971 نصوص يف فقه اللغة العربية د السيد يعقوب بكر دار النهضة العربية بريوت  6
    290/ 1م 1972 – هـ 1391الربهان للزركشي دار املعرفة بريوت الطبعة الثانية  7
  
    290/ 1م 1972 – هـ 1391انية الربهان للزركشي دار املعرفة بريوت الطبعة الث 8
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فالقول إذن ما قاله أبو عبيد ، وإن كان قوم من           : ( قال ابن فارس بعد نقله لكالم أŸ عبيد         

   9)األوائل قد ذهبوا إىل غريه 
  

 دخيال معربا وذلك لظهور اشتقاقه وتنوعه Ż        واحلاصـل أن لفȘ الوزير عرŸ األصل وليس       
لتغايـر املعـƖ بيـنه وبني كلمة فيشريا Ż لكون ادعاء العكس Ʒتاج إىل  استقراء تارƸي يغين عن                    

  .التخمني والرجم بالغيب 
  

  
 ƆاǮارة: الفرع الȁة الوǖنش.  

ى وجه الدقة   نشـǖة الـوزارة يف الدولة اإلسالمية كانت على التدرج فلم تتقرر قواعدها عل             
والتخصـيص طفرة واحدة وهذا أمر منطقي بل األحكام اليت أنزل الدين ألجلها Ɓ تƕل دفعة واحدة     

دولة اإلسالم يف تنظيمها يف العصر األول بنظم األمم األخرى فقد عرفت األمم العريقة يف                فلـم تتǭǖر  
هم قد دخلوا اإلسالم يف عهد      التنظـيمات اإلدارية نظام الوزارة وال سيما فارس ألن دولتهم زالت و           

 أو كثري منهم، فما كان قبل اإلسالم من أهبة امللك كان مطروحا لبساطة اإلسالم وتواضع                τعمـر   
 وزير باملعƖ اخلاص للوزير وإƴا كان يستشري أعيان أصحابه وال سيما            ρحكامه فلم يكن لرسول اهللا      

 .ورة وإبداء الرأي وغريها من أوجه اإلعانات       الصـديق فكان لفȘ الوزارة هو البطانة اليت تعني باملش         
الوزارة عبارة عن رجل موǭوق به يف دينه وعقله يشاوره اخلليفة           : ( قال ابن العرŸ يف أحكام القرآن       

  . فعلى هذا فالوزير هو املستشار 10.)فيما يعن له من األمور 
  

 Ɓ يوǳ إليه فيه شيء أو        مبشاورة أصحابه الستجالء الصواب فيما     ρوقـد أمر اهللا تعاىل نبيه       
             Ƒيف طـرائق تنفـيذ مـا أوحي إليه رغم أن النρ           عن كل مشري Ɩكان يف كثري من القضايا يف غ 

ومستشار إال أن اهللا تعاىل أمره أن يشاور وزراءه وأعوانه فيها وكان ميكنه االستغناء عنهم إذ قال له                  
القدوة منه اقتضى ذلك لتسƒ به أمته   ولكن مكان   ) حسـبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني        ( مـواله   

                                                           
    290/ 1م 1972 – هـ 1391الربهان للزركشي دار املعرفة بريوت الطبعة الثانية  9
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  ) 159:آل عمران) (فǈاعŃفł عŁنŃهłمŃ وŁاسŃتŁغŃفĈرŃ لǈهłمŃ وŁشŁاوĈرŃهłمŃ فĈي الǈǖǐمŃرĈ(فقال له ربه تعاىل 
  ) قد علم اهللا أنه ما به إليهم حاجة ولكن أراد أن يسƒ به من بعده  : ( 11قال احلسن

لو  " Ƶ ρا العłمŁران حƓ قال النρ       Ƒالرسول  وقـد علم باستقراء احلوادث أن أخص الناس ب        
ولكن ليس يف هذا أنه Ɓ يكن له بطانة         " أنكمـا تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما يف مشورة أبدا            

واستشار السعدين يف ƣار    " األنصار كرشي وعيبيت    : " غريƵا بل استشار واستعان بغريƵا فقد قال        
عليا وأسامة إال أن أهل املƕلة العالية منه Ƶا العمران حƓ إن كفار املدينة يوم األحزاب وكان يستشري   

أيف ( مكة كانوا يعرفون ذلك فهذا أبو سفيان يوم أحد وقد اŒزم املسلمون يسǖل عن الثالǭة ويقول                 
         Ƒالث مرات فنهاهم النǭ مدƮ القومρ              قال Ż الث مراتǭ قحافة Ÿقال أيف القوم ابن أ Ż أن جييبوه 

 القوم ابن اخلطاب ǭالث مرات Ż رجع إىل أصحابه فقال أما هؤالء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه                   أيف
                  ȫǗفهو على   12)فقـال كذبت واهللا يا عدو اهللا إن الذين عددت ألحياء كلهم وقد بقي لك ما يسو 

      Ƒكفـره يعلم بطانة النρ     Șب       : (  وخاصته قال احلاف Ÿلة أƕكر وعمر  ويف هذا احلديث من الفوائد م
                   Ɓ ا إذƵه ال يعرفون بذلك غريǗصلى اهللا عليه وسلم وخصوصيتهما به حبيث كان أعدا  Ƒمـن الن

  13)يسǖل أبو سفيان عن غريƵا 
  

وهذا أمر ال يرتاب فيه من له أدƅ اطالع على دواوين السنة وأسفار اإلسالم فقول علي يوم                 
 مبثل عمله منك وأƇ اهللا إن كنت ألرى أن ما خلفت أحدا أحب إيل من أن ألقى اهللا        : ( قـتل عمر      

 يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت ρجيعلك اهللا مع صاحبيك وذلك أين كنت أمسع رسول اهللا      
 فقول أمري املؤمنني علي نص يف بيان مƕلة         14)أنـا وأبـو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر            

مƕلتهما من  " يف ذلك من علم فضائل الرجلني وأن        الشيخني اجلليلني عليهما الرضوان بل ال يرتاب        
   15"الدين مبƕلة السمع والبصر من اجلسد

                                                           
 لسنتني بقيتا من هـو احلسـن بن أŸ احلسن البصري األنصاري موالهم ǭقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثريا ويدلس، ولد    11

" احلسن شيخ أهل البصرة     :"وقال سليمان التيمي  " أدركت الصحابة فما رأيت أحدا أشبه هبم من احلسن          : "قال أبو بردة  . خالفة عمر 
  .  وقد قارب التسعني110هـ وهو رأس أهل الطبقة الثالثة مات سنة 

   ).64رقم  /35ص/ طبقات احلفاظ :و 1227 رقم 160ص /تقريب التهذيب :اظ(
 رقم  1105:  ص 3: م  ج  1987 –هـ  1407 ،   3 صحيح البخاري حتقيق مصطفى ديب البغا دار ابن كثري اليمامة بريوت ط            12

2874  
  

  352:  ص7: فتح الباري ج :  13
  

   8115 رقم 39:  ص5:  السنن الكربى ج14
  

   .2/562 كتاب السنة البن أŸ عاصم املكتب اإلسالمي 15



  7

ولو كنت متخذا خليال  " ρفالصـديق كـان على رأس بطانته يف مكة ويف غريها حƓ قال       
       Ƒـذت أبا بكر خليال ولكن أخي وصاحơكان أبو بكر   : ( وأخرج احلاكم عن ابن املسيب قال       " ال

    Ƒمـن النρ         فقول ابن املسيب يبني أن الوزارة كما عند        ) مكان الوزير فكان يشاوره يف مجيع أموره
                 Ƒلته من النƕتكن معموال هبا زمن النبوة لذلك شبه أبا بكر وجعل م Ɓ فارس والرومρ   مكان الوزير 

  . يف األمم األخرى 
لة واكتملت أركاŒا   عرفت الدولة اإلسالمية الوزارة منذ أن نشǖت هذه الدو        : ( قال البدوي 

              Ƒألن الوزيـر هـو من يستعني به رئيس الدولة وقد استعان النρ       الصحابة يف كثري من أمور Ȑببع 
 كان مǖمورا باستشارة عامة أصحابه      ρاحلكـم وإن Ɓ يطلـق علـيهم اسم الوزراء وسبب هذا أنه              

آل ) (وŁشŁاوĈرŃهłمŃ فĈي الǈǖǐمŃرĈ (اىل قال اهللا تع. واألخذ برأي العاƁ البصري باألمور يف كل واقعة على حدة          
 كان يستعني بǖصحابه يف أمور الدولة ويشاورهم يف شؤونه العامة           ρومـن Ż فإنه     ) 159:عمـران 
    16.)واخلاصة 

  
وșـل األمر كذلك يف عهد اخللفاء الراشدين فلم تظهر يف عهدهم أهبة امللك ألن خالفتهم                

 لبعȐ وزيرا ومعينا ومشريا، مع أن قضايا إدارية        كانـت خالفـة علـى منهاج النبوة فكان بعضهم         
  . استحدǭت اقتضتها سياسة الدولة اليت اتسعت رقعتها

           Ƒفكان احلال يف خالفة الصديق شبيها به يف عصر النρ      فقد كان أخص وزرائه ومستشاريه 
ن بن   مع الرجوع إىل أعيان الناس يف مواطن ، أخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمو              τعمر الفاروق   

كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر يف كتاب اهللا فإن وجد فيه ما يقضي به         : مهـران قـال     
 قضى به وإن Ɓ يعلم خرج فسǖل املسلمني عن السنة ،            ρقضى بينهم ، وإن علمه من سنة رسول اهللا          

   17)فإن أعياه ذلك دعا رǗوس املسلمني وعلماءهم واستشارهم 
  

ا زال األمر يف الدول قبل اإلسالم هكذا حƓ جاء اإلسالم وصار            وم: "قـال ابـن خلدون      
األمـر خالفـة فذهـبت تلك اخلطط كلها بذهاب رسم امللك إال ما هو طبيعي من املعاونة بالرأي                  
واملفاوضة فيه فلم ميكن زواله إذ هو أمر ال بد منه فكان يشاور أصحابه ويفاوضهم يف مهماته العامة                  

أبا بكر خبصوصيات أخرى حƓ كان العرب الذين عرفوا الدول وأحواهلا           واخلاصـة وƸص مع ذلك      

                                                           
  .وما بعدها 24  نظام الوزارة للبدوي 16
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يف كسرى وقيصر والنجاشي يسمون أبا بكر وزيره وƁ يكن لفȘ الوزير يعرف بني املسلمني لذهاب                
  19"  وكذا عمر مع أŸ بكر وعلي وعثمان مع عمر18رتبة امللك بسذاجة اإلسالم

  
لدولة األموية ولكن على غري معناه الذي استقر عليه         وميكننا القول بǖن لفȘ الوزير وجد يف ا       

بعـد ذلك وميكن أن يكون معناه املشري واملعني والبطانة املقربة من اخلليفة فقد كان للخليفة خاصة                 
يستشـريهم ويسـتعني هبم على توطيد امللك وتقوية أركان الدولة وهؤالء كانوا وزراء من غري أن                 

  20.هم وزراء ألŒم ميارسون وșائف الوزراء وإن مسوا بغري امسها تتحدد الوزارة كوșيفة مستقلة ف
     

     ſهت اإلدارة حنو التمركز بعد أن كان           : ( قـال صبحي الصاƟويف أواخر عهد األمويني ا
فـيها مـا يشبه الالمركزية، فقد بدأ اخلليفة يتخذ لنفسه كǊتņابا حƓ ليمكننا عد الوزير خلفا للكاتب     

إال وșيفة الوزارة Ɓ تتميز هبذا االسم متيزا واضحا وال قريبا منه بل             ،   بين أمية  األموي يف أواخر عصر   
فكانت ( كـان متوليها يسمى كاتبا، فالكاتب هو الوزير وكانت هذا الوșيفة عظيمة اخلطر عندهم               

الـوزارة لـذلك أرفع رتبهم يومǞذ يف سائر دولة بين أمية فكان النظر للوزير عاما يف أحوال التدبري                   
واملفاوضـات وسـائر أمور احلمايات واملطالبات وما يتبعها من النظر يف ديوان اجلند وفرض العطاء                

   21)باألهلية وغري ذلك 
  

    Ƿكان اخلليفة يدير البالد اإلسالمية شخصيا أو كان يعني من قبله من يدير          : ( قال عمر فرو
 أعمال هؤالء الوالة والقضاة والقواد بعȐ املقاطعات أو األعمال على أن األمويني Ɓ يفصلوا متاما بني

                                                           
 وليس أمر البساطة بذهاب رتب امللك خاصا بالوزارة بل هو شامل لغريها كǖماكن إدارة الدولة ومزاولة أعماهلا فلم يتعني يف وقته                      18

كانت مواضع األئمة وƭامع األمة هي املساجد       : ( تيمية  بـل كان املسجد هو موطن مجيع القضايا سياسية كانت أو غريهاÜ قال ابن               
     Ƒفـإن الـنρ          على التقوى ففيه الصالة و القراءة و الذكر و تعليم العلم واخلطب وفيه السياسة وعقد األلوية ȫأسـس مسجده املبار 

م ودنياهم وكذلك عماله ż مثل مكة      والـرايات و تـǖمري األمـراء وتعريف العرفاء وفيه جيتمع املسلمون عنده ملا أƵهم من أمر دينه                 
ƭموع ) والطائـف وبالد اليمن و غري ذلك من األمصار والقرى وكذلك عماله على البوادي فإن هلم ƭمعا فيه يصلون وفيه يساسون         

  39:  ص35: الفتاوى ج
  

  1/237 املقدمة 19
  

  .420-416نظام احلكم للقامسي "  راجع ملزيد املعرفة 20
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 Ɓ يكن قائدا فقط بل كان واليا وعامال أيضا وكان له حق التصرف مبا جيƑ من أموال                  22فاملهلب. 
الـبالد اليت يف املشرق وبǖن يدير مقاطعته ويعني هلا يف حياته أو بعد موته من يشاء وكذلك احلجاج                   

كنه كان يفصل يف الدعاوى ويعاقب ويقضي ويقود اجليوȇ         فقد عينه عبد امللك واليا على العراق ول       
  .ويوجهها إىل الفتح ويعني الوالة على البالد اليت فتحتها جيوشه 

غري أن أحوال احلياة واحلكومة كانت يف أيام بين أمية قد تشعبت وجوهها وأصبحت البالد               
 املساعدين أو الوزراء كما كانوا      حباجـة إىل ما يسمى اليوم بالوزارة فاơذ األمويون منذ أيام معاوية           

فǔل املهلب واحلجاج كانوا من وزراء بين أمية ال مبعƖ أن منصب الوزارة كان قد               : يدعـون أيضا    
أصبح Ʈدودا معروفا بل مبعƖ أن هؤالء كانوا يساعدون اخللفاء ويقومون جبميع األعمال اليت يقوم هبا         

  23.)الوزراء عادة يف كل زمان 
  

إن الوزارة وجدت يف العصر األموي وإن Ɓ تعط هذا االسم وإن هناȫ              ( :قـال د șافـر      
وزراء يف اجلهـر أو يف اخلفاء وجدوا إىل جانب أكثر اخللفاء وشاركوا يف احلكم وكانت هلم رواتب                  

 –وال يعقل بǖن تقوم دولة متتد من حدود الصني إىل جبال الربانس             . أو منافع من الدولة ومن أمواهلا     
 وأن ال يكون فيها وزير أو وزراء وأن يكون اخلليفة وحده هو املهيمن على كل                –انيا  ƽـايل إسـب   

ويف يقيين أن رجاال شغلوا منصب الوزارة أيام األمويني ومارسوا صالحياőا على            . صـغرية وكبرية    
  24.)الرغم من أن منصبها Ɓ يعرف وعلى الرغم من أŒم Ɓ يدعوا وزراء 

  
لوزير يكون قد استحدث مباشرة بعد انتصار العباسيني على         وهـناȫ رأي على أن منصب ا      

حني أقر نظام الوزارة راعى تطور الدولة واƟاهها حنو التمركز وتوزيع           (األمـويني فǖبـو العـباس       
السـلطات، ورمبـا Ź ذلـك بتحريȐ الفرس وتǭǖري اخلراسانيني خاصة ألŒم كانوا أنصارا طبيعيني                

وأقره أبو العباس على منصبه هذا وتسميته       ) وزير آل Ʈمد  (مة اخلالل   للعباسـيني إذ أŒم دعوا أبا سل      

                                                           
 هـو األمري البطل القائد أبو سعيد ، املهلب بن أŸ صفرة șاƁ بن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو األسدي العتكي البصري ،                          22

،  ومسرة بن جندب ، وابن       حدث عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص       . هـ  82ولد عام الفتح وتويف غازيا مبرو الرود يف ذي احلجة سنة            
  . عمر و الرباء بن عازب، روى عنه مساȫ بن حرب، وأبو إسحاق و عمري بن سيف 

   330 ص 5سري أعالم النبالء جزء 
  

  209 م ص 1981دار العلم للماليني بريوت الطبعة اخلامسة " تاريخ صدر اإلسالم والدولة األموية   " 23
  420  نظام احلكم لظافر القامسي ص 24
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تلك، وșل العباسيون يطبقون نظام الوزارة بǖبسط صوره Ż استمر آخذا يف النماء يف العصر العباسي                
   25)األول حƓ استقر واكتملت معامله

  
 الوزير Ɓ يستقل     وميكن القول باشتراȫ اخلالفة األموية مع خالفة الراشدين يف كون منصب          
  .يف هذين العصرين ويفترق العصر األموي بظهور احلجاب والكتاب كموșفني رمسيني

  
  فلما جاءت الدولة العباسية șهرت هذه الوșيفة باسم الوزارة وتطورت وتنظمت وتوسعت   

وأول مـن لقب بالوزارة يف اإلسالم أبو سلمة حفص بن سلمان اخلالل وزير             : ( قـال القضـاعي     
  .26)فاǳ، وإƴا كانوا قبل ذلك يقولون كاتبالس
  

فلما جاءت دولة بين العباس واستفحل امللك وعظمت مراتبه وارتفعت          : ( قال ابن خلدون    
وعظم شǖن الوزير وصارت إليه النيابة يف إنفاذ احلل والعقد تعينت مرتبته يف الدولة وعنت هلا الوجوه                 

احلسبان ملا حتتاج إليه خطته من قسم األعطيات يف         وخضـعت هلا الرقاب وجعل هلا النظر يف ديوان          
اجلـند فاحتاج إىل النظر يف مجعه وتفريقه وأضيف إليه النظر فيه Ż جعل له النظر يف القلم والترسيل                   
لصـون أسرار السلطان وحلفȘ البالغة ملا كان اللسان قد فسد عند اجلمهور وجعل اخلاŹ لسجالت                

شياع ودفع إليه فصار اسم الوزير جامعا خلطيت السيف والقلم وسائر        السلطان ليحفظها من الذياع وال    
معـاين الـوزارة واملعاونة حƓ لقد دعي جعفر بن ƚƷ بالسلطان أيام الرشيد إشارة إىل عموم نظره                  
وقـيامه بالدولـة وƸ Ɓرج عنه من الرتب السلطانية كلها إال احلجابة اليت هي القيام على الباب فلم                

   27)نكافه عن مثل ذلك تكن له الست
  

وșـل منصـب الوزارة يقوى ويعظم Ż اعتراه من الضعف على فترات فقد كان يقوى إىل        
درجـة يضـعف فـيها نفوذ اخلليفة نفسه ويضعف إىل درجة حبيث يستنكف عنه الناس حƓ قال                  

                                                           
294، ص 1999طبعة دار العلم للماليني الطبعة الثانية عشر سبتمرب ، للدكتور صبحي الصاſ، نشőǖا وتطورها : النظم اإلسالمية   25
-303  
  
  

  422:  ص5:  صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ج26
  

  .1/238م ، الطبعة اخلامسة، 1984مقدمة ابن خلدون دار القلم بريوت،  27
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 دون  أمـا الوزارة يف زماننا فقد تقاصرت عن ذلك كله حƁ Ɠ يبق منها إال االسم               : "القلقشـندي   
  28."الرسم 

ت (بل تردى حال الوزارة حƓ سامها املفلسون وتوالها أهل الصلبان يف إمارة عضد الدولة                  
   .29إذ كان أحد وزيريه مسيحيا) 372

   
ومنذ șهور لفȘ الوزير كلقب خاص ومتيز وșيفته تكون الوزارة قد ترسخ مفهومها وتعمق              

        ư ا هو دخيل فيها غريب عنها وال يهمنا بعد ذلك ما           مدلوهلا وحتدد معناها وبان ما هو من حقيقتها
اعتـراها مـن الـتطور واستنكاف بعȐ املتغلبني عنها وإيثارهم اسم السلطان أو أمري األمراء عليها           
واالعتـياض عـنها باسـم احلاجب كما يف بعȐ املناطق أو تقسيمها إىل أقسام كما حدث لدولة                  

   30. مراحلها إىل زمان االكتمالاألمويني يف األندلس ألن املقصود هو بيان
  

الوزارة Ɓ تتمهد قواعدها وتقرر قوانينها إال يف دولة بين العباس فǖما قبل             : ( قال ابن طباطبا    
ذلـك فلم تكن متقنة القواعد وال مقررة القوانني بل كان لكل واحد من امللوȫ أتباع وحاشية فإذا                  

فلما ملك بنو العباس    . منهم جيري ƭرى وزير     حدث أمر استشار ذوي احلجى واɇراء الصائبة فكل         
    31. )تقررت قوانني الوزارة ومسي الوزير وزيرا وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشريا

  
  

  .حكم الوȁارة : الفرع الǮالث 
  . وȁارة التفويȐ -ا 

  بهوزير التفويȐ يتمتع بصالحية اخلليفة سواء ألنه قائم مقامه يف إقامة الدين وسياسة الدنيا 
زارة التفويȐ هي أن يستوزر اإلمام من يفوض إليه تدبري األمور برأيه وإمضاءها على              وعلـى هذا فو   

   . 33 أكمل الواليات وأمتها الشتماهلا على النظر يف أمور اململكة فهي32اجتهاده

                                                           
م، الطبعة األوىل، حتقيق د يوسف علي       1987نشا، أƥد بن علي القلقشندي، دار الفكر دمشق،          صـبح األعشـى يف صناعة اإل       28

   5/422طويل، 
    1999طبعة دار العلم للماليني الطبعة الثانية عشر سبتمرب .للدكتور صبحي الصاſ" نشőǖا وتطورها: النظم اإلسالمية  "29
  

للدكتور صبحي  " نشőǖا وتطورها : النظم اإلسالمية "كتاب  و  .240-238 انظـر ملعـرفة هـذه األطـوار مقدمة ابن خلدون             30
ſفما بعدها294ص  .1999طبعة دار العلم للماليني الطبعة الثانية عشر سبتمرب .الصا  .  

و دار   الفخـري يف اɇداب السلطانية والدول اإلسالمية Ʈمد بن علي بن طباطبا املعروف بابن الطقطقي حتقيق عبد القادر Ʈمد ماي                    31
    150م ،  ص 1997 –هـ 1418القلم العرŸ الطبعة األوىل 
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يف مجيع أمورها دقيقها وجليلها، وليندب جلميع الواليات من يليق هبا ويتفقد            فينظـر الوزير    
م يف أǭـناء ذلـك، فيقر الكايف ويبصōر الغƑ ويعلم اجلاهل ويعاقب املسيء اخلائن ويصرف                أحـواهل 
  .العاجز

ويتعني على هذا الوزير أن  …ومـن مهمـات األمور النظرł يف أمر األموال وأمر األجناد،       
تعلم ميعـن النظـر يف دقائق مصاſ اململكة وحتسينها وما يعود بقوőا ومتكينها، ويذكي العيون ويس               

   34األخبار، وال يغفل عن خلل يłتوهم أو فساد يظهر
  

وجيوز هلذا الوزير أن Ʒكم بنفسه وأن يقلد احلكام كما جيوز ذلك لɌمام             : (قـال املاوردي    
, ألن شروط احلكم فيه معتربة وجيوز أن ينظر يف املظاƁ ويستنيب فيها ألن شروط املظاƁ فيه معتربة                  

وأن يقلد من يتواله ألن شروط احلرب فيه معتربة وجيوز أن يباشر            , سه  وجيـوز أن يتوىل اجلهاد بنف     
 فإن  …وأن يستنيب يف تنفيذها ألن شروط الرأي والتدبري فيه معتربة           , تنفـيذ األمـور الـيت دبرها        

فإن كان يف حكم نفذ على وجه أو يف مال وضع يف حقه Ɓ جيز               , عارضـه اإلمام يف رد ما أمضاه        
فإن كان يف تقليد وال أو      , ده من حكم وال استرجاع ما فرق برأيه من مال           نقـȐ مـا نفذ باجتها     

وتدبري , Ɵهيز جيȈ وتدبري حرب جاز لɌمام معارضته بعزل املوىل والعدول باجليȈ إىل حيث يرى               
احلـرب مبا هو أوىل ألن لɌمام أن يستدرȫ ذلك من أفعال نفسه فكان أوىل أن يستدركه من أفعال                   

  35.)وزيره 
  
  :ȁارة التنفيذ و-ب    

احلل والربط واالجتهاد والنظر يف هذه الوزارة لɌمام ولكن التنفيذ للوزير بǖمر اإلمام فوزير              
التنفيذ هنا ƭرد منفذ ألوامر اإلمام ومن توابع مهمته أنه وسيط بني اإلمام وبني الرعية والوالة وواضح 

ه منفذ ألوامر اإلمام ووșيفة الوساطة ال       أن هـذا االسـم مطابق لوșيفة صاحبه فهو وزير تنفيذ ألن           
فإن  شورơ ) :   ȫرجه عن مهمة التنفيذ شورȫ يف الرأي أم Ɓ يشارȫ إال أن أبا احلسن املاوردي قال                 

  ألنه 36)يف الـرأي كان باسم الوزارة أخص، وإن Ɓ يشارȫ فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه             
نفيذ وإƴا سبب التسمية أنه منفذ ووșيفة التنفيذ أعم من          لـيس ألجل املشاركة يف الرأي مسي وزير ت        

                                                                                                                                                                      
33     Ƒمنصور الثعال Ÿ53 ص   م1994 هـ   1414دار البشري الطبعة األوىل     ،  حتقيق ودراسة الدكتور سعد أبو دية     ،  حتفة الوزراء أل-

54.   
  

  59-57، ص صور الثعالƑحتفة الوزراء ألŸ مناظ  34
   43 األحكام السلطانية والواليات الدينية للماوردي ص 35
  44 األحكام السلطانية والواليات الدينية للماوردي ص 36
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املشاركة يف الرأي فلو فرض أنه Ɓ يكن مشاركا بالرأي ملا جاز حجب وصف وزير التنفيذ عنه ألن                  
  .وșيفة التنفيذ وحدها هي اليت اشتق له منها اسم التنفيذ

: النظر على أمرين    وإƴا هو مقصور    (  لـذلك كانـت عبارة املاوردي قاصرة عندما قال            
قال  وقد تابعه عليها طائفة من املعاصرين      37)أن يؤدي عنه    : والثاين  . أحـدƵا أن يؤدي إىل اخلليفة       

وزير التنفيذ ال والية له فإن شورȫ يف الرأي فالنتسابه للوزارة           : ( عـبد اهللا بن عبد احملسن الطريقي        
ووزارة التنفيذ يف عصرنا هذا     . كون بالسفري   صار مستشارا ، وإن Ɓ يستشر يف الرأي فهو أشبه ما ي           

 38)تسري على من يعني على وșيفة وزير دولة دون أن يتوىل إدارة وزارة ذات اختصاصات معلومة                 
 .  

ألن األداء إىل اإلمام وعنه هو أحد الوșائف وال Ƹفى أن قصر الوșيفة عليه فيه قصور بدليل                 
 وميضي ما حكم وƸرب بتقليد الوالة وƟهيز        ما ذكر وينفذ عنه   يؤدي عنه ما أمر      (قـول املـاوردي   

اجلـيوȇ ويعـرض عليه ما ورد من مهم وƟدد من حدث ملم، ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معني يف          
 فمهمته إذا هي تنفيذ األوامر والوساطة ، واملشاركة         39)تنفيذ األمور وليس بوال عليها وال متقلدا هلا       

  .يف الرأي بدرجة أقل
  

  .لوȁارة بوجه عام  حكم ا- ج
  :    الوزارة مشروعة بوجه عام دل على ذلك أدلة كثرية ƱتزǛ منها مبا يلي : 

 * )- (  Ƈبناء على ما تقدم فإن حكم الوزارة يكون مشروعا لعدم ورود الدليل             عدم التحر 
اىل الـذي Ʒـرمها أوال فإنه ال Ʈذور فيها لذلك Ƹطǜ من يستدل على مشروعية الوزارة بقوله تع                 

كما فعل اإلمام   ) 31-29:طـه) (اشŃدłدŃ بĈهĈ أǈزŃرĈي  * هŁارłونǈ أǈخĈي * وŁاجŃعŁـلǐ لĈـي وŁزĈيراǄ مĈنŃ أǈهŃلĈي      (
املاوردي ومن تابعه فقد استدل هبذه اɇية إلǭبات مشروعية الوزارة ألن الوزير يف اɇية أعم من الوزير                 

ها أو أوىل منها يف االستدالل اɇيات اليت        Ʈل البحث ولو جاز االستدالل بعموم هذه اɇية لكان مثل         
فال وجه وقتها حلصر    ) 95:الكهف) (فǈǖǈعĈينłونĈي بĈقǊوŉةą   ( تǖمر بالتعاون على الرب والتقوى كقوله تعاىل        

االسـتدالل يف آية الوزارة بل يشمل كل النصوص اليت جاء فيها ذكر اإلعانة واالستعانة بالغري فقد                 
يتخذ فرعون وزيرا وهو يصد عن سبيل اهللا تعاىل فǖن يتخذ احلاكم املصلح             إذا جاز أن    : يقـال مثال    

قال .وزيرا أوىل باجلواز، فاالستدالل هبذا الضرب من اɇيات هو من جهة عموم املعƖ ال خصوصه                  

                                                           
  44 األحكام السلطانية والواليات الدينية للماوردي ص 37
 95 م ص    1997 – هـ   1418يقي الطبعة األوىل    عبد اهللا بن عبد احملسن الطر     / د  .  أهلية الواليات السلطانية يف الفقه اإلسالمي      38
.  

  44 األحكام السلطانية والواليات الدينية للماوردي ص 39
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ولـيس ميتـنع جواز هذه الوزارة، قال اهللا تعاىل حكاية عن نبيه موسى عليه الصالة                : ( املـاوردي   
:طـه) (وŁأǈشŃرĈكǐهł فĈي أǈمŃرĈي  *اشŃدłدŃ بĈهĈ أǈزŃرĈي  * هŁارłونǈ أǈخĈي * وŁاجŃعŁلǐ لĈي وŁزĈيراǄ مĈنŃ أǈهŃلĈي    : ( والسـالم   

وقد سبق أن رأينا أن الوزير يف       .  40)فـإذا جـاز ذلك يف النبوة كان يف اإلمامة أجوز            ). 29-32
  .القرآن يكون مبعƖ املعني واملشري والبطانة 

  
 * )- (  ȋعموم النصو ȷمر بالتعاوǖت Ɣال.  

فإذا ) 2:املائدة) (وŁتŁعŁاوŁنłوا عŁلǈى الǐبĈرō وŁالتŉقǐوŁى وŁال تŁعŁاوŁنłوا عŁلǈى الǐǭĈǖǐمĈ وŁالǐعłدŃوŁانĈ          ( كقوله تعاىل   
كان من الواجب تعاون بعȐ الرعية مع بعȐ فتعاوŒا مع اخلليفة أوىل لعموم املصلحة وƽوهلا ولقد                

  :أحسن من قال 
  .بعȐ لبعȐ وإن Ɓ يشعروا خدم    لناس من بدو وحاضرة  الناس ل

ومـن أعظم الرب التعاون لتحقيق مصاſ الدولة اإلسالمية ألن يف قوة الدولة قوة اإلسالم ويف ضعفها                 
ضعفه فهي جنته الواقية ودرعه احلصينة فمؤازرة احلاكم فيها ومناصحته ومظاهرته من أعظم املقاصد              

ث ال يغل عليهن قلب مؤمن إخالص العمل هللا ومناصحة والة األمر ولزوم             ǭال" ويف األǭر   . الشرعية  
 وأƥد بن حنبل    42 لذلك كان السلف كالفضيل بن عياض      41"اجلماعة فإن دعاءهم Ʒيط من ورائهم       

  .  ألن صالحه عام للرعية 43وغريƵا يقولون لو كان لنا دعوة ƭابة لدعونا هبا للسلطان
  

  .القياȃ علɂ النبوة  ) -( * 
  44)فإذا جاز ذلك يف النبوة كان يف اإلمامة أجوز ( وهو ما ذكره املاوردي بقوله 

                                                           
  39 األحكام السلطانية والواليات الدينية للماوردي ص 40
  .  ورواه ابن ماجة والدارمي وغريهم5/34 الترمذي 41

سكن مكة وكان .  التميمي الريبوعي املروزي شيخ احلرماإلمام القدوة شيخ اإلسالم أبو علي) 187 -(   الفضـيل بـن عياض     42
ـ  و قال عبد   . ǭقة مؤمون : و قال النسائي  . كان ǭقة نبيال فاضال عابدا كثري احلديث      : قال ابن سعد  . بانـيا قانتا ǭقة كبري الشǖن     ر اإمام
ƥن بن مهديالر :Șيكن حباف Ɓ و ſ316 / 1 الذهب  و شذرات232 رقم 246 / 1تذكرة احلفاظ : أظ. (فضيل صا .(  

  
  391:  صƭ  :28موع الفتاوى ج43
  

  39 األحكام السلطانية والواليات الدينية للماوردي  ص44
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 أن يؤيده بالوزارة، كما جاء      υالقياس على ما حدث يف النبوة، فقد طلب موسى          : ( وقـال الريس    
، ) واجعل يل وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه يف أمري               (: عـنه يف اɇية الكرمية    

  45 )كان ذلك قد جاز بالنسبة للنبوة فإنه يكون يف اإلمامة أجوزفإذا 
  

            Ƒولكـن قد يعترض على هذا القياس بكون احلاكم خليفة الن ρ       Ƒفكل ما جاز للن  ρ  جاز 
للخليفة ومن ذلك اơاذ الوزارء فتكون الوزارة جائزة بعموم النص ال بالقياس وقد جياب عن هذا بǖن                 

م النص وال مانع من أن يثبت حكم املسǖلة بǖكثر من دليل بل ذلك ưا      القـياس دليل آخر يقوي عمو     
  . يزيدها قوة

ومـع ذلـك فقد يعترض على هذا القياس بكون الوزارة فيه مبعƖ اإلعانة ال مبعƖ الوزارة                 
االصـطالحية فاألصل املقيس عليه ليس موجودا أصال واملوجود هو غريه فكيف يقاس على ما ليس                

أما إن كان معƖ الوزارة يف اɇية عاما يف اإلعانة فإعانة اخلليفة إذا ǭابت بعموم النص                مبوجود أصال ،    
              Ƒال بالقياس ، اللهم إال إذا أخذنا بالعموم املعنوي فيقال إذا جاز للنρ      أن يتخذ األعوان فجواز ذلك 

  .ملن دونه مƕلة أوىل
  

راء وكان للخلفاء يف العصور  وزراء وكان خللفائه وز    ρ فقـد كان للنƑ      اإلƤـاع  ) -( * 
اإلسـالمية وزراء وƁ يـنقل عن أحد من العلماء إنكار مشروعية هذا املنصب اجلليل فكان إمجاعا                 
مسـتيقنا وهـذا اإلمجاع هو إمجاع على الوزارة الشرعية واالصطالحية حبيث انتفى النكري عن كل                

  .منهما 
  

   .السنة القولية والفعلية والتقريرية ) -( * 
ما بعث اهللا من نƑ وال استخلف من خليفة إال كان له             : ρ السـنة القولية فمثل قوله       أمـا 

  .بطانتان بطانة تǖمره باخلري وحتضه عليه وبطانة تǖمره بالشر وحتضه عليه واملعصوم من عصم اهللا 
 وزراء ، واơاذ خلفائه وزراء أيضا وسنة اخللفاء الراشدين          ρأمـا السـنة الفعلية فهو اơاذه        

  .املهديني واجبة االتباع 
وأما السنة التقريرية فقد كانت األمم قبل البعثة النبوية وبعدها تتعامل بنظام الوزارة وƁ ينكر               
علـيهم فاإلسالم قد أقر نظام الوزارة املوجود عند األمم السابقة وعلة ذلك أنه أمر تنظيمي ال Ʈذور   

  .اكمةفيه يف حد ذاته وال تعلق له بفلسفة األنظمة احل

                                                           
  263 النظريات السياسية اإلسالمية للريس مكتبة دار التراث القاهرة الطبعة السابعة، ص 45
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ومع قدم منصب الوزارة منذ سوالف العصور إال أن اإلسالم أقر           : ( قال ضياء الدين الريس     
وجود هذا النظام يف الدولة اإلسالمية، ووضع له شروطه اخلاصة، وقد عرب الفقه اإلسالمي عن حكمه 

  46)"ليس ميتنع جواز هذه الوزارة"يف ذلك، إذ قرر أنه 
    

وذلك أن اخلليفة ال ميكنه مباشرة      :لواجب إال به فهو واجب      قاعـدة ما ال يتم ا      ) -( * 
وألن ( األعمال إال باستعانته بالوزراء، فالوزراء ال بد منهم وهذا الذي عرب عنه اإلمام املاوردي بقوله                

   47. )ما وكل إىل اإلمام من تدبري األمة ال يقدر على مباشرة مجيعه إال باستنابة
  

: (  وقد عرب املاوردي عن هذا املعƖ بقوله         اد بالرأɃ والتسيري  درǒ مفاسد االستبد   ) -( * 
ونـيابة الوزيـر املشارȫ له يف التدبري أصح يف تنفيذ األمور من تفرده هبا ليستظهر به على نفسه وهبا                    

  48)يكون أبعد من الزلل وأمنع من اخللل 
زيده قوة ويبصره   ن اشـتراȫ الوزير أو الوزراء معه يف الرأي أو العمل ي           إ: ( قـال الـريس     

ǖ49 )بالصواب، ويساعده على أن يتجنب الوقوع يف اخلط .   
        Ƒبكون الن Ɩويـتوجه هـذا املعρ            وهو املؤيد بالوحي وال ينطق عن اهلوى قد أمره ربه أن 

  ) 159:آل عمران) (فǈاعŃفł عŁنŃهłمŃ وŁاسŃتŁغŃفĈرŃ لǈهłمŃ وŁشŁاوĈرŃهłمŃ فĈي الǈǖǐمŃرĈ ( يستشري أصحابه فقال تعاىل 
  .فغريه ưن ال عصمة عنده أوىل هبذا احلكم) 
  

   .ما أودعه اهللا تعاƂ يف النفوȃ والفطر السليمة ) -( * 
فاإلنسان ببين جنسه فهو مدين بالطبع ال بد أن يعيȈ مع مجاعة وال بد أن يتعاون معهم وال                  

ء وال يدوم له ملك إال      بد هلم عند االجتماع من رأس يرأسهم وال يستطيع الرئيس أن يقوى إال بوزرا             
ما بعث اهللا من نƑ وال استخلف من خليفة إال كان           : "  بقوله   ρبوزراء وهذا الذي عرب عنه الرسول       

فالبطانة ال بد منها يف كل احلاالت  فهذا احلديث خرب عن أمر واقعي فطري وقد قال        "  لـه بطانتان    
 ولوال أعوانه ما كان     50د فسرت األوتاد باألعوان   وق) 10:الفجر) (وŁفĈـرŃعŁوŃنǈ ذĈي الǈǖǐوŃتŁادĈ   ( تعـاىل   

  .بذلك العلو 
                                                           

  263بعة، ص  النظريات السياسية اإلسالمية للريس مكتبة دار التراث القاهرة الطبعة السا46
  39 األحكام السلطانية والواليات الدينية للماوردي  ص47
   39 األحكام السلطانية والواليات الدينية للمارودي ص 48
  264 النظريات السياسية اإلسالمية للريس مكتبة دار التراث القاهرة الطبعة السابعة، ص 49

. دار الصحابة للتراث بطنطا القاهرة    . ت فتحي أنور الدابويل   . صريشهاب الدين اهلائم امل   . التبـيان يف تفسري غريب القرآن     :  اظ   50
       تفسري الطربي         4/509  تفسري ابن كثري      15/154  تفسري القرطƑ     5/39 تفسري البيضاوي    1/358م  1992الطـبعة األوىل    

  3/688. تالنسفي دار الكتاب العرŸ بريو. 23/171  روǳ املعاين 8/506 الدر املنثور للسيوطي  30/179
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وكل بين آدم ال تتم مصلحتهم ال يف الدنيا وال يف اɇخرة إال باالجتماع  (قال شيخ اإلسالم
: والتناصر لدفع مضارهم، وهلذا يقال    . والـتعاون والتناصـر، فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم        

ا اجتمعوا فال بدņ هلم من أمور يفعلوŒا وجيتلبون هبا املصلحة وأمور جيتنبوŒا             فإذ" اإلنسان مدين بالطبع  "
ملا فيها من املفسدة، ويكونون مطيعني لɈمر بتلك املقاصد والناهي عن تلك املفاسد، فجميع بين آدم                

51 آمر وناه ال بد هلم من طاعة
 (   

 
 وملكاőا اليت يف النفس كثرية، وملا كانت هذه اخلريات اإلنسانية : (قـال أƥد بن مسكويه  

ولذلك  وƁ يكن يف طاقة اإلنسان الواحد القيام جبميعها، وجب أن يقوم جبميعها مجاعة كثرية منهم،
وجـب أن تكـون أشخاص الناس كثرية، وأن جيتمعوا يف زمان واحد على حتصيل هذه السعادات                 

 اخلريات مشتركة والسعادة مفروضة     املشـتركة، لتكمـيل كل واحد منهم مبعاونة الباقني له، فتكون          
)بينهم، فيتوزعوŒا حƓ يقوم كل واحد منهم جبزء منها ويتم للجميع مبعاونة اجلميع الكمال اإلنسي              

52  
 

فـتعاون اŎـتمع البشري ضروري وإعانته لرئيسه أشد ضرورة ألنه لواله لعمتهم الفوضى                
  .حلياة نفسها فيكون اơاذ الوزارة من أƱع سبل حفȘ النظام بل حفȘ ا

 
    

 ƆاǮارة: املطلب الȁطورة الوǹ.   
الكـالم يف خطـورة الوزارة هو الذي يبني عن مƕلتها وقيمتها وعظيم آǭارها وأŒا ليست                

شروط الباألمر اهلني وإذا علمنا خطورőا علمنا السر يف حجبها عن غري أهلها وإيكاهلا ملن توفرت فيه                 
  .خصوصة امل

يف مجلة أمور يتعلق بعضها بعقد الوزارة يف حد ذاته، وبعضها           وتتجلـى خطـورة الوزارة      
  :بكوŒا والية تنفيذية، وبعضها يتعلق مبا نيط بالوزير من مهام ووșائف فيمكن عقد ǭالǭة فروع 

  . الوزارة عقد : األول 
  .الوزارة والية تنفيذية : الثاين 

                                                                                                                                                                      
دار . ت صفوان داوودي  . علي بن أƥد الواحدي   . تفسري الواحدي .  4/49   البغوي     5/435    فتح القدير       7/106 زاد املسـري    

إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن      (   تفسري أŸ السعود      2/1200هـ  1415. الطبعة األوىل .دمشق ، بريوت  . القلم، الدار الشامية  
Ƈمد الع). الكرƮبريوت. مادي أبو السعود Ÿ9/155. دار إحياء التراث العر   

 .(28/62(اŎموع  51
 18ص .م1961. دار مكتبة احلياة بريوت. أƥد بن مسكويه.  őذيب األخالق 52
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  .املهام ما نيط بالوزير من : والثالث 
ث يظهر لنا عظم منصب الوزارة وخطورته وأنه من الدولة مبكان ولنتناول            وهبذه النقاط الثال  

  .هذه الفروع فرعا فرعا حبول اهللا تعاىل وقوته 
  

  .الوȁارة عقد: الفرع األول 
فǖصـل نشـǖة الدولة اإلسالمية وأساس السلطة فيها هو الوحي املعصوم املعرب عن إرادة اهللا                 

 يف كل مراحل الدعوة والدولة فǖوامر اهللا تعاىل تلزم          ρا للرسول   تعاىل ، هذا الوحي الذي كان مؤيد      
 حيث يعقد هذا العقد خللفائه وتقع هلم البيعة على نفس األساس            ρبإنشـاء عقد اإلمامة بعد الرسول       

الفقه وهذا العقد العظيم هو أساس كل العقود وقاعدőا وركنها الركني بل هو أس النظام برمته ألن                 
ات ومعامالت ، واملعامالت تكون بني أفراد املكلفني وحتتاج يف إƱازها إىل عقد بينهم ينقسم إىل عباد

بـه تصـح املعاملة فǖكثر املعامالت Ʒتاج إىل عقود كعقد البيع وعقد الوكالة وعقد اإلجيار وهكذا                 
ليه من  وتدخل اإلمامة يف هذه العقود بل إن عقد اإلمامة هو أكرب العقود وأعظمها خطرا ملا يترتب ع                

  .اǭɇار العظام 
ن عقد اإلمامة يف النظام االجتماعي هو العقد األول أو األكرب الذي ترتكز       إ: ( قال د الريس    

  53 ).عليه باقي العقود ومنه تستمد شرعيتها، بل هو الدعامة اليت يقوم عليها النظام كله
م ويقيم حدودهم   اإلمام إƴا جعل ليقيم للناس الصالة ويǖخذ صدقاő       : ( وقـال ابـن حزم      

  54)وميضي أحكامهم وجياهد عدوهم وهذه كلها عقود 
  

  .الوȁارة نيابة عن األمة كاخلالفة 
العقود يف اإلسالم كثرية ومتشعبة وعقد اإلمامة ليس هو العقد الوحيد يف القضايا السلطانية              

 عقد اإلمامة وأول ما     بل هو العقد األكثر أƵية لذلك يتكلم الفقهاء عن الواليات الدينية املتفرعة عن            
يـبدǗون به الكالم هو عقد اإلمامة Ż يردفون بعقد الوزارة وعقد اإلمارة وحنوƵا فالوزارة والية إذا                 
ومبا أŒا كذلك فهي عقد من العقود املترتبة على عقد اإلمامة ولكن الفرق بينهما أن عقد اإلمامة بني                  

 ولكن هذا ال يؤǭر فاحلاكم هنا ưثل لألمة يف إبرام           األمـة واحلاكم وعقد الوزارة بني الوزير واحلاكم       
  .عقد الوزارة كما أن أهل احلل والعقد كانوا نوابا لألمة يف عقد بيعة اخلليفة

  :وتفصيل هذه اجلملة أن يقال وباهللا تعاىل التوفيق 
  

                                                           
  .215 النظريات السياسية اإلسالمية للريس ص 53

اجلزء اخلاص يف   (.وت، حتقيق جلنة إحياء التراث العرŸ     الظاهري، دار اɇفاق اجلديدة بري    ابن حزم   علي بن أƥد بن سعيد       ل ،   احمللى 54
   )46-45 / 1) ( العقيدة
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إن اإلمامـة يف األصـل نيابة عن صاحب الرسالة يف إقامة الدين وسياسة الدنيا به ، فالذي                  
 بالدين  ρ يف إقامة الدين وسياسة الدنيا به هو أمته فهي صاحبة احلق ساسها نبيها               Ƹρلف الرسول   

القوƇ فلما انتقل إىل الرفيق األعلى تعني عليها الثبات على األمر وعدم التبديل ومباشرة مجيع أفرادها                
 ألن األصل   ρنائبا عن النƑ    هلذا األمر غري ưكن فǖنابت عنها من ترتضيه للقيام بذلك فيكون اخلليفة             

    Ƒأن الـنρ                 ثال شخصها يف إقامة الدين فهوưويكون اخلليفة أيضا نائبا عن األمة و Üهـو قائد األمة 
نائـب من جهتني وملا كان تويل األمة لسياسة الدنيا بالدين متعذرا على الصفة اجلماعية لزم أن تنيب                

ا به فعلى هذا يكون الرئيس يف الدولة اإلسالمية وكيال          األمة واحدا منها يف إقامة الدين وسياسة الدني       
              źقال البهو Üل أمانة اإلسالم إقامة له وسياسة للدنيا بهƥ أي -وتصرفه  : ( عـن املسلمني مجيعا يف

   55.) على الناس بطريق الوكالة هلم فهو وكيل املسلمني-اإلمام
Ƒ56)إن اإلمام هو وكيل األمة ونائب عنها : (  وقال القرط   
تطوق أمور املسلمني وصار مع احتاد شخصه       (  يف تصويره ملركز اإلمام بǖنه       57وقال اجلويين 

كǖنـه املسـلمون بǖمجعهم فمن حيث انتاط جر اجلنود وعقد األلوية والبنود باإلمام وهو نائب عن                 
   .58)كافة أهل اإلسالم صار قيامه هبا على أقصى اإلمكان به كصالته املفروضة اليت يقيمها

فاملسلمون هم املخاطبون ، واإلمام يف التزام أحكام اإلسالم كواحد من           : (  قـال أيضا     و
  59.)األنام ولكن مستناب يف تنفيذ األحكام 

   
 أن األمة هي صاحبة التوكيل فقد أوكلت أهل احلل والعقد           - كما هو șاهر     – فاألصـل   

راء فالوزراء نواب عن األمة بواسطة اإلمام       يف اختيار اخلليفة Ż أوكلت اخلليفة يف اختيار الوزراء واألم         
فهـم يف الظاهـر نـواب عن اإلمام ولكنهم يف احلقيقة نواب عن األمة ألن اخلليفة ال ميكنه القيام                    
بالواجـبات امللقاة على عاتقه دون أعوان فخولت له األمة صالحية اختيار األعوان من وزراء وأمراء                
                                                           

  158:  ص6:   كشاف القناع ج55
  272:  ص1:  تفسري القرطƑ  ج56

  
ف اإلمام الكبري شيخ الشافعية إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن Ʈمد بن عبد اهللا بن يوس): 478 - 419(أبو املعايل اجلويين   57

كان هذا اإلمام  : قال الذهƑ .بـن عبد اهللا بن يوسف بن Ʈمد بن حيويه اجلويين Ż النيسابوري ضياء الدين الشافعي صاحب التصانيف                 
سري أعالم  : اظ. ( مـع فرط ذكائه و إمامته يف الفروع وأصول املذهب وقوة مناșرته ال يدري احلديث كما يليق به ال متنا وال إسنادا                     

   ). 240 رقم 468 / 18النبالء 
  

  210هـ ص 1401 الطبعة الثانية ، مطبعة Œضة مصر، حتقيق ودراسة عبد العظيم الديب، ألŸ املعايل اجلويين، الغياǭي 58
  

  395 رقم 277 -276 الغياǭي ألŸ املعايل اجلويين ص59
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ج عن مقتضى العقد وخرم مقاصد اإلمامة ومقاصد        وقضـاة وحنـوهم وإذا زاȟ بعȐ هؤالء وخر        
الـوزارة وجب تقوميه أو عزله أما إذا استقام على الطريقة Ɓ جيز لɌمام وال لغريه عزله ألنه قائم مبا                    

   .60توجبه الشريعة من مصاſ األمة لذلك كان الصحيح أن العمال ال ينعزلون بال سبب
  
ا إىل الوزراء واألمراء منها ما يكون على وجه التفويȐ           اليت يقوم هبا اإلمام ويعهد هب      لنيابةوا

حبـيث يقـوم املفوض مقام اإلمام وهذه هي اليت ذكروا أŒا ال بد فيها من عقد ذي صيغة ومنها ما                     
يكون على جهة التنفيذ وهذه هي اليت ذكروا أنه يكفي فيها ƭرد اإلذن ولكنها مع هذا والية وكوŒا                  

Ƹ رجها عن دائرة الوالياتال يشترط هلا العقد ال.  
   

فاإلمام عندما يفوض الوزير إƴا يفوضه نيابة عن األمة ليقوم له مبا Ʒقق مصلحة األمة وهذا                
مـن امليزات األساسية لعقد التفويȐ لذلك Ɓ يكن لɌمام التالعب باملقلدين بعقود تفويȐ فليس له                

ألمة وإن اختلفت طريقة النيابة فهو فيها       عـزهلم دون سبب وهو يف احلقيقة مثلهم يف كونه نائبا عن ا            
  بالطريقة املباشرة وهم فيها بطريقة وساطته بينهم وبني األمة إذ ال ميكنهم تويل ذلك إال عن طريقه 

 علɂ قدم   -إذȷ-كل املقلدين للمناصب بعقود تفويȐ يقفوȷ مȜ اإلمام         : ( قال الريس   
هم والة ال ơتلف واليتهم عن واليته يف النوع         ، ومجيع Œم Ƥيعا مǘدوȷ حلقوȧ األمة    أاملسـاواة يف    

أما هم فيتصلوȷ عن    وإن كـان بينها اختالف يف الدرجة، غاية األمر أنه هو متصل باألمة مباشرة،               
   61 )، فهو الصلة بينهم وبني األمةطريقه

  
 بناء  فاحلاكم بناء على هذا العقد يصري نائبا عن األمة يف إقامة الدين وسياسة الدنيا به Ż إنه                

علـى أن الوزير يعد نائبا عن اخلليفة فيما أسند إليه من املهام فهو مسؤول عن إقامة الدين وسياسة                   
ومن هنا تتǲلɂ لنا ǹطورة منصب الوȁارة فكل ما صǴ أȷ     الدنـيا بـه فيما فوض إليه وأسند إليه          

Ɍمام يـتحمله اإلمـام صـǴ أȷ يتحمله الوȁير ال سيما علɂ مذهب من أجاȁ الȢياǡ الكلي ل                 
، فكل ما يسǖل عنه اخلليفة يسǖل عنه الوزير أمام اهللا تعاىل وأمام األمة              وتفـويȐ أمر الرعية للوȁير    

فكمـا أن اإلمامة عقد فالوزارة عقد أيضا، ولكن عقد الوزارة متفرع عن عقد اإلمامة وعقد اإلمامة                 
الوزارة وإن كان يف الظاهر     كـان من لوازم البيعة اليت أعطتها األمة للخليفة وفق شروط معينة وعقد              

بني اخلليفة والوزير إال أن ذلك ال يعفي الوزير من كونه مسؤوال أمام األمة عن كل التصرفات بل لو                   
عموم الواليات وخصوصها يتلقى من العرف      " دققـنا النظـر وأمعنا الفكر يف القضية وطبقنا قاعدة           

                                                           
  258 اظ النظريات السياسية اإلسالمية للريس ص 60
  .258-257 النظريات السياسية للريس ص 61
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نا إىل أن اخلليفة الذي يفوض مجيع       رمبا وصل " واأللفـاظ واألحـوال ولـيس بذلك حد يف الشرع           
صـالحياته للوزير ال يصري حاكما يف احلقيقة وإƴا سلطته أدبية فقط فهو كالرئيس يف النظام الربملاين                 

  . فالوزارة مسؤولة والرئيس غري مسؤول 
  

إال فالنظر يف احلقائق الواقعية رمبا جير إىل القول بǖن العقد وإن وقع ابتداء بني األمة واخلليفة                 
أن هـذا العقد عقد صوري ألنه يف حقيقته واقع بني األمة والوزير فإن كان كذلك فالوزارة عقد يف                   
احلقـيقة بني األمة والوزير ويصري اخلليفة وسيطا يف هذا العقد فإن نزلت الوزارة عن هذه الرتبة فهي                  

 يبني خطورة منصب    عقـد بـني اخلليفة الذي ميثل األمة وبني الوزير ومهما يكن فكال االحتمالني             
  .الوزارة 

  
، أو  "عقود"واحلق أن الدولة يف تصور فقهاء اإلسالم ليست إال ƭموعة من            : ( قال الريس   

سلسـلة من مسؤوليات والتزامات، وƁ تكن الغاية من العقد األول يف احلقيقة إال أن يكون الوسيلة                 
وجد الرابطة بينها وبني السلطات اليت      لتوزيع تلك املسؤوليات وإمكان إحداث التعاقد بشŒǖا، وأن ي        

   62 )تصدر عن اإلرادة العامة، فهو إذن ليس مقصودا لذاته وهو وسيلة ال غاية
  

  .أنواع الواليات املنبǮقة عن اإلمامة العȚمɂ ومƕلة الوȁارة منها 
الـواليات الـيت تتفرع عن منصب اإلمامة العظمى تنقسم على اجلملة إىل أربعة أقسام تبعا                

  . وم النظر وخصوصهلعم
  .والية عامة يف األعمال العامة وهي الوزارة ألن الوزير عام النظر كاخلليفة : القسم األول 
والية عامة يف األعمال اخلاصة كاإلمارة على البلدان فǖمري البلد عام النظر يف             : القسم الثانية   

  .إقليم خاص 
صاصه خاص باعتبار اختصاص املهمة     والية خاصة يف األعمال العامة فاخت     : القسـم الثالث    

ولكن ميارس ذلك على األقاليم العامة كقاضي القضاة مثال فالقضاء والية خاصة ولكن ưارسته هي               
  .يف إقليم الدولة كله ال يف بلد معني 

والية خاصة على أعمال خاصة كقاضي بلد معني فمهمته خاصة وهي           : القسـم الـرابع     
   .63وهو إقليم معني من أقاليم الدولةالقضاء ميارسها يف إقليم خاص 

  

                                                           
  256 النظريات السياسية للريس  ص 62
   .37-36 اظ األحكام السلطانية والواليات الدينية للماوردي ص 63
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والكـالم على هذه الواليات والوșائف استغرق مساحة كبرية من كتب األحكام السلطانية     
حبـيث Ɓ يظهر الكالم على الوالية العظمى مقارنة بالكالم على غريها من الواليات إذ نسبة الكالم                 

والباقي استǭǖر به     % 10 كانت قرابة    علـى اإلمامـة يف كتاب األحكام السلطانية للماوردي مثال         
الكـالم على باقي الواليات واملناصب وهذا يبني خطورőا وعلو كعبها وقد احتلت الوزارة املكانة               
املرموقة يف سلم األولويات بعد منصب اخلالفة فهي أعظم الواليات بعد اخلالفة أما من حيث املباشرة                

  . إىل درجة ال تظهر فيها اخلالفة والتنفيذ فهي تفوق اإلمامة بل تنوب عنها
بل من الوجهة   " اإلمامة"هي الوالية الثانية يف الدولة بعد منصب         الوزارة: ( قـال الـريس     

والية "العملية أو التنفيذية تكاد تساويه أو تفوقه يف األƵية، ومن حيث االختصاص قد وصفت بŒǖا                
أو عموم  " األعمال العامة "مور، وبǖن ذلك يف     أي أن الوزير يستناب عن اإلمام يف مجيع األ        ": عامـة 

ـ  -األعمـال    هنا األقسام، أو املناطق، أو البلدان اليت تتكون منها الدولة، فهي           " األعمال"واملـراد ب
  .  64 )أي عموم اإلشراف وƽوله متتاز عن سائر الواليات اليت تصدر عن اإلمامة: هبذين الوصفني

  
اسي متفرع عن عقد اخلالفة تظهر لنا مƕلتها الرفيعة         ومـن خالل معرفة أن الوزارة عقد سي       

وقيمـتها الذاتية وخطورőا يف النظام السياسي فهي عموده الفقري بل هي روحه اليت إن سرت فيه                 
سـرت فيه احلياة ،  فبصالǳ الوزراء تصلح األئمة وبصالǳ األئمة تصلح األمة وقد قالت األƥسية                 

واستقامة األئمة فرع عن    . ) ما استقامت لكم أئمتكم   : ( Ý فقال   للصـديق ما بقاǗنا على هذا األمر        
تعترب الوزارة من أهم النظم السياسية      : ( قال الدكتور صالǳ الدين بسيوين رسالن       . استقامة الوزراء   

فالوزارة هي عصب كل دولة ومصدر      . التنفيذية على اإلطالق نظرا هليمنتها على مجيع شؤون الدولة          
 إما إىل النمو والتقدم أو إىل االنكماȇ والتعثر وهي هبذا متثل حجر الزاوية يف أي نظام                 قوة الدفع فيها  
   .  65)سياسي قائم 

                                                           
  263 النظريات السياسية للريس  ص 64
   . 1986الوزارة يف الفكر السياسي دراسة مقارنة  دار الثقافة والنشر والتوزيع القاهرة  65
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 ƆاǮارة والية تنفيذية : الفرع الȁالو.  

واحلـق أن الـوزارة أعظم والية تنفيذية فهي يف املباشرة والتنفيذ تفوق منصب اإلمامة ألن                
ومتنوعة وهي كلها آيلة يف تƕيلها على الواقع إىل الوزير سواء كان            ƭاالت تنفيذ عقد اإلمامة كثرية      

  .وزير تفويȐ أو تنفيذ ألن التنفيذ مهمة يشترȫ فيها الوزيران 
فـالكالم إذا عـن وșائف السلطة التنفيذية اليت يعد اخلليفة يف قمتها ولكن تفويضه للوزير                

ر ưثال للسلطة التنفيذية لتربعه على قمتها       تـدبري األمـور بـرأيه وإمضائها على اجتهاده يصري الوزي          
  .السامقة 

  

  : وƭاالت التنفيذ على تشعبها ميكن إرجاعها إىل تسعة أقسام 
  .إقامة الدين حبفظه من التبديل ونشره بكل سبيل: القسم األول 
  .إقامة احلدود :  القسم الثاين 

  . إقامة الشرائع وإșهارها-القسم الثالث 
  .اية األمن الداخلي بالقضاء على قطاع الطريق والبغاة واحلراميةƥ: القسم الرابع 

   .حراسة احلدود: القسم اخلامس 
  .العناية باجلانب املايل واالقتصادي : القسم السادس 
  .العناية باجلانب االجتماعي :  القسم السابع 
  االعتناء حبسن اإلدارة : القسم الثامن 
  . العام تدبري شؤون الصاſ: القسم التاسع 

  
  ما نيȔ بالوȁير من املهام : الفرع الǮالث 

بعد دراسة كون الوزارة عقدا وكوŒا والية تنفيذية أșن أن خطورőا قد أسفر صبحها لذي               
عيـنني ، فإمـا ال ، نتناول بالدراسة يف هذا الفرع ما نيط بالوزير من املهام لكي تتجلى لنا خطورة                     

  :الذهن فǖقول وباهللا تعاىل التوفيق الوزارة أكثر وتكتمل مالƮها يف 
  

يشترȫ الوزراء يف مجيع األنظمة يف عناصر       : ( قـال الدكتور صالǳ الدين بسيوين رسالن        
 يرى فيهم الرأي العام واجهة السلطة -3.  تنفيذ السياسة العامة للدولة -2.  إبداء الرأي – 1:معينة 

   66) فيهم هذه السلطة وسيلتها يف إرضاء الرأي العام التنفيذية فهم مستودع الفكرة وأداة التنفيذ وترى

                                                           
   . )1986 دار الثقافة والنشر والتوزيع القاهرة   الوزارة يف الفكر السياسي دراسة مقارنة ،66
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  :فاملهام الكربى اليت ترجع إليها كل املهام هي 

  . إبداء الرأي : أوال 
  .تنفيذ سياسة الدولة : ǭانيا 
  .الوساطة بني السلطة التنفيذية والرأي العام : ǭالثا 

  
    

 ƆاǮم : املبحث الŏ أهل الذمة وحكم االستعانة .  
  :ل هذا املبحث يف مطلبني نتناو

  .التعريف بǖهل الذمة وموقف اإلسالم منهم: املطلب األول 
 ƆاǮم: املطلب الŏ حكم االستعانة.  

  
  .التعريف بǖهل الذمة وموقف اإلسالم منهم:  األول املطلب

  :وسنبحث يف هذا املطلب ǭالǭة فروع 

  .التعريف بǖهل الذمة  : الفرع األول 
 ƆاǮقف اإلسالم من الكفار عموما مو: الفرع ال.  

  .موقف اإلسالم من أهل الذمة ǹصوصا : الفرع الǮالث 
  

  .التعريف بǖهل الذمة : الفرع األول 
أهـل الذمـة كفـار مشركوȷ كسائر الكفار واملشركƙ ولكنهم من سكاȷ دار              : أوال  

  .اإلسالم ƞا بذلوȻ من اجلزية وما التزموȻ من الصȢار
قطة يف الباب فǖهل الذمة كفار بال شك ولكن عقدوا الذمة مع            وهـذه الـنقطة هي أهم ن      

والذي . الدولة اإلسالمية على بدل على وجه التǖبيد ففارقوا بذلك سائر الكفار يف مجلة من األحكام              
  .يهمنا أكثر يف هذا الفرع هو التركيز على وصفهم كفارا أما أحكامهم فلها فرعها اخلاص
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ال يعرف العقالء ذنبا أعظم جرما وأشد فحشا        :  وحده أتǖيد   وعلـى هذا أقول وباهللا تعاىل     
وأبعد عن داللة الفطرة والعقل والسمع مثل الكفر باهللا تعاىل فهو حبق رأس اخلطايا والسيǞات كما أن                 

  .التوحيد رأس احلسنات والطاعات 
  

تهاŒم ومعلـوم أن اهللا تعاىل قد أهان الكافرين ولعنهم وأخزاهم وشرع من طرق إذالهلم وام              
وإصـغارهم مـا فيه غاية العدل واحلكمة جزاء على كفرهم به وقد نعى عليهم ارتكاسهم يف ǖƥة                  
الكفران وجلاجتهم يف ورطة الطغيان وشد النكري يف ذلك وأبدأ وأعاد وأطال مبا ال مزيد عليه وكانت                 

ين وعظيم جريرőم   السنة وراء ذلك șهريا بالبيان والشرǳ والتمثيل حƓ بان لذي عينني جرم الكافر            
بـل احلديث عن الكفر والكافرين هو قسيم احلديث عن اإلميان واملؤمنني وال شك أن هذا هو قطب                 
رحى القرآن والدين وروحه ولبابه الذي عليه مداره وكل كالم غريه فإƴا هو خادم له وكل حكم أو                  

 Ɩخرب فيدور حول هذا املقصد األس .  
مللة ونصبت القبلة وشرعت الشرائع واألحكام ووقعت       فهـو مقصود البعثة وعليه أسست ا      

العـداوات واملفاصـالت بني الكافرين وأهل اإلسالم فانقسمت اخلليقة يف هذه الدنيا إىل مسلمني               
وƭـرمني بل انقسمت الدنيا نفسها تبعا لذلك إىل فسطاط إميان وفسطاط كفران وألجله يقع اجلزاء                

  .لصراط ويقضى بني العباد فريق يف اجلنة وفريق يف السعرييوم القيامة وينفخ يف الصور وينصب ا
فالقرآن كله يف التوحيد وحقوقه وجزائه ويف       :  قـال ابن أŸ العز يف شرحه على الطحاوية          

   .  67شǖن الشرȫ وأهله وجزائهم
   

ـ   كفارا بالربهان   – فضال عن غريهم من أهل الذمة        –ال غـرو أن يكـون أهل الكتاب         ف
علوم لكل مسلم فهو من املعلوم من الدين بالضرورة ومن Ɓ يكفرهم أو شك يف الضروري وكفرهم م

فهذا كله كفر   ( كفـرهم فهو كافر بيقني وقد حكى ابن تيمية كفر أصحاب احللول واالحتاد وقال               
باطنا وșاهرا بإمجاع كل مسلم ومن شك يف كفر هؤالء بعد معرفة قوهلم ومعرفة دين اإلسالم فهو                 

  68.) كفر اليهود والنصارى واملشركني كافر كمن يشك يف
  

وال يستغرب حكم اهللا تعاىل عليهم بالكفر ألن إمياŒم بǖصل البعث والرسالة قاومه من جهة               
 وصدهم عن سبيل اهللا تعاىل ونصب احملادة        ρأخـرى تكذيبهم له تعاىل وسبهم إياه وتكذيب رسوله          

سالة ولكن قاوم إميانه ذلك استكباره عن أمر اهللا         والشقاق هللا تعاىل وإال فإن إبليس يؤمن بالبعث والر        
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وطعـنه يف حكمة اهللا تعاىل واستنكافه عن امتثال أمر اهللا تعاىل بالسجود ɇدم فليس من شرط الكفر                  
أن يكفر العبد بكل ما أوجب اهللا اإلميان به بل يف هذا املقام الكفر بالبعȐ كالكفر بالكل كما أن رد     

 ينبغي أن يكون مجلة وعلى الغيب سواء يف ناحية االعتقاد أو يف ناحية              الـبعȐ كـرد الكل فاإلميان     
 فǖصله ال يتبعȐ، فليس مؤمنا من آمن باملالئكة وجحد الرسل أو التزم أمر اهللا بالصالة                69االلتـزام 

ورد أمـره باحلǰ ورفضه، خبالف فروعه فإŒا تتبعȐ ومن هنا حكم اهللا تعاىل يف القرآن بالكفر على                 
سول واحد وآمن ببقية الغيب، وقد يكفر العبد بǖكثر من سبب ككفر اليهود ، وحني               مـن كفر بر   

حكـم اهللا تعاىل عليهم بالكفر Ɓ يكن الشرط أن ينكروا اليوم اɇخر أو ينكروا أصل الرسالة كذلك                  
ح النصارى يؤمنون بǖصل البعث والرسالة ولكن كفروا بقوهلم اهللا ǭالث ǭالǭة وقوهلم إن اهللا هو املسي               

   .ρابن مرƇ وتكذيبهم خاŹ النبيني 
  

  .الكفار واملشركوȷ يف ميزاȷ الشرع املعصوم :ǭانيا 
  الكافر عدو اهللا تعاƂ  -ا

فǈإĈنƋ اللƋهŁ عŁدłوŌ (ال تـوجد عـداوة هللا تعـاىل أعظـم من الكفر به سبحانه لذلك قال تعاىل              
 ŁينĈـرĈافǈكǐلĈم ملا عادوه بالكفر       ) 98:البقـرة ) (لŒبه قابلهم باملثل إذ اجلزاء من جنس العمل        وذلـك أ

فعـاداهم وجعل جهنم متقلبهم ومثواهم بنفس كفرهم به ألن كفرهم به șلم له وتنقص به فقال يف                  
ذǈلĈكŁ جŁزŁاءć أǈعŃدŁاءĈ   ( وقال تعاىل   ) 19:فصلت) (وŁيŁوŃمŁ يłحŃشŁرł أǈعŃدŁاءć اللƋهĈ إĈلǈى النŉارĈ فǈهłمŃ يłوزŁعłونǈ       ( ذلك  
ĈهƋالل          ǈونłدŁحŃجŁا يŁنĈياتǔĈوا بłانǈا كŁمĈب ăاءŁزŁج Ĉدǐلłخǐال łارŁا دŁيهĈف Ńمłهǈل łارŉياته   ) 28:فصلت) ( النǔفنفس حجودهم ب

هـو الذي كان سببا لتبؤئهم دار البوار خالدين فيها لذلك ملا حذر أولياءه من اơاذ الكافرين أولياء                  
ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء     (حانه  علـل ذلـك بوصف الكفر به Ż ذكر أسبابا أخر فقال سب            

)  تلقـون إليهم باملودة وقد كفروا مبا جاءكم من احلق Ƹرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باهللا ربكم       
   1املمتحنة 

وأعدوا هلم ما استطعتم    (وملـا أمر بقتال الكافرين حرض املؤمنني وأمرهم بإعداد العدة فقال            
 وقد علم بالضرورة الدينية أنه      60األنفال  )  عدو اهللا وعدوكم     مـن قوة ومن رباط اخليل ترهبون به       

جيـب على أوليائه قصد أعدائه ألجل قتاهلم ليعبدوه وحده ولو Ɓ يبدǗوهم بقتال ưا يبني أن العداوة                  
  .املذكورة يف اɇية هي عداوة الكفر بالدرجة األوىل 

 عد إباء آزر اإلميان عداوة هللا        وما جرى له مع أبيه آزر وقد       ρوقـد قال تعاىل يف حق خليله        
وŁمŁا كǈانǈ اسŃتĈغŃفǈارł إĈبŃرŁاهĈيمŁ لǖĈبĈيهĈ إĈلƋا عŁنŃ مŁوŃعĈدŁةą وŁعŁدŁهŁا إĈيŉاهł فǈلǈمŉا تŁبŁيŉنŁ لǈهł أǈنŉهł عŁدłوŌ      ( تعـاىل فقال سبحانه     
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ŅيمĈلŁح Ņاهŉوǈǖǈل ŁيمĈاهŁرŃبĈإ ƋنĈإ łهŃنĈم ǈأŉرŁبŁت ĈهƋلĈ114:التوبة) (ل(   
  

فنفس طاعة الشيطان يف الكفر باهللا تعاىل عداوة هللا تعاىل ألŒا إعانة للشيطان على اهللا تعاىل                
  :  وهذا الوجه يوضحه ما بعده وهو 

  
ǡ-  ربه ɂعل ȷاهر الشيطاȚالكافر ي.  

) افĈرł عŁلǈى رŁبōهǈș ĈهĈرياǄ   وŁيŁعŃبłدłونǈ مĈنŃ دłونĈ اللƋهĈ مŁا ال يŁنŃفǈعłهłمŃ وŁال يŁضłرŊهłمŃ وŁكǈانǈ الǐكǈ          ( قـال تعاىل    
وذلك أن اهللا تعاىل يǖمر باإلميان والطاعة والشيطان يǖمر بالكفر واملعصية والسياق            ). 55:الفـرقان (

( يدل على أن حربا ضروسا قائمة ساقها بني اهللا تعاىل والشيطان كيف ال وقد طرده وأبعده وأخزاه                  
 والغريب أن هذه احلرب هي ألجل       118النساء   ) لعـنه اهللا وقال ألơذن من عبادȫ نصيبا مفروضا        

استنقاذ اإلنسان فإن اهللا تعاىل ما لعنه إال إلبائه السجود ɇدم Ż طرده إلعالنه بالكفاǳ إلغواء بين آدم               
والعـبد إذا كفر باهللا تعاىل فقد احناز إىل الشيطان الذي هو عدوه  وșاهره على اهللا تعاىل الذي هو                    

  .وليه 
 من الدناءة والنكران ما ال Ƹفى فهو يظاهر الشيطان على اهللا تعاىل بالشرȫ              فالكافـر فـيه   

من " والعداوة واملعاصي ويظاهر الشيطان على ربه بإيذاء أوليائه وعباده الصاحلني ألن اهللا تعاىل قال               
  "آذى يل وليا فقد آذنته باحلرب 

لى نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه      إن املؤمن دائما مع اهللا ع     : قال ابن القيم رƥه اهللا تعاىل       
وهـذا معـƖ كونه من حزب اهللا وجنده وأوليائه فهو مع اهللا على عدوه الداخل فيه واخلارج عنه                   

وهلذا صدر  ..Ʒـارهبم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه ، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه               
هم وهذه العبادة هي املواالة واحملبة والرضا       اɇيـة بقوله ويعبدون من دون اهللا ما ال ينفعهم وال يضر           

مبعـبوديهم املتضمنة ملعيتهم اخلاصة فظاهروا أعداء اهللا على معاداته وƯالفته ومساخطه خبالف وليه              
   70.)سبحانه فانه معه على نفسه وشيطانه وهواه

  
  . مƕلة الكافر عند اهللا تعاƂ دوȷ مƕلة احلمري واألنعام وسائر الدواǡ  -ج

ه حقيقة نطق هبا الكتاب العزيز الذي ال يǖتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تƕيل                 وهـذ 
  ) 55:ألنفال) (إĈنƋ شŁرŉ الدŉوŁابō عĈنŃدŁ اللƋهĈ الƋذĈينŁ كǈفǈرłوا فǈهłمŃ ال يłؤŃمĈنłونǈ( من حكيم ƥيد قال تعاىل 
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ا ومع أداة التمييز Ɓ يؤمنوا أما األنعام فال         وإƴا كانوا شرا من العجماوات ألŒم مع آلة العقل Ɓ يعقلو          
  . 71عقل هلا لذلك Ɓ يكن عليها من تكليف فمن هذه احليثية كانوا شرا من احلمري والكالب وغريƵا

 وŁلǈوŃ* إĈنƋ شŁرŉ الدŉوŁابō عĈنŃدŁ اللƋهĈ الصŊمŊ الǐبłكǐمł الƋذĈينŁ ال يŁعŃقĈلǊونǈ         : ( وقال تعاىل يف السورة نفسها      
ǈونłضĈرŃعłم ŃمłهŁا وŃوƋلŁوŁتǈل ŃمłهŁعŁمŃسǈأ ŃوǈلŁو ŃمłهŁعŁمŃسǖǈل ǄراŃيŁخ ŃمĈيهĈف łهƋالل ŁمĈلŁ23-22:ألنفال) (ع (  

   
فهؤالء شر الربية ألن كل دابة ưا سواهم مطيعة هللا فيما خلقها له وهؤالء              : قـال ابن كثري     

مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال        و( خلقـوا للعـبادة فكفروا وهلذا شبههم باألنعام يف قوله           
أولǞك كاألنعام بل هم أضل أولǞك هم       ( اɇية ، وقال يف اɇية األخرى       ) يسـمع إال دعـاء ونداء       

  ) . الغافلون 
ومـع وضـوǳ معƖ هذه اɇيات فإن طائفة من املعاصرين ال زالوا ينظرون إىل الكفار بعني                

م دوƴا متييز وهم عندهم سادة Ʈترمون يف حني أن          اإلعجـاب وƷضون على أخذ علومهم وأعماهل      
  .القرآن Ʒطهم عن مƕلة احلمري والكالب واألنعام 

  
 ƆاǮموقف اإلسالم من الكفار عموما : الفرع ال  

قد الǳ بالربهان اليقيين أن الكفار هم شر الربية وهم أƱاس مالعني أعداء اهللا ورسله وأعداء                
  .  موقف اإلسالم منهم – واحلالة هذه –عباده املؤمنني فكيف يكون 

ال شـك أن اإلسالم يعدهم مجاعة معادية للجماعة اإلسالمية فطبيعة العالقة بني اجلماعتني              
هـي طبـيعة عـداء وبراء ألن اإلسالم والكفر ال يلتقيان وألن والية اهللا تعاىل ومعاداته ال Ɵتمعان                   

كفار فإƴا يعد ذلك من لوازم اإلسالم فنفس الوالء هللا          واإلسـالم إذ يلزم أتباعه مبواقف معينة اƟاه ال        
  :تعاىل يستلزم مواقف صارمة مع أعدائه وميكن إجياز موقف اإلسالم من الكفار فيما يلي من النقاط 

   بȢضهم والƎاǒة منهم -أ    
عŁهł إĈذǐ قǈالǊوا لĈقǈوŃمĈهĈمŃ إĈنŉا بłرŁآءć      قǈدŃ كǈانŁتŃ لǈكǊمŃ أǊسŃوŁةǆ حŁسŁنŁةǆ فĈي إĈبŃرŁاهĈيمŁ وŁالƋذĈينŁ مŁ        ( قال اهللا تعاىل    

                 ĈهƋاللĈوا بłنĈمŃؤłى تŉتŁح ǄداŁبǈأ ćاءŁضŃغŁبǐالŁو ǊةŁاوŁدŁعǐال łمǊكŁنŃيŁبŁا وŁنŁنŃيŁا بŁدŁبŁو ŃمǊكĈا بŁنŃرǈفǈك ĈهƋالل Ĉونłد ŃنĈم ǈونłدłبŃعŁا تŉمĈمŁو ŃمǊكŃنĈم
 łهŁدŃحŁ4:املمتحنة) (و (  

  
ني أن يقتدوا بإمام احلنيفية السمحة ومن معه من األنبياء عليهم السالم فـاهللا تعاىل يǖمر املؤمن  

يف تـربئهم مـن مـواالة الكفار ولو كانوا من األقربني فقد صرحوا هلم بالتربǗ منهم ومن أعماهلم                   
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 فهذا 72الشـركية كما صرحوا هلم بǖنه ال صلح معكم وال موادة حƓ تقلعوا عن عبادة غري اهللا تعاىل                 
ين مع الكفار ما داموا مصرين على الكفر فال يصري املعاداة مواالة إال عبادة اهللا وحده                دأب املـوحد  

 ولكن ليس للمؤمنني أن يقتدوا بإبراهيم يف استغفاره ألبيه ألنه وعده موعدة             73وخلع عبادة ما سواه   
  . ر باالستغفار هلم قبل أن يتبني له أنه عدو هللا فلما تبني له ذلك تربأ منه فال قدوة لكم يف مواالة الكفا

 ǡ- مőالنهي عن مواال.  
  : النصوص يف النهي عن موالة الكافرين كثرية جدا نكتفي منها مبا يلي 

  ) 89:النساء) (فǈال تŁتŉخĈذǊوا مĈنŃهłمŃ أǈوŃلĈيŁاءĆ حŁتŉى يłهŁاجĈرłوا فĈي سŁبĈيلĈ اللƋهĈ ( قال تعاىل 
ة املشركني واملنافقني واملشتهرين بالزندقة واإلحلاد      دلت اɇية على أنه ال جيوز مواال      : (قـال الـرازي   

  ) 1:املمتحنة) (يŁا أǈيŊهŁا الƋذĈينŁ آمŁنłوا ال تŁتŉخĈذǊوا عŁدłوōي وŁعŁدłوŉكǊمŃ أǈوŃلĈيŁاءĆ ( وهذا متǖكد بعموم قوله تعاىل 
ذي به يتقرب   والسـبب فيه أن أعز األشياء وأعظمها عند مجيع اخللق هو الدين ألن ذلك هو األمر ال                

إىل اهللا تعاىل ويتوسل به إىل طلب السعادة يف اɇخرة وإذا كان كذلك كانت العداوة احلاصلة بسببه                 
أعظـم أنـواع العـداوة وإذا كان كذلك امتنع طلب احملبة والوالية يف املوضع الذي يكون أعظم                  

  74.)موجبات العداوة حاصال فيه 
  

يłؤŃمĈنłونǈ بĈاللƋهĈ وŁالǐيŁوŃمĈ الǔǐخĈرĈ يłوŁادŊونǈ مŁنŃ حŁادŉ اللƋهŁ وŁرŁسłولǈهł وŁلǈوŃ          ال تŁجĈدł قǈوŃماǄ    : ( وقال اهللا تعاىل    
                 łهŃنĈم ąǳوłرĈب ŃمłهŁدŉيǈأŁو ǈانŁميĈǖǐال łمĈهĈوبǊلǊي قĈف ŁبŁتǈك ŁكĈǞǈولǊأ ŃمłهŁتŁريĈشŁع Ńوǈأ ŃمłهŁانŁوŃخĈإ Ńوǈأ ŃمłهĆاءŁنŃبǈأ Ńوǈأ ŃمłهĆاءŁـوا آبłانǈك

łهǊلĈخŃدłيŁو                ĈهƋالل łبŃزĈح ŁكĈǞǈولǊأ łهŃنŁوا عłضŁرŁو ŃمłهŃنŁع łهƋالل ŁيĈضŁا رŁيهĈف ŁينĈدĈالŁخ łارŁهŃنǈǖǐا الŁهĈتŃحŁت ŃنĈي مĈرŃجŁت ąاتŉنŁج Ńم
ǈونłحĈلǐفłمǐال łمłه ĈهƋالل ŁبŃزĈح ƋنĈال إǈادلة) (أŎ22:ا  .(  

لو كانوا بين جنسه     و ρفـال يتصـور وجود مؤمن صادق يف إميانه يواد أعداء اهللا ورسوله              
ـ                النافية فتحقق  "  ال"وأقـرب الناس إليه نسبا ألن والء العقيدة والدين هو الوالء احلق  فهذا منفي ب

  .املوادة للكافرين دليل على انتفاء اإلميان الواجب من القلب 
نايف فǖخرب أنك ال Ɵد مؤمنا يواد احملادين هللا ورسوله فإن نفس اإلميان ي   : ( قال شيخ اإلسالم    

مـوادته كما ينفي أحد الضدين اɇخر فإذا وجد اإلميان انتفى ضده وهو مواالة أعداء اهللا فإذا كان                  
  75)الرجل يوايل أعداء اهللا بقلبه كان ذلك دليال على أن قلبه ليس فيه اإلميان الواجب 
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  10/221للفخر الرازي  التفسري الكبري 74
  17:  صƭ  :7موع الفتاوى ج75
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ن ال يواد     هذه اɇية فيها نفي اإلميان عمن يواد احملادين هللا ورسوله وفيها أن م            : (وقال أيضا   
احملادين هللا ورسوله فان اهللا كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروǳ منه وهذا يدل على مذهب السلف                 

  76)أنه البد يف اإلميان من Ʈبة القلب هللا ولرسوله ومن بغȐ من Ʒاد اهللا ورسوله 
  
  . دعوőم إƂ الدين احلȨ إقامة للحǲة عليهم-ج

يضاǳ احلق وإقامة احلجة فإن Ɵ Ɓد هذه الطريقة نفعا          فجهـاد الدعـوة هو جهاد التبليȠ وإ       
  .فاجلهاد القتايل هو الطريق األمثل عند توفر القدرة عليه

: والثاين. احلجة وإيضاǳ احملجة  :أحدƵا  :فللدعاء إىل الدين احلق مسلكان      :(قال إمام احلرمني  
  77)االقتهار بغرار السيوف وإيراد اجلاحدين اجلاهدين مناهل احلتوف

ـ  ذلك كـان من مقاصد اإلمامة إعداد العلماء والدعاة والوعاظ الذين يبثهم اإلمام لدعوة              ل
الكفـار وأهـل الضالل إىل الدين احلق ويدخل يف ذلك دخوال أوليا ơصص بعȐ العلماء يف أديان                  
الكفـار ومذاهبهم بقصد إبطاهلا فيكون يف األمة من له دراية مفصلة بدين اليهود والنصارى وغريهم                

وŁال تłجŁادĈلǊوا أǈهŃلǈ الǐكĈتŁابĈ إĈلƋا     ( ن ملل الكفر فيقيم عليهم احلجة على حتريفهم وتبديلهم قال اهللا تعاىل           م
    łنŁسŃحǈأ ŁيĈي هĈتƋالĈ( وقال تعاىل     ). 46:العنكبوت) (ب       ĈةŁنŁسŁحǐال ĈةǈظĈعŃوŁمǐالŁو ĈةŁمǐكĈحǐالĈب ŁكōبŁر ĈيلĈبŁى سǈلĈإ łعŃاد

ĈتƋالĈب ŃمłهǐلĈادŁجŁو łنŁسŃحǈأ ŁيĈ125:النحل) (ي ه.(   

   

  
  . اعتزاƬم وما يعبدوȷ من دوȷ اهللا تعاƂ -د

وŁأǈعŃتŁزĈلǊكǊمŃ وŁمŁا  (  أنه قال لقوله     ρحكـى اهللا تعاىل االعتزال عن خرية عباده فقال عن اخلليل            
فǈلǈمŉا اعŃتŁزŁلǈهłمŃ وŁمŁا يŁعŃبłدłونǈ مĈنŃ دłونĈ * شŁقĈيņاǄ تŁدŃعłونǈ مĈنŃ دłونĈ اللƋهĈ وŁأǈدŃعłو رŁبōي عŁسŁى أǈلƋا أǈكǊونǈ بĈدłعŁاءĈ رŁبōي 

 ŁوبǊقŃعŁيŁو ŁاقŁحŃسĈإ łهǈا لŁنŃبŁهŁو ĈهƋالل) (Ƈ49-48:مر (  
  

             Ɩالطة الشيء واملفارقة والتنحي جانبا فمعƯ أن االعتزال وهو التباعد واالنفراد عن Șويلح
   78دون التباعد عن عبادة األصناماعتزال القوم ترƯ ȫالطتهم ومعƖ اعتزال ما يعب

  
   Ưالفتهم – هـ     

                                                           
  147:  صƭ  :7موع الفتاوى ج76

  
  )196-195(  الغياǭي 77
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Ɓ يكـتف اإلسالم بالعزلة املادية واهلجرة البدنية واجلهاد القتايل بل تعدى ذلك إىل اعتزاهلم               
  .اعتزاال شعوريا فنهى عن التشبه هبم وأمر مبخالفتهم 

 املسلمون أقواما هم    والتشبه بالكفار له Ʈاذير عظيمة وأخطار هائلة إذ كيف ميكن أن جياهد           
هبم متǭǖرون وهلديهم متبعون ألن التشبه دليل التǭǖر والتǭǖر هو من أعظم األسباب الطامسة لشخصية               
األمـة وهويـتها وهو دركات بعضها حتت بعȐ يف اخلطورة فǖعظمه ما كان تشبها هبم يف دينهم                  

ن يف العادات والتقاليد ومنه ما الـباطل وشعائر الكفر ومنه ما يكون يف احلكم والتشريع ومنه ما يكو    
  .يكون يف اهليǞة والسلوȫ وهلم جرا 

  
ومـن تتـبع نصوص الكتاب والسنة وكان على علم هبدي السلف تبني له تشوف الشريعة                
وقصدها إىل Ưالفة الكفار أصحاب اجلحيم يف دقيق األمر وجليله ومن هنا șهرت براعة ابن تيمية يف                 

ريعة وعدم االكتفاء باملقاصد التقليدية اليت ذكرها الشاطƑ وغريه من          عـده Ưالفتهم من مقاصد  الش      
  . العلماء

فقد انتقد ابن تيمية العلماء الذين حصروا املقاصد يف Ʀس أو ست فقد عدهم معرضني عن                
  .  وƯالفة أصحاب اجلحيم79مقاصد أخرى جليلة كǖحوال القلوب وأعماهلا

 ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر         فضل: " قـال رƥه اهللا تعاىل عند حديث        
وهذا يدل على أن الفصل بني العبادتني أمر مقصود للشارع وقد           : ( وهـو حديث رواه مسلم قال       

ال يزال الدين șاهرا ما عجل      "  قال   ρ عن النτ    Ƒصـرǳ بـذلك فيما رواه أبو داود عن أŸ هريرة            
هذا نص يف أن șهور الدين حاصل بتعجيل الفطر هو          و" الناس الفطر ألن اليهود والنصارى يؤخرون       

ألجل Ưالفة اليهود والنصارى وإذا كانت Ưالفتهم سببا لظهور الدين فإƴا املقصود بإرسال الرسل أن               
   80)يظهر دين اهللا على الدين كله فتكون نفس Ưالفتهم من أكرب مقاصد البعثة 

  
  

  موقف اإلسالم من أهل الذمة: الفرع الǮالث 
عـدما عرفنا أن أهل الذمة كفار وعرفنا موقف اإلسالم من الكفار بوجه عام نźǖ اɇن إىل                 ب  

     Ȑذكـر موقف اإلسالم من أهل الذمة باعتبارهم من سكان دار اإلسالم ، هل استثناهم اإلسالم ببع

                                                           
  234:  صƭ  :32موع الفتاوى ج79

  
  60:  ص1:  اقتضاء الصراط ج80

  



  32

 املعـامالت عـن مجلة الكفار وما حدود ذلكÝ وما شروطهÝ هذا ما نتناوله يف هذا الفرع بعون اهللا                  
  . تعاىل وحسن توفيقه 

  
وملا كان الكالم ذا شجون لتشعبه وتنوعه فقد ارتǖيت تلخيص موقف اإلسالم من أهل الذمة               

  : فيما يلي 
ولكن ملا كان غرض    .أنـه يعدهم دائما كفارا وقد تبƙ موقف اإلسالم من الكفار            : أوال  

مه مسحت هلم بالعيȈ يف الدولة الشـريعة هـو جهاد املعاندين ليدخلوا يف اإلسالم أو يدخلوا يف نظا            
اإلسالمية رغم كفرهم ألŒم يف دار اإلسالم اليت Ɵري فيها أحكامه فهم خاضعون ألحكام اإلسالم               
زيـادة على معاشرőم للمسلمني ưا يكسبهم معرفة حبقيقة هذا الدين وƮاسنه فيكون ذلك سببا يف                

  .إسالمهم 
 مبا أŒم كفار فإن معاملتهم تكون كمعاملة        وعلـى هـذا رمبا أمكننا القول بǖن أهل الذمة         

الكفـار إال ما استثناه عقد الذمة الذي التزموا مبقتضاه الذلة والصغار ألن ƣة قضايا ال يستثنيها عقد                  
الذمة فهم دائما أعداء اهللا وهم دائما أصحاب اجلحيم وهم دائما جيب بغضهم وعدم مودőم رغم ما                 

  .حباهم به عقد الذمة من احلقوق 
فاألصـل بغضهم للكفر الذي هم به متلبسون فهو مناط بغضهم، ودخوهلم يف الذمة وصف               
                  Ƈعد Ȑوالبغ Ƒله لذلك كان يف ناحية الرباء القلƮ لƷ يـرفع املناط األول فضال عن أن Ɓ Ǜطـار

ه  يعود عبد اهللا بن أŸ يف مرضه الذي مات في          ρخرج رسول اهللا        : الـتǭǖري فعن أسامة بن زيد قال        
فقد أبغضهم أسعد بن    : قال  . قد كنت أŒاȫ عن حب يهود       : فلما دخل عليه عرف فيه املوت قال        

فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول اهللا إن عبد اهللا بن أŸ قد مات فǖعطين قميصك أكفنه                  . زرارة فمه   
  )  قميصه فǖعطاه إياهρفيه ، فƕع رسول اهللا 

     Ƒفالـنρ        الكفار من أهل الكتاب وغريهم ألن       مودةالنهي عن    قـد جعل من أعظم عنايته 
مودőم ƭلبة لكل شر وƮنة فهو يǖمر ببغضهم رغم أŒم من سكان الدار، وهل أهلك ابن سلول إال                  

  .مودته لليهود Ý لذلك كان من آخر وصاياه إخراجهم من جزيرة العرب 
  

م على أهل القبلة وإن زاغوا      لـذلك ملـا كانوا هبذه املƕلة صرǳ الفقهاء حبرمة االستعانة هب           
كاخلـوارج وهذا بني ومتناغم متاما مع مƕلتهم ونظرة اإلسالم إليهم بيد أن احلنفية أجازوا ذلك وقد                 
يبدو لبادǛ الرأي أن هذا احلكم غري متناغم مع نظرة اإلسالم ألصحاب السعري ولكن إذا عرف مناط                 

ذا هو الفقه نصا وقياسا أعين إنزاهلم مƕلة الكالب         اجلواز احنلت العقدة فقد أنزلوهم مƕلة الكالب وه       
يف االستعانة هبم زيادة كبت وغيȘ هلم واالستعانة هبم كاالستعانة بالكالب           ( فقـد نصـوا على أن       
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حكم اإلسالم هو الظاهر الغالب ألن قتاهلم هبذه الصفة إلعزاز          ( وشرطوا لذلك أن يكون      81.)عليهم
   82)الدين 

  
ذالهلم مقصدا شرعيا ومن أيقن ذلك Ɓ يستغرب حكما من أحكام           فوصف الكفر جعل من إ    

اإلسـالم علـى أعداء اهللا تعاىل وما يذكره الفقهاء من أحكام جيري على ƴط هذا املقصد الشرعي                  
العظـيم وكل ما رد من استنباطات بعȐ الفقهاء يف هذا الشǖن Ɓ يرد ملخالفته عن سنن هذا املقصد                   

  . اطراد حكم املقصد وهو املنع من șلمهم والتعدي عليهم وإƴا رد لوجود املانع من
  

إال أن الفقهاء قد اختلفوا يف الكفار الذين يقبلون يف دار اإلسالم فذهب بعضهم إىل أŒم كل        
 فلكل كافر احلق يف املقام يف دار اإلسالم بشروط Ưصوصة           -حاشا أهل الردة    -الكفار من غري تفريق   

د والنصارى واŎوس فقط وأصحاب هذا الرأي كŒǖم فهموا أن النص           وذهب آخرون إىل أŒم اليهو    
اقتصـر على هذه األصناف، والنظر الدقيق يوصل إىل البت بǖنه ال يوجد نص قصد حصر احلكم يف                  

مĈنŁ (الـيهود والنصـارى بل لعل نفس النص يدل على نقيȐ الدعوى بإشارته ألن اهللا تعاىل ملا قال                   
  Ĉكǐوا الłوتǊأ ŁينĈذƋال       ǈونłرĈاغŁص ŃمłهŁو ąدŁي ŃنŁع ǈةŁيŃزĈجǐوا الǊطŃعłى يŉتŁح ŁابŁفهذا إن كان خاصا فقد     )  29:التوبة) (ت

أضـافت السنة اŎوس وهم ال يفترقون عن عباد األوǭان فهؤالء يعبدون نارا وأولǞك يعبدون حجرا                
 فال يتعداها إىل    فـال فـرق بينهما فهل يلحق هبم غريهم قياسا عليهم أم Ƹص احلكم بصورة الورود               

  .غريها 
   

وقـد تǖيد هذا باحلديث الذي جاء فيه لفȘ املشرȫ عاما فتكون اجلزية من غري أهل الكتاب                 
ǭابـتة بالسنة الواردة يف حديث بريدة الذي رواه مسلم يف صحيحه قال كان رسول اهللا إذا أمر أمريا                   

لمني خريا Ż قال اغزوا باسم اهللا       علـى جيȈ أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ومن معه من املس             
يف سـبيل اهللا قاتلـوا من كفر باهللا اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وإذا لقيت                     

   ƙمن املشرك ȫإليها فاقبل منهم         عـدو ȫيتهن ما أجابوǖالث خصال أو خالل فǭ فادعهم إىل إحدى 
اقبل منهم وكف عنهم Ż ادعهم إىل التحول من         وكـف عـنهمÜ ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوȫ ف         

دارهـم إىل دار املهاجرين وأخربهم أŒم إن فعلوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين فإن                 
أبـوا أن يـتحولوا منها فǖخربهم أŒم يكونون كǖعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا الذي جيري      

                                                           
  هـ 1406 السرخسي، دار املعرفة بريوت،  Ʈمد بن أŸ سهلاملبسوط،- 81
  23:  ص10: ج

  138:  ص10:  املبسوط للسرخسي ج82
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ة والفيء شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني فإن هم أبوا فسلهم            علـى املؤمنني وال يكون هلم يف الغنيم       
  "اجلزية فإن هم أجابوȫ فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم

 فقـد أǭبـتت السـنة أخذ اجلزية من كل مشرȫ كما أن أخذها من أهل الكتاب قد ǭبت               
كون نصا يف احنسار املسǖلة فيهم دون       بالقـرآن ولـيس يف اɇية صيغة حصر جيب الوقوف عندها في           

غريهـم فلم يقل ال تǖخذوها إال من أهل الكتاب ولكن قال خذوها منهم واألخذ مبفهوم الصفة هنا                  
                   Ƒيثبت أن الن Ɓ اƴوس فيهم وإŎدخلت اǖضـعيف بدليل أن السنة بينت أن املفهوم غري مقصود فρ 

عت عام تبوȫ سنة تسع ويف ذلك التاريخ كان         أخـذها من عبدة األوǭان من العرب ألن اجلزية شر         
  .  العرب قد أسلموا

  
فاجلـزية ضربت صغارا وإذالال للكفر وأهله فهي من جنس العقوبات وليست تشريفا هلم              
وهـذا املعـƖ غري Ưتص بǖهل الكتاب فكل كافر أهل لɌذالل واإلصغار وقد نبهت اɇية إىل ذلك                  

)     ŃنŁع ǈةŁيŃزĈجǐوا الǊطŃعłى يŉتŁح  ǈونłرĈاغŁص ŃمłهŁو ąدŁعظم من عقوبة الرق اليت يقر   )  29:التوبة) (يǖوهي ليست ب
  .هبا الكافر فهي أوىل باجلواز 

  
وأيضـا يف هذا القول من الفقه بواقع الناس والنظر يف املǔالت ما ال Ƹفى فإن من األمم أưا                   

فيكون ذلك عونا لɌسالم    كثـيفة يتعسر قتاهلم فتكون مصلحة اإلسالم يف أخذ اجلزية منهم أرجح             
فـنحن إما أن نقاتلهم على ما هبم من الكثافة وقد يصيب أهل اإلسالم من ذلك اصطالم أو نتركهم                   
باجلزية أو نعجز عن قتاهلم فنتركهم بال جزية فǖخذهم  باجلزية أقرب إىل مقصود الشارع من تركهم                 

  .ئل واألعالم وƮاسن اإلسالم بال جزية مع ما انضاف إليه من إمكان إسالمهم إذا رأوا الدال
   

واملخصصون أهل الكتاب باجلزية هلم جانب من النظر دقيق ولكن وقفوا به على التخصيص              
ولو أطلقوه لكان من دقائق الفهم ملقصود الشارع فهم قالوا إن الغرض من البعثة هو إعدام الكفر فال                  

هذا وشرع إقرارهم باجلزية Ɓ نتعده إىل       نقـره أبدا فإذا جاء النص اخلاص فاستثƖ بعȐ األفراد من            
واملشركون كفرهم أغلȘ من كفر     .غريه فيبقى غري املخصص داخال حتت العمومات القاضية بقتاهلم          

أهـل الكـتاب فهؤالء أقرب إىل املسلمني فإذا أقروا باجلزية رجي إسالمهم وكل حكمة ذكرت يف                 
  .ǭان تقرير أهل الكتاب باجلزية فهي منتفية عن عبدة األو

ولكن السنة دلت على إحلاق غريهم هبم وهذا دليل على أن من كان دوŒم يف حتقيق احلكمة                 
  .من اجلزية قد أخذ حكمهم والكفر ملة واحدة فليست عبادة النريان بǖوىل من عبادة األوǭان 
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وقـد ǭبت أن أهل األوǭان من مشركي العرب أسلموا خبالف أهل الكتاب فهم وإن كانوا                
 ما مينعهم من اتباعه ألŒم على دين مبدل خبالف          ρنا إال أنه يوجد عندهم من احلسد للنƑ         أقـرب إلي  

الوǭنـيني فليسوا على شيء فلعلهم يكونون أقرب إىل القبول لذلك يقدم قتال أهل الكتاب على قتال               
  .الوǭنيني كما دلت عليه تصرفات السلف

نا صولته وأبدنا دولته فال يكون هلم عز        واملقصـود هو إزالة الكفر إن أمكن فإن Ɓ ميكن أزل          
   .83وال șهور وهذا يتحقق بالتزام اجلزية

  
بقـيت اإلشـارة إىل أن نزاع العلماء هنا إƴا سببه تعارض العموم واخلصوص كما قال ابن                 
رشد احلفيد أو هو هل اجلزية وضعت عاصمة للدم أو مظهرا لصغار الكفر فهي عقوبة كما قال ابن                  

     . 84القيم
لـذي يظهر هو السبب هو العموم املعنوي فهل يقتصر على ما ǭبت بالنص أم نتعداه إىل                 وا

  غريه 
  

والشـرط عند طائفة من العلماء ưن خصصوا أخذ اجلزية من أهل الكتاب أن الكافر الذي                
             Ƒيقـبل يف دار اإلسـالم ال يكون منكرا ألصل رسالة النρ         بل ينبغي أن يقر أنه رسول إىل العرب 

إƴا : من قال من أهل الذمة      : هو الذي نصره ابن حزم ونسبه إىل مالك، قال يف املستخرجة            خاصة و 
   . 85فإن قال Ɓ يكن نبيا قتل: أرسل Ʈمد إليكم ال إلينا فال شيء عليه، قال 

  
   أنه يلزمهم بدفȜ اجلزية: ǭانيا 

 ركن من   وتـźǖ اجلـزية كǖصرǳ تعبري عن قبول حكم اإلسالم ولزوم الصغار بل هي أهم              
أركـان عقد الذمة ، وهي ǭابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار الصحيح ويكفي من كل هذه                 

قǈاتĈلǊوا (األصـول األصل األول وهو القرآن العظيم فهو نص يف ǭبوőا ال Ʒتمل التǖويل قال اهللا تعاىل                  
يłحŁرōمłونǈ مŁا حŁرŉمŁ اللƋهł وŁرŁسłولǊهł وŁال يŁدĈينłونǈ دĈينŁ الǐحŁقō مĈنŁ          الƋـذĈينŁ ال يłؤŃمĈنłونǈ بĈاللƋهĈ وŁال بĈالǐيŁوŃمĈ الǔǐخĈرĈ وŁال          

           ǈونłرĈاغŁص ŃمłهŁو ąدŁي ŃنŁع ǈةŁيŃزĈجǐوا الǊطŃعłى يŉتŁح ŁابŁتĈكǐـوا الłوتǊأ ŁينĈـذƋفجعل قتاهلم الزما   ). 29:التوبة) (ال
طوها كما أمر اهللا تعاىل كففنا      متواصـال إىل غايـة وهي إعطاء اجلزية عن يد وهم صاغرون فإذا أع             

  . عنهم

                                                           
   .131-87/ 1 اظ أحكام أهل الذمة 83
  105:  ص1: ذمة ج أحكام أهل ال84

  
  941 احمللى رقم املسǖلة 85
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والـذي يتحصل يل بالنظر يف كالم الفقهاء وأدين اهللا تعاىل به أŒا ليست إقرارا على الكفر                 
كما توƵه بعضهم وال هي أجرة عن سكƖ الدار بل األشبه أŒا بدل عن إقامتهم يف دار اإلسالم وما                   

   86والذب عنهم وما أشبه هذه املقاصدينجر عن هذه اإلقامة من املنافع كحقن دمائهم 
واشـتقاقها من اجلزاء هو األصح ألŒم ملا كفروا وأصروا على الكفر ورضوا بالذلة والصغار               
قابلـهم املسلمون بإعطاء األمان فهي جزاء على كفرهم أو جزاء على بذلنا األمان هلم واشتقاقها من                 

  اجلزاء هو اختيار ابن تيمية 
   . 87ه مبعƖ قضاه قاله يف املغينوقيل هي مشتقة من جزا

مǖخوذة من اŎازاة، واجلزاء مبعƖ املقابلةÜ ألŒم أعطوا املال يف         : ( وقـال النفـراوي املالكي    
    88.)مقابلة األمان، وƭازاة لكفنا عنهم ومتكينهم من سكƖ بالدنا

  
املال املضروب  فاجلزية هي املال املضروب على رǗوس الكفار صغارا وإذالال أما اخلراج فهو             

  .على األرض غري العشرية 
  

ومƕلـة اجلزية بالنسبة ألهل الذمة هلا مكانة كبرية ألŒا العاصمة من إباحة الدم بنص اɇية                
وهـي أيضا عظيمة املكانة بالنسبة للمسلمني ألŒا من موارد بيت املال فللطرفني فيها مصلحة فǖهل                

ون يتقوون هبا على املصاſ لذلك كان تنظيمها ضروريا         الذمة يعصمون هبا دماءهم وأمواهلم واملسلم     
وجيعل لكل عشرة عريفا يراعي من يبلȠ       : (وهـو منوط بالسلطان إذ هو من وșائفه قال ابن قدامة            

                                                           
وليست يف مقابلة تقريرهم على الكفر جزما بل فيها نوع إذالل هلم واختلف :  (  قـال البجريمـي يف حاشـيته علـى اخلطيب         86

كفار من تقرير وحقن وقال اإلمام الوجه أن جيمع مقاصد ال. ترȫ قتاهلم يف دارنا : فقيل هو سكƖ الدار وقيل    , األصحاب فيما يقابلها    
  .)دم ومال ونساء وذرية وذب وƟعل اجلزية يف مقابلته

وقد طعن بعȐ امللحدين قال كيف جيوز تقرير الكافر على          : (  باختصار   78 – 77:  ص 10: وقـال السرخسـي يف املبسوط ج      
ل يؤخذ منهÝ والكالم يف هذا يرجع إىل        الشـرȫ الـذي هو أعظم اجلرائم مبال يؤخذ منه ولو جاز ذلك جاز تقرير الزاين على الزنا مبا                  

الكـالم يف إǭبات الصانع وأنه حكيم وإǭبات النبوة Ż نقول املقصود ليس هو املال بل الدعاء إىل الدين بǖحسن الوجوه ألنه بعقد الذمة            
دار اإلسالم فما دام مصرا على      Ż يسكن بني املسلمني فريى Ʈاسن الدين ويعظه واعȘ فرمبا يسلم إال أنه إذا سكن                ..يترȫ القتال أصال    

كفـره ال Ƹال عن صغار وعقوبة وذلك باجلزية اليت تؤخذ منه ليكون ذلك دليال على ذل الكافر وعز املؤمن Ż يǖخذ املسلمون اجلزية                        
                     Œم ال تصلح هلذه    مـنه خلفا عن النصرة اليت فاتت بإصراره على الكفر ألن من هو من أهل دار اإلسالم فعليه القيام بنصرة الدار وأبدا

  .)النصرة ألŒم مييلون إىل أهل الدار املعادية فيشوشون علينا أهل احلرب فيؤخذ منهم املال ليصرف إىل الغزاة الذين يقومون بنصرة الدار
  

  119:  ص1:  اظ أحكام أهل الذمة ج87
   .1415 دار الفكر بريوت 1/336 الفواكه الدواين88
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مـنهم أو يفـيق من جنون أو يقدم من غيبة أو يسلم أو ميوت أو يغيب وجيƑ جزيتهم فيكون ذلك                     
    89)أحوط حلفȘ جزيتهم

  
   باخلضوع ألحكام اإلسالميلزمهم: ǭالǮا 

وهـذا اإللزام مع اجلزية Ƶا الشرطان األساسيان يف عقد الذمة بل لعله أعم من شرط اجلزية                 
حبـيث يصح االكتفاء به وتكون اجلزية من أفراده وأيضا فإن يف هذا الشرط مرونة تفيد والة األمور                  

تعزيرات وحنوها فليس كل حكم     إىل قـيام السـاعة مـن جهة معاملة الذميني بالسياسة الشرعية وال            
  .اإلسالم يكون منصوصا وال ƭمعا عليه خبالف اجلزية فثبوőا كان نصا واعتبارا وإمجاعا 

أن يلتزموا إعطاء اجلزية    : وال جيوز عقد الذمة املؤبدة إال بشرطنيÜ أحدƵا       : ( قال ابن قدامة  
به عليهم من أداء حق أو ترƮ ȫرم        والثاين التزام أحكام اإلسالم وهو قبول ما Ʒكم         . يف كـل حول     

 يف حديث   ρوقول النƑ   ) 29:التوبة) (حŁتŉى يłعŃطǊوا الǐجĈزŃيŁةǈ عŁنŃ يŁدą وŁهłمŃ صŁاغĈرłونǈ      ( لقـول اهللا تعاىل     
   90."فادعهم إىل أداء اجلزية فإن أجابوȫ فاقبل منهم وكف عنهم"  بريدة

  
ميع أسرى يف يد الشريعة فليس      واحلـق أŒـم يف لزوم قبول حكم اإلسالم كاملسلمني فاجل          

لـواحد حاكما كان أو Ʈكوما، ذميا كان أو مسلما أن Ƹرج عن حكم الشريعة فاحلريات مضبوطة        
أال له اخللق   ( بضـابط الشرع املعصوم ألن اجلميع عباد اهللا احلكيم العليم فكما أنه اخلالق فهو اɇمر                

من إșهار املنكر الذي يعتقدون جوازه يف ملتهم        وامللحوظ أŒم تبعا هلذا الشرط ưنوعون       ) واألمـر   
  .وإذا كان كذلك فاملسلمون أوىل باالنتهاء عنه 

  
ميزهم يف Ƥلة من املعاملة فلم ƶعلهم كاملسلمƙ نȚرا إƂ جهة كوŒم كفارا فلم              :  رابعا  

  .يسو بƙ املسلمƙ والكافرين 
  :فمن أحكام معاملتهم 

وعليكم :  اقتصرنا يف الرد عليهم بقولنا       -ليا بǖلسنتهم   –أال يبدǗوا بسالم وإذا سلموا          
.  

                                                           
  288:  ص9:  املغين ج89
  266:  ص9:  املغين ج90
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ال تبدءوا اليهود والنصارى بالسالم وإذا       " ρوالنهي عن بدئهم بالسالم منصوص عليه بقوله        
   .91"لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل أضيقه 

 فإن يف   ومـن علم معاين السالم ومقاصد الشريعة يف معاملة الكفار Ɓ يستغرب هذا احلكم             
السـالم مـن معاين التبجيل واإلعزاز واإلكرام ما يتناż مع إلقائه على أعداء اهللا تعاىل إذ األمر يف                    
الشـريعة وارد بـإذالهلم وإصغارهم واإلغالظ عليهم وليس يف ترȫ مبادأőم به șلم هلم بل االعتبار                 

  . يظاهر النص على منعه
زازهم بل الالئق إعراضهم وترȫ االلتفات إليهم       إن السالم إعزاز وال جيوز إع     :( قال اخلادمي 

   92)تصغريا هلم وحتقريا لشŒǖم 
  

  .وƷرم القيام Ƭم ألنه يف معƖ السالم أو أكǮر كما Ʒرم تصديرهم يف اجملالس
فـإذا Œى عن التسليم عليهم وأمر باضطرارهم إىل أضيق الطريق فمنعه من القيام هلم أوكد                

ء Ż تفتح الطرق املؤدية إليه والوسائل إىل فعله وإذا كان القيام للمسلم ال              ألن الشريعة ال متنع من شي     
Ưالفة النص مبجرد الوقوف وإعزاز     : جيوز لورود النص فكيف بالقيام للكافر فهنا مجع بني مفسدتني           

الكافـر لذلك استدل العلماء للمنع من تصديرهم بنصوص النهي عن السالم عليهم واضطرارهم إىل               
    93طريق ألŒم فهموا عن الشارع احلكيم مقاصده يف معاملة الكفارأضيق ال

  
 ȧالطر Ȩأضي Ƃإ ȷويضطرو  

وإذا لقيتموهم يف الطريق فاضطروهم إىل      " وهـذا احلكـم ǭابت بنص احلديث إذ جاء فيه           
والثاين اضطرارهم إىل أضيق الطريق     . النهي عن بدئهم بالسالم   : وهذا احلديث فيه حكمان     " أضيقه  
كم األول يدخل يف الصغار املعنوي والثاين يدخل يف الصغار املادي واألول أيضا من جهة الترȫ                فاحل

                  ȫفى أن جرائر القوم وطوامهم كانت مادية ومعنوية من جهيت الترƸ والـثاين مـن جهة الفعل وال
  .  أذيةفناسب حكم اإلسالم كال من نوعي اجلريرتني وليس فيه حبمد اهللا تعاىل șلم هلم وال.والفعل 

                                                           
.  وترمجه النووي بقوله باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم               2167 رقم   4/1707 أخـرجه مسـلم      91

 باب ما جاء يف التسليم على أهل الذمة         5/60 باب ما جاء يف التسليم على أهل الكتاب و         1602 رقم   4/154والترمذي يف جامعه    
 253/ 2وابن حبان يف صحيحه     .  باب ال يǖخذون على املسلمني سروات الطرق وال اŎالس           9/203والبيهقي يف السنن الكربى     . 

  . ذكر الزجر عن مبادرة أهل الكتاب بالسالم 501 ورقم 500رقم 
  4/8.  دار إحياء الكتب العربية. Ʈمد اخلادمي.  بريقة Ʈمودية92
    665-1/664 الكتب شرǳ منتهى اإلرادات للبهوź عاƁ ) 7701( املغين :  اظ93



  39

   Ƒمعناه ال تتنحوا هلم عن الطريق الضيق إكراما هلم واحتراما وعلى هذا فتكون             :( قال القرط
هـذه اجلملة مناسبة للجملة األوىل يف املعƖ وليس املعƖ إذا لقيتموهم يف طريق واسع فǖجلǞوهم إىل                  

   94)حرفه حƓ يضيق عليهم ألن ذلك أذى هلم وقد Œينا عن أذاهم بغري سبب 
والدليل على أن املقصود بيان صغار الكفار وما جر عليهم الكفر من اإلهانة الدنيوية أن هذا                

حبيث ال يقع يف وهدة وال      ( التصـرف مشـروط بعدم أذيتهم لذلك نصوا على أن التضييق يكون             
   95)يصدمه جدار وحنوه 

  
               őة مصلحة راجحة كدعوƣ ȷوا إال حيث كاǘوأال يعـادوا وال يعـزوا وال يهـن  Ƃم إ

  . اإلسالم
وقـد تنازعوا على أقوال يف حترƇ ذلك أو االكتفاء مبجرد الكراهة إال أن املقطوع به حسب                 
القـواعد الشرعية جواز ذلك إذا ترتب عليه مصلحة شرعية راجحة كرجاء إسالمه فيزار ويعاد هلذه                

هوديا ودعاه إىل اإلسالم     عاد ي  ρ وهي السعي إلنقاذه من النار ألنه قد صح أن النƑ            96الغايـة النبيلة  
  . فǖسلم 

حدǭنا سليمان بن حرب حدǭنا ƥاد وهو ابن زيد عن ǭابت عن أنس رضي              : قال البخاري 
          Ƒدم النƸ اهللا عـنه قـال  كان غالم يهوديρ  Ƒتاه النǖفمرض ف ρ يعوده فقعد عند رأسه فقال له 

 وهو يقول احلمد هللا الذي      ρخرج النƑ     ف . ρأسلم فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم              
  97)أنقذه من النار

  
  :وőنǞة الذمي Ɵوز للمصلحة بثالǭة شروط 

  .أن يكون األمر الذي هنǖه عليه يف األمور املشتركة كالزواج وقدوم الغائب وحنوها : األول 
 اهللا  أن جيتـنب الصيȠ اليت تدل على أنه موال له أو راض بدينه كǖن يقول متعك               : الـثاين   

  . بدينك أو يقول أعزȫ اهللا فإŒم ال عزة هلم بل العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني 

                                                           
   :40:  ص11:   فتح الباري ج94
  147:  ص14: شرǳ النووي على صحيح مسلم ج (95

  
  235-4/234إنصاف املرداوي :  اظ 96
 باب يف عيادة    3095 رقم   185:  ص 3:  واحلديث يف سنن أŸ داود ج      1290 رقـم    455:  ص 1:  صـحيح الـبخاري ج     97
 11937 رقم   6/206 و   6389 رقم   3/383والبيهقي يف السنن     . 8588 رقم   5/173ورواه النسائي يف السنن الكربى      . الذمي

.  
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أال يهنـǞه على شعار الكفر كاألعياد وحنوها ففاعل ذلك إن Ɓ يكن مرتدا فǖقل               : الـثالث   
أحواله أنه تلبس بǖعظم احملرمات فهو مثل أن يهنǞه بالسجود للصليب ومعلوم أن هذا أشد من التهنǞة                 

   . 98حملرمات اليت Ɓ تصل إىل درجة الكفر كالتهنǞة بالفواحȈ كالزنا واللواط وقتل النفسبا
  

 ƙأبنية املسلم ɂم علŒوأال يعلو بنيا.  
وهـذا احلكـم دلـيل واضـح على عمق مدارȫ فقهاء اإلسالم واعتمادهم روǳ التشريع                

له واضطراره إىل أضيق طريق     ومقاصـده يف عملـية االستنباط فكون عدو اهللا املǖمور بإصغاره وإذال           
ميلـك بيـتا أعلى من بيوت املسلمني فيه من معاين علوه عليهم ما هو șاهر متام الظهور وهذا ينايف                    
مقاصـد الشارع احلكيم وهذا املقصد كاف لالستدالل على هذا احلكم ألنه أي هذا احلكم مشمول   

ن يف ذلك رتبة على املسلمني، وأهل       وأل( يف معـاين اإلذالل واإلصغار لذلك علل ابن قدامة بقوله           
 ولكن مع   99)الذمة ưنوعون من ذلك، وهلذا مينعون من صدور اŎالس،  ويلجǞون إىل أضيق الطرق               

  " اإلسالم يعلو وال يعلى " ذلك فهم يستدلون عليه حبديث 
باب حدǭنا Ʈمد بن عبد اهللا بن إبراهيم نا أƥد بن احلسني احلذاء نا ش             " : قـال الدارقطين      

                       Ƒعن جدي عن عائذ بن عمرو املزين عن الن Ÿين أǭبن خياط نا شرج بن عبد اهللا بن حشرج حدρ 
  100"اإلسالم يعلو وال يعلى:" قال

  
وعلة املنع عند العلماء ليست حلق اجلار وال حملȐ حق  الدار بل املنع حق هللا تعاىل وعليه فال                   

وال فرق بني أن    ( :قال البجريمي   . سلم بذلك يشـرع للـواحد منهم تعلية بنائه ولو رضي جاره امل          
  101. )يرضى اجلار بذلك أم ال ألن املنع من ذلك حلق الدين ال حملȐ حق الدار

  
Ȝوا الكنائس والبيǭدƷ وأال .  

ومينعون من إحداث الكنائس والبيع، ذكره شيخنا إمجاعا، إال فيما          :( قـال ابـن مفلح          
   102) لزوم هدم املوجود يف عنوة وقت فتحه وجهان ويف. شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا

                                                           
   .442 – 441:  ص1:  اظ أحكام أهل الذمة ج98

  
  7688 املغين البن قدامة املسǖلة 99

ـ 1386 . دار املعرفة ببريوت .أبو احلسن علي بن عمر : سنن الدارقطين " 100 :  ج.حتقيق عبد اهللا هاشم مياين املدين,م1966هـ 
   . 9/421 وصحح احلافȘ إسناده يف الفتح 11935 رقم 6/205 واحلديث رواه البيهقي يف السنن الكربى 30 رقم 252:  ص3
  

هـ حتقيق مكتب   1415دار الفكر بريوت    ،    وانظر  اإلقناع للشربيين       4/298 حاشـية البجريمـي على اخلطيب دار الفكر          101
  4/255تاج للشربيين دار الفكر بريوت مغين احمل. 2/573. البحوث والدراسات بدار الفكر
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 ويشترط عليهم  τواألوىل أن يصاحلهم على ما صاحلهم عليه عمر         : ( قـال ابـن قدامـة       و
الشروط املذكورة يف كتاب عبد الرƥن بن غنم، أن ال Ʒدǭوا بيعة، وال كنيسة، وال صومعة راهب،                 

 على ما وقع عليه صلح عمر، وأخذوا بشروطه         وإن وقع الصلح مطلقا من غري شرط، ƥل       . وال قالية 
( .103   

وهـذا وجـيه نصـا ونظرا ألن فيه تقليال ملعابد الكفر حبسب اإلمكان وهو مقصد شرعي     
  . مشهود له باالعتبار

  
ȁاǲمن اإلقامة باحل ȷ104ومينعو    

يترȫ يف أرض العرب كنيسة وال بيعة وال يباع فيها          105ال ينبغي أن    : ( وقال Ʈمد العبادي    
خلمر واخلƕير مصرا كان أو قرية ومينع أهل الذمة أن يتخذوا أرض العرب مسكنا أو وطنا قال عليه                  ا

لǞن عشت إىل قابل ألخرجن     { وقال عليه السالم    } ال جيـتمع دينان يف جزيرة العرب        { السـالم   
  106}النصارى من Ʊران 

 املسلمني إذا قلوا وƁ     أما سكناهم فيما مصره املسلمون من البالد فال مينعون من السكن مع           
نتضـرر هبم وإال أخرجوا إىل نواحي البلد أما ما فتحه املسلمون عنوة فيسكنون معهم بنفس الشرط                 

  . ولكن طائفة من الفقهاء على أŒم جيلوهم مƓ استغنوا عنهم وهو مذهب الطربي وغريه 
ضيهم للمسلمني  فإن مصر اإلمام يف أرا    : قال السرخسي يف شرǳ السري    ( :قـال ابن عابدين     

Ɓ مينعوا من   , فاشترى هبا أهل الذمة دورا وسكنوا مع املسلمني         ,  البصرة والكوفة    τكما مصر عمر    
فعسى أن يؤمنوا واختالطهم باملسلمني     , ليقفوا على Ʈاسن الدين     , ذلـك فإنا قبلنا منهم عقد الذمة        

      Ɩقق هذا املعƷ س األئمة      , والسكن معهمƽ هذا إذا قلوا وكان    : احللواين يقول   وكان شيخنا اإلمام
حبـيث ال تتعطل مجاعات املسلمني وال تتقلل اجلماعة بسكناهم هبذه الصفة فǖما إذا كثروا على وجه                 
يـؤدي إىل تعطـيل بعـȐ اجلماعات أو تقليلها منعوا من ذلك وأمروا أن يسكنوا ناحية ليس فيها                   

   107)يل وهذا Ʈفوظ عن أŸ يوسف يف األما, للمسلمني مجاعة 

                                                                                                                                                                      
  6/248 الفروع102

  
  7687 رقم 9/284 املغين103
, وخيرب  , واليمامة  , واملدينة  , هو احلاجز بني őامة وƱد كمكة       " احلجاز  " اعلم أن    : ( 4/240 قـال املرداوي يف اإلنصاف       104

  .وهو عقبة الصوان . وما دون املنحƖ , ومنه تبوȫ وحنوها : اهللا وقال الشيخ تقي الدين رƥه . وما واالها من قراها , وفدȫ , والينبع 
105Ɩفى أن ذلك يفسد املعƸ بات ال النافية والǭيف األصل بإ .  
   وما بعدها2/274 اجلوهرة النرية للعبادي املطبعة اخلريية 106

  
  4/209هـ ،  1386، دار الفكر بريوت، 2 حاشية ابن عابدين ط 107
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اختلف الفقهاء بعد ذلك قال مالك أرى أن جيلوا من أرض العرب كلها             : ( قـال ابن القيم     

 قال ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب، ويف صحيح مسلم من حديث عمر رضي               ρألن رسـول اهللا       
ال  يقول ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حƓ ال أدع فيها إ            ρاهللا عـنه مسع رسول اهللا         

  .مسلما
  .وقال الشافعي مينعون من احلجاز وهو مكة واملدينة واليمامة وƯاليفها وهي قراها

أمـا غري احلرم منه فيمنع الكتاŸ وغريه من االستيطان واإلقامة به وله الدخول بإذن اإلمام                
ة Ɓ  ملصـلحة كǖداء رسالة أو ƥل متاع Ʒتاج إليه املسلمون وإن دخل لتجارة ليس فيها كثري حاج                

  108)يؤذن له إال بشرط أن يؤخذ من Ɵارته شيǞا وال ميكن من اإلقامة أكثر من ǭالث 
أمـا دخول احلرم املكي فيمنعون منه مطلقا على الصحيح حƓ لو جاء أحدهم برسالة فإنه                

مŁسŃجĈدŁ الǐحŁرŁامŁ  إĈنŉمŁا الǐمłشŃرĈكǊونǈ نŁجŁسŅ فǈال يŁقǐرŁبłوا الǐ     (  لقوله تعاىل    109اإلمام يبعث إليه من يستلمها منه     
  ŁدŃعŁوليس املقصود البيت واملسجد من      110واملقصود باملسجد احلرام هو مكة واحلرم     ) 28:التوبة) (ب 

حـوله وإن كان ذلك يطلق يف لسان الشارع ولكن تفسري الصحابة واألئمة هو احلجة يف هذا الباب                  
وإن صاحلهم اإلمام على    : (مة   قال ابن قدا   111فهـم قـد فهموا من اɇية املنع من مكة كلها واحلرم           

  112)دخول احلرم بعوض فالصلح باطل 
وأمـا احلـرم املدين فاألمر أخف إذ جيوز هلم الدخول لتجارة ورسالة وحنوها وميكنون من                

 ففائدة الترخيص إƴا    113اإلقامـة فوق ǭالث للحاجة ألن منعهم من ذلك قد يلحق الضرر باملسلمني            
  . التبعهي للمسلمني باألصالة وللذميني ب

 وإال فال 114أما مساجد احلل فإن دخلوا ملصلحة راجحة بإذن مسلم جاز ذلك على الصحيح
         Ƒبت أن النǭ ميكـنون منها إذ قدρ           ودخله طائفة من ȫكان يستقبل وفود الكفار يف مسجده املبار 

                                                           
  393 – 392:  ص1:  أحكام أهل الذمة ج108
  394:  ص1:  اظ أحكام أهل الذمة ج109

  
   287 – 286/ 9 املغين 110
   402 – 400:  ص1:  اظ أحكام أهل الذمة ج111

  
   9/287 املغين 112
  9/286 واملغين 396:  ص1:  اظ أحكام أهل الذمة ج113

  
  9/287 املغين 114
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      Ƒمينع الن Ɓالكفـار وρ    إىل   فحيثما وجدت املصلحة ولو بعد انتقاله      115 من ذلك للمصلحة الراجحة 
  .    فثم شرع اهللا تعاىل ودينه وƮل رضاه  ρالرفيق األعلى 

  
  .ومينعوȷ من إșهار ما حرم يف ديننا كاألكل يف Œار رمضاȷ أو Ʀر أو ƕǹير
  .تنقسم األعمال إىل أعمال Ʈرمة عندهم غري Ʈرمة عندنا وأعمال Ʈرمة عندنا

  .فǖما األوىل فال يتعرض هلم فيها
عندنا فما كان فيه ضرر بنا أو غضاضة علينا منعناهم منه كنكاǳ مسلمة             وأما ما كان Ʈرما     

فـإن فيه أعظم الغضاضة أو تعاملوا بالربا فإŒم مينعون منه كما مينعون ưا فيه كسر قلوب املسلمني                  
كإșهـار شرب اخلمر وأكل اخلƕير أو إșهار الصليب واألعياد بل لو أșهروا األكل يف Œار رمضان                 

   .116صيانة حلرمة املسلمنيمنعوا منه 
  .ففرق بني املنع من الشيء واملنع من إșهاره

ومينع الذمي من كل ما مينع املسلم منه إال    : ويف املفـيد مـن كتب احلنفية يف باب الغصب           
ولو غنوا وضربوا بالعيدان منعوا كما مينع       , شرب اخلمر وأكل اخلƕير ألن ذلك مستثƖ يف عقودهم          

Ɓ 117 يستثن يف عقودهماملسلمون ألن ذلك.   
مينع الذميون الساكنون مع املسلمني إșهار اخلمر واخلƕير وتكسر إن           : 118قـال ابن حبيب   

  ș(119هرنا عليها ويؤدب السكران منهم 
ونص الشيخ عليȈ على أن من واجب والة األمر منع الذميني من كل ما فيه تعظيم ألعداء                 

 وتقوية هلم على املسلمني، وأن يلزمهم بإșهار كل ما          اهللا تعاىل ورسوله واملسلمني وإșهار لشوكتهم     
فـيه مذلـة هلـم مـن اللبس الذي يتميزون به عن املسلمني وإخفاء أفراحهم وأعيادهم وجنائزهم                  

  120.وعقائدهم وسائر أمور دينهم

                                                           
   408 – 406:  ص1:  اظ أحكام أهل الذمة ج115

  
   1/393دار املعرفة، . Ʈمد بن أƥد عليȈ.   وفتح العلي املالك188-1/187اɇداب الشرعية :  اظ 116
  1/198 اɇداب الشرعية 117
وعين .احملدث احلافȘ أبو القاسم  عمر بن حبيب الدمشقي احللƑ ولد سنة ǭالث وستني وستمائة ومسع من الفخر                   : ابـن حبيب   118

       Ƒريا باحلديث واألسانيد واملتون وغريه وأتقن منه درس احلديث حبلب          وكان خب )معجما(بالـرواية وعمل لنفسه فهرسا وخرج له الذه
  وويل احلسبة هبا ومات سنة ست وعشرين وسبعمائة

  530:طبقات احلفاظ ص
  

  4/601 هـ 1398 ، 2 التاج واإلكليل Ʈمد بن يوسف العبدري ، دار الفكر بريوت ط 119
  

  1/393 فتح العلي املالك 120
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وميـنعوȷ من اơاذ السالǳ بشƓ أنواعه ومن تعلم الرمي وسائر الفنوȷ القتالية واحلربية                

م مـن ذلك هو متكني هلم من إعداد القوة اليت ترهب املسلمني ال سيما إذا كثروا وهذا                  ألن متكيـنه  
يـناقȐ مقصـود الشارع الذي أمر املسلمني بإعداد القوة إلرهاب أعداء اهللا تعاىل فلو مكناهم من                 
إعـداد القـوة كان ذلك مبƕلة كفنا عن إعداد القوة ألن كل قوة فينا هي ضعف فيهم وكل ضعف          

و قوة لنا فإذا أمرنا اهللا تعاىل بإعداد القوة كان ذلك مبƕلة أمره لنا بتوهني قوة الكافرين لذلك                  فيهم ه 
منعـنا من بيعهم السالǳ ومنع الذميون من نقله ألهل احلرب فإن Ɵويز ذلك هو من باب النهي عن                   

  .الشيء مع فتح الوسائل املؤدية إليه
العمل به وتعلم املقاتلة الدفاف والرمي وغريه       ومينعون من ƥل السالǳ و    :( قـال ابن تيمية     

  121)وركوب اخليل 
  

                Ɓ وهذا أيضا من األحكام املهمة اليت فارقوا هبا أهل الدار واحنطوا عن درجتهم فليت شعري
اللجـاج على القول بتسويتهم باملسلمني ويف ذلك من املخاطر على اإلسالم ودولته ما ال Ƹفى على                 

وجدوا يف بلد إسالمي فإنه ال جيوز حبال أن يلتحقوا بصفوف اجليȈ سواء             وعلى هذا لو    . ذي عينني 
النظامي أو املؤقت أو املتطوع ألن هذا أوىل باملنع من حوزهم السالǳ وال ميكنهم من ذلك عبد جعل           

  .الوالء حبسب اإلسالم وإƴا ميكنهم من يوايل على املواطنة وحسبك من شر مساعه
  

لذمي ملتزما للصغار والذل واخلضوع ألحكام امللة ال يبيح له          وغـين عن اإليضاǳ أن كون ا      
                 Ɓ اخلروج عن هذه األوصاف فكل تصرف أو قول أو امتناع أشعر باخلروج عن الصغار فإنه مينع ولو
يتـرتب عليه خطر على الدولة فكيف إذا ترتب عليه خطر كإعداد القوة فكونه صاغرا ذليال يعاكس                

 لذلك علل العلماء منعهم من حتصيل       122صيل الشوكة وإعداد القوة   مـن كل وجه كونه ساعيا يف حت       
ومينعون من ƥل سالǳ ومن تعلم ǭقاف       :( أسباب القوة بǖن ذلك يعينهم على احلرب قال الرحيباين          

الرمـي بالبـندق ومن رمي بنحو نبل ومن لعب برمح ودبوس وحنو ذلك ألنه يعني على                 : وهـو   
   123.)احلرب

   

                                                           
  5/545 الفتاوى الكربى121
  1305 -1304: ص3: حكام أهل الذمة ج اظ أ122

  
  2/611 مطالب أويل النهى123
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ولو ) وال نتقلد السيوف  : ( الشروط العمرية فزادته تǖكيدا فقد قالوا        وهـذا أمر اشترطوه يف    
Ż هم ال Ʒتاجونه أصال إذ      . فـرض أن عمـر Ɓ يشترطه لكان يف داللة العقل والشرعة منعهم منه               

تكفـل املسلمون مبقتضى عقد الذمة الدفاع عنهم والذود عن حياضهم من كل خطر واقع أو متوقع                 
 أو حرŸ فال معƖ إذا للقول حبوزهم السالǳ وتعلمهم استعماله إال التربص             من مسلم أو ذمي مثلهم    

مينع أهل الذمة من اơاذ السالǳ     : ( قال ابن القيم    . باإلسـالم لɌجهـاز علـيه يف الفرصة الساحنة          
وƥلها على اختالف أجناسها كالقوس والنشاب والرمح وما يبقى بǖسه ولو مكنوا من هذا ألفضى               

   124. )هم على قتال املسلمني وحراهبمإىل اجتماع
فتـركهم اơاذ السالǳ وƥله والتمرس يف الفنون القتالية واحلربية دليل على خضوعهم التام              
إلرادة دار اإلسـالم وعدم السعي يف الكيد هلا بل ميكن القول بǖنه دليل على رفȐ كل التدابري اليت                   

رفهم على هذا النحو هو استسالم كلي لسلطة دار  تتخذ عادة قبل مباشرة العمل للكيد باملسلمني فتص       
  .اإلسالم وهذا الذي يتناغم مع كوŒم ملتزمني للصغار وجلريان أحكام امللة عليهم 

  
  .شعار الكفر: ومينعوȷ من إșهار شعار دينهم 

إșهار شعار الكفر ال جيوز يف دار اإلسالم مطلقا فما ذهب إليه بعȐ العلماء من التفريق بني                 
واألمصار ضعيف املدرȫ ألن القرى ال ơلو أيضا من معاƁ اإلسالم وشعاره فإșهار الصليب              القـرى   

واألعـياد فيها ال جيوز ألن يف ذلك استخفافا șاهرا بامللة اإلسالمية وحتديا صارخا ألهل الدار وقد                 
ي الذي قال بتحرƇ إșهار ذلك يف األمصار دون القرى          125أحسـن السرخسي يف رده على الشيبان      

والصحيح عندي أن مراد Ʈمد هبذا اجلواب       : قال الشيخ اإلمام ƽس األئمة رƥه اهللا        (فتعقـبه بقوله    
        Ȑهار ذلك يف القرى         . قـرى الكوفة، فإن عامة أهلها أهل الذمة والروافșما يف ديارنا مينعون من إǖف

ن مساجد اجلماعة،   الـيت يسكنها املسلمون كما مينعون يف األمصار، فإن القرى يف ديارنا ال ơلو ع              
  126.)وعن واعȘ يعظهم عادة، وذلك من أعالم الدين أيضا 

                                                           
   3/1305 أحكام أهل الذمة  124
 صنف اجلامع الكبري واجلامع الصغري وكان منشؤه بالكوفة وتفقه ،كان فصيحا بليغا) Ʈ   )- 189مد بن احلسن الشيباين  هـو   125

قد رأيت مالكا ومسعت منه ورافقت Ʈمد بن        : حلسن ويفضله، قيل له    وكان الشافعي يثين على Ʈمد بن ا       .بـŸǖ حنيفة Ż بŸǖ يوسف     
  .Ʈمد بن احلسن أفقه نفسا منه: احلسن فǖيهما كان أفقه Ý فقال

   ) 321/ 1شذرات الذهب : اظ(
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  46

ما مصره العرب أو فتح عنوة فليس للعجم أن يضربوا فيه           : وقال أƥد   : (قـال ابن مفلح      
   127.)ناقوسا أو يشربوا Ʀرا أو يتخذوا فيه خƕيرا 

دبوا وقاله مطرف   وإن أșهروا صلبهم يف أعيادهم واستسقائهم كسرت وأ       : وقال ابن حبيب  
Ƞا ال   : وقال  ابن شاس     . وأصبư هروا معتقدهم يف املسيح أو غريهșعلى أهل الذمة كف اللسان فإن أ

وال يرفعوا أصوات نواقيسهم وال أصواőم بالقراءة يف حضرة         . . ضـرر فـيه على مسلم عزرناهم        
   128. )املسلمني

  
 نضرب نواقيسنا إال ضربا خفيا يف       وال" وقـد التـزموا يف الشروط العمرية املباركة بقوهلم          

واملعƖ الذي ألجله شرع املنع هو أن الناقوس هو داعي الكفر وداعي الناس إىل      " جـوف كنائسـنا     
كما أن األذان عند املسلمني     -أبواب جهنم لذلك كان من أعظم شعار اإلحلاد وأșهر أعالم التثليث            

ار األصنام وƟويز ذلك على رǗوس أولياء اهللا         فإșهار الناقوس هو مبƕلة إșه     -أعظـم شعار التوحيد   
تعـاىل ويف دار واليته هو أعظم معارضة ملقصود البعثة اإلسالمية وفيه كسر لقلوب املوحدين وحتد                

  .للدين احلق وأهله فهو أعظم من إșهار شعار الفسوق والبدعة 
    

سن تصرفه يف   ومـن هذا الشرط العمري املبارȫ نوقن رشد سياسة اخلليفة الراشد عمر وح            
 فمنعهم من إșهار الناقوس     ρأبـواب السياسة الشرعية فهو يف هذا على السنن األبني مقتد بالرسول           

 وهذا من التحايل هللا ولدينه وهذا كǖنه مǖخوذ من          129وألزمهم بإخفائه ليكون ذريعة إىل تركه كلية      
كون ذلك ذريعة إىل    نظـريه الـذي هـو كاألصل له وهو إلزامهم بإعطاء اجلزية والتزام الصغار لي              

إسالمهم فǖصل احليل إذا كان لتحقيق املصاſ الراجحة أو اخلالصة فهو مشروع وما جاء من ذمه يف                 
آǭار السلف هو ما كان إلسقاط التكاليف الشرعية ومعاكسة أحكام امللة والسنة وƟريء العباد على               

  . اهللا تعاىل
  

ا األعظم وإليه ينسبون ويف سبيله يعملون       أما الصليب فهو معبود أهل امللة العوجاء وشعاره       
لـذلك نسـبوا إلـيه فقيل عباد الصليب وإșهاره مبƕلة إșهار األصنام وسائر معبودات الوǭنيني فال                 

                                                           
هـ،  1418لقاضي، دار الكتب العلمية بريوت،      ، حتقيق أŸ الزهراء حازم ا     1 الفروع، Ʈمد بن مفلح املقدسي أبو عبد اهللا، ط           127

6/250  
  3/385 التاج واإلكليل 128
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 فإن اهللا تعاىل واحد فال يظهر يف دار اإلسالم ما يناقȐ أصل       130ميكـنون من إșهاره يف دار اإلسالم      
  الوحدانية 

نعوا النصارى من رفع أصواőم يف كنائسهم فإŒا أبغȐ         كـتب عمـر بن عبد العزيز أن ام        
Ȑفơ األصوات إىل اهللا عز وجل وأوالها أن.  

وقال الشافعي واشترط عليهم أال يسمعوا املسلمني شركهم وال يسمعوŒم ضرب ناقوس فإن             
   131فعلوا ذلك عزروا

  
اليوم الذي  ومـن شـعار الكفر وأعالم اإلحلاد إșهار أعيادهم كالشعانني والباعوث وهو             

Ƹـرجون فـيه كمـا Ƹرج املسلمون لصالة العيد فيمنعون من إșهار االجتماع أما إذا تسللوا  إىل                 
   132الكنائس لواذا فال يعترض عليهم

ومن شعار الكفر إșهار النريان مع املوتى بالشموع وغريها ورفع الصوت معهم بالقراءة أو              
   .133 جوف الكنائس والبيوت Ɓ يتعرض هلم فيهالنياحة كل هذا مينعون من إșهاره فلو فعلوه يف

  
وغين عن البيان أن تشديد اإلسالم عليهم يف ذلك إƴا هو لصيانة الدار وأهلها والسعي إلزالة                
الكفر وتقليله لذلك كان Œي اإلسالم للمسلمني عن شهود أعياد امللحدين شديدا فقد مسى اهللا تعاىل                

حƓ جاء  ) 72:الفرقان) (يŁشŃهŁدłونǈ الزŊورŁ وŁإĈذǈا مŁرŊوا بĈاللƋغŃوĈ مŁرŊوا كĈرŁاماǄ      وŁالƋذĈينŁ ال   ( أعيادهم زورا فقال    
  .134يف كتب أصحاب أŸ حنيفة من أهدى هلم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد فقد كفر

  
 ومن باب األوىل، Œي املسلمني عن بيعهم ما يستعينون به على إحياء شعار الكفر وإșهاره               

  ǖمل كالم العلماء يف هذا الباب علم جرم من حضر عيد الكفار أو ساعدهم عليه وهذا يبني                 ومـن ت
خطورة هذا التصرف فما القول فيمن احتفل هو نفسه هبذا العيد كما Ʒتفلون لذلك قال عبد اهللا بن                  

من مر ببالد األعاجم فصنع نريوزهم ومهرجاŒم وتشبه هبم حƓ ميوت وهو كذلك حشر              : عمـرو   
  135. يوم القيامةمعهم

   
                                                           

   1241-1240  اظ أحكام أهل الذمة 130
  1242 -1241: ص3:  أحكام أهل الذمة ج131

  
  3/1243 اظ أحكام أهل الذمة 132
  1244-3/1243 اظ أحكام أهل الذمة 133
  3/1250مة  اظ أحكام أهل الذ134
  1250-3/1245 اظ أحكام أهل الذمة 135



  48

  .يلزمهم باخلضوع للشروȓ العمرية املباركة: ǹامسا 
  .ذكر نȌ الشروȓ العمرية املباركة 

قال عبد اهللا بن اإلمام أƥد حدǭين أبو شرحبيل احلمصي عيسى بن خالد             : ( قـال ابن القيم   
غري واحد من أهل    قـال حدǭين عمي أبو اليمان وأبو املغرية قاال أخربنا إمساعيل بن عياȇ قال حدǭنا                

إنا حني قدمت بالدنا طلبنا إليك األمان    : العلـم قالـوا كـتب أهل اجلزيرة إىل عبد الرƥن بن غنم            
ألنفسـنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا أال حندث يف مدينتنا كنيسة وال فيما حوهلا ديرا                   

 كان منها يف خطط املسلمني وأال       وال قالية وال صومعة راهب وال Ʊدد ما خرب من كنائسنا وال ما            
ƴنع كنائسنا من املسلمني أن يƕلوها يف الليل والنهار وأن نوسع أبواهبا للمارة وابن السبيل وال نؤوي                 
فيها وال يف منازلنا جاسوسا وأال نكتم غشا للمسلمني وأال نضرب بنواقيسنا إال ضربا خفيا يف جوف    

ع أصواتنا يف الصالة وال القراءة يف كنائسنا فيما Ʒضره          كنائسـنا وال نظهـر علـيها صليبا وال نرف         
جيتمعون : قال والباعوث -املسلمون وأال Ƴرج صليبا وال كتابا يف سوق املسلمني وأال Ƴرج باعوǭا             

 وال شعانني وال نرفع أصواتنا مع موتانا وال نظهر النريان           -كما Ƹرج املسلمون يوم األضحى والفطر     
مني وأال Ʊاورهم باخلنازير وال ببيع اخلمور وال نظهر شركا وال نرغب يف ديننا              معهم يف أسواق املسل   

وال ندعـو إلـيه أحدا وال نتخذ شيǞا من الرقيق الذي جرت عليه سهام املسلمني وأال ƴنع أحدا من           
 وال  أقربائنا أرادوا الدخول يف اإلسالم وأن نلزم زينا حيثما كنا وأال نتشبه باملسلمني يف لبس قلنسوة               

عمامة وال نعلني وال فرق شعر وال يف مراكبهم وال نتكلم بكالمهم وال نكتين بكناهم وأن Ʊز مقادم                  
رǗوسنا وال نفرق نواصينا ونشد الزنانري على أوساطنا وال ننقȈ خوامتنا بالعربية وال نركب السروج               

 يف ƭالسهم ونرشدهم    وال نـتخذ شيǞا من السالǳ وال حنمله وال نتقلد السيوف وأن نوقر املسلمني             
الطـريق ونقوم هلم عن اŎالس إن أرادوا اجللوس وال نطلع عليهم يف منازهلم وال نعلم أوالدنا القرآن                  
وال يشارȫ أحد منا مسلما يف Ɵارة إال أن يكون إىل املسلم أمر التجارة وأن نضيف كل مسلم عابر                   

 على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا      سبيل ǭالǭة أيام ونطعمه من أوسط ما Ʊد، ضمنا لك ذلك          
وإن حنـن غرينا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا األمان عليه فال ذمة لنا وقد حل لك منا ما                     

  . Ʒل ألهل املعاندة والشقاق 
أن : فكـتب بذلك عبد الرƥن بن غنم إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكتب إليه عمر                

أال يشتروا من  : وأحلق فيهم حرفني أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم         أمـȐ هلم ما سǖلوا      
  .سبايانا شيǞا، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده 
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فǖنفـذ عـبد الرƥن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم يف مدائن الشام على هذا الشرط                   
(136  

      
ا فإن األئمة تلقوها بالقبول     وشهرة هذه الشروط تغين عن إسناده     : ( Ż قـال ابـن القـيم      

وذكروها يف كتبهم واحتجوا هبا وƁ يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم ويف كتبهم وقد أنفذها                
  137.)بعده اخللفاء وعملوا مبوجبها

وهذه الشروط ما زال جيددها عليهم من وفقه اهللا تعاىل من والة أمور             ( وقـال ابـن تيمية      
  138)املسلمني

  
من هذه الشروط من مستلزمات عقد الذمة ومن نظر فيها بتمعن الǳ له أŒا              واحلق أن كثريا    

تابعة ملقاصد الشريعة يف معاملة أصحاب اجلحيم الذين هم من دار اإلسالم ولو Ɓ يوجبها عليهم عمر                 
لكـان يف مقاصـد الشريعة أعظم دليل على مشروعيتها ألن تركها يورث خلال كبريا وƷدث فتنة                 

ولو أن العلماء املعاصرين الذين ردوا هذه الشروط املباركة         . ز اŎرمني عن املسلمني   عظـيمة لعدم متي   
عللـوا ذلـك بزوال دولة اإلسالم اليت تلزم الذميني بذلك هلان اخلطب شيǞا ولكنهم يرون أŒا ƭرد                  

  .اجتهاد من عمر تسوƯ ȟالفته يف دار اإلسالم 
    

 ليس ألحد مهما كان النظر فيما خالفها وال         فالشـروط العمرية املباركة هي حق هللا تعاىل       
تعطـيلها أو الطعن يف حجيتها ألن عمل املسلمني هبا على تعاقب القرون دليل قاطع على أŒا شرع                  
الزم ال شـرع عارضÜ وإخالل احلاكم هبا هو من جنس إخالله مبا ǭبت بصريح القرآن والسنة فǖي                  

بطالن على أقل تقدير هذا إن Ɓ يقدǳ يف منصب          تسـاهل مـن والة األمر فيها يعرض عقد الذمة لل          
وهذه الشروط على أهل الذمة حق هللا ال جيوز للسلطان وال لغريه أن             (احلـاكم لذلك قال ابن القيم       

يǖخـذ مـنهم اجلـزية وميكنهم من املقام بدار اإلسالم إال إذا التزموها وإال وجب عليه قتاهلم بنص                   
  139. )القرآن

  

                                                           
  1161 – 1159:  ص3:  أحكام أهل الذمة ج136
  1165 – 1164:  ص3:  أحكام أهل الذمة ج137
  ƭ 28/654موع فتاوى ابن تيمية 138
  1355:  ص3:  أحكام أهل الذمة ج139
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كحرمة الدماء  توابعه يكسبهم حقوقا ليسǨ لȢريهم من الكفار        أȷ عقد الذمة و   : سادسا  
ليس  واألعراض واألموال ولكن هذه احلقوق ال Ɵعلهم متساويني مع املسلمني كما أن عدم املساواة             

   .ρذريعة هلضمهم حقوقهم فيعطون حقوقهم ويقفون حيث أوقفهم اهللا ورسوله 
  

حقوق يف الذوات   :  ǭالǭة أقسام    وميكـن تقسـيم هـذه احلقوق وحصرها على تشعبها يف          
  .وحقوق يف الديانات وحقوق يف املعامالت 

   حقوȧ يف الذوات
كحقهـم يف كـوŒم أفرادا من دار اإلسالم لذلك تكون دماǗهم معصومة كدماء املسلمني         

وإذا عقد الذمة، فعليه ƥايتهم من املسلمني وأهل احلرب وأهل          : ( قال ابن قدامة    . وأمواهلم كذلك   
إƴا بذلوا اجلزية لتكون أمواهلم     : مـةÜ ألنـه التزم بالعهد حفظهم، وهلذا قال علي رضي اهللا عنه              الذ

وأوصيه بǖهل ذمة   : وقال عمر رضي اهللا عنه يف وصيته للخليفة بعده          . ودماǗهم كدمائنا   , كǖموالنا  
  140. )املسلمني خريا، أن يويف هلم بعهدهم، وƷاط من ورائهم

هم لوجب على أهل اإلسالم استنقاذهم متاما كما لو كانوا مسلمني           ولـو قدر أن العدو سبا     
 ولو قدر أن أهل احلرب قصدوا بعȐ ذمتنا يف بلدنا فإنه جيب علينا      141سـواء أعانـونا أم Ɓ يعينونا      

 فإن Ɓ نفعل بؤنا بǖعظم اإلŻ للتفريط فيما         ρاخلـروج لقتاهلم نبتغي رضى اهللا حبفȘ ذمة اهللا ورسوله           
 142ذمة من نصرهم وقد انعقد اإلمجاع على هذه اجلملة حكاه من ال جيازف يف النقول              أوجبه عقد ال  

: وإذا عرف شرائط الشهادة فنقول      : ( حƓ عد من قتل يف سبيل الدفع عنهم شهيدا  قال الكاساين             
إذا قـتل الرجل يف املعركة، أو غريها وهو يقاتل أهل احلرب، أو قتل مدافعا عن نفسه، أو ماله، أو                    

  143)ه، أو واحد من املسلمني، أو أهل الذمة فهو شهيد سواء قتل بسالǳ أو غريه أهل
  

إنا نصيب  : وحذر فقهاء امللة من التساهل يف هضمهم احلقري من املال قال رجل البن عباس               
هذا كما  : فقال له   . ليس بذلك علينا بǖس   : يف الغـزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة ونقول           

                                                           
هالل مصيلحي، دار الفكر بريوت،     وانظـر كشاف القناع، منصور بن يونس البهوź، حتقيق           )  7698  ( 9/298 املغـين    140

  3/115هـ، 1402
   .1/669شرǳ منتهى اإلرادات منصور بن يونس البهوź ، عاƁ الكتب، :  اظ 141

  
   3/15 مراتب اإلمجاع البن حزم نقال عن أنوار الربوق يف أنواع الفروق، أƥد بن إدريس القرايف، عاƁ الكتب، 142
جلنة علماء برئاسة نظام    .  وانظر الفتاوى اهلندية   1/323 الطبعة الثانية،    1982تاب العرŸ    بدائع الصنائع للكاساين طبعة دار الك      143

   1/169. دار الفكر. الدين البلخي
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ليس علينا يف األميني سبيلÜ إŒم إذا أدوا اجلزية Ɓ حتل لكم أمواهلم إال عن طيب                : اب  قال أهل الكت  
   .144أنفسهم

وهـذا احلكم يسري يف حقهم ولو انفردوا عنا ببلد هلم ما داموا Ƹ Ɓرجوا من دار اإلسالم                  
مام  وسبب ذلك أن عقد الذمة أدخلهم حتت والية اإل         145فـتجب نصرőم كما لو كانوا Ưتلطني بنا       

 ونصرőم متحتمة ولو كان املعتدي ذميا أو مسلما         146وأسـكنهم دار اإلسالم فوجب عليه نصرهم      
    147فليس من الشرط النصرة أن يكون حربيا

  
  .حقوȧ يف الديانات 

فلـم يتعرض هلم اإلسالم فيما يعتقدون وما يدينون هللا تعاىل به وما يزعمون أŒم يتقربون به                 
ض هلم يف ذلك لكان عقد الذمة لغوا وعبثا وإƴا اشترط اإلسالم عدم إșهار              إىل اهللا تعاىل ألنه لو تعر     

شـعائر الدين املبدل صونا حلرمة الدار وحلرمة ساكنيها ، وإن كان اإلسالم قد أبدأ وأعاد يف احلكم                  
يناǄ فǈلǈنŃ يłقǐبŁلǈ   وŁمŁنŃ يŁبŃتĈȠŁ غǈيŃرŁ الĈǖǐسŃالمĈ دĈ    ( عليهم حكما جازما يقينيا بŒǖم من أصحاب اجلحيم قال تعاىل           

     ŁينĈرĈاسŁخǐال ŁنĈم ĈةŁرĈخǔǐي الĈف ŁوłهŁو łهŃنĈ( 85:آل عمران ) (م (    ǆةŁعĈاشŁخ ąذĈǞŁمŃوŁي Ņوهłجłو *   ǆةŁبĈاصŁن ǆةǈلĈامŁى * عǈلŃصŁت
  ǄةŁيĈامŁح ǄـاراŁباالنتقال من ملة إىل أخرى ). 4-2:الغاشية) (ن ǳالفقهاء إىل عدم السما Ȑبل يذهب بع
  .148 فلو őود النصراين أو تنصر اليهودي Ɓ يقر على ذلكإال إىل اإلسالم

وƁ يقرر هدم مشاهد الكفر كالكنائس والبيع بإطالق بل مسح بإبقائها بالشرط الذي شرطه              
بل بعȐ الفقهاء Ɓ يلزم اليهود باحلضور إىل        .والصـلح الـذي عقده إذا كان ذلك فيما فتح صلحا            

   149سبتهم بذلكƭالس القضاء يوم السبت لتضررهم بفساد 
ومـا كانـوا يعتقدون جوازه يقرون عليه من غري إșهار كاخلمر واخلƕير  والضرب خفيفا                

  . بالناقوس ونكاǳ احملارم على خالف فيه
ومن ذلك حقهم يف أن مينعوا من ارتكان الفواحȈ اليت هي يف دينهم فواحȈ وهم يف هذا                 

 إșهار بيع املزامري    (: قال السرخسي   . الداركاملسـلمني مينعون من ارتكاهبا صيانة حلرمة الذوات و        

                                                           
144Ÿ1/364 أحكام ابن العر  
  .560-2/599 مطالب أويل النهى يف شرǳ غاية املنتهى للرحيباين، املكتب اإلسالمي، 145

  
  169 شرǳ السري الكبري للسرخسي 146
   . 247 و4/215صاف، املرداوي، حتقيق Ʈمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العرŸ بريوت،  اإلن147
  4/249 إنصاف املرداوي 148
  4/248 حكاه املرداوي يف اإلنصاف عن ابن عقيل 149
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والطبول للهو، وإșهار الغناء، فإŒم مينعون من ذلك، كما مينع منه املسلم، ومن كسر شيǞا من ذلك                 
  150)عليهم Ɓ يضمنه إال كما يضمنه إذا كسره للمسلم 

  
  .حقوȧ يف املعامالت 

مني إال ما ǭبت استثناǗه فيه فللذمي       ومبا أŒم يف دار اإلسالم فقد صاروا يف املعامالت كاملسل         
  . أن يتاجر أو يزارع ويتكسب بسائر الوجوه إال ما استثناه الدليل كالوșائف العامة وحنوها 

وال مينعون من التقلب يف التجارات والتعرض للمكاسب بالعمل والتجارة          : ( قـال الباجي  
مة إال على التصرف والتكسب وال      والسـائمة وغـري ذلك من أنواع املكاسب، ألنه Ɓ تعقد هلم الذ            

; عشـر عليهم وال غريه ما كانوا يف البلدان اليت أقروا على املقام فيها وما كان يف حكمه من البالد                     
  151)ألŒم Ɓ يعاهدوا إال على أخذ اجلزية فقط فال يزاد عليها 

  
استثناه الدليل فما   أما املعامالت املالية كالبيوع وحنوها فاألصل أن الذمي كاملسلم فيها إال ما             

جـاز للمسلم جاز له وما حرم على املسلم حرم عليه كالربا وما أشبهه من العقود الفاسدة إال اخلمر           
  .واخلƕير

وقد أمجع املسلمون على أنه Ʒرم يف دار اإلسالم بني املسلمني وأهل العهد             : ( قال ابن تيمية    
   152)ما Ʒرم بني املسلمني من املعامالت الفاسدة 

أهل الذمة يف البياعات كاملسلمني  جيوز هلم منها ما جيوز للمسلمني وميتنع             :( ال ابن اهلمام  وق
عليهم ما ميتنع عليهم ألŒم مكلفون مبوجب البياعات والتصرفات Ʈتاجون إىل مباشرőا، وقد التزموا              

بينهم وال سلم يف    أحكامـنا باإلقامة يف دارنا وإعطاء اجلزية فال جيوز منهم بيع درهم بدرƵني فيما               
  153.)حيوان وال نسيǞة يف صرف، وكذا كل ما يكال ويوزن هم يف البيوع كاملسلمني

  
واسـتثƖ بعȐ العلماء ما يتعاطونه بينهم من بيع اخلمر واخلƕير فǖجازوه ألǭر عن عمر رواه              

كم يا هؤالء إنه بلغين أن    : حضر عمر بن اخلطاب واجتمع إليه عماله فقال         "سـويد بـن غفلـة قال      
فال تفعلوا  : أجل إŒم يفعلون ذلك، فقال      : تǖخـذون يف اجلـزية امليتة واخلƕير واخلمر، فقال بالل           

    154"ولكن ولوا أرباهبا بيعها Ż خذوا الثمن منهم 
                                                           

   3044شرǳ السري الكبري للسرخسي  : 150
  2/177هـ ،   1331 ،1 املنتقى شرǳ املوطǖ للباجي، دار الكتاب العرŸ بريوت، ط151
  455:  ص3:  الفتاوى الكربى ج152

  
  7/122،  2  شرǳ فتح القدير، Ʈمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر بريوت، ط153
   7/71 فتح القدير البن اهلمام 154
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وعلـة ذلـك أŒـم دخلوا يف الذمة لتجري عليهم أحكام امللة يف غري العبادات من حقوق                  

 لذلك ملا علل القاضي     155رميه دون ما ال يعتقدون فيه التحرƇ      اɇدميني يف املعامالت وما يعتقدون حت     
منعهم من الربا يف سوق املسلمني مبا جيره ذلك من فساد نقدنا كان هذا مردودا عند احملققني قال يف                   

   156.)واستظهر يف اɇداب منعهم مطلقا ألŒم كاملسلمني يف حترƇ الربا عليهم (غذاء األلباب 
  

    ǖلة الوقف أنه جيوز الوقف على الذمي فكما جاز التصدق عليهم فإنه            بل إن الصحيح يف مس
جيوز الوقف عليهم Ż هم ميلكون ملكا Ʈترما فهم من هذه احليثية كاملسلمني خبالف ما لو وقف على 

 فيجب حلȘ الفرق بني ما يعانون به على        157املعابـد اليت يكفرون فيها باهللا تعاىل كالكنائس والبيع        
  . كون كذلك فيعانون فيما هو مباǳ وال يعانون على الكفرالكفر وما ال ي

  
وأوقـافهم على معني أو جهة Ɓ مينع الشارع من الوقف عليها جائزة إذا Ɓ يشترط الواقف                   

وصـف الكفـر يف اسـتحقاق الوقف كما لو أوقف على مساكني أهل الذمة وشرط الستحقاقهم              
أوقف عليهم دون هذا الشرط فيكون مناط اجلواز        بقاءهم على الكفر فهذا باطل وهذا خبالف ما لو          

كـوŒم مسـاكني أما على األول فاملناط كوŒم كفارا فهنا منع ألن الكفر صار جهة وشرطا وهذا                  
                  ǖباطل فالكفر ليس مانعا من الوقف عليهم كما أنه ال يكون جهة وموجبا وشرطا فإن هذا من اخلط

 للوقف فإنه يكون أوىل به بإسالمه ألنه ملا استحقه يف  الفاحȈ لذلك لو أسلم أحد فقرائهم املستحقني      
ال يŁنŃهŁاكǊمł اللƋهł عŁنĈ الƋذĈينŁ لǈمŃ      ( كفـره اسـتحقه لوصف الفقر وƁ يكن الكفر مانعا كما قال تعاىل              
          ŃيǈلĈوا إǊطĈسǐقłتŁو ŃمłوهŊرŁبŁت ǐنǈأ ŃمǊكĈارŁيĈد ŃنĈم ŃمǊوكłجĈرŃخłي ŃمǈلŁو Ĉينōي الدĈف ŃمǊوكǊلĈاتǈقłي    ŁنيĈطĈسǐقłمǐال ŊبĈحłي ŁهƋالل ƋنĈإ ŃمĈه (

وملـا استحقه يف إسالمه استحقه لوصف الفقر ولو منعناه منه للزم أن يكون وصف               ) 8:املمتحـنة (
الكفر جهة وموجبا وهذا مضاد لدين اهللا تعاىل بل فيه حتريȐ على الكفر ألنه إن علم أنه ال يستحقه                   

Ɩ كونه شرطا وموجبا أن الواقف يقول من كفر باهللا          إال بوصـف الكفـر أصر على الكفر ألن مع         
وكـذب رسوله استحق هذا الوقف ومن أسلم وجهه هللا تعاىل Ɓ يستحق منه شيء وهذا من أعظم                  
املواالة للكفار وإذا حتاكموا إىل القاضي وجب عليه إبطاله خبالف ما لو تعاملوا به فيما بينهم من غري                  

كحتهم الفاسدة وحكم الوقف هنا هو كحكم الوصية فإن الكفر ال           حتـاكم إلينا فما هو ببعيد عن أن       

                                                                                                                                                                      
  

  4/286 اظ حاشية البجريمي على اخلطيب، دار الفكر، 155
   1/240قرطبة مؤسسة .Ʈمد بن أƥد السفاريين .  غذاء األلباب شرǳ منظومة اɇداب156

  
   )4435(  املغين 157
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يكون فيها جهة وموجبا وشرطا فلو أوصى للكفار كانت باطلة خبالف ما لو كانت اجلهة غري الكفر                 
                     Ɓ يسمهم Ɓ فـإن الكفـر ال يكـون مانعـا لذلك لو مسى أقاربه الكفار يف الوصية استحقوا وإذا

   158يستحقوا
هم على كنائسهم ألن تصحيحنا لذلك يعد من اإلعانة هلم على الكفر قال             لذلك أبطلنا أوقاف  

وحنـن Ɓ نقـر أهل الذمة يف بالد اإلسالم على أن يتملكوا أرض املسلمني ودورهم   ( ابـن القـيم     
   159)ويستعينوا هبا على شعار الكفر وقد بينا أŒم يف دار اإلسالم تبع

   
ترى من يهودي سلعة إىل امليسرة وǭبت عنه أنه أخذ  أنه اش  ǭρبت عن النƑ    : ( قال ابن القيم    

من يهودي ǭالǭني وسقا من شعري ورهنه درعه وفيه دليل على جواز معاملتهم ورهنهم السالǳ وعلى                
الرهن يف احلضر وǭبت عنه أنه زارعهم وساقاهم وǭبت عنه أنه أكل من طعامهم ويف ذلك كله قبول                  

  160.)أن رسول اهللا شاركهم يف زرع خيرب وƣرهاقد تقدم .. قوهلم إن ذلك الشيء ملكهم
  

 فهم خاضعون لوالية القضاء يف دار اإلسالم Ɵري عليهم أحكام امللة            أمـا أبواǡ اجلنايات   
فهـم يف هـذا كاملسلمني وقد بينا أŒم إذا حتاكموا إلينا وجب علينا احلكم بينهم باحلكم املƕل ال                   

لم ال يقتل بكافر كما نص عليه الصادق املصدوق بقوله          بـاحلكم املبدل فهم كاملسلمني إال أن املس       
رواه اإلمام أƥد وأبو    ."  املسـلمون تـتكافǖ دماǗهم ويسعى بذمتهم أدناهم وال يقتل مؤمن بكافر           "

  كما أن دية الذمي ليست كدية املسلم وقد أخطǖ من سوى بينهما يف القصاص والدية وقد                  161داود
   "  162ة احلردية املعاهد نصف دي : ρقال الرسول

دية اŎوسي  :  والنخعي قاال    163الشعƑ:(  لذلك كان اإلمام أƥد يعجب هلذا القول ويقول         
هذا عجب يصري اŎوسي مثل املسلم سبحان       . واليهودي والنصراين مثل دية املسلم وإن قتله يقتل به        

                                                           
   1/606 اظ أحكام أهل الذمة 158

  
  1/603 أحكام أهل الذمة 159
  553 - 551:  ص1:  أحكام أهل الذمة ج160

  
  وعن علي رضي اهللا عنه قال        2751 رقم   3/80 ، وأبو داود     111 رقم   1/53 ويف لفȘ ال يقتل مسلم بكافر رواه البخاري          161

  991 رقم 1/122ر رواه اإلمام أƥد من السنة أال يقتل مسلم بكاف
  4583 رقم 4/194 رواه أبو داود، حتقيق Ʈمد Ʈيي الدين عبد احلميد ، دار الفكر،  يف باب يف دية الذمي 162
163   Ƒـ 103-19: (عامـر الشع Ʈدث ) أبو عمر (عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعƑ احلمريي           هو   ) م 421-640) ( ه

  .لكوفة له الكفاية يف العبادة والطاعةفقيه شاعر، ولد ونشǖ با
  .45 ص 5معجم املؤلفني جزء 
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        Ƒاهللا ما هذا القول واستبشعه وقال النρ   ي     وهو" ال يقتل مسلم بكافر   : "  يقولǖيقول يقتل بكافر ف 
  .164)شيء أشد من هذا 

   
ومـن هـذا احلكم نستجلي حقيقة لزوم التفريق بينهم وبني املسلمني يف أحكام هذا منها                

ليست صحيحة بإطالق وقد رويت على أŒا حديث وال يصح          " هلم ما لنا وعليهم ما علينا       " فمقولة  
  .واملقطوع به أن لنا ما ليس هلم وعليهم ما ليس علينا

  
فǖعلمهم أن هلم ما للمسلمني     " يف سياق إبطال استدالل من استدل حبديث        : قال ابن القيم    

 فǖعلمهم أن هلم ما للمسلمني فما       ρوأما احتجاجكم بقوله      ( أي إذا أسلموا وهو حديث صحيح       " 
أصـحه مـن حديث وما أضعفه من استدالل وهل نازع يف هذا مسلم حƓ حتتجوا عليه به وهكذا                   

حنـن وكل مسلم إن الرجل إذا أسلم فحينǞذ يصري له ما للمسلمني وعليه ما عليهم وأما قبل                  نقـول   
ذلـك فلـم يكن كذلك فاحلديث حجة عليكم فإنه Ɓ يقل أخربهم أن عليهم ما على املسلمني قبل                   

   165)اإلسالم
  

ي لو  وال حترم اخلطبة على خطبة الذمي كما ال Ʒرم السوم على سومه وال يعد داخال يف النه                
     Ƒفعل ذلك ألن النρ طب على خطبة أخيه    : "  قالƸ وهم ليسوا إخوة للمسلمني ومن زعم أن       "  ال

 خرج Ưرج الغالب فما أصاب فإن الشريعة فرقت بينهم يف كثري            – كابن عبد الرب     –التقيـيد باألخوة    
مية له معƖ   مـن القضـايا حƓ إنه ال جيب إجابة دعوőم ألن املخصوص بالذكر وهو األخوة اإلسال               

                  Ɓ معتـرب يف احلكم وذلك بتتبع تفريق الشارع بني أوليائه وأعدائه وال يعترض بعقد الذمة فإنه عقد
   166يساوهم باملسلمني يف كل شيء بل أحكامه ليست أصال بل استثناء من أصل اإلذالل واإلصغار

  
ȓالشرو ɂحقوقهم مصونة ما استقاموا عل.  

لتǖبيد بل يفي هلم هبا املسلمون ما استقاموا على العهد          هذه احلقوق ليست على جهة ا     ولكن  
والتـزموا الصـغار لذلك حذر الفقه اإلسالمي من نواقȐ عقد الذمة ألن ذلك يعود عليهم بالوبال                 

  .وƷل هبم ما Ʒل بǖهل املعاندة والشقاق

                                                           
  218:  ص8:  املغين ج164

  
  705:  ص2:  أحكام أهل الذمة ج165

  
   112 – 111:  ص7:  اظ املغين ج166
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وهـم قـد أعطوا األمان والذمة على شرط فهو أمان مؤبد ولكن معلق تǖبيده على الشرط                 
لصـلح مع احلربيني على شرط بل كسائر األحكام املعلقة على الشروط فإذا نقȐ الشرط نقȐ                كا

الصلح وال شك أن من الشروط ما ينقȐ العقد رأسا ومنها ما ال ينقضه ولكن يعرض املخالف ألليم                  
ا أو  التعزيـر ومنها ما هو Ʈل تردد وما كان ناقضا يتجلى فيه معƖ اخليانة لدار اإلسالم وعدم طاعته                 

  .الوالء لدار احلرب ومظاهرőا أو إفساد الدار اإلسالمية وإهانتها 
   

ولعـل من أهم أصول هذه القضية أن ما التزموه من الشروط أو Ɓ يلتزموه ولكن هو الزم                  
مبجرد العقد كل ذلك سواء يف كونه حياطة لدار اإلسالم وصيانة لكرامة األمة اإلسالمية فإذا حدث                

 املشروطة نصا أو ضمنا فالعقد ينفسخ مبجرد ذلك ألنه حق الدار واألمة وليس              أن خالفـوا الشروط   
  . هو حق اخلليفة حƓ يتسامح فيه 

  
 فإذا 167ومـن األعمال اليت ينتقȐ هبا عقد الذمة االمتناع عن بذل اجلزية ألŒا مقابل األمان        

  .امتنع عنها Ɓ يعط األمان 
 يف هذا من التمرد وعدم املباالة ما هو أوضح من           ومـنها االمتناع عن التزام أحكام امللة ألن       

   168الشمس يف حنر الظهرية
  .  وهو Ưل بعقد الذمة بنص اɇية 169ومنها االمتناع عن لزوم الصغار

   170ومنها اللحوق واإلقامة بدار احلرب ألنه يصري بذلك حربيا
ى وجه التغرير    والزنا مبسلمة أو إصابتها بنكاǳ عل      172 أو قتل الفرد منهم    171وقتال املسلمني 

 أو أعاŒم بغري ذلك أو ذكر اهللا تعاىل وكتابه          174 وإطـالع احلربيني على عورات املسلمني      173هبـا 
   176 أو فƒ مسلما عن دينه175ورسله بسوء

                                                           
/4 واإلنصاف للمرداوي    3/385 هـ ،    1398 ،   2 ا ظ الـتاج واإلكليل Ʈمد بن يوسف العبدري ، دار الفكر بريوت ط                167
  6/257والفروع البن مفلح   252

  
/6  والفروع    4/232 اإلنصاف   2/257 ، إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشريازي، دار الفكر بريوت            اظ املهـذب   168
ـ 1389، مرعي بن يوسف احلنبلي، املكتب اإلسالمي، بريزت، الطبعة الثانية،            دليل الطالب  404 و   3/332  املبدع    237 /1   ه
404   

  
   6/257  والفروع4/252 اإلنصاف 1/105ب  دليل الطال169
اتفق أصحاب مالك على اتباع قوله يف أن أهل الذمة إذا نقضوا            : قال ابن رشد     ( 3/385 قال Ʈمد العبدري يف التاج واإلكليل      170

/4إلنصاف  وهو الذي صححه املرداوي يف ا     .) العهـد ومنعوا اجلزية وخرجوا من غري عذر أŒم يصريون حربا وعدا فيسبون ويقتلون             
  .  من مذهب احلنابلة252
   6/257  والفروع 4/253 اإلنصاف 171
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             Ɩيشترط عليهم فإن كان يف مع Ɓ العهد باإلخالل به وما Ȑوباجلملة فما شورطوا عليه ينتق
ما ذكرناه هنا هو Ŏرد التمثيل وƁ نقصد تقصي ذلك          و. املشـروط نصا كان له حكمه وما ال فال          

  . خشية التطويل 
وال ينـتقȐ العقـد مبـثل شتم املسلم أو قذفه وإșهار املنكر أو Ưالفة فيما هم ملزمون به        

  . كركوب اخليل 
  

 وعليه جيوز غزوهم ومن نقȐ      177وحكم نقȐ العقد يسري على مجيعهم إن رضوا وسكتوا        
 أما إن نقȐ بعضهم وƁ يرض اɇخرون 178ن حيث أن اإلمام Ƹري فيهمـنهم فلـه حكـم احلرŸ م     
 كما ال جيوز لɌمام أن ينبذ إليهم عهدهم إن خاف خيانتهم وهذا             179فاحلكم Ưتص بالناقȐ وحده   
   180.حكم يفارقون به أهل اهلدنة

  
رȌǹ يف برهم واإلحساȷ إليهم وƶ Ɓعل هذا مناقضا ألصل النهي عن مواالőم             : سابعا  

  .يهم وتول
  

                                                                                                                                                                      
   . 4/253 اإلنصاف 172
، عبد السالم بن عبد اهللا بن        احملرر يف الفقه   1/105 دليل الطالب    433/ 3 واملبدع   6/257 والفـروع    4/253 اإلنصـاف    173

  9/283 املغين 3/143كشاف القناع  2/188  هـ1404تيمية احلراين، مكتبة املعارف الرياض، الطبعة الثانية 
  9/283 املغين 3/143 كشاف القناع 3/433  املبدع 6/257 الفروع 174
 وقال ابن القيم يف أحكام      6/257  والفروع    3/143 كشاف القناع    1/105 ودليل الطالب    3/433 املبدع   9/283 املغين   175

سلمة ناقضا لعهد الذمة ويرى مع ذلك أن منع دينار           وال الزƅ بامل   ρ يدحȐ قول من ال يرى سب الرسول         3/1669أهـل الذمـة     
Ż يقال يا هللا العجب أين ضرر اŎاهرة بسب اهللا ورسوله وكالمه ودينه على رǗوس املأل وقهر املسلمات وإن كن           : ( ينقȐ عهد الذمة  

لمني واملنابر إىل ضرر منعه لدينار      شـريفات على الزƅ إىل ضرر منع دينار جيب عليه من اجلزيةÝ وكذلك أين ضرر حتريقه ملساجد املس                 
وجـب علـيه فكيف يقتضي الفقه أن يقال ينتقȐ عهده مبنع الدينار دون هذه األمورÝ وأين ضرر امتناعه من قبول حكم احلاكم إىل                    

        Ý اهرته بسب اهللا ورسولهƭ ضـرر (       قال ابن القيم أحكام أهل الذمة ج Ż :3 1378:  ص ) :      ب اهللا  وإذا علم هذا فمن جاهرنا بس
ورسـوله وإكراه حرمينا على الزƅ وحتريق جوامعنا ودورنا ورفع الصليب فوق رǗوسنا فليس معه من الصغار شيء فيجب قتاله بنص                     

  )اɇية حƓ يصري صاغرا 
  

  9/283 املغين 2/188 احملرر يف الفقه 1/105  دليل الطالب 6/257 الفروع 176
  )وإن نقȐ بعضهم دون بعȐ اختص حكم النقȐ بالناقȐ دون غريه ) : ( 7697 ( 9/298 ولكن قال ابن قدامة يف املغين 177

  
/6هـ  1387 التمهيد ، ابن عبد الرب حتقيق مصطفى العلوي وƮمد البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية املغرب                  178
167   

  
  7697 املغين 179
   )7697:(  املغين 180
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يلزم أال يغيب عن أذهاننا     فالتفريق بني مشروعية برهم والنهي عن مواالőم ومودőم         ينبغـي   
أŒـم أعـداء اهللا الذين يكرهون املسلمني ويودون عنتهم ومشقتهم وأŒم ال ƷبوŒم ولو مكنوا منا                 

بنا ما جبلوا عليه    وينبغي لنا أن نستحضر يف قلو     : (لفعلـوا األفاعيل وقد كان وهو كائن قال القرايف          
  وأŒم لو قدروا علينا الستǖصلوا شǖفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا وأŒم ρمن بغضنا وتكذيب نبينا     

من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل Ż نعاملهم بعد ذلك مبا تقدم ذكره امتثاال ألمر ربنا عز وجل                   
هر آǭار تلك األمور اليت  نستحضرها يف قلوبنا من           ال Ʈبة فيهم وال تعظيما هلم وال نظ        ρوأمـر نبينا    

صـفاőم الذمـيمة ألن عقد العهد مينعنا من ذلك فنستحضرها حƓ مينعنا من الود الباطن هلم واحملرم            
  181. )علينا خاصة

  
  .ومن وجوȻ اإلحساȷ إليهم صرف صدقات التطوع إليهم 
تؤخذ  " 182 أم غريه حلديث معاذ    أما الزكاة فالصحيح أنه ال جيوز صرفها إىل كافر ذميا كان          

حƓ إن العلماء استنادا منهم إىل هذا احلديث قالوا بصرفها على  " مـن أغنـيائهم فترد على فقرائهم        
فقراء البلد حبيث ال تنقل إىل غريهمÜ أما ما سواها من الكفارات والنذور وصدقة الفطر فصرفها إىل                 

 وجيوز صرفها إىل الكفار وقد يكون هذا أفضل         183اىلاملسلمني أوىل الستعانتهم هبا على طاعة اهللا تع       
إذا كان من باب التǖليف هلم على اإلسالم أو غري ذلك من املصاſ ألن أفضلية الفعل من حيث اجلملة          

فصرفها إىل أهل الطاعة هو األفضل من حيث        .ال تسـتلزم أفضليته مطلقا كما هو ưهد يف األصول           
  قد يترجح بسبب آخر      - وإن كان مفضوال من حيث اجلملة        –اجلملة ولكن صرفها إىل أهل الذمة       

فإدخال غري املسلم يف اإلسالم أوىل من إعانة املسلم على عبادات اإلسالم ألن األول من باب حتصيل                 
 أنه كان يǖمر بǖال يتصدق      ρبل ذكر ابن عباس عن النƑ       .رأس املـال والثاين من باب حتصيل الفائدة         

ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء وما تنفقوا          ( Ɠ نزل قوله تعاىل     إال على أهل اإلسالم ح    

                                                           
  .3/16 أنوار الربوق يف أنواع الفروق عاƁ الكتب 181
وقال ابن . -صلى اهللا عليه وسلم-مجع معاذ القرآن يف حياة رسول اهللا : قال أنس. هو معاذ بن جبل اخلزرجي من Ʊباء الصحابة  182

قال ابن  .  سنة 38 باألردن عن    18توż بالطاعون سنة    ". كان أمة قانتا هللا حنيفا      : -عليه السالم -كـنا نشبهه بإبراهيم     : " مسـعود 
وفيه قال  . إمام الفقهاء، وكƕ العطاء،شهد العقبة وبدرا واملشاهد      :" قال أبو نعيم يف احللية    ". ملقدم يف علم احلالل واحلرام    اإلمام ا :" حجر

وسنده : ، أخرجه أƥد والترمذي، وقال غاية املǖمول      "أعلم أميت باحلالل واحلرام معاذ بن جبل      :" -صلى اهللا عليه وسلم   -رسـول اهللا    
إن العلماء إذا حضروا رهبم كان معاذ بن جبل بني :" وقال فيه أيضا. ى عن عمر، وأبو نعيم عن أŸ سعيدوأخـرجه أبو يعل  . صـحيح 

( و   ) 153 / 3/ الكاشف  ( و   ) 427 / 3/ اإلصابة  : ( ظا. ولكنه صحيح بال شك    وقد ضعفه بعضهم،  ". أيـديهم رتوة حبجر   
   . )494 -489 / 1/ صفة الصفوة 

  
  2/49  بدائع الصنائع للكاساين183
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) من خري فألنفسكم وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا وما تنفقوا من خري يوف إليكم وأنتم ال تظلمون                   
  .184)فǖمر بالصدقة بعدها على كل من سǖلك من كل دين 

موضوع اهلداية مع موضوع الصدقة إال وهو معƖ صحيح يدل عليه السياق إذ ما عالقة ذكر       
لكـون عـدم هدايتهم ليس مانعا من التصدق عليهم، فاهللا تعاىل له أمر هدايتهم وهو اɇمر بالصدقة              
عليهم ألŒا تعود فائدőا على املسلمني وهذا النفع ال مينع منه إصرارهم على الكفر فداللة السياق تدل                 

   .185لƕول وضوحا وإشراقاعلى هذا املعƖ وقد زادها معرفة سبب ا
  

  .ومن وجوȻ اإلحساȷ إليهم 
الرفق هبم يف قبȐ اجلزية فلم يشترط جنسا معينا من املال ال جيوز غريه بل أجاز أخذ القيمة                  

 ومن عجز عنها لكربه وتويل املكاسب       186"أو عدل ذلك من املعافر       : " ρكما دل على ذلك قوله      
فيه ألنه من أهل دار اإلسالم، وما أصاب من منعه من ذلك عـنه فإنه جيرى عليه من بيت املال ما يك       

أما بعد فإن اهللا سبحانه إƴا      : (  إىل عدي بن أرطاة    187يف مـثل تلك احلال ويف كتاب عمر بن العزيز         
أمـر أن تؤخذ اجلزية ưن رغب عن اإلسالم واختار الكفر عتيا وخسرانا مبينا فضع اجلزية على من                  

 عمارة األرض فإن يف ذلك صالحا ملعاشر املسلمني وقوة على عدوهم            أطاق ƥلها وخل بينهم وبني    
Ż انظـر من قبلك من أهل الذمة قد كربت سنه وضعفت قوته وولت عنه املكاسب فǖجر عليه من                   
بـيت مـال املسلمني ما يصلحه فلو أن رجال من املسلمني كان له ưلوȫ كربت سنه وضعفت قوته                   

ليه أن يقوته حƓ يفرق بينهما موت أو عتق وذلك أنه بلغين أن             وولت عنه املكاسب كان من احلق ع      
 مر بشيخ من أهل الذمة يسǖل على أبواب الناس فقال ما أنصفناȫ أن كنا أخذنا                τأمري املؤمنني عمر    

  188)منك اجلزية يف شبيبتك Ż ضيعناȫ يف كربȫ قال Ż أجرى عليه من بيت املال ما يصلحه 

                                                           
  . وقد صحح إسناده الشيح أƥد شاكر 1/327 اظ عمدة التفسري 184
   راجع اǭɇار الطيبة اليت تدل على الصدقة على غري أهل اإلسالم وأهل الذمة خصوصا يف مصنف ابن أŸ شيبة 185
  143:  ص1:  اظ أحكام أهل الذمة ج186

  
 بن عبد ƽس بن مناف بن قصي بن كالب اإلمام احلافȘ العالمة             عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أŸ العاص بن أمية             187

حدث عن عبد اهللا بن جعفر بن أŸ طالب         . اŎـتهد الزاهد العابد السيد أمري املؤمنني حقا أبو حفص القرشي األموي املدين Ż املصري              
كانت العلماء مع عمر بن عبد      : مون قال روى الثوري عن عمرو بن مي     . والسـائب بن يزيد و عنه أبو بكر بن حزم، الزهري وطائفة           

  . هـ101العزيز تالمذة، تويف سنة 
  576 ص 5سري أعالم النبالء جزء 

  
  144 -143:  ص1:  أحكام أهل الذمة ج188
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من ( اء سقوط اجلزية عنه إن أسلم ولو كانت جزية سنني وهذا القول             بل إن الصحيح من قويل العلم     
 يعطي الكفار على اإلسالم حƓ يسلموا Ʈρاسـن اإلسالم وترغيب الكفار فيه وإذا كان رسول اهللا       

الدخول يف اإلسالم من أجل دينار فǖين هذا من ترȫ األموال للدخول             يتǖلفهم بذلك فكيف ينفر عن    
  189)يف اإلسالم

  
 فعن Ʈمد بن سريين      وجوȻ الŏ Ǝم أȷ إسالم أحد الزوجƙ ال يفسǸ عقد النكاǳ           ومـن 

 إن شاءت فارقته    τعـن عبداهللا بن يزيد اخلطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته فخريها عمر بن اخلطاب               
واملقصود أن تنتظر وتتربص لعله يسلم ولكن ال متكنه من نفسها فإن أسلم             . وإن شاءت أقامت عليه   

 فهي زوجته وهذا أصح األقوال يف املسǖلةÜ فلم يكن كل الداخلني يف اإلسالم يدخلون مع                بعد سنني 
زوجـاőم يف وقت واحد بل يسبق بعضهم بعضا، وƁ يثبت أن الشريعة استفصلت هل سبق بعضهم                 
بعضا أم دخلوا يف آن واحدÝ وترȫ االستفصال يف مقام اإلمجال جيري ƭرى العموم يف املقال بل إن                  

نقـيب عن ذلك من التكلف املنهي عنه ومن سلوȫ العسر والتشديد بل والتنفري عن اإلسالم فإن                 الت
الـرجل إذا علم أنه إن أسلم فهو على نكاحه من زوجته اليت سبقته إىل اإلسالم كان ذلك أدعى إىل                    

ا فخالف  إسالمه إال إذا اختارت هي نكاǳ غريه بعد انقضاء عدőا أما أن حتصل الفرقة مبجرد إسالمه               
الـثابت يف السنة وإذا سبقها الرجل باإلسالم فله أن يتربص بإسالمها فال يرغمها على اإلسالم وال                 
                  Ɓ تار الطالق كما طلق عمر امرأتني له مشركتني فإذا أسلم أحد الزوجنيƸ بسها على نفسه إال أنƷ

ري الزم مع عدم التمكني من      حتصل الفرقة مبجرد ذلك غاية ما يف األمر أن عقد النكاǳ يصري جائزا غ             
   190الوطء وال مفسدة يف هذا فƅǖ يتǖتى القول بالتحرƇ وال مفسدة راجحة

  
  . ومن اإلحساȷ أنه ورǭهم بعد إسالمهم وقبل قسمة التركة

ال خالف بني العلماء يف أن الكافر ال يرث املسلم وإƴا الƕاع فيما لو أسلم الكافر بعد موت                  
  . ة التركة وقد ورǭه يف هذه احلالة طائفة من السلف وهي رواية عن أƥدقريبه املسلم وقبل قسم

إن توريث املسلم قبل القسمة ưا يرغب يف اإلسالم ويزيد فيه ويدعو إليه             : (قـال ابن القيم     
فلو Ɓ يكن فيه إال ƭرد االستحسان لكان ذلك من Ʈاسن الشريعة وكماهلا أال Ʒرم ولد رجل مرياǭه                  

 فعل املقتضي عمله فإن النسب هو مقتȐ للمرياث ولكن عاقبه الشارع باحلرمان على              مبانـع قد زال   
وهذه املسǖلة ưا برز به اإلمام …كفره فإذا أسلم Ɓ يبق Ʈال للعقوبة بل صار بالثواب أوىل منه بالعقاب 

                                                           
  177 -176: ص1:  أحكام أهل الذمة ج189

  
   695-640/ 2 اظ أحكام أهل الذمة البن القيم 190
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بلȠ أƥـد ومـن قال بقوله وهي من Ʈاسن الشريعة وعند أƥد فيها من اǭɇار عن الصحابة ما Ɓ ي                   
   191)غريه

  
كذلȬ من الƎ إليهم وترȡيبهم يف اإلسالم وتذليل العقبات Ƭم ليدǹلوȻ أȷ ورǫ املسلم              

 ألن الذمي قد يقذف له الشيطان أنه إن مات أقرباƁ ȫǗ ترǭهم إن أسلمت               الذمـي دوȷ العكـس    
ǳ من النظر   فيمنعه هذا من اإلسالم فإذا علم أنه إن أسلم ورث زال املانع من إسالمه، فللمسǖلة مسر               

والـذي ندين اهللا تعاىل به أن املسلم يرث الكافر وال يرǭه الكافر كما أن املسلمني ينكحون نساءهم                  
فاملقصود ليس عموم الكافر    " ال يرث املسلم الكافر   : " وهـم ال ينكحون نساء املسلمني أما حديث       

          Ÿهم قرابتهم املسلمون بل املقصود الكافر احلرǭألن املرياث مبناه على التناصر      ألن املـنافق واملرتد ير 
الظاهر ال على مواالة القلوب لذلك يرث املسلمون قرابتهم من أهل الذمة ألŒم ينصروŒم ويدفعون               

  . عنهم مبقتضى عقد الذمة
على احلرŸ أوىل وأقرب    " ال يرث املسلم الكافر   "وال ريب أن ƥل قوله      : (قـال ابن القيم     

منهم ترغيبا يف اإلسالم ملن أراد الدخول فيه من أهل الذمة فإن كثريا     Ʈمـال فإن يف توريث املسلمني       
وقد . مـنهم مينعهم من الدخول يف اإلسالم خوف أن ميوت أقارهبم وهلم أموال فال يرǭون منهم شيǞا                

مسعـنا ذلك منهم من غري واحد منهم شفاهاÜ فإذا علم أن إسالمه ال يسقط مرياǭه ضعف املانع من                   
رغبته فيه قوية وهذا وحده كاف يف التخصيص وهم Ƹصون العموم مبا هو دون              اإلسـالم وصارت    

ذلـك بكـثري فـإن هذه مصلحة șاهرة يشهد هلا الشرع باالعتبار يف كثري من تصرفاته وقد تكون                   
   192)مصلحتها أعظم من مصلحة نكاǳ نسائهم وليس يف هذا ما Ƹالف األصول

 على وفق أصول الشرع فإن املسلمني هلم إنعام         والتوريث يف هذه املسائل   : (قـال ابن تيمية     
وحـق على أهل الذمة حبقن دمائهم والقتال عنهم وحفȘ دمائهم وأمواهلم وفداء أسراهم فاملسلمون               

مبناه : والذين منعوا املرياث قالوا     . ميـنعوŒم وينصروŒم ويدفعون عنهم فهم أوىل مبرياǭهم من الكفار         
سلم والكافر فǖجاهبم اɇخرون بǖنه ليس مبناه على املواالة الباطنة اليت           على املواالة وهي منقطعة بني امل     

تـوجب الثواب يف اɇخرة فإنه ǭابت بني املسلمني وبني أعظم أعدائهم وهم املنافقون الذين قال اهللا                 
فوالية القلوب ليست هي املشروطة يف املرياث وإƴا هو بالتناصر ) هـم العـدو فاحـذرهم     (فـيهم   

  193)ينصرون أهل الذمة فريǭوŒم وال ينصرهم أهل الذمة فال يرǭوŒم واملسلمون 
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  . ومن اإلحساȷ إليه أȷ اإلسالم أجاȁ الوصية له

روي عن شريح والشعƑ والثوري     .. وتصح وصية املسلم للذمي     : ( قـال ابـن قدامـة       
  . وأصحاب الرأي وال نعلم عن غريهم خالفهم 194والشافعي رضي اهللا عنهم وإسحاق

:  األحزاب  ) إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا       ( Ʈمد بن احلنفية وعطاء وقتادة يف قوله تعاىل         وقال  
أن صفية    عن عكرمة  195وقال سعيد حدǭنا سفيان عن أيوب     . هـو وصية املسلم لليهودي والنصراين     

بـنت حيي باعت حجرőا من معاوية مبائة ألف وكان هلا أǷ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فريث                  
  196)فŷǖ فǖوصت له بثلث املائة ألف وألنه تصح له اهلبة فصحت الوصية له كاملسلم 

   
  

  .حكم االستعانة ŏم:  الǮاƆ املطلب
   :نيسنبحث يف هذا املطلب فرع  

  .أقسام الكفار : األولالفرع 
  .حكم االستعانة بالكفار بوجه عام  : ينالفرع الثا

  
  أقسام الكفار  :  ول الفرع األ

ǖقسام الكفار مفيد والزم من حيث تعلقه باملسǖلة Ʈل البحث من جهة التدقيق يف              العلـم ب  
معاملـة الكفار ومن جهة االحتياط والتحرز يف املعاملة فليس للحرŸ حكم املعاهد وليس للمستǖمن               
حكـم الذمي، ويف دولة اإلسالم ال تثبت الذمة إال بشروط ومن Ɓ يكن معاهدا فهو حرŸ فإذا جاز                   

                                                           
يل نيسابور وعاملها بل شيخ نزاإلمام احلافȘ الكبري أبو يعقوب التميمي احلنظلي املروزي ) 238 - 166(إسحاق بن راهويه  هو  194

  .ال أعلم إلسحاق بالعراق نظريا: عن أƥد قال. أهل املشرق يعرف بابن راهويه
العجب من إتقانه وسالمته من     : قال أبو حاŹ  .ما رئي أحفȘ من إسحاق    :  وقال أبو زرعة   .إسحاق ǭقة مǖمون إمام   : و قـال النسـائي    

Ș440 رقم 433 / 2: تذكرة احلفاظ: اظ. (الغلط مع ما رزق من احلف (  
  

يد بن جبري واألعرج وعطاء أيوب بن أŸ متيمة كيسان السختياين أبو بكر البصري رأى أنسا، و روى عن ساƁ بن عبد اهللا وسع  195
كان أيوب عندي أفضل من     : وقال ƥاد بن زيد    .كان سيد الفقهاء ما رأيت مثله     : قال شعبة  .بـن أŸ ربـاǳ ونافـع موىل ابن عمر         

كتبت عنه ملا   : وقال مالك  .كان ǭقة ǭبتا يف احلديث جامعا، كثري العلم حجة عدال         : وقال ابن سعد   .جالسـته، و أشـده اتباعا للسنة      
  .-ρ-أيت من إجالله للنƑ ر
  ). 399 - 397/ 1/  وőذيب التهذيب  115 رقم - 59/ طبقات احلفاظ : اظ(
  

   باختصار وتصرف يسري121:  ص6:  املغين ج196
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ال الذمي يف بعȐ الشؤون فال جيوز استعمال احلرŸ فيها، ومن هنا تتبني لنا قيمة هذا الفرع                 اسـتعم 
ألن بعـȐ املعاصرين جعل بعȐ من ليس ذمة متمتعا بǖحكام ال تكون إال للذمة وأقحموا مصطلح                 
 أهـل احلـياد ليتسƓ هلم الوصول إىل أغراضهم ال سيما وهم يرون أنه حƓ بعد زوال اخلالفة يوجد                  
ذمـيون يف البالد اإلسالمية فعلى رأيهم يكونون سواء يف احلقوق مع املسلمني بل حƓ إذا Ɓ يوجد                  
ذمـة أǭـناء زوال اخلالفة فيمكن أن يعتربوهم أهل حياد Ʒظون مبعاملة كرمية وميكن استعماهلم يف                 

ول وباهللا تعاىل   الوșائـف السلطانية لذلك حتتم تناول هذا الفرع وحتقيق القول يف أقسام الكفار فǖق             
  .وحده أتǖيد
     

  .الذميون واملستǖمنون واملهادنون: واملعاهدون أقسام . الكفار إما حربيون وإما معاهدون 
فǖهل الذمة عقدهم مؤبد بشرطه وهو إعطاء اجلزية والتزام الصغار ويصريون من أهل الدار وقد رأينا                

  .بعضا من أحكامهم 
سالم حلاجة ودخوهلم مؤقت كالرسل والتجار واملستجريين       واملستǖمنون هم الداخلون دار اإل    

وأصـحاب احلـوائǰ وال يدفعون اجلزية وهلم األمان حƓ يرجعوا إىل مǖمنهم، فالرسل مثال ال جيوز                 
قتلهم ولكن إذا رجعوا إىل دار احلرب عادوا حربيني كما كانوا Ɵري عليهم األحكام اليت Ɵري على                 

  .اع القرآن أيضا فإذا عادوا إىل مǖمنهم عادوا حربيني كما كانوا أهل احلربÜ واملستجريون لسم
  

أمـا املهادنون فهم الذين يسميهم الفقهاء أهل العهد أو أهل الصلح أو أهل اهلدنة ويسميهم                
املعاصـرون أهل احلياد وهم الذين وقع الصلح بينهم وبني املسلمني بقطع النظر عن أن يكون مبال أو                 

      197حكم اإلسالم والدار دارهم وهي دار حربال وال جيري عليهم 
  

أمـا احلربيون املباشرون للحراب فهم أعداء اهللا ورسله من قدƇ الزمان وقد حكى اهللا تعاىل                
عنهم الكثري بل كان من حكمة اهللا تعاىل تسليطهم على املؤمنني قدرا حلكم ال نعلم تفاصيلها فالعالقة              

 تعاىل وحده أو Ƹضعوا لنظامه السياسي فال نكف عن قتاهلم إذا            معهم هي عالقة قتال حƓ يعبدوا اهللا      
خـرجوا من أرض اإلسالم لو قدر أŒم احتلوها بل جيب قصدهم إىل بالدهم وجهادهم حƓ يعبدوا                 

بعثت بالسيف بني يدي الساعة حƓ يعبد اهللا        ( اهللا وحـده أو يلتزموا اجلزية والصغار قال رسول اهللا           
ن جهاد دفع السترداد ما ضاع من املسلمني وجهاد طلب لتعبيد الناس هللا تعاىل              فاجلهاد نوعا ) وحده  

أو إدخاهلم حتت أحكامه حƓ تكون الطاعة له وحده فال يشاركه فيها غريه فضال عن ان يستǭǖر هبا                  
  .دونه
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  .حكم االستعانة بالكفار بعموم  : Ɔالفرع الǮا

ار حنصل العلم مبقصود الشارع وحكمه      من خالل االطالع على فرع حكم االستعانة بالكف       
يف املسǖلة Ʈل البحث إذ من عظيم قواعد الشرع أنه ال يفرق بني املتماǭلني بغري موجب للتفريق وال                  
جيمـع بني املختلفني بغري موجب للجمع فالعلم باملسǖلة النازلة هو حصيلة العلم بنظائرها ومن علم                

ه وحكمته ومقصوده Ɓ يعسر عليه العلم مبا استجد         حكـم الشرع يف مسائل كثرية وعلم وجه تصرف        
من املسائل ألن ما شذ عن مقصود الشارع وحكمته يف مجهور مسائله فال بد أن يقطع بǖنه ليس من                   

  . دينه
  

  :وبناء على هذا أقول وباهللا تعاىل التوفيق 
 يف مثل   االستعانة بالكفار ذات وجوه عديدة وتصاريف مجة قد تستعصي على اإلحاطة التامة           

هـذا املوطن لذلك فإنين سنكتفي ببعȐ األحكام دون بعȐ مع التركيز على األحكام اخلطرية ذات                
الشǖن العظيم مع إطالالت لطيفة على غريها والغرض من كل ذلك استشفاف علل اإلباحة فيما أبيح                

  .واملنع فيما منع 
  

ليهم مȜ اإلقامة الدائمة    فمـن أنـواع االستعانة اǲƬرة إƂ دار الكفار والسفر إ          : أوال  
  .عندهم 

 كنا يف فرع سابق قد تكلمنا عن اعتزال الكفار كموقف شرعي ينم عن الوالء هللا وبراء من                 
أعدائـه لذلك Ɓ نفصل حكم اهلجرة إذ االعتزال يكون حبسب اإلمكان أما هنا فالكالم ينصب عن                 

  .ا يف القضية األم حكم اهلجرة كظاهرة مادية ذات مناط معني الستجالء حكم نظائره
إن األصل أال يقيم املسلم إال يف بلد يتمكن فيه من عبادة        : فǖقول وباهللا تعاىل التǖييد والتوفيق      

اهللا تعـاىل وإșهـار شعائر اإلسالم ألن الغاية اليت خلق هلا هي أن يعبد اهللا تعاىل فǖميا مكان ال ميكنه      
 غريه لذلك حرمت الشريعة اإلقامة يف دار احلرب مع          عبادة اهللا تعاىل فيه وجب عليه االنتقال منه إىل        

الكفـار ملـا يف ذلك من احملاذير كالعجز عن عبادة اهللا تعاىل فيفƒ عن دينه أو ال يقدر على إșهار                     
شـعائر اإلسالم أو ال يستطيع تغيري املنكر أو جيد نفسه حبكم الضرورة مشاهبا للكفار بالتقية أو يتǭǖر                  

هم وعاداőم وأخالقهم أو يرضى ببعȐ كفرهم أو يضطر إىل إعانتهم           بǖصـحاب اجلحـيم يف ديـن      
وتوليهم يف بعȐ األمر فاقتضت حكمة الشارع املنع من اإلقامة عندهم وƁ يقتصر األمر على معاملة                
الكفـار هذه املعاملة بل تعدى ذلك إىل أصحاب البدع الغليظة باعتبارهم أصحاب دين فاسد فمنع                

  .ض البدعة اليت يسب فيها السلف وهذا من أعظم الوالء املعقود على السنة السلف من املقامة بǖر
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 هـذا هو األصل الذي تدل عليه األصول والنصوص واخلروج عنه لضرورة أو مصلحة يعد               
  .من أبواب االستثناءات 

  
إن الذين توفاهم املالئكة șاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا          ( ويف نـص التƕيل قوله تعاىل         

كـنا مستضـعفني يف األرض قالـوا أƁ تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها فǖولǞك مǖواهم جهنم                  
إال املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال            * وساءت مصريا   

   .99-97النساء ) فǖولǞك عسى اهللا أن يعفو عنهم وكان اهللا عفوا غفورا * 
هذه اɇية الكرمية عامة يف كل من أقام بني șهراين املشركني وهو   : ( ن كثري   قـال احلافȘ اب   

قادر على اهلجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو șاƁ لنفسه مرتكب حراما باإلمجاع وبنص هذه                
   198)اɇية 

  
فاإلقامة عندهم ال شك أŒا نوع استعانة هبم ولكن قد تكون تلك االستعانة ملصلحة اإلسالم                 

   .فتكون من باب املكر هللا ولدينه وقد تكون ملصلحة عامة أو خاصة
  

   .العمل ǨƠ واليتهم: ǭانيا 
 وهـو أعم من أن يكون يف دار احلرب، وإذا كان فيها فǖقل Ʈاذيره املقام معهم والدخول                 

ل جيوز  حتت واليتهم وأمر كهذا ال ơفى دالئل املنع منه لذلك Ɓ جيز إال بشرط الضرورة واحلاجة وه                
  .للمصلحة Ý هذا Ʈل حبث 

أمـا حالة الضرورة فال خالف يف جوازها وعليه ƥلت ترمجة البخاري بال جزم يف املسǖلة                
  .باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرȫ يف أرض احلرب: حيث قال 

وأورد حـديث خباب يف عمله للعاص بن وائل يف مكة وهي يومǞذ دار احلرب إذ Ɓ يكن                  
  . موقتها دار إسال

    Șقـال احلاف :             Ƒدار حرب واطلع الن ȫوكان ذلك مبكة وهي إذ ذاρ     Ɓعلى ذلك وأقره و 
جيزم املصنف باحلكم الحتمال أن يكون اجلواز مقيدا بالضرورة أو أن جواز ذلك كان قبل األذن يف                 

  .قتال املشركني ومنابذőم وقبل األمر بعدم إذالل املؤمن نفسه
إال لضرروة بشرطƙ أحدƵا أȷ يكوȷ عمله فيما Ʒل         لم ذلك   كره أهل الع  :  وقال املهلب 

ƙاملسلم ɂعل Ȼما يعود ضرر ɂال يعينه عل ȷر أǹɇللمسلم فعله وا.  

                                                           
   .1/560 عمدة التفسري 198
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 وقـال ابن املنري استقرت املذاهب على أن الصناع يف حوانيتهم جيوز هلم العمل ألهل الذمة                
  199)عية له وال يعد ذلك من الذلة خبالف أن Ƹدمه يف مƕله وبطريق التب

  
فإجارة املسلم نفسه للذمي للخدمة ال Ɵوز ملا فيها من معاين اإلذالل واإلصغار لذلك منعوا               

  أما إذا كانت اإلجارة      200مـن إعارة العبد املسلم لكافر ألن يف Ɵويز ذلك متكينا له من استخدامه             
 له كل دلو بتمرة     علـى عمل يف الذمة أو لغري اخلدمة  فيجوز وقد أجر علي نفسه من يهودي يسقي                

     Ƒقـره الـنǖفρ                وأكـل منه وهذا إذا كانت اإلجارة على عمل ليس فيه تعظيم شعائر الكفر كبناء 
   .201الكنائس وحنو ذلك فال يعينهم على الكفر

  
  .الدǹول يف محاية الكافر :ǭالǮا 

 قـد تدعو احلاجة إىل أن يدخل املسلم يف ƥاية الكافر حتقيقا للمصلحة الراجحة فقد دخل               
                Ƒاية النجاشي كما كانوا يدخلون يف جوار املشركني من أهل مكة كما دخل النƥ املسـلمون يفρ 

يف جـوار املطعم وليس Ƹفى أن ذلك مشروط بعدم إحداث مفسدة تربو على مصلحة الدخول يف                 
  .ƥايتهم 

وقـد جربت البالد اإلسالمية الدخول يف معاهدات احلماية مع أوروبا           : ( قـال اجللعـود     
وأمـريكا فكانت النتيجة هلذه احلماية االستعمار وخراب الديار وŒب الثمار وƟزئة البالد اإلسالمية              
                 Ɠسس اليهود الروس على مصر وتثبيطهم حƟ اية مع روسيا فكانت النتيجةƥ ودخلـت مصـر يف

م  م وصدق اهللا العظي 1967 – هـ   1387متكـن اليهود من إحداث اهلزمية النكراء على مصر عام           
    202) )والذين كفروا بعضهم أولياء بعȐ ( حيث يقول 

                  Ɓ املسلم ما ȫاألحايني فيتر Ȑوهـنا ال بد من التنبيه إىل جواز معاملة الكفار بالتقية يف بع
  .يكن ليتركه يف حالة االختيار 

  
  .التحالف مȜ الكفار : رابعا 

                                                           
  452:  ص4:  فتح الباري ج199

  
فلم Ɵز  , ألنه ال جيوز متكينه من استخدامه       ; وال Ɵوز إعارة العبد املسلم لكافر       :  ) 3919  ( 131 /5 قـال يف املغين رقم       200

  )إعارته لذلك
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لتحالف مع الكفار منه ما هو      التǖمل يف النصوص الواردة يف املسǖلة Ƹرج بنتيجة مفادها أن ا          
ưـنوع ومنه ما هو جائز وهذا املذهب هو التحقيق وكان عليه طائفة من األكابر كاحلافȘ ابن حجر      
واإلمـام الـنووي خالفا ملن قال بالنسخ كابن جرير وابن تيمية وابن القيم فإعمال الدليلني أوىل من     

           Ƒا ال سيما يف بعضها أن النƵإلغـاء أحـدρ   و دعي إىل مثل األحالف العادلة يف اإلسالم         نص أنه ل
  .ألجاب 

    Ƒالن ȫفقد شارρ             يف حلف املطيبني مع أعمامه وحالفت خزاعة بين هاشم واستمر ذلك يف 
  . اإلسالم وحالفوه حني دخلوا يف حلفه إبان صلح احلديبية

  
يل أنه غري   فاملنفي هو ما كان على اإلŻ والعدوان والدل       " ال حلف يف اإلسالم     " أما حديث   

وأميا حلف يف اجلاهلية Ɓ :  داللة ما بعده وهو قوله -وإن كانـت النكرة فيه يف سياق النفي     -عـام   
  .يزده اإلسالم إال قوة 

فالـتحالف على العدل ونصر املظلوم إذا خال عن احملاذير الشرعية وكان على شروطه كان               
 مالحظة أن هؤالء الكفار لو كان املسلمون        مع. جائزا سواء وقع بني املسلمني أو بينهم وبني الكفار          

  .يف حالة قوة حلاكموهم إىل مبدأ اإلسالم أو اجلزية أو السيف ولكن العجز يسقط الواجبات بقدره 
 فقـد يضـطر املسلمون إىل التحالف مع الكفار حتالفا عارضا متليه الضرورة فهو من هذه                

صل األمر إىل الضرورة بل يتصرف فيه اإلمام من         احليثـية أشبه بالدخول يف ƥاية الكافر بل قد ال ي          
بـاب السياسة الشرعية واملكر هللا ولرسوله ولدينه ولعباده الصاحلني فيتحالف مع دولة كافرة لكسر               
دولة كافرة أخرى وليس يف استطاعته جهاد الفرقتني مجيعا فيقضي على إحداƵا باألخرى بدليل فعل               

  Ƒالنρ      الفة خزاعة وألنه باب السياسة             مع خزاعة فإنه يف حربه لقرƮ ه إىلǞيكن يف ضرورة تلج Ɓ Ȉي
  .الشرعية اليت كلها خري وكلها عدل وكلها مصلحة وكلها حكمة

  
وال Ƹفـى أن مـن شـرط هذا التحالف عدم الركون إىل الكفار وعدم توليهم رغم هذا                  

ة ودرء املفاسد الراجحة    الـتحالف العارض الذي رمبا أجلǖت إليه الضرورات وحتقيق املصاſ الراجح          
وتـرجيح خـري اخلرييـن ودفع شر الشرين وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدناƵا ودرء أعظم                

 باشتراȫ املسلمني والروم يف قتال عدو هلما ما يستǖنس          ρاملفسدتني باحتمال أدناƵا ولعل يف إخباره       
فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم      ستصاحلون الروم صلحا آمنا     : (به للمسǖلة Ʈل البحث فإنه قال       

فتنصـرون وتغنمون وتسلمون Ż ترجعون حƓ تƕلوا مبرج ذي تلول فريفع رجل من أهل النصرانية                
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الصـليب فـيقول غلـب الصليب فيغضب رجل من املسلمني فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وƟمع                 
  203)للملحمة

Ưرج األخبار كما نص عليه      وإƴـا عـربنا باالسـتǞناس ألن األحكام ال تؤخذ ưا خرج             
    . ولكن حكم املسǖلة مǖخوذ من مظاŒا 204األصوليون

  
فالتحالف إذا استوż شروطه ال يكون إال مؤقتا أو مطلقا جائزا غري الزم وال يكون مؤبدا ملا                 

  .يف تǖبيده من تعطيل اجلهاد الذي هو الوșيفة الدائمة لألمة 
ن احللفاء أضعف من املسلمني أو مقاربني هلم   ومجلـة الشروط أن تكون Ż ضرورة وأن يكو        
 ويلحȘ أن هذه الشروط تشبه إىل حد كبري         205وأال يتضـمن احللف أمرا Ʈرما وأال يكون فيه مواالة         

  .شروط االستعانة بالكفار يف اجلهاد كما سنرى
  

  .االستعانة بالكفار يف القتال : ǹامسا 
د احلاجة وهو الصحيح من مذهب احلنابلة       مـن العلماء من أجاز االستعانة هبم يف القتال عن         

                 Ƒبت أن النǭ واحلنفـية ومجهـور الشافعية ومالك يف رواية عنه وقد استدل هؤالء بوقائعρ  استعان 
  . بǖفراد الكفار

فارجع فلن  : " وذهـب طائفة إىل القول بعدم اجلواز وهم مجهور املالكية واستدلوا حبديث             
     ȫأسـتعني مبشـر "    ƕل الƮ را ال           وهو نص يفșلكونه حا Ż لكونه من األدلة القولية Ż اع لصراحته

مبـيحا فهو ناقل عن معهود األصل خبالف املبيح واحلكم للزائد Ż هو الذي كان عليه العمل ملوافقته     
 كضرورة وبشروط   206ملقاصد الشريعة وروǳ التشريع فليعتمد أصال ال Ƹرج عن عمومه إال بدليل           

  .Ưصوصة 
اجلهاد أن يقاتل الناس حƓ يقولوا ال إله إال اهللا واملشرȫ ال يقاتل             : ( نتقى  قال الباجي يف امل   

لذلك، وألنه ưن يلزم أن يقاتل عنه ومتنع االستعانة به يف احلرب وإن استعني به يف األعمال والصنائع                  
  " )إنا ال نستعني مبشرȫ: " واألصل يف ذلك ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها . واخلدمة 

  
                                                           

  4292رقم 109:  ص4:  سنن أŸ داود ج203
  

   .1/106 إرشاد الفحول - 204
   .251-250 اظ االستعانة بغري املسلمني لعبد اهللا الطريقي 205
وهذا عموم مانع من أن يستعان به يف والية، أو قتال، أو شيء من األشياء، إال ما صح                   : ( 11/113 قـال ابن حزم يف احمللى        206

  .) ،  أو قضاء احلاجة، وحنو ذلك ưا ال Ƹرجون فيه عن الصغار كخدمة الدابة، أو االستǞجار: اإلمجاع على جواز االستعانة به فيه 
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 استعان بالكفار له وجوه من التǖويل إذ هو معدود ρعلـوم أن ما ǭبت يف الوقائع أن النƑ      وم
  :من املتشابه الذي ينبغي رده إىل احملكم وفهمه على مقتضاه فيقال وباهللا تعاىل التوفيق 

  .إما أنه استعان هبم يف غري القتال كاالستعانة بسالحهم وحنو ذلك
  .ه كشرع مؤبد ترجيحا لألصول على قضايا األعيان  أو هو عارض فال ينبغي إǭبات

 أو حـدث لضـرورة أو احلاجة أو مصلحة راجحة دعت إليه ومثل هذه االحتماالت ال                
ترجحه أن يعد أصال ألن تطرق االحتمال يسقط االستدالل بالنص يف Ʈل الƕاع بل قصارى أمره أنه                

  .وباهللا تعاىل التوفيق ال جيوز إال حلاجة وبشروط وهبذا جيتمع شتات األدلة 
جيوز للمسلمني االستعانة بǖهل الذمة على الكفار إذا Ɓ يكن  هلم   : ( قـال أسعد الكربيسي     

والفرق أن الشرط يف Ưالطتهم أن      . وال جيوز االستعانة بǖهل الذمة إذا كانت هلم شوكة          . شـوكة   
لم يكن باالستعانة هبم ضرر     يكونـوا حتـت قهرنا وحكمنا، فإذا كان فيهم قلة كانوا حتت قهرنا، ف             

وليس كذلك إذا كانت هلم شوكةÜ ألŒم رمبا ال يكونون حتت           . باملسـلمني، فجازت االستعانة هبم    
قهـرنا، وال يؤمن أن Ƹرجوا علينا، ويظهر دينهم، وإذا Ɓ يؤمن يف االستعانة هبم اإلضرار ال يستعان                  

إنا ال نستعني بالكفار    { : ال يف اخلرب املعروف     هبم، واألصل فيه ما روي عن النƑ عليه السالم  أنه ق           
   .207ملا رأى كتيبة حسناء، وروي أنه استعان بيهود بين قينقاع ملا كان فيهم قلة} 
  

 فإن أشرفوا على اهللكة     - ما دام يف أهل العدل منعة        -هذا عندنا   : قال أبو Ʈمد رƥه اهللا      
 أهل احلرب، وأن ميتنعوا بǖهل الذمة، ما أيقنوا         واضطروا وƁ تكن هلم حيلة، فال بǖس بǖن يلجǞوا إىل         

فإن علم  ... يف دم أو مال أو حرمة ưا ال Ʒل           -ال يؤذون مسلما وال ذميا      : أŒـم يف استنصـارهم      
 أن من استنصر به من أهل احلرب، أو الذمة يؤذون مسلما، أو ذميا              - واحدا كان أو مجاعة      -املسلم  

 وإن تلفت نفسه    -عني هبما، وإن هلك، لكن يصرب ألمر اهللا تعاىل          فـيما ال Ʒل، فحرام عليه أن يست       
  .208) أو يقاتل حƓ ميوت شهيدا كرميا-وأهله وماله 

  
  :ومجلة الشروط لالستعانة هبم عند احلاجة على ما ذكره فقهاء الشافعية أربعة 

  .أن تؤمن خيانتهم:  أوال 
  .أن يعرف حسن رأيهم يف املسلمني:ǭانيا 
  .كونوا حبيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهمأن ي: ǭالثا 

                                                           
  368 / 1 الفروق ألسعد الكرابيسي وهو حنفي املذهب اجلزء 207

  
  113 / 11 احمللى 208
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أن Ƹالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى ، وهو شرط شرطه املاوردي وأقره يف              : رابعا  
  .209زيادة الروضة

  
وما قيل يف قضية االستعانة يف مباشرة القتال ينسحب على حكم االستعانة بالكافر للتجسس                

 جيوز للحاجة إذا كان مǖمون اجلانب وأصل هذا التصرف حبكم           للمسلمني أو التخذيل عنهم وهو أمر     
           Ƒوتدرأ املفاسد وقد استعان الن ſلب املصاƟ السياسة الشرعية اليتρ      باخلريت الكافر يف أعظم قضية 

وهي اهلجرة إىل املدينة وكان احتمال أن Ƹونه واردا فيقضى على اإلسالم Œائيا ولكن ملا آمن جانبه                 
ǖمون اخليانة استعان به وال فرق بني ذلك وبني االستعانة به للجس لنا أو التخذيل عناوكان عنده م.  

بـل إذا علم بالقرائن أن الكافر ذا مروءة فإنه رمبا جاز استنصاحه يف أمور الدنيا فقد كانت                  
يف هذا جواز استنصاǳ بعȐ     : (  مؤمنهم وكافرهم قال احلافρ    Șخـزاعة عيـبة نصـح لرسول اهللا         

ن وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل اإلسالم على              املعاهـدي 
غريهـم ولـو كانوا من أهل دينهم ويستفاد منه جواز استنصاǳ بعȐ امللوȫ العدو استظهارا على                 
غريهـم وال يعد ذلك من مواالة الكفار وال موادة أعداء اهللا بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة                  

   210) وإنكاء بعضهم ببعȐ مجعهم
    

وقـد أحسن جدا احلافȘ يف تقييد علم ذلك بالقرائن وكǖن األصل أنه غري أمني فإذا علمنا                 
 ρبالقرائن نصحه جاز استنصاحه ومن أمثلة ذلك أن أبا طالب على كفره ال ميكن أن يسلم الرسول                  

 متنع من ذلك ، كذلك خزاعة       أو Ƹـونه ويظاهر عليه صناديد قريȈ فقرينة القرابة وكونه Ʒنو عليه           
  . فإن حلفهم لبين هاشم Ż للمسلمني مع استحكام عداوőم لقريȈ قرينة على إيثارهم نصرته عليهم 

  
  .االستعانة بسالǳ الكفار  :سادسا 

ال يوجد يف الكتاب والسنة وال يف أقوال الفقهاء ما مينع من االستعانة بسالǳ الكفار اشتراء                
 السالǳ من صفوان بن أمية ولكن     ρيف السنة زيادة على أصل اإلذن استعارة النƑ         أو عارية بل الثابت     

يقـيد ذلك مبا تقيد به سائر العقود الصحيحة بǖال جير ذلك إىل حدوث مفسدة كمودőم أو مواالőم   
فإن أو التǭǖر مبناهجهم وأخالقياőم خاصة إذا تالزم اشتراء السالǳ منهم بتدريبهم إيانا على استعماله               

العـادة يف املبتعـثني إىل بالد الكفر لتعلم استخدام السالǳ أو لغري ذلك أŒم يتǭǖرون تǭǖرا بليغا إىل                   
فرياعى يف مثل   .درجـة كبرية بالكفار فǖعقبهم ذلك توليهم من دون املؤمنني كما هو شاهد الواقع               

                                                           
   وما بعدها6/19مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج للشربيين :  اظ 209

  
   5/338  الفتح 210
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ط الباطلة فهو باطل كǖن     هـذا العقود ميزان املصاſ واملفاسد فما أدى إىل مصادمة الشرع من الشرو            
تبيعـنا الدولة الكافرة سالحا وتشترط عدم استعماله ضد دولة معتدية معينة كإسرائيل فالشرط باطل             
ألنـه يبطل فريضة جهاد الدفاع وما أدى إىل ترȫ الواجب ففعله حرام ألن ما يؤدي إىل فعل احلرام                   

  .فتركه واجب 
عري سالǳ املشركني وعدőم لقتال عدوه كما        أن يست  – أي اإلمام    –له  : ( قـال ابـن القيم      

  .211) أدرع صفوان وهو يومǞذ مشرρ ȫاستعار رسول اهللا 
فاالسـتعانة بسـالǳ الكفار استعارة أو استǞجارا ال حرج أن يستفيد منها اإلمام لتحقيق               

دون وșاهر احلديث أن اإلمام استعان بفرد من الكفار وال Ƹفى أن الطائفة اليت هي               .مصلحة اجلهاد   
 Ý مام أن يستقرض من دولة قويةɌاملسلمني يف القوة هلا احلكم نفسه ولكن هل ل  

الـذي يوافق األصول أن ذلك ưنوع ملا يترتب عليه من املفاسد اجلسيمة فقد يكون ذريعة                
  .  ، وما يوم حليمة بسر 212للتدخل واالحتالل كما وقع لتونس فإنه كان سببا الحتالهلا

  
 *-      ǡلة وهو أمر شديد وصدوره من         من الكفار  أمـا االسـتيهاǖفال جيوز للنهي عن املس 

   213اإلمام أشد إال أن يربطه مع الكفار حلف فيجوز عند احلاجة ملا يف التحالف من التناصر والتعاون
  

وميكـن لɌمام لتفادي مثل هذه الورطات يف حالة الضرورة أن يفرض الضرائب على الرعية          
  .مبا فيهم أهل الذمة 

هذا خروج عن األصل الكبري الذي يسري حكمه يف حالة القوة واملنعة وهو أن اهللا               وكـل   
تعاىل أباǳ للمؤمنني به دماء الكافرين به وأمواهلم وأعراضهم ونساءهم وذراريهم أن يتخذوهم خوال              

  .وعبيدا إال أن يدخلوا يف الذمة ويلتزموا الصغار 
  

  .ها االستعانة يف التصرفات املالية وƲو: سابعا 
Ɵوز االستعانة يف اجلملة بغري املسلم، سواء أكان من أهل          : ( جـاء يف املوسـوعة الفقهية       

الكتاب أم من غريهم يف غري القربات، كتعليم اخلط واحلساب والشعر املباǳ، وبناء القناطر واملساكن               
بات كاألذان واحلǰ   وال Ɵوز االستعانة به يف القر     . واملسـاجد وغريها فيما ال مينع من مزاولته شرعا        

وتعلـيم القـرآن، ويف األمور اليت مينع من مزاولتها شرعا، كاơاذه يف والية على املسلمني، أو على                  
                                                           

  3/479 زاد املعاد 211
   .303-302 وص 260غري املسلمني  اظ االستعانة ب212
   .281 و 249 اظ االستعانة بغري املسلمني 213
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وقد تباǳ االستعانة بǖهل الكتاب، دون غريهم من املشركني واŎوس ومن على شاكلتهم             . أوالدهـم 
   214)وىل االصطياد والذبح ملسلم يف بعȐ األمور، مثل الصيد والذبح، أما املشرȫ واŎوسي فال يت

  
 فجائزة سواء كانوا يف دار اإلسالم أو يف دار احلرب            أمـا املعاملة التǲارية مȜ الكفار      - ا  

ومناط اإلذن يف هذا املوطن هو حتقيق املصاſ اخلالصة أو الراجحة ودرء املفاسد اخلالصة أو الراجحة                
  .ها وتعطيل املفاسد وتقليلها إذ الشريعة احلكيمة جاءت بتحصيل املصاſ وتكميل

وقـد كـان املسلمون يتعاملون مع اليهود يف املدينة ألن املنع من ذلك يف حالة االختالط                 
وكوŒم من سكان الدار فيه من إحلاق احلرج والعنت ما فيه ألن املسلمني Ʒتاجون إليهم وعلى هذا                 

ن استغين عنهم أجلوا منها وهو مذهب       Ƹـرج اإلذن يف بقائهم يف مدائن املسلمني ما احتيǰ إليهم فإ           
  . الطربي وطائفة 

                ſا قائمة على تبادل املصاŒاحلربيني جيوز االستعانة هبم يف حنو املعاملة التجارية أل Ɠبـل ح
وحتقيق اخلري الراجح ألهل دار اإلسالم فما انفرد به املالكية من املنع من التصدير ألهل احلرب بسبب                 

 معارض بǖن هذه املفاسد إذا قابلت       215وجريان أحكامهم على التجار املسلمني    أن يف ذلك تقوية هلم      
مصـاſ املعاملـة بدت مرجوحة والذي Ƴشاه من الكفار منه ما هو حق هللا تعاىل ومنه ما هو حق                    
للمسلمني فما كان حقا هللا تعاىل حنو املتاجرة معهم يف احملرمات كاخلمر واخلƕير منع وما كان حقا                 

بيعهم ما يتقوون به على حربنا به من أنواع السالǳ وحنوه منع أيضا وما حقق مصلحة   للمسـلمني ك  
راجحـة فإنه جيوز على ما فيه من املفسدة املرجوحة فاملنع إƴا هو للمفسدة الراجحة حلق اهللا أو حلق                   

  .الدار كاملعاملة الربوية وحنوها من املنكرات كالقمار وحنوه فال جيوز  
  

 يسافرون إىل دار احلرب للتجارة كما أنه ال مانع من دخول Ɵار احلربيني              وقد كان الصحابة  
بǖمان إىل دار اإلسالم للتبادل التجاري ألن يف ذلك مصلحة املسلمني ومن أجل هذا املناط منعنا من                 

م بيعهم ما ال جيوز أو ما فيه مضرة تعود علينا وبرهان هذه اجلملة أن ƣامة بن أǭال احلنفي بعد أن أسل                    
إين واهللا ما صبوت، ولكين واهللا أسلمت،       : " صبوت Ý فقال    : فإنـه قـال ألهل مكة حني قالوا له          

 وكانت  – وآمنت به، واƇ اهللا الذي نفس ƣامة بيده، ال تǖتيكم حبة من اليمامة               ρوصـدقت Ʈمدا    
يȈ،  وانصرف إىل بلده، ومنع احلمل إىل مكة، حƓ جهدت قر          ρ حƓ يǖذن فيها Ʈمد      –ريـف مكة    

                                                           
  4/19 املوسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت  214
  7/114 املوسوعة الفقهية 215
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 ρ يسǖلونه بǖرحامهم أن يكتب إىل ƣامة، Ʒمل إليهم الطعام، ففعل رسول اهللا           ρفكتبوا إىل رسول اهللا     
216  "  

   
 ǡ-التوكيل :   

إن وكل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه صح توكيله سواء كان ذميا أو              : (قال ابن قدامة    
   .217)متسǖمنا أو حربيا أو مرتدا ألن العدالة غري مشترطة فيه

فما Ɓ يفتقر إىل نية وأمكن النيابة فيه جاز أن يوكل فيه الكافر على تفصيل ونزاع يف بعضه                  
كصـب املـاء على املتوضǜ وإحصاء املال وإخراج زكاته وذبح األضحية وما افتقر إىل نية التقرب                 

هاد قد مضى   كالعـبادت احملضة Ɓ جيز االستعانة فيه بالكافر إال تفصيال يف حكم االستعانة هبم يف اجل               
  .حتريره 

وذهب طائفة من العلماء إىل أنه ال جيوز أن ينوب الكافر عن املسلم يف ذبح األضحية سواء                 
كـان كـتاŸ أو وǭين ألŒا قربة ففارقت غريها ưا ليس بقربة وأجاز اجلمهور مع الكراهة أن يذبح                   

وطعام ( بينهما وإلطالق اɇية    الكـتاŸ اهلدي واألضحية قياسا على غري األضحية فرأوا أنه ال فارق             
  ) الذين أوتوا الكتاب حل لكم 

   
وقـد أشـرنا إىل أن عامـة مسائل العقود املالية Ɵوز فيها الوكالة وهي عقد جائز و ليس                   

  : وهي نوع استعانة إال ما يلي 218بالزم
 …تصح الوصية إىل الرجل العاقل املسلم احلر العدل إمجاعا وال تصح            : ( قـال ابـن قدامة      

 فال  …الكافر ليس من أهل  الوالية على مسلم         ]ألن   [ …وصـية مسلم إىل كافر بغري خالف نعلمه       
تصـح وصـية مسلم إليه ألنه ال يلي على مسلم وألنه ليس من أهل الشهادة وال العدالة فلم تصح                    

   219)الوصية إليه كاŎنون والفاسق
  

 220لعلماء وهو مذهب أƥد   وال جيعـل الكافـر ناșرا على الوقف على الصحيح من قويل ا            
   .221والظاهر أن ذلك لفقد األمانة ألن الشافعية اشترطوا يف ناșر الوقف العدالة

                                                           
  9/66م ، 1994هـ 1414  سنن البيهقي الكربى Ʈمد عبد القادر عطا،  مكتبة دار الباز مكة املكرمة 216
  73:  ص5: ملغين ج ا217

  
  .2/208 املعونة على مذهب عاƁ املدينة للقاضي عبد الوهاب حتقيق Ʈمد إمساعيل الشافعي دار الكتب العلمية بريوت 218
  144- 143:  ص6:  املغين ج219

  
   .7/66 اإلنصاف 220
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ومـن بديع أقوال املالكية أŒم Ɓ جييزوا توكيل ذمي عن مسلم يف البيع والشراء وعللوا ذلك                 

عل اهللا للكافرين   ولن جي (  وقد قال تعاىل     222جبهل أحكام البيع وألنه رمبا أغلȘ يف التقاضي من مسلم         
  . وقد خالفوا مجهور العلماء يف هذا ) على املؤمنني سبيال 

  
كما ال يكون الكافر وليا على املسلمة يف النكاǳ ولو كان والدها ألنه ال والية لكافر على                 

ولكن يقوى الƕاع يف توكل الذمي      ) ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال        ( مسـلم قال تعاىل     
ـ   بول الـنكاǳ للمسلم من املسلمة ومن جوز ذلك نظر إىل كون امللك للزوج ال للوكيل ولكن                 يف ق

    .223التحقيق اجتناب ذلك وهو الذي رجحه ابن تيمية
  

  .224ال جيوز توكيل الكافر يف Ưاصمة املسلم ذكره يف حاشية الدسوقي: وقد قال املالكية 
  

وتوكيل احلرŸ املستǖمن مسلما ال خالف يف       توكيل املسلم حربيا مستǖمنا     : ( قال ابن املنذر    
   225)جوازه

  
    

 ينقل عن العلماء    226 فالظاهر أنه جائز للحاجة وإن كان ابن بطال        استǲǞار الكفار   أما -ج  
عامة الفقهاء جييزون استǞجارهم عند الضرورة وغريها ملا يف ذلك من املذلة هلم             : ( اجلواز مطلقا قال    

  .227)م نفسه من املشرȫ ملا فيه من إذالل املسلم وإƴا املمتنع أن يؤاجر املسل
والذي يظهر يل أن هذا هو مذهب البخاري فقد قيد ذلك بالضرورة وبعدم وجدان املسلمني    

.  
  .وقد استǖجر رسول اهللا هاديا خريتا مشركا أǭناء هجرته إىل املدينة كما رواه البخاري 

                                                                                                                                                                      
   4/296 اظ إعانة الطالبني، السيد البكري ، دار الفكر بريوت 221
   ǳ3/386-387 الكبري حتقيق Ʈمد عليȈ  دار الفكر بريوت   اظ حاشية الدسوقي على الشر222
   .32/18 اظ ƭموع الفتاوى 223
  3/387 اظ حاشية الدسوقي على الشرǳ الكبري حتقيق Ʈمد عليȈ  دار الفكر بريوت  224
  .4/480 الفتح 225

  
رطƑ املالكي، ويعرف هو علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري، الق      ) م1057-000) (هـ449-000: ( ابن بطال    226

  . بابن اللجام، Ʈدث فقيه، من آǭاره شرǳ اجلامع الصحيح للبخاري قي عدة أسفار و االعتصام قي احلديث 
  87 ص 7معجم املؤلفني 

  
  4/442 الفتح 227
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ط الدǗيل هاديا يف وقت اهلجرة رواه       يف استǞجار النƑ اهللا بن أريق     : ( وقـال ابـن القـيم       
الـبخاري وهـو كافـر دليل على جواز الرجوع إىل الكافر يف الطب والكحل واألدوية والكتابة                 
واحلساب والعيوب وحنوها ما Ɓ يكن والية تتضمن عدالة وال يلزم من ƭرد كونه كافرا أن ال يوǭق                  

   .228)يق وال سيما يف مثل طريق اهلجرة به يف شيء أصال فإنه ال شيء أخطر من الداللة يف الطر
  

واالسـتǞجار ملـثل هذه األعمال ال مفسدة فيه بل قد يتعني طريقا للمصلحة فهو يف أمور                 
مشـتركة بـني بين آدم ال يظهر معƖ والية الكافر وال التذلل له بل العكس فإن استعماله هو الذي                    

  . من الكافر إال للضرورة املشروطة يتضمن معƖ اإلذالل له لذلك كره للمسلم أن يؤاجر نفسه
بـل يسـتǖجر فيما هو من وسائل التعبدات ưا ال يفتقر إىل نية كبناء املساجد فإنه جيوز أن                   
يباشـر بناءها وأن تبƖ مباله على الصحيح من قويل العلماء وإƴا يكون ذلك للحاجة وليس ملن منع                  

ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا       ( اىل  مسـتند صريح يف املسǖلة غاية ما استدلوا به قوله تع          
إƴا يعمر مساجد اهللا    * شـاهدين على أنفسهم بالكفر أولǞك حبطت أعماهلم ويف النار هم خالدون             

مـن آمن باهللا واليوم اɇخر وأقام الصالة وآتى الزكاة وȈƸ Ɓ إال اهللا فعسى أولǞك أن يكونوا من                   
  .فيها على املطلوب بل هي يف نفي الشǖن ال نفي اجلواز وال دليل  .18-17التوبة ) املهتدين 

جيوز أن يتوىل   ( قال ابن قدامة    .وهـذا أمر ال والية فيه وال إذالل للنفس وال علو وال إعزاز              
   229)الكافر ما كان قربة للمسلم كبناء املساجد والقناطر 

  
جح املنع من متكينه وقـد تنازع الناس يف أنواع من االستǞجار كاستنساǷ املصاحف فإن الرا        

من نسخه خشية أن متتد يده إلهانته بل ال جيوز متكينه من شراء املصحف وال كتب احلديث والفقه                  
فـإن فعل بطل الشراء ألن Ɵويز ذلك ذريعة إىل ابتذاله وإهانته لذلك منعوا من رهن املصحف عند                  

آن إىل أرض العدو Ưافة أن       عن السفر بالقر   ρالذمـي وكـل هذا داخل يف العموم املعنوي من Œيه            
  وكذلك العمل على الزكاة منع منه مجهور العلماء لوجود معƖ الوالية بل اشترط اجلمهور                230يناله

   .231يف العامل عليها زيادة على اإلسالم العدالة
  

                                                           
  725:  ص3:  بدائع الفوائد ج228
   .11/116 املغين 229

  
  290 -289:  ص9:  املغين ج230

  
   .7/317 اظ املغين 231
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كمـا يكـره على الصحيح استرضاع Ǟșر كافرة إال عند احلاجة، سدا للذريعة املفضية إىل                
   .232يها إذ تصري أمه من الرضاعشبهه هبا وميله إل

  
طلب أفراد املسلمني املال من أهل الذمة ال جيوز ملا فيه من التذلل             : طلـب املال منهم      -د    

واخلضوع وقد صح النهي عن املسǖلة، أما إذا كان الطالب هو إمام املسلمني فاألمر Ƹتلف فإذا اضطر               
ا قصرت نفقة الزكاة واجلزية وغريƵا وƁ       إىل ذلـك سـاȟ له ألŒم من سكان الدار كاملسلمني فإذ           

                Ƒتكـف وكـان يف حاجة شديدة ملصلحة اجلهاد جاز ذلك ، وقد سعى النρ     عند اليهود يف املدينة 
للديـة وسعى لالستعانة هبم على قتال قريȈ رغم أن اجلزية Ɓ تضرب بعد عليهم ولكن كوŒم من                  

  .ا أن يف مال املسلمني حقا سوى الزكاة سكان الدار Ʒتم أن يف أمواهلم حقا سوى اجلزية كم
  

وقد يعترض على هذا بǖن الواجب عليهم هو اجلزية فقط فتوșيف غريها عليهم فيه șلم هلم                
فـيقال ليس األمر على إطالقه بل يوșف غريها عند الضرورة كما يوșف غري الزكاة على املسلمني                 

س بل حنن على هذا األصل حلرمة األموال     وهذا ال يصادم أصل حترƇ الضرائب واملكو       233عند الضرورة 
ولكن للضرورات أحكام غري أحكام االختيار فإن اإلمام إذا اضطر وƁ يفعل فلم يتدارȫ األمر خشي                
االصطالم على أهل الدار كلهم فهو يف هذه احلالة شبيه مبن اضطر إىل أكل امليتة فلم يǖكل حƓ مات                   

ألن حكم الضرورة يسري فيهما مجيعا ، ولكن كل ذلك          فإنه ميوت عاصيا وال يضر اختالف احلقني        
مشروط خبلو بيت املال وبيت املال له مصادر أمواله اليت ال ينبغي أن تتعطل كالغنائم والفيء والزكاة                 
واجلـزية وغريهـا فإن خال بيت املال لتفريط اإلمام يف التحصيل من املصادر اليت دل عليها الشرع                  

خلالفة Ɓ يكن له أن يعوض عن تفريطه بǖخذ أموال املسلمني وال أموال             واشتغاله عن حتقيق مقاصد ا    
  .أهل الذمة فتقصريه ال جيعل عذرا له ألن الشريعة Ɓ تعذره يف ذلك 

  
ومن أهل  : ( الودائع عند الكافر للحاجة إذا أمنا جانبه قال اهللا تعاىل            استيداع  وƶوȁ –هـ  

م من إن تǖمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما  الكتاب من إن تǖمنه بقنطار يؤده إليك ومنه       
.(  
  

                                                           
  5/459القناع للبهوź  اظ كشاف 232
 اظ النوازل اجلديدة الكربى فيما ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى املسماة املعيار اجلديد اجلامع املعرب عن فتاوى املتǖخرين                    233

 احملمدية ص   –م مطبعة فضالة    1999هـ  1420مـن علماء املغرب تǖليف أŸ عيسى املهدي الوزاين مقابلة وتصحيح عمر بن عباد               
276-277.   



  77

إنك رجل  : (  لسعد   ρ إذا كان ǭقة وقد قال النƑ        اسـتطباǡ الكافر للحاجة     وƶـوȁ  –و  
وذلك أن الطب ال والية فيه من الكافر        ) مفؤود، ائت احلارث بن كلدة أخا ǭقيف فإنه رجل يتطبب           

وإƴا ذكرنا قيد احلاجة اتباعا     . اليت يقع ألجلها املنع من االستعانة هبم         على املسلم وال غريها من املعاين     
 ولعل مدركهم أن الثقة ليست وصفا الزما فيهم فقد يكون           234للعلمـاء الـذين كرهوه لغري ضرورة      

بعضـهم ǭقة وقد يكون غري ذلك كما أǭبتت التجارب فيكون احلكم جائزا للحاجة ولكن إذا وجد                 
  .سلمني استغين عن الكافر الطبيب الكفء من امل

  
واسـتقدام الدولـة أطـباء كفارا قد يورث خلال وƷدث فسادا ال سيما من الدول الوǭنية                 
والدهـرية لذلك ينبغي أن Ʒاط ذلك جبملة من التدابري الوقائية ال سيما وعالجهم ال يكون مقصورا                 

 هذا ما فيه وقد علمنا من       علـى الرجال وحدهم بل قد تدعو الضرورة إىل أن يطببوا املسلمات ويف            
( جزئيات الشريعة أن الشارع يتشوف إىل صيانة املسلمة حƓ من غري نسائها كالكافرات لقوله تعاىل                

  .ولعل هذا هو السر يف قول بعضهم بالكراهة ) .أو نسائهن 
لذلك ينبغي أن يعلم أن هذه العلوم من فروض الكفايات اليت Ɵب على ƭموع األمة فينبغي                

  .ي لتحصيلها ليقع االستغناء عن أصحاب اجلحيم السع
  
  ȁ-    وجيـوز   Ƀطلب العلم الدنيو       Ƒعندهم للحاجة وقد جعل الن ρ       فداء من ال مال له من 

            Ƒأسـارى بـدر أن يعلم أوالد األنصار الكتابة وأمر النρ     ابت أن يتعلم لسان السريانية أماǭ زيد بن 
  . املباشرة ألخذ العلم وما قد ينجر عنها منتفيةاالستفادة من كتبهم فتجوز من غري حاجة ألن

                 Ɠوكـل مـا جـاز للحاجة وجب على املسلمني أن يسعوا لرفع النقص الذي عندهم ح 
  .يستغنوا عن الكفار 

 وقد رأينا   235ففي ƭال التدريس وتǖليف العلوم الشرعية فال جيوز مطلقا        أمـا العلم الشرعي     
  .ني فضال عن غري املختصني كاحلقوقيني وحنوهم كيف تǭǖر علماء Ưتصون بǖفكار املستشرق

وƁ يعلم يف تاريخ األمة كله أن توىل العلماء التدليل على أراجيف الكافرين واملنافقني إال يف                
العصر املتǖخر حƓ صار يرجح قول الكافرين واملنافقني على قول علماء األمة السابقني ويبحث له عن         

لومة من االضطرار فقد كان الكفار واملنافقون يلقون الشبهة         الـدالئل كمـا حدث يف غري قضية مع        
ويتـركون حتريـر أدلتها لبعȐ علماء املسلمني حƓ صارت تذكر أقواهلم واليت هي يف احلق أقوال                 

                                                           
    2/53 وهو املشهور من مذهب أƥد، انظر اإلقناع 234
   .279 اظ االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي لعبد اهللا الطريقي 235
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الكافـرين واملـنافقني قوال ǭانيا يف املسǖلة يرجح يف غالب األحوال على القول اɇخر الذي هو قول                  
  .األمة 

فليحذر الذين Ƹالفون عن أمره أن      (  كما قال تعاىل     ρاملخالفة عن أمره    وهـذا كله نتيجة     
 عمر عن االطالع على صحيفة من التوراة وقال  ρوقد Œى النƑ    ) تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم       

 فإن عادة الكفار يف تبديل الشرائع واحلقائق معلومة         236)لو كان موسى حيا ما وسعه إال أن يتبعين          ( 
 على أحواهلم وقد ضربوا بقسط وافر يف حتريف الكتابني Ż انتبهوا أخريا إىل أن االكتفاء بغزو                 للمطلع

املسـلمني عسـكريا ال يكفـي بل ال بد من غزوهم فكريا عن طريق االستشراق وبث الشبهات                  
  .واألراجيف حول اإلسالم وحقائقه فكيف يؤمتنون عليه وهو هلم عدو وهم قد حرفوا كتبهم 

  
غـري هـذا كاألمـور التنظيمـية كعمل الفهارس وتنظيم املكتبات وطبع الكتب              أمـا يف    

واملوسـوعات فـال حرج فيه إذا كان فيه مصلحة، فكتاب كاملعجم املفهرس أللفاظ احلديث وهو                
للفـيف من املستشرقني ميكن اإلفادة منه ولو قورن بتحفة األشراف للمزي لبدا أيسر يف الوصول إىل        

" : فنسنك  " لعالمة أƥد Ʈمد شاكر عن كتاب مفتاǳ كنوز السنة  للمستشرق            وقد قال ا  .املطلوب  
لـو وجـد بني يدي مثل هذا املفتاǳ لسائر كتب احلديث لوفر علي أكثر من نصف عمري الذي                   (

إن اهللا ينصر هذا الدين برجال ال خالق هلم          " ρ وكل هذا يدخل يف باب قوله        237)أنفقته يف املراجعة    
   "238إن اهللا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر " رواية ويف " عند اهللا 

  
هذا جائز  : ( قـال شيخ اإلسالم يف سياق كالمه عن االنتفاع بǭǔار الكفار يف أمور الدنيا               

كمـا جيوز السكƖ يف ديارهم ولبس ǭياهبم وسالحهم وكما Ɵوز معاملتهم على األرض كما عامل                
   Ƒالـنρ       Ƒجر النǖيهود خيرب وكما است ρ و وأبو بكر ملا خرجا من مكة مهاجرين ابن أريقط رجال            ه

وائتمناه على أنفسهما ودواهبما ووعداه غار ǭور       -واخلريت املاهر باهلداية    -من بين الديل هاديا خريتا      
 مسلمهم وكافرهم وكان يقبل نصحهم وكل هذا        ρصبح ǭالثة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول اهللا         

  . ويذب عنه مع شركه وهذا كثري ρصر النƑ يف الصحيحني وكان أبو طالب ين
ومن أهل الكتاب من إن تǖمنه      ( فـإن املشركني وأهل الكتاب فيهم املؤمتن كما قال تعاىل           

وهلذا جاز ائتمان   ) بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تǖمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما                 
كافر إذا كان ǭقة نص على ذلك األئمة كƥǖد وغريه إذ           أحدهم على املال وجاز أن يستطب املسلم ال       

                                                           
  26421 رقم 5/312هـ  1409،  1 مصنف ابن أŸ شيبة حتقيق كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد الرياض، ط236
فنسنك نقله إىل العربية Ʈمد فؤاد عبد الباقي        . ي  . أ  " مفتاǳ كنوز السنة    : شر لكتاب    الـورقة الثانية من الكتاب يف كلمة النا        237

   م 1983 – هـ 1403دار إحياء التراث العرŸ بريوت 
  111 رقم 1/105 صحيح مسلم 238
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ذلـك من قبول خربهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان هلم على ذلك وهو جائز إذا Ɓ يكن فيه                    
مفسـدة راجحة مثل واليته على املسلمني وعلوه عليهم وحنو ذلك فǖخذ علم الطب من كتبهم مثل                 

طبابه بل هذا أحسن ألن كتبهم Ɓ يكتبوها ملعني من املسلمني           االسـتدالل بالكافر على الطريق واست     
حـƓ تـدخل فـيها اخليانة وليس هناȫ حاجة إىل أحد منهم باخليانة بل هي ƭرد انتفاع بǭǔارهم                   

    239. )كاملالبس واملساكن واملزارع والسالǳ وحنو ذلك 
  

  . ǭامنا االستعانة ŏم يف القضاǒ وتوابعه
  .مة يف الشهادات  ال يستعاȷ بǖهل الذ-ا 

ال يسـتعان بǖهل الذمة وال غريهم يف الشهادة على املسلمني قوال واحدا إال يف الوصية يف                  
املائدة ) أو آخران من غريكم     ( السـفر عـند الضرورة عند احلنابلة والطربي وابن حزم لقوله تعاىل             

106.   
 والية لكافر على مسلم لقوله      ذلك أن يف الشهادة من معاين الوالية ما ال Ƹفى واملقرر أنه ال            

  ) .ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال ( تعاىل 
( أمـا االسـتعانة ببعضـهم يف الشهادة على بعȐ فاجلمهور على عدم قبوهلا لقوله تعاىل                 

  .وهم ليسوا عدوال) وأشهدوا ذوي عدل منكم 
ل، وال Ɵوز شهادة أهل الذمة      وƟوز شهادة املسلمني على مجيع أهل املل      : (  قال ابن فرحون  

علـى شـيء من أمور املسلمني يف مذهب مالك ال يف وصية، وال يف سفر، وال يف حضر، وال Ɵوز    
   .240)شهادة يهودي على نصراين، وال بالعكس 
  . وابن القيم 241وقبلها احلنفية وهو اختيار ابن تيمية

  
  ǡ-      فيما بينهم ǒم خ     . توليهم القضاŒم إذا     وقد بينا فيما مضى أŒاضعون حلكم اإلسالم وأ

حتاكمـوا إلينا وجب علينا احلكم بينهم حبكم اإلسالم وبعȐ العلماء يوجب احلكم بينهم بال خرية                
تكون لنا وهو الصحيح ،فيجب أن حنكم بينهم باإلسالم فال يكون الذمي قاضيا بني الذميني ألن يف                 

هلم الذمة إال بشرط التزام أحكام امللة وهو        ذلك متكينهم من احلكم بغري حكم اإلسالم وهم Ɓ تعقد           
Ýرجهم عنهƸ الصغار الذي تشوف اهللا تعاىل إىل إلزامهم إياه فكيف يبيح ما Ɩمع  

                                                           
   115 – 114:  صƭ  :4موع الفتاوى ج239
  1/97  تبصرة احلكام البن فرحزن دار الكتب العلمية 240
  .30/396اوى  اظ ƭموع الفت241
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أمـا أن Ʒكم الذمي حبكم اإلسالم فهو غري مؤمن به وغري عاƁ به فما ذهب إليه احلنفية من             
ظم الواليات الدينية وقد قاس احلنفية Ɵويز ذلك بعيد عن روǳ الشرع ومقاصده زيادة على أنه من أع     

ذلك على جواز شهادőم فيما بينهم ولكن هذا االستدالل ضعيف ألن مذهب احلنفية يف هذه القضية                
  فكيف يقوم الظل والعود أعوج Ý. نازعهم فيه اجلمهور 

ى ولن جيعل اهللا للكافرين عل{ : فال يوىل كافر على مسلمني لقوله تعاىل        : ( قـال الشربيين    
وال سبيل أعظم من القضاء، وال على كفار، ألن القصد به فصل األحكام، والكافر              } املؤمنني سبيال   

   242)جاهل هبا 
  

  . استكتاŏم يف الوșائف اخلطرية كالقضاǒ -ج 
روى  : ( 118آل عمران   ) ال تتخذوا بطانة من دونكم      ( قـال ابن كثري  عند قوله تعاىل         

     Źحا Ÿكاتب، : رضي اهللا عنه    : خلطاب  قيل لعمر بن ا   : ابـن أ Șإن هنا غالما من أهل احلرية ،حاف
  .قد اơذت إذن بطانة من دون املؤمنني : فلو اơذته كاتبا Ý قال 

 ففـي األǭـر مع هذه اɇية دليل على أن أهل الذمة ال جيوز استعماهلم يف الكتابة، اليت فيها                   
اليت Ƹشى أن يفشوها إىل األعداء من أهل        اسـتطالة علـى املسلمني، واطالع على دواخل أمورهم          

  243.)احلرب 
وال يستعان بǖهل الذمة يف عمالة وال كتابة ألنه يلزم منه مفاسد أو             : ( وقـال شيخ اإلسالم   

  .244)يفضي إليها وسǞل أƥد يف رواية أŸ طالب يف مثل اخلراج فقال ال يستعان هبم يف شيء 
  

 يستعني مسلم بذمي يف شيء من أمور        قال بعȐ أصحابنا ويكره أن    : وقـال ابـن مفلـح     
املسلمني مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة يفء وغنيمة وحفȘ ذلك ونقله إال ضرورة قال يف                

  . 245) الرعاية الكربى وال يكون بوابا وال جالدا وحنوƵا
القضاء أعظم من الشهادة وال يوىل أحد من أهل الذمة شيǞا من أمر             : (وقـال السرخسـي     

  246.) كتابة وال مسائلة لظهور اخليانة منهم يف أمور الدين والسعي يف إفساده على املسلمني القضاء
  

                                                           
  6/263 مغين احملتاج إىل ألفاظ املنهاج 242
   )1/407(  عمدة التفسري 243
  5/540 الفتاوى الكربى البن تيمية 244
  2/454 اɇداب الشرعية واظ غذاء األلباب أيضا 245
  16/110هـ ،  1406 املبسوط، السرخسي، دار املعرفة بريوت، 246
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ومـن توابـع هذه املسǖلة أنه مينع من تويل وșيفة املترجم لوجود معƖ النهي فيه وأوىل ألنه                  
ي وقد نص الشافعي رƥة اهللا عليه على أن املترجم الذ         : ( أخطـر مـن منصب الكتابة قال اجلويين         

ينهـي إىل القاضـي معـاين لغات املدعني جيب أن يكون مسلما عدال رضا ولست أعرف يف ذلك          
   247.)خالفا بني علماء األقطار 

  
وكـل ما قد ǭبت بالسنة من أنواع االستعانة أو دل عليه اإلمجاع فهو Ưصوص من عموم                 

وهو املنع إال أن يثبت فكǖن احلديث أكد األصل يف معاملة الكفار " إنا ال نستعني مبشرȫ  " حـديث   
وهذا عموم مانع من أن يستعان به يف والية، أو قتال، أو            : ( العكس  وهو مذهب ابن حزم فقد قال       

كخدمة الدابة، أو االستǞجار، أو     : شيء من األشياء، إال ما صح اإلمجاع على جواز االستعانة به فيه             
   248.)قضاء احلاجة، وحنو ذلك ưا ال Ƹرجون فيه عن الصغار 

باب استǞجار املشركني عند الضرورة أو      :( وكǖنه مذهب اإلمام البخاري فإنه ترجم بقوله        
  Ƒيوجد أهل اإلسالم وعامل الن Ɓ إذاρ 249) يهود خيرب   

  
ويلحـȘ يف كـل ما ذكرنا أن مناط املنع هو حيث تترجح املفسدة يف ديننا ودنيانا ومناط                  

 وتكون علة املنع تارة Ŏرد قطع املواالة وتارة لقصد          اإلذن حـيث تتـرجح املصلحة يف ديننا ودنيانا        
  .إصغارهم وتارة لعدم أمنهم وتارة لكوŒم ال يتƕهون عن احلرام وتارة مينعون ألŒا والية وهلم جرا 

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                           
 هـ ، ص    1401حتقيق ودراسة عبد العظيم الديب مطبعة Œضة مصر الطبعة الثانية            الغياǭـي لɌمام احلرمني أŸ املعايل اجلويين         247
  232 رقم 157

  
  11/113 احمللى 248
  442:  ص4:  فتح الباري ج249

  



  82

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ƆاǮاالستيزار يف الدولة اإلسالمية : الفصل ال ȓشرو.  
 ȷاǮوفيه مبح:    
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  .لشروȓ بوجه عام يف الدولة اإلسالميةا: املبحث األول 
 ƆاǮنتها: املبحث الȁمناقشة األدلة وموا.  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 ƆاǮاالستيزار يف الدولة اإلسالمية : الفصل ال ȓشرو.  
  .الشروȓ بوجه عام يف الدولة اإلسالمية :املبحث األول 

  .املقصود بالدولة اإلسالمية : املطلب األول 
دولة اإلسالمية ألن الكالم يف املسǖلة Ʈل البحث منصب عليها فما           ال بد من حتديد مفهوم ال     

مفهومهاÝ وهل تعين بالضرورة اخلالفة اإلسالميةÝ وهل يشمل البحث حكم االستيزار يف حالة تعدد              
الدولـة اإلسـالمية و يف حالة اإلمارات اإلسالميةÝ وهل يدخل يف املسǖلة Ʈل البحث االستيزار يف                 

  مية ال سيما إذا رفعت شعار اإلسالم أو متسحت ببعȐ شعائرهÝ الدولة غري اإلسال
  

  .أعتقد أن حتديد اإلجابة على هذه األسǞلة سيعطي للبحث دقة أكثر ووضوحا أوفر
وسـǖحاول يف هـذا املطلـب بيان املقصود بالدولة اإلسالمية اليت يقع الكالم عن حكم                

 الفرع األول اخلصائص األساسية للدولة       أتناول يف  فرعنياالسـتيزار وفقهـا وسـǖجعل الكالم يف         
اإلسـالمية ويف الفـرع الثاين اخلصائص التكميلية هلا وباهللا تعاىل وحده التǖييد والتوفيق وهو حسبنا                

  :  ونعم الوكيل
  

  .للدولة اإلسالميةاخلصائȌ األساسية : الفرع األول 
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ط املسǖلة إذ املسǖلة Ʈل     إن معرفة مواصفات وخصائص الدولة اإلسالمية هو مبثابة معرفة منا         
البحث يف الفصل هي االستيزار يف الدولة اإلسالمية فإذا كانت الدولة إسالمية وقع احلكم على مناطه                

  .وإن Ɓ تكن فإجراء احلكم وقتها هو إجراء حلكم يف غري مناطه وهو حبث يف غري طائل
    

الذي يفرق بني الدول    لذلك كانت العقيدة وما ينجر عنها من خصائص هي الفارق الرئيس            
وحبسـبه يقع نعت الدولة ولكن هذه اخلصائص منها ما هو ضروري ومنها ما هو دون ذلك لذلك                  

  .نتناول أوال اخلصائص الضرورية Ż نردف باخلصائص التكميلية 
  :أما اخلصائص الضرورية للدولة اإلسالمية فهي 

  .قيامها علɂ أساȃ العقيدة اإلسالمية الصحيحة : أوال 
  .أȷ تكوȷ السيادة فيها هللا تعاƂ : نيا ǭا

  .أȷ تنفذ األحكام يف الواقƜ Ȝيث تȚهر الدعوة والشرائȜ املتواترة : ǭالǮا 
  .أȷ تكوȷ دولة سنية يف توجهها العام : رابعا 

  
  .قيامها علɂ أساȃ العقيدة اإلسالمية الصحيحة : أوال 

 أǭناء اإلعداد هلا يف مكة أو بعد قيامها         املتدبر يف حال الدولة اإلسالمية قبل قيامها وذلك يف        
يلحـȘ صـبغة الطابع العقدي عليها حبيث Ɓ تقم على أساس عرقي أو لغوي أو غريها من األسس                   

 قل يا أيها الناس إين رسول اهللا        (اجلاهلـية بل قامت على أساس اإلسالم الذي هو دين الناس مجيعا             
 فليس بني اهللا تعاىل وبني عباده نسب إال اإلميان          )ني   وما أرسلناȫ إال رƥة للعامل     ( )إلـيكم مجـيعا     

     ſومـا أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى إال من آمن وعمل صاحلا           (والعمـل الصـا 
 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر        ( )فǖولـǞك هلم جزاء الضعف مبا عملوا وهم يف الغرفات آمنون          

 يف املأل   ρ بل كان من صفاته      )لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم       وأنثـى وجعلناكم شعوبا وقبائل      
  فقد فرق بينهم على أساس اإلسالم فصاروا مسلمني وكفارا،           250"فرق بني الناس    " األعلـى أنـه     

مسـلمني هلم والء اإلسالم وكفارا هلم براء اإلسالم وأهله فلم يقسم الناس إىل عرب وعجم وال إىل                  
إن اهللا عز وجل قد أذهب عنكم عبية         : " ρإىل بيȐ وسود بل قال رسول اهللا          أغنـياء وفقراء وال     

                                                           
جاءت مالئكة إىل   : ( من حديث جابر بن عبد اهللا يقول         ) : 6852 رقم 2655:  ص 6: ج( يف الصحيح    روى الـبخاري     250

   Ƒالـنρ     إن لصاحبكم هذا مثال فاضربوا له      : فقالوا. إن العني نائمة والقلب يقظان    : وقال بعضهم   .  إنه نائم  : وهـو نائم فقال بعضهم
مثله كمثل رجل بƖ دارا وجعل فيها مǖدبة وبعث         : فقالوا  . إن العني نائمة والقلب يقظان    : وقال بعضهم . إنه نائم : فقال بعضهم . مثال

أولوها له : فقالوا. ǖدبة ومن Ɓ جيب الداعي Ɓ يدخل الدار وƁ يǖكل من املǖدبة          داعـيا فمـن أجـاب الداعي دخل الدار وأكل من امل           
 فمن أطاع Ʈمدا    ρفالدار اجلنة والداعي Ʈمد     : فقالوا. إن العني نائمة والقلب يقظان    : وقال بعضهم . إنه نائم : فقال بعضهم . يفقههـا 

ρ  مداƮ فقد أطاع اهللا ومن عصى ρ مدƮفقد عصى اهللا و ρŃرǈق بني الناس ف ( .  
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اجلاهلـية والفخر باɇباء مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب لينتهني أقوام عن      
عي قال الشاف" فخرهم بǔبائهم يف اجلاهلية أو ليكونن أهون على اهللا من اجلعالن اليت تدفع النƒ بǖنفها     

قد مجع اهللا الناس باإلسالم ونسبهم إليه فهو أشرف أنساهبم فإن أحب امرǗ فليحبب              : ( رƥـه اهللا    
 هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم       ( بل ما قسمهم إال كما قسمهم ربه تعاىل يف القرآن            251)عليه

هاجرين  يف غزاة فكسع رجل من امل      ρكنا مع النƑ      : (  ويف الصحيح من حديث جابر قال        )مـؤمن   
 : ρفقال رسول اهللا    ! يا للمهاجرين : وقال املهاجري ! يا لألنصار : رجال من األنصار فقال األنصاري    
: فقال  . يا رسول اهللا كسع رجل من املهاجرين رجال من األنصار         : مـا بـال دعوى اجلاهليةÝ قالوا      

   " 252دعوها فإŒا منتنة
  

وأصحاب رǗوس األموال ورمبا وجد      أن يعلنها دعوة ضد جور األغنياء        ρوقـد كان ميكنه     
من يتبعه على ذلك كما كان ميكنه أن يعلنها دعوة ضد الفساد االجتماعي ورمبا وجد له تابعا وكان                  
ميكنه أن يعلنها حتت أي مبدأ ورمبا وجد يف كل حالة من يشد أزره فإذا ما اشتد ساعده وكثر أتباعه                    

 ولكنه Ɓ يفعل ألنه Ɓ يؤمر وما أمر إال بإعالŒا دعوة            علـى املبدأ املعلن وقتها يعلن عن مبدأ العقيدة        
إسـالمية واضحة املعاƁ بينة احلدود مثل البيضاء ليلها كنهارها فسلك سبيل العقيدة على ما فيها من                 
مشـاق ومتاعب فابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا فتبعه رجال خلصت نياőم هللا تعاىل وترفعت               

ب فترسخت العقيدة احلقة يف نفوسهم وامتزجت بدمائهم فبها فتحوا القلوب           عن كل املطامع واملǔر   
  . والبالد واقتادوا مجوع البشرية من الظلمات على اختالف أشكاهلا وفلسفاőا إىل نور اإلسالم

  
  

 وتقررت السلطة اليت    – بعد اجلهد الشاق     –فلما تقررت العقيدة    (   :253قـال سـيد قطب    
صنع اهللا هبا وبǖهلها كل شيء ưا يقترحه املقترحون، تطهرت األرض من            تـرتكن إليها هذه العقيدة      

الرومان والفرس ال ليتقرر فيها سلطان العرب ولكن ليتقرر فيها سلطان اهللا وتطهر اŎتمع من الظلم                
                                                           

  232:  ص10:  سنن البيهقي الكربى ج251
  

  2584 رقم 1998:  ص4:  صحيح مسلم ج252
  

األديـب الكبري واملفكر اإلسالمي األملعي، من رجاالت اإلسالم املعدودين يف هذا العصر، من أهل العزائم والثبات، عرف عظمة    253
  . تعاىل اهللاذاتنفسه يف عليه اإلسالم وحقارة اجلاهلية فهانت 

  ." يف șالل القرآن : " له عدة مؤلفات أدبية وفكرية أشهرها
املورد الزالل يف   ( و ).373،374/  مناع قطان    -مباحث يف علوم القرآن     ( و  )09،10/  تومي بن عمار     -مفتاǳ الظالل   : اظ( 

  ). عبد اهللا بن Ʈمد الدويȈ -التنبيه على أخطاء تفسري الظالل 
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           ǳهذا كله ألن     ...االجتماعـي جبملـته وتطهرت النفوس واألخالق وزكت القلوب واألروا Ź لقد
ا الدين يف صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل يف        الـذين أقاموا هذ   

ضمائرهم ويف حياőم يف صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوȫ وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين                
 وما كان هذا املنهǰ املبارȫ ليخلص هللا لو أن الدعوة بدأت خطواőا األوىل              …وعدا واحدا هو اجلنة     

ال : " دعوة قومية أو دعوة اجتماعية أو دعوة أخالقية أو رفعت أي شعار إىل جانب شعارها الواحد                 
   254" )إله إال اهللا 

   
 هو اجليل الذي Ɓ يكن      - الذي حتدث عنه سيد قطب       –وهـذا اجليل املتشبع بالعقيدة      

يت متكن الكفار من الواليات     يتساهل يف قضية املفاصلة والوالء والرباء لذلك Ɓ تظهر األقوال الشاذة ال           
يف عهد الراشدين ألŒم قمة ذلك اجليل وخالصته وصفوته وƳبته املختارة والبعد عن هديهم يوقع يف                

  .الورطات اليت تعود بالوبال على األمة يف احلال واملǔل
  

وإىل جانـب اسـتقراء حقيقة الدعوة يف عهدها املكي هناȫ نصوص وردت يف العهد               
 قيام أعمال املسلمني أو دولتهم ال يكون إال على أساس عقيدة التوحيد ففي الصحيح               املدين تؤكد أن  

 معاذ بن جبل إىل أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم             ρملا بعث النƑ    : " من حديث ابن عباس قال      
 مـن أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا اهللا تعاىل فإذا عرفوا ذلك فǖخربهم أن اهللا                  
فـرض علـيهم Ʀس صلوات يف يومهم وليلتهم فإذا صلوا فǖخربهم أن اهللا افترض عليهم زكاة يف                  

 255"أمواهلم تؤخذ من غنيهم فترد على فقريهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس               
.  

  ȫمد املبارƮ تلف الدولة اإلسالمية عن الدولة اليت أ      العقيدة الصحيحة   خباصة  : ( قالơ ساسها
، )الوطنية(مصـاſ سـكان وطن واحد ورابطتها هذه املشاركة يف سكƖ الوطن واالرتباط مبصاحله               

دولة اإلسالمية   فال …وعـن الدولة اليت أساسها القومية الواحدة ورابطتها االشتراȫ يف تلك القومية             
 أن يدخل فيها رابطـتها عقـيدة وفكرة ونظم وتشريع ينبثق عنها يف إطار مبدأ واحد، وميكن حينǞذ             

قومـيات Ưـتلفة وألوان شƓ من البشر وأوطان كثرية، فهي مفتوحة جلميع القوميات على أساس                
   256. ) يف إطارها-مبدئيا- عامليةاالنضواء حتت عقيدőا، وبذلك فهي 

                                                           
 – 26م بريوت باختصار  ص      1980 –هـ  1400لألستاذ سيد قطب دار الشروق الطبعة الشرعية الثامنة           معاƁ يف الطريق      254
35  

  2685:  ص6:  صحيح البخاري ج255
  م1981 –هـ 1401الطبعة الرابعة  حملمد املبارȫ نظام اإلسالمÜ احلكم والدولة 256

  . وما بعدها باختصار137 ص دار الفكر
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  .أȷ تكوȷ السيادة فيها هللا تعاǭ :Ƃانيا    

  . السيادة يف اإلسالم
اإلسالم ليست إال هللا تعاىل فال شريك له يف احلكم كما ال            ال Ƹتلف اǭنان يف أن السيادة يف        

  257.فكما ال Ƹلق غريه ال يǖمر غريه) أال له اخللق واألمر ( شريك له يف اخللق 
  

وال نرى داعيا لɌطالة بإǭبات أن السيادة يف الشرع هي لصاحب الشرع ال غري ألن احلاكم                
 األخرى ال يتعارض مع كونه سبحانه وتعاىل هو         هـو اهللا تعـاىل وحده وأن إǭبات املصادر الشرعية         

احلـاكم بال منازع وإƴا قصارى القضية أن حكم غريه يف اإلسالم فرع عن حكمه ودال عليه لذلك                  
يتـناول علمـاء األصول يف مباحث احلكم هذه القضية ويبينون أن احلاكم هو اهللا تعاىل، وغريه إƴا                  

يس صاحب السيادة وإƴا هو مبلȠ عن اهللا تعاىل رسالته           ل ρحكـم بإذنه وعلى منهاجه فحƓ الرسول        
 ال يطاع إال من جهة كون اهللا تعاىل أذن يف طاعته وكذلك             ρوطاعـته تابعـة لطاعة اهللا تعاىل وهو         

اإلمجـاع ال قـيمة له إال من جهة مستنده وهكذا يقال يف سائر األدلة احملمولة على الكتاب والسنة                   
نتسب للقبلة يقول بتعدد مصدر السيادة يف اإلسالم بل حƓ الذين غالوا يف فمعاذ اهللا تعاىل أن يوجد م     

مƕلة العقل من املعتزلة وقالوا بترتب اجلزاء على ما أدركه العقل من حسن أو قبح Ɓ يريدوا أن العقل                   
Ʒكـم وإƴـا أرادوا أنه بإمكانه أن يعرف مراضي الرب ومساخطه بال وحي وأن العقاب والثواب                 

لى هذه املعرفة بل أصحاب األذواق واملواجيد من الصوفية ال يقصدون إǭبات احلكم بالذوق              يترتب ع 
              Ÿعن ر Ƒين قلǭا يقصدون أن الذوق يدل على حكم اهللا تعاىل لذلك قالوا حدƴلذلك كان حكم   .وإ

ك مـن أوجب تقليد واحد بعينه االستتابة ألنه جعل السيادة لغري املعصوم وملن Ƹطǜ ويصيب ألن ذل     
من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإال         : ( شـرȫ يف التشـريع واحلكـم قال ابن تيمية           

   258.)قتل
  

                                                           
نعة والذي نراه هو التفريق بينهما فالسيادة أن يكون مصدر السلطات اهللا تعاىل أما املنعة فهي                 ويعـرب بعضـهم عن السيادة بامل       257

  والسيادة هنا أن تكون أحكام االسالم هي النافذة وحكم اهللا هو األعلى .التمكن من تنفيذ األحكام الشرعية وقد جيتمعان وقد يفترقان
ة ولعلنا ال نبالȠ إن قلنا إŒا الركن الوحيد وكل ما سواها من األركان هو تابع هلا                 والسـيادة هي أهم ركن من أركان الدولة اإلسالمي        

ومفصـل ألحكامهـا ومعناها أن تظهر أحكام االسالم وتعلو وتنفذ وواضح أن هذا ال يكون إال إذا كان للمسلمني قوة ومنعة ألن                        
الم فكانت مكة وقتǞذ دار كفر لظهور أحكم الكفر فيها ملا      أقام يف مكة زمنا وƁ يكن متمكنا من إșهار كل أحكام االس            ρالرسـول   

  .مع الكفار من الشوكة والقوة واملنعة
  

  333 االختيارات 258
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فمـن هذا الذي تقدم يتبني لنا بكل وضوǳ أن السيادة هي أهم أركان الدولة االسالمية فال                
أكثرت الالفتات  تكـون دولة إسالمية تلك اليت Ɵعل السيادة لغري اهللا تعاىل بل هي دولة وضعية ولو                 

والعـناوين واشـتغلت مبا ال يعد من أركان السيادة فال تكون معنية بالكالم عن حكم االستيزار إذ                  
  .غرض الفصل الكالم عن االستيزار يف șل الدولة اإلسالمية 

  
  .االلتزام بǖحكام الشريعة يف الواقǭ : ȜالǮا 

 بل جيب أن تتلقى مجيع      وااللتـزام بǖحكـام الشـريعة يكون بعدم رد حكم من أحكامها           
أحكامهـا بالقبول والتسليم وال بد لذلك التلقي من دليل يدل عليه وهو التنفيذ الواقعي على اجلملة                 
حبـيث لو انعدم التنفيذ كلية كان ذلك دليال على انتفاء القبول وااللتزام واالنقياد ألحكام اهللا تعاىل                 

  .بإطالقولكن مع ذلك فإن املخالفة ال تقدǳ يف االلتزام 
  

وهذا االلتزام واجب على الدولة وعلى الرعية ووجوبه على الرعية من حيث مسؤولية الدولة              
عـنها حبيث لو أقرőا على التهاون بالشريعة لقدǳ ذلك يف إسالمية الدولة دون أن يغيب عن أذهاننا                  

وقف الشرعي هل هو    ازدواجية املسؤولية فالرعية أيضا مسؤولة عن الدولة من حيث املراقبة لتحديد امل           
الطاعـة أم عدمها وهذا من نفائس أحكام اإلسالم ودرره الثمينة حبيث أوجب توجه كال من الدولة                 
والرعية إىل اɇخر باإلنكار الذي يصل إىل درجة القتال إذا تلبس مبوجب ذلك حيث أمر الدولة بقتال                 

  .كفر البواǳ املمتنعني عن الشرائع كما شرع للرعية قتال الدولة عند رǗية ال
  

وكانت واقعية اإلسالم ودرايته بنفوس العباد يف منتهى الدقة حبيث جعل هيمنة الشرع على              
مجـيع مرافق احلياة والقيام بالواجبات الظاهرة املتواترة واالمتناع عن احملرمات الظاهرة املتواترة دليل              

  الم وال من الرعية مبثل ذلك  على االلتزام بǖحكام الشريعة فلم يكتف من الدولة برفع شعار اإلس
 ألن هيمـنة الشرع هي املظهر األكثر وضوحا لاللتزام بالشرع ولكون السيادة هللا تعاىل وحده فهي                
التطبيق العملي هلذه السيادة حبيث لو هيمن على مرافق اŎتمع غري أحكام الشرع من شيوع التعامل                 

ر والزنا وحنوها أو االمتناع عن الواجبات الظاهرة        باحملـرمات الظاهرة املتواترة كالربا وتعاطي اخلمو      
املتواتـرة كاألركان اخلمسة واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فالدولة ليست إسالمية ولو              

  .أمعنت يف إǭبات ذلك ببعȐ الشعائر التعبدية والطقوس الروحانية
 خالل معظم عمر    ρ رسول اهللا    إن اŎتمع اإلسالمي șل قائما منذ أن أقامه       : ( قـال البوطي    

الـتاريخ اإلسـالمي، șـل احلكم واŎتمع اإلسالمي قائمني يف عصر الصحابة والتابعني ويف عهد                
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األمويني Ż عصر العباسيني، وبقي ưتدا إىل صدر من عهد اخلالفة العثمانية، وذلك يف سري متصل غري                 
  .عصمة من الذنوب واǭɇام شيء آخرمقطوع وال متجزǛ ولكن قيام اŎتمع اإلسالمي شيء، وال

أمـا قيام اŎتمع اإلسالمي، فهو أن يكون القضاء العام فيه قائما على أساس حكم اإلسالم                  
وشريعته، وأن تكون الصبغة اإلسالمية ưتدة على Ưتلف مرافق اŎتمع وأسواقه ومظاهره، فال يتعامل              

شيء من الفواحŻ ،Ȉ أن تكون شعائره الدينية كاملة         فيه بالربا وال تظهر فيه اخلمور، وال جياهر فيه ب         
                  ƅمنطلقة دون أي قيد، وهذا كله كان مطبقا خالل التاريخ الذي ذكرناه، يعلم ذلك من كان له أد

  259.)بصرية ǭقافية بتارƸنا اإلسالمي ووقائعه
  

  .أȷ تكوȷ الدولة اإلسالمية دولة سنية يف توجهها العام :رابعا 
ة ơرج من امللة وحتل الدم واملال فترفع العصمة عن كل ما كان معصوما            ألن الـبدع الغليظ   

قـبل حـدوǭها بـل ويصري كفرها بتلك البدع أغلȘ من كفر اليهود والنصارى والرباƵة ولألسف               
الشـديد فـإن تلـك الدول قد تǖسست حƓ صالت وجالت على املسلمني يف املشارق واملغارب                 

فǖمثال هذه الدول تنتسب إىل اإلسالم ولكن       . والروافȐ وغريهم    كالباطنـية والعبـيديني والنصريية    
   :بدعها غليظة ال متكنها من تصحيح ذلك االنتساب وبرهان هذه اجلملة يف شيǞني على األقل 

  .أن بدعها كفرية : األول 
أن الـواجب باتفاق املسلمني قتال أهل األهواء كلهم سواء حكمنا بكفرهم أو Ɓ      : الـثاين   

  .رهم إذا كانوا طائفة ưتنعة حنكم بكف
  

فǖصـحاب النحل اليت مرقت من اإلسالم مروقا șاهرا مثل الدروز والنصريية واإلمساعيلية،               
șاهرهم الرفȐ وباطنهم الكفر    : وأمـثلهم من الفرق الباطنية، الذين قال عنهم اإلمام الغزايل وغريه          

اليهود والنصارى، وذلك إلنكارهم    إŒم أكفر من    : احملـȐ، وقـال عـنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية         
  .قطعيات اإلسالم وأساسياته وما علم منه بالضرورة

البهائية اليت هي دين جديد قائم برأسه، ويقارهبم القاديانية اليت جاءت           : ومـثلهم يف عصرنا     
  260.) الذي ختم اهللا به النبينيρبنبوة بعد Ʈمد 

  
لغليظة ليست دوال إسالمية لذلك كانوا      وبـناء على ما تقدم فإن دول أهل األهواء والبدع ا          

يسـتوزرون الكفـار وزارة التفويȐ فاألصل أنه ال جيري البحث عن حكم استيزار الذميني يف هذه     

                                                           
  .309 كربى اليقينيات الكونية 259
  .21-19قسنطينة،  . القرضاوي.   șاهرة الغلو يف التكفري260
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الدول ألن كفر هذه الدول كفر ردة وهو أغلȘ من كفر الذميني فالشريعة هنا غلظت يف معاملة هذه                  
ت نكاǳ نساء أهل الكتاب وأكل ذبائحهم       الطوائـف املارقـة مقارنـة مبعاملة أهل الكتاب فǖباح         

  .وإقرارهم باجلزية بينما Ɓ تبح كل ذلك للمارقني 
  

 ƆاǮالتكميلية : الفرع ال Ȍللدولة اإلسالميةاخلصائ.  
إن ƣة خصائص فقداŒا ال يؤǭر على وصف اخلالفة بل تظل خالفة إسالمية ولكن دون رتبة                

  .اخلالفة الراشدة  
وخالفة دون ذلك ويدخل فيها امللك      .خالفة على منهاج النبوة      : إن اخلالفـة على درجتني    

  .وغريه 
وهـذه اخلصائص عند إمعان النظر يف حقيقتها يقع التجاذب بني عدها تكميلية أو أساسية               

  :فهي من بعȐ الوجوه تكميلية ومن بعضها أساسية وهذا بيان هذه اجلملة وباهللا تعاىل التوفيق 
  

  . حدة أȷ تكوȷ قيادőا وا- 1
هـذه اخلصيصة مترددة بني أن تكون يف الشروط األساسية من جهة أن احلاكم الثاين ليس                
حباكم شرعا بل قد يكون يف حكم الباغي وبني أن تكون يف التكميلية باعتبار حاالت الضرورة اليت                 

شرنا إليه  رمبـا تصحح فيها أحكام الدولة اإلسالمية الثانية أي باعتبار تصحيح آǭار االحنراف الذي أ              
ولعل مبثل هذا املƕع قال من قال من العلماء بǖن زمان علي كان زمان فتنة ال خليفة فيه نظرا                   .آنفـا   

منه إىل من نازعه وبغى عليه وهو وإن كان مƕعا ضعيفا إال أنه يبني لنا أن حالة االختالط قد تكون                    
ضره نزاع من نازعه من جهة      أما احلاكم األصلي فدولته إسالمية وال ي      .مشـكلة علـى بعȐ الناس       

  .الشرعية 
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                 Ƿدف إىل شرő اولةƮ يسمح الفقه بتعدد الدولة اإلسالمية وضرب بيد من حديد على كل Ɓ لذلك
جسـم األمة ومتزيقه إىل دويالت فوجوب توحيد الدولة اإلسالمية ǭابت بالنص واإلمجاع واالعتبار              

  .الصحيح 
 فتعدد  46األنفال  )  ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا      وأطيعوا اهللا : ( أمـا النص فقوله تعاىل        

وŁال تŁكǊونłوا كǈالƋذĈينŁ    ( (وقال تعاىل   : ( قال ابن حزم    . األئمة من أعظم سبل التفرق والفتنة بني األمة       
 ) )46:ألنفال(وŁال تŁنŁازŁعłوا فǈتŁفǐشŁلǊوا وŁتŁذǐهŁبŁ رłƷĈكǊمŃ       ( ( وقال تعاىل    )) 105:آل عمـران  (تŁفǈـرŉقǊوا   

فحرم اهللا عز وجل التفرق والتنازع وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق احملرم فوجد التنازع ووقعت                
   261)املعصية هللا تعاىل 

  
  " إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اɇخر منهما  : " ρوقوله 

                 Ɠالطرق ح Ƞبلǖفهـذا احلديث نص يف أنه ال جيوز تولية خليفتني وهو نص مؤكد للحكم ب
  .ص من التعدد بقتل اɇخر منهما احتياطا منه وصيانة لوحدة األمة وتǔلفهاجعل التخل

                Ƒرى العموم يف املقال فلم يفصل النƭ االستفصـال يف مقام اإلمجال جيري ȫوتـرρ  حكم 
املسـǖلة باعتبار تقارب األقطار أو تباعدها ، فترȫ ذلك االستفصال مع ضرورة احلاجة إليه يبني أنه                 

  .ا، فتخصيص هذا احلكم العام حبالة دون حالة هو ƭرد حتكم بال برهان نري أراد العموم مطلق
   

   262)فوا بيعة األول فاألول : فما تǖمرنا Ý قال : تكون خلفاء فتكثر قالوا  : ( ρوقال 
إذا بويع خلليفة بعد خليفة فبيعة األول صحيحة جيب  : ومعƖ هذا احلديث    : ( قـال النووي    

اين باطلة Ʒرم الوفاء هبا، وƷرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاين عاملني بعقد األول              الوفاء هبا، وبيعة الث   
أو جاهلني، وسواء كانا يف بلدين أو بلد، أو أحدƵا يف بلد اإلمام املنفصل واɇخر يف غريه، هذا هو                   

:  وقيل   تكون ملن عقدت له يف بلد اإلمام،      : الصـواب الـذي عليه أصحابنا ومجاهري العلماء، وقيل          
يقـرع بينهم، وهذان فاسدان، واتفق العلماء على أنه ال جيوز أن يعقد خلليفتني يف عصر واحد سواء                  

  .اتسعت دار اإلسالم أم ال 
: ال جيوز عقدها لشخصني، قال      : قال أصحابنا   : وقـال إمـام احلرمني يف كتابه اإلرشاد         

فإن بعد ما بني اإلمامني     : قال  .  عليه وعـندي أنه ال جيوز عقدها الǭنني يف صقع واحد، وهذا ƭمع           
وهو خارج من القواطع، وحكى املازري هذا       : وơللـت بينهما شسوع فلالحتمال فيه ƭال، قال         
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، وأراد به إمام احلرمني، وهو قول فاسد Ưالف ملا عليه           263القول عن بعȐ املتǖخرين من أهل األصول      
  .264. )السلف واخللف، ولظواهر إطالق األحاديث

  
صـل يف األمـة الواحدة أن يكون إمامها واحد فال جيوز تعدد األئمة وعلى هذا انعقد                 فاأل

اإلمجـاع الذي حكاه النووي وعلى هذا șواهر األخبار وسرية اخللفاء الراشدين وألجله قاتل علي                
ƴا معاوية وأصحابه رضي اهللا عن اجلميع ليدخلوا يف الطاعة وهم Ɓ يعلنوا انفصاهلم عن الدولة األم وإ                

رفضـوا بيعة اإلمام وكان يف ذلك خروج عن الصراط املستقيم كما أخرب بذلك الصادق املصدوق                
ودعاǗه هلم إىل اجلنة معناه إىل "تقتله الفǞة الباغية يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار      "بقوله عن عمار    

ة بالدخول فيها فقتال من     اجلماعـة وطاعة اإلمام فإذا كان القتال مشروعا ألجل إلزام من أŷ الطاع            
  . رفȐ الطاعة واستقل باألمر وصدع صف األمة أوىل

     
  . أȷ يكوȷ السلطاȷ يف الدولة لɊمة -2  

هـذه اخلصيصـة تكميلية من بعȐ الوجوه حبيث ال تؤǭر على وصف الدولة اإلسالمية فلو             
وساس األمة باإلسالم   فـرض أن اإلمـام استبد باألمر وتغلب بال اختيار من األمة واستتب له األمر                

وقد تكون هذه اخلصيصة أساسية من      . وراعى مقاصد اإلمامة فبايعته األمة فإن الدولة تكون إسالمية          
  .بعȐ الوجوه وذلك حني ترفȐ األمة البيعة ملغتصب السلطة فإنه يظل دائما يف حكم املغتصب 

  
 تعاىل وكون السلطان فيها     واألصـل أن السلطان يف الدولة اإلسالمية لألمة والسيادة فيها هللا            

، ينبغي أن تكون هي اليت      -جيب عليها طاعته ونصرته   -لألمـة معـناه أن الذي يكون عليها خليفة          
اختارته فليس من العدل أن يفرض عليها معني وتلزم بطاعته فاالختيار هو الطريق األصلي الذي يظهر                

ا بالدين تعذر أن يقوم به مجيع أفرادها فǖنابوا         بـه سلطان األمة ألن اهللا تعاىل ملا خاطبها بسياسة الدني          
واحـدا منهم يقوم بذلك ووكلوه بالنيابة عنهم فهو أجريهم ووكيلهم وهم الذين يعينونه هلذه املهمة                

فاألمة على هذا   . عن طريق أهل الرأي فيهم والعلم والعقل الذين هم Ƴبة األمة وهم أهل احلل والعقد              
  .ها وكلت اخلليفة عن طريق ưثلي

إن السلطان لألمة وإن اإلمام نائب عنها يتوىل بنظرها، وال يصبح إماما إال             : ( قال الصاوي   
بتوليـتها، وال يسـتمد سلطانه إال من مبايعتها له وتفويضها األمر إليه، فإذا شغر منصب اإلمام عاد                  

 بالنص واإلمجاع وهو السـلطان لألمة ưثلة يف أهل احلل والعقد منها، وألنه إذا وجبت الطاعة لɌمام          

                                                           
  . يوجد كلمة األصل بدل كلمة األصول اليت أǭبتناها ولعلها أصح )  12/32( نووي  يف شرǳ ال263
  )3429عند حديث ( شرǳ النووي على مسلم 264
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وكيل ومستناب فإن وجوهبا لألصيل املستنيب من باب أوىل، وأهل احلل والعقد هم املمثلون لألمة،               
  .   265)فانتقال الوالية إليهم ووجوب الطاعة هلم هو األصل ال معدل عنه

  
  

ا سبق  قد الǳ لنا من كل م     : وميكننا أن نقول كحوصلة ملا سبق تقريره وباهللا تعاىل التوفيق           
أن اخلصـائص األساسية ال مساƮة فيها حبال وơلفها يعين أن الدولة ليست إسالمية فاألصل أنه ال                 
كـالم عن مسǖلة االستيزار يف دولة تغيب فيها تلك اخلصائص األساسية ألن الكالم يف املسǖلة وقتها                 

يف حني أن قاعدة    هو تƕيل للحكم على غري مناطه فهو كمن يتكلم يف حكم وضوء الكافر وصالته               
قـبول األعمال مفقودة ألن أعمال الكافر باطلة الفتقاد شرط االميان الصحيح الذي ال تقبل األعمال              
إال بتوفره ولكن إذا حنن نظرنا يف قاعدة Ưاطبة الكفار بفروع الشريعة فإن املسǖلة رمبا أخذت منحى                 

 يزداد إƣها ال سيما املنتسبة إىل اإلسالم        آخر وذلك أن الدولة غري اإلسالمية وهي دولة آƣة من أصلها          
                 Żاإلميان وإ ȫتر Żني إƣإ Żǖاطبة بالفروع الشرعية ومن هذه الفروع عدم استيزار الكفار فتƯ ـاŒأل
املخالفات الفرعية اليت منها مواالة الكفار باستيزارهم ولكن ملا كانوا هم أنفسهم كفارا اقتضى ذلك               

كن ان يستوزروا أعداءهم كما قيل يف Ưاطبتهم بفريضة اجلهاد مع أŒم            أن Ƹـتاروا أزواجهم وال مي     
  .كفار فلم يباشروه لوجود املانع منه وهو الكفر

   
  

  
 ƆاǮبوجه عام : املطلب ال ȓذكر الشرو.  

نتكلم حبول اهللا تعاىل وقوته يف الفرع األول عن شروط وزير التفويŻ Ȑ نتكلم يف               
ر التنفيذ سوى شرط اإلسالم فال نطرقه هنا بل نرجǞه إىل           الفـرع الذي يليه عن شروط وزي      

املـبحث الـثاين الـذي يعد املبحث الرئيس ألنه بيت القصيد إذ فيه يقع الكالم حول هذا                  
الشـرط يف الوزارتني مجيعا ألنه هو مقصود البحث وآخيته وأسه الذي عليه مداره وكل ما                

  . ع ال باألصالة لكونه خادما له وداال عليهسواه من السابق والالحق كان الكالم عليه بالتب
  

  .شروȓ وȁير التفويȐ هي شروȓ اخلليفة: الفرع األول 
  

  :أقول وباهللا تعاىل التوفيق والتǖييد 
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ستيالء على التدبري بالعقد    ا( ملا كان وزير التفويȐ قائما مقام اخلليفة قالوا عن وșيفته بŒǖا            
( أن يشترط فيه من الشروط ما يشترط يف اخلليفة ألنه           اقتضى ذلك    و 266)واحلـل والتقلـيد والعزل    

صاحب سلطة مستقلة ووالية عامة يف مجيع األمور وكل األعمال، فهو الذي يفصل يف األمور برأيه                
 وهذا يتماشى متاما مع عقد الوكالة والتفويȐ وال يتميز عنه           267 )ويـربم العقود وينشǜ االلتزامات    

ما سوى ذلك فشروط اإلمام هي شروط الوزير وإذا جاز لɌمام أن  وأما  268اإلمام إال بشرط القرشية   
 فإن الوزير قد انفرد عنه بشرط كسƑ يدل على          - وهو شرط خلقي ال كسƑ       –ينفرد بشرط النسب    

علو اهلمة وهو أن يكون من الكفاة يف أمر احلرب واخلراج ألنه  مباشر لذلك بنفسه ولن يفلح حبال                   
ن من أهل الكفاية علما وƟربة وخربة أو مستنيبا فيهما من يراه أهال وال              يف هـذه املباشرة إن Ɓ يك      

تتǖتى له أهلية النظر يف االستنابة إال أن يكون منهم إذ للوسائل حكم الغايات وما ال يتم الواجب إال                   
 به فهو واجب وشرط الكفاية حبق عليه مدار الوزارة وانتظام السياسة وقوام الدولة وأساس امللك أما               
شـرط النسـب فقد تنهȐ الوزارة وتستقيم السياسة وتقوم الدولة ويؤسس امللك بدونه كما أǭبته                

  . الواقع ولكن ما كان لدولة أن تقوم أو تدوم عند فقد شرط الكفاية 
وƷتاج فيها إىل شرط زائد على شروط اإلمامة وهو أن يكون من أهل             : (قـال املـاوردي        

 احلرب واخلراج خربة هبما ومعرفة بتفصيلهما فإنه مباشر هلما تارة           الكفايـة فـيما وكل إليه من أمر       
ومسـتنيب فيهما أخرى، فال يصل إىل استنابة الكفاة إال أن يكون منهم، كما ال يقدر على املباشرة                  

  269. )إذا قصر عنهم، وعلى هذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة
  

                                                           
   .63 قوانني الوزارة للماوردي ص 266
   .226 النظريات السياسية اإلسالمية للريس ص 267
 أن شروط الوزارة واإلمامة صارت تقريبا متطابقة ألن شرط النسب Ɓ يعد له وجود من زمن وألنه                   ذهـب الدكتور الريس إىل     268

Ʈل خالف بني املسلمني حƓ بالنسبة لɌمام وحنن وإن Ɓ نكن بصدد مناقشة هذه القضية إال أن الذي يعنينا منها يف موضوعنا هذا هو                        
وال هذا الشرط من الواقع وليس هذا من االستدالالت الوجيهة اليت تقرر هبا             طـريقة االسـتدالل علـى نفيها فقد استدل الدكتور بز          

األحكـام ولو جاز أن يستدل مبثل هذا، الستدل به على عدم مشروعية اخلالفة نفسها ألŒا زالت من الوجود مذ ردǳ من الزمن فال                        
عذرهم يف ذلك التضييع فكيف Ɵعل تضييعهم حجة        يسـتدل بتفـريط املسلمني وتضييعهم العمل باألحكام الشرعية ألن الشريعة Ɓ ت            

تسـتلهم مـنها األحكام Ý أما استدالله بكون املسلمني اختلفوا يف اشتراط شرط النسب فهذا مثل سابقه ألن اإلمجاع قد انعقد على                       
ون هذا الشرط   اعتـبار هـذا الشـرط واخلالف احلادث بعد ذلك ال يؤǭر يف ذلك اإلمجاع ومع ذلك فنحن نرى أن اخلالفة تصح د                      

للضـرورة وفـرق بني أحكام الضرورة وأحكام االختيار ألن شروط اإلمامة منها ما هو أساسي ال تصح إال به ومنها ما هو تكميلي                        
وعلى تقدير أن اإلمجاع Ɓ ينعقد فال جيوز االستدالل باخلالف بل تطرǳ القضية على بساط البحث العلمي املوضوعي              .تنعقد عند فقده    

   .ترجح فيه قول على قول إال بقوة الدليل وال Ƹفى حتذير احملققني من منهǰ االستدالل باخلالف الذي ال ي
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صح إال هبا وفقدها Ƹل بǖهلية العمل ويوجب        واشـتراط هذه الشروط يعين أن املنصب ال ي        
  .العزل 

وليته، فإذا توفرت Ż فقدت أǭناء      تجيب توفر عدة شروط حƓ تصح       ( : قال إمساعيل البدوي       
 إذ  ،توليته عłزل من منصبه، وهذه الشروط أقسى وأشد من الشروط اليت جيب توفرها يف وزير التنفيذ               

   270. )نسب القرشيتشترط فيه شروط اخلالفة عدا شرط ال
  

فشـروط وزار التفويȐ هي نفسها شروط اإلمامة سوى شرط النسب كما أحملنا إليه آنفا               
  :فلننظر اɇن يف هذه الشروط 

  
 وهذا الشرط واضح ألن إسناد والية األمة والنيابة عن اإلمام           :الـبلوȟ :  الشـرȓ األول    

ومجيع فرق أهل القبلة ليس     ( ل ابن حزم    لصـƑ أمر ال تقره العقول السليمة وال الشرائع احلكيمة قا          
   271. )منهم أحد جييز إمامة امرأة وال إمامة صƁ Ƒ يبلȠ إال الرافضة فإŒا Ɵيز إمامة الصغري

  
 ƆاǮال ȓالعقل : الشر:  

  . العقل هنا هو قوة التمييز بني النافع والضار وحتري األصلح فال يقصد به ƭرد آلة التكليف
 يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف، من علمه باملدركات           وال: ( قـال املـاوردي     

ن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إىل      عالضـرورية حـƓ يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا           
  272. )إيضاǳ ما أشكل، وفصل ما أعضل

  
  :احلرية : الشرȓ الǮالث 

العبد مشغول خبدمة املوىل     ( :قـال التفـتازاين تعلـيال حلكم منع العبد من تويل الواليات           
    273)مستحقر يف أعني الناس 

لǞال يشغله خدمة السيد عن وșائف اإلمامة ولǞال Ʒتقر       : ( قال اإلجيي تعليال الشتراط احلرية      
   274)فيعصى فإن األحرار يستحقرون العبيد ويستنكفون عن طاعتهم 

                                                           
   86 نظلم الوزرة إلمساعيل البدوي ص 270
  4/110 الفصل 271

  107 األحكام السلطانية والواليات الدينية للماوردي ص 272
   .180قائد النسفية  شرǳ الع273

  
  587:  ص3:  كتاب املواقف  ج274

  



  96

  
 Ȝالراب ȓالذكورة: الشر.   

 فيما تصح   -والقضاء من أعظم الواليات   - أن تقضي املرأة     ن أبا حنيفة جوز   إ: ( قال الريس   
فـيه شهادőا ومنع فيما ال تصح فيه وما ال تصح فيه هي فقط احلدود والدماء، أو ما نقول عنه اليوم                     

، وجوز ابن جرير الطربي قضاءها يف مجيع األحكام بال استثناء، لكن إذا كان              " القانون اجلنائي "إنه  
يما يتعلق بالقضاء فلم يرو عنهم خالف فيما يتعلق باإلمامة، بل الكل متفق             قـد وقع بينهم خالف ف     

عمال خطرية، ǖومن تعليل ذلك أن هذا املنصب يتطلب القيام ب. علـى أنـه ال جيـوز أن يليها امرأة       
 ليتوىل قيادة اجليوȇ، ويتجشم املشاق،      -مثال-فقد يتحتم أن يدعى اإلمام      : والنهوض بǖعباء جسيمة  

 فوق ما تتحمله طبيعة     -كما هو șاهر  - القتال بنفسه، أو حنو ذلك من أعمال، وكل هذا           ويشترȫ يف 
  275 ).املرأة

  
فقـد انعقـد إمجاع العلماء على أنه ال جيوز للمرأة أن تتوىل الواليات السلطانية كاإلمامة                

 بقوهلم ولو   والـوزارة واإلمـارة وال عربة مبخالفة أهل الشقاق والعناد الشبيبية من اخلوارج فال عربة              
  .وافقوا فكيف لو خالفوا فكيف لو شذوا 

     ȫمـد املـبارƮ ائف مبجموع           إ : ( قـالșن اإلسـالم يتجه إىل صرف املرأة عن تويل الو
توجيهاته ومقاصد نصوصه، اللهم إال ما كان متصال بطبيعة املرأة كتعليم األطفال وتربيتهم، وما كان               

والشاهد على هذا    .هن يف احلاالت اليت تستوجب ذلك     متصال يشؤون النساء كتفتيǭ Ȉياهبن وأجسام     
الفته ألم  خالنساء للتمريȐ يف احلروب، وما ورد من توșيف عمر يف عهد             ρاسـتخدام الرسـول     

 ،على السوق، وقيل هبذه املناسبة إنه رمبا والها أمورا تتعلق بالنساء          ) مفتشة(الشفاء األنصارية Ʈتسبة    
  276).وجه عام ومناقشتهوليس ههنا Ʈل تفصيل املوضوع ب

   
  .العلم: الشرȓ اخلامس 

املقـرر أن وșائف اخلليفة على تعددها ال بد أن تكون شرعية وهذا يلزم احلاكم أن يكون                 
عاملـا مبـا جيوز وما ال جيوز يف الشرع وقد Ʒتاج مع هذا أن جيتهد يف بعȐ املسائل لذلك فإن هذا             

فال ميكن أن يتوىل جاهل قيادة دولة تستمد شرعيتها من          الشرط يكون بدهيا ال Ʒتاج إǭباته إىل دليل         
  .اإلسالم إال أن يكون عاملا باإلسالم 
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أن يكون اإلمام من العلم مبƕلة من يصلح أن يكون قاضيا من             قال الباقالين مستدال لوجوب   
ا أما ما يدل على أنه جيب أن يكون من العلم مبƕلة ما وصفناه فǖمور منه               : ( 277قضـاة املسـلمني   

ومنها أنه الذي يويل القضاة واحلكام وينظر يف        . إمجـاع األمـة على ذلك ưن قال بالنص واالختيار         
أحكامهم وما يوجب صرفهم وجرحهم ونقȐ أحكامهم ولن ميلك علمه بذلك ومتكنه منه إال بǖن                

 بنفسه  ومنها إمجاع األمة على أن لɌمام أن يباشر القضاء واألحكام         . يكون كهم يف العلم أو فوقهم     
وال يسـتخلف قاضـيا ما استغƖ بنفسه ونظره ولن يصلح للحكم إال من صلح أن يكون قاضيا من                   

  278)قضاة املسلمني فصح بذلك ما قلناه 
  

 ȃالساد ȓالعدالة: الشر:  
 ألŒا هي احلاملة    279يشـترط يف اخلليفة ووزير التفويȐ شرط العدالة على شروطها اجلامعة          

 يف إقامة الدين وسياسة الدنيا به وأمانة        ρ عموما وأمانة النيابة عن الرسول       على االستقامة وأداء األمانة   
فال . االختـيار الذي حازه من األمة لتويل أمور دينها ودنياها على مراسيم الشرع املعصوم خصوصا      

       Ƒلـف النƸ يلـيق أنρ             واخلراب ȫويز ذلك تعريضا لألمة للهالƟ وينوب عن األمة فاسق ألن يف 
  .فالعدالة شرط الزم ال ينبغي التساهل بشǖنه إذ على الورع مدار األمر ومالكه.والعسف والظلم 

  
وهذه هي أعز الصفات وأجلها وأوالها بالرعايات وأجدرها وهو وصف          : ( قال أبو حامد    

ذاź ال ميكن استعارته وال الوصول إىل حتصيله من جهة الغري أما النجدة فتحصيلها من الغري ال Ʈالة                  
هلدايـة وإن اعتمدت على غزارة العقل ففوائدها ميكن فيها االستعارة بطريق املراجعة واالستشارة              وا

والعلم أيضا ميكنه حتصيله باالستفتاء واستطالع رأى العلماء والورع هو األساس واألصل وعليه يدور              
ذا والعياذ باهللا Ɓ    االمر كله وال يغين فيه ورع الغري وهو رأس املال ومصدر مجلة اخلصال ولو اختل ه               

   280)يبق معتصم يف حتقيق اإلمامة 
  

 Ȝالساب ȓة النفسية: الشرǒالكفا:   

                                                           
. الطبعة األوىل . بريوت. مؤسسة الكتب الثقافية  . ت عماد حيدر  . ينأبو بكر الباقال  .  كـتاب متهـيد األوائل وتلخيص الدالئل       277
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  473:  ص1:  كتاب متهيد األوائل وتلخيص الدالئل ج278
  

  14  األحكام السلطانية للماوردي ص 279
  .187:  ص1:  فضائح الباطنية ج280

  



  98

الرأي املفضي إىل   (  وقد ذكر شرط الكفاءة يف نقطتني اخلامسة والسادسة          –قـال املاوردي       
 ſاية البيضة وجهاد العدو( و  .281)سياسة الرعية وتدبري املصاƥ 282 .)الشجاعة والنجدة املؤدية إىل   

    Ƒهي العلم باألعمال الديوانية والتصرفات، ووجوه تثمري األموال        : الكفاءة: ( قـال الثعال
   283 ).واالستخراجات، فيضع األمور يف مواضعها، ويرتب األعمال على قواعدها

  
الشجاعة والرأي فهي تشملهما    : فيمكن على هذا جعل الكفاءة النفسية منقسمة إل قسمني          

 والظاهر أŒا أي    - أي ابن اهلمام     –قال  : ( ا منفردا لذلك قال ابن عابدين       فهـي أعـم من كليهم     
الكفـاءة أعم من الشجاعة تنتظم كونه ذا رأي وشجاعة كي ال جيƏ عن االقتصاص وإقامة احلدود                 

   284)واحلروب الواجبة وƟهيز اجليوȇ وهذا الشرط يعين الشجاعة ưا شرطه اجلمهور 
  

  : منفردا وباهللا تعاىل التǖييد والتوفيق ولنتكلم اɇن عن كل منهما
  .الشǲاعة

فاألمـة ال سيما يف حالة ضعفها وتسلط األعداء على حرمتها ودينها وأرضها حتتاج احلاكم               
          Ɓالشـجاع الـبطل املغـوار فهذه الصفة هي اليت يهمها منه لذلك إذا وقع الترجيح بني احلاكم العا

وطن بل لو وقع االختيار بني األمري الفاسق املقدام واألمري          واحلـاكم الشجاع قدم أنفعهما يف ذلك امل       
الصاſ اجلبان لقدم الفاسق يف أوقات تسلط الكفار على احلرمة والدين واألرض كما ذكر املاوردي               

فاحلاكم العاƁ إذا Ɓ يكن مقداما شجاعا أضاع األمة وعرضها للسƑ وهتك األعراض وال              .وأƥـد   
يه شيǞا ألن الذي يرفع البالء عنها ليس هو العلم وإƴا هو السيف الصقيل إذا               يغين عنها علمه ưا هي ف     

  .امتشقه شجاع القلب 
كـونه شجاعا والشجاعة قوة القلب عند البǖس لينفرد بنفسه ويدبر           : (  قـال الشـربيين       

   285.)اجليوȇ ويقهر األعداء ويفتح احلصون
  

 Ƀالرأ.  
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ار والعطاء واملنع والكر والفر فهو االهتداء ألوجه        الرأي هو حسن السياسة يف اإلقبال واإلدب      
املصـاſ يف املعضـالت عند تعارض الشرور فال بد من التمييز بني اخلري والشر وفوقها مرتبة وهي                  

التفكري والتدبري  : األول  : التمييز بني خري اخلريين وشر الشرين وحتصل لصاحب العقل السليم بشيǞني            
   .286استشارة ذوي البصائر والتجارب: ثاين وال. بشرط الذكاء والفطنة 

   
  :الكفاǒة اجلسمية : الشرȓ الǮامن 

سالمة احلواس من السمع والبصر     : (  وقد ذكرها املاوردي يف الشرط الثالث والرابع فقال         
سالمة األعضاء من نقص مينع عن استيفاء احلركة        ( و  ) واللسـان ليصح معها مباشرة ما يدرȫ هبا         

   287. )وسرعة النهوض 
    

  

 Ȝالتاس ȓالشر : ȃأفضل النا ȷيكو ȷأ.  
Ʒسـن بـنا حتديد معƖ األفضلية حƓ ال Ʒدث اخللط يف معاجلة القضية فǖقول وباهللا تعاىل                 

إذا قصدنا باألفضلية ناحية الصالǳ فال يبقى إشكال يف املسǖلة إذ الثابت يف السنة أن النƑ                : التوفيق    
ρ        ذر Ÿأخر عن العمل أمثال أ τ            والورع ǳوقدم الطلقاء الذين ال نسبة للمقارنة بينهم وبينه يف الصال

والـتقوى فمـن هذه الزاوية ميكن القول بǖن صالǳ املرء يف نفسه ليس مقصودا وحده دون سائر                  
  .الشرائط 

 فيـتعني أن األفضـلية هنا إƴا هي يف توفر الشروط من الصالǳ والكفاءة وحنوها فيكون                
نفع للعمل لذلك نص األئمة على تقدƇ الفاسق الشجاع على الصاſ اجلبان يف             األفضـل هنا مبعƖ األ    

 : " ρإمارة احلرب ألنه موطن Ʒتاج فيه املسلمون لصاحب Ʊدة وإقدام وعلى هذا املعƖ يتƕل قوله                
من ويل من أمر املسلمني شيǞا فوىل رجال وهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه فقد خان اهللا ورسوله                 

من قلد رجال عمال على عصابة وهو جيد يف تلك العصابة أرضى منه فقد خان اهللا                "  ويف روايـة     ،" 
   288"وخان رسوله وخان املؤمنني

  
فاألصلح للعمل هو األفضل وهو األرضى هللا تعاىل مبعƖ أن شروط االستحقاق متوفرة فيهما              

من اɇخر فتقدميه واجب من     معـا ولكـن أحدƵا أنفع من اɇخر فيكون بالضرورة أرضى هللا تعاىل              
حـيث أن الشـرع املعصـوم هو الذي قدمه ، فيمكن القول إننا لو نزلنا هذا احلديث على الفاسق                    
                                                           

   .186 – 185:  ص1:  اظ فضائح الباطنية ج286
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الشجاع الذي هو بإزاء الصاſ اجلبان فإن األصلح يف إمارة احلرب هو تقدƇ الفاسق وهو األرضى هللا                 
 موطن آخر، والتفضيل من حيث اجلملة      تعاىل يف ذلك املوطن كما أن اɇخر يكون أرضى هللا تعاىل يف           

ال يسـتلزم التفضـيل مطلقا ألن ميزان التقدƁ Ƈ ينظر فيه إىل الصالǳ بل نظر فيه إىل صفة أخرى                    
  .حتتاجها األمة للدفع عن دينها وحرمتها وهي الشجاعة والنجدة 

   
              Ɓتلف حسب األوقات فقد يكونون يف وقت أحوج إىل حاكم عاơ فـإن احتياجات الناس 
بالسـنن وذلك عند انتشار البدع واألهواء واألفكار اهلدامة فهو املقدم يف ذلك الوقت وقد يكونون                

فلو تكافǖ يف شروط    : ( أحوج إىل بطل مغوار وذلك ما لو تعرضت أراضيهم للسلب قال املاوردي             
 فإن بويع   اإلمامـة اǭـنان قدم هلا اختيارا أسنهما وإن Ɓ تكن زيادة السن مع كمال البلوȟ شرطا،                

       Üا سـنا جـازƵتيار ما يوجبه حكم            أصـغرǹروعي يف اال Ȝǲر أشǹɇا أعلم واƵأحد ȷولو كا
،Ǩهور البغاة كان األشجع أحق،               الوقșفإن كانت احلاجة إىل فضل الشجاعة أدعى النتشار الثغور و 

   289 )وإن كانت احلاجة إىل فضل العلم أدعى لسكون الدƵاء وșهور أهل البدع كان األعلم أحق
وșاهـر كالم املاوردي أن ذلك يكون عند التكافؤ ولكن استقراء موارد الشرع ومقاصده              

  .يŷǖ هذا التقييد وƷتم النظر إليه بإطالق ويرجح ميزان األنفعية والعلم عند اهللا تعاىل
  

واملتǖمل يف سرية السلف يصل إىل أŒم كانوا يشترطون أن يكون اخلليفة أفضل الناس لذلك               
 أوالهم باخلالفة ألنه أفضلهم وهكذا عمر يف خالفته وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم              τو بكر   كـان أب  

فمƕلـتهم يف الفضل كمƕلتهم يف اخلالفة، والفضل عندهم ليس هو الصالǳ وحده فتقدƇ أŸ بكر                
كـان سببه أنه أتقى وأعلم وأشجع وأدرى بالسياسة ال سيما وبوادر الردة قد الحت ويف مثل هذا                  

 ملا τوطن الن عمر واعترض على قتاهلم فكان أبو بكر أحزم وأفقه بل هذا هو السر يف كون معاوية            امل
Ɓ يـدخل يف الطاعـة Ɓ يدع اخلالفة لنفسه ألنه Ɓ ير نفسه كفءا لعلي حƓ ينازعه وقد حاججه                    

  .فاألفضل هو األنفع للمسلمني حبسب الوقت . اخلوالين بذلك فاعترف به
  

ويدل على ذلك أيضا إمجاع األمة يف الصدر األول على طلب األفضل            : ( قـال الـباقالين     
وقول أŸ عبيدة لعمر ) Ɓ أرهم يعدلون بعثمان أحدا    (ومتثـيلهم بني أهل الشورى وقول عبد الرƥن         

وترȫ الكافة اإلنكار عليه وقبول      ) …أتقول هذا وأبو بكر حاضر      ) : ( مد يدȫ أبايع لك   (حني قال   
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وإضرابه عن مراجعته وإƴا استجاز عمر قبول ذلك خشية الفتنة وأن ال تستقيم األمة              عمـر هلذا منه     
   290)على أفضلها ولذلك قال وقى اهللا شرها 

  
 ƆاǮارة التنفيذ: الفرع الȁو ȓشرو.  

 أن املنطق يقتضي عدم التسوية بني الوزارتني يف الشروط          -بناء على ما مضى     –وال شـك      
قل شروطا باعتبارها أضعف حكما، هذه القضية ال نقاȇ فيها وإƴا           لـذلك كانـت وزارة التنفيذ أ      

                Ȑفيما يسقط من الشروط وما ال يسقط فيبقى معتربا فقد رأينا باختصار شروط وزير التفوي ȇالنقا
وال شـك أن وزيـر التنفيذ يشاركه يف بعضها ويفارقه يف بعضها اɇخر ورمبا انفرد عنه بشروط ال                   

   Ȑلذلك ينبغي االطالع على شروط وزير التنفيذ وليكن واضحا أن ما اشتركا            تشترط يف وزير التفوي 
  :  فǖقول وباهللا تعاىل التǖييد والتوفيق .فيه من الشروط فال نطيل الكالم فيه استغناء مبا سلف 

يف هذه الوزارة يكون احلاكم احلقيقي هو اخلليفة فله حكم االجتهاد والتدبري والتسيري ويعد              
 آلة من آالته اليت يستعني هبا على أداء وșائفه ومهامه فيكون مبلغا عنه وسفريا له ومنفذا                 وزير التنفيذ 

ملراسـيمه وأوامره وله يف القضايا املصلحية أن يشري على اخلليفة ولو Ɓ يستشره فإذا استشاره تعني                 
 أخطر من هذا    عليه نصحه فهو على احلقيقة كرشه وعيبته ومسعه وبصره ورمبا أشركه اخلليفة فيما هو             

ولكـن يظل معه ƭرد وزير تنفيذ وهذا يعين أن وزير التفويȐ يفارقه يف املهام والشروط ألن وزير                  
الـتفويȐ جيمع بني كفاييت السيف والقلم فيقلد الوالة وجيهز اجليوȇ ويعقد األلوية والرايات ويقوم               

  .حلزم مقام اخلليفة نفسه يف كل شيء بينما اختصاص وزير التنفيذ الرأي وا

  
  .شروȓ وȁير التنفيذ 

نصـوا علـى أنه ال يشترط فيه احلرية وال العلم باألحكام الشرعية وال املعرفة بǖمر احلرب                 
واخلراج ألنه منفذ فǖشبه املقلد الذي يǖخذ الفتوى عن اŎتهد ويكتفي بتطبيقها كذلك هذا الوزير ملا                

. يس له االنفراد بوالية وال حكم ألنه تابع ومنفذ        كان ال نظر له وال اجتهاد كان منفذا أوامر اإلمام فل          
أما ما سواƵا ففيه اخلالف أو شبهة       .وال أعلم خالفا يف إسقاط شرطي احلرية والعلم يف وزير التنفيذ            

  .اخلالف 
  

 وال يشترط احلرية يف هذا املنصب، فيجوز أن يكون وزير التنفيذ عبدا             : ( قـال الـبدوي     
 بوالية وال تقليد حƓ تشترط فيه احلرية، فالذي ميارسه ليس والية وإƴا هو              ưلوكا إذ ليس له أن ينفرد     

                                                           
    475 – 473:  ص1:  كتاب متهيد األوائل وتلخيص الدالئل ج290

  



  102

فة بǖمر احلرب واخلراج، عركما ال تشترط فيه امل   إنـباء وإخبار، والعبد اململوȫ من أهل والية اإلخبار        
  291 )وال العلم باألحكام الشرعية، ألنه Ʒظر عليه أن Ʒكم بني الناس

  
زير التنفيذ كما هو شرط يف وزير التفويȐ ولكن أبا احلسن            شرط يف و   فاإلسـالم : أوال  

املاوردي خالف يف هذه القضية وملا كان هلذه القضية حصة األسد من هذا البحث حƓ لتكاد تكون                 
  .بيت قصيده فإنين أرجǜ مناقشتها إىل موطنها الالئق وباهللا تعاىل التوفيق

  
 ال يراها من شروط وزير التنفيذ       292لثعالƑ شرط الزم على التحقيق ولكن ا      والعدالة: ǭانـيا   

Ýن يشترط األمانة والصدق وهل جيتمع األمانة والصدق والفسوقɇولكن يف ذات ا  
  

 وهـذا الشرط Ʈل إمجاع ألن تنفيذ أوامر اخلليفة ومراسيم السلطنة على             األمانـة : ǭالـǮا   
 ذلك إال أن يكون الوسيط أمينا       خطورőا واألداء عنه وله و إبداء الرأي وبذل النصيحة ال يستقيم كل           

.  
  293 ).األمانة لǞال Ƹون فيما قد ائتمن عليه، وال يغȈ فيما قد استنصح فيه: (قال املاوردي 

  
  .   ألنه مع الوالة والرعية لسان اخلليفة، ومع اخلليفة لسان الرعية والوالةصدȧ اللهǲة:رابعا 

ديه، ويعمل على قوله فيما يłنهيه،      حƓ يوǭق خبربه فيما يؤ    : صدق اللهجة : ( قـال الـبدوي   
إخبار اجلند والرعايا مبا ينفذه اإلمام، وهذا يستدعي الورع    : حبـيث تقـبل روايـته، فإن مالȫ أمره        

  294 )وصدق اللهجة
  

 اليت يعربون عنها بقلة الطمع فهي اليت متنعه من الولوȟ يف مستنقع الشهوات              العفة: ǹامسا  
غريƵا فال يطمع فيما عند الناس حƓ ال يطمعوا فيما عنده من            املـريبة كشـهوة املال أو الفرج أو         

  .استغالل واليته 
  295 ).، وال ينخدع فيتساهلييل حƓ ال يłرتشى فيما: قلة الطمع: ( قال املاوردي 
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 ألن ذلك يصد عن سبيل اهللا تعاىل كما         سـالمة الصدر من الضȢائن واألحقاد     : سادسـا   
وال جيرمنكم شنǔن قوم على أال      ( ط فكالƵا مذموم قال تعاىل      يصد عنه عكسه الذي هو احلب املفر      

  " 296حبك الشيء يعمي ويصم " ، ويف األǭر ) تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى 
ن العداوة تصد عن    فإ أن يسلم فيما بينه وبني الناس من عداوة وشحناء،           : (قـال املاوردي    

  297 ).التناصف ومتنع من التعاطف
  

  . ألن الغفلة وكثرة النسيان مانعان من وșيفة األداء عن اإلمام وله عقليةالكفاǒة ال: سابعا 
  298 ). شاهد له وعليهه وعنه، ألنيؤديه إىل اخلليفةأن يكون ذكورا ملا : ( قال املاوردي 

  
حƓ يتǖتى له التمييز بني     وهو داǹل يف الكفاǒة العقلية أȷ يكوȷ يقȚا ذكيا فطنا           : ǭامـنا   

الناقد بني الدراهم الصحيحة والزائفة ، فإدراȫ زغل القضايا حبيث ال تدلس            املشـتبهات كمـا مييز      
  .Ʒتاج إىل بصر نافذ 

 تدلس عليه األمور فتشتبه، وال متوه عليه فتلتبس،         حƓ ال    الذكاء والفطنة    : (قال املاوردي   
   299. )فال يصح مع اشتباهها عزم، وال يصلح مع التباسها حزم

  
إال فطن ال يؤتى عن غفلة      -لينقلها–م األمور ال يدرȫ معانيها      إن عظائ : ( قـال الـبدوي     

  300 ).وذهول، ومن Ɓ يكن فطنا Ɓ يوǭق بفهمه ملا ينهيه، وƁ يؤمن خطؤه فيما يبلغه ويؤديه
  

يا داود إنا   (  ألن اهلوى يصد عن سبيل اهللا تعاىل قال تعاىل           أال يكوȷ صاحب هوɁ   : تاسعا  
  301)   الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا جعلناȫ خليفة يف األرض فاحكم بني

أال يكون من أهل األهواء فيخرجه اهلوى من احلق إىل الباطل ويتدلس عليه             : ( قال البدوي   
   302 )احملق باملبطل، فإن اهلوى خادع األلباب وصارف له عن الصواب
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أي ألŒا تعني صحة التمييز      وهذا إƴا يشترط فيه إن أشرȫ يف الر        احلنكة والتǲربة : عاشـرا   
  . فإن Ɓ يشرȫ يف الرأي Ʒ Ɓتǰ إىل هذا الوصف 

احلنكة :  وهو احتاج إىل وصف ǭامن   إن كان هذا الوزير مشاركا يف الرأي        ف: (قال املاوردي   
  .والتجربة اليت تؤديه إىل صحة الرأي وصواب التدبري، فإن يف التجارب خربة بعواقب األمور

  Ʒ Ɓ( .303تǰ إىل هذا الوصف وإن كان ينتهي إليه مع كثرة املمارسة رأي وإن Ɓ يشارȫ يف ال
  

 فاملرأة ال تصلح هلذه الوșيفة وقد علل املاوردي منعها من ذلك           الذكورة: حـادɃ عشـر     
  :بثالث علل 

ما أفلح قوم أسندوا أمرهم : " كـوŒا والية والواليات مصروفة عن النساء حلديث     : األوىل  
  " . إىل امرأة 

وألن فيها من طلب الرأي وǭبات      ( أن املرأة ضعيفة من حيث الرأي والعزم قال         : والثانـية   
   .304)العزم ما تضعف عنه النساء 

أن متكينها من ذلك يؤدي بالضرورة إىل الظهور وƯالطة الرجال وهو أمر Ʈظور        : والثالـثة   
  .عليها 

  
ن تتوىل هذه الوزارة امرأة وإن أ وتشترط الذكورة يف هذا املنصب، فال يصح   : ( قال البدوي   

كان خربها مقبوال، ألن الوزارة تتضمن معƖ الوالية، والواليات مصروفة عن النساء، وقد قال رسول    
وألن النساء يضعفن عما تتطلبه الوزارة من ǭبات عزم         . "لـن يفلـح قوم ولوا أمرهم امرأة       : " ρاهللا  

  ư ( 305ا هو على النساء Ʈظوروطلب رأي ومن Ưالطة للرجال يف مباشرة األمور
  

  . عدم احلرȋ علɂ الوȁارة-ǭاƆ عشر 
يا عبد الرƥن ال تسǖل اإلمارة فإنك إن        (األصل أن من سǖل العمل Ɓ جيب إىل ذلك حلديث           

حديث أŸ موسى   و. 306)أعطيـتها عن مسǖلة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غري مسǖلة أعنت عليها            
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 فمن سǖل القضاء أو الوزارة أو حنوƵا من أعمال          307)نا من أراده  ال نستعمل على عمل   : ( الـذي فيه  
  . الدولة Ɓ جيب إىل ذلك هذا هو األصل املقرر 

واحلرص عليها مع العلم بكثرة آفاőا وصعوبة التخلص منها دليل على    ( ففـي سؤال اإلمارة     
هذا معƖ قوله عليه أنه يطلبها لنفسه وألغراضه ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، و     

ومن أباها لعلمه بǔفاőا وخلوفه من التقصري يف حقوقها فر منها، Ż إن ابتلي هبا         .) .اوكل إليه : (السالم
  308)أعني عليها : (فريجى له التخلص منها، وهو معƖ قوله

   
ولكن قد جيوز ذلك استثناء عند عدم وجود من يسد املكان فيكون النهي Ưتصا مبا إذا وجد                 

قال اجعلين على خزائن األرض إين حفيȘ       [وهذا املعƖ مستنبط من قوله تعاىل           .كفـاء للمنصب    األ
 فهذه االية دليل على جواز أن يطلب العبد عمال هو له أهل وال تعارض بينها وبني حديث                ]علـيم   

 يكن هذا   فلما سǖل الوالية للمصلحة الدينية ρ )      Ɓمسرة وغريه قال شيخ اإلسالم عن نƑ اهللا يوسف          
  309 )مناقضا للتوكل وال هو من سؤال اإلمارة املنهي عنها 

  
  :  عدم االشتȢال بالتǲارة:ǭالث عشر

وهـذا شرط بدهي ألن اشتغاله بالتجارة يورث مفاسد منها تعطيل مصاſ األمة إذ أوقاته استغرقتها                
  .هذه املصاſ يف األصل وعليها عقد له عقد الوزارة 

  .ه ومنها Ʈاباة الناس ل
  .ومنها مزاƥته للناس ưا قد ميكنه من استعمال منصبه لɌضرار هبم 

إذا اƟر  : "ينبغي أن يتفرȟ الوزير ملنصبه فال يشتغل بالتجارة، فقد قال أحد احلكماء           ( قـال البدوي    
  310 )"الراعي هلكت الرعية

  
  

  

 ƆاǮنتهامناقشة : املبحث الȁاألدلة وموا.  
Ƃهيد ينقسم هذا املبحث إƢ و ƙمطلب:  
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 . (ƭ)15/114موع الفتاوى  309
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  . وفيه تصوير املسǖلة وذكر املذاهب: التمهيد 

بعـد أن أوجزنا القول يف شروط الوزارتني وقد تبني لنا ما يشترط فيهما وما ال يشترط وما                    
يشـترط يف حال ويسقط يف حال نźǖ اɇن إىل أهم الشروط على اإلطالق وهو شرط اإلسالم وهو                  

وهو الذي يدل على توجه األمة وفلسفتها ووالئها والرابطة بني          الشرط الذي Ɓ تقع املساƮة به حبال        
  .أفرادها

فهـل هو شرط يف الوزيرين أم يف إحداƵا Ý وهل ذلك كان Ʈل اختالف أو اتفاق Ý وهل                     
Ý وما احلكمة يف اشتراطه Ý الذي به يتحقق ƅاألحوال وما حده األد Ȑيسقط يف بع  

  
    .تصوير املسǖلة  -ا  

 Ȑارة التفويȁو.  
   Ȑارة التفويȁأمـا و         Ȑفقد ذكروا أن اإلسالم شرط فيها باإلمجاع ألن شروط وزير التفوي 

هـي شروط اخلليفة فمن هذه الناحية ال إشكال باعتبار أن وșائف اخلليفة تنتقل إىل الوزير فاشتراطه    
  .واحلالة هذه أمر ال Ƹتلف عليه مسلمان

  
العلم أن الكافر ال والية له على مسلم حبال         أمجع كل من ƷفȘ عنه من أهل        ( قال ابن املنذر    

(311   
أمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه             ( وقـال القاضي عياض     

   312)وكذا لو ترȫ إقامة الصلوات والدعاء إليها : قال . الكفر انعزل 
    
ة االجتهاد يف األحكام    ومن تǖمل تلك الشروط ال سيما العدالة والورع والتقوى وبلوȟ درج            

                 Ɓ ن اشتراط اإلسالم أوىل وأوكد ألن تلك الشروط األخرى تدل عليه فلو فرض أن العلماءǖيقطع ب
يذكـروه صـراحة لكان فيما ذكروا من الشروط سواه أعظم الداللة عليه وهل يكون التقي الورع                 

  .العاƁ باألحكام كافرا Ý هذا ما ال سبيل إىل تصوره إال يف األذهان
  

                                                           
   .414 / 2 أحكام أهل الذمة 311
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وأيضـا فـإن الرئيس األعلى يف كل دولة ال يليق أن يكون Ưالفا للفلسفة اليت تقوم عليها                    
الدولـة فهذا ال مساƮة فيه يف كل األنظمة فال يصلح أن يكون الرئيس ليبرياليا ومع ذلك يرأس دولة                 

  .شيوعية أو العكس 
     ȫمد املبارƮ بار فالسفة ذلك املذهب إن كبار املسؤولني يف مثل هذه الدول هم ك: ( قـال

وكبار دعامته، وبتعبري آخر يتجمع يف أعلى مستويات املسؤولية واحلكم كبار العقائديني من املناضلني              
فكـرا ودعـوة يف سبيل حتقيق هذا املذهب الذي تǖخذ به تلك الدولة، ورئيس مثل هذه الدولة إƴا                   

        Łغوار ذلك املذهب امللتزǖختار من بني أعلم العاملني بłم والعارفني بدقائقه وأبعاده ومراميه، واملمثلني له       ي
  313 ).يف عقوهلم ونفوسهم ومشاعرهم

  
لـذلك Ɓ يكـن اإلسالم بدعا من سائر األنظمة فلم يسمح بǖن يكون رئيس املسلمني إال                   

مسـلما ألن غري املسلم ال ينفذ أحكام اإلسالم، وال يدافع عن حوزة اإلسالم ويذب عن بيضته إال                  
م وƁ يتصور الفقهاء حالة يكون فيها غري املسلم رئيسا على املسلمني وال حالة يكون فيها                حاكم مسل 

   . احلاكم املسلم غري منفذ ألحكام اإلسالم بل اعتربوا كال احلالتني شغورا عن منصب اخلالفة
  

  اع واشتراط اإلسالم معلوم بالبداهة وبالنصوص اخلاصة بالوالية وباالستقراء وبالقياس وباإلمج  
  

أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضيا من احلرية والبلوȟ            ( : قـال أبو يعلى احلنبلي    
   314)والعقل والعدالة

الغاية األساسية من نصب اإلمام هي تنفيذ       فالـواليات العامة ال بد هلا من شرط اإلسالمÜ ف         
ن Ɓ يكن   إم وأهلĈه    اإلسال ةشـريعة اإلسالم، فكيف ميكن تنفيذ هذه الشريعة أو كيف تłرعى مصلح           

Ý315متويل هذا املنصب مسلما  
  

ولكـن مـع ذلك من تǖمل الواقع العملي وجد أن الدولة يف بعȐ أطوارها أسندت وزارة                 
الـتفويȐ لغري املسلمني  ويف األزمنة املتǖخرة أفƓ  طائفة من املفاź مسلمي اجلزائر إبان االستعمار                 

  .316الفرنسي جبواز العيȈ حتت والية الكفار
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وقد التزم رǗساء الدولة اإلسالمية هبذا الشرط يف أول األمر فكانوا           : ( قال إمساعيل البدوي    
ال يولـون غري املسلم يف وزارة التفويȐ، ولكنهم Ɓ يتقيدوا بعد ذلك بشرط اإلسالم، فكان األمري                 

 حتزبصاحب غرناطة مستوزرا رجال يهوديا بلȠ مقاما عظيما دون ما تعصب أو             " حبņوس الرببري "
وإن كان   …وكان من الوزراء الفاطميني املسلم وغري املسلم، واستعانوا باليهود يف كثري من أعماهلم            

               ،Ȑرجال الفقه الدستوري اإلسالمي أجازوا أن يكون وزراء التنفيذ من أهل الذمة دون وزراء التفوي
Ȑيتقيدوا بذلك يف وزارة التفوي Ɓ 317 )إال أن الفاطميني   

  
طباق العلماء على حرمة تويل الذمي وزارة التفويȐ حبيث Ʊزم بانتفاء           فـيمكن اجلـزم بإ    

  :املنازع يف هذه القضية ولكن ميكن أن يشكل على هذا أمران 
  .كون الدولة العبيدية أسندت هذه الوșيفة اخلطرية لليهود والنصارى: األول 

ني أن يعيشوا حتت والية     كون بعȐ املتǖخرين يدندن حوله كما صرحوا بǖنه جيوز للمسلم         : والـثاين 
  . الكافرين

  
    .وȁارة التنفيذ

إذا كـان شرط اإلسالم معتربا يف اخلليفة ووزير التفويȐ بال نزاع معترب ألن املنع من ذلك                 
معلـوم بالضرورة الدينية إذ ال يليق أن يتوىل أمور املسلمني إال مسلم مثلهم فإنه قد وجد الشذوذ يف                   

فنازع فيه من نازع  يف       ذ رغم وجود اإلمجاع أيضا على املنع من توليته        حكم تويل الذمي وزارة التنفي    
ذلـك وقد كان رأس املنازعني اإلمام املاوردي Ż تابعه املعاصرون وفرحوا لقوله ورحبوا به بل عدوه    

  . قول الفقهاء كلهم 
  
ǡ-  ذكر املذاهب.  

على حترƇ تولية الذميني    وهبـذا ميكـن أن Ƴلص إىل القول بǖنه على التسليم بǖنه ال إمجاع               
منصـب الـوزارة فلو فرض ذلك صحيحا Ż مجعنا املذاهب يف املسǖلة مضموما قدميها إىل حديثها                 

  : خلرجنا بثالǭة مذاهب يكون ترتيبها كالتايل 
مذهب من منع من استيزار الذمي تفويضا وتنفيذا وهم مجاهري العلماء من             : املذهب األول 

 اجلماهري هو من باب املساƮة والتƕل أي على تقدير أن اإلمجاع Ɓ             وقـويل بǖنه مذهب   . السـلف   
  .وهؤالء يشترطون اإلسالم يف الوșائف التنفيذية كاشتراطهم له يف الوșائف التفويضية. ينعقد 
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   ƆاǮذلك يف الوزارتني وهو صنيع العبيديني وهو ما عزاه              : املـذهب الـ ǳمـذهب من أبا
  .يه تدل عبارة املفاź الذين أشرنا إليهم آنفا الطريقي لبعȐ املعاصرين، وعل

بعȐ الوșائف العامة ال يكلف هبا الذمي ألن طبيعتها تقتضي أن ال يتوالها             : ( قـال زيدان  
كاخلالفة أي اإلمامة ، واإلمارة على      .. إال املسلم فكان من شرط تقليدها للشخص أن يكون مسلما           

   318)اجلهاد 
د الوزارة بنوعيها إىل الذميني ألنه Ɓ ميثل إال باإلمامة واإلمارة           فظاهر هذه العبارة Ɵويز إسنا    

على اجلهاد يف حني أن الوزارة أعظم خطرا من إمارة اجلهاد لذلك نسب إليه الطريقي هذا القول فقد                  
إن األصل هو جواز تولية الذمي مجيع املناصب عدا املناصب الدينية واإلمامة            : ( قال عبد اهللا الطريقي   

وذكر منهم  ) ى والقضاء على املسلمني وحنوها وقد ذهب إىل هذا كثري من االباحثني املعاصرين              العظم
   319)يف اهلامȈ عبد الكرƇ زيدان 

  
ويـتقوى مـا نسبه إليه الطريقي بكونه ملا تكلم عن تولية املسلمني للذميني عرب التاريخ يف                 

ب احلكومة يف مصر زمن األمويني      اǭناسيوس الذي شغل بعȐ مناص    : ( معرض االستدالل ذكر مثال     
      320.)حƓ بلȠ مرتبة الرئاسة يف دواوين االسكندرية 

  
ولكن رمبا يكون ما نقلناه عنه ليس صرƷا يف Ɵويز وزارة التفويȐ للذمي باعتبار أن وزارة                
الـتفويȐ خلـف عن اإلمامة العظمى وهو يصرǳ بǖن اإلمامة العظمى خاصة باملسلمني فعلى هذا                

  .هبه كمذهب املاوردي وهو Ɵويز وزارة التنفيذ دون التفويȐ يكون مذ
  

كذلك نسب الطريقي هذا القول أيضا لوهبة الزحيلي ، واحلق أن يف كالم الزحيلي أيضا من                
هم على قدم املساواة مع    : ( االضـطراب والغمـوض مـثل ما يف كالم زيدان فهو من جهة يقول               

 وبالنسبة لتويل الذميني    …ون يف وșائف الدولة العامة       يشترك …املسـلمني يف احلقـوق والواجبات       
يا : " للوșائف العامة كان السائد أنه ال جيوز تويل الذميني يف الوșائف العامة استنادا إىل قوله تعاىل                 

أيهـا الـذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يǖلونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من                    
واستنادا ألǭر عن عمر يف     )  صدورهم أكرب قد بينا لكم اɇيات إن كنتم تعقلون           أفـواههم وما ơفي   

والواقع أن معƖ اɇية واضح فهي واردة فيمن أșهر العداوة          . عدم اơاذه كاتبا حافظا من أهل احلرية        
  Ƒللنρ              Ƒن كان هلم عهد فخانوا فيه كبين النضري الذين حاولوا قتل النư ρ     ناء ائتمانهǭهلم ملكان   يف أ
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واɇية تنطبق على املسلم وغريه فال جيوز اơاذ مسلم أو غريه بطانة إذا كان يضمر               . العهـد واحملالفة    
العـداء للجماعـة اإلسالمية وهذا أمر أساسي يف سياسة الدول فإŒا ال متكن أحدا من احملافظة على                  

عت سيدنا عمر من اơاذ كاتب من       وهذا أحد األسباب اليت من    . أسرارها إال إذا كان Ʈل ǭقة وعدالة        
ومن األسباب أن يشعر احلاكم املسلمني الناشǞني يف احلكم أمام جاهلية           . أهل احلرية يف األǭر السابق      

العرب وبداوőم الغالبة مبا يؤهلهم حلمل أعباء هذا احلكم الذي صاروا إليه استكماال لسلطاŒم وتقوية 
 وبذلك  …ك ملصلحة أهل الذمة بالدخول يف اإلسالم        لشخصـيتهم فضـال عما يستهدفه من أǭر ذل        

وقد جعل عمر بن    . يظهـر أنـه ال مينع اơاذ البطانة إال ưن șهرت عداوőم وبغضاǗهم للمسلمني               
اخلطاب رجال دواوينه من الروم وجرى اخلليفتان اɇخران وملوȫ بين أمية من بعده على ذلك إىل أن                 

ن الرومية إىل العربية وهبذه السرية وذلك اإلرشاد عمل العباسيون        نقل الدواوين عبد امللك بن مروان م      
وغريهـم مـن ملوȫ املسلمني يف نوط أعمال الدولة باليهود والنصارى والصابǞني، ومن ذلك جعل                

هذه هي الدميقراطية   . الدولـة العثمانـية أكثـر سفرائها ووكالئها يف بالد األجانب من النصارى              
 وعلى كل فإن اشتراȫ الذميني يف الوșائف العامة       …نظم غري اإلسالمية    اإلسـالمية فـǖين هي من ال      

                 ȫينبغي تقييده يف ضوء السياسة الشرعية وتقدير املصلحة حبسب ما يرى ويل األمر دون أن يكون هنا
إغفـال خلطـورة بعȐ هذه الوșائف اليت متنح صاحبها حق التشريع وإصدار األوامر والتسلط على       

ولن جيعل اهللا   : (  قصر حق التوșف فيها على الثقات من املسلمني لقوله تعاىل            املسـلمني ưا يوجب   
   321)للكافرين على املؤمنني سبيال 

  
إننا نقول هبدم التفرقة بني املسلمني وغريهم يف داخل البلد          : (وقـال وهـبة الزحيلي أيضا       

سوف نثبت يف حبثنا أنه جيوز      و..الواحد يف النواحي السياسية وأن الذميني يعتربون مواطنني ال رعايا           
Ȉائف العامة والقيام باخلدمة العسكرية يف اجليș322)تويل الذميني الو.  

  
واملتǖمل يف كالم الزحيلي يصل إىل القول بǖن رأيه مثل رأي املاوردي جييز وزارة التنفيذ دون          

من غري املسلمني  فقد     وزارة الـتفويȐ اليت يقوم فيها الوزير مقام اخلليفة ألنه مينع أن يكون اخلليفة               
إن اشتراȫ الذميني يف    : (صـرǳ بǖن وșائف االجتهاد والتسلط ليست إال للمسلمني يف قوله اɇنف             

الوșائـف العامـة ينبغي تقييده يف ضوء السياسة الشرعية وتقدير املصلحة حبسب ما يرى ويل األمر                 
ها حق التشريع وإصدار    دون أن يكـون هـناȫ إغفال خلطورة بعȐ هذه الوșائف اليت متنح صاحب             

األوامـر والتسـلط على املسلمني ưا يوجب قصر حق التوșف فيها على الثقات من املسلمني لقوله                 
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إال أن إيراده آية آل عمران يف بداية كالمه مع          ) ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال        : ( تعاىل  
  . يزه استيزارهم وزارة التفويȐإشارته إىل ما كان عليه العمل كǖنه صريح أيضا يف Ɵو

وعلى هذا يكون ما نسبه إليه الطريقي غري دقيق ، نعم يوجد يف كالمه اضطراب وغموض                
  .وتعميم موهم أحيانا 

  
كـذلك نسب الطريقي للدكتور Ʈمد سالم مدكور القول جبواز إسناد مجيع املناصب عدا              

 وحنوها ولكن التحقيق أنه ال يرى إسناد        املناصـب الدينـية واإلمامة العظمى والقضاء على املسلمني        
جيوز للذميني يف الوطن اإلسالمي أن يتولوا املناصب        : ( وزارة الـتفويȐ لغـري املسلمني فقد قال         

 Ȑ323)الوزارية غري وزارة التفوي   
  

  خالفا ملا    324والظاهر أيضا أن Ɵويز استيزار الذمي يف مهام التنفيذ هو كذلك رأي املودودي            
حيث نسب إليه القول جبواز     " االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي       "  الطريقي يف    قاله عبد اهللا  

تولية الذمي مجيع املناصب عدا املناصب الدينية واإلمامة العظمى والقضاء على املسلمني وحنوها وقد              
 لنا أن    ولكن برجوعنا إىل هذا املرجع تبني      362أحـال على مؤلفه الذي أشرنا إليه آنفا وعلى ص           

سيكون هلم أي أهل الذمة حق الدخول يف        : ( مذهبه هو أشبه مبذهب املاوردي قال رƥه اهللا تعاىل          
 واملراد باملناصب الرئيسية املناصب ذات      …مجـيع الوșائف احلكومية إال املناصب الرئيسية املعدودة         

ربة والتجربة أن يرتبوا ǭبتا جامعا      املƕلة األساسية اخلطرية يف نظام اإلسالم املبدئي وجلماعة من أهل اخل          
هلـذه املناصب على أنا نقول على وجه بيان للقاعدة األساسية يف هذا الباب أن اخلدمات اليت تتعلق                  

ومثل هذه  . بوضـع اخلطـط العملية وتوجيه دوائر احلكومة املختلفة هي ذات املƕلة املهمة اخلطرية             
الذين يؤمنون مببادئه أما إذا استثنينا هذه اخلدمات        اخلـدمات ال تسـند يف كل نظام مبدئي إال إىل            

 أرفع املناصب وأعالها فيما يتعلق بإدارة شؤون        – على حسب أهليتهم     –فـيجوز أن يوىل أهل الذمة       
" أو  " املهندس األعلى   " أو  " احملاسب العام   "  من توليتهم مناصب     – مثال   –فال مينع شيء    . الدولـة   

. ك ليست املناصب املخصصة للمسلمني يف اجلندية إال اخلدمات العسكرية           كذل" . ناșر الربيد العام    
     325. )أما سائر شعب اجلندية اليت ال تتعلق باحلرب والقتال مباشرة فستكون مفتوحة للذميني 

  
فهؤالء كما رأينا يستثنون بعȐ املناصب كالقضاء على املسلمني ووزارة التفويȐ واملناصب            

مذهب من جيوز الوșائف والواليات التنفيذية دون الوșائف        : فصل بني مذهبني    الدينية ألن الطريقي    
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التفويضية ويعزو هذا املذهب للماوردي وبني مذهب من جيوز مجيع املناصب الدينية واإلمامة العظمى              
   . 326والقضاء على املسلمني وحنوها

 من املناصب   ويفهـم مـن هذا أن أصحاب املذهب الثاين جيوزون وزارة التفويȐ وغريها            
  . التفويضية وإال فإنه ال يصري هناȫ فرق بني املذهبني 

   
مذهب من أباǳ ذلك تنفيذا ومنع منه تفويضا كاملاوردي وغريه ưن جييز             : املذهب الǮالث 

 Ȑائف التفويșائف التنفيذ دون وșالواليات العامة " تولية الذميني و. "  
  .ورة ألنه عند التحقيق ليس مذهبا مستقال وƁ نشǖ إفراد اŎوزين لذلك يف حالة الضر

  
أما كالم من منع من استيزار الذميني مطلقا فكالم كثري نراه يف خالل إيراد األدلة املانعة من                 

  .استيزارهم
أما شبهات أصحاب املذهبني اɇخرين فنوردها هنا ولكن يكون الرد على بعضها يف خالل              

ون أǭناء عرض أدلة عدم اجلواز كما يكون يف نقطة خاصة           إيـراد وتقريـر أدلة عدم اجلواز فالرد يك        
  .باالعتراض والرد

وملا كان تفنيد الرأي الذي جييز استيزارهم وزارة التنفيذ مستلزما باألوىل دحȐ الرأي القائل              
جبواز استيزارهم وزارة التفويȐ تعني تناول املناقشة على نسق واحد وكان باإلمكان أن Ʊعل املسǖلة               

قط من جييز وزارة التنفيذ وغريها من املناصب التنفيذية ومن ال جييز ذلك باعتبار أنه Ɓ يقل                 قـولني ف  
أحد صراحة يتجويز وزارة التفويȐ لغري املسلم ألŒا نيابة عن اخلالفة ولكن ملا قال بذلك العبيديون                

ين لوزارة التنفيذ   وأوƵـه كالم بعȐ املعاصرين جعلناه رأيا مستقال وإن كان الرد سيكون على اŎيز             
  .بالدرجة األوىل لصراحة القول والقائلني به ويف خالل ذلك يقع تفنيد عمل العبيديني باألوىل 

  
  .ذكر شبهات اجملوȁين الستيزار الذميƙ مȜ تفنيدها: املطلب األول 

  .ذكر شبهات اجملوȁين الستيزار الذميƙ : أوال 
وا بدليل شرعي وإƴا هي ƭرد شبهات تعم        سـنرتب شـبهات القوم ألŒم يف احلقيقة Ɓ يǖت         

  :الوزارتني على التحقيق وهذه الشبهات كالتايل
  

 Ƃالشبهة األو : Ȍاهر النș.  
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وفيما عدا الوșائف القليلة اليت يشترط فيمن يتوالها أن يكون مسلما ، جيوز             : ( قال زيدان   
وقد دل على هذا الكتاب     . يهم  اشـتراȫ الذمـيني يف حتمل أعباء الدولة وإسناد الوșائف العامة إل           

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يǖلونكم خباال            : ( ففي الكتاب قوله تعاىل     . والسنة  
وقد نزلت هذه اɇية فيمن     ) . ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما ơفي صدورهم أكرب             

ه املسلمني عن اơاذ بطانة منهم بصورة مطلقة وإƴا         وهي Ɓ تن   . ρكان هلم ذمة وعهد من رسول اهللا        
أي إن النهي منصب على من șهرت عداوőم للمسلمني ، فهؤالء           . قيدت النهي بالقيود الواردة فيها      

ومعƖ هذا أن الذميني الذين ال تعرف هلم عداوة للدولة اإلسالمية جيوز            . ال جيـوز اơـاذهم بطانة       
ومعƖ هذا  . دعوŒم األسرار ويستعينون برأيهم يف شؤون الدولة املهمة         للمسلمني اơاذهم بطانة يستو   

  327. )أيضا جواز إسناد الوșائف العامة إليهم اليت هي دون البطانة يف املركز واألƵية 

     
  .وقائȜ من السرية النبوية : الشبهة الǮانية 

 جاء يف كتب السرية بصدد من ذلك ما. ويف السرية النبوية ما يؤيد قولنا هذا       : ( قال زيدان   
        Ƒمعـركة بدر اليت وقعت بني النρ             وبني مشركي مكة ، فقد أسر املسلمون من املشركني ، يف هذه 

              Ƒاملعركة ، سبعني أسريا وكان من هؤالء من ال مال له فجعل النρ      فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار 
 ρفهذا األǭر يفيد أن النƸ .      Ƒلي سبيله   الكـتابة بـǖن يعلم الواحد منهم عشرة غلمان من األنصار و           

استخدم غري املسلمني يف شǖن من شؤون الدولة اإلسالمية وهو تعليم بعȐ املواطنني املسلمني الكتابة               
 .       Ƒويف السرية النبوية أيضا أن النρ             ملا توجه إىل مكة سنة ست للهجرة ووصل إىل مكان يدعى ذي 

وكان هذا العني كافرا ومع هذا أسند إليه النƑ         " ربه عن قريȈ    بعث عينا منه من خزاعة Ƹ     " احلليفة  
ρ       هـذه املهمـة اخلطرية  .     Ƒوال شك أن النρ           ا يدل على جواز إسنادư ن إليهǖق به واطمǭأمنه وو 

   328. )وșائف الدولة العامة إىل الذميني ما داموا أهال هلا من حيث الكفاءة والثقة واألمانة 
  

ليم الكفار الكتابة لألطفال املسلمني جواز إسناد الوșائف السلطانية         فقـد أخذ زيدان من تع     
كالوزارة للذميني Ý ولكن على استدالله هذا فإن إسناد الوșائف يف الدولة االسالمية ال يقتصر على                
الذمـيني بـل جيوز إسنادها للحربيني ألن أسرى قريȈ حربيون وليسوا ذميني فاالستدالل لتوșيف               

  . الواقعة هو أوىل من االستدالل هبا على توșيف  الذمينياحلربيني هبذه 
  

  .دعوɁ التسامǴ اإلسالمي : الشبهة الǮالǮة 
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فالكتاب والسنة يدالن على جواز إسناد الوșائف العامة إىل الذمي ما دام ǭقة             : ( قال زيدان   
دين ، ال Ʊد له     وهـذا يف احلقيقة أقصى ما ميكن من التسامح والتساهل مع املخالفني يف ال             . كفـؤا   

   329)نظريا يف القدƇ واحلديث 
  

  .ليس يف وȁارة التنفيذ والية : الشبهة الرابعة 
وجيـوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وإن Ɓ جيز أن يكون وزير               :  قـال املـاوردي     

   330.)التفويȐ منهم 
ظر فيها   فحكمها أضعف وشروطها أقل، ألن الن      وȁارة التنفيذ وأما  : ( وقـال املـاوردي     

مقصور على رأي اإلمام وتدبريه، وهذا الوزير وسط بينه وبني الرعايا والوالة يؤدي عنه ما أمر وينفذ                 
عنه ما ذكر وميضي ما حكم وƸرب بتقليد الوالة وƟهيز اجليوȇ ويعرض عليه ما ورد من مهم وƟدد                  

 وال عليها وال متقلدا Ƭا،    وليس ب من حدث ملم، ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معني يف تنفيذ األمور              
فإن شورȫ يف الرأي كان باسم الوزارة أخص، وإن Ɓ يشارȫ فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه، 
ولـيس تفتقـر هذه الوزارة إىل تقليد وإƴا يراعى فيها ƭرد اإلذن وال تعترب يف املؤهل هلا احلرية وال                    

 وال جيوز له أن Ʒكم فيعترب فيه        فتعتƎ فيه احلرية،  ألنـه ليس له أȷ ينفرد بوالية وال تقليد          العلـم،   
  :العلم وإƴا هو مقصور النظر على أمرين 

  .أحدƵا أن يؤدي إىل اخلليفة    
   331.)أن يؤدي عنه:  والثاين 

  
ويكون الفرق بني هاتني الوزارتني حبسب الفرق بينهما يف النظرين،          : ( وقال املاوردي أيضا    

  : وذاȫ من أربعة أوجه
  . أنه جيوز لوزير التفويȐ مباشرة احلكم والنظر يف املظاÜƁ وليس ذلك لوزير التنفيذ: دهاأح

  .أنه جيوز لوزير التفويȐ أن يستبد بتقليد الوالة وليس ذلك لوزير التنفيذ :  والثاين 
أنه جيوز لوزير التفويȐ أن ينفرد بتسيري اجليوȇ وتدبري احلروب وليس ذلك لوزير     : والثالث     
  . تنفيذال
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أنه جيوز لوزير التفويȐ أن يتصرف يف أموال بيت املال بقبȐ ما يستحق له وبدفع         : والرابع     
وليس فيما عدا هذȻ األربعة ما مينȜ أهل الذمة منها إال أȷ            مـا جيب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ،         
   .  يستطيلوا فيكونوا ưنوعƙ من االستطالة
  :رين افترقا يف أربعة من شروط الوزارتني وهلذه الفروق األربعة بني النظ

  . أن احلرية معتربة يف وزارة التفويȐ وغري معتربة يف وزارة التنفيذ:  أحدها 
  .أȷ اإلسالم معتƎ يف وȁارة التفويȐ وȡري معتƎ يف وȁارة التنفيذ:  والثاين 
  . يف وزارة التنفيذ أن العلم باألحكام الشرعية معترب يف وزارة التفويȐ وغري معترب: والثالث 

أن املعرفة بǖمري احلرب واخلراج معتربة يف وزارة التفويȐ وغري معتربة يف وزارة             : والـرابع      
فافترقا يف شروط التقليد من أربعة أوجه كما افترقا يف حقوق النظر من أربعة أوجه واستويا                , التنفيذ  

   332. )فيما عداها من حقوق وشروط 
  

  :ما يستǺلȌ من كالمه 
  .أȷ يف إجاȁة تويل الذمي لوȁارة التنفيذ إطالعا له علɂ أسرار الدولة اإلسالمية: أوال 

وهذا الوزير وسط بينه وبني الرعايا والوالة       : ( وهـذا ما نلمسه يف عبارة املاوردي صرƷا         
يه يؤدي عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر وميضي ما حكم وƸرب بتقليد الوالة وƟهيز اجليوȇ ويعرض عل                 

ما ورد من مهم وƟدد من حدث ملم، ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معني يف تنفيذ األمور وليس بوال                    
  . )عليها وال متقلدا هلا

  
ƞـا أنـه مكلف بالتنفيذ فهو واسطة بƙ الراعي املسلم والرعية ƞا فيها قوادǭ :               Ȼانـيا   

ȻǗراȁوو.   
  )خلليفة ويؤدي عنه فيؤدي إىل ا: ( وهذا الذي عرب عنه املاوردي بقوله 

  ) كان باسم الواسطة والسفارة أشبه : ( وقوله 
  

  .أنه رƞا كانǨ له مشاركة يف الرأǭ :ɃالǮا 
  )فإن  شورȫ يف الرأي كان باسم الوزارة أخص : ( وهذا صريح يف قول املاوردي 
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فـإن كـان هذا الوزير مشاركا يف الرأي احتاج إىل وصف ǭامن وهو احلنكة               : (وقـوله   
جـربة اليت تؤديه إىل صحة الرأي وصواب التدبري فإن يف التجارب خربة بعواقب األمور، وإن Ɓ                 والت

  ).يشارȫ يف الرأي Ʒ Ɓتǰ إىل هذا الوصف وإن كان ينتهي إليه مع كثرة املمارسة
  .فهذا الوزير الذمي قد يشارȫ يف الرأي يف قضايا األمة 

  
  .ا الوșائف تكليف وليسǨ حقوق: الشبهة اخلامسة 

تويل الوșائف العامة يف نظر الشريعة اإلسالمية على ما نرى ليس حقا للفرد             : ( قال زيدان   
. علـى الدولـة وإƴا هو تكليف تكلفه به الدولة إذا كان أهال له، وواجب يقوم به إذا عهد به إليه                      

 أنا  ρدخلت على النƑ    : (  قال   τودليلـنا علـى هـذا ما جاء يف احلديث الصحيح عن أŸ موسى               
وقال اɇخر  . يا رسول اهللا أمرنا على بعȐ ما والȫ اهللا تعاىل           : ورجـالن من بين عمي فقال أحدƵا      

  " .إنا واهللا ال نويل هذا العمل أحدا سǖله أو وأحدا حرص عليه : " فقال . مثل ذلك 
فهـذا احلديث الشريف صريح يف أن تويل الوșائف العامة ليس حقا للفرد على الدولة إذ لو    
كـان حقا له ملا كان طلب الوșيفة أو الوالية سببا ملنع طالبها منها ، ألن صاحب احلق ال مينع من                     

   333. )حقه إذا طلبه أو طالب به أو حرص عليه 
ونفـي كوŒا حقوقا له مرمى بعيد فال تصري من حق املسلمني ولكن ملا كانت تكليفا فإنه                 

ف للذميني من الوșائف ليس منعا للحقوق فليس هو         ميكن أن يستفيد منها غريهم مبعƖ أن منع السل        
مـن باب املنع الذي فيه معƖ العقوبة واإلصغار بل Ʒمل معƖ عدم تكليفهم بذلك ليس غري، وعليه                  

  . فما كان عليه السلف من منع الذميني يكون خطǖ على هذه القاعدة
  

  .عمل اخللفاǒ يف العصور اإلسالمية : الشبهة السادسة 
وحنن إذا Ɵاوزنا أقوال الفقهاء إىل واقع الدول اإلسالمية Ʊد املسلمني يف           : ( قـال زيـدان   

فعمر بن اخلطاب عندما جاءه سƑ قيسارية جعل        . Ưتلف العصور يشركون الذميني يف أعمال الدولة        
 وسليمان بن عبد امللك عهد باإلشراف والنفقة على بنائه وبناء         . بعضهم يف الكتابة وأعمال املسلمني    

  .مسجد اجلماعة يف بلدة الرملة يف فلسطني إىل كاتب نصراين يقال له البطريق ابن النقا 
وملا فتح املسلمون مصر أبقوا العمال البيزنطيني وكان من هؤالء شخص يدعى ميناس كان              

الذي شغل  " اǭناسيوس  " ومن األشخاص املعروفني    . هرقل قد واله أعمال املنطقة الشمالية من مصر       
. اصـب احلكـومة يف مصر زمن األمويني حƓ بلȠ مرتبة الرئاسة يف دواوين االسكندرية                بعـȐ من  

وهكـذا كانـت عـادة األمويني يف تعيني النصارى يف وșائف الدولة، وقلما خال منهم ديوان من                  
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ويف زمن العباسيني عني    . دواويـنها، حƓ كان ملعاوية بن أŸ سفيان كاتب نصراين امسه سرجوس             
وعني اخلليفة املǖمون   . و جعفر املنصور يهوديا امسه موسى كان أحد اǭنني يف جباية اخلراج           اخللـيفة أب  

وقد توىل الوزارة يف زمن     . من مدن مصر امسه بكام رئيسا لبلدته وإقليمها       " بورة  " أحـد وجهـاء     
 هـ وعيسى بن نسطورس     369العباسيني بعȐ النصارى أكثر من مرة، منهم نصر بن هارون سنة            

  . هـ 380اين سنة النصر
ولكثرة إسناد الوșائف العامة إىل الذميني يف الدولة اإلسالمية وشيوع هذا األمر قال آدم متز               

من األمور اليت نعجب هبا كثرة عدد العمال واملتصرفني غري املسلمني يف            : ( أحـد مؤرخـي الغرب      
  ) .الدولة اإلسالمية 

ǖخرة جرت على ما جرت عليه دول اإلسالم        والدولـة العثمانـية وهي الدولة اإلسالمية املت       
وزادت علـيه فكانـت تسند الوșائف املختلفة إىل رعاياها من غري املسلمني وجعلت أكثر سفرائها                

     334. )ووكالئها يف بالد األجانب من النصارى
  

  .إيهام اإلƤاع : الشبهة السابعة 
ووزير . ذمي وزارة التنفيذ  صرǳ فقهاء الشريعة اإلسالمية جبواز تقليد ال      : ( قـال زيـدان     

التنفيذ يبلȠ أوامر اإلمام ويقوم بتنفيذها وميضي ما يصدر عنه من أحكام، فمركزه شبيه مبركز الوزراء                
يف الـدول احلديثة من حيث أŒم ينفذون قرارات ƭلس الوزراء كما نص الفقهاء على جواز إسناد                 

   335. )وșائف أخرى إىل الذميني كجباية اجلزية واخلراج 
فهـو يصرǳ بكل يقني بǖن Ɵويز استيزار الذميني هو رأي فقهاء الشريعة من غري تفصيل ưا                 

   . يوهم أن جواز ذلك ƭمع عليه
  

  .تفنيد شبهات اجملوȁين الستيزار الذميǭ :ƙانيا 
  : ميكن إجياز الرد على تلك الشبهات على النحو التايل وباهللا تعاىل وحده التǖييد والتوفيق 

  .هة جواȁ العيǨƠ Ȉ والية الكفارشبتفنيد 
أمـا املفاź الذين جوزوا أن يعيȈ املسلمون اجلزائريون حتت والية الكفار وما أفƓ به Ʈمد                

  :فجوابه من وجوه . عبده
 ليست فتيا ƭاهيل املفاź حبجة جلهالتهم من جهة ولضعفها وخدمتها األهداف االستعمارية            

لماء الذين Ƹدمون الظلمة مقابل ما ميتعوŒم به من الرياسة          مـن جهـة أخرى، وكم هم املفاź والع        
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واألمـوال فيسـتمتع هؤالء بعلم أولǞك إذ Ƹدرون به الشعوب ويستمتع أولǞك مبا يبذلونه هلم من                 
عـرض الدنيا من الرياسة والتصدر واألموال لذلك كان ديدن األنظمة الغاƽة الدعاية لعلماء املوائد               

طعام واحد فيصورون للناس أŒم هم العلماء حقا وأنه ال علماء سواهم، أما             الـذين ال يصربون على      
العلمـاء الـذين يبلغون رساالت اهللا وƸشونه وال Ƹشون أحدا إال اهللا فمصريهم التعتيم على أهون                 

  .االحتماالت والدعاية الكاذبة ورميهم باملروق والبدعة
  

 أمثال أعضاء احملافل املاسونية كمحمد عبده       كذلك القضية فيما حنن فيه فإذا كان املفاź من        
ومن شاهبه فإن العقدة تنحل رأسا فإن عبده يزعم أن فرنسا ليست كافرة ألŒا صاحبة كتاب مساوي                 

  .جيوز للمسلمني أن يعيشوا حتت واليتها، فإذا عرف السبب بطل العجب
  

هم على أنه ال والية     سـلمنا قبول فتيا مفاź فرنسا فكيف نصنع بإمجاع السلف واألئمة بعد           
وŁلǈنŃ يŁجŃعŁلǈ اللƋهł لĈلǐكǈافĈرĈينŁ    ( لكافـر على مسلم مستندين إىل نصوص هي نص يف املسǖلة كقوله تعاىل              

ǄيالĈبŁس ŁنيĈنĈمŃؤłمǐى الǈلŁ141:النساء) (ع .(  
  

إن فتيا املفاź قد تعدت نطاق استيزار الكفار بل هي عامة يف تويل مقاليد احلكم من رئاسة                 
ا اƱر عنها، ومعلوم أن اإلمجاع قد انعقد على حترƇ ذلك فرئيس املسلمني ال بد أن يكون مسلما                  وم

  .لذلك كان املاوردي رغم شذوذه مانعا من تويل الذمي لوزارة التفويȐ فضال عن الوالية العامة
  

ن فالعـيȈ حتت والية الكفار ال جيوز بل على املسلمني أن جياهدوا الكفار حƸ Ɠرجوهم م               
ديـارهم يف اجلزائر ويف غري اجلزائر وما قيمة العبد إذا فقد كرامته ورسف يف قيود العبودية لغري اهللا                   
تعاىل فليس هذا املوطن ưا يقبل الترخص واخلنوع بل األخذ بالعزمية متعني لتطهري البالد والذب عن                

  :ل احلرمة والدين وإال فبطن األرض خري من șاهرها وصدق أبو الطيب حني قا
 Ƈعزيزا أو مت وأنت كر Ȉبني طعن القنا وخفق البنـود   ع  

 Șأذهب للغي ǳوس الرماǗوأشفى لغل صدر احلقــود  فر  
  وإذا مت مت غري فقيـــد   ال كما قد حييت غري ƥيـد 

  الذل ولو كان يف جنان اخللود   فاطلب العز يف لظـــāوذر 
  

 أن يعيȈ املسلمون حتت واليتهم فال جيوز        أمـا تسليم دار اإلسالم للصليبيني والتذرع جبواز       
حبـال ألنـه تعـريȐ لألمة للمسخ والتحلل وانطماس الشخصية عرب األجيال وهو عني ما قصدت       

  .النصوص حني Œت عن واليتهم وتوليهم وبينت أن من توالهم فهو منهم
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ن معها  وفـرق بني أن يعيȈ أفراد من املسلمني مستضعفني حتت والية دولة كافرة ال ميلكو              

حول وال طول وبني أن تعيȈ أمة هلا كياŒا وخصائصها وưيزاőا وال ơلو من أبطال بواسل وعلماء                 
                Ƈربانيني حتت والية فرنسا مع متيزها عنها يف الناحية الروحية بالفضيلة والقيم األخالقية والدين القو

 أمة خرافة ووǭنية وتثليث وإباحية      واالسـتقامة يف األعمال حبيث أنه ال وجه للمقارنة بينهما، ففرنسا          
وغـدر ونكث للعهود واستضعاف ملن ال حول له وال قوة ليس فيها من الفضيلة شيء يذكر سوى                  
اخلرافة يف العقيدة وامليوعة واإلباحية يف السلوȫ واالحنراف يف املعامالت، أهذه أمة جيوز العيȈ حتت               

اجلزائريون حتت والية دولة أخرى ملا استحقت       واليـتهاÝ بل حƓ لو قيل جبواز أن يعيȈ املسلمون           
فرنسا ذلك ألŒا غري أهل له بل العكس هو الصحيح فإنه ملا كان املسلمون معتصمني باحلبل املتني مع                  
متلكهـم للقوة الالزمة غزوا إسبانيا والربتغال وفرنسا لتبليȠ رسالة احلق والتوحيد والنهي عن اخلرافة               

الكفر من اجلهة الشرعية هي اليت ال متلك مربر الوجود وليس هلا رصيد من          والتثليث واإلباحية، فدول    
  .القيم واألخالق ميكنها من العيȈ فضال عن التصدر والترǗس على الشعوب

  
فإسـقاط وجـوب اجلهاد لتحرير البالد من الصليبية الفرنسية والتذرع جبواز العيȈ حتت              

 اهللا تعاىل على أن مسلمي اجلزائر طووا عنه كشحا          واليـتها هو عمالة صارخة للكفار احلربيني حنمد       
وضـربوا عنه صفحا فلم يزل يظهر فيهم من جياهد العدو حƓ كان آخر ذلك ǭورة التحرير املباركة                  

 .م اليت كلل اهللا تعاىل جهود رجاهلا والشعب من ورائهم بالنصر واالستقالل1954سنة 
        
  .قداǳشبهة االحتǲاج بتصرف بƗ عبيد التفنيد 

لوزراء كفار وزارة   ) الفاطمية  ( وأمـا مـا اسـتدل به بعضهم من استيزار الدولة العبيدية             
إنه من مثل هذا االستدالل ندرȫ أن غالب اŎوزين الستيزار          : الـتفويȐ وتنفـيذ فجوابه أن يقال        

ر املسائل  الذمـيني من املعاصرين ليس عندهم حترير للمسائل الشرعية فهم أشبه باملستشرقني يف تقري             
واالحتجاج هلا، ال يولون لفهم السلف اعتبارا وال يرفعون به رأسا لذلك بلȠ هبم احلال إىل االستدالل                
بالعبيديني، واملقرر أن دولة بين عبيد القداǳ لو كانت دولة إسالمية ملا جاز االستدالل بتصرفها هذا                

، فكيف وهي من شر دول اإلحلاد       ألنـه Ưالـف لتعالـيم اإلسالم وعمل اخللفاء الراشدين املهديني          
والـزندقة فهـم باطنـية قـرامطة ال دين هلم سوى االƳالع من ربقة التكليف فهم شر من اليهود                  

           ǳوس وهم ليسوا من ذرية فاطمة بل من ذرية القداŎقال فيهم أبو حامد الغزايل يف      . والنصـارى وا
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 وقد  336) الرفȐ وباطنه الكفر احملș      Ȑاهره( كتابه الذي صنفه يف الرد عليهم فوصف مذهبهم بǖن          
   . 337وصف القاضي أبو يعلى مذاهبهم يف كتبه وكذلك غري هؤالء من علماء املسلمني

وقد ملكوا مصر أكثر من مائيت سنة حƓ صارت يف عهدهم دار ردة كدار مسيلمة الكذاب                
  .338قد انطفǖ نور اإلسالم منها حƓ استنقذها املسلمون منهم

 يف اخللفاء يف تارƸه جلملة أسباب منها أن أكثرهم زنادقة           339يوƁ يذكـرهم السـيوط    
خارجون عن اإلسالم ومنهم من أșهر سب األنبياء ومنهم من أباǳ اخلمر ومنهم من أمر بالسجود له                 
واخلـري منهم رافضي خبيث لǞيم يǖمر بسب الصحابة رضي اهللا عنهم ومثل هؤالء ال تنعقد هلم بيعة                  

كان املهدي عبيد اهللا باطنيا خبيثا حريصا على        :  القاضي أبو بكر الباقالين    قال. وال تصـح هلم إمامة    
إزالـة ملـة اإلسالم أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء اخللق وجاء أوالده على أسلوبه أباحوا                 

     Ȑاخلمـر والفـروج وأشاعوا الرف .   Ƒكان القائم بن املهدي شرا من أبيه زنديقا ملعونا         :وقال الذه
وقال أبو احلسن القابسي    . وكان العبيديون على ملة اإلسالم شرا من التتر       :وقال  .  سب األنبياء  أșهر

إن الـذين قـتلهم عبـيد اهللا وبنوه من العلماء والعباد أربعة آالف رجل لريدوهم عن الترضي عن                   :
أمجع :ين  وقال يوسف الرعي  . ..  الصحابة فاختاروا املوت فياحبذا لو كان رافضيا فقط ولكنه زنديق         

. العلمـاء بـالقريوان على أن حال بين عبيد حال املرتدين والزنادقة ملا أșهروا من خالف الشريعة                
(340   

  
والعجيب أن يستدل باستيزارهم للكفار وما ضاع اإلسالم إال باستيزار الكفار كمن يستدل             

لى اإلسالم واملسلمني   على حل الزنا بعمل الزواين وقد كان استيزارهم لليهود والنصارى زيادة Ʈنة ع            
: ( حـƓ كان من بعȐ آǭاره زيادة بناء الكنائس وزيادة األوقاف عليها ذكر ذلك ابن تيمية فقال                  

  :وكان من سبب إحداث هذه الكنائس وهذه األحباس عليها شيǞان
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أن بƖ عبيد القداǳ الذين كان șاهرهم الرفȐ وباطنهم النفاق يستوزرون تارة            :  أحـدƵا   
  .رة نصرانيا واجتلب ذلك النصراين خلقا كثريا وبƖ كنائس كثريةيهوديا وتا

استيالء الكتاب من النصارى على أموال املسلمني فيدلسون فيها على املسلمني ما            : والثاين  
  341. )يشاǗون

  
وقد عرف العارفون باإلسالم أن الرافضة      (  وقد كان فيهم كثري من الرافضة أعداء اإلسالم         

ين وملا كانوا ملوȫ القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة نصرانيا أرمينيا وقويت             متـيل مع أعداء الد    
النصـارى بسـبب ذلك النصراين األرميين وبنوا كنائس كثرية بǖرض مصر يف دولة أولǞك الرافضة                

  342. )املنافقني
   

 فكيف يصح االستدالل باملنكر ال سيما إذا صدر عن القرامطة الزنادقة فهل يف العجب أكرب              
من هذا Ý ولو اơذت أفعاهلم حجة الحتǰ احملتǰ هبم على إǭبات إهلية غري اهللا تعاىل وغريها من سائر                   
أنـواع الكفر والبدع ولكنهم زنادقة مرتدون وهم أعظم كفرا من اليهود والنصارى فلو كانوا حجة           

  .  لكان أوىل بǖن يكون حجة اليهود والنصارى والصابǞون
  

   .τد الراشدين وما نسب إƂ الفاروȧ  شبهة عمل من بعتفنيد
وحنن إذا Ɵاوزنا أقوال الفقهاء إىل واقع الدول اإلسالمية Ʊد املسلمني يف            : (  قـال زيدان    

فعمر بن اخلطاب عندما جاءه سƑ قيسارية جعل        . Ưتلف العصور يشركون الذميني يف أعمال الدولة        
بد امللك عهد باإلشراف والنفقة على بنائه وبناء        وسليمان بن ع  . بعضهم يف الكتابة وأعمال املسلمني    

  .مسجد اجلماعة يف بلدة الرملة يف فلسطني إىل كاتب نصراين يقال له البطريق ابن النقا 
وملا فتح املسلمون مصر أبقوا العمال البيزنطيني وكان من هؤالء شخص يدعى ميناس كان              

الذي شغل  " اǭناسيوس  " ألشخاص املعروفني   ومن ا . هرقل قد واله أعمال املنطقة الشمالية من مصر       
وهكذا . بعȐ مناصب احلكومة يف مصر زمن األمويني حƓ بلȠ مرتبة الرئاسة يف دواوين االسكندرية             

                Ɠائف الدولة، وقلما خال منهم ديوان من دواوينها، حșكانت عادة األمويني يف تعيني النصارى يف و
ويف زمن العباسيني عني اخلليفة أبو جعفر       . مسه سرجوس كـان ملعاوية بن أŸ سفيان كاتب نصراين ا        

بورة " وعني اخلليفة املǖمون أحد وجهاء      . املنصور يهوديا امسه موسى كان أحد اǭنني يف جباية اخلراج         
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وقد توىل الوزارة يف زمن العباسيني بعȐ النصارى        . من مدن مصر امسه بكام رئيسا لبلدته وإقليمها       " 
 هـ  380 هـ وعيسى بن نسطورس النصراين سنة        369ر بن هارون سنة     أكثر من مرة، منهم نص    

.  
ولكثرة إسناد الوșائف العامة إىل الذميني يف الدولة اإلسالمية وشيوع هذا األمر قال آدم متز               

من األمور اليت نعجب هبا كثرة عدد العمال واملتصرفني غري املسلمني يف            : ( أحـد مؤرخـي الغرب      
  ) .الدولة اإلسالمية 

والدولـة العثمانـية وهي الدولة اإلسالمية املتǖخرة جرت على ما جرت عليه دول اإلسالم               
وزادت علـيه فكانـت تسند الوșائف املختلفة إىل رعاياها من غري املسلمني وجعلت أكثر سفرائها                

     343. )ووكالئها يف بالد األجانب من النصارى
  : وجواب ما ذكره زيدان من وجوه 

راشدين ال حجة فيه ملخالفته اإلمجاع وعمل الراشدين، وال يستغرب          إن عمـل مـن بعد ال      
التقاط املعاصرين ملثل هذه الشبهات املتشاهبات وتتبعهم هلا ولكن الذي Ʒز يف الصدر هو حرص عبد                
الكرƇ زيدان على ذلك حƓ ادعى أن من مذهب الفاروق تولية أعداء الدين واستيزارهم، ليته ما فعل                 

 على غريه من الراشدين لعد من األقوال املخالفة للمعلوم بالضرورة من سرية الراشدين             ذلك ولو ادعاه  
يف امللحـدين فكـيف بادعائه على الفاروق وقد علم القاصي والداين شدته على الكفار وإمعانه يف                 

د رأينا إذالهلم وإلزامهم الصغار والغيار وطردهم من الكتابة والعمالة فكيف يقبل أن يوليهم الوزارة وق
شـروطه عليهم ورأينا اǭɇار اليت نص فيها على لزوم إبعادهم فكيف Ɓ يذكر زيدان كل هذا أم تراه                   
ما اطلع عليهÝ وكان األوىل مبن يؤلف يف موضوع الذميني واملستǖمنني أن يرجع إىل هدي السلف يف                 

  . تعاملهم معهم فإنه نعم البيان املزيل لكل إشكال
زم واالحتياط لألمة باملوضع الذي وضعه اهللا تعاىل فيه يف قضايا هي            لقد كان الفاروق يف احل    

سليمان بن يسار أن رجال يقال له صبيȠ قدم املدينة           عن   الدارميدون التولـية مبـراحل، فقد روى        
 :قالÝ من أنت : فجعـل يسǖل عن متشابه القرآن فǖرسل إليه عمر وقد أعد له عراجني النخل فقال         

 فجعل له   .نا عبد اهللا عمر   أ : فǖخذ عمر عرجونا من تلك العراجني فضربه وقال        .نـا عبد اهللا صبيȠ    أ
   344. )يا أمري املؤمنني حسبك قد ذهب الذي كنت أجد يف رأسي:  فقال .ضربا حƓ دمي رأسه

ومـن تǖمل هذه القصة أيقن حبزم عمر يف صيانة دين األمة فلم يتسامح يف مثل السؤال عن                  
فهل تراه يتشدد يف    . أن يثري فتنة أو تصرف الطاقات فيما ليس حتته عمل         متشـابه القرآن ألنه خشي      

  Ýل الذميني الكفار على رقاب املسلمنيƥ يتساهل يف أمر Ż أمر كهذا  
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وقد نقلت عن : ( ومـا زاد زيدان عن اإلشارة إىل تلك اǭɇار ولكن اعتذر عن قبوهلا بقوله             

إال أن هذه األخبار Ʈمولة يف .. مني يف شؤون الدولة     عمـر أخبار تدل على منعه استخدام غري املسل        
نظـرنا على وقائع معينة Ɓ ير عمر من املصلحة استخدامهم يف شؤون الدولة ال أنه كان يرى حرمة                   
اسـتخدامهم وال شك أن إسناد الوșائف لألفراد أمر جوازي ولɌمام سلطة تقدير واسعة يف إسناد                

   345. )الوșيفة لشخص ما
  

تذار عن Ưالفة سنة عمر هو أقبح من املخالفة نفسها فكيف يصح نسبة عدم حترƇ               وهذا االع 
االسـتيزار لعمـر وقد شهد على ذلك أقواله وأفعاله ومواقفه مع أهل الذمة مع موافقة الصحابة له                  
والسلف واألئمة فهل تراه يلزمهم الصغار والغيار Ż جييز إكرامهم بالوزارة أيقبل هذا ال سيما وبدعة                

  .القول بالظاهر Ɓ تظهر إال بعد املائة الثانية
  

 صحيح فيكون فعل عمر يف تلك احلالة مع سƑ قيسارية           346سلمنا جدال أن ما نقله البالذري     
هـو احملمـول علـى واقعة معينة ال العكس ألن الثابت املتواتر الكثري اŎمع عليه والذي عليه عمل                   

ادهم وإصغارهم فيكون هو األمر احملكم الذي يرد إليه         الراشـدين ويدل عليه الكتاب والسنة هو إبع       
غـريه ويفهم على مقتضاه ال العكس كما ادعاه زيدان ألن الواجب هو اتباع احملكم واألشبه بداللة                 

  .الكتاب والسنة وسرية السلف واألئمة
  

كـل هذا على تقدير صحة هذه الرواية فإن يف النفس منها شيǞا رواية ودراية أما من جهة                  
لـرواية فقد قال يف فتوǳ البلدان حدǭين Ʈمد بن سعد عن الواقدي يف إسناده أن سƑ قيسارية بلغوا                 ا

أربعـة آالف رأس فلما بعث به معاوية إىل عمر بن اخلطاب أمر هبم فǖنزلوا اجلرف Ż قسمهم على                   
  .347يتامى األنصار وجعل بعضهم يف الكتاب واألعمال للمسلمني
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 348)متروȫ  ( قدي وهو عند أهل العلم متهم بالكذب قال عنه احلافȘ           ففي إسناد الرواية الوا   
وأيضا ليست الرواية على تقدير صحتها صرƷة وال دالة على أن عمر يرى إسناد الوزارة ألعداء اهللا                 
تعـاىل، كـل من يقرأ الرواية ولو ƭردة عما صح عن عمر من املنع من قوله وفعله ال يفهم ما فهم                      

لع على سرية عمر معهم وضم ذلك إىل نص الروايةÝ فقد جعلهم عمر يف خدمة               زيدان فكيف إذا اط   
املسلمني ƸدموŒم ال يف شؤون الدولة وƭلس الشورى والوزارة، وإذا كان عمر Ɓ يدخل العباس يف                
الشـورى لكـونه Ɓ يهاجـر فكيف يدخل يف الوزارة الكفار املسبيني نسǖل اهللا تعاىل السالمة من                  

  .األهواء مضالت
  

ولعل زيدان فهم من لفȘ الكتاب أŒم يكتبون أسرار الدولة ويطلعون على خباياها فقد صان       
اهللا تعاىل الفاروق عن فعل ذلك فرمبا استعني هبؤالء العبيد على كتابة ما ليس من شؤون الدولة وهم                  

 وأي شيء مينع    عبيد ưلوكون وهلم سادة يتصرفون فيهم فليس هلم تǭǖري مبثل هذا وال علينا منهم خطر              
وجعل بعضهم يف الكتابة واألعمال     ( املسلم من أن يستعمل عبده يف كتابته اخلاصة ال سيما وقد قال             

فهو إمتاع املسلمني بعبيدهم يف األعمال اخلاصة والكتابة اخلاصة ال يفهم فوق هذا أصال              ) للمسلمني  
ة اإلسالمية يف مراكز الدولة      وهم ưلكون كفار حديث عهدهم بالدول      τوهـل يعقل أن جيعلهم عمر       

الـيت يعلمون منها أسرارها ويطلعون على عوراőا، ما يفعل مثل هذا الصنيع من له أدƅ علم بتدبري                  
الـدول واملمالـك ألنه Ƹ Ɓتربهم بعد على األقل فكيف يفعله من ضرب اهللا تعاىل احلق على قلبه                   

  Ýولسانه .  
  

ا أنه فهم أن عمر والهم الوșائف حنو الوزارة وغريها          Ż هال استدل به على استيزار العبيد مب       
  .وهم عبيد هلم سادة إليهم أمرهم وواليتهم

  
لقـد بات واضحا أن زيدان Ɓ يتناول املسǖلة من ناحية علمية حبتة إذ لو فعل ذلك لعلم أن                   

لشمس احتمال أن يستعملهم عمر يف الوșائف كالوزارة وحنوها بعيد كل البعد وهو أمر أوضح من ا               
يف حنر الظهرية، وإقصاء عمر ألصحاب اجلحيم على تقدير صحة رواية الواقدي راجح عليها ملوافقته               
للنصـوص من الكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار واملقاصد الشرعية وسائر القواعد واألصول وهو             

ر إذالهلم  الذي جرى عليه العمل الراشد وهو الذي ǭبتت أسانيده عن عمر وكثرت وتواترت حƓ صا              
وإقصاǗهم من شعار اإلسالم فكيف يترȫ ألǭر ضعيف رواية ودراية، لو صح لكان تطرق االحتمال               
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إليه أعظم من تطرقه ألدلة املنع، فمن االحتماالت أنه ليس صحيحا ولو فرض صحيحا فليس بصريح                
 مبيح وأدلة املنع  يف املسـǖلة وهـو حادǭة عني فعلية خبالف أدلة املنع فهي قولية وفعلية، وأيضا فهو                 

حاșـرة والـواجب تقـدƇ احلاșر على املبيح ملوافقة املبيح ملعهود األصل وقد تقرر يف األصول أن                  
االحتياط أن يؤخذ باليقني واليقني هو يف إقصائهم، وأيضا هو دليل فرد غريب وأدلة املنع كثرية، وهو        

ارضا مبا صح عنه من املنع      إن صح حديث واحد وهي ƭمع عليها، وهو إن صح عن عمر فيكون مع             
    .ومنعه مؤيد بالنصوص واألصول واملقاصد

  
اǭناسيوس الذي شغل بعȐ    : ( أمـا اسـتدالل زيدان بعمل بعȐ األمويني يف مصر وقوله            

 وكذلك  349.)مناصب احلكومة يف مصر زمن األمويني حƓ بلȠ مرتبة الرئاسة يف دواوين االسكندرية              
  .لعباس ومن بعدهماستدالله بفعل بعȐ خلفاء بين ا

إننا قد قررنا من قبل أن عمل الدولة اإلسالمية يكون          : فجوابه أن يقال وباهللا تعاىل التوفيق       
حجـة عـند عدم Ưالفة األدلة الشرعية أما عند Ưالفتها فال يكون حجة حبال كما هنا، فاألدلة من                   

 عليه اإلمجاع واالعتبار الصحيح     الكـتاب والسنة وعمل دولة النبوة ودولة اخلالفة الراشدة وما انعقد          
واملصـلحة واألصـول وغريها كلها قد أبانت وأșهرت حترƇ استيزار الكفار، والدولة األموية ومن               
بعـدها Ʈجوجة بكل ذلك وإذا كان املقرر يف األحكام أنه ال جيوز ترȫ احملكمات للمتشاهبات من                 

  .لعباسيةاألدلة فكيف بترȫ احملكمات لعمل اململكة األموية أو ا
  

وأيضا فإن بين أمية وإن Ɓ يكونوا زنادقة وال منافقني بل كان يف طائفة منهم البدعة والظلم                 
فقد أحدǭوا كثريا وخرجوا عن السنة يف قضايا كثرية ومن أهم ذلك اخلروج باحلكم من اخلالفة اليت                 

          Ƒعلـى منهاج النبوة إىل امللك وقد ذكر النρ      صحح امللك احتجاجا    ذلك يف معرض االستياء فهل ن
Ý بعملهم فنبطل وجوب اخلالفة  

  .    وقس على هذا كل ما أحدǭوه وكانوا فيه Ưالفني للسنة
  

و اǭناسـيوس هذا الذي يذكر عبد الكرƇ زيدان أنه بلȠ مرتبة الرئاسة يف دواوين فمعلوم أن                 
 إبطال هذا الشذوذ أن     الدواوين هي الوزارات فقد بلȠ هذا على قوله رتبة رئاسة الوزارات ويكفي يف            

هذا الكافر قد ارتقى فوق رتبة وزير التنفيذ بل فوق رتبة وزير التفويȐ إىل الرئاسة على الوزراء وإذا                  
جـاز التساهل يف قبول اإلمجاع على حترƇ استيزاره وزارة التنفيذ فإن اإلمجاع على استيزاره وزارة                
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رغم تساهله Ɓ يقل به ال هو وال أبو يعلى فال           تفويȐ ال ميكن دفعه بوجه من الوجوه حƓ املاوردي          
 Ý أدري وجه تصرف الكتاب املعاصرين  

  
واحلاصـل أنه ال حجة حبال يف تصرفات امللوȫ بعد اخلالفة الراشدة لثبوت األدلة على املنع                
وأقـل ما يقال إن من احتǰ هبم زيدان من امللوȫ قد ǭبت عن غريهم بل عن بعضهم أيضا يف معاملة                     

  .ذمة ما هو معروف لكل مطلع على أخبارهم وقد نقلنا من ذلك الكثري الطيبأهل ال
  

وأيضـا فـإن بعȐ الشر أهون من بعȐ فتجد بعȐ امللوȫ ملا خرجوا عن السنة يف معاملة               
أصـحاب اجلحـيم اكتفوا باستكتاهبم وما لف لفه كجعلهم على احلجابة مثال دون استيزارهم وال                

اليم فهذا Ʒ Ɓدث إال يف القليل النادر وهو ما يعكر على املعاصرين ما              مشـورőم وتوليتهم والية األق    
فليس ما ǭبت من تساهل بعȐ امللوȫ يف استعمال بعȐ أهل           . يدندنـون حـوله ويسعون إىل بلوغه      

الذمة يف بعȐ الشؤون كالكتابة دليال على استعماهلم يف الوزارة وإمارة األقاليم وحنوها من الوșائف               
لـى تقدير كون فعل هؤالء امللوȫ حجة فكيف وال حجة فيه بل احلجة يف الشرع                الكـبار هـذا ع    

  .املعصوم من كتاب أوسنة أو إمجاع مستيقن وهذه كلها دلت على حترƇ استيزارهم نصا واستنباطا
  

  . شبهة تفريȨ اجملوȁين بƙ أعمال وأعمال تفنيد
طبيعتها تقتضي أن ال يتوالها     بعȐ الوșائف العامة ال يكلف هبا الذمي ألن         : ( قـال زيدان  

كاخلالفة أي اإلمامة ، واإلمارة على      .. إال املسلم فكان من شرط تقليدها للشخص أن يكون مسلما           
   350)اجلهاد 

إن اخلدمات اليت تتعلق بوضع اخلطط العملية وتوجيه دوائر احلكومة          : ( وقـال املـودودي     
 اخلدمات ال تسند يف كل نظام مبدئي إال إىل الذين           ومثل هذه . املختلفة هي ذات املƕلة املهمة اخلطرية     

 أرفع  – على حسب أهليتهم     –يؤمنون مببادئه أما إذا استثنينا هذه اخلدمات فيجوز أن يوىل أهل الذمة             
"  من توليتهم مناصب     – مثال   –فال مينع شيء    . املناصـب وأعالهـا فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة          

كذلك ليست املناصب املخصصة    " . ناșر الربيد العام    " أو  " دس األعلى   املهن" أو  " احملاسـب العام    
أما سائر شعب اجلندية اليت ال تتعلق باحلرب والقتال         . للمسـلمني يف اجلندية إال اخلدمات العسكرية        

  351. )مباشرة فستكون مفتوحة للذميني 
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ا الضابط الذي يفرق به     م: وجواب هذه الشبهة أن يقال وباهللا تعاىل وحده التǖييد والتوفيق           
                      Ýاألمر فلم ال جيوز يف غريه Ȑإذا جاز قبوهلم يف بع Ż Ýوما دليله Ýبني ما جيوز هلم توليه وما ال جيوز
إذ قـبوهلم يف بعȐ األمر دليل على ائتماŒم ورفعهم إىل درجة يساوون فيها املسلمني لذلك ملا شذ                  

         Ɓ تعدوه         املـاوردي وقـال جبـواز استيزارهم وزارة التنفيذ Ɠن جاء بعده بذلك حư يكتف طائفة 
      Ȑوما الفارق بني           . ووسـعوه إىل اسـتيزارهم وزارة التفوي Ý وما وجه اإلحالة Ýوما املانع من ذلك

الصـورتني Ý إذ اخلروج عن حكم الشرع ال ينضبط وال يوقف له على حد، وحƓ منصب اخلالفة                  
سالم والوزارة كذلك يشترط هلا اإلسالم فاشتراط لست أدري Ɓ Ɓ يتساهلوا بشǖنه فإنه يشترط له اإل  

  .اإلسالم فيهما ǭابت باإلمجاع
وإذا وصـف الرأي الذي منعهم من تويل وزارة التنفيذ بǖنه شديد عليهم غري متسامح معهم                
فهـذا الوصـف عينه يوصف به الرأي القائل مبنعهم من الوșائف الكربى اليت حجرها عليهم زيدان    

  . واملودودي
  

ا جـاز هلـم أن يستدلوا بكون عمر أخدم السƑ يف أعمال املسلمني على جواز إسناد                  وإذ
الوزارة إىل الكفار فلم ال جيوز االستدالل هبذا األǭر على تولية الكافر إمارة اجلهاد مثال أو حƓ إمارة                  

ث فهم  بعȐ األقاليم Ý أم تراهم يقولون بقصر االستعمال على ما ورد به النص Ý ولكن هذا Ʒ Ɓد                 
  .يسعون للتوسيع بقدر إمكاŒم

  
الشرط األمانة يف املناصب الكبرية قيل إذا ائتمن الكافر على األسرار واملنصب            : فـإن قـيل   

Ý جب عنه منصب إمارة اجلهاد وإمارة األقاليمƷ الكبري كالوزارة فكيف  
  

 قيل وهي   .منصب اخلالفة واإلمارة البد له من شروط وهي ال تتوفر يف الكافر           : فـإن قيل    
Ýأيضا تشترط يف الوزير فلم قبل الكافر فيها وأي برهان على التفريق  

  
ال سبيل للقوم من اخلروج من هذه الورطة إال أن يقولوا باستخدامهم فيما ال والية فيه وال                 
علو على املسلمني وال Ưاطرة وال مفسدة وال ما يفضي إىل ذلك كما دلت عليه النصوص واألصول                 

ين ولكن يف هذه احلالة ال جيوز ترئيسه على األمة وال استعماله يف الوșائف السلطانية   وعمـل الراشد  
كلها لتوفرها على شرط صفة الوالية ملا فيها من التسلط واملفاسد أو ما يفضي إىل املفاسد وقد أشار                  

ا عموم  وهذ: ( إنا ال نستعني مبشرȫ حيث قال رƥه اهللا تعاىل          : ابـن حزم إىل حنو هذا عند حديث         
مانـع مـن أن يسـتعان به يف والية، أو قتال، أو شيء من األشياء، إال ما صح اإلمجاع على جواز           



  128

كخدمة الدابة، أو االستǞجار، أو قضاء احلاجة، وحنو ذلك ưا ال Ƹرجون فيه عن      : االسـتعانة به فيه     
  352. )الصغار

  
هم ال يفصلون اتباعا ملوارد     ومن هنا نعلم أن تفصيل املعاصرين ليس قائما على أدلة شرعية ف           

الشريعة ولكن مبحȐ الرأي اŎرد املذموم لذلك يǖتون هبذه األقوال اليت Ɓ يعرفها سلف األمة وأئمة                
الـدين فهـم يف هذا كاملشرعني الشرائع الوضعية يستحسنون مبجرد الرأي احملȐ وما őوى األنفس             

  .  ولقد جاءهم من رهبم اهلدى
  

اص املسلمني ببعȐ األعمال كسائر األنظمة صحيحة ولكن النقاȇ          سلمنا أن قاعدة اختص   
وعموم غريه من   " إنا ال نستعني مبشرρ" :    ȫفـيما يسوȟ لغريهم من ذلك فنحن اعتمدنا عموم قوله           

النصوص فمنعنا من االستعانة هبم فيما فيه والية وعلو وسبيل على املؤمنني وما ترتب عليه مفسدة أو                 
هبم فيما فيه إذالهلم أو مبا فيه مصلحة راجحة لنا دون أن توازيها مفسدة تساويها               أفضى إليها واستعنا    

أو تـربو عليها ولكن القوم يستعينون هبم حƓ فيما فيه سبيل على املؤمنني وعلو عليهم كالوșائف                 
 هلم  احلكومية والوزارة واألمانة وحنوها ưا فيه والية وعلو واطالع على بعȐ أسرار الدولة وال مستند              

  . إال ما استحسنته أنفسهم ومعلوم أن هذا Ʒسنه كل أحد وال يعجز عنه الناس
  

  . شبهة ادعاǒ املساواة مȜ املسلمƙ يف احلقوȧ والواجبات كما ذكرȻ الزحيليتفنيد
إننا نقول هبدم التفرقة بني املسلمني وغريهم يف داخل البلد الواحد يف        : (قـال وهبة الزحيلي     

وسوف نثبت يف حبثنا أنه جيوز تويل       .. وأن الذميني يعتربون مواطنني ال رعايا        النواحـي السياسـية   
Ȉائف العامة والقيام باخلدمة العسكرية يف اجليș353)الذميني الو.  

  
إن نصوص القرآن العظيم والسنة املطهرة :  وجواب هذه الشبهة أن يقال وباهللا تعاىل التوفيق        

أفنجعل املسلمني  ( صت على هذا وكررته وأكدته قال تعاىل        تنفـي استواء املسلمني وامللحدين وقد ن      
وغريها من النصوص وقد استدل العلماء بعمومها على نفي املساواة يف الدماء كما رأيناه              ) كاŎرمني  

فالتفرقة ǭابتة بالنصوص الكثرية اليت تفرق بني أوليائه وأعدائه فشرعه احلكيم يŷǖ كل اإلباء              . يف Ʈله 
بوليه بل تǖباه سياسة امللوȫ فلو أن ملكا ساوى بني أوليائه وأعدائه لعد طائشا Ưالفا               مسـاواة عدوه    

 Ý للحكمة والعقل فكيف ينسب هذا إىل من شرعه كلها عدل وحكمة ومصلحة  
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            Ƒرمني أيضا يف السنة املطهرة ففرق النŎبت التفريق بني املسلمني واǭوρ    بني الكافر واملؤمن 
وغريها بل جعل األصل يف الكفار سفك الدماء وسƑ النساء والذرية Ż عصمهم             يف الدماء والديات    

بعقد اجلزية مع الصغار وأمر باضطرارهم يف الطريق وعدم بدئهم بالسالم وŒى عن االستعانة هبم وأمر        
بإخـراجهم مـن جزيـرة العرب حƓ فهم عنه فقهاء أمته إخراجهم من كل موطن ال Ʒتاجهم فيه                   

  .م جرا ưا مضت اإلشارة إليهاملسلمون وهل
  

إن التفرقة هي اليت جرى عليها عمل السلف وسياسة اخللفاء الراشدين فقد ألزمهم الفاروق              
بالشروط املباركة وبالغيار يف امللبس واملركب وحنوƵا وهؤالء السلف كانوا أتقى هللا تعاىل وأعلم باهللا               

هم إىل علمهم كنسبة فضلهم إىل فضلهم    وبديـنه ưـن جاء بعدهم فنسبة علم من بعد          ρوبرسـوله   
وحسـب املتǖخرين االقتداء هبم فما مدǳ املتǖخرون إال بقدر متابعة السلف وكل ما حدث فيهم من                 

  .الشر والبدع والظلم والذل فهو بسبب Ưالفة هدي السلف
   

ذلك وأيضـا فإن الظاهر من كالم الزحيلي أنه يتكلم بنظرة قطرية وطنية ال إسالمية عاملية و               
إننا نقول هبدم التفرقة بني املسلمني وغريهم يف داخل البلد الواحد يف النواحي السياسية وأن               : (قوله  

ولو استمر على هذا السنن من نسبة هذه األحكام إىل نفسه لكان ) الذميني يعتربون مواطنني ال رعايا      
د على هذا باإلبطال ويŷǖ إال أن       Ʈسنا يف ذلك وهلان اخلطب شيǞا إذ Ɓ ينسبه إىل اإلسالم ولكنه يعو            

   .ρهذه هي أحكام اهللا تعاىل ورسوله 
  

فال يقتصر ما مسح به الزحيلي ألهل الذمة على تويل الوșائف العامة على ما فيها من الوالية                 
والعلـو والسبيل بل أذن حƓ يف دخوهلم اجليȈ وƥلهم السالǳ وترقيهم يف املراتب العسكرية وهذا                

دي اإلسالم وقد اشترطوا يف الشروط العمرية عدم ƥل السالǳ حƓ ذكر ذلك سائر         Ưالـف متاما هل   
العلماء يف كتبهم وهذا يف ƭرد احلمل واحليازة فكيف باالƳراط يف صفوف اجليȈ نفسه لذلك كنت                
أعجـب كثريا من كالم هؤالء املعاصرين فكǖنه كالم مستشرقني ال كالم من ينتسب إىل العلم وهللا                 

  . خلقه شؤونتعاىل يف
  

  .  شبهة االعتراف باإلƤاع ولكن مȜ االجتهاد يف موردȻتفنيد
وبالنسبة لتويل الذميني للوșائف العامة كان السائد أنه ال جيوز تويل الذميني            : ( قال الزحيلي   

انŁةǄ مĈنŃ دłونĈكǊمŃ ال    يŁا أǈيŊهŁا الƋذĈينŁ آمŁنłوا ال تŁتŉخĈذǊوا بĈطǈ      : ( يف الوșائـف العامـة اسـتنادا إىل قوله تعاىل           
                  łمǊكǈا لŉنŉيŁب Ńدǈق łرŁبǐكǈأ Ńمłهłورłدłي صĈفŃخłا تŁمŁو ŃمĈهĈاهŁوǐفǈأ ŃنĈم ćاءŁضŃغŁبǐال ĈتŁدŁب Ńدǈق ŃمŊتĈنŁا عŁوا مŊدŁو ǄاالŁبŁخ ŃمǊكŁـونǊلǐǖŁي
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    ǈونǊلĈقŃعŁت ŃمłتŃنǊك ǐنĈإ Ĉيـاتǔǐاذه        ) 118:آل عمران ) (الơر عن عمر يف عدم اǭكاتبا حافظا من   واستنادا أل
  .  أهل احلرية

            Ƒهر العداوة للنșية واضح فهي واردة فيمن أɇا Ɩوالواقع أن معρ      ن كان هلم عهد فخانواư 
        Ƒفيه كبين النضري الذين حاولوا قتل النρ         ناء ائتمانه هلم ملكان العهد واحملالفةǭية تنطبق على   .  يف أɇوا

ه بطانة إذا كان يضمر العداء للجماعة اإلسالمية وهذا أمر          املسلم وغريه فال جيوز اơاذ مسلم أو غري       
. أساسـي يف سياسة الدول فإŒا ال متكن أحدا من احملافظة على أسرارها إال إذا كان Ʈل ǭقة وعدالة   

ومن . وهـذا أحـد األسباب اليت منعت سيدنا عمر من اơاذ كاتب من أهل احلرية يف األǭر السابق                   
كم املسلمني الناشǞني يف احلكم أمام جاهلية العرب وبداوőم الغالبة مبا يؤهلهم            األسباب أن يشعر احلا   

حلمل أعباء هذا احلكم الذي صاروا إليه استكماال لسلطاŒم وتقوية لشخصيتهم فضال عما يستهدفه              
ن  وبذلك يظهر أنه ال مينع اơاذ البطانة إال ư         …من أǭر ذلك ملصلحة أهل الذمة بالدخول يف اإلسالم          

  )șهرت عداوőم وبغضاǗهم للمسلمني
  

وشـبهة فهمهـم هلذه اɇية قد تتبعناها بالتفنيد يف أǭناء عرض أدلة املنع من استيزار الكفار                 
ولكـن ملـا كانت شبهات القوم ال تنضبط تعني رد الشبهة كلما Ɵددت وذلك الختالف القوم يف                  

  :وجه أخذها، واجلواب عنها من وجوه 
هو اعتراف مبا كان عليه     ) .. نه ال جيوز تويل الذميني يف الوșائف العامة         كان السائد أ  (قوله  

  .استندوا إىل فهمهم لɈية: السلف واألئمة ولكنه يستجيز Ưالفته ألŒم على حد قوله
 ولألسـف الشديد فقد أخطǖ السلف يف تفسريها ألŒا ال تنهى عن اơاذ الكفار بطانة من                

ơاذ من ذكرت أوصافهم يف اɇية بطانة ولو كانوا مؤمنني، فال عالقة            دون املؤمنني ولكن تنهى عن ا     
بني النهي عن اơاذ البطانة والكفر وإƴا العالقة هي بني النهي وتلك الصفات املذكورة سواء وجدت                

  .يف كافر أو مسلم، لقد أدرȫ الزحيلي خطǖ الصحابة والتابعني وتنبه له بعد عدة قرون
  

ل األعوج وبينا أن تلك األوصاف ليست قيودا بل هي من لوازم الكفر             لقد فندنا هذا التǖوي   
والشـارع قـد أقـام املظنة مقام املǞنة فهي أشبه بالتحريȐ والتهييǰ على قطع أواصر الوالء معهم                  
واالسـتغناء عن اơاذهم بطانة بدليل أن اهللا تعاىل خاطب الذين آمنوا بصفة اإلميان Œ Żاهم عن اơاذ          

وŒم وكل سامع يعلم أن البطانة اليت من دون املؤمنني هي بطانة من ليس على دينهم أي                 بطانة من د  
هم الكفار كلهم Ż شرع يصف البطانة على وجه التهييǰ والتعليل فالكفار ال يǖلونكم خباال ودوا ما                 

( وله  وق) إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء      ( وقوله  ) وال يزالون يقاتلونكم    ( عنـتم كمـا قال تعاىل       
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فهذه كلها أفعال الكفار باملسلمني يفعلوŒا      ) كـيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة            
  .ألجل كوŒم كفارا وألجل كون املسلمني مسلمني فالعداوة قامت ألجل العقيدة ال ألمر آخر

    
صول إليه يزول   وتǖمـل الفرق بني تعبري القرآن وما يريد إبالغه وتعبري الزحيلي وما يريد الو             

ال تتخذوا بطانة من دونكم ال      : ( عـنك الشك وتدرȫ اليقني الذي يثلǰ الصدور فاهللا تعاىل يقول            
ال مينع اơاذ البطانة ưن دوننا أي الكفار إال ưن          : والزحيلي يقول ) يǖلـونكم خـباال ودوا ما عنتم        

ن دونكم بطانة، والزحيلي يقول     șهرت عداوőم وبغضاǗهم للمسلمني، فاهللا تعاىل يقول ال تتخذوا م         
  .يسمح باơاذ البطانة من دوننا إال ưن șهرت عداوőم للمسلمني ولو كانوا كفارا

  
ال تتخذ بطانة من الكفار يبغضونك ويؤذونك وبني قوله جيوز          :  وفرق كبري بني قول القائل      

فر مظنة البغضاء والعداوة    أن تتخذ منهم بطانة إال من أبغضك منهم وآذاȫ، فاألصل على اɇية أن الك             
فقـام مقـام املǞنة واألصل عند الزحيلي أن الكفر ليس مظنة أذى املسلمني فهو وصف ملغى وليس                  
بوصف مناسب لتعليق الرباءة من الكفار وكراهيتهم وجهادهم عليه رغم كثرة ذكره يف آيات القرآن               

يهم باملودة وقد كفروا مبا جاءكم      ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إل      ( العظـيم كقوله تعاىل     
فقطع الوالية هبم ال لكوŒم أخرجوا الرسول فقط بل لكوŒم   ).. مـن احلق Ƹرجون الرسول وإياكم       

                Ƒرج النƸ Ɓ ار كفرهم باهللا تعاىل ولو وجد كافرǭكفارا وإخراجهم الرسول هو من آρ    فهذا ال يعين 
لبس به إذ الكفر مظنة العدوان واɇيات يف هذا املعƖ أنـه جيـوز توليه بل Ʒرم مواالته للكفر الذي ت   

كـثرية، وملـا كان بني األقوال أنساب كان قول الزحيلي هنا فرعا عن قوله وقول غريه بǖن اجلهاد                   
مـرتب على احلرابة ال على الكفر فنتǰ عندهم بدعة إبطال جهاد الكفار جهاد طلب ألŒم Ɓ يؤذوا                  

فر وقد بينا بطالن هذه البدعة، فقوله هنا هو من جنس قوله هناȫ             املسـلمني فال يقاتلون لوصف الك     
فالكفـر لـيس سببا للعدوان وال هو وصف مناسب لترتيب حكم إبعاد الكفار عن مناصب الدولة                 
اإلسالمية كما Ɓ يكن سببا مبيحا للقتال وال وصفا مناسبا لطلب الكفار يف ديارهم حƓ يعبدوا اهللا                 

 نظامه، وإƴا الوصف املناسب والسبب املنضبط عنده وعند من شاهبه يف            تعـاىل وحده أو يدخلوا يف     
  .القول هو العدوان الصادر عن الكفار والبغضاء والكراهية فهي املناط احلقيقي يف احلاليتني

  
وقـد كـان من آǭار سوء تǖويل الزحيلي لɈية وتعليله Œي اɇية عن اơاذ بطانة من الكفار                  

اɇية تنطبق على املسلم وغريه     (  بوصف الكفر وما اƱر عنه منها، أن جعل          باألوصاف اليت ذكرت ال   
وهذا خطǖ فاحȈ   ) فـال جيـوز اơاذ مسلم أو غريه بطانة إذا كان يضمر العداء للجماعة اإلسالمية              

فكيف ) يا أيها الذين آمنوا     ( فاɇيـة ال تتناول املسلم ألنه داخل يف خطاهبا فاملسلم هو املعين بقوله              
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رجـه يف البطانة اليت من دون املؤمنني وهو مؤمن Ưاطب هبا فهذا خطǖ فادǳ بدليل أن الفاسق إذا                   يد
كان حاكما على املسلمني لتغلبه أو لنحو ذلك من الصور فإنه Ƹاطب بنص هذه اɇية وال جيوز له أن     

Ýيتخذ الكفار أعوانا فكيف يليق أن ندرجه يف البطانة من دوننا  
  

) إذا كان يضمر العداء للجماعة اإلسالمية       ( ا قوله عن هذا املسلم       وأشـد مـن خطǞه هذ     
فالـذي يضمر العداء للجماعة اإلسالمية ليس مسلما إال على اعتقاد غالة اجلهمية خاصة والزحيلي               

                 Ƒأنه ميكن أن يوجد مسلم يف عصر الن Ɩية بعمومها الزمين مبعɇيـتحدث عـن اρ   يعادي اجلماعة 
لك يظل مسلما فتتناوله اɇية كما تتناول الكافر الذي يعادي اجلماعة اإلسالمية            اإلسالمية وهو مع ذ   

         Ƒنـه فـات الزحيلي أن معاداة النǖوكρ          واجلماعة اإلسالمية معه هو من شر الكفر وأغلظه فكيف 
Ýيكون صاحبه مسلما  

  
اىل نعم قد يدخل الفاسق يف بعȐ هذه األحكام ولكن بǖدلة أخرى غري هذه اɇية كقوله تع               

، وما اشترطه العلماء يف بطانة اخلليفة من شرط العدالة واالستقامة وحنو            )إن جـاءكم فاسق فتبينوا    (
  . 354ذلك لذلك رد الشوكاين قول من قال ال يستعان بالفساق على جهاد الكفار

  
وقـد قـال زيدان كقول الزحيلي يف تǖويل اɇية وأن النهي عن اơاذهم بطانة ليس لوصف             

: ( ف البغضاء والعداوة إذ الكفر ليس سببا لعداوة املؤمنني وهذا نص كالمه، قال              الكفـر بل لوص   
وقد دل على هذا الكتاب     . جيـوز اشتراȫ الذميني يف حتمل أعباء الدولة وإسناد الوșائف العامة إليهم           

م خباال  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يǖلونك          : ( ففي الكتاب قوله تعاىل     . والسنة
وقد نزلت هذه اɇية فيمن     ) . ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما ơفي صدورهم أكرب             

وهي Ɓ تنه املسلمني عن اơاذ بطانة منهم بصورة مطلقة وإƴا            . ρكان هلم ذمة وعهد من رسول اهللا        
م للمسلمني، فهؤالء أي إن النهي منصب على من șهرت عداوő  . قـيدت النهي بالقيود الواردة فيها     

ومعƖ هذا أن الذميني الذين ال تعرف هلم عداوة للدولة اإلسالمية جيوز            . ال جيـوز اơـاذهم بطانة     
ومعƖ هذا  . للمسلمني اơاذهم بطانة يستودعوŒم األسرار ويستعينون برأيهم يف شؤون الدولة املهمة          

  355. )ة يف املركز واألƵية أيضا جواز إسناد الوșائف العامة إليهم اليت هي دون البطان
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لست أدري Ɓ قيد زيدان تويل      : وجـواب شـبهته أن يقـال وباهللا تعاىل التǖييد والتوفيق            
الوșائف بǖهل الذمة واɇية Ɓ تقيد ذلك بل أطلقته وكان الزم قوله جواز إسناد الوșائف للكفار من                 

ني فلطاملا أŒم ال يعادوŒم فلماذا      غـري أهل الذمة فهم قد يكونون غري Ʈاربني وغري مبغضني للمسلم           
خـص ذلك بǖهل الذمة واɇية ơ Ɓصص واملناط الذي ألجله أسند ألهل الذمة الوșائف متحقق يف                 

  .كل الكفار شريطة أال يكونوا Ʈاربني مبغضني للمسلمني
  

بل لست أدري وهو قد استدل هبذه اɇية واستنبط هذا احلكم ما املانع من توليتهم املناصب                
الـيت حجـبها عـنهم وهم ميكن أن يكونوا Ưلصني خلليفة املسلمني ناصحني للدولة اإلسالمية فلم                 
حجـب عنهم بعȐ املناصب وهم قد جيمعون بني الكفاءة والنصح فلم هذا التحكمÝ أليس يف هذا                 

 ومعƖ هذا أيضا جواز إسناد الوșائف العامة إليهم اليت هي دون البطانة يف            : (șلـم هلـمÝ فقد قال       
فلـم حجب عنهم الوșائف اليت دون البطانة وهو ما مسح بغريها إال ملناط عدم               ) املركـز واألƵـية   

عـداوőم ال ملـناط الكفر، ومناط عدم العداوة ال يزال متحققا فيهم فلم منعوا من أن يكونوا بطانة                   
 Ýائف األخرى واملناط واحدșومسح هلم بالو  

  
نصوص واألصول وسرية الراشدين واالعتبار الصحيح      إن الصـحيح يف تفسري اɇية املوافق لل       

بطانة من  ( املراد مجيع أصناف الكفار والدليل عليه قوله تعاىل         ( هـو مـا قاله الرازي وغريه من أن          
فمنع املؤمنني أن يتخذوا بطانة من غري املؤمنني فيكون ذلك Œيا عن مجيع الكفار وقال تعاىل               ) دونكم  

وưا يؤكد ذلك ما روي أنه قيل لعمر بن         ) ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء      يا أيها الذين آمنوا     : ( 
هاهنا رجل من أهل احلرية نصراين ال يعرف أقوى حفظا وال أحسن خطا منه فإن رأيت                 : τاخلطاب  

 هذه  τإذن اơذت بطانة من غري املؤمنني فقد جعل عمر          : أن تتخذه كاتبا فامتنع عمر من ذلك وقال         
 وقد أصاب الرازي يف هذا التصحيح والترجيح ألنه اعتمد          356. )على النهي عن اơاذ بطانة    اɇية دليال   

تفسري أعلم األمة بعد نبيها وهو تفسري الصحابة الذين كانوا أعلم باهللا ورسوله وكتابه ودينه ưن جاء                 
م اليهود أو   بعدهم وإن كنت ال أرى تعارضا بني تفسري الصحابة وتفسري من قال إن املعنيني باɇية ه               

املـنافقون ألنـه علـى تقدير أŒم اليهود أو املنافقون فتكون اɇية Œت عن اơاذهم بطانة وعمومها                  
الذين Œى اهللا عن اơاذهم بطانة يف اɇية هم       : املعـنوي يقضـي بإحلاق كل الكفار هبم ألن من قال            

تكون اɇية يف صنف من     Ɓ يقصد التخصيص هبم دون غريهم فقد        . الـيهود أو قـال هم املنافقون      
الكفار ولكن يعمم حكمها بل تكون يف الكفار وتشمل املؤمنني فيشبه هذا ما قررناه يف املقدمة من                 
العموم املعنوي فلم يقصد قائل ذلك ơصيص اɇية مبن نزلت ألجله وبسببه وعلى هذا ال يوجد فيما                 
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عل القوم قد فهموا التخصيص من كالم       أعلم من قال مبا قال به املعاصرون أمثال زيدان والزحيلي ول          
من حكى عنهم الرازي أŒا يف اليهود أو املنافقني ومع ذلك فقول من حكى عنهم الرازي ينص على                  
أŒـم اليهود، والقوم يرون أن من اليهود الذميني من يوىل الوșائف إذا كان غري مبغȐ للمسلمني،                 

سلف واألئمة مبا تقرر يف األصول من أن أول         ويـتǖيد تفسري مدرسة الفاروق ومن ơرج فيها من ال         
، أقول هذا تƕال    357اɇية إذا كان عاما وآخرها خاصا Ɓ يكن خصوص آخرها مانعا من عموم أوالها             

وإال فإن آخر اɇية ليس خاصا حƓ يعد معارضا ألوهلا ولكن آخر اɇية هو بيان وتوضيح ألوهلا على                  
  .يؤول إىل ذلك إذ هو سببه ومظنته قاعدة أن الكفر يستلزم بغȐ اإلسالم أو 

  
أي الكفار وƁ تقيد مبا ذكرته من صفاőم كما         ) من دونكم   ( فاɇية أطلقت النهي يف قوله      

زعمه زيدان فهي Œت عن اơاذ الكفار بطانة ألŒم من دوننا أي كفار وليسوا مسلمني وهذا الوصف        
 تصاحب الكافر لفهم كل ساƁ من لوǭة        نفسـه هـو تعليل لتركهم والبعد عنهم فلو قال القائل ال           

العجمـة أن النهي كان ألجل وصف الكفر وهكذا لو قال ال تصاحب البخيل لفهم السامع أن علة                  
نفهم منه أن علة النهي هي      ) ال تتخذوا بطانة من دونكم      ( النهـي هـي البخل وكذلك قوله تعاىل         

القرآن حبيث صار ما يذكر زائدا عليها هو        كوŒم من دوننا أي كفار وهي العلة اليت تكرر ذكرها يف            
للتهييǰ والبيان وتوضيح آǭار الكفر وما جيلبه على أهله من عداوة املسلمني وبغضهم فما ذكرته اɇية                
مـن صـفاőم يف آخـرها Ɓ يذكر لتقييد العلة األوىل وهي كوŒم من دوننا ألŒا علة عامة مؤكدة                    

كر ما ذكر من صفاőم لزيادة التهييǰ وبيان أفعال الكفار          ومكـررة ومقررة يف مواضع كثرية وإƴا ذ       
 الذين   يف سبيل اهللا   قاتلوا( باملسـلمني ومـا يـؤذوŒم ألجل عقيدőم ودينهم فهذا يشبه قوله تعاىل              

 فقد فهم بعضهم أنه جيب قتال من قاتلنا دون من Ɓ يقاتلنا، وليس األمر               ،190 البقرة   )يقاتلـونكم   
     ǰيقاتلنا فاجلهاد واجب دفعا               كذلك بل ذكر للتهيي Ɓ ا نقاتل من عبد غري اهللا تعاىل سواء قاتلنا أوƴوإ

أǈال تłقǈاتĈلǊونǈ قǈوŃماǄ نŁكǈثǊوا أǈيŃمŁانŁهłمŃ وŁهŁمŊوا بĈإĈخŃرŁاجĈ الرŉسłولĈ وŁهłمŃ بŁدŁأǊوكǊمŃ أǈوŉلǈ           ( وطلبا، كذلك قوله تعاىل     
     ǈأ ŊقŁحǈأ łهƋاللǈف ŃمłهŁنŃوŁشŃخŁتǈأ ąةŉـرŁم    ŁنيĈنĈمŃؤłم ŃمłتŃنǊك ǐنĈإ łهŃوŁشŃخŁت ǐال يفهم منه أن القتال هو ملن       ) 13:التوبة) (ن

                  Ɩالف هلذا املعƯ يتصف هبا فإن فهم السلف وعملهم Ɓ اتصـف هبذه الصفات من الكفار دون من
  .وإƴا ذكرت تلك األعمال őييجا للمسلمني على جهاد الكفار ونظائره كثرية

  
 ما ذكر فيها من األوصاف هي أوصاف ملن هم من دوننا حبيث ال ميكن               ومن كنوز اɇية أن   

أن يكـون من دوننا غري متصفني هبذه األوصاف فكǖنه قال ال تتخذوا الكفار بطانة فإŒم ال يǖلونكم                  
خـباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم فهذه هي أوصافهم اليت جرها عليهم كفرهم باهللا   
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نفكون عنها أبدا ألŒا مالزمة لوصف الكفر لذلك كان الكفر أكرب الكبائر وأعظم             تعـاىل فهـم ال ي     
النجاسـات أمـا علـى تفسري زيدان فيجوز أن تكفر الطائفة املمتنعة وهي مع ذلك حتب املسلمني                  
وتنصـح هلـم فال يكون الكفر جالبا لتلك الصفات فيمكن أن يلتقي مع اإلسالم وƷبه وينصح له                  

ǖ، فالكفر ال ينجر عنه إال عداوة اإلسالم وإيذاء املسلمني ألن طبيعته تستلزم ذلك              وينصره وهذا خط  
وهـذا ال يـتخلف إال ملانع وهو نادر شاذ فال يقاس عليه وال تبƖ األحكام العامة واخلاصة إال على                    

  .الغالب دون القليل الشاذ
  

          Șيف األصول من أن     ملا تقرر )  من دونكم   ( فمـا ذكر من أوصاف الكفار ليس لتقييد لف 
أول اɇية إذا كان عاما وآخرها خاصا Ɓ يكن خصوص آخرها مانعا من عموم أوالها فلست أدري                 

 يشبه النسخ من بعȐ الوجوه بل Ŷρ خصـص زيدان مع العلم أن ơصيص عموم كالم اهللا ورسوله      
وهذا Ʒتاج إىل دليل    كان السلف يسمونه نسخا ألنه إبطال لعمل العموم وتقييد له أن يتناوله مجيعا              

  .ومستند عن اهللا تعاىل وإال فما أحسن اإلنصاف والوقوف عند احلدود
  

أي الكفار فكان الكفر علة     ) من دونكم   ( فـاهللا تعـاىل ذكر العلة العامة يف بداية اخلطاب           
ب النهي عن اơاذهم بطانة Ż فصل ما ميكن أن ينجر عن هذه العلة الكلية من العلل اجلزئية وهي نص                  

العـداوة وحـياكة املؤامرات ضد املسلمني ألننا إذا Ʊ Ɓعل العلل اجلزئية مرتبة على العلة الكلية فإن    
ذكر العلة الكلية يكون دون فائدة وكالم اهللا تعاىل مƕه عن أن يكون فيه حشو ولغو، وال ميكن للعلة                   

 خروج عن سنن التفسري، فكǖن      اجلـزئية إال أن تكـون مبينة للعلة الكلية أما أن تكون ملغية هلا فهو              
ألŒم ال يǖلونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت : سـائال سǖل وقال Ɓ ال نتخذ الكفار بطانةÝ فقيل له     

وهذا دأهبم من قدƇ الدهر مع املؤمنني للعداوة اليت قضاها اهللا تعاىل بني اإلميان              . البغضاء من أفواههم  
 بني الكفر وما ينجر عنه من العدوان وألغى الوصف العام           والكفر فإذا جاء بعد ذلك من يقطع الصلة       

األصـلي وادعـى أن النهي ينصب على من اتصف بالعلل الفرعية وهي ليست ناƟة عن العلة العامة           
وهـي الكفـر بل قد يوجد كفار Ʒبوننا ويوالوننا وينصحوننا فيكون قوله ملغيا لوصف عام اعتربه                 

  .الحنراف من اجلهل باألصول الشرعية وعدم االحتكام إليهاالشارع وفرع عنه، وكان سبب هذا ا
  

  . شبهة توليتهم واستيزارهم قد تسوȡه السياسة الشرعية واملصلحة علɂ رأɃ الزحيليتفنيد
وعلـى كل فإن اشتراȫ الذميني يف الوșائف العامة ينبغي تقييده يف ضوء السياسة              : (قـال   

ألمر دون أن يكون هناȫ إغفال خلطورة بعȐ هذه         الشـرعية وتقدير املصلحة حبسب ما يرى ويل ا        
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 وإصدار األوامر والتسلط على املسلمني ưا يوجب قصر         358الوșائـف اليت متنح صاحبها حق التشريع      
ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني      : ( حـق الـتوșف فيها على الثقات من املسلمني لقوله تعاىل            

   359)سبيال 
إننا قد بينا يف األدلة     : اهللا تعاىل وحده التǖييد والتوفيق      وجـواب هـذه الشبهة أن يقال وب       

احملمـولة على الكتاب والسنة أن املنع من استيزار الذميني واستعماهلم يف الوșائف العامة لو فرض أن          
النصـوص أمـرت به لكان املنع منه هو املتعني الذي ال جيوز القول خبالفه عمال بالسياسة الشرعية                  

 اليت مبناها على النظر يف واقع القوم والنظر يف مǔالت استعماهلم عرب التاريخ وما جر                واملصلحة العامة 
ذلـك مـن النكـبات، فإن من علم حقيقة الكفار وتارƸهم احلافل بالغدر واخليانة ال سيما اليهود                  
والنصـارى Ɓ يـرتب يف لزوم إقصائهم وإبعادهم وإصغارهم،  فالسياسة الشرعية العادلة واملصلحة               
العامة تقضي كل واحدة منهما بلزوم االستغناء عن الكفار يف تسيري الدولة فكيف إذا اجتمعتا وكيف                

Ýإذا كانتا على وفق النصوص واألصول األخرى  
    

وأيضـا فالزحيلـي جيعـل األصل هو جواز إسناد الوșائف إليهم واملنع استثناء للمصلحة               
وتوليتهم شقيقة  –تقضي بلزوم قطع مواالőم     والسياسـة وهو هبذا يعرض عن نصوص متواترة كثرية          

 ونصـوص تقضي بالرباءة منهم وبغضهم ونصوص تنهى عن االستنصار واالستعانة هبم             -مـواالőم 
وغريها من النصوص قرآنا وسنة إىل جانب عمل اخللفاء الراشدين املهديني الذي Ɓ يكتف مبعاملتهم               

 قعر معناها، فاستنبط لزوم متيزهم عن       مبـوجب هذه النصوص بل ضرب يف عمق فحواها وغاص يف          
املسلمني مبا فيه إذالل ال مبا فيه إعزاز فكانت الشروط العمرية املباركة متاما يف إذالل امللحدين وإعزاز                 
املسـلمني مع استمرار عمل املسلمني هبا عرب قرون كثرية، كل هذا يعرض عنه الزحيلي كǖنه Ɓ يكن            

راه هو ، فيجعل األصل هو جواز تقريبهم وإكرامهم وتوليتهم          باملـرة، ويـرتب املسـǖلة وفق ما ي        
واسـتيزارهم ال حلجة نرية سوى املواطنة والقطرية اليت يشتركون فيها مع املؤمنني ومعلوم أن قضية                
املواطنة هي قضية وضعية جاهلية خبيثة نتنة، فليست إسالمية صادرة عن القرآن العظيم والسنة النبوية               

 أن تعارض األدلة الشرعية فضال أن تقدم عليها وال ميكن أن تكون ميزان تقوƇ إذ                الشريفة فال ميكن  
املـدǳ والـذم والتقريب واإلبعاد واحلب والبغȐ واملواالة واملعاداة كل ذلك يكون حبسب عقيدة               
اإلسـالم ال حبسـب غـريه من األفكار والنظم والفلسفات اجلاهلية النتنة، ولكن الزحيلي بƖ على                 

                                                           
 حـق التشريع ليس إال هللا تعاىل فهو من خصائص الربوبية اليت ال يشاركه فيها ملك مقرب وال نƑ مرسل ومزاƥته تعاىل فيها                        358

 كما يف حديث عدي     ρفسرين  وقد فسرها سيد امل   ) اơذوا أحبارهم ورهباŒم أربابا من دون اهللا        ( شرȫ أكرب كما دل عليه قوله تعاىل        
  .بŒǖم أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل فǖطاعوهم فكانت تلك عبادőم إياهم
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ة وجعل األصل هو توليتهم فال يعدل عنه عنده إال سياسة ومصلحة وهو Ʈق ومصيب فاألصل                املواطن
هو تقريبهم وتوليتهم ولكن يف نظام املواطنة وعلى حسب النظرة القطرية أما على نظرة اإلسالم فال                

  .   وال كرامة
  

  . شبهة االستدالل ببعȐ الوقائȜ من السرية النبوية تفنيد
من ذلك ما جاء يف كتب السرية بصدد        .  السرية النبوية ما يؤيد قولنا هذا      ويف: ( قال زيدان   

         Ƒمعـركة بـدر اليت وقعت بني النρ           وبني مشركي مكة، فقد أسر املسلمون من املشركني يف هذه 
              Ƒاملعـركة سبعني أسريا وكان من هؤالء من ال مال له فجعل النρ      فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار 

 ρفهذا األǭر يفيد أن النƑ      . يعلم الواحد منهم عشرة غلمان من األنصار وƸلي سبيله          الكـتابة بـǖن     
استخدم غري املسلمني يف شǖن من شؤون الدولة اإلسالمية وهو تعليم بعȐ املواطنني املسلمني الكتابة               

 .       Ƒويف السرية النبوية أيضا أن النρ           دعى ذي   ملا توجه إىل مكة سنة ست للهجرة ووصل إىل مكان ي
وكان هذا العني كافرا ومع هذا أسند إليه النƑ         " بعث عينا منه من خزاعة Ƹربه عن قريȈ         " احلليفة  

ρ       هـذه املهمـة اخلطرية  .     Ƒوال شك أن النρ           ا يدل على جواز إسنادư ن إليهǖق به واطمǭأمنه وو 
   360. )لثقة واألمانة وșائف الدولة العامة إىل الذميني ما داموا أهال هلا من حيث الكفاءة وا

  
  :وجواب هذه الشبهة أن يقال وباهللا تعاىل التوفيق والتǖييد 

لقـد أخذ زيدان من تعليم الكفار أوالد املسلمني الكتابة دليال على أنه جيوز أن نويل الذمي                 
Ýر ذلك حقاǭائف السلطانية من وزارة وأمانة وكتابة ومشورة وحنوها، فهل يفيد هذا األșالو  

  
ه ال يفيده ذلك يف شيء لعلة واضحة وهي أن تعليم األوالد يف دار اإلسالم وحتت                احلـق أن  

رقابة احلكام الراشدين ال والية فيه وال مفسدة وهو قد كان مقابل الفكاȫ من األسر وما Ɓ يكن فيه                   
ة واليـة وال علو وال استطالة وال مفسدة فال حرج فيه إذا احتاجه املسلمون خبالف الوزارة واألمان                

علـى األسرار واحلجابة وكتابة الدولة فإن فيها من الوالية والعلو واالطالع على األسرار ما ال Ƹفى                 
  .فقياس الوșائف السلطانية على تعليم األطفال هو قياس مع الفارق

 بل لو قاس عليها بعضهم تعليم العلوم لوقفنا حƓ نعلم حقيقة تلك العلوم ألن تعليم الكتابة                
 بين آدم ال يتعلق بعقيدة معينة فتعليم احلروف ليس فيه ذلك املعƖ خبالف تعليم بعȐ                أمر مشترȫ بني  

العلـوم فإŒـا حتمـل الطابع العقدي وميرر من خالهلا األفكار واملعتقدات فهي ال يتوىل تعليمها إال                  
فهي يف  املسـلمون وال ميكن أن تقاس على تعليم الكتابة اŎردة عن األغراض للفارق بني الصورتني                
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تعلـيم الكتابة تعليم ملا ال تعلق للعقيدة به وهي يف الثانية تعليم ملا Ʒمل عقيدة املعلم فالفارق موجود                   
وهو مانع من اإلحلاق فما الظن بغري األمور العلمية من الواليات والوزارات واألمانات وحنوها ưا فيه                

 مسح زيدان لنفسه مبثل هذا القياس       ولست أدري كيف  . والية وسبيل واضح للكافرين على املسلمني     
  .مع وضوǳ الفارق بني األصل والفرع

   
وأيضا فإن هؤالء األسرى كانوا وǭنيني حربيني فلو أصر املستدل على االستدالل األول للزمه              
القـول جبـواز أن يتوىل احلربيون الواليات يف الدولة اإلسالمية بل على طريقته يف التعامل مع األدلة                  

ف احلربيني هو صورة سبب الورود فيكون أحق بالدخول يف استنباطه من الذميني إذ              يكـون توșـي   
  .احلربيون هم األصل والذميون هم الفرع الذي أحلق باألصل

  
 Ƒورمبا استدل املخالفون هنا بإرسال النρوهو رجل كافر Ȉلبديل بن ورقاء سفريا لقري .  

         Ƒورمبـا استدل بدخول خزاعة يف حلف النρ الط فيهم املسلمون والكفار وهم قد  وهم أخ
  . مؤمنهم وكافرهم للحلف الذي بينهماρكانوا عيبة نصح للرسول 

  : وجوابه وباهللا تعاىل التوفيق 
             Ƒحكام االختيار ولو كان النǖأن للضـرورات واحلاجـات أحكاما ليست كρ   متمكنا من 

 واستغƖ عن إرسال    τمان  إرسـال أحـد املسـلمني إىل قريȈ لفعل لذلك ملا أمكنه ذلك أرسل عث              
الكافر، ومثل هذا أن يشهد وصية املسلم قوم كافرون يف موطن ال يوجد فيه مسلم فالوصية يف السفر                  

وبديل هو الذي عرض السفارة وجاء باخلرب أول األمر         . علـى هـذا النحو جائزة ملوضع الضرورة         
     Ƒفصـدقه الـنρ          أنه أرسله عينا له على املشركني         ملا قام عنده من القرائن على صدقه، بل يف رواية  

عام احلديبية يف    ρخرج النƑ   : عن املسور بن Ưرمة ومروان بن احلكم يزيد أحدƵا على صاحبه قاال           ف
بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى ذا احلليفة قلد اهلدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له                  

        Ƒمـن خزاعة وسار النρ    كان بغدير األ Ɠشطاط أتاه عينه قال إن قريشا مجعوا لك مجوعا وقد          ح
)  Ýمجعـوا لـك األحابيȈ وهم مقاتلوȫ وصادوȫ عن البيت ومانعوȫ فقال أشريوا أيها الناس علي               

  . 361احلديث
Ż أين استعمال الكافر للسفارة واجلس للمسلمني يف حالة الضرورة على شرطها من تقريبه              

   الدولة وبعȐ شؤوŒاÝوتوليته واستيزاره ومتكينه من تسيري
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كـذلك احللف بني املسلمني والكفار قد يقع ملصلحة املسلمني إذا كان هبم إليهم حاجة أو                
ضـرورة على شروط والكالم إƴا هو يف حالة االختيار بل حƓ كون املسلمني كانوا على حلف مع                  

        Ƒخـزاعة لـيس فيه أن النρ    خزاعة وال والهم إمارة اجلهاد وال Ȑاستعملهم أمراء على  استوزر بع 
بعȐ األقاليم غاية ما هنالك أنه استعملهم للمصلحة الراجحة ملا قام عنده من القرائن على نصحهم                
لـه إذ كانوا عيبة نصح له مؤمنهم وكافرهم وذلك للعداوة بينهم وبني قريȈ وكانت طبيعة املرحلة                 

ركني من جزيرة العرب Ý فال شك       تقتضي ذلك ولكن ماذا بعد نزول سورة براءة واألمر بإخراج املش          
أنـه بعد نصرة اإلسالم فإن أي طائفة أصرت على الكفر فإŒا تقاتل أو ơرج من جزيرة العرب وال                   

  .   ميكن القول جبواز استيزارهم ألŒم أهل حرب
  

      Ƒفاخلزاعـي الـذي كان سفريا وعينا قد كان حليفا للن ρ إذ خزاعة كما قلنا كلها كانت 
   Ƒعيـبة نصح للن  ρ              واحلرب خدعة فلم ميكن إرسال مسلم بل كان إرسال اخلزاعي على تقدير كونه 

كافرا للضرورة فهو كاستǞجار اخلريت الكافر وقع للضرورة ولو متكن من االطالع على خبية القوم               
بغـري هذه الوسيلة الستغƖ عنه ومعلوم أن الضرورات تبيح احملظورات وأŒا تقدر بقدرها فهي حكم                

ف األصل، والنقاȇ إƴا هو يف حالة األصل واالختيار وكثري من وșائف الدولة Ʒسن              علـى خـال   
املسـلمون تولـيها وال توجد ضرورة يف إسنادها إىل الكفار فحƓ قياس إسناد الوزارات والواليات                
وحنـوها مـن الوșائـف اخلطرية على اơاذ اجلاسوس الكافر هو قياس مع الفارق ألنه ال والية يف                   

له عينا وال علو وال استطالة غاية ما هنالك نوع استعانة للضرورة ووصف الضرورة ال يوجد                استعما
  . يف الوزارات والواليات

  
 أنه لن يستعني مبشرȫ وهو حديث قويل خبالف حديث اخلزاعي فهو فعلي             ρ وأيضا قد نص    

تمل اخلطاŸ أن    واح 362ولـه أوجه من التǖويل حƓ احتمل احلافȘ أنه كان مسلما مستخفيا بإسالمه            
  خبالف القويل فليس له إال وجه        363اسـتعماله كان لعدم وجدان من يقوم بتلك املهمة من املسلمني          

واحد واالحتمال عنه أبعد وتطرق االحتمال يسقط االستدالل،  وأيضا فحديث اخلزاعي مبيح وهو              
ذلك كان مقدما   موافق ملعهود األصل وحديث النهي حاșر وهو ناقل عن معهود األصل وما كان ك             

ملـا معه من الزيادة عن معهود األصل واحلكم للزائد، إال أن املرضي عندنا من الطرق هو اجلمع إذا                   
أمكن ألنه وقتها جيب املصري عليه ويقدم على مسلكي الترجيح والنسخ واجلمع هو أن بعȐ األعمال                

ط كون رأيه حسنا يف الـيت هـي يف اخلطورة كنحو التجسس قد يلجǖ فيها ضرورة للكافر على شر          
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املسـلمني فيستعان به يف مثل تلك األعمال فحسب وال يليق التوسع يف ذلك ألن بعȐ األعمال ال                  
Ýتسند إىل الكفار ولو يف حالة الضرورة ألن اضطرار املسلمني فيها يكون بعيدا  

  
  . شبهة الوșائف ليسǨ حقوقاتفنيد

 مĈثǐلǊكǊمŃ بŁشŁرŅ إĈلƋا هŁذǈا مŁا قǈوŃمĈهĈ مĈنŃ كǈفǈرłوا الƋذĈينŁ الǐمŁلǊǖǈ فǈقǈالǈ{: قوله تعاىل يـدحȐ هذه الشبهة     
łيدĈرłي ǐنǈأ ǈلŉضǈفŁتŁي ŃمǊكŃيǈلŁع ŃوǈلŁو ĆاءŁش łهƋالل ǈلŁزŃنǈǖǈل ǄةǈكĈائǈلŁا مŁا مŁنŃعĈمŁا سǈذŁهĈي بĈا فŁنĈائŁبĆآ ŁنيĈلŉوǈǖǐ24املومنون }  ال  

كافرين بǖن ادعاء النبوة تفضل يقصدون أنه       وƮـل الشاهد منها هو قول الكرباء والسادة ال        
 وهذا يدل على ما     365تبع لههم  و متبوعا يكون بǖن مهعلي ويشرف الناس   يسود بǖن   364ترفع وتعاșم 

اسـتقر يف قلوب الناس من أن املناصب شرف ورفعة وتفضل وليست ƭرد واجبات كما يلمح إليه                 
  .داء اهللا تعاىلبعȐ املعاصرين ليتǖتى هلم القول مبشروعية استيزار أع

 يدل  47املومنون  }  عŁابĈدłونǈ لǈنŁا وŁقǈوŃمłهłمŁا مĈثǐلĈنŁا لĈبŁشŁرŁيŃنĈ أǈنłؤŃمĈنł فǈقǈالǊوا{: قوله تعاىل كـذلك   
علـى ذلك أيضا فهذه اɇية مثل سابقتها تدل على أن السيادة شرف وفضل إىل جانب كوŒا واجبا                  

ل يريدون أن يظلوا متبوعني فكيف يتبعون موسى        فـإن فرعون وقومه ال يريدون أن يكونوا تابعني ب         
 لفرعون فإذا هم آمنوا هبما فهذا يستلزم أن يكونوا أيضا           366متذللون مطيعونوهـارون وقـومهما     

   367مطيعني متذللني فلم يقبلوا ذلك فلم يقبلوا أن يكونوا تابعني بعد أن كانوا متبوعني
ه وأبعد منه عن جادة الصواب      فمـا زعمـه زيـدان خطǖ يف نفسه وفيما يروم الوصول إلي            

إذ لو  " ..( إنا واهللا ال نويل هذا العمل أحدا سǖله أو واحدا حرص عليه             : "اسـتدالله لذلك حبديث     
كان حقا له ملا كان طلب الوșيفة أو الوالية سببا ملنع طالبها منها ألن صاحب احلق ال مينع من حقه                    

 من ذلك الوصول إىل رفع ما أمكن رفعه          وكان غرضهم  368.)إذا طلـبه أو طالب به أو حرص عليه        
مـن موانع تولية أصحاب اجلحيم ومتكينهم من الواليات والوزارات إذ تويل الوșائف ليس حقا بل                
تكليف فيصح للدولة أن تكلف أصحاب اجلحيم به وال Ƹفى بطالق هذه الدعوى وƯالفتها للفطرة               

  .اɇدمية كما أشارت إليه القرآن
  

 الفرد كحكم اجلنس ليصل إىل متكني الكفار من الوșائف يف الدولة            والدكـتور جيعل حكم   
والـذي ال شـك فيه هو لزوم التفريق بني جنس املسلم والفرد املسلم، فجنس املسلم من حقه على                   
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خبالف حكم املعني   . الدولة أن يتوىل الوșائف وهذا معناه أنه ال يتوالها إال مسلم ومينع الكفار منها               
 Ɓ يكن من حقه أن يتواله أما إذا تعني حبيث Ɓ            – إذا Ɓ يتعني للمنصب      –ذا الذي   مـن املسلمني فه   

يصـلح للوșـيفة إال هو فقد صار من حقه توليها بل جيب عليه ذلك، لذلك Ɓ يكن سؤال يوسف                    
 من اإلمارة املنهي عنها بل كان من حقه أن يتوىل، ومن حق املصلحني أن يتولوا الوșائف                 ρالصديق  

ها اŎرمون فمن تعني ملكان كان أحق به من غريه وإسناده لغريه هو من الغȈ هللا تعاىل                 ويـبعد عـن   
فلو Ɓ يكن   " من أمر أمريا على عصابة وهو جيد فيهم من هو أصلح هلا فقد خان اهللا                : " ولɌسـالم   

 املنصـب مـن حق املتǖهل له ملا كانت ƣة خيانة لذلك جاء التعبري بصراحة عن كون احلق للمسلم                  
فصاحب القرآن من   .. " أحقهم باإلمامة أقرǗهم لكتاب اهللا       : " ρحسـب اإلسالم واألهلية فقال      

واملقرر أن فكرة الواجب سابقة لفكرة احلق فاحلق ال         . حقـه أن يـتقدم ملنصب اإلمامة على غريه          
ال كتويل  يسـتحق إال عند فعل الواجب واملسلم ملا أسلم هللا تعاىل استحق احلقوق من األعيان واألفع               

الـواليات، والكافر ملا أŷ واستكرب Ɓ يكن مستحقا للحقوق من األعيان واألفعال بل أباǳ اهللا تعاىل                 
للمـوحدين دمه وماله وحرميه ألنه بكفره Ɓ يعد مستحقا لذلك فكيف ميكنه من االستيزار الذي هو               

  .من أعظم احلقوق بل هو احلق الدستوري الثاين بعد عقد اخلالفة
  

 اإلمامة العظمى من حق القرشيني دون من سواهم ما أقاموا الدين            ρ جعـل النƑ     وكـذلك 
والـواحد مـنهم قد Ʒرم منها إذا سǖهلا أو حرص عليها ففيها معƖ الكرامة من جهة احلق املخول                   

  .         وكال املعنيني ليس مبناف لɈخر. للمجموع على اإلطالق وفيها معƖ التكليف من جهة التعيني
  
غـرض من نفى أن تكون الوșائف حقا للمسلمني على دولتهم اإلسالمية هو نفي األحقية               ف

الـيت خـوهلم اهللا تعاىل إياها دون أصحاب اجلحيم فعلى زعمهم مبا أŒا ليست حقا للمسلمني فال                  
ولكن املقرر أن الذمي ال حق له . يكونون أحق هبا من أصحاب اجلحيم لذلك جوزوا إسنادها للكفار         

فـيها ال باألصالة وال بالتبع فليست هي كحقه يف االنتفاع باملرافق والطرقات تبعا النتفاع               أصـال   
املسـلمني هبـا بـل هو يف الوșائف ال حق هلم أصال، فكان على القوم أن يثبتوا أن للكافر حقا يف           

ألحقية ففكرة ا . الـوزارة وغريهـا متامـا كاملسلم Ż ينتقلون إىل مسǖلة األحقية فإŒا فرع عن ذلك               
Ʈصورة يف املسلمني دون غريهم يف الدولة اإلسالمية أما أن يشاركهم فيها أصحاب اجلحيم فال أصل            

  .   لذلك إال يف الدول الوضعية اليت اơذت القرآن مهجورا 
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            ǳرد تكليف فهذا الطرƭ ائف ليست تشريفا بل هيșن الوǖقد يسلم من وجهة    ( فالقول ب
  369) الناس وال سيما غري املسلمني فهم يروŒا تشريفا وتكرميا ليس إال نظر الشرع أما من حيث نظر

  
  . شبهة نفي الوالية يف وȁارة التنفيذتفنيد

وجيـوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وإن Ɓ جيز أن يكون وزير               :  قـال املـاوردي     
  .)التفويȐ منهم 

ن النظر فيها مقصور على     وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل، أل       : ( وقـال   
رأي اإلمام وتدبريه، وهذا الوزير وسط بينه وبني الرعايا والوالة يؤدي عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر                  
وميضـي ما حكم وƸرب بتقليد الوالة وƟهيز اجليوȇ ويعرض عليه ما ورد من مهم وƟدد من حدث                  

وليس بوال عليها وال متقلدا هلا، فإن  شورȫ         ملم، ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معني يف تنفيذ األمور            
  ..)يف الرأي كان باسم الوزارة أخص، وإن Ɓ يشارȫ فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه 

  
وشـبهة املـاوردي هنا تقوم على أساس فاسد أحدǭه املاوردي من قبل نفسه ملخصه أŒا                

منني ما ال Ƹفى على املتǖمل ال سيما وهو قد ليست بوالية، واحلق أŒا والية وفيها من السبيل على املؤ
يشـارȫ يف الرأي ويǖمر وينهى بǖمر احلاكم فيكون له علو على املؤمنني ولو كان علوا هو فيه تابع                   
لعلـو اخلليفة لذلك Ɓ جيز الفقهاء توكيل الكافر يف Ưاصمة املسلم فهذا من هذا، قالوه يف اخلصومة                  

  .لكن كان له به سبيل على مسلم فمنع رغم أنه موكل فيه وتابع ملسلم و
  

فكل ما كان وسيلة له للعلو على املسلم فإنه مينع وإن كان لو تواله مسلم لكان جائزا فهو                  
عـند إمعان النظر ليس له أن يعلو على مسلم بǖمر أو Œي ولو كان فيه تابعا ألنه ال حق له فيه وإƴا                       

     Ƒقـال الـنρ ) :      ب احلق هو اخلليفة فليس له أن ميكن الكافر من          وصاح) إن لصاحب احلق مقاال
االسـتمتاع حبقه والعلو والقهر على املسلمني ألست ترى أن الذمي مينع من إعالء بنائه على املسلم                 
حـƓ ولو كان شريكا ملسلم آخر يف السكن فإنه ملا منع من االستعالء يف حالة التفرد Ɓ جيعل له به                     

  .ألمر والنهي أوىل بǖال ميكن منهما ولو على سبيل التبع للخليفةسبيل يف حالة التبع والشركة فا
  

فالـوالية والتسلط الذي للخليفة على املسلمني يكون منه نصيب وافر للمبلȠ إليه وعنه وهو               
  .من السبيل الذي Œى اهللا تعاىل أن يكون للكافرين على املؤمنني
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ه سبيل وعلو واستطالة ومفسدة منع      وأيضا ليس النهي Ưتصا بالوالية وحدها بل ما كان في         
أيضـا وأي مفسـدة أعظم من إطالعه على أسرار الدولة وجعله وسيطا بني الراعي ونوابه وعماله                 

Ýورعيته وهل متكن األعداء من مكامن ضعف دولة اإلسالم إال بذلك  
  

 وأي مفسـدة أعظم من إشراكه يف األمر مع تنصيص اهللا تعاىل على أنه وإخوانه الكفار ال                
  .يǖلون املسلمني خباال وال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة

  
إطالعهم على األسرار وإشراكهم يف األمر سببا لزوال اخلالفة         : وقـد كـان هذان السببان       

العثمانية بل سببا لزوال الدولة العباسية فإŒم ملا استوزروا الروافȐ وأشركوهم يف األمر أشفى هؤالء               
املسلمني وزينوا هلوالكو قتل اخلليفة فكان ذلك سبب قتله وانقطاع سلك           حقدهم فǖعانوا التتار على     

  .اخلالفة لثالث سنني بسبب استيزار الروافȐ وتقريبهم وإطالعهم على األسرار وإشراكهم يف الرأي
   

ولعلـه يكفيـنا يف رد شبهة املاوردي هذه أن نرد عليه مبا قاله هو نفسه حيث اعترب وزارة                   
وال جيوز أن   : ( خر والية من الواليات فقال عن عدم استحقاق املرأة هلذا املنصب            التنفيذ يف موطن آ   

                 Ƒالواليات املصروفة عن النساء لقول الن Ɩتقوم بذلك امرأة وإن كان خربها مقبوال ملا تضمنه معρ : 
  370.)} ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إىل امرأة { 

ل ذلك بكون هذه الوزارة والية وهي مصروفة عن          فهو هنا مينع املرأة من وزارة التنفيذ ويعل       
  .  النساء

املتǖمل يف طبيعة الوزارة يف العصر احلديث يتبني له أŒا ليست ƭرد            : ( قال عبد اهللا الطريقي     
 وإن كان يف ƭال املواصالت مثال أو االتصاالت أو شؤون           –تنفـيذ بـل هي والية فالوزير أيا كان          

 فإنه وإن كان ينفذ قرارات ƭلس الوزراء إال أنه          – والكهرباء وحنو ذلك     الصحة أو التجارة والصناعة   
يشـترȫ مـع وزير التفويȐ يف االستبداد بتقليد املوșفني وقبȐ األموال وصرفها، هذا عالوة على                

   371. )االطالع على أسرار الدولة واملشاركة يف إبداء الرأي وحنو ذلك
  

ة معƖ حادǭا يتناوله الفقهاء املتǖخرون وهي الوالية        وقد دار خبلدي أن املاوردي قصد بالوالي      
اخلاصة خبالف معƖ الوالية يف الكتاب والسنة وآǭار السلف فهو أعم من ذلك وألفاظ الشارع ال بد                 

  أن تفسر على معناه ال على معƖ االصطالحات احلادǭة واهللا تعاىل أعلم    
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  . شبهة إيهام اإلƤاع تفنيد
ووزير .  فقهاء الشريعة اإلسالمية جبواز تقليد الذمي وزارة التنفيذ        صرǳ: ( قـال زيـدان     

التنفيذ يبلȠ أوامر اإلمام ويقوم بتنفيذها وميضي ما يصدر عنه من أحكام، فمركزه شبيه مبركز الوزراء                
يف الـدول احلديثة من حيث أŒم ينفذون قرارات ƭلس الوزراء كما نص الفقهاء على جواز إسناد                 

   372. )إىل الذميني كجباية اجلزية واخلراجوșائف أخرى 
  

فهو يصرǳ بكل يقني بǖن Ɵويز استيزار الذميني وزارة التنفيذ هو رأي فقهاء الشريعة من غري 
تفصيل ưا يوهم أن جواز ذلك ƭمع عليه وقد علمنا يف خالل هذا البحث أن اإلمجاع املستيقن الذي                  

عوى زيدان فقد أمجع الصحابة ال سيما يف عصر         نقطـع فـيه بنفـي املنازع قد انعقد على عكس د           
الفـاروق على إقصائهم وإذالهلم وإصغارهم وما كان لشذوذ املاوردي أن يكون إمجاعا وهو زلة ال                
يـتابع علـيها، ولكن ترȫ اعتبار أصول السلف هو الذي يوقع يف الورطات ويورث يف صاحبه من                  

لذلك قيل إن   .  نرية وذاȫ الذي ال يعجز عنه أحد       اجلرأة واجلسارة على الدعاوى بال برهان وال حجة       
  .كنت ناقال فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل

  
  

  .ذكر الدليل علƠ ɂرƇ استيزار الذميƙ:  الǮاƆ املطلب
ملـا كان عمدة األدلة هو القرآن العظيم والسنة املطهرة وكان ما سواƵا من األدلة Ʈموال                

القرآن Ż إرداف ذلك بǖدلة السنة وإن كانت بعȐ أدلة السنة علـيهما اقتضـى هذا ذكر األدلة من         
  : فيكون ƭوع أدلة عدم جواز استيزار الذميني ǭالǭة . سترد مع أدلة الكتاب شارحة له ومبينة Ŏمله 

  .القرآن العظيم : أوال 
  .السنة املطهرة : ǭانيا 
  .احملمول عليهما من طرق االجتهاد: ǭالثا 

  

  
  . القرȷǓ العȚيم ǨƠ راية: أوال   

ميكننا تقسيم اɇيات اليت نستنبط منها حكم املسǖلة Ʈل البحث حسب ما تناولته موضوعاőا              
  :وعلى ذلك يقع الترتيب وباهللا تعاىل التوفيق

  
  .  Ǔيات عددت جرائمهم -ا
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 وŁآتŁيŃنŁا عĈيسŁى ابŃنŁ مŁرŃيŁمŁ الǐبŁيōنŁاتĈ وŁأǈيŉدŃنŁاهł       وŁلǈقǈدŃ آتŁيŃنŁا مłوسŁى الǐكĈتŁابŁ وŁقǈفƋيŃنŁا مĈنŃ بŁعŃدĈهĈ بĈالرŊسłلĈ        (:قوله تعاىل 
              ǈونǊلłتǐقŁت ǄيقاĈرǈفŁو ŃمłتŃبƋذǈك ǄيقاĈرǈفǈف ŃمłتŃرŁبǐكŁتŃاس łمǊكłسǊفŃنǈى أŁوŃهŁا ال تŁمĈب ǆولłسŁر ŃمǊكĆاءŁا جŁمƋلǊكǈفǈأ ĈسłدǊقǐال ĈǳوłـرĈب (

  ) 87:البقرة(
  

عدائه من اليهود أفكلما جاءكم رسول   مبا ال őوى           șهر سر قوله تعاىل أل    ( : قال ابن القيم  
أنفسكم   استكربŹ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فجاء بلفȘ كذبتم باملاضي الذي قد وقع منه وحتقق                 

  373 ).وجاء بلفȘ تقتلون باملستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه واهللا أعلم
 يف الذراع   ρلك مسوا رسول اهللا     فهم على استعداد لقتل األنبياء كما حدث من أسالفهم لذ         

ألن مـا فـيهم مـن الكرب مانع هلم عن مهادنة غريهم فضال عن اتباعه فال يندحرون إال حتت الذل                
  .والصغار

فمـع متـاديهم يف قتل األنبياء وإصرارهم على ذلك وذلك لشدة الكرب يف نفوسهم يصعب                
  . تصور كوŒم ناصحني Ưلصني أمناء

  
 عŁنĈتŊمŃ مŁا وŁدŊوا خŁبŁالǄا يǐǖŁلǊونŁكǊمŃ لǈا دłونĈكǊمŃ مĈنŃ بĈطǈانŁةǄ تŁتŉخĈذǊوا لǈا آĆمŁنłوا الƋذĈينŁ هŁاأǈيŊ يŁا{: قـوله تعاىل  

Ńدǈق ĈتŁدŁب ćاءŁضŃغŁبǐال ŃنĈم ŃمĈهĈاهŁوǐفǈا أŁمŁي وĈفŃخłت Ńمłهłورłدłص łرŁبǐكǈأ Ńدǈا قŉنŉيŁب łمǊكǈل ĈاتŁيĆǔǐال ǐنĈإ ŃمłتŃنǊك ǈونǊلĈقŃعŁ118 (ت (
 عŁضŊوا خŁلǈوŃا وŁإĈذǈا آĆمŁنŉا قǈالǊوا لǈقǊوكǊمŃ وŁإĈذǈا كǊلƍهĈ بĈالǐكĈتŁابĈ وŁتłؤŃمĈنłونǈ يłحĈبŊونŁكǊمŃ وŁلǈا تłحĈبŊونŁهłمŃ أǊولǈاءĈ أǈنŃتłمŃ هŁـا 
łمǊكŃيǈلŁع ǈلĈامŁنǈǖǐال ŁنĈم ĈȘŃيŁغǐال ǐلǊوا قłوتłم ŃمǊكĈظŃيŁغĈب ƋنĈإ ŁهƋالل ŅيمĈلŁع ĈاتǈذĈب łدŊالصĈ119 (ور (ǐنĈإ ŃمǊكŃسŁسŃمŁت ǆةŁنŁسŁح 
ŃمłهŃؤłسŁت ǐنĈإŁو ŃمǊكŃبĈصłت ǆةǈǞōيŁوا سłحŁرǐفŁا يŁهĈب ǐنĈإŁوا وłرĈبŃصŁوا تǊقŉتŁتŁا وǈل ŃمǊكŊرłضŁي ŃمłهłدŃيǈا كǄǞŃيŁش ƋنĈإ ŁهƋا اللŁمĈب ǈونǊلŁمŃعŁي 
ǆيطĈحł120-118 آل عمران })120 (م   

  
ى أنه ال جيوز االستعانة بǖهل الذمة يف شيء من أمور           فيه داللة عل  : قـال الكـيا اهلراسـي       

   374.املسلمني 
بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره ويثق هبم يف أمره فنهى           : وقال أبو بكر اجلصاص     

اهللا تعاىل املؤمنني أن يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون املؤمنني وأن يستعينوا هبم يف خواص أمورهم                 
يعين ال يقصرون فيما جيدون     ) ال يǖلونكم خباال    ( الء الكفار للمؤمنني فقال     وأخـرب عن ضمائر هؤ    

ودوا : قال السدي ) ودوا ما عنتم    ( السـبيل إلـيه من إفساد أموركم ألن اخلبال هو الفساد Ż قال              
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ودوا أن تعنتوا يف دينكم فتحملوا على املشقة فيه ألن أصل           : وقال ابن جريǰ  . ضـاللكم عن دينكم   
  ).ولو شاء اهللا ألعنتكم(شقة فكǖنه أخرب عن Ʈبتهم ملا يشق عليكم وقال اهللا تعاىل العنت امل

 ويف هـذه اɇيـة داللـة علـى أنه ال Ɵوز االستعانة بǖهل الذمة يف أمور املسلمني من العماالت                    
  375.والكتبة

  
    Ƒية أن يتخذوا من الكفار واليهو           : (وقـال القرطɇى اهللا عز وجل املؤمنني هبذه اŒ  د وأهل

األهواء دخالء ووجلاء يفاوضوŒم يف اɇراء ويسندون إليهم أمورهم ويقال كل من كان على خالف               
  :مذهبك ودينك فال ينبغي لك أن حتادǭه قال الشاعر

  فكل قرين باملقارن يقتدي   عن املرء ال تسǖل وسل عن قرينه  
 Ƒهريرة عن الن Ÿداود عن أ Ÿويف سنن أρاللاملرء على دي:  قالƸ ن خليله فلينظر أحدكم من.  

  .اعتربوا الناس بإخواŒم:  وروي عن ابن مسعود أنه قال 
يقول فسادا يعين ال    ) ال يǖلونكم خباال    (  Ż بـني تعـاىل املعƖ الذي ألجله Œى عن املواصلة فقال             

د يف املكر   يتـركون اجلهـد يف فسادكم يعين أŒم وإن Ɓ يقاتلوكم يف الظاهر فإŒم ال يتركون اجله                
  ..واخلديعة 
 القائل هو القرطƑ قال ذلك بعد إيراد اǭɇار عن الفاروق يف النهي عن االستعانة بǖصحاب              -  قلـت 
وقد انقلبت األحوال يف هذه األزمان باơاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذلك عند               : -السعري  

ما بعث اهللا   :  قال ρأŸ سعيد اخلدري عن النƑ      اجلهلة األغبياء من الوالة واألمراء وروى البخاري عن         
من نƑ وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان بطانة تǖمره باملعروف وحتضه عليه وبطانة تǖمره                 

   .376)بالشر وحتضه عليه فاملعصوم من عصم اهللا تعاىل
  

 يطلعوŒم أي بطانة، املنافقني اơاذ عن املؤمنني عباده ناهياǄ وتعاىل تبارȫ يقول: قال ابن كثري  
 أي خباالǄ، املؤمنني يǖلون ال وطاقتهم جبهدهم واملنافقون ألعدائهم، يضمرونه وما سـرائرهم  علـى 

 يعنت ما ويودون واخلديعةÜ املكر من يستطيعون ومبا ưكن، بكل يضرهم وما Ưالفتهم يف يسـعون 
 أهل من غريكم من أي} دونكم نم بطانة تتخذوا ال{: تعاىل وقوله عليهم، ويشق وƷرجهم املؤمنني
  377. )أمره داخل على يطلعون الذين أهله خاصة هم الرجل وبطانة األديان،
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 رد داللة هذه اɇية على املطلوب بكون اɇية إƴا Œت عن            378وقـد حاول بعȐ املعاصرين    
 اơـاذ أصـحاب تلك األوصاف من الكفار بطانة أما غريهم ưن ال يودون عنت املسلمني وƁ تبد                 

ال ينهاكم اهللا عن الذين Ɓ يقاتلوكم       (البغضاء من أفواههم فلم تنه عنهم اɇية ال سيما وقد قال تعاىل               
  ) ..ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى(وقوله )  يف الدين

  :واجلواب على ذلك كما يلي 
ني فليس فيها األمر مبواالة     أنـه على تقدير أن اɇية قصرت النهي عن الذين يبغضون املسلم           

الـذين ال يبغضوŒم فيكون موقف اɇية من مواالة من Ɓ يعاد املسلمني أŒا سكتت عن بيان حكمه                   
فيطلب احلكم من جهة أخرى وقد وجدنا الرسول يرد بعȐ الكفار غري احملاربني وميتنع عن االستعانة                

  . هبم يف قتال املشركني فيجب املصري إىل املرجح
  

الكفـار املساملني كانوا موجودين على عصر الصحابة فلم يستعينوا هبم واستدلوا لذلك             أن  
  .مبثل هذه اɇيات فهم أدرى مبراد اهللا من غريهم وهم له أتقى وعلى دينه أغري 

  
أنـه على تقدير وجود كفار Ʒبون املسلمني فإن حكم معاملة الكفار إƴا بين على األغلب                

اة املسلمني فوجب أن يعمم احلكم Ʈل البحث ال سيما وأصحاب الكلمة            واألغلـب يف الكفار معاد    
النافذة هم الذين يوجهون مصائر العوام فالرǗوس هلم عداوة كبرية للمسلمني والعوام تبع هلم فيعطون               
نفس احلكم وقد كان من هدي الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه أن الكفار إذا نقضوا العهد أجري                 

م مبا فيهم النساء والصبيان رغم أن اهللا تعاىل أمرنا باإلقساط إىل هؤالء الضعفاء ألŒم               احلكم يف ƥيعه  
غري Ʈاربني فتقام هنا املظنة مقام املǞنة وجيري احلكم بإطالق فيمنع احلاكم من إسناد الوșائف ألعداء                

  .اهللا ورسوله 
  

     Œية سببه أɇهؤالء املعاصرين الذين ردوا داللة ا ǖينظروا وعندي أن خط Ɓم نظروا يف النهي و
قد بدت البغضاء من    ) ( ودوا ما عنتم    ) ( ال يǖلونكم خباال    ( يف علله اليت ذكرت يف اɇية وهي قوله         

وهذه العلل كلها قد صدقتها نصوص ومواقف وقد كانت قريظة          ) أفواههم وما ơفي صدورهم أكرب      
 نقضوا العهد وانضموا إىل األحزاب فهل       مسـاملة فلما زلزل املؤمنون وجاءهم الكفار من كل مكان         

   واملؤمنني ρ Ýيعقل أن Ƹلصوا للحاكم املسلم وهم قد خانوا الرسول 
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وأيضا فإن اɇية Ɓ تǖت بصيغة النهي عن اơاذ بطانة من الكفار بل جاءت بصيغة النهي عن                 
              ơـاذ بطانة من غري املؤمنني وفرق كبري بني الصيغتني ألن صيغة النهي عن اơاذ بطانة من الكفار قد     ا

يطـرقها االحتمال فيقال كفار Ʈاربون وكفار غري Ʈاربني والنهي يوجه إىل احملاربني خبالف صيغة               
النهي عن اơاذ بطانة من غري املؤمنني فإŒا عبارة جامعة يدخل فيها من ليس مبسلم من غري تفريق بني                   

 Ɓوغري املسا Ɓاملوىل منا واملانع منها أن يكون من دوننافالشرط يف التولية أن يكون .املسا.  

  

وهـذه األوصـاف ليسـت قـيودا تشترط المتثال األمر وإƴا ذكرت لزيادة التهييǰ على                
وقاتلوا يف سبيل   ( وقوله  ) وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة       ( مقاطعتهم فهي كقوله تعاىل     

 يتوقف األمر على توفرها Ż فرضنا طائفة ưتنعة من          ألننا لو عددناها قيودا   ) اهللا الـذين يقاتلـونكم      
                   ȫأفرادها بل إن تر Ȑجهادها مبا أنه جيوز استيزار بع ȫالكفـار ال حتمل تلك الصفات فإنه جيوز تر
جهادهـا أوىل باملنع ولكن قد انعقد اإلمجاع على وجوب جهاد الكفار ولو Ʒ Ɓاربوا املسلمني وهو        

  .جهاد الطلب

  

فر مظنة لتلك الصفات على تقدير أŒا ليست فيه ال سيما أهل الكتاب فإنه              وأيضـا فإن الكا   
يـبعد أال يكونـوا متصفني هبذه الصفات فإŒم من أعظم األمم كراهية للمسلمني بل ينعتوŒم باألمة       
امللعـونة وصـراع املسلمني يف معظمه كان معهم ال سيما النصارى بداية من مؤتة إىل أيام امللحمة                  

 العداوة شدة من صفته هذه كانت من أن: اɇية يف واملعƖ(قال القرطƑ    .يل قيام الساعة  الكـربى قب  
 األمر هذا يف سيما ال بطانة، يتخذ ألن أهال يكن Ɓ املؤمنني، على الشدائد بƕول والفـرǳ  واحلقـد 
  :قوله يف القائل أحسن ولقد واɇخرةÜ الدنيا مĈالȫ هو الذي اجلهاد من اجلسيم

   379. )حسد من عاداȫ من عداوة إال  زالتها إ ترجى قد العداوة كل

وأيضـا فـإن السـلف وال سيما اخللفاء الراشدين هم أدرى الناس بالتƕيل وهذا عمر بن                 
اخلطـاب الذي ضرب اهللا تعاىل احلق على يده ولسانه Ɓ يفهم من اɇية ما فهمه بعȐ املعاصرين من                   

 بن لعمر قيل: حاŹ أŸ ابن( ز استيزاره فقد روى أن الكافـر إذا Ɓ يكـن بـتلك الصفات فإنه جيو    
 قد: فقال! كاتباǄ اơذته فلو كاتب، حافȘ احلرية أهل من غالماǄ ههنا إن: عنه اللǎه رضـي  اخلطـاب 
 جيوز ال الذمة أهل أن على دليل اɇية هذه مع األǭر هذا ففي. املؤمنني دون من بطانـة  إذا اơـذت 

 أن Ƹشى اليت أمورهم دواخل على واطالع املسلمني، على استطالة افيه اليت الكتابة يف اسـتعماهلم 
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 متنوا أي} عنتم ما ودوا خباالǄ يǖلونكم ال{: تعاىل قال وهلذا احلرب، أهل من األعداء إىل يفشـوها 
فمـا فهم عمر ضرورة كون الكافر بتلك الصفات بل فهم أن الكفر             . 380. )املشـقة  يف وقـوعكم 

  .انة ألن الكفر مظنة األفعال القبيحةمبجرده مانع من اơاذه بط

 يدخل يف عموم النهي عن اơاذهم بطانة استكتاهبم الذي هو دون استيزارهم يف              τفالفاروق  
 هذه عليه وتال يعنفه عمر إليه فكتب ذميا استكتب 381األشعري موسى أبا أن روى( اخلطورة فقد   

 وجاء فǖعجبه، عمر إىل فرفعه سابحب عنهما اهللا رضي عمر على األشعري موسى أبو وقدم. اɇيـة 
. املسجد يدخل ال إنه: فقال Ý الناس على الكتاب هذا يقرأ كاتبك أين: موسى ألŸ فقال كتاب عمر

 وقد تكرمهم وال اهللا، أقصاهم وقد تدŒم ال: وقال فانتهره نصراينÜ إنه: قال هوÝ أجنب! Ɓ فقـال 
 فإŒم الكتاب أهل تستعملوا ال: قال عنه اهللا رضي مرع وعن. اهللا خوŒم وقد تǖمنهم وال اهللا، أهاŒم

 رضي لعمر وقيل. تعاىل اهللا Ƹشون بالذين رعيتكم وعلى أموركم على واستعينوا الرōشا، يسـتحلون 
: فقال عنكÝ يكتب أفال بقلم أخط وال منه أكتب أحد ال احلرية نصارى من رجال ههنا إن: عنه اهللا
ـ  ال ơم من ذلك غري وال الذمة، أهل استكتاب جيوز فال. املؤمنني دون من بطانة ذ اőالبيع يف تصرفا 

   382.)إليهم واالستنابة والشراء

وأيضا فإنه على رأي من رأى أن الكفار الذين ال يستوزرون هم الذين ذكرت اɇية صفاőم                
ا ال Ý بل    دون من Ɓ يتصف بذلك فإنه جيوز أن نستوزر الكافر وزارة التفويȐ ونوليه إمارة إقليم ومل               

                  Ýيكن ذميا ال سيما وهم يقولون بوجود الكافر احملايد Ɓ ارب ولوƷ Ɓ جيوز على رأيهم استيزار من
  . فيصري غري املعاهد وهو احلرŸ يف ميزان الشرع أهال أيضا لتويل منصب الوزارة

 حتبوŒم( وأيضا فإن يف بعȐ تلك األوصاف ما ينسف دعاوى املعاصرين وذلك قوله تعاىل              
وŁال (فمـا السبب يف كوŒم ال Ʒبوننا Ý ال شك أنه ألجل إسالمنا كما قال تعاىل                 ) وال Ʒـبونكم    

ولن ترضى عنك اليهود    ) ) ( 217:البقرة(يŁزŁالǊونǈ يłقǈاتĈلǊونŁكǊمŃ حŁتŉى يŁرłدŊوكǊمŃ عŁنŃ دĈينĈكǊمŃ إĈنĈ اسŃتŁطǈاعłوا         

                                                           
  1/399 ابن كثري 380
. النƑ صلى اهللا عليه و سلم مع معاذ على اليمن، Ż ويل لعمر الكوفة والبصرة              أبـو موسى األشعري عبد اهللا بن قيس، استعمله           381

حدث عنه طارق بن شهاب، وابن املسيب وخلق،        . وكان عاملا عامال صاحلا تاليا لكتاب اهللا، إليه املنتهى يف حسن الصوت يف القرآن             
  . هـ44وسى، مات يف ذي احلجة سنة Ɓ أر بالكوفة أعلم من علي و أŸ م:  مسعت األسود يقولإسحاققال أبو 

  15طبقات احلفاظ ص 
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كوننا مسلمني وهم كفار ال Ʒبون اإلسالم       فǖم العلل فينا وهي     ) وال النصـارى حـƓ تتبع ملتهم        
  .وكوŒم ال Ʒبوننا هو الذي يتناغم مع لزوم إقصائهم

وأيضـا فـإن ذكر تلك الصفات الذميمة بعد النهي عن اơاذ بطانة من دوننا يدل على أن                  
سـبب تلـك األوصاف هو كوŒم من دوننا، فكوŒم ليسوا مسلمني هو علة تلك الصفات ولكن                 

قلبون القضية فيعللون النهي عن اơاذهم بطانة بكوŒم متصفني بتلك الصفات من غري             املعاصـرين ي  
نظـر منهم إىل موجب تلك الصفات كǖن تقول ألخيك ال تصاحب الكافر يغشك وال ينصح لك                 
فعلة النهي عن مصاحبته هي الكفر والغȈ من نتائجه وموجباته ال أنه يوجد كافر ال يغȈ بل كلهم                  

  .ة للغȈيغȈ أوكلهم مظن

إƴا هو أمر مستقبلي يؤول إليه      .. وأيضا فإن صنيعهم باملسلمني من كوŒم ال يǖلوŒم خباال          
اơـاذهم بطانة فاهللا تعاىل حذرهم أŒم إن هم اơذوهم بطانة من دوŒم فإŒم سيفعلون هبم ما ذكر                  

نة إذ يبعد أن يتخذهم     وهـذا يعين أن الكفار Ɓ يتلبسوا بذلك بعد ولكنهم يتلبسون به إن اơذوا بطا              
املسـلمون بطانـة وهم متلبسون بتلك األفعال إذ العبد ينفر بالطبع عما يؤذيه وهذا يدل أن وصف                  

هو مناط النهي عن اơاذهم بطانة فالكفار جيب أن ال يتخذوا بطانة حƓ وإن Ɓ ) من دونكم ( الكفر  
يصدر عن الكفر الذي هو أعظم الظلم       يظهر منهم األذى والكراهية لنا ألŒم مظنة صدور ذلك إذ ال            

  .والشر إال الظلم والشر

قد بدت البغضاء من أفواههم وما ơفي       ( وأيضـا فـإن العلماء قد استنبطوا من قوله تعاىل           
أن العداوة لغري الدين متنع من الشهادة فال تقبل شهادة عدو على عدوه Ż منعوا من                ) صدورهم أكرب 

 شهادة أن على دليل اɇية هذه ويف( داوة دينية وهي الكفر قال القرطƑ       الشهادة باألوىل إذا كانت الع    
. ذلك جواز حنيفة أŸ عن وروى احلجازÜ وأهل املدينة أهل قال وبذلك جيوز، ال عدوه على العـدو 

 يف عدوه على العدو شهادة Ɵوز ال أنه على العلماء أمجع: قال أنه شعبان ابن عن بطال ابن وحكـى 
  383.)كافر بعداوة فكيف العدالة تزيل والعداوة دال،ع كان وإن شيء

Ʒذر اهللا عباده املؤمنني من االغترار باملنافقني وأهل الكتاب ملا          : ( قـال د أمري عبد العزيز       
يسـري على ألسنتهم من حسن الكالم اخلادع املنمق فيتخذون منهم األولياء واألصدقاء ويطلعوŒم              

لى ما خفي من أحواهلم وذلك يف اجلملة، لكن األعƓ من           علـى أسـرارهم ودخائلهم ويظهروŒم ع      
ذلـك وأشـد خطـورة أن يتخذ بعȐ املتسلطني على رقاب املسلمني واملتحكمني فيهم من القادة                 
والساسة والزعماء الظاملني أن يتخذوا أصدقاء هلم وأعوانا من املنافقني وأهل الكتاب من ذوي الرباعة               
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لفاتن الغرور ليوسدوهم كثريا من مقاليد الدولة والبالد ما بني وزراء           واالقتدار على اصطناع احلديث ا    
ال جرم أن هذه فادحة من فوادǳ الساسة الظاملني         . وخـرباء ومستشارين ومستǖمنني وقادة عساكر       
فادحة خطرية تفضي بǖسرار الدولة واملسلمني إىل       . الـذين Ʒكمون املسلمني باحلديد والنار والكفر        

ال جرم أن ذلك مدخل     . وع ومتكن لألعداء من الوقوف على أسرار الدولة والبالد          اإلفشـاء والشي  
   384. )لألعداء واملتربصني ينفذون منه ليكيدوا للمسلمني كيدا وليضعفوهم ويدمروهم إن شاǗوا 

وأيضا فإن اɇيات اليت أمرت بإقصائهم Ɓ تعلل تعليال كليا إال بوصف الكفر فيكون ذكر ما                
  .م تعليالت يراد هبا التهييǰ وتǖكيد العلة األصلية وال يراد منها ơصيص العلة األصليةذكر من مثالبه

فإن نفس السياق ) ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ( وأما قوله تعاىل 
 من ال   يبني أŒم النصارى الذين أسلموا فكيف لو ضممنا إليها نظائرها اليت تبني أن من أهل الكتاب               

 Ƒيستكرب عن اتباع النρ Ƒفهؤالء إذن مسلمون آمنوا بالن ρ385 واتبعوا شريعته.  

  
ǡ-Ȭيف ذل Ȍا نŒǖمن توليتهم ك Ȝاملن Ǩيات تضمنǓ  .  

 أǈنǐ النŉاسĈ بŁيŃنŁ حŁكǈمŃتłمŃ وŁإĈذǈا أǈهŃلĈهŁا إĈلǈى الǈǖǐمŁانŁاتĈ تłؤŁدŊوا أǈنǐ يǐǖŁمłرłكǊمŃ اللƋـهŁ  إĈنƋ{: قـوله تعـاىل   
  })58 (بŁصĈريńا سŁمĈيعńا كǈانǈ اللƋهŁ إĈنƋ بĈهĈ يŁعĈظǊكǊمŃ نĈعĈمŉا اللƋهŁ إĈنƋ بĈالǐعŁدŃلĈ تŁحŃكǊمłوا

وهـذه اɇية هي اليت جعلها Ʈققو اإلسالم العمدة يف باب السياسة واألحكام السلطانية فإن               
 الذين Ƶا مجاع العدل لذلك      على احلكام أداء األمانات إىل أهلها واحلكم بني الناس بالكتاب والسنة          

وجـب هبذه اɇية على احلاكم أن يتخذ الوالة والوزراء وحنوهم من عمال الدولة املسلمني الصاحلني                
من ويل من أمر املسلمني شيǞا فوىل رجال وهو جيد من أصلح للمسلمني         : " هلـذه املناصب كما قال      

لة واجبا على احلاكم وليس حقا له فيجب        لذلك كان تعيني عمال الدو    " منه فقد خان اهللا ورسوله        
  .386عليه تولية األصلح فإن Ɓ يفعل فهو خائن لألمانة

    Ƒية هذه: ( قـال القرطɇهر … والشرع الدين مجيع تضمنت األحكام أمهات من اșواأل 
 ورد األموال قسمة يف األمانات من إليهم فيما الوالة تتناول فهي الناس مجيع يف عامة أŒـا  اɇيـة  يف

 الودائع حفȘ يف الناس من دوŒم من وتتناول. الطربي اختيار وهذا. احلكومات يف والعدل الظالمات

                                                           
   . 1/552 التفسري الشامل د أمري عبد العزيز 384

  
  719-1/718. أƥد شاكر .  اظ عمدة التفسري عن احلافȘ ابن كثري 385

   28/247 اظ ƭموع الفتاوى البن تيمية 386



  152

 وسائر والزكاة والصالة وحنوهÜ ما نازلة يف Ʒكم كالرجل ذلك، وغـري  الشـهادات  يف والتحـرز 
   387. )تعاىل اهللا أمانة العبادات

عيني الصاحلني للمناصب أو يف توزيع      واملقصود أنه جيب على احلاكم أداء األمانات سواء يف ت         
األمـوال وإيصـال احلقوق إىل أهلها كما جيب عليه احلكم بني الناس بالكتاب والسنة فإن حاد عن                  

 واملسلمني وال شك أن استيزاره للكفار هو من أعظم الغȈ وأفحρ            Ȉذلـك فقد خان اهللا ورسوله       
 ρلوجود مانع الكفر والعداوة هللا تعاىل ولرسوله        اخلـيانة ألŒم ليسوا أهال للوزارة والوالية واإلمارة         

  . وللمسلمني فتوليتهم واستيزارهم هو متكني هلم من إذالل املسلمني

  

 عŁنŃ فǈفǈسŁقŁ الǐجĈنō مĈنŁ كǈانǈ إĈبŃلĈيسŁ إĈلƋا فǈسŁجŁدłوا لĆǔĈدŁمŁ اسŃجłدłوا لĈلǐمŁلǈائĈكǈةĈ قǊلǐنŁا وŁإĈذǐ{: قـوله تعاىل  
 ĈـرŃمǈأ  ĈـهōبŁر ŁتǈفǈأłهŁونǊذĈخŉت łهŁتŉيōرǊذŁو ĆاءŁيĈلŃوǈأ ŃنĈي مĈونłد ŃمłهŁو ŃمǊكǈل ŌوłدŁع ŁسǐǞĈب ŁنيĈمĈالƋلظĈا لǄلŁدŁا) 50 (بŁم ŃمłهłتŃدŁهŃشǈأ 
ŁقǐلŁخ ĈاتŁاوŁمŉالس ĈضŃرǈǖǐالŁا وǈلŁو ŁقǐلŁخ ŃمĈهĈسǊفŃنǈا أŁمŁو łتŃنǊك ǈذĈخŉتłم ŁنيƍلĈضłمǐا الńدłضŁالكهف } )51 (ع  

  
عاىل هنا استنكاره على الناس اơاذ إبليس وذريته أولياء من دون اهللا وهم أعداǗه              ذكـر اهللا ت   

وأعداǗهم على احلقيقة فبǞس البدل بدهلم حيث اعتاضوا عن والية اهللا بوالية إبليس وذريته فǖطاعوهم             
داة أعداء  فان احملبة والطاعة ال تتم إال مبعا      : ( مرضاته قال ابن القيم      يف خالف    موالوهو و يف معصيته 

املطاع ومواالة أوليائه وأما أن توايل أعداء امللك Ż تدعي أنك موال له فهذا Ʈال هذا لو Ɓ يكن عدو        
امللك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوكم على احلقيقة والعداوة اليت بينكم وبينه أعظم من العداوة اليت                 

 كل منهما سبب يدعو إيل معاداته فما        فتبني أن عداوته لربه وعداوته لنا      .. بـني الشاة وبني الذئب    
  388. )هذه املواالة وما هذا االستبدال بǞس للظاملني بدال

فتضـمن النص وجوب معاداة كل من كان من إبليس بسبب سواء كان من ذريته أم كان                 
  .  șهريا للشيطان على ربه فال Ʒب وال يطاع بل يعادى ويهجر

ولياء من دوين فǖطعتموهم يف معصييت واتبعتموهم       Ż ذكر تعاىل أن هؤالء الذين اơذمتوهم أ       
يف خـالف مرضـاź ال ميلكون نفعكم وƁ أشهدهم خلق السماوات واألرض إذ Ɓ يكونوا وقتها                 

  390 أعوانا وأنصارا389موجودين وما كنت ألơذ الشياطني والكفار
                                                           

387 Ƒ256-5/255 تفسري القرط  
   وما بعدها55اجلواب الكايف  388
389 Ƒ11/2 اظ القرط  
   3/167 والبغوي 3/90 اظ ابن كثري 390
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 اختالف  ففـي اɇية تنبيه على عدم االستعانة باملضلني من أتباع الشيطان وهم الكفار على             
  .كفرهم فال يتخذون أعوانا وأنصارا حلزب اهللا تعاىل املوحدين 

  
 . Ǔيات حاƧة يف املفاصلة بƙ املسلمƙ والكفار-ج

 كǈبĈريŅ وŁفǈسŁادŅ الǈǖǐرŃضĈ فĈي فĈتŃنŁةǆ تŁكǊنŃ تŁفǐعŁلǊوهł إĈلƋا بŁعąȐŃ أǈوŃلĈيŁاءć بŁعŃضłهłمŃ كǈفǈرłوا وŁالƋذĈينŁ{: قوله تعاىل 
  73نفال األ} )73(

  
( ملـا ذكـر اهللا تعاىل أن املؤمنني بعضهم أولياء بعȐ قطع املواالة بينهم وبني الكفار فقال                  

        Ȑأولياء بعضهم املؤمنني فجعل) والـذين كفـروا بعضهم أولياء بع ،Ȑأولياء بعضهم والكفار بع 
 ،Ȑوالءان والء املؤمنني فيما ب     . 391باعتقادهم ويتعاملون بدينهم يتناصـرون  بعـ ȫينهم ووالء  فهنا

الكافرين فيما بينهم وألجل هذا التميز يف الوالء قطع اهللا تعاىل التوارث بني الطائفتني ومنع اإلقامة يف                 
 بينهما، والية ال إذ يزوجها، ال: املسلم األǷ هلا يكونمعسكر الكفار ونص العلماء على أن الكافرة        

 هلا، قريب كافر إال يزوجها ال الكافرة لكفكذ مسلم إال املسلمة يزوج ال فكما. ملتها أهل ويزوجها
 على Ż أخرب تعاىل أن املسلمني إن Ɓ يوال بعضهم بعضا دون الكافرين              392مسلم من ولو أسقف، أو

 وإن Ɓ جيتنبوا الكافرين فإن فتنة عظيمة ستقع بني          393األيدي واتصال واملعاونة واملـؤازرة  التناصـر 
 .طويل عريȐ منتشر فساد الناس بني فيقع بالكافرين ننياملؤم واختالط األمر التباس وهو( الـناس   

 وجعل سواهم، من دون الدين يف واليته أهل واألنصار املهاجرين اهللا جعل( : إسحاق ابن قال 394)
 تكن. "املؤمنني دون  الكافرŁ  املؤمنł يتوىل أن وهو" تفعلوه إال: "قال Ż. بعȐ أولياء بعضهم الكافرين

. الشرș ȫهور: الكبري والفساد. واألسر واجلالء الغارات من معها Ʊر ا وما باحلرب، Ʈنة أي" فتـنة 
   .396اإلسالم ضعف الكبري والفساد ، الكفر قوة األرض يف فالفتنة 395)

وال شك أن استيزارهم وتوليتهم فيها معƖ التناصر واملعاونة وهي من أكرب صور الوالية هلم               
Ɵر إىل فتنة عظيمة وهي قوة الكفر وضعف اإلسالم فـتدخل يف املنهـي عـنه من باب األوىل ألŒا       

  . وكذلك كان، فإن الكفار Ɓ يظهروا على املسلمني إال بإيعاز ومظاهرة من إخواŒم الذميني
  

                                                           
391 Ƒ58-8/57 القرط    
392 Ƒ8/57 القرط  
393 Ƒ8/57 القرط  
  2/331 ابن كثري 394
395 Ƒ8/58 القرط   
  2/264 البغوي 396
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 وŁاقĈالǈǖǐسŃ فĈي وŁيŁمŃشłونǈ الطƋعŁامŁ لǈيǐǖŁكǊلǊونǈ إĈنŉهłمŃ إĈلƋا الǐمłرŃسŁلĈنيŁ مĈنŁ قǈبŃلǈكŁ أǈرŃسŁلǐنŁا وŁمŁا{: قـوله تعاىل  
  20الفرقان } )20 (بŁصĈريńا رŁبŊكŁ وŁكǈانǈ أǈتŁصŃبĈرłونǈ فĈتŃنŁةǄ لĈبŁعąȐŃ بŁعŃضŁكǊمŃ وŁجŁعŁلǐنŁا

  
فاهللا تعاىل  ) وجعلنا بعضكم لبعȐ فتنة أتصربون      : ( وموضع الشاهد يف اɇية هو قوله تعاىل        

رضى باألصحاء واألغبياء جيعـل بعـȐ الـناس فتنة لبعȐ حلكم يعلمها فيبتلي الفقراء باألغنياء وامل      
  .397باألذكياء والعلماء باجلهال واملؤمنني بالكافرين Ż أمرهم اهللا تعاىل بالصرب على طريقة االستفهام

وأوىل ما يدخل يف هذا العموم هو االبتالء الذي جير إىل القتال وذلك بفتنة املؤمنني بالكفار                  
         Ƒوالكفـار باملؤمنني كما قال اهللا تعاىل للنρ" :      ا بعثتك ألبتليك وأبتلي بكƴوهذا يقتضي أن   " .  إ

فاɇيات تتناغم  ) وال يزالون يقاتلونكم    ( الصراع بني املسلمني والكفار دائم وهو ما أكده قوله تعاىل           
فـإذا كان األمر على هذا النحو فإن الفتنة تعظم بالكفار إذا كانوا ذمة ألŒم يصريون من أهل الدار                   

  .لثغور اليت نتخوفهم عليها فال مناص من القول بوجوب إقصائهموتصعب املرابطة على ا
  

  . Ǔيات صرƷة يف النهي عن مواالőم وطاعتهم-د
 مĈنŁ فǈلǈيŃسŁ ذǈلĈكŁ يŁفǐعŁلǐ وŁمŁنŃ الǐمłؤŃمĈنĈنيŁ دłونĈ مĈنŃ أǈوŃلĈيŁاءĆ الǐكǈافĈرĈينŁ الǐمłؤŃمĈنłونǈ يŁتŉخĈذĈ  لǈا {: قوله تعاىل 

ĈهƋي اللĈف ąءŃيŁش ĈاإƋل ǐنǈوا أǊقŉتŁت ŃمłهŃنĈم Ǆاةǈقłت łمǊكłرƍذŁحłيŁو łهƋالل łهŁسǐفŁى نǈلĈإŁو ĈهƋالل łريĈصŁمǐ28آل عمران} )28 (ال  
  

 من آيات األحكام اليت Œت عن مواالة الكفار واơاذهم أنصارا وأعوانا وșهورا من              وهـذه 
ơاذهم أنصارا يوالوŒم على    ، وقـد ذهب الطربي إىل أن اɇية Œت املؤمنني عن ا           398دون املؤمـنني  

دينهم ويظاهروŒم على املسلمني ويدلوŒم على عوراőم ولكن التحقيق أن اɇية Œت عن املواالة ولو               
Ɵـردت عما ذكره الطربي فمن اơذهم أنصارا وأعوانا ولو على كفار مثلهم فهو مشمول يف عموم                 

  .  هبم فيها نوع والية هلمفاالستعانة .إنا ال نستعني مبشرρ :  ȫاɇية لذلك قال 
       

وقد اتفق املفسرون على أŒا نزلت بسبب أن بعȐ املسلمني أراد           ( :  قـال شـيخ اإلسالم    
ويف رواية الضحاȫ عن ابن عباس أن عبادة بن الصامت كان .. إșهـار مودة الكفار فنهوا عن ذلك     

د وقد رأيت أن أستظهر هبم على       اليهود فقال يا رسول اهللا إن معي Ʀسمائة من اليهو          لـه حلفاء من   
العـدو فƕلت هذه اɇية   ويف رواية أŸ صاſ أن عبد اهللا بن أŸ وأصحابه من املنافقني كانوا يتولون      

         Ƒم باألخبار يرجون هلم الظفر على النŒتوǖاليهود ويρ         فنهى اهللا املؤمنني عن مثل فعلهم وروى عن 
                                                           

   .2408-4/2407 اظ التفسري الشامل 397
  

  2/241.  م2002 –هـ 1423. الطبعة األوىل. مؤسسة الرسالة. د بشار عواد ورفيقه اظ تفسري الطربي őذيب وحتقيق 398
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ون قوما من األنصار ليفتنوهم عن دينهم فنهاهم قوم من          ابـن عباس أن قوما من اليهود كانوا يباطن        
املسـلمني عـن ذلك وقال اجتنبوا هؤالء فǖبوا فƕلت هذه اɇية   وعن مقاتل بن حيان ومقاتل بن                    
سـليمان أŒـا نزلت يف حاطب بن أŸ بلتعة وغريه كانوا يظهرون املودة لكفار مكة فنهاهم اهللا عن            

  399 ).ذلك
  

 املسلمني أن يالطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون املؤمنني إال            عن ابن عباس Œى اهللا    
  . 400أن يكون الكفار عليهم șاهرين فيظهرون هلم اللطف وƸالفوŒم يف الدين

ومن يفعل هذا   : قال  ) ومن يفعل ذلك    ( وأخـرج ابن أŸ حاŹ بسنده احلسن عن السدي          
ȫاهللا منه ) فليس من اهللا يف شيء: ( وبه عن السدي . فهو مشر Ǜ401فقد بر.  

  
معلوم أن التقاة ليست مبواالة ولكن ملا Œاهم عن مواالة الكفار اقتضى            ( :  قـال ابن القيم   

ذلك معاداőم والرباءة منهم وƭاهرőم بالعدوان يف كل حال إال إذا خافوا من شرهم فǖباǳ هلم التقية                 
  402. )وليست التقية مواالة هلم

    
ورين بالتربي منهم ومعادőم واجلهر هلم بذلك إال يف حالة التقية           فكـوŒم كفارا وكوننا مǖم    

جيعـل قول من قال جبواز استيزارهم يف غاية الشذوذ ألنه ال يتناغم مع هذه األحكام فاستيزارهم هو                  
  . أșهر مظاهر توليهم وامليل إليهم

  
 إĈميŁانĈكǊمŃ بŁعŃدŁ يŁرłدŊوكǊمŃ الǐكĈتŁابŁ أǊوتłوا الƋذĈينŁ مĈنŁ فǈرĈيقǄا تłطĈيعłوا إĈنǐ آĆمŁنłوا الƋذĈينŁ أǈيŊهŁا يŁا{: قوله تعاىل 

ŁينĈرĈافǈ100آل عمران} )100 (ك  
  

وسـبب نزول هذه اɇية ما وقع من الƕاع بني األوس واخلزرج وكان بعȐ اليهود ملا رأى                 
ارت فيهم  تǔلفهم بعد العداوة غاșه ذلك فدس عليهم من يذكرهم أيامهم يف اجلاهلية كيوم بعاث فث              

 الذي ذكرهم نعمة اإلسالم     ρاحلمـية حـƓ كادوا يقتتلون لوال أن اهللا تعاىل أصلح بينهم برسوله              
  .واالعتصام واأللفة فǖنزل اهللا تعاىل هذه اɇية يف ذلك

                                                           
   وما بعدها6/422منهاج السنة  399
  1/409 التفسري الصحيح 400

  
  1/409 التفسري الصحيح 401

  
  3/575بدائع الفوائد  402
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قـد تقدم اهللا إليكم فيهم كما تسمعون وحذركم وأنبǖكم بضاللتهم فال            : ( قـال قـتادة     
م على أنفسكم فإŒم األعداء احلسدة الضالل كيف تǖمتنون قوما          تǖمـنوهم على دينكم وال تنتصحوه     

كفـروا بكـتابكم وقـتلوا رسلهم وحتريوا يف دينهم وعجزوا عن أنفسهم أولǞك واهللا أهل التهمة                 
" فرق تسد   : "  حƓ لقد فرņق النصارى بني املسلمني وجعلوا من شعارهم يف ذلك             403)والعـداوة   

م العدوات باسم القوميات والنعرات حƓ قاتل العرب إخواŒم         فقسـموهم إىل دويالت وأغروا بينه     
فهل مثل هؤالء يستوزرون يف املسلمنيÝ فإن استيزارهم هو متكني هلم           .التـرȫ اتباعا لوعود النصارى    

  .من التسلط على املسلمني
  

  . Ǔيات أبانǨ موقفهم العدائي من املسلمƙ-هـ
 يŁشŃعłرłونǈ وŁمŁا أǈنŃفǊسŁهłمŃ إĈلƋا يłضĈلƌونǈ وŁمŁا يłضĈلƌونŁكǊمŃ لǈوŃ الǐكĈتŁابĈ أǈهŃلĈ مĈنŃ طǈائĈفǈةǆ وŁدŉتŃ{: قوله تعاىل 

  69آل عمران} )69(
) ودوا ماعنتم   ( وهـذه اɇية șاهرة الداللة على املطلوب فهم يودون عنتنا كما قال تعاىل              
جلنس ال للتبعيȐ   فهـم يودون أن نضل السبيل ونرتد عن اإلسالم وأرجح هنا أن تكون من لبيان ا               

بل حƓ لو   ) وودوا لو تكفرون    ( فهذه األمنية أمنية مجيع الكفار ال طائفة معينة منهم كما قال تعاىل             
جعلت للتبعيȐ الستقام االستدالل أيضا ألنه ال ميكننا التمييز بينهم يف ذلك فيجتنب اجلميع احتياطا               

وخري أن يشرع استيزار من يودون إضاللنا للدين ويبعد يف حكمة اهللا ودينه الذي كله عدل ومصلحة       
  . ويتمنون عنتنا

  
 لǈا بĈدĈينŁارą تǐǖŁمŁنŃهł إĈنǐ مŁنŃ وŁمĈنŃهłمŃ إĈلǈيŃكŁ يłؤŁدōهĈ بĈقĈنŃطǈارą تǐǖŁمŁنŃهł إĈنǐ مŁنŃ الǐكĈتŁابĈ أǈهŃلĈ وŁمĈنŃ{: قوله تعاىل 

 ĈهōدŁـؤłي  ŁكŃـيǈلĈا إƋلĈا إŁم ŁتŃمłد ĈهŃيǈلŁا عńمĈائǈق ŁكĈلǈذ ĈبŃمłهŉنǈǖ واǊالǈق ŁسŃيǈا لŁنŃيǈلŁي عĈف ŁنيōيōمǊǖǐال ǆيلĈبŁس ǈونǊولǊقŁيŁى وǈلŁع ĈهƋالل 
ŁبĈذǈكǐال ŃمłهŁو ǈونłمǈلŃعŁ75آل عمران} )75 (ي  

 ويف  404بـني هنا أن أهل الكتاب يعتقدون أنه ال إŻ عليهم يف خيانة املسلمني بǖخذ أمواهلم               
 إŻ عليهم إن خانوهم يف مجيع األمانات ألن املال أعز شيء            هـذا تنبيه أيضا إىل أŒم يعتقدون أنه ال        

عـند أهل الكتاب فإن خانوا فيه كانوا فيما سواه أشد خيانة وهم يدعون أن ذلك دينهم ولكن بني                   
سـبحانه أŒم قوم هبت يكذبون على اهللا تعاىل فجمعوا هنا بني اعتقاد جواز اخليانة يف املخالف هلم                  

                                                           
  .4/25 جامع البيان 403
  1/498أحكام أهل الذمة  اظ 404
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 تعاىل اهللا ألن شهادتهÜ لقبول أهال يłجعل ال الكافر نإ: (عاىل قال القرطƑ    وبـني الكذب على اهللا ت     
   405. )كذاب بǖنه وصفه

  
 وهذا  406وقـد غلط من استنبط منها جواز شهادőم مستدال بǖن منهم األمني ومنهم اخلائن                  

  : فاسد من وجوه 
 سالم وحنوه فتكون    أن الـذين يؤدون األمانة منهم هم الذين أسلموا كعبد اهللا بن           : األول  

وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيȐ من الدمع ưا عرفوا من              ( هـذه اɇية كقوله تعاىل      
 هم) إليك يؤده بقنطار تǖمنه إن من الكتاب أهل ومن: ( مقاتل قال. فهؤالء الذين أسلموا  ) احلـق   
: يعين " إليك يؤده ال بدينار تǖمنه إن من ومنهم " وأصحابه سالم بن اهللا كعبد الكتاب، أهلمؤمنو  
   407 )وأصحابه األشرف بن ككعب ، اليهود كفار

 ولو جاز أن يكون فيهم      )منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون     ( فتكون هذه اɇية كقوله تعاىل        
عـدول جلـاز أن يكون فيهم مؤمنون وإƴا كان فيهم مؤمنون وكفار قبل البعثة احملمدية أما بعدها                  

 كذلك العدالة فيهم كانت قبل املبعث كان فيهم خونة وأمناء           408ون هبا هم من األمة احملمدية     فاملؤمن
  .أما بعد البعثة فاألمناء منهم هم الذين دخلوا اإلسالم

أو يكون املؤمن فيهم مسلم على احلقيقة ولكن ال يقدر على إعالن إسالمه فهو مسلم يف الباطن من                  
  409أهل الكتاب يف الظاهر
  . اɇية) ليسوا سواء : (  مثل قوله تعاىل وهي أيضا

 أحبار من آمن فيمن نزلت اɇيات هذه أن املفسرين من كثري عند املشهور: قـال ابن كثري     
 من يستوي ال أي وغريهم،) شعبة بن ǭعلبة (و) عبيد بن أسد (و سالم، بن اللǎه كعبد الكتاب أهـل 
 آخر يف املذكورون هم وهؤالء .. سلموا،أ الذين وهؤالء الكتاب، أهل من بالذم ذكـرهم  تقـدم 
  اɇية} للǎه خاشعني إليهم أنزل وما إليكم أنزل وما باللǎه يؤمن ملن الكتاب أهل من وإنƋ {السورة

هذا يتناول من كان متصفا منهم هبذا قبل النسخ فإŒم كانوا على الدين             ( : قال شيخ اإلسالم  
فهذا خرب من اهللا عمن كان متصفا هبذا        ..  عراف  احلـق الـذي Ɓ يبدل وƁ ينسخ كما قال يف األ           

  410 ).الوصف قبل مبعث Ʈمد ومن أدرȫ من هؤالء Ʈمدا فǔمن به كان له أجره مرتني

                                                           
405Ƒ4/119 تفسري القرط  
  261مية الطرق احلك اظ 406
  1/317 تفسري البغوي 407
  1/317دقائق التفسري  اظ 408
  19/224اŎموع  اظ 409
  2/213 اجلواب الصحيح  410
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قال . سلمنا أŒم أهل كتاب ولكن كيف السبيل إىل متييزهم عمن ال يؤدي األمانة              : ǭانـيا   

  Ƒاجتناب فينبغي ذلك، مييزون ال واملؤمنون واألمني، اخلائن الكتاب أهل يف أن تعاىل أخرب: (القرط 
   411. )مجيعهم

  
  . أŒم لو كانوا أمناء لشهدوا على املسلمني وهذا ưنوع باإلمجاع: ǭالثا 

  
أمانتهم يف األمانات والودائع مقصورة على ذلك بدليل أن من املسلمني من هو أمني              : رابعا  

  .فيهما وال تقبل شهادته
    Ƒية ههذ يف ليس: ( قـال القرطɇإىل ذهب ملن خالفا لبعضهم وال الكتاب ألهل تعديل ا 

 Üبذلك يكونون وال الكثري املال على ويؤمن األمانة يؤدي من فيهم يوجد املسلمني فساق ألن ذلـك 
 أال والوديعةÜ املعاملة جهة من املال يف األمانة أداء فيه جيزǛ ليس والشهادة العدالة فطريق. عـدوال 
 أموالنا استباحة يعتقد من يعدل فكيف] 75: عمران آل" [سبيل األميني يف يناعل ليس: "قوهلم ترى

  412. )املسلمني على شهادőم لسمعت تعديلهم يف كافيا ذلك كان ولو عليهÜ حرج بغري وحرمينا
  

  . Ǔيات نفǨ التسوية بƙ املسلمƙ وأصحاǡ اجلحيم-و
  18السجدة}يŁسŃتŁوłونǈ لǈا اسĈقǄافǈ كǈانǈ كǈمŁنŃ مłؤŃمĈنńا كǈانǈ أǈفǈمŁنŃ{: قوله تعاىل

داللـة اɇية على املطلوب من الوضوǳ مبكان ال حتتاج معه إىل تطويل وإطناب فاملسلمون               
 ال يستوون ونفي املساواة هو على العموم فيشمل عدم املساواة يف الدنيا واɇخرة لذلك               413والكفار

اليات وهلم جرا ذلك ألن كل إناء مبا فيه         جاءت أحكامهم يف الدنيا Ưتلفة يف املناكح واملواريث والو        
ينضح فالعموم الزم فما قاله احلافȘ ابن كثري بǖن نفي املساواة هو يف اɇخرة ال وجه له واɇيات اليت                   

 Ʊعلهم أن السيǞات اجترحوا الذين حسب أم: ( علـى هذا املنوال تبني املراد فمن ذلك قوله تعاىل           
 فال يستوون يف Ʈيا وال      ، )Ʒكمون ما ساء وưاőم Ʈياهم اءسو الصاحلات وعملوا آمـنوا  كالـذين 
 املتقني Ʊعل أم األرض يف كاملفسدين الصاحلات وعملوا آمنوا الذين Ʊعل أم{: تعاىل وقـال ưـات   
  )اجلنة وأصحاب النار أصحاب يستوي ال{: تعاىل وقال Ý)كالفجار

                                                           
411  Ƒ4/116 تفسري القرط  

  
412 Ƒ4/818 تفسري القرط  
413 Ƒ3/463 وابن كثري 18/44 اظ القرط   
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 نفي وكانت حجته أن     بالذمņي لماملس قتله يف حنيفة أŸ على العلماء   احتǰبǔيـة الـباب     و
وأŷ عليه أهل العلم ذلك وƥلوا نفي       . العدالة يف الدنيا ويف الثواب يف اɇخرة يف هنا هـا  املسـاواة 
  .414 وغريهالعرŸ ابن قال كما Ƹصه دليل ال إذ أصح، وهو عمومه، علىاملساواة 

 السلطانية واخلطط الدينية    وأوىل ما ينبغي أن يتحقق فيه نفي املساواة هو الواليات واملناصب          
لعظيم مƕلتها وعظيم خطرها ومساواة الكافر باملسلم يف ذلك هو نقيȐ مقصود الشارع الذي قصد               
جعلـه يف مـرتبة الدون فيكون تابعا يف االنتفاع واالرتفاق، فعدله تعاىل يقضي بذلك فال يستوي                 

  .   يت منها إصغار أعدائه وإذالهلمأولياǗه وأعداǗه ال سيما يف الدار اليت Ɵري فيها أحكامه ال
  

 نŁجŃعŁلǊ أǈمŃ الǈǖǐرŃضĈ فĈي كǈالǐمłفǐسĈدĈينŁ الصŉالĈحŁاتĈ وŁعŁمĈلǊوا آĆمŁنłوا الƋذĈينŁ نŁجŃعŁلǊ أǈمŃ{: قـوله تعـاىل   
ŁنيĈقŉتłمǐال ĈارŉجǊفǐالǈ28ص }ك  

ملفسدين أو  وهـذا استفهام إنكار على من șن أن اهللا تعاىل يسوي بني املؤمنني املصلحني وا              
يسوي بني املتقني والفجار وهذا يتناول احلكم األخروي قطعا وميكن أن يتناول احلكم الدنيوي كما               
يف بعȐ أحكام اهللا تعاىل فلم يسو بني أوليائه وأعدائه يف الدماء واملناكح وغريƵا وقد رأينا كالم ابن                  

دائه ưتنعة يف حق اهللا تعاىل ال جيوز أن         العـرŸ الدال على تعميم حكم اɇية فالتسوية بني أوليائه وأع          
   .415تظن به تعاىل ألŒا من șن اجلاهلية وșن السوء

ومـن تعدى حكم املساواة  إىل درجة رفع فيها أعداء اهللا تعاىل فوق رǗوس املسلمني فقد                 
نـاقȐ حكمـة اهللا تعاىل وșن به أفحȈ الظن إذ نسبه إىل املساواة بني أوليائه وأعدائه يف أحكامه                   
السـلطانية الدالـة على العز والرفعة وال يكون ذلك إال ألوليائه فإن التفريق يف هذا أعظم شǖنا من                   

 فكان: ( حƓ إن القرطƑ لدقة فقهه يرد هبا على املرجǞة لنفي التسوية فقال             . التفريق بينهما يف الدماء   
   416 )منه درجة أرفع وأ كالصاſ املفسد يكون أن جيوز: يقولون ألŒم املرجǞةÜ على رد هذا يف

  
ȁ-للعمل شروطا ال تتوفر فيهم Ǩيات اشترطǓ .  

  55يوسف } )55 (عŁلĈيمŅ حŁفĈيǆȘ إĈنōي الǈǖǐرŃضĈ خŁزŁائĈنĈ عŁلǈى اجŃعŁلǐنĈي قǈالǈ{: قوله تعاىل

حفيȘ للذي أتواله ، فال يضيع منه شيء يف غري           : أي "إين حفيȘ عليم    " ( : قال السعدي 
، عليم بكيفية التدبري، واإلعطاء واملنع، والتصرف يف مجيع أنواع          اخلارجوƮلـه، وضـابط للداخل      

                                                           
414 Ƒ14/106 اظ قرط  
  )1/248النبوات ( اظ 415
416  Ƒ15/191 تفسري القرط  
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، وقد عرف   العام، وليس ذلك حرصا من يوسف على الوالية، وإƴا هو رغبة منه يف النفع               التصرفات
  417. )من نفسه من الكفاية واألمانة واحلفȘ، ما Ɓ يكونوا يعرفونه

مانة والعلم حبيث ال يساء التصرف فيها إذ غالب         فالعمدة يف الوالية احلفȘ حبيث ال تضيع األ       
الشـطط من جهة عدم األمانة وعدم العلم إال أن جانب عدم األمانة أشد وأعظم خطرا وقد يكون                  
الكافر ذا علم وكفاية ولكنه ال ƷفȘ على املسلمني دينهم وال دنياهم للعداوة اليت بني الفريقني فهو                  

عمل قد يكون ذا أهلية للوالية والوزارة وحنوƵا ولكن النظر إليه           إن نظـر إليه من جهة التمكن من ال        
من جهة فلسفته وفكرته وعقيدته Ʒتم إبعاده فمثل ذلك مثل من تاق إىل الزواج وƁ جيد إال بغيا فلو                   
نظر إليها من جهة كوŒا امرأة فحسب ألقدم على نكاحها ولكن نظره إىل جهة شرفه ومروأته مينعانه                 

الزŉانĈي ال يŁنŃكĈحł إĈلƋا زŁانĈيŁةǄ أǈوŃ مłشŃرĈكǈةǄ وŁالزŉانĈيŁةǊ ال يŁنŃكĈحłهŁا إĈلƋا زŁانą أǈوŃ مłشŃرŅȫĈ              ( قال تعاىل    مـن ذلك لذلك   
   ŁنيĈنĈمŃؤłمǐى الǈلŁع ŁكĈلǈذ ŁمōرłحŁينظر إىل            )3:النور) (و Ɠفالنظر إىل حتقيق منفعة الفعل العاجلة ال يكفي ح ،
  .ارجية فلعلها أن تكون أرجح فتقدمما يعارضها من األمور اخل

  
القصص }الǈǖǐمĈنيł الǐقǈوĈيŊ اسŃتǐǖŁجŁرŃتŁ مŁنĈ خŁيŃرŁ إĈنƋ اسŃتǐǖŁجĈرŃهł أǈبŁتĈ يŁا إĈحŃدŁاهłمŁا قǈالǈتŃ{: قوله تعاىل 

26  
 ففي هذا دليل على أن      418األمانة وأدى العمل على قوي من استعملت من خريومرادها أن   

ألمانة فإذا اجتمعا صلح العمل وإذا افترقا فسد العمل حبسب املفقود فإن            مـدار العمل على القوة وا     
فقدت األمانة كما يف تولية الكافر واستيزاره فهي أم الطوام فال Ʒتاج اللبيب إىل أن ينبه إىل عواقب                  
تسليم الغنم للذئب ليحرسهاÜ وإن فقدت القوة كانت املفسدة دون ذلك ولو فرض انعدام القوي من                

مني ملا جاز استعمال الكافر بل يستعمل أفضل املوجود من املسلمني وال يلجǖ إىل الكافر لعظيم                املسل
املفسـدة ورجحاŒا على نزر املصلحة، ولو جاز استعمال الكافر يف مثل هذه الوșائف السلطانية ملا                

  . نص العلماء على قاعدة استعمال أصلح املوجود مع السعي لتدارȫ النقص
  

  .لواǒ السنة املطهرةǭ: ǨƠانيا 
  : أقسم األحاديث اليت تدل على املطلوب إىل أقسام 

  . أحاديث صرحǨ باملنȜ من االستعانة ŏم-ا
     Ƒعن عائشة زوج النρ ا قالتŒخرج رسول اهللا : أρ  قبل بدر فلما كان حبرة الوبرة أدركه

ما أدركه قال لرسول    حني رأوه فل   ρرجل قد كان يذكر منه جرأة وƱدة ففرǳ أصحاب رسول اهللا            

                                                           
417Ƈن يف تفسري كالم املنان تيسري الكرƥن بن ناصر السعدي.  الرƥ2/404. عبد الر  
  3/442 البغوي 418
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 قال ال قال فارجع     Ý  تؤمن باهللا ورسوله     :ρ جǞت ألتبعك وأصيب معك قال له رسول اهللا             :ρاهللا  
   ȫإذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة                .فلـن أستعني مبشر Ɠمضى ح Ż قالت 

      Ƒفقال له النρ          قا ȫدركه بالبيداء فقال      كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعني مبشرǖرجع ف Ż ل
  . 419 فانطلقρ قال نعم فقال له رسول اهللا Ýله كما قال أول مرة تؤمن باهللا ورسوله

 ρفارجع فلن أستعني مبشرȫ وقد جاء يف احلديث اɇخر أن النρ )               Ƒقوله    (: قال النووي 
 على إطالقه وقال    إسالمه فǖخذ طائفة من العلماء باحلديث األول       اسـتعان بصـفوان بـن أمية قبل       

إن كان الكافر حسن الرأي يف املسلمني ودعت احلاجة إىل االستعانة به استعني به              : الشافعي وآخرون 
   420. )وإال فيكره وƥل احلديثني على هذين احلالني

           Ƒوال تعـارض عند إمعان النظر يف احلديثني ألن النρ        حكم حكما عاما بقوله منع به من 
قضية صفوان ليس فيها أكثر من استعانته بسالحه وأدراعه بل لو فرض أنه             االسـتعانة باملشـركني و    

اسـتعان به ملا أقيم ذلك معارضا يدفع به يف عموم النص األول ذلك بǖنه فعلي Ưالف ملا جرى عليه                    
العمل النبوي فيحمل على وجه ال يبطل هذا األصل كǖن يكون للضرورة مثال، مع أنه موافق ملعهود                 

  . ث األول ناقل عن معهود األصل ففيه زيادة واحلكم للزائداألصل واحلدي
ووجه االستشهاد به أنه مع احلاجة إىل Ʊدة املشرȫ اليت بينها فرǳ الصحابة بلحاقه هبم ومع                

      Ƒتكرار عرض نفسه على النρ             مانع من ذلك ȫن الشرǖيقبله يف التشرف بالقتال الشرعي وعلل ب Ɓ 
 اجلهاد فقط بل أطلق اللفȘ يف االستعانة كلها جهاد وغريه وأكد ذلك             Ż عمم فلم Ʒصر املنع منه يف      

والفعل يف سياق النفي من صيȠ العموم على التحقيق كما          النفي حبرف لن اليت تفيد النفي يف املستقبل         
تقـرر يف األصول ووجهه șاهر ألن الفعل ينحل عند النحويني وبعȐ البالغيني عن مصدر وزمن،                

لبالغيني ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، فاملصدر إذن كامن يف مفهوم الفعل إمجاعا، وعند مجاعة من ا   
فيتسـلط النفـي الداخل على الفعل على املصدر الكامن يف مفهومه، وهو يف املعƖ نكرة إذ ليس له                   

فكǖنه قال ال          421سبب جيعله معرفة فيؤول إىل معƖ النكرة يف سياق النفي وهي من صيȠ العموم             
انة مبشرȫ فهو نكرة يف سياق النفي فهي تعم كل استعانة Ż هو Ɓ ميتنع عن االستعانة مبشرȫ                  اسـتع 

  .فقط بل أمره بالرجوع وهذا مبالغة يف احلزم يف القضية فمجرد وجوده رمبا كثر سوادهم فكرهه
ومبـا أن هـذا اللفȘ عام فحكمه عام فال استعانة مبشرȫ وال Ʒل ơصيص هذا العموم إال                  

 صـاſ وإال كان ƭرد حتكم وتشهą ويدخل فيه دخوال أوليا االستعانة به يف تسيري مرافق                 مبخصـص 
الدولـة سواء من حيث اجلهاد أو اإلدارة أو الكتابة أو احلجابة أو غريها ألن ما تعلق بالصاſ العام                   
                                                           

  1817برقم مسلم  رواه 419
  ) وما بعدها12/198(شرǳ مسلم  420
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من والوșائـف السـلطانية واخلطط الدستورية عظيم اخلطر بل رمبا كان التساهل فيه أعظم ضررا                
  .التساهل يف قضية إشراكه يف القتال

  
والعـرض قـد تكرر والقضية إذا تكررت فقد تقررت وجرت ƭرى العموم ففي كل مرة                

        Ƒدة والنƱ يعرض نفسه عليه وهو ذوρ             الذي قام به فهل تراه إذا احتاجه يف املدينة ȫمينعه ملانع الشر 
ريه وهل يفعل ذلك أحد من خلفائه       النـبوية وكـان فيه حسن رأي ومكيدة أن يستعني به ويستش           

الراشدين وهل تفرق الشريعة اليت كلها عدل وكلها حكمة وكلها مصلحة وكلها خري بني املتماǭلني               
Ý مع بني املختلفنيƟ وهل  

  
من استعمل رجال من عصابة، وفيهم من هو         : " ρ قال قال رسول اهللا      τعـن ابـن عباس      

  422"واملؤمنني  ρأرضى هللا منه، فقد خان اهللا ورسوله 
  

وهـذا تصريح بتولية األصلح وتقدميه على من هو دونه يف الفضل ولو كان املفضول مسلما                
 ولألمة مع أن كال من الفاضل       ρفلـو قـدم املفضـول على الفاضل لكان ذلك خيانة هللا ولرسوله              

يف بتقدƇ  واملفضول مؤمن وƵا Ʈل لرضوان اهللا تعاىل ولكن أحدƵا أرضى هللا تعاىل من اɇخر، فك              
الكافر على املؤمن وهو Ʈل سخط اهللا تعاىل واملؤمن Ʈل رضوان اهللا تعاىل فهذا بال شك يغلȘ اخليانة           
                  Ȑوترتب بع ſاملصا Ȑاملفضول من املسلمني تفويت بع Ƈارهـا ألنـه رمبا كان يف تقدǭآ Șويغلـ

 دائرة تفويت األنفع    املفاسد اليت ما كانت لتحدث لو ويل الفاضل ولكن يبقى ما ترتب من ذلك يف              
وحـƓ لو وقع اخلطǖ احملȐ فهو ال يؤǭر على توجه الدولة واŎتمع خبالف تقدƇ الكافر فإن املفاسد                  

  .     املترتبة عليه تنخر يف عمق الدولة واŎتمع وترمي إىل إزالته باملرة

  
ǡ-ƙاملسلم ƙالتسوية بينهم وب Ǩأحاديث نف  .  
 ρفقلنا هل عهد إليك نƑ اهللا          τقت أنا واألشتر إىل علي      انطل:  عـن قيس بن عباد قال      -

ال إال ما كان يف كتاŸ هذا فǖخرج كتابا من قراب سيفه فإذا           :  قال   ÝشـيǞا Ɓ يعهده إىل الناس عامة      
ال ال يقتل مؤمن    أ ،تكافǖ دماǗهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم         تاملؤمـنون   : فـيه   

 من أحدث حدǭا فعلى نفسه أو آوى Ʈدǭا فعليه لعنة اهللا واملالئكة             ،هدهبكافـر وال ذو عهـد يف ع       
  . 423والناس أمجعني

                                                           
   93-4/92 رواه احلاكم وصحح إسناده 422
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الـتكافؤ هـو بني املسلمني فقط يف الدماء والتناصر حƓ إن لذمة أدناهم رتبة ذمة أعالهم                 
ت لذلك بني أن املؤمن ال يقتل بكافر فال يستوي أعداء اهللا تعاىل وأولياǗه كما أشارت إىل ذلك آيا                 

مع لزوم لفت النظر إىل أن أمر الدماء وإن كان عظيما إال أن آǭاره              . عديدة رأينا تفسريها يف موضعه    
ليسـت عامـة على أهل الدار خبالف احلقوق السلطانية فإن تسوية الكافر باملؤمن فيها عظيم اǭɇار                 

  .افر باملؤمنوخيم العواقب يعود بالوبال على أهل الدار كلهم فهو أوىل أال يتكافǖ فيه الك
  

أŒم يد على كل الكفار ألŒم هم من        " وهم يد على من سواهم    " وأيضـا فيدخل يف قوله      
سواهم سواء كانوا حربا وذلك باجلهاد أو كانوا ذمة فبإلزامهم اجلزية والصغار فمعƖ احلديث نفسه               

م حق النصرة   يǖنـف رفـع الذميني ألŒم ưن سوى املسلمني وإن ساكنوهم يف الدار وكان هلم عليه               
ولكـن هـذا ال ينفي وصف كوŒم ưن سواهم وليسوا منهم أصالة وإƴا هم تبع هلم يف سكƖ الدار      

  .  على شروط ميكن أن ينقȐ الوفاء هبا أي وقت
 : ρقال قال رسول اهللا       توضيح أيضا   عن أبيه عن جده     ويف حـديث عمـرو بن شعيب        

ري عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد         املسـلمون تتكافǖ دماǗهم يسعى بذمتهم أدناهم وجي       
. 424مشـدهم علـى مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده                

ولكن يؤكد حلمة العقيدة على التناصر والوالء بني املسلمني وأŒم ال يسعهم التخاذل بل يعني بعضهم                
 وأن الكافر وإن كان ذمة ال يدخل يف         425أعدائهمبعضا على مجيع األديان وامللل فهم ƭتمعون على         

مضمون ذلك إال ما أǭبته له عقد الذمة ويبقى فيما سواه على األصل يف الكفار ومن ذلك لزوم بغضه                   
  .وإبعاده وإقصائه وإال كانت فتنة يف األرض وفساد كبري

  يث منها كذلك التكافؤ يف الديات ليسوا فيه على قدم املساواة مع املسلمني وفيه أحاد
-  Ƒعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الن ρ 426دية املعاهد  نصف دية احلر: قال .  
عقل أهل الذمة نصف    :  ρ عـن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا               -

  . 427عقل املسلمني وهم اليهود والنصارى
 فيه حجة ملالك وأƥد على      دية املعاهد أي الذمي الذي له عهد نصف دية احلر          : املناويقال  

        428. )قوهلما دية الكتاŸ كنصف دية مسلم
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   Ÿليس يف دية أهل الكتاب شيء أبني من هذا وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز               : ( قال اخلطا
  429.)وعروة بن الزبري وهو قول مالك بن أنس وابن شربمة وأƥد

  
ذمة فلم يرفعها فيما رفع من الديات      بـل إن الفـاروق ملا اجتهد يف قيمة الديات ترȫ دية ال            

وهـو الفقه نصا واستنباطا فال يلزم من رفع املوحدين رفع اŎرمني ما دام Ɓ يقع عليهم șلم وليس                   
إنـزاهلم عن مƕلة املسلمني șلما هلم بل هو مقصود الشارع الذي تشوف إليه يف كثري من األحكام                  

  ƣاƴائة دينار    ρيمة الدية على عهد رسول اهللا         كانت ق : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال        ف
 فكان ذلك كذلك حƓ     :أو ƣانية آالف درهم ودية أهل الكتاب يومǞذ النصف من دية املسلمني قال            

 ففرضها عمر على أهل     : قال . أال إن اإلبل قد غلت     :اسـتخلف عمـر رƥـه اهللا فقام خطيبا فقال         
 ألفا وعلى أهل البقر مائيت بقرة وعلى أهل الشاء ألفي           الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اǭين عشر       

  . 430شاة وعلى أهل احللل مائيت حلة قال وترȫ دية أهل الذمة Ɓ يرفعها فيما رفع من الدية
  .فهم دون املسلمني يف احلقوق بداللة هذه األحكام

  
ا  هذ :وهو جالس يف املسجد فقال القوم      ρأتيت رسول اهللا      :  عـن عـدي بن حاŹ قال       -

  Źت بغري أمان وال كتاب    - -عدي بن حاǞوقد كان قال قبل ذلك، فلما دفعت إليه أخذ بيدي-وج : 
  .إن لنا إليك حاجة: فقام فلقيته امرأة وصƑ معها فقاال :  قال .إين ألرجو أن جيعل اهللا يده يف يدي

 وسادة فجلس    فǖلقت له الوليدة   ، Ż أخذ بيدي حƓ أتى Ÿ داره       . معهما حƓ قضى حاجتهما     فقـام 
 ما يفرȫ أن تقول ال إله إال اهللا فهل تعلم من            :علـيها وجلست بني يديه فحمد اهللا وأƖǭ عليه Ż قال          

 إƴا تفر أن تقول اهللا أكرب وتعلم أن شيǞا          : Ż تكلم ساعة Ż قال     : قال .قلت ال : قال   Ýإلـه سوى اهللا   
 فإين  :م وإن النصارى ضالل قال قلت      فإن اليهود مغضوب عليه    :قال. قلت ال   :  قال    Ý أكرب من اهللا  

   .431جǞت مسلما قال فرأيت وجهه تبسط فرحا
وقد . ) فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالل       : ( ρوموضـع الشاهد منه قوله      

مضـى بـيان وجه الداللة منه يف تفسري الفاحتة، وبينا أŒم إن كانوا ضالال مغضوبا عليهم فال ينبغي                   
ضوب عليهم ألن صحبتهم اŎردة ال Ɵلب إال الشر فكيف برفعهم وإعزازهم            مصـاحبة الضالل املغ   
وشاهد ذلك قوله تعاىل يف اليهود فباءوا بغضب على غضب ويف النصارى       : ( ومتكينهمÝ قال السهيلي  

   432)قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا
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ضب عليهم  ويف احلـديث مـع اɇية نفي التسوية بينهم وبني املسلمني ألن صفاőم من الغ              

والضالل ذكرت يف مقابلة املنعم عليهم ưا يدل على اختالف األحكام باختالف هذه األوصاف ولو               
كانت األحكام على سواء لكان ذكر األوصاف لغوا وكالم اهللا تعاىل مƕه عن ذلك ألست ترى أن                 

ن اهللا تعاىل جعل    العلماء قد استنبطوا من هذه اɇية فضل الصديق أŸ بكر وأحقيته مبنصب اخلالفة أل             
املـنعم عليهم يف مقابلة املغضوب عليهم والضالني وبني يف موطن آخر أن الصديقني من املنعم عليهم                 

ومن يطع اهللا ورسوله فǖولǞك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء              : ( فقـال   
 أهليته وأحقيته مبنصب اخلالفة وهذا      فǖخذوا منها  ] 69النساء  . ) [ والصاحلني وحسن أولǞك رفيقا     

يدل على أن املغضوب عليهم والضالني ليسوا هلا بǖهل وهو الذي صرحت به اɇية األخرى قال تعاىل                 
 )     ŁنيĈمĈالƋي الظĈدŃهŁع ǊالŁنŁال ي ǈـالǈوهذا يدل على افتراق األحكام بافتراق األوصاف       )  124:البقرة) (ق

  .ىل نتǖيدوتعاكسها وهو املطلوب، وباهللا تعا
  
  .  أحاديث ǨŒ عن الوسائل املǘدية إƂ توليهم-ج

 يعود عبد اهللا بن أŸ يف مرضه الذي مات فيه           ρخرج رسول اهللا    : عـن أسامة بن زيد قال     
! قد أبغضهم سعد فمه   : قد كنت أŒاȫ عن حب اليهود فقال        : قال. فلما دخل عليه عرف فيه املوت     

هللا إن عبد اهللا بن أŸ قد مات فǖعطين قميصك أكفنه فيه فƕع             يا رسول ا  : فلمـا مات أتاه ابنه فقال     
  433) قميصه فǖعطاه إياهρرسول اهللا  

      Ƒـي النŒوρ               ا كان ملا له من امليل والركون والوالء والتقريب لذلك ملاƴعن حب اليهود إ 
          Ƒغـدر بنو قينقاع استوهبهم ابن سلول من النρ         بإجالئهم  فكان ذلك مانعا هلم من القتل فاكتفى

  .وهذا من آǭار حبه هلم خبالف سعد فلم يؤǭر عنه حب هلم فبالتايل Ɓ يؤǭر عنه والء هلم
فالعالقة بني التويل واحلب عالقة الالزم بامللزوم يستحيل أن Ʒدث توليهم وتوليتهم من غري              

 توليتهم  أن يكـون باعثه احلب هلم فالنهي عن حبهم املستلزم لكراهيتهم هو وسيلة تسد الطريق إىل               
         Ƒـيفهم فالغاية ال تؤتى دون وسيلة والنșوتوρ           أراد حسم الداء من أصله فنهى عن حبهم لعلمه أن 

 يبغضهم ويǖمر ببغضهم رغم أŒم من       ρويف احلديث أن النƑ     . كـرههم يستلزم إقصاءهم وإبعادهم    
 وهو  ρ أن النƑ    سكان الدار فلم Ʒمله جوارهم على حبهم وƁ يدفعه بغضهم إىل șلمهم، وال Ƹفى             

يǖمر ببغضهم وينهى عن حبهم يبعد أن جييز استيزارهم وتوليتهم وإكرامهم بالواليات واملناصب هذا              
  .ما ال يقوله من عرف داللة الكالم وتنبيهاته وإشاراته

                                                           
 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم وƁ         1262 رقم   491:  ص 1:  أخـرجه احلاكم يف املستدرȫ على الصحيحني ج        433
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اطرد هؤالء ال جيترǗن     ρستة نفر فقال املشركون للنρ         Ƒكنا مع النƑ      :  عن سعد قال   -

 أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبالل ورجالن لست أمسيهما فوقع يف نفس               وكنت :عليـنا قـال   
وŁال تŁطǐرłدĈ الƋذĈينŁ يŁدŃعłونǈ رŁبŉهłمŃ     ( ما شاء اهللا أن يقع فحدث نفسه فǖنزل اهللا عز وجل             ρرسـول اهللا      

łهŁهŃجŁو ǈونłيدĈرłي ōيĈشŁعǐالŁو ĈاةŁدŁغǐالĈ434)52:األنعام) (ب .  
له أن الناس يطلبون الترجيح والتفضيل بني الناس باملنصب          نيومـن تǖمـل هـذه القصة تب       

والشـرف واحلسـب واملال والتمكن ويتركون الترجيح مبجرد اإلميان والطاعة هللا تعاىل فكǖن الفقر               
ونقـص العلـم والكفاءة واملركز االجتماعي عيوب Ɵعل حسنة اإلميان الغية أو قليلة الفائدة لذلك                

 األمر ويǖمر رسوله حبصر الترجيح والتفضيل على اإلميان والطاعة إىل درجة أنه             يشدد اهللا تعاىل يف هذا    
، ومن هنا عدت التقوى والصالǳ شرطا يف        )52:األنعام) (فǈتŁطǐرłدŁهłمŃ فǈتŁكǊونǈ مĈنŁ الظƋالĈمĈنيŁ   (قـال له    

 تعاىل عهده   الـواليات اإلسالمية وتوجه القول باخللع واالƳالع بالفسق يف اخلليفة وغريه وحرم اهللا            
علـى الظـاملني الفاسقني وهذا يدل على أن اعتبار الكفاءة وحده ليس بشيء حƓ ينضم إليه شرط                  

  .الصالǳ والتقوى إال يف بعȐ املواطن اليسرية أو حيث يقع العجز عن ذلك
 وصاſ عباده من صناديد     ρفǖمـثال بـالل وصهيب وأŸ ذر أفضل عند اهللا تعاىل ورسوله             

  .ضاللة ولو كانوا أعلم منهم بالدنيا وأكثر ماال وولدا وعدة وعدداالكفر وأئمة ال
فهم أمروا بطرد املؤمنني ورأوا أن جلوسهم معهم جراءة ال تليق واهللا تعاىل أمر بالعكس فǖمر                
بتقـريب املؤمنني وطرد الكافرين وƮبة املؤمنني وبغȐ الكافرين ووالء املؤمنني والرباءة من الكافرين              

ؤمنني ومعاداة الكافرين وإعزاز املؤمنني وإذالل الكافرين ورفع املؤمنني وخفȐ الكافرين           ومـواالة امل  
وإهانـة الكافرين وإكرام املؤمنني واهللا تعاىل يǖمر بالعدل وينهى عن الظلم فكل ما أمر به من املعاملة                  

ع من وضعه اهللا    مع املؤمنني والكافرين فهو عدل وإن من الظلم تنكيسه وقلبه șهرا لبطن فمن رام رف              
أو إعـزاز مـن أذله اهللا تعاىل أو Ʈبة من أبغضه اهللا تعاىل أو مواالة من عاداه اهللا تعاىل أو تولية من                       

  .   أقصاه اهللا تعاىل فقد نكس مراسيم الشريعة والسنة وقلبها
  

 أحاديـث عللـǨ أحكاما ǲƞرد كوŒا من فعل الكفار أو ǨŒ عن سلوȫ سبيلهم                -د
  .والتشبه ŏم
-                  Ɓعـن أنـس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت و 

عن ذلك فǖنزل اهللا سبحانه      ρ يؤاكلـوها وƁ يشـاربوها وƁ جيامعوها يف البيت فسǞل رسول اهللا           
)          Ȑقل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احملي Ȑلونك عن احمليǖية فقال رسول اهللا      )ويسـɇإىل آخر ا  ρ   :
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 ما يريد هذا الرجل أن يدع شيǞا        : فقالت اليهود  .النكاǳشيء إال    يف البيوت واصنعوا كل      جامعوهن
فقاال يا رسول اهللا إن      ρ فجاء أسيد بن حضري وعباد بن بشر إىل النƑ             .مـن أمـرنا إال خالفنا فيه      

د حș Ɠننا أن قد وج     ρالـيهود تقـول كذا وكذا أفال ننكحهن يف احمليȐ فتمعر وجه رسول اهللا                 
فبعث يف آǭارƵا فسقاƵا فظننا أنه Ɓ جيد         ρعليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لƏ إىل رسول اهللا            

  . 435عليهما
فهم )  فيه   ما يريد هذا الرجل أن يدع شيǞا من أمرنا إال خالفنا          : ( اليهود  والشاهد هو قول    

 Ưالفته إياهم هو مقصد من       قصد Ưالفة الكفار وتشوفه إىل ذلك بل فهموا أن         ρقد فهموا أن هديه     
مقاصـد شـرعه وهذا ما فهمه أسيد وعتاب رضي اهللا تعاىل عنهما لذلك أرادا التوسع واإلمعان يف                  

ومعلوم . 436أفال نباشرهن بالوطء يف الفرج كي حتصل املخالفة التامة معهم   فقاال  Ưالفة أهل الكتاب،    
األمة وحتريها Ưالفة هدي املشركني يكون      أنـه مع أƵية هذا املقصد الشرعي وخطره العظيم يف متيز            

القـول باستيزارهم ورفعهم وتوليتهم مناقضا أشد املناقضة لذلك املقصد العظيم بل الذي يتناغم مع               
وهل يقبل يف ميزان الشريعة احلكيمة أن       . ذلك املقصد هو بغضهم والرباءة منهم وإقصاǗهم وإذالهلم       

وإذالله وإقصائه وإصغاره Ɵ Żيز لك رفعه فوقك وتوليته         تǖمـرȫ بـبغȐ عبد والرباءة منه وƯالفته         
واسـتيزاره عليك حبيث تكون حتت واليته وقهره وأمره Ý فهذا يƕه عنه عقالء بين آدم أن يǖمروا به                   

  Ý فكيف ينسب إىل الشرع احلكيم املعصوم  
  
ف جيمع للصالة كي ρاهتم النƑ  :  عـن أŸ عمري بن أنس عن عمومة له من األنصار قال     -

 حضور الصالة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال عندالـناس هلا فقيل له انصب راية       
  Ǌنع يعين الشبور وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود قال فذكر         فذكر له الق

 وهو مهتم هلم رسول اهللا       له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه              
ρ              ري األذان يف منامه قال فغدا على رسول اهللاǖفـρ   خربه فقال لهǖيا رسول اهللا إين لبني نائم       :ف 

قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين  τ وكان عمر بن اخلطاب    : قال .ويقظـان إذ أتاين آت فǖراين األذان      
          Ƒأخرب الن Ż يـوما قـالρ  ربين   :فقال لهơ ما منعك أن Ýسبقين عبد اهللا بن زيد فاستحييت : فقال 

   .437يا بالل قم فانظر ما يǖمرȫ به عبد اهللا بن زيد فافعله قال فǖذن بالل ρفقال رسول اهللا  
  

                                                           
  .258أبو داود  435

  
  )302-1/301(عون املعبود  436
  498أبو داود  437
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وقوله عن   )هو من أمر اليهود   ( :ه  لوشبور اليهود وق   Ɓ يعجبه    ρوالشـاهد هـو يف كونه       
 والنصارى وكان من مقصد شرعه اإلمعان       فلم يعجبه هدي اليهود    ) هو من أمر النصارى   : (الناقوس  

يف Ưالفتهم فقوله هو من أمر اليهود هو من أمر النصارى هو ذم ألمرهم وőجني لطريقتهم فال ينبغي                  
اتباعهم واالقتداء هبم إذ يف الشرع املعصوم غنية عن هدي الكفار مهما كان وهذا املقصد إƴا يتناغم                 

وينبغي اعتماد األحكام اليت    .  ال رفعهم وتوليتهم ومتكينهم    مـع إقصـائهم وإلزامهم الصغار والغيار      
  .تتناغم مع األصول واملقاصد الكربى واإلعراض عن الشواذ والنوادر

  
   . أحاديث بينǨ معيار معاملتهم فلم ترفعهم وƁ تȚلمهم -هـ

من  إين واهللا ما آ    : قال يهودأن أتعلم له كتاب      ρ عن زيد بن ǭابت قال أمرين رسول اهللا            -
 يهود فلما تعلمته كان إذا كتب إىل        : قال . قال فما مر Ÿ نصف شهر حƓ تعلمته له          على كتاŸ  يهود

   438.)كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتبهم
  

أخاف إن أمرت يهوديا بǖن يكتب مين كتابا إىل اليهود أن يزيد فيه أو              ( ومعƖ احلديث أين    
   439. ) فيزيد وينقص فيهيهوديفيقرأه ينقص وأخاف إن جاء كتاب من اليهود 

  
فإذا كان يتخوفهم على ƭرد الكتابة فǖمر الرضى من أصحابه بتعلم السريانية فهل يصلح أن               
جييـز شرعه احلكيم الذي كله مصلحة استكتاهبم يف الدواوين والوزارات بل ليت شعري كيف جييز                

وفه منهم يف الكتابة على املعلوم من   وقد بƖ الشارع موقفه يف ơ     . أعظـم مـن ذلك وهو استيزارهم      
عـادة الكفار من الغدر واملكر وحياكة املؤامرات والدسائس اليت حكاها القرآن وأفاض فيهاÜ وغين               
عـن البيان أن القرآن إذ أبدأ وأعاد وقرر وكرر من ذميم صفاőم Ɓ يكن ذلك عبثا بل حلكمة جليلة                    

  .صفات واحلذر ưن صارت فيهم سجيةوهي تنبيه املستمع إىل وجوب البعد عن تلك ال
ولعـل هـذا احلديث هو مǖخذ السلف يف املنع من استكتاهبم كما نص عليه أƥد وكما نص عليه                   

  .    الشافعي يف املنع من استعماهلم يف وșيفة الترمجة للقاضي كما ذكره إمام احلرمني
  
صارى بالسالم فإذا لقيتم     اليهود وال الن   تبدǗوا ال   :قال ρ عـن أŸ هريرة أن رسول اهللا           -

  . 440أحدهم يف طريق فاضطروه إىل أضيقه

                                                           
  .قال هذا حديث حسن صحيح 2715الترمذي  رواه 438
   7/413ة األحوذي فحت 439
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ولو كانوا ذميني فضال عن غريƵا من الكفار ألن         ( فيحـرم بدء اليهود والنصارى بالسالم       
االبتداء به إعزاز للمسلƋم عليه وال جيوز إعزازهم وكذا ال جيوز تواددهم وحتاببهم بالسالم وحنوه قال                

اɇية وألنا مǖمورون   )  يؤمنون باهللا واليوم اɇخر يوادون من حاد اهللا ورسوله         ال Ɵـد قوما   ( تعـاىل   
بل الالئق هبم اإلعراض عنهم وترȫ       441)بـإذالهلم كمـا أشـار إليه سبحانه بقوله وهم صاغرون            

املختار أن املبتدع ال يبدأ بالسالم ولو : ( قال الطيƑ . 442االلـتفات إليهم تصغريا هلم وحتقريا لشŒǖم     
   443) على من ال يعرفه فظهر ذميا أو مبتدعا يقول استرجعت سالمي حتقريا له سلم

  
والشـاهد فيه بيان أŒم ليسوا أهال للتشريف والتكرƇ وبذل السالم الذي هو أșهر مظاهر               

 وعباده املسلمني   ρالتكرƇ فال يستحقونه ملا معهم من احلرب املعلنة واملستترة على اهللا تعاىل ورسوله              
 يكرمون ببذل السالم هلم أوىل بǖال يكرموا ببذل ما هو أعظم منه وأكرب وأșهر يف اإلعزاز                 وقـوم ال  

والتبجـيل ألنه ال يصلح أال نبدأهم بالسالم إهانة هلم وتركا إلعزازهم Ż نؤمرهم علينا ونستوزرهم                 
قاصد الشريعة  هذا غري صاſ باملرة، واإلقدام عليه دليل على مجود يف العقل وفساد يف الفهم وجهل مب               

وأصـوهلا املستبينة اليت إذا منعت من شيء منعت من وسائله وإذا Œت عن شيء Ɓ تبح ما هو أعظم                    
  .منه

وفيه وجه آخر وهو اضطرارهم إىل أضيق الطريق عند املزاƥة فهم ليس هلم حق التصرف به                
 يضطرون إىل أضيقه    على جهة األصالة بل هم فيه تبع لنا فإذا حضر أصحاب احلق تǖخر غريهم لذلك              

فهـل يضـطر إىل أضيق الطريق لكونه ليس له حق التمتع به أصالة Ż ميكن ưا هو أعظم طريق وهو     
 Ýالتسلط على األمة واالطالع على أسرارها  

  
  .اǂمول علɂ الكتاǡ والسنة من أدلة املنȜ من استيزار الذميǭ :ƙالǮا 

من االستدالل إذ االستدالل عند األصوليني      ونقصد باحملمول على الكتاب والسنة ما هو أعم         
   فيدخل فيه املصلحة واالستحسان وشرع من قبلنا وغريها 444ما ليس بنص وال إمجاع وال قياس

  :فيشمل احملمول عليهما 
  .ما سوى الكتاب والسنة ưا ليس استدالال وهو اإلمجاع والقياس

                                                           
  )5/188(حتفة األحوذي 441
  )6/386(فيȐ القدير 442

  
  )76-14/75(عون املعبود 443
   1/395 اظ إرشاد الفحول 444
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سان وغريها من أنواع مـا سـوى الكـتاب والسـنة ưا هو استدالل كاملصلحة واالستح         
االسـتدالل، ألن األدلـة على الضربني ما يرجع إىل النقل احملȐ وهو الكتاب والسنة واإلمجاع وما                 
أشـبهه ưـا ال اجتهاد فيه كقول الصحاŸ وشرع من قبلنا وما يرجع إىل الرأي احملȐ وهو القياس                   

  .واالستدالل 
  .ته إال بداللة النقلوعمدة األدلة هو النقل احملȐ وما اكتسب الرأي حجي

واحلاصـل أن احملمـول على الكتاب والسنة هو ما سواƵا من األدلة عقلية كانت أو نقلية                 
معصـومة كانت أو șنية ولكن من حسن الرأي أن نبدأ بǖقواها وهو اإلمجاع Ż نردف مبا دونه قوة                   

 تعاىل به يف القرآن بل هو       وهكـذا دواليك، حƓ نتناول فيما نتناول النظر التارƸي والواقعي ألمر اهللا           
العـربة من قصص نبǖ األولني وقد استدل به العلماء كما قيل يف اخلروج على سالطني اإلسالم بǖنه                  

إĈنǐ يŁثǐقǈفǊوكǊمŃ يŁكǊونłوا لǈكǊمŃ أǈعŃدŁاءă وŁيŁبŃسłطǊوا      (بالتجربة والنظر يف الواقع ما جر إال املفاسد كما قال تعاىل            
łهŁيĈدŃيǈأ ŃمǊكŃيǈلĈإǈونłرǊفǐكŁت Ńوǈوا لŊدŁوŁو ĈوءŊالسĈب ŃمłهŁتŁنĈسǐلǈأŁو Ń2:املمتحنة) (م (  

   
  .وهو هنا متضمن لالستدالل برأɃ الصحاŸ وسنة الراشدين. اإلƤاع: أوال 

ƙمن استيزار الذمي Ȝاملن ɂاع علƤاإل Ƀيد ƙهيد بƢ.  
    . هذه املسǖلةحتصيل املذاهب يف

نقوالت أنه ال خالف يذكر بني الفقهاء يف املنع من استيزار           تـبني ưا وقع حتت أيدينا من ال       
               Ɓالكافر فلم نعرف القول جبوازه ألحد قبل املاوردي وقد كان عمل الصحابة مشهورا ومستفيضا و
يبلغـنا أن اخللفاء الراشدين أسندوا هذه الوșيفة اخلطرية ألحد من الكفرة بل الثابت Œيهم عن ذلك                 

 عما هو دون ذلك كاالستكتاب، وذاȫ الذي ال يظن هبم غريه مع ما              وتشـديدهم فـيه بـل Œيهم      
انضاف إىل ذلك من النصوص اليت تعد كالنص يف املسǖلة ال حتتمل التǖويل ưا جيعلنا ƴيل إىل أن هذا                   
القـول ليس قول اجلمهور فحسب بل هو إمجاع الصحابة، وخالف املاوردي ال يضر ألنه Ʈجوج                

لك فقد اشتد نكري العلماء عليه ألجل هذا الشذوذ وƥل عليه إمام احلرمني             مبخالفـة اإلمجاع ومع ذ    
 فالظاهـر أنه ال يوجد يف املسǖلة إال القول بعدم اجلواز على األقل يف عصر من                 ƥ445لـة شـديدة   

إمجاعهم حجة على من بعدهم ومع وضوǳ هذا األمر فقد جنح الدكتور عبد اهللا الطريقي إىل أن يف                  
  :قوال وكنا قد سردناها يف البداية عند إيراد شبهات اŎوزين املسǖلة أربعة أ

قول اجلمهور القاضي بإبعاد أهل الذمة عن مجيع الوșائف والواليات وإن صغرت حƓ وإن                 
  .دعت احلاجة إىل ذلك 

                                                           
ليس الذمي موǭوقا به يف أفعاله وأقواله وتصاريف        : ما نصه   )  14ص  " (غياث األمم يف التياث الظلم    " قـال إمـام احلرمني يف        445

  .لمنيأحواله وروايته مردودة وكذلك شهادته على املسلمني فكيف يقبل قوله فيما يسنده ويعزيه إىل إمام املس
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  .وقول من يرى أن األصل عدم جواز توليتهم ولكن جيوز للضرورة واحلاجة الشديدة 
  șائف التنفيذية إليهم وهو قول املاوردي وقول من جوز إسناد الو

وقول من يرى أن األصل هو جواز تولية الذمي مجيع املناصب عدا املناصب الدينية واإلمامة               
  446.العظمى والقضاء على املسلمني وحنوها وهو رأي مجاعة من املعاصرين

  
ك أن مذهب   وإذا أمعـنا النظـر يف هـذه األقوال Ɓ يترشح لنا منها إال القول األول وذل                

  :املعاصرين بني العوار جلملة أسباب 
أنـه على خالف اإلمجاع وال أقصد هنا إمجاع الصحابة بل أقصد معƖ أبعد ملخصه أننا إذا                
اعتـربنا شذوذ املاوردي له قيمة من الناحية العلمية حبيث يعد قوال ǭانيا يف املسǖلة ولو كان مرجوحا                  

وقول املاوردي وقد تقرر أنه إذا اختلف العلماء على قولني Ɓ           فيصـري يف املسǖلة قوالن قول اجلمهور        
جيـز إحداث قول ǭالث ومذهب املعاصرين يعد قوال جديدا يف املسǖلة خارج عن القولني قبله وهذا                 

   .447يعين نسبة األمة إىل الضالل باعتقاد أن احلق خارج عن األقوال اليت اختلفت فيها
  

دلت بشبهات واهية ال ميكن أن تعارض النصوص من         أن تلـك الطائفـة من املعاصرين است       
               ſالقـرآن والسنة وال األصول والقواعد وال ميكن أن تعارض فعل الصحابة ومقاصد الشريعة ومصا
األمـة ويكفي املستدل أن يعلم بطالن قول املعاصرين بǖن علماء األمة القدامى Ɓ يكونوا غافلني عن                 

 كانوا على علم هبا ولكن ما تركوها إال لكوŒا غري صاحلة            تلـك الشبهات اليت متسك هبا هؤالء بل       
للحجة وما كان فيه شبهة الصالǳ منها فإŒم تركوه للمحكم من النصوص واألصول فهم قد تركوا                
املتشابه للمحكم كاستدالهلم بكون النƑ كلف أسرى بدر بتعليم صبيان املسلمني الكتابة فاملعاصرون             

 اليهود والنصارى يف الوșائف اليت      ρا النص أنه جيوز أن يستعمل النƑ        املشـار إلـيهم فهموا من هذ      
يستعمل فيها أبا بكر وعمر وعلى هذا املنوال تقع جل حركات املعاصرين البهلوانية يظنون إدراȫ ما                
فات السلف بل ƸطǞون السلف لذلك يقعون يف مثل هذه األقوال العرجاء  واملذاهب اخلرقاء وكل ما    

  .على صواب فهم مقتدون فيه باألوائلكانوا فيه 
  

كمـا اسـتدلوا بكون النƑ بعث بعȐ خزاعة عينا على املشركني مع أن خزاعة كان فيهم                 
املسـلم والكافر ولو قدر أن العني كان كافرا ملا صح أن يستدل به على القول جبواز إسناد الوșائف                   
                                                           

   367-365للدكتور عبد اهللا الطريقي ط مؤسسة الرسالة ص " االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي "  انظر 446
 ليس قول املعاصرين من باب التفصيل الذي ال يرفع ما اتفق عليه القوالن السابقان بل هو قول ǭالث يرفع ما اتفقا عليه من املنع                         447

اصب واملعاصرون يرون ذلك جائزا فهم بال شك خارقون لɌمجاع ألن قوهلم Ɓ يعرفه ال اجلمهور وال                 مـن تولـية الذمـي مجيع املن       
  . املاوردي
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مات واملقاصد وهو مع ذلك مؤول بكون       العامـة واملناصب الكبري لغري املسلمني ألن فيه ردا للمحك         
عملية اجلس كانت خارج دار اإلسالم ولو فرض سالمته من كل القوادǳ لكان مقصورا على ذلك                
احملـل اسـتثناء مـن األصل العام للمصلحة الراجحة والضرورة وال ميكن أن يفهم منه جوز إسناد                  

  .الوșائف الكربى ألعداء اهللا تعاىل
    Ƒفقد يكون الن ρ است             Ƒعمله يف اجلس له ومعلوم أن خزاعة كانت عيبة نصح للنρ  مؤمنهم 

وكافـرهم وهـو ال يتمكن من اجلس على قريȈ إال من خالل هذا النوع من املشركني الذين تدل                   
 ألŒم يف صميم حلفه وحلف آبائه يف اجلاهلية لذلك قال شاعرهم ملا             ρالقـرينة علـى نصحهم له       
  : ن قريȈ أغارت عليهم بنو بكر بإيعاز م

  .حلف أبينا وأبيه األتلدا    يا رب إين ناشد Ʈمدا 
  

فاستعماله يف اجلس للمسلمني كان للحاجة مع قيام القرينة القوية وهي عداوته لقريȈ فدل              
                 Ƒطالب للن Ÿون فيما كلف به، كما ال ميكن أن نتصور خيانة أƸ هذا أنه الρ    فاستعماهلم يف اجلس 

ارضا للحاجة ال Ʈذور فيه إذ ال والية فيه من جهة وليس هو بالعمل أو نقـل رسـالة اسـتعماال ع      
الـراتب الـدائم وال ميكن أن يقاس عليه استيزاره وتوليته واستعماله يف املناصب اخلطرية يف الدولة                 

  .اإلسالمية
فمـا يستعان فيه بالكافر ميكن أن يقسم إىل ما فيه والية وما ليس فيه والية، ومن مليح فقه                   

 البن أريقط الدǗيل هاديا يف      ρ اإلسـالم أن العالمة ابن القيم استنبط من قصة استǞجار النƑ             علمـاء 
اهلجـرة مع كونه كافرا جواز الرجوع إىل الكافر يف الطب والكحل واألدوية وحنوها واشترط أن ال                 
يكـون يف ذلـك واليـة تتضمن عدالة ففرق بني استعماله كشخص وبني أن يكون له والية على                   

ينبغي التفريق بني استخدام    :  وهـذا املعƖ ذكره الدكتور Ʈمد القحطاين حيث قال           448سـلمني امل
الكافـر كشخص مبفرده يف أمر من األمور وبني استخدامه كصاحب سلطة ونفوذ يف أمر من أمور                 

والثاين ال جيوز ملنافاته مضمون وروǳ الشريعة       .الدولـة اإلسـالمية فـاألول جائز وبه وردت أدلة           
   449.)سالمية وهدفها األساسي وهو أن تكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلىاإل

  
  :أما مذهب من يرى أن األصل املنع من توليتهم إال للضرورة فجوابه 

  .أن األمر مبا أنه كذلك فال فرق بينه وبني القول األول وهو اجلواز للضرورة العارضة
  

                                                           
  3/208" بدائع الفوائد"  اظ 448
   .372ص .  هـ1409الطبعة الثالثة . Ʈمد سعيد القحطاين، دار طيبة الرياض. سالمإل  الوالء والرباء يف ا449
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وșاهر نصوصهم أنه ال يستعني مع القدرة إال بالعدول         : سالمقال ابن عبد ال   : ( قال احلطاب 
وال يستكتب القاضي أهل    : وقول ابن القاسم يف املدونة      : فإن Ɓ جيدهم جاز االستعانة بغريهم Ż قال       

الذمة يف شيء من أمور املسلمني وال يتخذ قامسا من أهل الذمة وال عبدا وال مكاتبا وال يستكتب من                   
هذا : وقال أبو احلسن إǭر كالم املدونة     . فلعل هذا مع االختيار انتهى    . دول املرضيني املسـلمني إال الع   

 أن  ș450اهر ما حكاه املتيطي عن ابن املواز      : وقال يف التوضيح  . إذا وجـد وإال األمثل فاألمثل انتهى      
 . 451)عدالة الكاتب من باب األوىل لكن قال اللخمي ال يبعد ƥل قول Ʈمد على الوجوب انتهى

  
معلوم أن الضرورات تبيح احملظورات ولكن الضرورات تقدر بقدرها فلو قدر أن املسلمني             و

اضـطروا إىل االستعانة بالذمي يف غري القضايا املهمة والشؤون الكبرية اليت تتضمن الوالية اضطرارا               
عارضـا فإŒم يفعلون ذلك على وجه احلذر الشديد ويسعون لتدراȫ النقص لتفادي هذا االضطرار               
فاشـتراط الضرورة لتجويز االستعانة بالذمي غري معارض للمذهب األول حƓ جيعل مذهبا مستقال              
ولكن الشرط يف ذلك أن يكون اضطرارهم يف غري األمور املهمة اليت تتضمن الوالية أما األمور املهمة                 

ضرورة قصدوا  كالـوزارة مثال فإنه يبعد أن يضطروا إىل الذمي فيها وحƓ الذين جوزوا االستعانة لل              
ولعل إمعان النظر يف السنة يبعد القول باستعماهلم يف بعȐ الوșائف السلطانية            . القضـايا غري املهمة   

إين واهللا ما آمن يهود على كتاŸ فǖمر زيد بن           : ρكالكتابة فما فوقها هبم حƓ للضرورة وذلك قوله         
         Ƒابـت فتعلم لغتهم يف نصف شهر فالنǭρ     قطع الداء من أصله برف      ȫع حالة الضرورة والسعي لتدار

  . النقص ألنه Ƹشاهم على كتابه ورسائله فكيف يلجǖ إليهم وهم عنده غري رضا
  

ويكره أن يستعني مسلم بذمي يف شيء : (قال البهوź يف شرحه على مƒ اإلقناع للحجاوي        
املال  بيتمـن أمور املسلمني مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة يفء وغنيمة وحفȘ ذلك يف                

ألن أبا موسى دخل على عمر ومعه       ) إال لضرورة (أي نقل ما ذكر من موضع إىل آخر         ) وغريه ونقله 
إنه ال يدخل   : قال). ادع الذي كتبه ليقرأه   (كـتاب قـد كتـبه فـيه حساب عمله فقال له عمر              

  .إنه نصراين، فانتهره عمر: Ý قال)وƁ ال يدخل: (قال.املسجد
خليانتهم فال  ) بوابا وال جالدا وال جهبذا وهو النقاد اخلبري وحنو ذلك         (الذمـي   ) وال يكـون        (

ملا فيه من إضرار املسلمني للعداوة      ) وƷرم توليتهم الواليات من ديوان املسلمني أو غريه       . (يؤمـنون 
                                                           

 بن Ʈمد األنصاري املالكي، املعروف باملتيطي       إبراهيمعلي بن عبد اهللا بن       ) م 1174-…) (هـ 570-: (...أƥد بن املواز   450
  .النهية و التمام يف معرفة الوǭائق و األحكام: فقيه، من آǭاره) أبو احلسن(

  .129 ص 7معجم املؤلفني جزء 
  

  )115 / 6( وانظر التاج واإلكليل  ) 115 / 6(  مواهب اجلليل 451
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ويكره أن يستشاروا أو    . وتقدم حنو االستعانة هبم يف القتال يف باب ما يلزم اإلمام واجليȈ           . (الدينـية 
  . ألŒم غري مǖمونني) يؤخذ برأيهم

لتعلقه بالدين، وكذا ال    ( خربه  ) بالصالة جالسا Ɓ يقبل   (أشار  ) فإن أشار الذمي بالفطر يف الصيام أو      (
أي حترم االستعانة هبم يف شيء من أمور الدين ألŒم يدعون إىل            . كالرافضة) يسـتعان بǖهل األهواء   

  . 452بدعتهم كما سبق
    

وجد من الصحابة والسلف من جوز إسناد الوșائف كالوزارة للكفار          فـإذا ǭـبت أنه ال ي      
فـيكون قـول املـاوردي شذوذا مردودا بالنص واإلمجاع واالعتبار واملقاصد واملصاſ والوقائع أما            
مـذهب املعاصـرين فǖوىل هبذه النعوت من رأي املاوردي ال سيما وهم قد توسعوا يف Ưالفة هذه                  

 وإذا عرفنا حالة بعȐ علماء العصر Ɓ        453وجوزوا ما Ɓ جيوزه املاوردي    األصول أكثر من املاوردي     
نسـتغرب مثل هذا الشذوذ والشرب مشوب من قدƇ ولكن آخر الدن الدردي، وال أريد أن أقول                 

  . أكثر من هذا
  

فلعـل يف زلـة املاوردي ما يكون فيه عربة ملعرفة أن احلق ال يعرف إال بǖدلته الشرعية من                   
  وأن املكلفني مهما كانوا ليسوا أدلة شرعية بل هم مكلفون هبا وال يترجح قول على                 الكتاب والسنة 

قول إال باألدلة الشرعية وما ƥل عليها من طرق االجتهاد السليم ألن الذين استبشروا من املعاصرين                
باع زلة  هبـذه الزلة فاőم أن اإلسالم جيعل األدلة حصرا يف احلجǰ الشرعية وƷذر أشد التحذير من ات                

العاƁ اليت حدǭت على حني غفلة مع إعذاره على تلك املخالفة والتحذير من خطǞه فيها حƓ ال يغتر                  
أȷ احلǲة القاطعة واحلاكم    هبا من Ɓ يعرفها ألن املقرر عند علماء املسلمني قاطبة من غري نزاع بينهم               

Ȼريȡ هو الشرع ال ɂ454األعل.   
  

 أن اإلمجاع الواقع على هذه املسǖلة هو إمجاع مستيقن          فـبإمعان النظـر يف القضية يتبني لنا       
                   Ƒد يف سنة النƱ نقطـع فيه بنفي املنازع وذلك أن الصحابة أمجعوا على عدم استيزار الذميني فالρ 

وخلفائـه الراشدين أŒم استوزروا الذميني مع أنه رمبا دعت احلاجة إىل ذلك ومع ذلك Ʒ Ɓدث يف                  

                                                           
  139 / 3ناع   كشاف الق452

 
إننا نقول هبدم   : ( ما نصه          709ص  "  قـال أحـد املعاصرين وهو د وهبة الزحيلي يف كتابه آǭار احلرب يف الفقه اإلسالمي                  453

وسوف نثبت يف حبثنا    ..التفرقة بني املسلمني وغريهم يف داخل البلد الواحد يف النواحي السياسية وأن الذميني يعتربون مواطنني ال رعايا                  
  ).ه جيوز تويل الذميني الوșائف العامة والقيام باخلدمة العسكرية يف اجليȈأن

  2/355االعتصام لɌمام الشاطƑ :  انظر 454
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شد فدل على أŒم ما أمجعوا اتفاقا ولكنهم أمجعوا عن قصد منهم لɌمجاع             العهـد النبوي واحلكم الرا    
  .على ترȫ استيزار الذميني

  
كما يتبني لنا أيضا أن الصحابة Ɓ يكتفوا بقصد اإلمجاع على ترȫ استيزار الذميني بل أمجعوا                

ليه وجوب  أيضـا على وجوب إبعادهم وإقصائهم وإذالهلم فلم يكتفوا بترȫ استيزارهم حƓ ضموا إ             
                  ȫم أمجعوا على ترŒم مبا أŒإقصـائهم وإبعادهم فال واسطة بني األمرين قطعا لقول رمبا ينجم وهو أ
اسـتيزارهم فهـناȫ واسطة وهي ترȫ إبعادهم وإقصائهم نقف بالذميني عندها فǖجهز عليها إمجاع               

ȫاستيزارهمالصحابة فانعقد اإلمجاع على وجوب إبعادهم وإذالهلم وهو مستلزم ومتضمن لتر .  
  :فاإلمجاع إذن على ضربني كالƵا صحيح مستيقن نقطع فيه بنفي املنازع 

  .إمجاع على عدم استيزارهم رمبا مع احلاجة إليهم: اإلمجاع األول 
وهذا الثاين هو لنفي الواسطة بينه      .إمجاع على وجوب إبعادهم وإقصائهم    : اإلمجـاع الثاين    

  .وبني األول
نصوص من القرآن العظيم والسنة املطهرة اليت قد مضى لنا منها           ومسـتند اإلمجـاعني هو ال     

 بǖنه ال يستعني مبشرȫ وهلم      ρالكـثري الطيب بفضل اهللا تعاىل كالنهي عن اơاذهم بطانة وكتصرƷه            
بل املستند أدق من هذا وهو ترȫ الصحابة الستكتاهبم كما فعله الفاروق وهو دون استيزارهم               . جرا

 واهللا ما آمن يهود على كتاŸ وأمر زيد بن ǭابت فتعلم لساŒم فكان يكتب له                 إين ρمبراحل وقد قال    
              Ƒيرجع الن Ɓ ويقـرأ له كتبهم فمع وجود ما يشبه احلاجة إليهمρ       بل أمر أحد الصحابة فتعلم لغتهم 

  .فإذا كان هذا يف ƭرد الكتابة فكيف مبا هو فوقها مبراحل
  

 إال أن الثاين أهم من جهة النظر ألنه تطبيق الصحابة           بـيد أنه مع قيام احلجة بكال اإلمجاعني       
بعـد زمـن النبوة فيكون مرجحا لفهمهم على فهم غريهم إذ هم أدرى بالشرع وأعلم باهللا تعاىل                  

  . وبدينه ưن جاء بعدهمρوبرسوله 
  

 وأيضا فإن اإلمجاع األول Ʒتاج التملص منه إىل إǭبات العكس وهو أŒم استوزروا الذميني              
ا وإن كان Ʈاال إال أن للجاج واملماحكة فيه ƭاال ترتع فيه الظنون أما الثاين فيحتاج إىل إǭبات                  وهـذ 

أŒم Ɓ يقصوهم وƁ يذلوهم ودونه خرط القتاد بل هو لعظيم نفعه متضمن لɌمجاع األول أما األول                 
  . فليس مبتضمن له لذلك ذكر الثاين لنفي الواسطة كما أسلفنا

  
 بنوعيه يف عصر النبوة ويف خالفة الصديق فكان العمل بالسنة يف معاملة       وقـد بـدا اإلمجاع    

الذمـيني يف الطرقات واŎالس واألسواق فاضطروا إىل أضيق الطرق وƁ يبدǗوا بالسالم وغريها من               
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املعـامالت اليت تدل على تركهم والرغبة عنهم مع تضمنها لترȫ االستنصار هبم واستيزارهم ولكن               
 فلم ير عبقري مثله يفري      τوجه قاطع للتردد والشك كان يف خالفة الفاروق عمر          șهور ذلك على    

فريه مع الكفار والذميني وذلك لتمام عز اإلسالم يف عصره وعلو كلمة احلق والعدل فلم يعرف عصر                 
  .عز فيه الصاحلون وذل فيه الكافرون مثل عصره رضي اهللا تعاىل عنه

  
الكفار عن الكتابة فضال عما هو فوقها واǭɇار عنه ǭابتة يف  هو التصريح بإبعاد  τوالثابت عنه   

ذلك وال يعرف له من الصحابة Ưالف بل وافقوه على ذلك وذلك الذي ال يظن هبم غريه وقد كان                   
فهو متبع ملقاصد   ) ال أدنيهم وقد أقصاهم اهللا      ( عـامال فـيهم بكتاب اهللا تعاىل واقفا عند حدوده           

ت على اإلمجاع من جهة عدم املخالف له من الصحابة إال أن ما اشترطه              القرآن العظيم وهي وإن دل    
علـى أهل الذمة من الشروط املباركة هو فيصل التفرقة يف هذا الشǖن فشروطه عليهم دلت على أنه                  
كان يتحرى إبعادهم كما كان يتحرى إذالهلم ومن Ż يتوجه رأيه يف ترȫ استيزارهم ألن ما عاملهم                 

إلذالل مستلزم لترȫ استيزارهم ومن هنا يتبني لنا السر يف ƥلة كثري من املعاصرين         بـه من التضييق وا    
على هذه الشروط بإلقاء الشكوȫ عليها من جهة ǭبوőا وداللتها على املطلوب ألŒا فاروق صادر عن                

  .فاروق يف معاملة أصحاب اجلحيم
دالل هبا يف هذا املوطن     وقـد سقنا نص هذه الشروط املباركة يف فرع سابق وحلاجتنا لالست           

  :نقتصر على Ʈل الشاهد فǖقول وباهللا تعاىل التوفيق 
قـد أطبقت األمة سلفا وخلفا على العمل بالشروط العمرية وهي تدل على املطلوب داللة               

  :وقع اإلمجاع على مضموŒا وعلى ما هو أوىل منه ولنتǖمل ذلك حبول اهللا تعاىل 
يسة وال فيما حوهلا ديرا وال قالية وال صومعة راهب وال           أال حندث يف مدينتنا كن    : (قـوهلم   

Ʊـدد ما خرب من كنائسنا وال ما كان منها يف خطط املسلمني وأال ƴنع كنائسنا من املسلمني أن                   
  )يƕلوها يف الليل والنهار وأن نوسع أبواهبا للمارة وابن السبيل

         Ɵ ديد ما خرب من معابدهم الشركيةƟ مل التزامهم عدمǖفت       Ƞبل Ɠاإلذالل هلم ح Ɩد فيه مع
هذا املبلȠ فǖال يبنوا الكنائس أوىل ألن مقصد الشارع سار معهم بسياسة تقليل الكفر وحصاره بكل                
ưكـن فكيف يليق بالشارع احلكيم أن ميكن هلم يف األرض وجيعلهم رǗساء وجيعلهم حاكمني وهل                

  فاسدهم الكفرية Ýيتناغم هذا مع تتبعهم باحلصار واإلذالل والتقليل من م
  

تǖمل هنا  ) وال نـؤوي فيها وال يف منازلنا جاسوسا وأال نكتم غشا للمسلمني           : (وقـوهلم   
التزامهم عدم إيواء اجلاسوس يف معابدهم الكفرية ويف بيوőم Ż قارن بينه وبني Ɵويز أن يكونوا وزراء        

القول بالتزامهم عدم اإليواء    يطلعون على أسرار الدولة ومكامن الضعف فيها Ɵد أن Ɵويز ذلك مع             
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يدل على ƥق فاضح وجهل مطبق حبقيقة القوم ومجود بليȠ يقضي على املعاين والعلل واحلكم قضاء                
كلـيا ألن متكيـنهم من الوزارات هو إعانة لبست لبوس الشرعية يف مترير أخبار الدولة إىل إخواŒم                  

لصوص من الدخول من النافذة Ż فتح       احلربيني كما حدث غري مرة ومن جوز ذلك فهو كمن منع ال           
  . هلم الباب على مصراعيه

فـإذا اơذت التدابري ملنع تسرب األخبار بإلزامهم عدم إيواء اجلاسوس فإن استيزار بعضهم              
وإطالعـه على أسرار الدولة جيعل املنع من إيواء اجلاسوس غري ذي حكمة وال فائدة بل حƓ الكفار                  

 اجلاسوس ملعرفة أسرار اخلالفة ألن الوزير الذي يعلم األسرار هو           أنفسـهم ال يظـن أن Ʒتاجوا إىل       
  . واحد منهم
  

وأال نضرب بنواقيسنا إال ضربا خفيا يف جوف كنائسنا وال نظهر عليها صليبا وال              : (وقوهلم  
نـرفع أصواتنا يف الصالة وال القراءة يف كنائسنا فيما Ʒضره املسلمون وأال Ƴرج صليبا وال كتابا يف                  

ـ  وق املسلمني وأال Ƴرج باعوǭا قال والباعوث جيتمعون كما Ƹرج املسلمون يوم األضحى والفطر              س
وال شـعانني وال نـرفع أصواتنا مع موتانا وال نظهر النريان معهم يف أسواق املسلمني وأال Ʊاورهم                  

  . )باخلنازير وال ببيع اخلمور وال نظهر شركا وال نرغب يف ديننا وال ندعو إليه أحدا
 ومن تǖمل ما التزموه هنا تبني له بال أدƅ شك أنه تناءą منهم وتباعد وơل وبراءة من كل ما                   
يكسـر قلوب املسلمني من االستعالن مبظاهر الكفر وشعاره حƓ وصل األمر إىل تكتمهم مبا أقرهم                

ذ الشارع  عليه املسلمون من اخلنازير واخلمر ألن صيانة قلوب املسلمني عن االنكسار مقصد شرعي إ             
كـتب هلـم العـز والرفعة والتمكني فال يظهر يف دارهم من يكسر قلوهبم بإșهار الشرȫ ومظاهره                  
وشعاره وال يشك من فيه مسكة عقل أن كسر قلوهبم باستيزار امللحدين الكفرة عليهم هو أعظم من                 

 عليهم ودخول كسرها بإșهارهم الشرȫ وشعاره ألŒم بالوزارة يكون هلم سبيل على املسلمني ووالية
حتت حكمهم وقهرهم وهذا أعظم بل لو قورن ببنود احلديبية اليت رأى الصحابة أن فيها إعطاء للدنية                 

 Ýيف الدين ما وازنه ملا فيه من شدة كسر القلوب املسلمة فهل كانوا يقبلون ما هو أعظم  
  

  )وال نتخذ شيǞا من الرقيق الذي جرت عليه سهام املسلمني : (وقوهلم 
 ميلكـون رقـيق املسلمني ألن رقيق املسلمني مسلمون والواجب صيانتهم عن أن              فهـم ال  

يبصرهم الكفار بالكفر فال جيعل للكافرين على املسلمني سبيل حƓ وهم رقيق منفردون فكيف جيعل               
 Ý معهم دولة اإلسالمƟ هلم عليهم سبيل وهم أحرار  

  
  . )ل يف اإلسالموأال ƴنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخو: (وقوهلم 
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 فلـيس هلـم منع قرابتهم إذا أرادوا إسالم وجوههم هللا رب العاملني وهذا إيغال يف إذالهلم                 
حبـيث ال يصري هلم سلطان على قراباőم فكيف ميكنون ưا هو أعظم سلطانا كالوزارة وهبا ميكنهم                 

 ضلوعهم يف رد بعȐ     إرجـاع من أسلم إىل الكفر بل رمبا دعوة غري قراباőم إىل الكفرÝ وقد حدث              
  .455إىل النصرانيةالنصارى الذين أسلموا 

  
وأن نلـزم زينا حيثما كنا وأال نتشبه باملسلمني يف لبس قلنسوة وال عمامة وال               : (وقـوهلم   

نعلـني وال فرق شعر وال يف مراكبهم وال نتكلم بكالمهم وال نكتين بكناهم وأن Ʊز مقادم رǗوسنا                  
  ) ري على أوساطنا وال ننقȈ خوامتنا بالعربية وال نركب السروج وال نفرق نواصينا ونشد الزنان

  
فداللـة هـذه الشروط العمرية املباركة على املسǖلة Ʈل البحث متعددة أșهرها وأƵها هي        
مسـǖلة الغيار الذي يدل على التميز ومن Ż عدم استواء املسلمني وأصحاب اجلحيم فإن هذه التفرقة                 

 والشعور وحنوها فجرياŒا فيما هو أعظم كاملناصب والوșائف         إن جـرت يف اللـباس واملـركب       
السـلطانية أوىل ألن كوŒم على غري الدين احلق وما يترتب على ذلك من أحكام مع كوŒم Ưالطني                  
ألهـل احلق قد يورث Ʈاذير من اخلطǖ يف املعاملة أو االنغماس يف صفوف أهل احلق للتربص هبم أو                   

وانتقال رديء أخالقهم لضعفة املسلمني فاقتضى كل هذا لزوم تǖكيد متيزهم           انتقال عدوى التǭǖر هبم     
عـنا يف امللبس واملركب والشعور واهليǞة رغم أننا من قبل متميزون عنهم فال شك أن أمر متيزهم عنا          
                    Ȑإال به كما أن بع Ǜاملخاطر ال تندر Ȑتاجه أهل احلق ألن بعƷ قـد يصل إىل درجة الضرورة أو

  . Ɵلب إال به املصاſ ال
بل إن مواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين ال تتحقق كاملة إال بالتميزوملا تقرر أصل الغيار هبذه               
األصـول كان منطقيا أن يكون مبا فيه إذالل ال مبا فيه إعزاز متاشيا مع مƕلتهم اليت جلبوها ألنفسهم                   

املناقضة ألصول الغيار ولقواعد معاملتهم من بالكفر ألننا إذا ميزناهم مبا فيه إعزاز كان يف ذلك أعظم        
لـزوم إصـغارهم وإذالهلم دوƴا șلم أو اعتساف ألن دار اإلسالم دار Ɵري فيها أحكام اهللا تعاىل                  
وأهلـها متـبعون لشريعة اهللا تعاىل وكون أعداء اهللا Ưالطني هلم قد يعكر عليهم السري احلسن ملرافق                  

من التدابري الوقائية يف شƓ األحناء ومن أعظمها التميز بالغيار فهم           اŎـتمع والدولة فاقتضى هذا نوعا       
هبـذا يستحضـرون دائما عاقبة الكفر وهوان أهله ưا قد يلجǞهم إىل اعتناق اإلسالم وإذا كان من                  
حكمة اجلزية اضطرارهم إىل اإلسالم فإن هذه احلكمة متحققة أكثر يف الغيار لذلك كان من الفقه أن                 

 Ưالفتهم ويوافقهم يف الظاهر إذا كان يف دارهم ألنه لو متيز عنهم وهو واحد ملا حتقق                 يتـرȫ املسلم  
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معـƖ االعتـزاز عنده ومعƖ اإلذالل عندهم فمثل هذا احلكم إƴا يشرع عند قوة املسلمني وغلبتهم                 
  .ونفوذ أحكامهم

  
هم عنا كي ال يعامل     إŒم ملا كانوا Ưالطني أهل اإلسالم، فال بد من متييز         : ( قال ابن عابدين  

معاملـة املسلم من التوقري واإلجالل، وذلك ال جيوز ورمبا ميوت أحدهم فجǖة يف الطريق وال يعرف                 
فيصلى عليه، وإذا وجب التمييز وجب أن يكون مبا فيه صغار ال إعزاز ألن إذالهلم الزم بغري أذى من                   

   456 )ضرب أو صفع بال سبب يكون منه بل املراد اتصافه هبيǞة وضيعة
إن الشروط املضروبة على أهل الذمة تضمنت متييزهم عن املسلمني يف           :( وقـال ابـن تيمية    

    457. )اللباس والشعور واملراكب وغريها لǞال تفضي مشاهبتهم إىل أن يعامل الكافر معاملة املسلم 
  

بدهي جدا  وعمـوم املعƖ يقتضي أنه ملا تعني متيزهم تعني مبا فيه إذالل ال مبا فيه إعزاز وهذا                  
فإذ ذاȫ فلو ألزمناهم بالغيار مبا فيه إذالل هلم Ż ذهبنا نوليهم الواليات ونستوزرهم يف الوزارات وهي          
كلـها إعزاز وإكرام لعد فعلنا من أشنع الفعل وأبعده عن تصرفات العقالء فضال عن تصرفات أهل                 

إذ الغيار إذالل واالستيزار إعزاز فƅǖ      الشرع احلكيم فاستيزارهم يتناż مع إلزامهم الغيار مبا فيه إذالل           
 Ýجيتمعان  

واملعـƖ الـذي يلوǳ ألول وهلة هو نفي أن يساوي الذمي الكافر العبد املسلم يف امللبس                 
واملـركب والشـعور وغريها ưا ذكر يف الشروط العمرية املباركة فǖال يساويه فيما هو أعظم أوىل                 

   عن أن يقدم عليه Ýكاحلقوق الدستورية والوșائف السلطانية فضال
  

 وما وافقه عليه الصحابة والسلف واألئمة صار إلزامهم بالغيار أمر معلوما            τفـبفعل عمـر     
بالضـرورة الدينية فهو سنة سنها عمر ووافقه الصحابة والسلف واألئمة وقد بينا حجية هذا الصنيع                

  .عند الكالم عن هذه الشروط يف فرع سابق
  

لشروط العمرية املباركة من فنون إذالهلم وإنزال درجاőم عن         فالغـيار وغـريه ưا جاء يف ا       
مسـاواة املسـلمني يستلزم ترȫ استيزارهم وهم هبذه الدرجة من االستكانة ألنه ال يعقل أن يعاملوا                 

  . كهذه املعاملة Ż يرفعوا يف واليات وغريها
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لمني وذل الكفر   فـال مطعـن يف مسǖلة الغيار بل هي أمر ƭمع عليه فيه عز اإلسالم واملس               
والكافـرين وهو يستلزم بإشارته وتنبيهه إبعاد الذميني عن الوزارات والواليات ألن املقصود إذالهلم              

  .  والوșائف إعزاز وهذا قدر واضح وباهللا تعاىل وحده التǖييد والتوفيق
  

ǳ ومعلوم أن السال  . ) وال نتخذ شيǞا من السالǳ وال حنمله وال نتقلد السيوف         : ( وقـوهلم   
نـوعان سالǳ مادي وسالǳ معنوي بالتحريȐ واجلس والنخر من الداخل وهذا أخطر لذلك نص               
الفقهـاء على أن الشيخ الفاين واملرأة وحنوƵا ال يقتلون يف احلرب إال إذا قاتلوا أو كانوا ذوي رأي                   

أن إلزام  للمقـاتلني فوقـتها جيب قتاهلم ألŒم يقاتلون مبا هو أنكى من السيوف والرماǳ وال Ƹفى                 
                Ȑاملعنوي من خالل االستيزار يعد من التناق ǳمتكينهم من السال Ż املادي ǳل السالƥ الذميني بعدم

  .الفاحȈ واحلمق البليȠ ألŒم ميكنون بال عوض بل الدولة متكنهم Ɵ Żري عليهم األجور واألرزاق
  

 عن اŎالس إن أرادوا     وأن نوقر املسلمني يف ƭالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم هلم        : (وقوهلم  
وكيف يلزم بالقيام للمسلم يف اŎلس Ż يكون أرفع شǖنا من املسلم ويكون املسلم              ) اجللوس اجللوس   
Ýحتت واليته  
  

وتويل . ) وال يشارȫ أحد منا مسلما يف Ɵارة إال أن يكون إىل املسلم أمر التجارة             : (وقوهلم  
من أجاز ذلك هو ألنه ليس للكافر مانع مينعه عن احلرام املسلم أمر التجارة يف حالة الشركة على قول   

ولـيس له وازع يزعه عن املنكر فيلي املسلم أمر التجارة بنفسه أهذا أوىل بǖن يتواله املسلم وهو أمر                   
خاص أم أمر الوزارة والدولة العامÝ ال يشك عاقل أن الذمي إن منع من تويل أمر التجارة اليت له فيها                    

  . من الوزارة اليت ال حق له فيها لعظيم خطرها وعمومه أوىلحق للشركة فمنعه
  

يفهم منه أن الضيم الذي     .) ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده        : (وقول أمري املؤمنني    
يلحق املسلم من تولية الذمي واستيزاره عليه هو أعظم من الضيم الواقع عليه بضربه ألن استيزاره عليه                 

  .ا خبالف الضرب فإنه يقع عارضا Ż ينقطعهو إذالل له إذالال مستمر
  

ن هـذا اإللزام من املسلمني وااللتزام من الذميني يدل على متام القهر هلم وأŒم   واحلاصـل أ  
حتـت أيـديهم ورهن إشارőم ưا يلزم منه بالضرورة كوŒم حتت حكمهم وهذا يتعارض مع القول                 

  .باستيزارهم وتوليتهم وال يتناغم معه حبال
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ـ  ود من هذه النقطة الظهور مبظهر التسليم املطلق للدولة اإلسالمية حبيث يربǗون من             واملقص
                 Ż كل حركة ودعوة تتصادم مع اإلسالم أو تعارض مصلحة املسلمني وال شك أن القول بكل ذلك
Ưالفته بفتح أبواب الوزارات هلم هو من أعظم املناقضة هلذا املقصود الشريف ألن فتحها فيه تسهيل                

  .  على أداء مهامهم بل وإغرائهم بالقيام هبا وأزهم إليها أزاهلم 
   

ƙللمسلم Ȼȁوإعزا Ƃاهللا تعا Ȩمن توفي ȷكا Ȭذل ȷالعمرية وأ ȓاستمرار العمل بالشرو.  
وقد استمر العمل بالشروط العمرية املباركة يف إذالل أصحاب اجلحيم فقد أمر الرشيد هبدم              

 كما أمر   458.بتمييز لباسهم وهيőǔم يف بغداد وغريها من البالد       الكـنائس والديور وألزم أهل الذمة       
                ȟياهبم وأن يتطيلسوا باملصبوǭاملـتوكل أهـل الذمة أن يتميزوا عن املسلمني يف لباسهم وعمائمهم و
بالقلـي وأن يكـون على عمائمهم رقاع Ưالفة للون ǭياهبم من خلفهم ومن بني أيديهم وأن يلزموا                  

اهبم كزنانري الفالحني اليوم وأن Ʒملوا يف رقاهبم كرات من خشب كثرية وان ال              بالزنانري اخلاصرة لثي  
يـركبوا خـيال ولتكن ركبهم من خشب إىل غري ذلك من األمور املذلة هلم املهينة لنفوسهم وأن ال                   
يستعملوا يف شيء من الدواوين اليت يكون هلم فيها حكم على مسلم وأمر بتخريب كنائسهم احملدǭة                

 منازهلم املتسعة فيؤخذ منها العشر وأن يعمل ưا كان متسعا من منازهلم مسجد وأمر بتسوية                وبتضييق
 بل زاد املتوكل    459.قـبورهم باألرض وكتب بذلك إىل سائر األقاليم واالفاق وإىل كل بلد ورستاق            

 460سالميف التغلـيȘ على أهل الذمة يف التميز يف اللباس وأكد األمر بتخريب الكنائس احملدǭة يف اال                
كما خرج توقيع اخلليفة املقتدي بǖمر اهللا بتجديد األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل Ʈلة وإلزام              

 461.أهـل الذمـة بلـبس الغيار وكسر آالت املالهي وإراقة اخلمور وإخراج أهل الفساد من البالد              
ن وجد منهم راكبا    ونـودي مبصر يف ذي احلجة أن ال يركب أحد من أهل الذمة فرسا وال بغال وم                

  462.ذلك أخذ منه
  

أنه يف يوم االǭنني قرئت شروط الذمة على          ( وذكـر ابـن كثري يف أحداث بعȐ السنوات          
أهل الذمة وألزموا هبا واتفقت الكلمة على عزهلم عن اجلهات وأخذوا بالصغار ونودي بذلك يف البلد                
                                                           

  206:  ص10:  البداية والنهاية ج458
  

   314 – 313:  ص10:  البداية والنهاية ج459
  

  317:  ص10:  البداية والنهاية ج460
  127:  ص12:  البداية والنهاية ج461

  
  350:  ص13:  البداية والنهاية ج462
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حلمر فحصل بذلك خري كثري ومتيزوا عن       وألزم النصارى بالعمائم الزرق واليهود بالصفر والسامرة با       
  463)املسلمني 

  
وقد حاول بعȐ الوزراء التلطف مع أهل الذمة يف زمن ابن تيمية فكلم السلطان يف لباسهم                

فقال  ( العمـائم البيȐ ملا التزموه للديوان من األموال فسكت العلماء والقضاة احلاضرون يف اŎلس             
لك فلم يتكلم أحد فجثى الشيخ تقي الدين على ركبتيه وتكلم           هلم السلطان ما تقولون يستفتيهم يف ذ      

مـع السـلطان يف ذلك بكالم غليȘ ورد على الوزير ما قاله ردا عنيفا وجعل يرفع صوته والسلطان     
يتالفاه ويسكته بترفق وتؤدة وتوقري وبالȠ الشيخ يف الكالم وقال ماال يستطيع أحد أن يقوم مبثله وال                 

حاشاȫ أن يكون أول ƭلس : لتشنيع على من يوافق يف ذلك وقال للسلطان بقـريب مـنه وبالȠ يف ا      
جلسـته يف أهبـة امللك تنصر فيه أهل الذمة ألجل حطام الدنيا الفانية فاذكر نعمة اهللا عليك إذ رد                    

فذكر أن اجلاشنكري هو الذي جدد عليهم ذلك        . ملكـك إليك وكبت عدوȫ ونصرȫ على أعدائك       
كري كان من مراسيمك ألنه إƴا كان نائبا لك فǖعجب السلطان ذلك            والـذي فعله اجلاشن   : فقـال 

   464)واستمر هبم على ذلك 
  

ورد الكتاب بإلزام أهل الذمة بالشروط      ( وذكـر ابـن كثري يف أحداث بعȐ السنوات أنه           
العمـرية ويف يوم اجلمعة ǭامن عشر رجب الفرد قرǛ جبامع دمشق باملقصورة حبضرة نائب السلطنة                

عراب وكبار األمراء وأهل احلل والعقد والعامة كتاب السلطان بإلزام أهل الذمة بالشروط             وأمراء األ 
أن اليستخدموا يف شيء من الدواوين السلطانية واألمراء وال يف شيء           : العمـرية وزيادات أخر منها      

مري مـن األشياء وأن ال تزيد عمامة أحدهم عن عشرة أذرع وال يركبوا اخليل وال البغال ولكن احل                 
باألكف عرضا وأن ال يدخلوا احلمامات إال بالعالمات من جرس أو خباŹ حناس أصفر أو رصاص وال        
تدخل نساǗهم مع املسلمات احلمامات وليكن هلن ƥامات ơتص هبن وأن يكون إزار النصرانية من               

حكم كـتان أزرق واليهودية من كتان أصفر وأن يكون أحد خفيها أسود واɇخر أبيȐ وان Ʒكم                 
  465)مواريثهم على األحكام الشرعية

  

                                                           
  16:  ص14:  البداية والنهاية ج463

  
  54:  ص14:  البداية والنهاية ج464
  250:  ص14:  البداية والنهاية ج465
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نودي يف البلد على أهل الذمة   (  ويف أحـداث بعـȐ السـنوات ذكر احلافȘ ابن كثري أنه    
بإلـزامهم بالصغار وتصغري العمائم وأن ال يستخدموا يف شيء من األعمال وأن ال يركبوا اخليل وال                 

م ورقاب نسائهم يف احلمامات أجراس      الـبغال ويركبون احلمري باألكف بالعرض وأن يكون يف رقاهب         
  466)وأن يكون أحد النعلني أسود Ưالفا للون األخرى ففرǳ بذلك املسلمون ودعوا لɈمر بذلك

  
  .اǭɇار عن الفاروȧ يف معاملة أهل الذمة واقتداǒ اخللفاǒ به عƎ العصور اإلسالمية 

كاتبا نصرانيا قال مالك    عـن أŸ موسى رضي اهللا عنه قال قلت لعمر رضي اهللا عنه إن يل                  
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ( قاتلـك اهللا أما مسعت اهللا تعاىل يقول        

أال اơذت حنيفاÝ قال قلت يا أمري املؤمنني يل كتابته وله ) أولـياء بعȐ ومن يتوهلم منكم فإنه منهم         
  .467هم إذ أذهلم اهللا وال أدنيهم إذ أقصاهم اهللادينه قال ال أكرمهم إذ أهاŒم اهللا وال أعز

  
إن املال قد كثر وليس Ʒصيه إال       : وكتب إليه بعȐ عماله يستشريه يف استعمال الكفار فقال        

ال تدخلوهم يف دينكم وال تسلموهم ما منعهم اهللا منه وال           : هـم فاكـتب إلينا مبا ترى فكتب إليه        
ƴمنوهم على أموالكم وتعلموا الكتابة فإǖ468ا هي الرجالت  

 وكتب إىل عماله أما بعد فإنه من كان قبله كاتب من املشركني فال يعاشره وال يوازره وال                   
  .469جيالسه وال يعتضد برأيه فإن رسول اهللا Ɓ يǖمر باستعماهلم وال خليفته من بعده

رانيا ال  وورد عليه كتاب معاوية بن أŸ سفيان أما بعد يا أمري املؤمنني فإن يف عملي كاتبا نص                
يـتم أمر اخلراج إال به فكرهت أن أقلده دون أمرȫ فكتب إليه عافانا اهللا وإياȫ قرأت كتابك يف أمر                    

  .470النصراين أما بعد فإن النصراين قد مات والسالم
  

 وكـان لعمـر رضي اهللا عنه عبد نصراين فقال له أسلم حƓ نستعني بك على بعȐ أمور                  
تعني على أمرهم مبن ليس منهم فŷǖ فǖعتقه وقال اذهب حيث           املسـلمني فإنـه ال ينبغـي لنا أن نس         

  .471شǞت
                                                           

   306 – 305:  ص14:  البداية والنهاية ج466
  

  454: ص 1:  أحكام أهل الذمة ج467
  

  454:  ص1:  أحكام أهل الذمة ج468
  455:  ص1:  أحكام أهل الذمة ج469

  
  455:  ص1:  أحكام أهل الذمة ج470
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وكـتب إىل أŸ هريـرة رضي اهللا عنه أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطاŒم فǖعوذ باهللا أن                   
تـدركين وإيـاȫ، أقم احلدود ولو ساعة من النهار وإذا حضرȫ أمران أحدƵا هللا واɇخر للدنيا فǭǔر              

 تنفد واɇخرة تبقى عد مرضى املسلمني واشهد جنائزهم وافتح بابك نصـيبك مـن اهللا فـإن الدنيا      
وباشـرهم وأبعد أهل الشر وأنكر أفعاهلم وال تستعن يف أمر من أمور املسلمني مبشرȫ وساعد على                 

  .472مصاſ املسلمني بنفسك فإƴا أنت رجل منهم غري أن اهللا تعاىل جعلك حامال ألǭقاهلم
  

لك اخللفاء الذين هلم ǭناء حسن يف األمة كعمر بن عبد العزيز            درج على ذ  : ( قال ابن القيم    
 Ż ذكر أحواهلم اليت كانوا فيها متبعني        473)واملنصـور والرشيد واملهدي واملǖمون واملتوكل واملقتدر        

  . لسنة اخللفاء الراشدين
  

  :وقد ناقȈ بعȐ املعاصرين اǭɇار عن عمر يف املنع من استكتاب غري املسلم مبا يلي 
   .474ه أنكر ذلك على سبيل الورعأن

  :وجوابه من وجوه
عليكم بسنة اخللفاء   ( يلزمنا اتباع ورع عمر ألنه أحرص على اإلسالم منا وقد قال الرسول             

  .وهذا من سنته اليت توافق القرآن والسنة فيتǖكد التمسك هبا) الراشدين املهديني
هم وسامهم اليهود والنصارى    أن املسـلمني ملـا تركوا ورع عمر وخالفوه ذاقوا وبال أمر           

  . وغريهم من أهل الكفر ألوانا من العذاب
أن عمـر استنبط ذلك من النصوص فليس هذا التصرف اجتهادا منه بل هو معƖ النص من                 

  .القرآن والسنة
  . أن عمر Ɓ يلق مثل هذا االعتراض من الصحابة بل عارضه به املعاصرون فقط

  . لتضافر النصوص واملقاصد على معناهأنه قول على جهة اللزوم ال الورع
  

                                                                                                                                                                      
  455:  ص1:  أحكام أهل الذمة ج471

  
  455:  ص1:  أحكام أهل الذمة ج472

  
  456:  ص1:  أحكام أهل الذمة ج473
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كمـا نـوقȈ األǭر عن عمر باخلشية من أن يفتح الباب لألمراء والوالة فيستبيحون األمر                
  .475بإطالق

إذا كان منعه لتلك العلة ومع ذلك خالفوه أال يكون من اخلري العȐ على سنته               :  وجـوابه 
  .بالنواجذ وهو من اخللفاء الراشدين 

  .ل يف االعتراض األول Ż يقال هنا ما قي
  

  .476كما نوقȈ بǖنه اجتهاد مصلحي من ويل األمر
أننا بينا أنه وقتها يتǖكد النهي عنهم ألن مصلحة املسلمني تقتضي املنع من             :  وجـواب هذا  

توليتهم لكثرة خيانتهم وغلبة الغدر عليهم بشهادة النصوص والوقائع فاملصلحة تقضي بإقصائهم وهي             
  .لى مصلحة استكتاهبم فضال عن مصلحة استيزارهممصلحة راجحة تربو ع

وقـد درج العلماء على تعليل حكم املنع من االستعانة هبم يف األمور الكبار وكل ما ذكروه                 
                    ȫمـن العلـل هـو من العلل الظاهرة اليت ال حتتاج إىل ذكاء مفرط إلدراكها ومن هذه احلكم ندر

يف األصول أن درء املفاسد مقدم على جلب        رجحـان جانب املفسدة على جانب املصلحة واملمهد         
يكره أن يستعني مسلم بذمي يف شيء من        : قال بعȐ األصحاب    : ( املصـاſ قال العالمة السفاريين    

قال . أمـور املسلمني مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة يفء وغنيمة وحفȘ ذلك إال لضرورة                
: قال شيخ اإلسالم قدس اهللا روحه       . .. وƵا  وال يكون بوابا وال جالدا وحن     : يف اɇداب الكـربى     

. فمـن أعظـم املصائب على اإلسالم وأهله أن جيعلوا يف دواوين املسلمني يهوديا أو نصرانيا انتهى                  
وألن باالستعانة هبم يف ذلك من املفسدة ما ال Ƹفى وهو ما يلزم عادة أو يفضي إليه من تصديرهم يف                  

قوف املسلمني وابتدائهم بالسالم مع تذلل املسلمني بني أيديهم         اŎـالس والقـيام هلم وجلوسهم وو      
وخضـوعهم لـديهم والتملق وإșهار احلب واإلعزاز هلم ملا يلزم من ذلك الحتياجهم إليهم لكون                

  .477)الديوان يف أيديهم 

  
بǖن عدم األمر بالشيء ال يدل      "  Ɓ يǖمر باستعماهلم     ρإن رسول اهللا    " كما نوقȈ قول عمر     

  .478هي عنهعلى الن
وعجـيب جدا أن يطعن يف استدالل الفاروق مبثل هذه الشبهات، وكان على املعترض أن               

     Ƒيعلـم أن النρ               ى عن استعماهلم أيضا يف نصوص كثرية أفادت ذلكŒ مر باستعماهلم فقدǖي Ɓ كما 
                                                           

  376االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي  د عبد اهللا الطريقي ط مؤسسة الرسالة ص :  اظ 475
  376االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي  د عبد اهللا الطريقي ص :  اظ 476
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  377االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي  د عبد اهللا الطريقي ص :  اظ 478
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حƓ  وغريه من النصوص، و   "  إين واهللا ال آمن يهود على كتاρ " :         Ÿمبـنطوقها ومفهـومها كقوله      
       Ƒعلـى تقديـر أن النρ                يقتصر عليها فلم Ɠتنته إىل هذا احلد ح Ɓ ينه عن استعماهلم فإن القضية Ɓ 

تقف عند عدم األمر باستعماهلم بل تعدت ذلك إىل ترȫ استعماهلم وقصده والتشوف إليه وليس هذا                
وليس هو تركا   مـن بـاب الترȫ مع قيام املقتضي الستعماهلم ولكن ألنه ترȫ مقصود متشوف إليه                

    Ƒاتفاقـيا فالنρ                  االستعانة هبم وهذا ال يكون هبذه القوة إال إذا ȫيف كل مرة ويف كل واقعة يقصد تر 
فعمر Ɓ  . كان تركا امتثل فيه للنهي عن استعماهلم فالترȫ هنا اكتسب حجيته ألنه امتثال لنهي سابق              

يف عدم األمر بل الدليل عنده أعم من        حصر الدليل   "  Ɓ يǖمر باستعماهلم     ρإن النƑ   : يقصـد بقوله    
  . ذلك إذ فيه القصد إىل تركهم كما فيه النهي عن استعماهلم

  
  479.كما نوقȈ مبناقشات أخرى ال طائل من إيرادها لشدة ضعفها

  
  .من عمل اخللفاǒ الذين Ƭم لساȷ صدȧ يف األمة

ني وتوليتهم املناصب   وƁ يكن من هدي اخللفاء الراشدين استعمال أهل الذمة يف أمور املسلم           
وإطالعهـم على األسرار وإشراكهم يف بعȐ الرأي فكانوا يف ذلك تابعني لسنة نبيهم وما نص عليه                 

  .القرآن العظيم
وقـد أفاض ابن القيم يف بيان سرية اخللفاء مع أهل الذمة وعقد لذلك فصال ماتعا تنشرǳ له             

ودرج على ذلك   : حاب اجلحيم قال فيه     صدور أتباع الرسول أورده بعد بيان سرية الفاروق مع أص         
اخللفـاء الـذين هلـم ǭناء حسن يف األمة كعمر بن عبد العزيز واملنصور والرشيد واملهدي واملǖمون                  

  . وساق من أخبارهم مع أهل الذمة يف هذا الشǖن الكثري الطيب480.واملتوكل واملقتدر
واستنصحوا أعداء اهللا وأطاعوهم وƁ يدخل اخلذالن على اخللفاء إال عندما احنرفوا عن اجلادة 

يف بعـȐ األمر فهناȫ حدث يف اإلسالم أمر عظيم عز استدراكه ولوال أن اهللا تعاىل تعهد حبفȘ دينه                   
  . لضاع اإلسالم وباد

  
ومع كل هذا كان إلزامهم الغيار والذلة من غري șلم هلم فقد حدث أن أخذت أموال نساء                 

ردها عليهن حƓ قال ابن كثري إن األخذ من النساء أفحȈ           النصـارى șلما فورد املرسوم السلطاين ب      
   481وأبلȠ يف الظلم

                                                           
-376د عبد اهللا الطريقي ط مؤسسة الرسالة ص " االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي "  راجع هذه املناقشات يف كتاب   479
377  
   493-456 -1 راجع ذلك يف أحكام أهل الذمة 480
  317:  ص14: لبداية والنهاية ج اظ ا481
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فالشـروط العمرية املباركة كانت مظهر عز اإلسالم وعز االنتماء إليه ومظهر بغȐ الكفر              
وبغȐ أهله وبغȐ االنتماء إليهم والتشبه هبم لذلك كان العامة والعلماء الصادقون يفرحون بتجديد              

ل الذمة فاألمة كانت واعية يقظة بعلمائها وعامتها فقد كانوا يفرحون بذلك            تلـك الشروط على أه    
ألن إذالل أعداء اهللا تعاىل مقصد شرعي وهذا يدل على أن نظام احلكم اإلسالمي عرب العصور رغم                 
ما أصابه من الوهن والضعف إال أنه șل نظاما إسالميا قائما على اإلسالم عقيدة وشريعة ووالء وبراء              

خـل الداخل على طائفة من العلماء فنصبوا أنفسهم مدافعني عن اليهود والنصارى يف وقت               حـƓ د  
ضعف اإلسالم وزوال دولتهÜ ومعلوم أن إلغاء احلكم باإلسالم ومن Ż إلغاء الشروط العمرية املباركة               

حلقوق Ʒ Ɓدث إال يف العصور احلديثة حيث أسقطت اخلالفة وحلت Ʈلها الدول الوضعية اليت تقيم ا               
  .والعالقات على أساس املواطنة

  
  .االعتبار الصحيǭ :Ǵانيا 

وقـد مضى يف ǭنايا البحث كله ال سيما يف فصل معاملة أهل الذمة ويف فصل داللة القرآن                  
العظـيم والسنة النبوية الشريفة بيان كثري من أوجه االعتبار على حترƇ استيزار الذميني فقد أشرنا إىل                 

 مناص من إجياز القول يف هذا املوطن لعظيم نفع املسǖلة وكبري خطورőا وباهللا              كثري من ذلك ولكن ال    
  .تعاىل وحده التǖييد والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل

  
 ƙضرب ɂعل Ǵايل وتفصيلي: االعتبار الصحيƤإ.  

 يف  فاألصل فيه أنه ال يستوي املؤمنون والكفار ال يف أحكام الدنيا وال           االعتبار اإلƤايل   فǖما  
أحكـام اɇخـرة ألن املؤمنني أولياǗه والكفار أعداǗه وهو أعدل من أن يسوي بينهم يف األحكام                 
واجلزاء لذلك وقع التفريق بينهما يف األحكام وها حنن أوالء نذكر نبذا من ذلك ơدم املقصد وتوضح                 

  . املراد
  

ن من عرف بالعداوة    فـبحكم االعتبار الصحيح إمجاال يستحيل يف العادة أن Ƹلص هلذا الدي           
والكـيد له وتواتر ذلك عنه فحكم العقول والفطر يŷǖ ذلك كما يǖباه دين اهللا تعاىل وشرعه، وأهل                  

 كفروا باهللا   - ال سيما على القول بإدخال الوǭنيني يف الذمة        -الذمـة مـن اليهود والنصارى وغريهم      
يف إطفاء نوره وتبديل كلماته     تعـاىل وكذبـوا رسله وكانوا على رهبم șهريا فهم أعداǗه الساعون             

فكـيف ينقلـبون عيـبة نصح لدينهÝ هذا من أƮل احملال، فالعقل الصريح يقضي بوجوب إقصائهم                 
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وإذالهلـم وإخـزائهم الستكبارهم عن عبادة اهللا تعاىل وتكذيبهم له وعداوőم لرسله Ż هذا العقل                
  . الصريح Ʒيل أن Ƹلص العبد ملن يعاديه أشد العداوة

    
 آخـر من وجوه االعتبار اإلمجايل ملخصه أن اخللطة سبب للتǭǖر بǖخالق األغيار              ووجـه 

والتولية سبب من أسباب اخللطة فهي تدعو إىل احملبة واملواالة لذلك كان املسلمون الذين يعيشون مع                
 الذين اليهود والنصارى أقل إميانا من املؤمنني الذين ال Ƹالطون اليهود والنصارى بل اليهود والنصارى       

  .Ƹالطون املسلمني ويعيشون معهم أقل شرا من غريهم من اليهود والنصارى
    

 فملخصه أن الشريعة احلكيمة أمرت بكثري من الفروع وكان قصدها           االعتبار التفصيلي وأما  
مـن ذلـك إذالل أهـل الذمـة وإصغارهم وال يصح أن تǖمر يف تفاصيلها مبا فيه قهرهم وإذالهلم                    

 إليهم والية يكونون هبا على املسلمني سادة ووزراء هل يǖمر دين اهللا هبذا Ý وهل                وإصغارهم Ż تسند  
Ʒـرم اهللا تعـاىل شيǞا Ʒ Żل ما هو أعظم حرمة منهÝ وهل يفرق اهللا تعاىل بني املتماǭلني وجيمع بني                     

Ý املختلفني  
له لعلم من ذلك إن سياسة امللوȫ تŷǖ هذا كل اإلباء فلو أن ملكا أمر وزيره بإهانة عبد وإذال              

حـرمة إشراكه يف بعȐ األمر فكيف ينسب هذا إىل من شريعته حكمة كلها ومصلحة كلها وعدل                 
  . كلها

بدئهم بالسالم فإذا منعنا من إكرامهم ببدئهم بالسالم فكيف تسمح فقـد Œانا اهللا تعاىل عن       
           Ýيقف فقهاء    ل الشـريعة بإكـرامهم مبا هو أعظم كاحلمل على الرقاب بتوليتهم واستيزارهم Ɓ ذلك

احلـديث على املنع من بدئهم بالسالم بل نظروا إىل فحوى النص وحلنه وخطابه فكرهوا ما هو مثله                  
على املنع من السالم قول بعضهم كيف أصبحت فكيف يكون قياس ما هو أعظم               وقاسوا   وأوىل منه 

 Ý كاستيزارهم ورفعهم وإكرامهم بالواليات  
  

م ألنه يف معƖ السالم أو أكثر كما Ʒرم تصديرهم يف اŎالس،            القيام هل كما Œى الشارع عن     
فإذا Œى عن التسليم عليهم وأمر باضطرارهم إىل أضيق الطريق فمنعه من القيام هلم أوكد ألن الشريعة                 
ال متنع من شيء Ż تفتح الطرق املؤدية إليه والوسائل إىل فعله وإذا كان القيام للمسلم ال جيوز لورود                   

كيف بالقيام للكافر، فإذا منع القيام هلم وتصديرهم يف اŎالس فكيف يسمح مبا هو أعظم من                النص ف 
 Ýذلك كاستيزارهم وتوليتهم  

  
وقد بينا أن هذا احلكم دليل      ،  علو بنياŒم على أبنية املسلمني    ونص الفقهاء على املنع من أن ي      

مقاصده يف عملية االستنباط فكون واضح على عمق مدارȫ فقهاء اإلسالم واعتمادهم روǳ التشريع و        
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عـدو اهللا املǖمور بإصغاره وإذالله واضطراره إىل أضيق طريق ميلك بيتا أعلى من بيوت املسلمني فيه                 
" مـن معـاين علوه عليهم ما هو șاهر متام الظهور وهذا ينايف مقاصد الشارع احلكيم واملقرر أن                   

ع عند العلماء ليست حلق اجلار وال حملȐ حق  الدار           وبينا أيضا أن علة املن    " اإلسـالم يعلو وال يعلى      
بـل املنع حق هللا تعاىل وعليه فال يشرع للواحد منهم تعلية بنائه ولو رضي جاره املسلم بذلك بل لو                    

  .كان البناء ملسلم وذمي معا فإن تعليته على أبنية املسلمني ال جيوز على الصحيح
 من تسوية مƕلته مبƕلة املسلم فكيف بعلو بنيانه على          فاملسـاواة يف ƭرد البناء ưنوعة ملا فيها       

بناء املسلم فهذا أوىل باملنع، وأوىل باملنع وأحرى علو مƕلته بالوșائف والوزارات فإنه إذا Ɓ يكن له                 
أن يساوي املسلم يف البناء وامللبس واملركب فكيف يساويه فيما هو أعظم فضال عن أن يفضل عليه                 

  عليهÝويترأس عليه ويوىل 
  

أŒم مينعون من اơاذ السالǳ بشƓ أنواعه ومن تعلم الرمي وسائر           ونـص الفقهاء أيضا على      
ألن متكينهم من ذلك هو متكني هلم من إعداد القوة اليت ترهب املسلمني وال  الفـنون القتالية واحلربية  

بǖنه يعني على ( Ƹفـى مـا يف ذلـك من املخاطر على اإلسالم ودولته لذلك علل العلماء هذا املنع       
   .482)احلرب

فـإذا كان منعهم من اكتساب السالǳ والتمرس عليه ưنوعا ملا يف ذلك من املخاطرة على                
الدولة اإلسالمية فإن من أعظم السالǳ متكينهم من الوزارات والواليات ألن نكايتها يف األمة أعظم               

م أخبار الدولة زيادة على ما يف مـن نكاية السيف إذ يصريون عينا ألهل احلرب وșهرا هلم ينقلون هل   
    .تسليطهم على املسلمني من إهانتهم وإرهاقهم ورفعهم على رǗوسهم ومتكينهم من رقاهبم 

  
فإذا ردت شهاداőم على املسلمني فكيف       وتقـرر يف الشرع أŒم ال يشهدون على املسلمني          

         Ɩوز واليتهم واستيزارهم عليهم والشهادة ما منعت إال لتضمنها معƟ      الوالية فكيف مبا حقق الوالية 
  .يف أكمل صورها وهي التولية واالستيزار فهذا أوىل بǖن مينع من الشهادة

  
ومـن وجوه االعتبار أن الكافر ال يكون وليا على املسلمة يف النكاǳ ولو كان أباها ألنه ال                  

ساء والرجال فهو أوىل    واليـة له عليها ومعلوم أن استيزاره فيه أعظم من والية النكاǳ ولكن على الن              
باملـنع كـذلك نص فقهاء املالكية على أنه ال جيوز توكيل الكافر يف Ưاصمة املسلم وșاهر جدا أن                   

  .استيزاره على املسلمني فيه من التسلط والسبيل أعظم ưا يف توكيل اخلصومة
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  .شرع من قبلنا
يف حجيته إذ نسلك له     وشرع من قبلنا يقضي مبنع استيزار الذميني من غري تعرض للخالف            

  :وذلك من وجهني . مسلكا Ʒصل املطلوب مبا يشبه االتفاق
أن ưـا ال Ƹـتلف فيه أن شرع اخلليل مستثư Ɩا وقع فيه اخلالف ألمر اهللا تعاىل                  : األول  

:النحل) (ا كǈانǈ مĈنŁ الǐمłشŃرĈكĈنيǊǭ   Łمŉ أǈوŃحŁيŃنŁا إĈلǈيŃكŁ أǈنĈ اتŉبĈعŃ مĈلƋةǈ إĈبŃرŁاهĈيمŁ حŁنĈيفاǄ وŁمŁ        ( باتباعه فقد قال تعاىل     
فـنحن مǖمـورون باتـباع إمام احلنفاء، وقد قال تعاىل مبينا براءته من قومه الكافرين آمرا                 )  123

رŁآءć قǈدŃ كǈانŁتŃ لǈكǊمŃ أǊسŃوŁةǆ حŁسŁنŁةǆ فĈي إĈبŃرŁاهĈيمŁ وŁالƋذĈينŁ مŁعŁهł إĈذǐ قǈالǊوا لĈقǈوŃمĈهĈمŃ إĈنŉا بł             ( باالقـتداء به يف ذلك      
                 ĈهƋاللĈوا بłنĈمŃؤłى تŉتŁح ǄداŁبǈأ ćاءŁضŃغŁبǐالŁو ǊةŁاوŁدŁعǐال łمǊكŁنŃيŁبŁا وŁنŁنŃيŁا بŁدŁبŁو ŃمǊكĈا بŁنŃرǈفǈك ĈهƋالل Ĉونłد ŃنĈم ǈونłدłبŃعŁا تŉمĈمŁو ŃمǊكŃنĈم

 łهŁدŃحŁفهل تراه ) 4:املمتحنة) (وρ Ý مع التصريح هلم بالبغضاء والعداوة يدنيهم ويقرهبم   
  

ـ  أن مسǖلة االستيزار وإن كانت يف الظاهر فرعا فقهيا إال أŒا عند سرب حقيقتها تعد               : ثاين  ال
مـن مسائل االعتقاد لتعلقها بعقيدة مواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين فظاهرها فرعي وباطنها عقدي               

  قǈدŃ (قوله تعاىل وما كان كذلك ال ơتلف فيه الشرائع وامللل بل كل األنبياء يعملون به لذلك قيل يف 
          łهŁعŁم ŁينĈذƋالŁو ŁيمĈاهŁرŃبĈي إĈف ǆةŁنŁسŁح ǆةŁوŃسǊأ ŃمǊكǈل ŃـتŁانǈالكفر        ) ك Ȑم األنبياء بعده، فكلهم كان على بغŒأ

. والكافرين والرباءة منهم والتصريح هلم بالعداوة والبغضاء حƓ يعبدوا اهللا تعاىل وحده ويطيعوه وحده      
  .ملعاداة ال ơتلف شرائعهم يف املسǖلة Ʈل البحث وباهللا تعاىل التوفيقفعلى عقيدőم يف املواالة وا

  
  .املصلحة: ǭالǮا 
تقرر النهي عن استيزار الذميني بالكتاب والسنة واإلمجاع املستيقن واالعتبار الصحيح            بعدما

خرى ملا وشـرع من قبلنا فاملصلحة املعتربة أيضا هي من أدلة املنع من ذلك فهي دليل șهري لألدلة األ           
  .بني مجيعها من املناسبة والتناسق

   
واملصـلحة هنا ندركها مبا يف األدلة السابقة إذ املصلحة فيها منصوصة فهي مصلحة شرعية               
ǭابـتة بالنص واإلمجاع واالعتبار فال نزاع فيها بني األصوليني لثبوőا هبذه األصول ولكن نبين الكالم                

ن القرآن العظيم والسنة املطهرة واإلمجاع واالعتبار Ɓ يدل أي          هنا يف املصلحة املرسلة ونفرض جدال أ      
 Ý استيزار الذميني فكيف يستنبط احلكم من املصلحة Ƈمنها على حتر   

  
  .معƖ قاعدة املصلحة
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املصـلحة املرسـلة هي املصلحة اليت Ɓ يشهد الشارع بإلغائها وال باعتبارها فهي من جهة                
 مبناها على مالءمة مقصود الشارع حبيث يوجد هلا جنس          الشـواهد اخلاصـة مسكوت عنها ولكن      

  . معترب على اجلملة ال على اخلصوص
ومـثال مـا ذكرنا اتفاق الصحابة على مجع املصحف من غري أن يتقدم هلم عن اهللا تعاىل                  

 نص خاص يف ذلك ولكن نظروا إىل مالءمته لتصرفات الشارع الذي مدǳ نفسه حبفظه               ρورسـوله   
  . ه حفȘ للشريعة كلها من الضياع والتبديلومجعه، ويف حفظ
  

 الذي ال شك فيه أن ملالك ترجيحا على غريه من الفقهاء يف هذا              ( : وقـال ابن دقيق   
الـنوع ويلـيه أƥـد بن حنبل وال يكاد Ƹلو غريƵا عن اعتباره يف اجلملة ولكن هلذين ترجيح يف                    

   483)االستعمال هلا على غريƵا
  

      Ƈاستيزارهم هو املالئم لتصرفات الشارع وملقصوده من التشريع ألن     فال شك أن القول بتحر
شـواهده العامة تقضي باضطرارهم إىل أضيق الطريق وعدم بداءőم بالسالم وإلزامهم اجلزية عن يد               
وهـم صـاغرون وال شـك أن القول بإبعادهم عن الوșائف السلطانية يتناغم ويتالءم مع مقصود                 

 والدولة اإلسالمية إذ هذا يستدعي إبعاد حƓ املسلمني الفاسقني عن           الشارع العام من حفȘ الشريعة    
تلك الوșائف فكيف بالكفار الذين ما جربنا عليهم إال اخليانة والغدر فلو Ɓ ترد الشواهد اخلاصة اليت              

  .تقضي بوجوب إبعادهم لكانت املصلحة يف إبعادهم ألŒا تالئم مقصود الشارع
  

يزارهم للمصلحة هو من باب إعمال املصلحة امللغاة اليت شهد          وال شك أيضا أن القول باست     
  . الشرع عموما وخصوصا بإلغائها بكثرة نصوصه وأصوله اليت مضى لنا منها الكثري الطيب

هي اليت شهد الشارع بإلغائها وإبطاهلا، مثاهلا أن الشريعة حددت كفارة            فاملصـلحة امللغاة    
فإن وقع العجز عنه انتقل العبد إىل غريه، وال Ƹري العبد بني            الـوطء يف رمضان ورتبتها بدءا بالعتق        

أنواع هذه الكفارة ألن هذا األمر مقدر ال يصح أن تعمل فيه اɇراء، فمن أفƓ ملكا موسرا بالصيام                  
مـراعيا املصلحة املزعومة اليت مفادها أن امللك ال يƕجر بالعتق وإƴا الذي يزجره الصيام، كان قوله                 

  . استصالǳ يف موطن مقدرفاسدا ألنه
فهذا ال خالف يف بطالنه ملخالفته النص وفتح هذا يؤدي إىل تغيري حدود             ( :قـال ابن قدامة   

  484). الشرع
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  .االستحساȷ: رابعا 

وحـƓ االستحسان ال يكون حجة ملن جوز استيزار الذمي ألن معناه الصحيح هو العدول               
الدليل الذي جيعل استيزاره معدوال به عن حكم        باملسǖلة عن حكم نظائرها لدليل أوجب ذلك، فإن         

                Ɩنظائره غري موجود إذ كل األدلة متناغمة ومتضافرة على القول باملنع إال أن يكون االستحسان مبع
التشريع من دون اهللا تعاىل بالرأي احملȐ وقد ذمه السلف وغريه وعدوه من باب التشريع من دون اهللا                  

 املسǖلة Ʈصورة يف Ɵويز استيزار الذمي بل ينفتح الباب حƸ Ɠرج العبد             تعاىل فعلى هذا املعƖ ال تبقى     
ــرباƵة   ــن الـــــــــ ــذلك إىل ديـــــــــ   .  بـــــــــ

   
  . الƎهاȷ التارƸي والواقعي: ǹامسا 

ومعـرفة حكم استيزار الذميني لو Ɓ يثبت فيه إال واقعهم قدميا وحديثا وما فعلوا باملسلمني                  
بذلك حجة وبرهانا على القول بتحرƇ استيزارهم ألن        مـن أفاعـيل وال يزالون يفعلون ذلك لكفى          

حكـم اهللا تعاىل يف استيزارهم ينبين على معرفتهم فإذا عرفناهم عرفنا حكم اهللا تعاىل فيهم فالقضية                 
األوىل معرفتهم والثانية معرفة حكم اهللا تعاىل فيهم بعموم ويف استيزارهم           : مـركبة مـن نقطـتني       

  . خبصوص 
املعرب عنها بفقه الواقع الذي ال بد منه للمفيت حƓ تصيب فتياه كبد             وقضـية معـرفتهم هي        

الصـواب وال تطيȈ سهمه يف غري طائل فهي أشبه شيء بتحقيق املناط وإنزال حكم اهللا تعاىل على                  
  .الواقعة بعد فقهها

  
 وهذا واقع أعداء الرسل بني أيدينا وموقفهم من املسلمني فإليه التحاكم وال أșننا حنتاج إىل              
الـبحث عـن القـرائن واألمارات ألن األدلة على عداوőم لɌسالم واملسلمني صارت من املعلوم                
بالضـرورة الواقعية اليت ال ينكرها إال جاهل أو من طمس اهللا بصريته واحناز إىل أعداء اهللا لنفاق يف                   

  .قلبه
  

إĈنǐ : ( ال سبحانه   وقـد أشار اهللا تعاىل إىل متعن واقع القوم ألخذ احلكم واألخذ باحلزم فق               
           ǈونłرǊفǐكŁت Ńوǈوا لŊدŁوŁو ĈوءŊالسĈب ŃمłهŁتŁنĈسǐلǈأŁو ŃمłهŁيĈدŃيǈأ ŃمǊكŃيǈلĈوا إǊطłسŃبŁيŁو ăاءŁدŃعǈأ ŃمǊكǈوا لłونǊكŁي ŃمǊوكǊفǈقǐثŁ2:املمتحنة) (ي

 (  
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  ) 10:التوبة) (ونǈال يŁرŃقǊبłونǈ فĈي مłؤŃمĈنą إĈلǎاǄ وŁال ذĈمŉةǄ وŁأǊولĈǞǈكŁ هłمł الǐمłعŃتŁدł(  وقال تعاىل 
   

ففـي اɇية األوىل أراد أŒم إن قدروا على املسلمني، واستولوا عليهم ساموهم سوء العذاب،      
وهذا الكالم له شواهد يف التاريخ فعندما تغلب الصليبيون على املسلمني يف األندلس أبادوا املسلمني               

بوسع املسلمني أيام عزهم وقوőم أن يبيدوا       إبادة تامة بعد أن استقر املسلمون فيها ƣانية قرون، وكان           
كـل الطوائف غري اإلسالمية، وأن يسحقوها سحقا تاما، ولكن الدين اإلسالمي رحيم حƓ بǖعدائه               
رفيق هبم، واليهود اليوم عندما تغلبوا على املسلمني فعلوا باملسلمني مثل ما فعل الصليبيون قبلهم فقد                

مǞات اɇالف، وال زالوا يطاردون البقية الباقية من الفلسطينيني         شـردوا املاليـني من السكان وقتلوا        
خـارج فلسـطني، وعداوة اليهود لنا ليست عداوة عرقية أو طمعا يف البالد واالقتصاد، كما يصور                 
ذلـك السذǎج البلهاء من الناس بل هي عداوة عقيدة ودين، وهذا ما يدل عليه قوهلم وفعلهم فعندما                  

Ɵمهر اجلنود من اليهود حول حائط املبكى ) م1967-هـ1387(دس عام دخلت قوات اليهود الق
يا لثارات خيرب، Ż أخذوا     ... كمـا يزعمون، وأخذوا يهتفون مع موسى ديان، وهذا يوم بيوم خيرب           

  485!!!ينشدون حطوا املشمȈ على التفاǳ دين Ʈمد وىل وراƮ ،ǳمد مات وخلف بنات
  

ƙاملسلم Ȝم ƙنيǭالو Ȝواق.  
ج عداوőم لɌسالم واملسلمني إىل كبري بيان فقد ƥلت الوǭنية العربية بادǛ ذي بدء              وال حتتا 

عـبء مناهضة دعوة اإلسالم وفعلت األفاعيل باملسلمني يف مكة حني كانوا مستضعفني Ż تتبعتهم               
بالعـداوة حـƓ وهم دولة يف املدينة فما زال ذلك ديدŒا معهم حƓ كسر اهللا تعاىل شوكتها ونصر                   

لǈتŁجĈدŁنƋ أǈشŁدŉ النŉاسĈ عŁدŁاوŁةǄ لĈلƋذĈينŁ آمŁنłوا الǐيŁهłودŁ       : ( ه املـوحدين وجنده املسلمني وقد قال تعاىل         حـزب 
وŁدŉ الƋذĈينŁ كǈفǈرłوا لǈوŃ تŁغŃفǊلǊونǈ عŁنŃ أǈسŃلĈحŁتĈكǊمŃ وŁأǈمŃتĈعŁتĈكǊمŃ        (  وقال أيضا   ) 82:املائدة) (وŁالƋـذĈينŁ أǈشŃرŁكǊوا    

  ǈونǊيلĈمŁيǈف    ǄةŁدĈاحŁو ǄةǈلŃيŁم ŃمǊكŃيǈلŁ( وقال أيضا   ) 102:النساء) (ع       ŃمǊيكĈوا فłبǊقŃرŁال ي ŃمǊكŃيǈلŁوا عłرŁهǐظŁي ǐنĈإŁو ŁفŃيǈك
ǈونǊقĈاسǈف ŃمłهłرǈثǐكǈأŁو ŃمłهłوبǊلǊى قŁبǐǖŁتŁو ŃمĈهĈاهŁوǐفǈǖĈب ŃمǊكŁونłضŃرłي ǄةŉمĈال ذŁو ǄاǎلĈ8:التوبة) (إ.(  

  
 العربية إذ الكفر ال جنسية له فهو ملة واحدة بل كان ذلك             وليس األمر مبقصور على الوǭنية    

مصري اإلسالم واملسلمني مع كل الوǭنيات قدميها وحديثها وهؤالء التتار فعلوا باملسلمني ما تشيب له               
الـولدان مـن الفظائـع واجلرائم إىل حد يكاد العقل Ʒيله ولكنه واقع ما له من مدفع ولنترȫ اŎال             

 هـ فقد ذكر ưاألة     Ʒ656دǭنا عن ذلك يف أحداث سنة ست وƦسني وستمائة          للحافȘ ابن كثري    
الرافضـة للتتار وكيف زينوا هلم غزو بغداد وقتل اخلليفة والفقهاء واألعيان والعلماء أخذا بثǖرهم من          
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ن ومالوا على البلد فقتلوا مجيع من قدروا عليه م        : ( أهل اإلسالم الذين كانوا قاتلوهم يف Ʈلتهم قال         
الـرجال والنسـاء والـولدان واملشايخ والكهول والشبان ودخل كثري من الناس يف اɇبار وأماكن                
احلشوȇ وقƖ الوسخ وكمنوا كذلك أياما ال يظهرون وكان اجلماعة من الناس جيتمعون إىل اخلانات               

ون منهم إىل   ويغلقـون عليهم االبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار Ż يدخلون عليهم فيهرب             
أعـايل االمكـنة فيقتلوŒم باألسطحة حƟ Ɠري امليازيب من الدماء يف األزقة وكذلك يف املساجد                
واجلوامع والربط وƁ ينǰ منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجǖ إليهم وإىل دار                 

 عليه أمواال جزيلة حƓ سلموا      الوزيـر ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا هلم أمانا بذلوا           
وسـلمت أمواهلم وعادت بغداد بعد ما كانت آنس املدن كلها كŒǖا خراب ليس فيها إال القليل من                  
الـناس وهم يف خوف وجوع وذلة وقلة وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه احلادǭة جيتهد يف صرف                  

م املستنصر قريبا من مائة ألف مقاتل       اجليوȇ وإسقاط امسهم من الديوان فكانت العساكر يف آخر أيا         
مـنهم مـن األمراء من هو كامللوȫ األكابر األكاسر فلم يزل جيتهد يف تقليلهم إىل أن Ɓ يبق سوى                    
عشـرة آالف Ż كاتب التتار وأطمعهم يف أخذ البالد وسهل عليهم ذلك وحكى هلم حقيقة احلال                 

نة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضة وأن   وكشف هلم ضعف الرجال وذلك كله طمعا منه أن يزيل الس          
  يقيم خليفة من الفاطميني وأن يبيد العلماء واملفتني واهللا غالب على أمره وقد رد كيده يف حنره 

 وقد اختلف الناس يف كمية من قتل ببغداد من املسلمني يف هذه الوقعة فقيل ƣاƴائة ألف وقيل ألف                   …
 وكان دخوهلم إىل بغداد يف أواخر احملرم وما         …ى ألفي ألف نفس     ألف وƣاƴائة ألف وقيل بلغت القتل     

زال السـيف يقـتل أهلها أربعني يوما وكان قتل اخلليفة املستعصم باهللا أمري املؤمنني وقتل معه ولده                  
Ż قتل ولده األوسط أبو الفضل عبد الرƥن وأسر ولده األصغر مبارȫ .. األكـرب أبـو العباس أƥد       

ثالث فاطمة وخدجية ومرƇ وأسر من دار اخلالفة من األبكار ما يقارب ألف بكر              وأسـرت أخواته ال   
وقتل أستاذ دار اخلالفة الشيخ Ʈيي الدين يوسف بن الشيخ أŸ الفرج بن اجلوزي وكان               ..فـيما قيل  

عـدو الوزير وقتل أوالده الثالǭة عبد اهللا وعبد الرƥن وعبد الكرƇ وأكابر الدولة واحدا بعد واحد                 
هم الديودار الصغري ƭاهد الدين أيبك وشهاب الدين سليمان شاه ومجاعة من أمراء السنة وأكابر               مـن 

الـبلد وكان الرجل يستدعى به من دار اخلالفة من بين العباس فيخرج بǖوالده ونسائه فيذهب به إىل                  
يه وقتل شيخ   مقـربة اخلالل Ɵاه املنظرة فيذبح كما تذبح الشاة ويؤسر من Ƹتارون من بناته وجوار              

الشـيوǷ مـؤدب اخللـيفة صدر الدين علي بن النيار وقتل اخلطباء واألئمة وƥلة القرآن وتعطلت                 
املساجد واجلماعات واجلمعات مدة شهور ببغداد وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه اهللا ولعنه أن يعطل               

 للرافضة مدرسة هائلة    املسـاجد واملـدارس والربط ببغداد ويستمر باملشاهد وƮال الرفȐ وأن يبين           
وانقضت األربعون يوما بقيت    ..ينشرون علمهم وعŁلǈمهم هبا وعليها، فلم يقدره اهللا تعاىل على ذلك            

بغـداد خاوية على عروشها ليس هبا أحد إال الشاذ من الناس والقتلى يف الطرقات كŒǖا التلول وقد                  
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ري اهلواء فحصل بسببه الوباء الشديد      سقط عليهم املطر فتغريت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد وتغ         
حƓ تعدى وسرى يف اهلواء إىل بالد الشام فمات خلق كثري من تغري اجلو وفساد الريح فاجتمع على                  

وملا نودي ببغداد باألمان خرج من حتت األرض من         ..الناس الغالء والوباء والفناء والطعن والطاعون       
تى إذا نبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا فال يعرف           كـان باملطامري والقƖ واملقابر كŒǖم املو      

  486. )الوالد ولده وال األǷ أخاه وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتالحقوا مبن سبقهم من القتلى
  

هذه صورة من : ( قـال األستاذ سيد قطب تعليقا على ƭازر التتار وما فعلوه بǖهل اإلسالم    
فهل كانت صورة   . كون على املسلمني فلم يرقبوا فيهم إال وال ذمة          الواقع التارƸي، حينما șهر املشر    

 Ý ية من املاضي البعيد املوغل يف الظلمات، اختص هبا التتار يف ذلك الزمانƸتار  
إن ما وقع من الوǭنيني اهلنود      !  إن الواقع التارƸي احلديث ال ơتلف صوره عن هذه الصورة           !  كال  

إن ƣانية  . .  شناعة وال بشاعة عما وقع من التتار يف ذلك الزمان البعيد             عند انفصال باكستان ال يقل    
 ưن أفزعتهم اهلجمات الرببرية املتوحشة على املسلمني        -ماليـني مـن املهاجرين املسلمني من اهلند         

!  قد وصل منهم إىل أطراف باكستان ǭالǭة ماليني فقط           -الـباقني يف اهلند فǭǔروا اهلجرة على البقاء         
ـ  طلعت عليهم العصابات اهلندية الوǭنية املنظمة . . ا املاليـني اخلمسـة الباقية فقد قضوا بالطريق        أم

املعـروفة للدولـة اهلـندية جـيدا واليت يهيمن عليها ناس من الكبار يف احلكومة اهلندية ، فذحبتهم                   
شاعة منكرة ،   كاخلراف على طول الطريق ، وتركت جثثهم Œبا للطري والوحȈ ، بعد التمثيل هبا بب              

أما املǖساة البشعة املروعة    ! . . .  على ما صنعه التتار باملسلمني من أهل بغداد          - إن Ɓ تزد     -ال تقل   
               Ź فني املسلمني يف أحناء اهلند إىل باكستان ، حيثșاملـنظمة فكانت يف ركاب القطار الذي نقل املو

يف دوائر اهلند إىل باكستان واجتمع يف هذا        االتفاق على هجرة من يريد اهلجرة من املوșفني املسلمني          
ودخل القطار باخلمسني ألف موșف يف نفق بني احلدود اهلندية          . . القطـار Ʀسـون ألف موșف       

وخرج من الناحية األخرى وليس به إال أشالء ưزقة متناǭرة يف           ]  . . ưر خيرب   [ الباكستانية يسمى     
وƁ تسمح له   .  الوǭنية املدربة املوجهة ، القطار يف النفق         لقد أوقفت العصابات اهلندية   ! . . القطـار   

وصدق قول اهللا ! . . باملضـي يف طـريقه إال بعد أن حتول اخلمسون ألف موșف إىل أشالء ودماء              
وما تزال هذه املذابح تتكرر يف      . . كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة             :  سبحانه

 Ɠصور ش .  
لقد . . . ل خلفاء التتار يف الصني الشيوعية وروسيا الشيوعية باملسلمني هناŻ             Ý ȫ ماذا فع  

وما تزال  . . مبعدل مليون يف السنة     . . أبـادوا من املسلمني يف خالل ربع قرن ستة وعشرين مليونا            
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. ان  ذلك غري وسائل التعذيب اجلهنمية اليت تقشعر هلوهلا األبد        . . عمليات اإلبادة ماضية يف الطريق      
لقد . . ويف هـذا العام وقع يف القطاع الصيين من التركستان املسلمة ما يغطي على بشاعات التتار                 

وكلف املسلمون حتت وطǖة    . جـيء بǖحـد الزعماء املسلمني ، فحفرت له حفرة يف الطريق العام              
مجيعا لتسخدمها يف   اليت تتسلمها الدولة من األهايل      [ التعذيب واإلرهاب، أن يǖتوا بفضالőم اɇدمية         

وșلت . . فيلقوها على الزعيم املسلم يف حفرته       !!! ]  السـماد مقابـل ما تصرفه هلم من الطعام          
  ! العملية ǭالǭة أيام والرجل Ƹتنق يف احلفرة على هذا النحو حƓ مات 

 حƓ أبادت منهم مليونا منذ الفترة اليت      . كـذلك فعلت يوغسالفيا الشيوعية باملسلمني فيها         
وما تزال عمليات اإلبادة والتعذيب الوحشي      . صارت فيها شيوعية بعد احلرب العاملية الثانية إىل اليوم        

[ اللحوم اليت تصنع حلوم       " مفارم" الـيت مـن أمثلـتها البشـعة إلقاء املسلمني رجاال ونساء يف               -
  !!! ماضية إىل اɇن  -ليخرجوا من الناحية األخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء ]  البولوبيف 

. . يف هذا الزمان    . . اɇن  . .  ومـا جيـري يف يوغسالفيا جيري يف مجيع الدول الشيوعية والوǭنية             
ال يرقبون يف   . كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة Ý          :  ويصـدق قول اهللا سبحانه    

  . . مؤمن إال وال ذمة ، وأولǞك هم املعتدون  
وƁ تكن حالة طارئة وال وقتية يف       . الة طارئة وال وقتية يف اجلزيرة العربية        إŒـا Ɓ تكـن ح     

إŒـا احلالـة الدائمة الطبيعية احلتمية Ü حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية هللا وحدهÜ               . . بغـداد   
  . يف كل زمان ويف كل مكان . ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغري اهللا 

 وإن كانت قد نزلت ملواجهة حالة واقعة يف اجلزيرة، وعنت           -لنصوص   ومـن Ż فإن تلك ا     
ألŒا تواجه  .  إال أŒا أبعد مدى يف الزمان واملكان         -بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي اجلزيرة        

واألمر يف تنفيذها إƴا يتعلق باملقدرة على التنفيذ        . مثل هذه احلالة دائما يف كل زمان ويف كل مكان           
مثل احلالة اليت نفذت فيها يف اجلزيرة العربية ، وال يتعلق بǖصل احلكم وال بǖصل املوقف الذي ال                  يف  

  487)يتبدل على الزمان
  

ƙاملسلم Ȝم ǡأهل الكتا Ȝواق.  
أهل الكتاب ال يقلون عداوة للمسلمني من الوǭنيني بل معظم احلروب واملعارȫ حƓ املالحم              

ب ال سيما النصارى منهم فهم حبق تقطر قلوهبم حقدا على           الـيت ملـا تـǖت بعد هي مع أهل الكتا          
اإلسـالم واملسـلمني وواقعهم يشهد شهادة قاطعة على عداوة متمكنة يف النفوس كلما وجدوا هلا                

  .  األسباب املواتية انتقموا انتقام من ال يرقب يف خصمه إال وال ذمة
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عاىل علينا مكرهم وإيذاءهم ألنبيائهم     وقد رأينا من مكايد اليهود الشيء الكثري فقد قص اهللا ت          
             Ƒما فيه عربة وبيان ملن ألقى السمع وهو شهيد فلما هاجر النρ       إىل املدينة حاكوا له مؤامرات كثرية 

حƵ Ɠوا بقتله بإلقاء الصخرة عليه ومسوه يف ذراع الشاة ونقضوا العهد الذي بينه وبينهم غري ما مرة                  
بعهم باجلالء والتشريد والتنكيل والقتل وضرب اجلزية على الرǗوس         وألـبوا عليه قريشا واألحزاب فتت     

بعثت بالسيف بني يدي الساعة حƓ يعبد اهللا وحده          : ( ρوألـزمهم الصـغار والذلة مصداقا لقوله        
وما زالوا كذلك حƓ    )وجعـل رزقـي حتت șل رƮي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري               

فال تستغرب خيانتهم للمسلمني وال مظاهرة عدوهم       . ق من خيرب  فدعوا يد ابن عمر فǖجالهم الفارو     
  .  عليهم ألŒم أهل غدر ومكر

  
وبعد فترة النبوة سعوا بالفتنة والنخر داخل جسم األمة لعجزهم عن قهرها بالسيوف فاعتنق              

ر ابـن سـبǖ اإلسالم șاهرا وكاد له باطنا وكان له وألتباعه نشاط كبري يف إيقاد نار الفتنة يف عص                   
الراشـدين فǖلبوا على عثمان وكانوا وراء قتله وأشعلوا فتيل احلرب بني البدريني الذين ألف اهللا بني                 
قلوهبم يف اجلمل وصفني واختلقوا األحاديث املكذوبة اليت تشوه صفاء اإلسالم وơلخل عقائد األمة              

 لوال اجلهابذة من    τعلي  فوجلوا من باب التشيع ألهل البيت ونسجوا أحاديث الوصاية ألمري املؤمنني            
  .النقاد الذين أبانوا عن حركة الدجاجلة املنافقني

  
وا على سننهم يف السعي لتقويȐ دولة اإلسالم للتفريق بني املسلمني فطمعوا يف فلسطني              وșل

وسـعوا لشـرائها باملال وغريه ولكن فشلوا يف ذلك فسلكوا سبيل اجلمعيات السرية فتظاهر يهود                
وفتح  ( 488باعتناق اإلسالم وتعاونوا مع أتاتورȫ حƓ حلوا عرى اخلالفة اإلسالمية         الدوƴـة بسالنيك    

باب اهلجرة لليهود اىل فلسطني على مصراعيه، وƟهزوا بالسالǳ سرا، Ż هجموا هجمتهم الشرسة،              
تـؤيدهم الصـليبية احلاقـدة، واغتصبوا بقعة من أطهر بقاع األرض، تلكم هي فلسطني، وعاملوا                

 أهايل البالد الذين عاشوا بكنفهم قرون عديدة بوحشية Ɓ يشهد التاريخ هلا مثيال،              املسـلمني مـن   
، و ذحبوا النساء و األطفال والشيوǷ يف مذابح وحشية مروعة كمذحبة قبية ودير              فبطروا بطون احلباىل  

  489. )ياسني
  

 Ɂالنصار.  
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معهم أوسع  النصـارى هم أطول األمم نفسا يف حرب اإلسالم واملسلمني وكانت احلروب             
نطاقا وأشد امتدادا يف املكان والزمن فكانوا حبق أشد حقدا وأكثر عنادا Ɓ يزل اإلسالم معهم يف Ʈنة                  
منذ مؤتة وتابوȫ إىل يوم الناس هذا وهم الذين مكنوا لليهود وساعدوهم على ضم فلسطني واơاذها                

ون من قهر اليهود وșلمهم فهو من       وطـنا قوميا هلم حتقيقا لوعد بلفور املشؤوم فكل ما يعانيه املسلم           
  .آǭار مكر النصارى وكيدهم لذلك يقرŒم اهللا تعاىل عند Œيه عن مواالة الكفار باليهود

  
وقد كان هلم عرب التاريخ وإىل يوم الناس هذا مع املسلمني سجل حافل باخليانات واملؤامرات               

ملتناهية لقد شرĈقوا أميا شŁرŁق ملا      والدسـائس والتحرشات ونكث العهود والعدوان الصارǷ واهلمجية ا        
أخـذت مـنهم الدولة اإلسالمية الفتية الشام كله يف غزوة الريموŻ ȫ فتحت األندلس وتوغلت يف                 
أعمـاق فرنسا Ż فتحت القسطنطينية ودخلت إىل فيينا وكان كل فتح للمسلمني يزيد من كراهيتهم                

يعبدوا اهللا وحده وينتهوا عن سبه بالتثليث       لɌسالم وبغضهم للمسلمني رغم أن املسلمني جاهدوهم ل       
والبـنوة فما يزيدهم Ʈاولة املسلمني القتيادهم إىل نور اإلسالم وŒيهم عن الوǭنية والتثليث إال بغضا                
وحقـدا، لـذلك كان املسلمون إذا فرطوا يف أمانة التبليȠ واجلهاد وركنوا إىل الدعة واللهو واŎون                 

وهم تقتيال وعملوا فيهم من التعذيب والتحريق والتمزيق ألوانا يشيب          استوىل عليهم النصارى وأشبع   
  .    هلوهلا الولدان إشفاء ملا يف الصدور من احلقد والكراهية والبغضاء

  
Ý وما عسى املسلمون أن ينتظروا من قوم حاقدين عاشوا حتت قهرهم قرونا طواال  

 هـ حينما خرج    478ة سنة   قـال فـرناندو بن شاƱة ملك جليقية أǭناء حصارهم لطليطل          
ما : ( أهلـها املسـلمون ليعقدوا الصلح مع النصارى بعد أن أعيتهم املقاومة حيث خاطبهم بقوله                

 فإƴا نطلب بالدنا اليت غلبتمونا عليها قدميا يف أول          …أجيـبكم إىل سـلم وال أعفـيكم من حرب           
، فارحلوا إىل عدوتكم،    أمـركم، قـد سكنتموها ما قضي لكم، وقد نصرنا اɇن عليكم برداءتكم            

   490)واتركوا لنا بالدنا، فال خري لكم يف سكناكم معنا بعد اليوم 
  

إن هذه التهديدات صارت واقعا معيشا صلي ناره املسلمون املنهزمون نفسيا املتفرقون شذر             
مـذر التاركون جلهاد العدو املتǔمرون معه ضد بعضهم حƓ استمكن منهم مجيعا وفعل هبم األفاعيل                

وهو Ʒكي  الدكتور غوستاف لوبون    يت سجلها التاريخ واعترف هبا الكتاب الصليبيون أنفسهم، قال          ال
 1499حضارة العرب يف حوادث سنة      حال املسلمني عند سقوط األندلس يف يد الصليبيني يف كتابه           

                                                           
 نقال عن الضعف املعنوي وأǭره يف سقوط األمم عصر ملوȫ الطوائف يف األندلس              282، ص   3 ابـن عذارى، البيان املغرب ج        490
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، و Ɓ   و كان تعميد العرب كرها فاحتة ذلك الدور، Ż صارت Ʈاكم التفتيȈ تǖمر حبرق الكثريين               ( :
تـتم عملية التطهري بالنار إال بالتدريǰ لتعذر حرق املاليني من العرب دفعة واحدة، و نصح كردينال                 
طلـيطلة التقـي الذي كان رئيسا حملاكم التفتيȈ بقطع رǗوس مجيع من Ɓ يتنصر من العرب رجاال                  

ر مهاجري العرب يف    و قررت إسبانيا őجري العرب عن إسبانيا فقتل أكث        ... ونساء وشيوخا و ولدانا     
رتياحه لقتل ǭالǭة أرباع أولǞك املهاجرين يف أǭناء هجرőم،         االطريق، فǖبدى ذلك الراهب البارع بيلدا       

و Ƹتم .  مهاجر مسلم140000و هو الذي قتل مائة ألف مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفة من 
 الفاحتني من يؤاخذ على اقترافه      عتراف بǖننا Ʊ Ɓد بني وحوȇ     الوال يسعنا سوى ا   : كالمـه قـائال     

  491. )قترفت ضد املسلمنيامظاƁ قتل كتلك اليت 
  

ومـا فعلوه باملسلمني يف بيت املقدس خالل احلروب الصليبية يكاد املرء ال يصدقه لبشاعته               
: فقد قال كاهن مدينة لوبوى رميوند داجيل        : (  الفرنسي النصراين غوستاف لوبون   قـال الكاتـب     
 فقد قطعت   ،ستوىل قومنا على أسوار بيت املقدس و بروجها       اب بني العرب عندما     حدث ما هو عجي   

ىل إفكانوا يضطرون    رǗوس بعضـهم فكـان هذا أقل ما ميكن أن يصيبهم، وبقرت بطون بعضهم،             
 وحرق بعضهم يف النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل، و كان ال             ،القذف بǖنفسهم من أعلى األسوار    

ى أكداس من رǗوس العرب و أيديهم وأرجلهم، فال مير املرء إال على             يـرى يف شوارع القدس سو     
   492 ). و لكن هذا Ɓ يكن سوى بعȐ ما نالوه،جثث قتالهم

فاحلـرب اليت يشنها الصليبيون على اإلسالم واملسلمني Ɓ تنقطع يوما من الدهر ولن تنقطع               
اعية وما يالقونه يف كومبوديا وبورما      أبـدا ومـا يالقيه املسلمون يف الفلبني من التقتيل واملذابح اجلم           

واهلند واليونان وأوغندا وقربص ويف غريها من البلدان هلو أصدق دليل على متكن البغضاء والكراهية               
كǈيŃفŁ وŁإĈنǐ ( وصدق اهللا حيث قال   493مـن قلـوب النصارى وحنقهم البليȠ على اإلسالم واملسلمني         

      ŃمǊيكĈوا فłبǊقŃرŁال ي ŃمǊكŃـيǈلŁوا عłـرŁهǐظŁي         ǈونǊقĈاسǈف ŃمłهłرǈثǐكǈأŁو ŃمłهłوبǊلǊى قŁبǐǖŁتŁو ŃمĈهĈاهŁوǐفǈǖĈب ŃمǊكŁونłضŃرłي ǄةŉمĈال ذŁو ǄاǎلĈإ  (
إĈنǐ يŁـثǐقǈفǊوكǊمŃ يŁكǊونłوا لǈكǊمŃ أǈعŃدŁاءă وŁيŁبŃسłطǊوا إĈلǈيŃكǊمŃ أǈيŃدĈيŁهłمŃ وŁأǈلǐسĈنŁتŁهłمŃ بĈالسŊوءĈ وŁوŁدŊوا لǈوŃ             ) ( 8:الـتوبة (

ǈونłرǊفǐكŁ2:متحنةامل) (ت (  
  

بـل حـركة االستشراق والتبشري املتستر حتت الشعارات اإلنسانية كإغاǭة الفقراء واملرضى             
وتطبيـبهم وتعلـيمهم ما وجدت إال بغرض ضرب اإلسالم والتشكيك يف عقائده ومبادئه وإدخال               
                                                           

   .236-234حضارة العرب  491
   .402حضارة العرب  492

اظ Ʈنة املسلمني فيما ذكرنا من البالد وما Ɓ نذكر املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية حملمد بن عبد اهللا بن Ʈمد اجللعود ط  493
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 مرأى  الشك يف مبادǛ التوحيد واالستقامة وتزيني التثليث واإلباحية للمسلمني كل هذا Ʒدث على            
  .ومسمع من حكام املسلمني بل بترخيص منهم أحيانا وتقدƇ املساعدة

   
لقـد بـات واضحا أŒم ال Ƹشون كيدا وال Ƹافون عدوا إال اإلسالم فهو عدوهم احلقيقي        
الـذي أقȐ مضاجعهم ملا Ʒمله يف مبادئه من القدرة على اإلقناع والتوسع واالنتشار وما يف مبادئه                 

لقد كنا Ƴوف بشعوب Ưتلفة و لكن       ( املبشر لورانس براون    ن واالستقامةÜ قال    من العدل واإلحسا  
( ختبار Ʊ Ɓد مربرا ملثل هذا اخلوف، لقد كنا Ƴوف من قبل باخلطر اليهودي، واخلطر األصفر               بعد اال 

 Ʊ Ɓ، Ɓده( و باخلطر البلشفي، إال أن هذا التخويف كله Ɓ يتفق      ) الـيابان وتـزعمها على الصني       
 . إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، و على هذا يكون كل مضطهد هلم عدونا األلد              ،كما ơيلناه ) يتحقق  

ينا أن البالشفة حلفاء لنا، أما الشعوب الصفر فإن هنالك دوال دميقراطية كبرية تتكفل مبقاومتها               أŻ ر 
: إلخضاع، ويف حيويته    و لكن اخلطر احلقيقي كامن يف نظام اإلسالم، ويف قدرته على التوسع وا            .. 

   494. ) األورŸاالستعمارإنه اجلدار الوحيد يف وجه 
  

وưـا ال بـد مـن ذكره هنا ما فعلته فرنسا الصليبية يف اجلزائر من املكر السيǜ والتنكيل                     
والـتعذيب والتقتيل والتهجري بكل أنواعه لقد هدموا كثريا من املساجد وحولوا بعضها إىل كنائس               

 بل إŒم هربوا من اجلزائر عظام       495ت عسكرية كما واجهت الزوايا نفس املصري      وبعضـها إىل ǭكـنا    
 وقد ضلع معهم اليهود يف      496املوتى املسلمني إىل مرسيليا الستخدامها يف فحم العظام وتبييȐ السكر         

 وضمت مجيع األوقاف بطريق التعسف إىل أمالȫ الدولة الفرنسية         497سرقة العظام من املقابر اإلسالمية    
  . كل ذلك يتقربون إىل اهللا تعاىل ويعدون ذلك من صميم القربات املسيحية وهم يف498

  
إن الفرنسيني فهموا أن سقوط اجلزائر يعين سقوط قلعة إسالمية          : ( قال أبو القاسم سعد اهللا      

م  أقاموا   1830 يوليو   11وعودة املسيحية إىل ديارها ففي يوم األحد املوايل لدخوهلم مدينة اجلزائر            
 دينـيا ضخما يف الساحة الرئيسية للقصبة حضره اجلنراالت والضباط واجلنود وها هو أحد         احـتفاال 

إن االحتفال الضخم جرى يف القصبة اليت       : الفرنسـيني املعاصرين يروي لنا مشاعره يف ذلك فيقول          
 آيات  وقد رتلوا آيات اإلƱيل بǖصوات عالية أمام       ) ρ( ملواجهة أبناء عيسى     ) ρ( بـناها أبناء Ʈمد     
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 وكانوا يعتربون اجلنود الذين ماتوا يف       499القـرآن اليت أصبحت ميتة واليت كانت تغطي كل اجلدران         
        500)اجلزائر شهداء املسيحية 

ومـا فعلـته فرنسا طوال قرن وربع ال ميكن أن يقارن مبا فعله التتار باملسلمني يف بغداد فال                   
ء لو أردنا مقارنته مبا فعلته الصليبية الفرنسية يف         تصـلح املقارنـة أصال إذ ما فعله التتار يذوب حيا          

  . 501اجلزائر

  
  .سرية أهل الذمة مȜ اخللفاǒ وامللوȫ قدميا

وما ذكرناه هاهنا هو واقع أمم الكفر مع املسلمني وهم يف حالة االستضعاف كما قال تعاىل                
فار يف دولة اإلسالم يف     أما واقع أفراد الك   ) كـيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة            ( 

حالـة القوة ملا اơذوا بطانة ووزراء وأعوانا فقد كان من أسباب زوال دولة اإلسالم إذ كان هؤالء                  
مبـثابة العني ألهل احلرب ينقلون هلم أسرار الدولة وأخبارها ويدلوŒم على عوراőا ومكمن الضعف               

 يف حرب املسلمني وقد ذكر ابن القيم        فـيها كما فعلت الروافȐ فقد اشتركوا مع اليهود والنصارى         
ƴاذج حية تدل على عمق العداوة وتǖصلها يف نفوس أهل الذمة فرغم ما تكلؤهم به دولة اإلسالم من                  

  .  احلقوق إال أŒم ال يǖلوŒا خباال ومكرا وكيدا وحربا على اإلسالم واملسلمني
  

لكتاب ومكاتبتهم الفرنǰ أعداء    لو علم ملوȫ اإلسالم خبيانة النصارى ا      : ( قـال ابن القيم     
اإلسالم ومتنيهم أن يستǖصلوا اإلسالم وأهله وسعيهم يف ذلك جبهد اإلمكان لثناهم ذلك عن تقريبهم               
وتقلـيدهم األعمال، وهذا امللك الصاſ كان يف دولته نصراين يسمى Ʈاضر الدولة أبا الفضائل بن                

 قذاة يف عني اإلسالم وبثرة يف وجه الدين         دخـان وƁ يكـن يف املباشرين أمكن منه وكان املذكور          
ومثالـبه يف الصحف مسطورة وƯازيه Ưلدة مذكورة حƓ بلȠ من أمره أنه وقع لرجل نصراين أسلم                 
برده إىل دين النصرانية وخروجه من امللة اإلسالمية وƁ يزل يكاتب الفرنǰ بǖخبار املسلمني وأعماهلم               

       ƭ والنصارى وهم مكرمون لديه        وأمـر الدولـة وتفاصيل أحواهلا وكان ǰلسه معمورا برسل الفرن
وحـوائجهم مقضـية عنده وƷمل هلم األدرار والضيافات وأكابر املسلمني Ʈجوبون على الباب ال               
يؤذن هلم وإذا دخلوا Ɓ ينصفوا يف التحية وال يف الكالم، فاجتمع به بعȐ أكابر الكتاب فالمه على                  

 يزده ذلك إال متردا فلم ميȐ على ذلك إال يسري حƓ اجتمع             ذلـك وحذره من سوء عاقبة صنعه فلم       
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يف ƭلـس الصـاſ أكابر الناس من الكتاب والقضاة والعلماء فسǖل السلطان بعȐ اجلماعة عن أمر                 
أفضـى بـه إىل ذكـر Ưازي النصارى فبسط لسانه يف ذلك وذكر بعȐ ما هم عليه من األفعال                    

ارى ال يعرفون احلساب وال يدرونه على احلقيقة ألŒم         إن النص : واألخـالق وقـال من مجلة كالمه      
، )لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ǭالث ǭالǭة         ( جيعلـون الـواحد ǭالǭة والثالǭة واحدا واهللا تعاىل يقول           

وأول أمانتهم وعقد دينهم باسم األب واالبن وروǳ القدس إله واحد، فǖخذ هذا املعƖ بعȐ الشعراء                
  :وقال يف قصيدة له 

  حد رب الورى تعاىل ǭالǭة  كيف يدري احلساب من جعل الوا  
Ż قـال كـيف تـǖمن أن يفعل يف معاملة السلطان كما فعل يف أصل اعتقاده ويكون مع هذا أكثر                     
النصارى أمانة وكلما استخرج ǭالǭة دنانري دفع إىل السلطان دينارا وأخذ لنفسه اǭنني وال سيما وهو                

رف القوم واتفق أن كبت بالنصراين بطنته وșهرت خيانته فǖريق دمه           يعـتقد ذلك قربة وديانة، وانص     
   502. )وسلط على وجوده عدمه

  
وإذا كان من األسباب اجلالبة للذلة املزيلة للدولة والعزة والقوة استيزار الذميني فإن ذلك قد               

 بعȐ العلماء ولـȠ فيه من حرم التوفيق اإلهلي والرعاية الربانية من حكام املسلمني ولكن العجيب أن      
يسـتدل بـه ويراه من مساحة اإلسالم طبعا وهؤالء العلماء هم من املعاصرين حƓ ذكروا عن الدولة     
العثمانية أŒا اơذت منهم سفراء وأعوانا وهم يفخرون بذلك ويهشون له يف حني أن ذلك كان من                 

ل غابت هذه احلقيقة    أسـباب ضعف الدولة وزواهلا ومتكن األعداء منها وسقوط اخلالفة فال أدري ه            
                  Ɠبل ال حتتاج أن يكون العبد من أهل العلم ح Ýوالظهور ǳعـن هؤالء املعاصرين وهي هبذا الوضو
يـدرȫ أنه إذا قرب أعداءه من مقاليد احلكم فإن ذلك يكون سببا يف ضعفه ووهنه وذهاب رƷه بل                   

فة من علماء املسلمني    كـل عـبد بفطـرته يدرȫ ذلك فهو أمر يشترȫ فيه مجيع بين آدم إال أن طائ                 
املعاصـرين يسـريون يف اƟـاه آخر هلذا الطرǳ ويدعون إىل استيزارهم رغم قيام الشواهد على أن                  
تقريبهم وتوليتهم قد كان سببا يف زوال اخلالفة فال أدري أهو جهل باحلقيقة وصل هبم إىل هذا احلد                  

  .أم هو أمر آخر علمه عند رŸ يف كتاب ال يضل رŸ وال ينسى
  

  .العرف والعادة
وقد ) املسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال            : ρواألصـل فيه قوله     

كان من عادة املسلمني وعرف خلفائهم الراشدين االستغناء عن تولية الكفار واستيزارهم فهذه العادة              
 وقد كانت عادة    حجة من جهة كون العادة Ʈكمة ومن جهة كون األحكام تبƖ على العادة الظاهرة             
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الذمـيني الغـدر واخليانة فعلى هذا يبƖ حكم املسǖلة ال على التخمينات والظنون واألماين الفارغة                
وحتسني الظن مبن قطع اهللا تعاىل بŒǖم ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة فهم مظنة للخيانات واملؤمرات                  

  .وحكمنا بوجوب إبعادهمفلو Ɓ تثبت لنا أدلة إقصائهم ألقمنا املظنة مقام املǞنة 
وعـادة السلف يف إقصائهم وعادة أهل الذمة يف اخليانة والنكث هي األصل يف بناء احلكم                  

مبـنعهم مـن الواليات والوșائف السلطانية فال ينبغي االلتفات إىل عمل بعȐ من احنرف عن سنة                 
دون عادة    الشريعة، بناء األحكام على عرف   اخللفـاء الراشدين فمخالفته ليست حجة يف الباب ألن          

  . وال شك أن عرف اخللفاء الراشدين املهديني هو من صميم عرف الشريعة503الظلمة
  

ǡاالستصحا.  
وهـو أضعف األدلة لذلك ال يسوȟ الرجوع إليه إال بعد البحث التام ألن معناه البقاء على                 

 أدلة األحكام فإذا    األصل حيث ال يثبت وال ينفي الدليل الشرعي، فإعماله ال يكون إال بعد حبث يف              
                   Ƈدلة حترǖجيـد دليال متسك باألصل يف براءة الذمة من التكليف، فعدم علمه ب Ɓحبـث الـباحث و
االسـتيزار ال يستلزم عدم وجودها لذلك كانت أدلة إǭبات حترƇ استيزارهم مقدمة على استصحاب               

ى املبيح ألن املبيح موافق ملعهود      نفي األدلة واستصحاب الرباءة األصلية ومن هنا قالوا احلاșر مقدم عل          
األصـل من الرباءة خبالف احلاșر فإنه ناقل عنها فاحلكم له إذ معه زيادة على معهود األصل واحلكم                  
للـزائد كما هو مقرر بل لو فرض استواء أدلة املانعني وأدلة اŎوزين لقدمت أدلة املانعني لكون أدلة                  

لة املانعني فهي ناقلة عنه فمعها زيادة واحلكم للزائد إذ          اŎـوزين مـوافقة ملعهـود األصل خبالف أد        
التمسـك بǖدلـة اŎـوزين هو كالتمسك بالرباءة األصلية ليس غري فنقلت أدلة املانعني عنها وعما                 

لذلك جيب العمل باألدلة احلاșرة ملا فيها من اليقني فال تترȫ لالحتمال الضعيف والشك إذ               . يشبهها
  .   فال يزول إال بيقني مثلهǭبت بيقني مااملقرر أن 

  
  .األصول الشرعية والقواعد العامة

وهبـذه األصول نتجنب النظرة اجلزئية ألدلة املنع من استيزار الذميني فال بد يف هذا املوطن                
وغـريه من استقراء األصول ألن هذه األصول هي حصيلة النظر يف الشريعة برمتها، فمن ذلك النظر                 

شرعية اليت ال بد من مراعاőا عند االستنباط حƓ تكون الفروع كلها على             الكلـي حصلنا األصول ال    
  .نسق واحد ال اضطراب فيها وال تناقȐ بل يصدق بعضها بعضا ألŒا من معني واحد
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 لفظا ومعƖ حƓ تعطيه حقه      ρوانظر يف عموم كالم اهللا عز وجل ورسوله         : ( قال ابن تيمية    
 الصحابة الذين كانوا أعلم مبقاصده فإن ضبط ذلك يوجب          وأحسـن مـا يستدل به على معناه آǭار        

   504. )توافق أصول الشريعة وجريها على األصول الثابتة
  

  .وهذه اɇن أهم األصول والقواعد اليت تدل على حترƇ استيزار الذميني
  . قاعدة النȚر يف املǔالت-ا

 مǔل فاسد فإنه مينع منه      والنظـر يف املǔل أصل معترب شرعا فإذا كان الفعل اجلائز يؤدي إىل            
نظـرا ملا يؤدي من مǔل تربو مفسدته على مصلحة الفعل فكيف ومفسدة تولية عدو اهللا تكاد تكون                  

  .خالصة وال تظهر إىل جنبها مصلحة التولية واالستيزار
  

ومـن جهـة النظر يف املǔل ما ذهب إليه بعȐ العلماء من املنع من تزوج الكتابيات لدرء                  
ة وسدا للباب فنكاǳ العامل يف الدولة ليهودية مثال ال مينع من أن تسرب األخبار إىل                املفسـدة املتوقع  

 فإذا منع مثل هذا النكاǳ      505أهـل ملـتها وهـو من باب املنع من اجلائز خشية الوقوع يف احملذور              
وللمسـلم على زوجته أعظم سبيل فكيف ال مينع تولية الذمي ويف توليته جعل أعظم السبيل له على                  

  )ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال ( لمني املس
  

والنظـر يف املـǔل حقيقته هي املوازنة بني مصلحة الفعل ومصلحة الترȫ فǖيهما كان أغلب                
  .  وأصحابهρكان هو املشروع وقد ǭبت العمل هبذا األصل عن الرسول 

ألفعال موافقة أو   معترب مقصود شرعا كانت ا    (وقـد قال الشاطƑ عن هذا األصل بǖنه أصل          
Ưالفـة وذلك أن اŎتهد ال Ʒكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو اإلحجام إال           

مشروعا ملصلحة فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ،       ) فقد يكون (بعـد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل          
ة تنشǖ عنه أو مصلحة تندفع      ولكـن له مǔل على خالف ما قصد فيه، وقد يكون غري مشروع ملفسد             

  .به، ولكن له مǔل على خالف ذلك
فـإذا أطلق القول يف األوņل باملشروعية فرمبا أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة تساوي               
املصـلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطالق القول باملشروعية، وكذلك إذا أطلق القول يف                 

أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد، فال يصح إطالق القول            الثاين بعدم املشروعية رمبا     
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بعدم املشروعية وهو ƭال للمجتهد صعب املورد إال أنه عذب املذاق Ʈمود الغب جار على مقاصد                
   506.الشريعة

  
ومـن أمثلة هذا األصل امتناع النƑ من تǖسيس البيت على قواعد إبراهيم نظرا إىل مǔل هذا                 

وامتنع ) لوال قومك حديث عهدهم بكفر ألسست البيت على قواعد إبراهيم         (ال لعائشة   التصرف وق 
  .من قتل رأس املنافقني ابن سلول نظرا إىل املǔل وهو أن يتحدث الناس أن Ʈمدا يقتل أصحابه

  
كل هذا والعمل الذي ترȫ نظرا يف املǔل عمل مشروع فكيف إذا كان منهيا عنه بكثرة كما                 

دو اهللا واستيزاره فيكون النظر يف املǔل دليال آخر مع النص واالعتبار على منع توليته               هو حال تولية ع   
.  

    
إن يف االستعانة هبم يف ذلك من املفسدة ما ال Ƹفى وهي ما يلزم عادة أو                : ( قال ابن مفلح    

م أو ما   ما يفضي إليه من تصديرهم يف اŎالس والقيام هلم وجلوسهم فوق املسلمني وابتدائهم بالسال             
يف معـناه ورده علـيهم علـى غري الوجه الشرعي وأكلهم من أموال املسلمني ما أمكنهم خليانتهم                  
واعـتقادهم حلها وغري ذلك، وألنه إذا منع من االستعانة هبم يف اجلهاد مع حسن رأيهم يف املسلمني                  

ذا يف معناه وأوىل    واألمـن منهم وقوة املسلمني على اŎموع ال سيما مع احلاجة إليهم على قول فه              
  507 . )للزومه وإفضائه إىل ما تقدم من احملرمات خبالف هذا

      
قال شيخ اإلسالم بعد أن ساق مجلة طيبة من اɇيات الدالة على النهي عن مواالة الكفار من                 

فقد عرف أهل اخلربة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى واملنافقني يكاتبون أهل             :( اليهود والنصارى 
 بǖخبار املسلمني ومبا يطلعون على ذلك من أسرارهم حƓ أخذ مجاعة من املسلمني يف بالد التتر   دينهم

  :وسƑ وغري ذلك مبطالعة أهل الذمة ألهل دينهم، ومن األبيات املشهورة قول بعضهم
  508إال عداوة من عاداȫ يف الدين   كل العداوات قد ترجى مودőا 
الية املسلمني أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل عليهم يف            وهلـذا وغريه منعوا أن يكونوا على و       

اخلـربة واألمانة من املسلمني بل استعمال من هو دوŒم يف الكفاية أنفع للمسلمني يف دينهم ودنياهم                 
  509.)والقليل من احلالل يبارȫ فيه واحلرام الكثري يذهب وميحقه اهللا تعاىل

                                                           
  ) وما بعدها4/194(  املوافقات 506
   )432-2/430( حتقيق شعيب األرنؤوط وزميله .دار مؤسسة الرسالة . رعية البن مفلح  اɇداب الش507
  : ويقال يف غري هذا املوطن 508

  إال عداوة من عاداȫ عن حسد     كل العداوات قد ترجى إزالتها 
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ني لنا احملاذير املترتبة على القول جبواز استيزار        ومـن خـالل إعمال قاعدة النظر يف املǔل يتب         

الذمـيني وزارة التنفيذ وهي Ʈاذير يف غاية اخلطورة واإلشارة إليها هو تنبيه على احملاذير املترتبة على                 
اسـتيزارهم وزارة الـتفويȐ الـيت هي أعظم أǭرا وأسوء عاقبة وآǭار استيزارهم وزارة النتنفيذ هي                 

  :باختصار
كـني الوزيـر الذمي من االطالع على أسرار الدولة اإلسالمية أعظم إغراء على     يف مت : أوال  

نقȐ مقاصد اإلمامة وحل عرى الدين فهو مبƕلة من عهد إىل الذئب حبراسة الغنم لذلك منع الفقهاء                 
مـن االسـتعانة بالكفار وجعلوا ذلك هو األصل الذي ال Ƹرج عنه إال لضرورة قصوى وبشروط                 

 من وجودهم يف صفوف املسلمني ال سيما اليهود والنصارى فإن أكثر العداوات              ومنعوا 510معلـومة 
  .احملن اليت أصابت املسلمني كانت من جهتهم

  
ومـا الذي ميكن أن ينتظر من يهودي أو نصراين مطلع على أسرار الدولة املسلمة أن يفعله                 

وارد أصال وما قصة لورانس     اƟـاه أهـل ملته أتراه يغشهم وينصح للمسلمني Ý فهذا يف العادة غري               
العـرب عنا ببعيد فهو رغم ما قيل عنه بǖنه صديق العرب إال أنه حني ادهلمت اخلطوب نصح ألهل                   

  . ملته
  

إن وجود ذمي يف هذا املنصب مع استحكام العداوة بني املسلمني وأهل            : واحلـق أقـول     
ن الذمي مع هذه القرائن ليس وزيرا       الكتاب هو يف حقيقته من تسمية األشياء بغري أمسائها احلقيقية أل          

                                                                                                                                                                      
  ƭ 28 / 646موع الفتاوى  509
 حنينا والطائف وهو كافر فإن      ρية مع رسول اهللا       وأما شهود صفوان بن أم    ) : (37 -35 / 12(  قال ابن عبد الرب يف التمهيد      510

 قال مالك وال أرى أن يستعان باملشركني على قتال املشركني إال أن يكونوا خدما أو نواتية           ρمالكا قال Ɓ يكن ذلك بǖمر رسول اهللا           
 قال لرجل أتاه فقال     ρل اهللا     وروى مالـك عـن الفضيل بن أŸ عبيداهللا عن عبداهللا بن دينار األسلمي عن عروة عن عائشة أن رسو                   

وهذا حديث قد اختلف عن مالك يف إسناده وهكذا رواه    ) إنا ال نستعني مبشرȫ   (جǞت ألتبعك وأصيب معك يف حني خروجه إىل بدر          
  Ƒيد الساعدي عن النƥ أكثر أصحابه وقد روى أبوρمثله .  

باالستعانة بǖهل الشرȫ على قتال املشركني إذا كان حكم اإلسالم          ال بǖس   :  وقال الشافعي والثوري واألوزاعي وأبو حنيفة وأصحاهبم      
  .هو الغالب عليهم وإƴا تكره االستعانة هبم إذا كان حكم الشرȫ هو الظاهر

إما قاتلتم  :  مجع أŸ سفيان للخروج إليه يوم أحد انطلق وبعث إىل بين النضري وهم يهود فقال هلم                ρوقـد روي أنه ملا بلȠ رسول اهللا           
  ).هذا قول Ʒتمل أن يكون لضرورة دعته إىل ذلك: قال أبو عمر. ا وإما أعرمتونا سالحامعن

 خرج إىل بدر    ρأن النƑ   : "وحترم استعانة بكافر حلديث عائشة      :  2/533"  مطالب أويل النهى شرǳ غاية املنتهى     " وقال الرحيباين     
متفق عليه وألن الكافر ال يؤمن      } فارجع فلن أستعني مبشرȫ     : ال قال    : مؤمن باهللا ورسوله Ý قال    : فتبعه رجل من املشركني، فقال له       

 استعان بناس   ρأن النƑ   { مكره وغائلته خلبث طويته، واحلرب تقتضي املناصحة، والكافر ليس من أهلها إال لضرورة حلديث الزهري                
  ).وهبذا حصل التوفيق بني األدلة  " ρمع النƑ أن صفوان بن أمية شهد حنينا " رواه سعيد وروي أيضا } من املشركني يف حربه 
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بـل هو عني ألهل ملته يعمل هلم ويطلعهم على األسرار ومكامن الضعف فهو موșف من اجلهتني                 
جهة أهل ملته اليت يعمل هلا بصدق وإخالص ويتعبد بذلك وجهة ينخر فيها من الداخل وتتوىل النفقة                 

  .عليه وإمتاعه بالعطاء واألجر وهي جهة املسلمني 
  

أنه يف حالة االكتفاء باستيزاره وزارة تنفيذ دون وزارة التفويȐ فإنه يكون وسيطا بني         : يا  ǭان
الراعـي املسـلم والرعية املسلمة وهذه إعاقة بينة للقيام بالقسط وتعطيل للحقوق أن تصل إىل أهلها           
 فيمـنع مـن يسـتحق ويعطي من ال يستحق بل النظر يذهب بنا أبعد من هذا وذلك أنه إذا كان                    

 ألنه  511 فيه خيانة لألمانة وقد جاء التحذير منه يف األحاديث         -بغري عذر -احتجاب احلاكم عن الرعية   
مينع من إيصال احلقوق أو يعطل ذلك واحلاجب مسلم، فكيف إذا كان احلاجب من أصحاب اجلحيم      

ر االحتجاب وهو ưنوع لنفسه ملا فيه من تضييع احلقوق واستيزا         : فقـد اجـتمع وقـتها Ʈذوران        
 Ý رد فكيف إذا اجتمعاƟ مد عقباه إذاƷ أصحاب اجلحيم وكل واحد من هذين كاف إلحداث ما ال  

  
إشراكه يف الرأي يف وزارة التنفيذ فيه نقȐ لعرى الدولة ألنه سيغȈ ال Ʈالة وهو من                : ǭالǮا  

 تŁتŉخĈذǊوا بĈطǈانŁةǄ مĈنŃ دłونĈكǊمŃ ال      يŁا أǈيŊهŁا الƋذĈينŁ آمŁنłوا ال    ( اơـاذه بطانة وقد Œى اهللا تعاىل عن ذلك بقوله           
                  łمǊكǈا لŉنŉيŁب Ńدǈق łرŁبǐكǈأ Ńمłهłورłدłي صĈفŃخłا تŁمŁو ŃمĈهĈاهŁوǐفǈأ ŃنĈم ćاءŁضŃغŁبǐال ĈتŁدŁب Ńدǈق ŃمŊتĈنŁا عŁوا مŊدŁو ǄاالŁبŁخ ŃمǊكŁـونǊلǐǖŁي

    ǈونǊلĈقŃعŁت ŃمłتŃنǊك ǐنĈإ Ĉيـاتǔǐم بل هو من أعظم مظاهر      وهو داخل يف مجلة     ). 118:آل عمران ) (الőمواال
املواالة وقد Œى اهللا تعاىل عن ذلك وأكده وحذر منه وتوعد عليه كما أشبعنا القول يف ذلك عند بيان    

  .داللة القرآن العظيم على حترƇ استيزارهم
  

وملا خرج املسلمون عن هدي القرآن ذاقوا وبال أمرهم فسامهم أعداǗهم سوء العذاب وقد              
استوزر اخلليفة العباسي الوزير ابن العلقمي الرافضي وجعله وأهل ملته بطانته فكان            حـدث هذا ملا     

بثـرة يف وجه اإلسالم عمل فيهم ما Ɓ يعمله اليهود والنصارى باملسلمني فقد كان أعظم معني للتتار      
ا على املسلمني وكانت تلك غفلة من اخلليفة فإن تولية الرافضة على شؤون املسلمني هو أعظم خطر               

من تولية اليهود والنصارى فإن يف قلوب الروافȐ من احلقد واحلنق والبغضاء والكراهية للمسلمني ما               
كǈيŃفŁ وŁإĈنǐ يŁظǐهŁرłوا عŁلǈيŃكǊمŃ  ( ال يوجد معشاره عند الوǭنيني وأهل الكتاب وصدق اهللا تعاىل حيث قال               

                                                           
ويكره دوام االحتجاب وقد Ʒرم فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أŸ مرƇ                : 13/133 قـال احلـافȘ يف الفتح        511

 اهللا عن حاجته    من واله اهللا من أمر الناس شيǞا فاحتجب عن حاجتهم احتجب          : " يقول   ρاألسدي أنه قال ملعاوية مسعت رسول اهللا          
ويف هذا احلديث وعيد شديد ملن كان حاكما بني الناس فاحتجب عنهم لغري عذر ملا يف ذلك من تǖخري إيصال احلقوق أو          ". يوم القيامة 
  .)تضييعها
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ǈǖĈب ŃمǊكŁونłضŃرłي ǄةŉمĈال ذŁو ǄاǎلĈإ ŃمǊيكĈوا فłبǊقŃرŁال يǈونǊقĈاسǈف ŃمłهłرǈثǐكǈأŁو ŃمłهłوبǊلǊى قŁبǐǖŁتŁو ŃمĈهĈاهŁوǐ8:التوبة) (ف (  
  

 وينصروŒم على املسلمني    -أي التتار -الرافضة يعاونون أولǞك الكفار   : ( قـال شيخ اإلسالم   
كمـا قـد شاهده الناس ملا دخل هوالكو ملك الكفار الترȫ الشام سنة ƣان وƦسني وستمائة فإن                  

كانوا بالشام باملدائن والعواصم من أهل حلب وما حوهلا ومن أهل دمشق وما حوهلا        الرافضـة الذين    
وغريهـم كانوا من أعظم الناس أنصارا وأعوانا على إقامة ملكه وتنفيذ أمره يف زوال ملك املسلمني                 
وهكـذا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان بالعراق ملا قدم هوالكو إىل العراق وقتل اخلليفة وسفك                 

 من الدماء ماال Ʒصيه إال اهللا فكان وزير اخلليفة ابن العلقمي والرافضة هم بطانته الذين أعانوه                 فـيها 
  512. )على ذلك بǖنواع كثرية باطنة وșاهرة يطول وصفها

  
القول مبنعه من وزارة التنفيذ إذا استطال هو من أعظم السهو الذي وقع به املاوردي               : رابعا     

 كان وزيرا للحاكم املسلم ال بد وأن يستطيل فإن Ɓ يستطل يف وقت              ألن الـيهودي والنصـراين إذا     
كان ذلك منه استعماال للتقية للوصول إىل الغرض أما لو كان مبركز قوة فاالستطالة هي أدƅ ما ميكن        

واملقرر يف القواعد واألصول أننا إذا علمنا أن وسيلة ما تؤدي إىل غاية Ʈرمة غالبا أو كثريا                 . أن يفعله 
  . ن احلكم بالتحرƇ هو املتعنيفإ

  
واملثري لالنتباه أن املاوردي يقول جبواز تويل الذمي هلذا املنصب Ż يضع لوزير التنفيذ شروطا               
لـو حقـق النظر فيها لعلم أŒا ال تتحقق يف أصحاب اجلحيم ألنه ليس من صفتهم النصح لغري أهل                    

انة وصدق اللهجة وقلة الطمع والسالمة      ملتهم عموما فضال عن أن ينصحوا للمسلمني فصفات األم        
مـن العداوة والشحناء فيما بينه وبني املسلمني ال ميكن أن يتحلى هبا هؤالء يف معاملتهم للمسلمني                 

هŁا أǈنŃتłمŃ أǊوالءĈ تłحĈبŊونŁهłمŃ وŁال يłحĈبŊونŁكǊمŃ وŁتłؤŃمĈنłونǈ       ( والنصـوص تثبت ذلك والواقع يؤيده فقد قال تعاىل          
 ĈابŁـتĈكǐالĈب                 ƋنĈإ ŃمǊكĈظŃيŁغĈوا بłوتłم ǐلǊق ĈȘŃيŁغǐال ŁنĈم ǈلĈامŁنǈǖǐال łمǊكŃيǈلŁوا عŊضŁا عŃوǈلŁا خǈذĈإŁا وŉنŁوا آمǊالǈق ŃمǊوكǊقǈا لǈذĈإŁو ĈهƍلǊك 

    ĈورłدŊالص ĈاتǈذĈب ŅيمĈلŁع ŁـهƋوهو " قوانني الوزارة : "، بل إن من يطلع على كتابه        )119:آل عمران ) (الل
ـ     فإنه سيصل إىل القطع بǖن ما ذكره من آداب الوزير ال ميكن أن             " ب الوزير أد"املوسـوم أيضـا ب
  . يتحقق يف أهل الذمة

  

                                                           
. ت زهري الشاويȈ  .ابن القيم   .   وانظر Ưازي الروافȐ والتتار يف شرǳ قصيدة ابن القيم          374 / 6  مـنهاج السـنة النبوية          512

  . وغريه من دواوين اإلسالم362 / 1هـ  1406الطبعة الثالثة .املكتب اإلسالمي بريوت
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كǈيŃفŁ وŁإĈنǐ يŁظǐهŁرłوا عŁلǈيŃكǊمŃ ال يŁرŃقǊبłوا فĈيكǊمŃ  ( وأين السالمة من العداوة والشحناء مع قوله تعاىل         
وغريها من آيات الذكر    ) 8:التوبة) ( قǊلǊوبłهłمŃ وŁأǈكǐثǈرłهłمŃ فǈاسĈقǊونǈ   إĈلǎاǄ وŁال ذĈمŉةǄ يłرŃضłونŁكǊمŃ بǈǖĈفǐوŁاهĈهĈمŃ وŁتǐǖŁبŁى     

  .احلكيم اليت عرضنا لبعضها يف بيان داللة القرآن على املطلوب
  

وأمـا الشرط السابع الذي ذكره فعجب من العجب أن يكون متحققا يف أصحاب اجلحيم               
من احلق إىل الباطل ويتدلس عليه احملق من        أن ال يكون من أهل األهواء فيخرجه اهلوى          : (وهو قوله 

حبك الشيء   :" ρولذلك قال النƑ    . املـبطل، فـإن اهلوى خادع األلباب وصارف له عن الصواب            
   513". )يعمي ويصم
  

           Ƒوقد علم أن هواهم هو الذي صدهم عن اتباع النρ   Ɠفهم أعظم الطوائف اتباعا للهوى ح 
  . عصر من األعصار لقوة اهلوى فيهم وتنوعه واختالفهإن عملية حتريف كتبهم Ɓ تتوقف يف أي

  
فالنظـر يف املǔالت يقضي بلزوم إبعادهم عما هو دون الوزارة فكيف بالوزارة وقد جرهبم               
املسـلمون عـرب العصور فلم يعودوا من وراء تقريبهم بطائل بل عادوا باخلزي والعار واهلزائم واحملن      

فبعد . 514بالنظر يف عواقبه لذلك قرروا أن األمور بعواقبهاوالنكـبات فهل من مدكرÝ واحلكم يظهر    
  .șهور عواقب الفعل تكون املخالفة من جنس اللجاج والعناد

  
ǡ-Ȝقاعدة سد الذرائ   

إن الشـارع يسـد الطـريق إىل املفاسـد بكـل ưكن فيمنع من اجلائز خشية الوقوع يف                   
ƴا كان ألجل التمييز بني أنواعها      وهذا بال شك نوع من املصلحة، وإفراده باسم خاص إ         515.احملـرم 
 فاألصـل يف اعتبار الذرائع هو النظر إىل مǔالت األفعال، فيǖخذ الفعل حكما يتفق مع ما                 516فقـط 

يـؤول إلـيه، سواء أكان يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أم ال يقصده، فإذا كان الفعل يؤدي إىل                    
ي عنه وإن النظر إىل هذه املǔالت كما        مطلوب فهو مطلوب، وإن كان ال يؤدي إال إىل شر فهو منه           

تـرى ال يلـتفت فـيه إىل نية الفاعل، بل إىل نتيجة العمل وƣرته، وحبسب النتيجة Ʒمد الفعل أو                    
   517.يذم
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" ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب       "و مسـǖلة سد الذرائع هي امللقبة يف أصول الفقه بǖن            
  .518". )باالحتياط"وهي امللقبة يف الفقه 

  
ا كـنا موقنني أننا باستيزارنا للذميني نكون قد فتحنا للشر بابا عريضا ووطǖنا الوسائل               فـإذ 

ألعدائنا ليتمكنوا منا أليس من الالزم أن يوصد الباب وتسد الذريعة اليت علمنا أŒا تفضي إىل Ʈاذير                 
 بسد ذريعة هذا    فإننا نقول  املتوقع جيعل كالواقع  ومفاسد عريضة ال سيما وأنه قد تقرر يف األصول أن           

الفسـاد العـام علـى تقدير أنه Ɓ يرد يف الشرع Œي عن توليتهم واستيزارهم فكيف وقد طفحت                   
Ýالنصوص واألصول بالنهي عن ذلك  

  
يستعمل : قال اإلمام أƥد رƥه اهللا يف رواية أŸ طالب وقد سǖله            : ( قـال ابـن مفلـح       

       Ý فانظر إىل هذا   . ال يستعان هبم يف شيء      :  فقال   اليهودي والنصراين يف أعمال املسلمني مثل اخلراج
العمـوم من اإلمام نظرا منه إىل رديء املفاسد احلاصلة بذلك وإعدامها وهي وإن Ɓ تكن الزمة من                  

ومن مذهبه اعتبار الوسائل والذرائع،     . واليـتهم وال ريب يف لزومها فال ريب يف إفضائها إىل ذلك           
 بالتضييق عليهم   ρوإذا أمر الشارع    . م وإهانتهم والتضييق عليهم     وحتصيال للمǖمور به شرعا من إذالهل     

يف الطـريق املشتركة فما حنن فيه أوىل هذا ưا ال إشكال فيه وألن هذه والية بال شك وهلذا ال يصح                     
تفويضـها مع الفسق واخليانة والكافر ليس بǖهلها بدليل سائر الواليات وهذا يف غاية الوضوǳ وألŒا           

   .519)تفويضها إىل الفاسق فإىل الكافر أوىل بال نزاعإذا Ɓ يصح 
  

ولو Ɓ يǖتنا يف لزوم عداوة الكفار ولزوم إذالهلم وإقصائهم نص وال دل على ذلك إمجاع وال 
قـياس لكان املنع منه متعينا سدا للذريعة ونظرا يف املǔل وصيانة ملقاصد الشريعة كيف وقد تواترت                 

وهو أصل  - اإلمجاع على ذلك وأǭبته الواقع فباب سد الذرائع          النصـوص على لزوم عداوőم وانعقد     
 يقضي باملنع من تولية عدو اهللا وزارة التنفيذ فضال عن           -معـتمد عند فقهاء األمة على تفاوت بينهم       

وزارة الـتفويȐ فسد الذرائع يف هذا املوطن دليل آخر مؤيد للنصوص واالعتبار وقد كان من هدي                 
املنع من اجلائز خشية الوقوع يف احلرام فكيف يكون قوهلم يف احلرام الذي             اخللفاء كعمر بن اخلطاب     

املعهود يف الشريعة دفع الضرر بترȫ الواجب إذا تعني         ( يـؤدي إىل مـا هو أشد حرمة Ý وإذا كان            
 .  فكيف بترȫ احملرم إذا تعني طريقا لدفع الضرر العام520)طريقا لدفع الضرر 

                                                           
ص .( املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر   . الشركة التونسية للتوزيع تونس   . Ʈمد الطاهر بن عاشور   .  مقاصـد الشـريعة اإلسالمية     518
118. (   
   )432-2/430( ط وزميله حتقيق شعيب األرنؤو.دار مؤسسة الرسالة .  اɇداب الشرعية البن مفلح 519
  6/153 الفروق 520



  211

  
  .وǳ التشريȜ قاعدة املقاصد الشرعية ور-ج 

الوزارة بالنسبة لɌمامة تعد يف حكم التابع كتبعية الفرع لألصل كما تعترب يف حكم املكمل               
واخلـادم لألصـل فهي وسيلة ơدم اخلالفة كما أن اخلالفة وسيلة للتمكني للدين وكل خلل يقع يف                  

 يكفي أن نعلم مقاصد     الـوزارة فإنه يعود بالضرر على اخلالفة وإذا أردنا معرفة مقاصد الوزارة فإنه            
اخلالفـة لذلك ال بد هنا من إطاللة لطيفة نطل هبا على مقاصد اخلالفة لندرȫ أن Ɵويز تويل الذمي                   
للـوزارة معناه التسبب يف تعطيل مقاصد اخلالفة بل التسبب إلزالة اخلالفة نفسها وهو كمن يوجب                

  . طرق املؤدية إليهالشيء Ʒ Żرم الطرق املؤدية إليه أو Ʒرم الشيء Ż يفتح ال
  521. )اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا: (  قال املاوردي

فهـل ميكن أن يعني كافر على حراسة الدين ويسعى لسياسة الدنيا بهÝ ومن كان له اطالع                 
 ال يقع إال يف     على القرآن العظيم واǭɇار والواقع علم اجلواب وقطع بإحالة ذلك وأنه ضرب من احملال             

  . األذهان
  

 źويلزم اإلمام عشرة أشياء: قال البهو:  
فإن زاȟ ذو شبهة عنه بني له باحلجة        .  حفȘ الدين على األصول اليت أمجع عليها سلف األمة        
  .وأخذه مبا يلزمه من احلقوق ليكون الدين Ʈروسا من اخللل

  .مات وتنفيذ األحكام بني املتشاجرين وقطع ما بينهم من اخلصو
  . وƥاية البيضة والذب عن احلوزة لينصرف الناس يف معايشهم ويسريوا يف األسفار آمنني
ȫحقوق عباده من إتالف أو استهال Șوحتف ȫارم اهللا عن االنتهاƮ وإقامة احلدود لتصان .  

أو  وحتصني الثغور بالعدة املانعة والقوة الدافعة حƓ ال تظفر األعداء بغرة ينتهكون هبا Ʈرما               
  .يسفكون هبا دما معصوما

  . وجهاد من عاند اإلسالم بعد الدعوة حƓ يسلم أو يدخل يف الذمة
  . وجباية اخلراج والصدقات على الوجه املشروع

 وتقديـر العطاء وما يستحق يف بيت املال من غري سرف وال تقصري ودفعه يف وقته من غري                  
  .تقدƇ وال تǖخري

حاء فيما يفوضه إليهم من األعمال واألموال لتكون مضبوطة          واستكفاء األمناء وتقليد النص   
  .Ʈفوșة
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 وأن يباشـر بنفسه مشارفة األمور ويتصفح األحوال لينهȐ بسياسة األمة وحراسة امللة وال              
يعـول على التفويȐ تشاغال فقد Ƹون األمني ويغȈ الناصح وإذا قام اإلمام حبقوق األمة وجب له                 

  522. )عليهم حقان الطاعة والنصرة
    

ومن نظر بإنصاف يف هذه املقاصد الشريفة أيقن أنه ال ميكن للخليفة أن Ʒققها وأن يثبتها إذا        
كـان وزراǗه يف تنفيذها من أهل الذمة وقد أǭبت التاريخ أن اخلالفة ما أزيلت من الوجود إال بتǔمر                   

ألعوان الصاحلني أما لو    الـيهود والنصـارى فال يتمكن اخلليفة من تنفيذ هذه املقاصد الشريفة إال با             
استعان على ذلك بالكفار فال ميكنه الذهاب بعيدا، هذا لو اơذهم وزراء تنفيذ فكيف لو كانوا وزراء       

  ÝȐتفوي  
    

فإذا كان مطلوبا من احلاكم أن يباشر هذه احلقوق بنفسه وال يعول على التفويȐ ولو كان                
األمني قد Ƹون والناصح قد يغȈ كما قال        املفـوض إلـيه مسلما وال يشتغل عن ذلك بالعبادة ألن            

املـاوردي وغريه فإذا كان هذا حال األمني والناصح املسلم وأنه قد يعتريه ضعف فكيف مبن شيمته                 
الغـȈ واخلـيانة Ý هل يقبل شرعا وعقال أن يكون معينا وفيا على حتقيق هذه املقاصد الشريفةÝ أو                   

  هÝيكون وفيا عند تفويȐ تسيري دولة اإلسالم إلي
    

ومن أمعن النظر يف هذه املقاصد علم أن من مقاصد اخلالفة منع الكفار من الكفر باهللا تعاىل                 
فكيف يليق أن Ɵعل هلم والية على املسلمني وهذا املقصد الشريف هو الذي عرب عنه اإلمام السبكي                 

عاىل، فإن اهللا تعاىل    فمن وșائف السلطان Ɵنيد اجلنود وإقامة فرض اجلهاد إلعالء كلمة اهللا ت           ( بقوله  
Ɓ يوله على املسلمني ليكون رئيسا آكال شاربا مسترƷا بل لينصر الدين ويعلي الكلمة فمن حقه أال                 

 فكيف يتǖتى إعالء كلمة اهللا تعاىل       523)يـدع الكفار يكفرون أنعم اهللا وال يؤمنون باهللا وال رسوله            
اǗهم إال عقد الذمة ولزوم الصغار الذي       وزمام التنفيذ عند الكفار وهم Ɓ يعصمهم من أن تسفك دم          

قǈاتĈلǊوا الƋذĈينŁ ال يłؤŃمĈنłونǈ بĈاللƋهĈ وŁال بĈالǐيŁوŃمĈ الǔǐخĈرĈ وŁال يłحŁرōمłونǈ مŁا حŁرŉمŁ اللƋهł             ( أمـر اهللا تعـاىل به يف قوله         
          ŉتŁح ŁابŁتĈكǐوا الłوتǊأ ŁينĈذƋال ŁنĈم ōقŁحǐال ŁينĈد ǈونłينĈدŁال يŁو łهǊـولłسŁرŁو      ǈونłرĈاغŁص ŃمłهŁو ąدŁي ŃنŁع ǈةŁيŃزĈجǐوا الǊطŃعłى ي (

وكـيف يلـزمه املسلمون بالصغار وهو الذي له السبيل عليهم والوالية على بعȐ              ) 29:الـتوبة (
أمـورهم، ال أعلم يف تنكيس احلقائق وقلبها مثل هذا، ألن يف توليته الوزارة وحنوها ما يؤول إىل أن                   

  .والصغار فتنقلب القضية șهرا لبطن وكذلك كانيلزم عدو اهللا املسلمني بالذل 
                                                           

522  źوهذا النص هو الذي ذكره كل من املاوردي وأبو يعلى161 / 6 كشاف القناع للبهو .  
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لذلك متهد يف األصول الشرعية أن الوسائل هلا حكم املقاصد فكل ما كان فيه تقوية ألمرهم                  

              Ȑوإعزاز جلانبهم ومتكني هلم على املسلمني حنو استيزارهم وإطالعهم على األسرار وإشراكهم يف بع
وكل ما كان فيه    . قد أمر بكسر الكفر وإزالته وإذالل أهله      األمر منع وأخذ حكم املقصد واهللا تعاىل        

إضـعاف لسـلطان املسلمني وتوهني لقوőم وتفريق لكلمتهم وإغراء لألعداء هبم منع وأخذ حكم               
املقصـد لـذلك كان حب متكينهم من الوسائل اليت حتقق هلم مقاصدهم اخلبيثة نوعا من النفاق أو                  

  .ية وحقائق التاريخ اليت تصم اɇذان وتسيل العرباتاجلهل املطبق حبقائق السياسة الشرع
  

وال يشري على وىل أمر املسلمني مبا فيه إșهار شعائرهم يف بالد            : ( قـال شـيخ اإلسـالم       
اإلسالم أو تقوية أمرهم بوجه من الوجوه إال رجل منافق يظهر اإلسالم وهو منهم يف الباطن أو رجل                  

خلوا عليه برغبة أو رهبة أو رجل جاهل يف غاية اجلهل ال      لـه غرض فاسد مثل أن يكونوا برطلوه ود        
يعـرف السياسة الشرعية اإلهلية اليت تنصر سلطان املسلمني على أعدائه وأعداء الدين وإال فمن كان                
عارفا ناصحا له أشار عليه مبا يوجب نصره وǭباته وتǖييده واجتماع قلوب املسلمني عليه وƮبتهم له                

ارق األرض ومغارهبا وهذا كله إƴا يكون بإعزاز دين اهللا وإșهار كلمة اهللا             ودعـاء الناس له يف مش     
وليعترب املعترب بسرية نور الدين وصالǳ الدين Ż العادل كيف مكنهم اهللا            . وإذالل أعـداء اهللا تعـاىل     

 وأيـدهم وفـتح هلـم البالد وأذل هلم األعداء ملا قاموا من ذلك مبا قاموا به وليعترب بسرية من واىل                    
  . 524)النصارى كيف أذله اهللا تعاىل وكبته

  
 Ȝالتشري ǳيتحصل من ذلك معرفة             ورو Ɠا يعرف باستقراء األحكام يف مجيع مواردها حƴإ 

روǳ التشـريع وبالضرورة ندرȫ أن جزئيات الشريعة كلها على إقصاء امللحدين وتتبعهم بالتشريد              
ي عصم منهم الدماء واألموال واألعراض وƁ       والقتل واإلذالل ورفع العصمة عنهم إال بعقد الذمة الذ        

يرفعهم فوق ذلك بل ال يزال الذل والصغار مالزما لعقد الذمة بل ال يصلح عقد الذمة إال بالتزامهم                  
  .الصغار ففهمنا أن روǳ التشريع يقضي بإبعادهم وأن تقريبهم Ưالف لروǳ التشريع ومقاصده

  
  .قاعدة ال ضرر وال ضرار 

 Ƒ525. )األصل عصمة اإلنسان عن اإلضرار به وإيالمه: ( قال الشاط    
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املنع من التصرف يف احلق مبا يعود على الغري بالضرر  " ال ضرر وال ضرار   "وقـد أفاد حديث     
وهـو عام فيشمل حاليت القصد إىل إحلاق الضرر وعدم القصد إىل إحلاقه فلو تصرف يف حقه مبا يراه                   

ه ملنع هلذا احلديثÜ فمن تصرف يف ملكه تصرفا معتادا         مصلحة ولكن أدى ذلك إىل إحلاق الضرر بغري       
               Ɠر جاره أو فتح كوة تطل على جاره أو أعلى بناءه حǞرا فيذهب بذلك ماء بǞكمـن حفر يف داره ب

كل ما كان على هذه اجلهة وفيه ضرر مينع من ذلك فإن أجاب             : ( منع الشمس عن جاره قال أƥد       
   526.)وإال أجربه السلطان

ضطر إليه الناس وكان صاحبه مستغنيا عنه فإنه جيب عليه بذله هلم ƭانا على              بـل إن مـا ا     
إذا قدر أن قوما اضطروا إىل سكż Ɩ بيت إنسان إذا Ɓ            : ( الصحيح من قويل العلماء قال ابن تيمية        

جيـدوا مكانـا يǖوون إليه إال ذلك البيت فعليه أن يسكنهم وكذلك لو احتاجوا اىل أن يعريهم ǭيابا                     
يستدفǞون هبا من الربد أو إىل آالت يطبخون هبا أو يبنون أو يسقون يبذل هذا ƭانا وإذا احتاجوا إىل                   
أن يعريهـم دلوا يستقون به أو قدرا يطبخون فيها أو فǖسا Ʒفرون به فهل عليه بذله بǖجرة املثل ال                    

            ƭ والصحيح وجوب بذل ذلك Üد وغريهƥقوالن للعلماء يف مذهب أ Ýانا إذا كان صاحبها    بزيادة فيه
  527. )مستغنيا عن تلك املنفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنة

  
وأصـل املنع من الضرر أǭناء التصرف يف احلق شواهده كثرية وهي من Ʈاسن اإلسالم وقد                
كـان مذهب أƥد ومالك فيها șاهر القوة بني الترجيح، فقد كان اإلمام أƥد أفقه األئمة يف مسǖلة                  

ن إحلاق الضرر عند استعمال ما هو حق للعبد مبا Ɓ تصل إليه أحدث النظريات العصرية إال                 املـنع م  
مؤخرا كما كان أفقههم يف نظرية العقود والشروط فالعجب من ابن جرير إذ Ɓ يعده من الفقهاء مع                  

صول كـل هـذه الرباعة والتمرس واإلحاطة باجلزئيات إذ بتمام اإلحاطة هبا واستقرائها تستخرج األ        
  .والقواعد الصحيحة وكان طائفة من املعدودين يف مجلة الفقهاء مبعزل عن إدراȫ هذه األصول الكبار

   
فمن خولته الشريعة حقا فليس له أن يتصرف فيه مبا يعود بالضرر على غريه ولو تصرف فيه                 

Ý تصرفا معتادا غري قاصد اإلضرار فكيف إذا قصده  
  

مر حق احلكم بني الناس وسياستهم بالشرع املعصوم فلو         ومعلوم أن الشريعة جعلت ألويل األ     
خـرجوا عن مقتضى العقد ألحدǭوا الضرر باألمة فلو استوزروا الكفار لعدوا متعسفني يف استعمال               
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حق التولية والعزل ألنه ال يترتب عليه إال الشر احملȐ فإن يف هذا التصرف إحلاق الضرر العام باألمة                  
قرر يف القواعد أن تصرف اإلمام مع الرعية منوط باملصلحة وهو هنا أناط             يف ديـنها ودولتها ألن امل     

  .- قاصدا لذلك أم غري قاصد –تصرفه باملفسدة احملضة وأحلق الضرر باألمة 
 فاسـتيزار الكفار وتوليتهم هو تعسف يف استعمال السلطة وخروج هبا عن مقتضى عقدها              

 الشرع باطل ألنه عمل Ɓ تراع فيه مصلحة الرعية          وهـو حتصيل املصاſ ودرء املفاسد، فهو من جهة        
فتبقى املطالبة بعزل الكافر     528الباطل ال تلحقه اإلجازة   بـل روعـي فيه إحلاق الضرر هبا واملقرر أن           

  . قائمة أبدا
  

  .العمل بالسياسة الشرعية: قاعدة 
ت اخلطرية فلو   وبداللـة السياسة الشرعية مينع من استيزار الذميني ملا فيه من املفاسد واملǔال            

  .فرض أن النصوص أمرت به ملنعت منه السياسة الشرعية درءا للفساد احملقق
             Ƒجيلد الن Ɓ فقد أمرت النصوص بإقامة احلد على املفترين ومع ذلك ρ     ابن سلول وراع يف 

ذلـك جانب السياسة الشرعية ألنه كان ال يزال مطاعا يف قومه فخشي أن تǖخذ بعضهم احلمية له                  
ال يتحدث الناس   :"  قتله فقال  ρق اŎتمعÜ وقد قال ما قال يف غزوة املريسيع، وسǖل عمر النƑ             فيتمز

وهذا تصرف بالسياسة الشرعية ألن الذين جيهلون اإلسالم يظنون أن Ʈمدا           " أن Ʈمدا يقتل أصحابه   
قلت لو  اسـتظهر بقـوم حƓ إذا Ź له األمر انقلب عليهم يقتلهم فيصدهم هذا عن اإلسالم، لذلك                  

فـرض أن الشريعة شرعت استيزار الذميني ملنعت من ذلك السياسة الشرعية فكيف وقد اجتمع على                
النهـي عـن استيزارهم الشريعة احلكيمة والسياسة الشرعية وليست السياسة الشرعية إال من لباب               

  .الشريعة احلكيمة
  

ى تتغري بتغري الزمان وهذا     فلعل بعȐ املعاصرين يذهبون إىل القول باجلواز بناء على أن الفتو          
أصـل غـري منكور فرأوا أن امتناع السلف من ذلك كان على جهة السياسة الشرعية ال على جهة                   
الشـرع الدائم الذي ال يتغري، قد يكون بعضهم قدر هذا التقدير ولكن مع ذلك فيكون هذا األصل                  

لوșائف ألعداء اهللا تعاىل حجـة علـيهم ال هلـم ألنه إذا تقرر مذهب الكافة من عدم جواز إسناد ا     
وبعضـهم أجاز ذلك للضرورة القصوى واملاوردي أجاز وزارة التنفيذ Ż نظرنا يف تاريخ أهل الذمة                
قـدميا وتـاريخ أهـل الكتاب حديثا وجدناه يصخ بالعداوات واملǔمرات والدسائس والتحرشات              

ء القوم قد تواترت خيانتهم فيتغري   باملسلمني فيلزمنا هذا القول باملنع حƓ على رأي املاوردي ألن هؤال          
رأي املاوردي بناء على رجحان املفسدة من باب السياسة الشرعية ألن الشروط اليت اشترطها للقول               
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باجلـواز غري متحققة بل عكسها هو املتحقق من كل وجه مبعƖ أننا لو افترضنا أن شذوذ املاوردي                  
 منه يف عصورنا لكثرة مؤامرات أهل الكتاب على         كان هو الصواب يف وقته لكان النظر الصائب املنع        

  .   املسلمني 
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  .الفصل الǮالث 
  .حكم استيزار الكفار يف ȡياǡ الدولة اإلسالمية 

 ȷاǮوفيه مبح:  
حكم فروȏ الكفايات عند شȢور الزماȷ عن قوام        : املـبحث األول    

  .بǖمر اإلسالم
ƆاǮمة العربية املعاصرةح: املبحث الȚكم االستيزار يف األن.  
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  االستيزار يف ȡياǡ الدولة اإلسالمية : الفصل الǮالث 

  .Ƣهيد
معـرفة حكم استيزار أهل الذمة وغري أهل الذمة يف غياب الدولة اإلسالمية هو Ʈاولة مين                

 يصري بذلك أكثر فاعلية     للـƕول بالـبحث إىل أرض الواقـع وإخراجه من دائرة املعرفة البحتة لعله             
وأجـدى عائدة وأعتقد أن مناقشة مسǖلة كهاته ستضفي على البحث قيمة أخرى إىل جانب قيمته                
النظـرية ألن مـا عرفناه من املعارف النظرية ال بد أن يƕل إىل الواقع الذي نعيشه ليزنه ويقول فيه                    

  . كلمته 
سالم يستلزم الكالم يف حكم فروض      وملا كان الكالم عن حكم االستيزار يف غياب دولة اإل         

الكفايـة يف غـياب الدولة اإلسالمية ومعرفة األنظمة املعاصرة وموقع الوزير فيها ألن حكم استيزار                
الكفار مسǖلة شرعية تدخل يف مجلة الواجبات الكفائية اليت يطالب هبا املسلمون ويƣǖون عند التفريط               

وهذا -ر وبدل حفاșا على منصب اخلالفة أن يتواله كافر          فيها فكما هم مطالبون خبلع اخلليفة إذا كف       
، فهم كذلك مطالبون بعزل الكفار عن       -يشي بوعي سياسي وإدراȫ عميق يف تتبع اخللفاء ومراقبتهم        

الـوزارات والواليات وكل موطن اشتłرط فيه اإلسالم والصالÜǳ ومن هنا الحت لنا خطورة حركة               
حالة شغور الزمان عن اخلليفة ألŒا حركة ơدير واŒزام ورضا      إسقاط فروض الكفاية عن املسلمني يف       

بالـذل واهلوان بل رضا بانتهاȫ احلرمة والدين، تكرس األوضاع املزرية اليت يتجرع املسلمون مرارőا          
يف شƓ البالد، وزاد من خطورة هذه احلركة أŒا تلبس لبوس السنة والشريعة حƓ صار اإلجهاز على                 

ن نفسه، وتكريس حالة الضياع والبعد عن اإلسالم اليت يعيشها املسلمون باسم            الـدين باسـم الدي    
اإلسـالم نفسـه، هذا الذي حتم علي اإلمعان يف تفنيد شبهة إسقاط التكليف بفروض الكفاية عند                 
شـغور الزمان عن قوام بǖمر اإلسالم، ألنه بكسر هذه الشبهة املبتدعة ينفتح الطريق أمام أنصار اهللا                 

اإلسالم ليسيحوا يف األرض ويقوموا بوșيفتهم الرسالية وواجباőم الكفائية اليت ال قيام للدين             وكتائب  
وال للدنـيا إال هبا ففي سبيل حتقيق هذا الغرض قسمت هذا الفصل إىل مبحثني، تناولت يف املبحث                  

 فتناولت فيه    أما املبحث الثاين  . حكم فروض الكفايات عند شغور الزمان عن قوام بǖمر اإلسالم         األول  
  .حكم استيزار الكفار يف األنظمة العربية املعاصرة: 

  
  .حكم فروȏ الكفاية عند شȢور الزماȷ عن قوام بǖمر اإلسالم: املبحث األول 

  .فروȏ الكفايات ومƕلتها يف اإلسالم : املطلب األول   
  .حقيقة فروȏ الكفايات : الفرع األول 

  



  219

  
  .Ǻاطب به حقيقة فرȏ الكفاية وƠديد امل-ا

طلـب الفعل قد يراد منه حتقيق الفعل بقطع النظر عن الفاعل وقد يراد منه حتقيقه من معني                  
 ويف الثاين كل األمة     529فاملخاطب يف األول ƭموع األمة بال تعيني فالكل Ưاطب ال على وجه اجلمع            

هم اإلŻ عن   أو بعضـها على التعيني فاألول فرض كفاية إذا فعله البعȐ أجر على ذلك وسقط بفعل               
  .الباقني والثاين فرض عني تعبدت األعيان بفعله فال يؤديه يف األصل أحد عن أحد 

  
إذا طلب الفعل الواجب من كل واحد خبصوصه أو من واحد معني            : (  قـال اإلسـنوي     

      Ƒكخصـائص النρ     ا هو إيقاع الفعل مع قطع           .  فهو فرض العنيƴوإن كان املقصود من الوجوب إ
لفاعل فيسمى فرضا على الكفاية ومسي بذلك ألن فعل البعȐ فيه يكفي يف سقوط اإلŻ               النظـر عن ا   

عن الباقني مع كونه واجبا على اجلميع خبالف فرض العني فإنه جيب إيقاعه من كل عني أي ذات أو                   
   530. )من عني معينة 

  
عضهم Ɓ  فاخلطـاب يف الـواجب العيين يشمل اجلماعة املخاطبة كلها فردا فردا فإن فعله ب              

واجب (يسقط الوجوب عن الباقني بل ال بد أن يفعله املخاطبون به كلهم خبالف فرض الكفاية فهو                 
                  Żواب الفرض ولو امتنعوا عم اإلǭ حبيث لو فعله اجلميع نال الكل Ȑعلـى اجلميع ويسقط بفعل البع

   531. )اجلميع ويقاتلهم اإلمام على تركه 
  

كل ما كان الفرض فيه     : ( فقال   اية بǔية األمر بالنفري   وقد استدل الشافعي حلقيقة فرض الكف     
مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب فإذا قام به من املسلمني من فيه الكفاية خرج من ơلف عنه من                   

Żǖبل ال أشك إن شاء اهللا لقوله                    . امل Żǖرج واحد منهم مطيق فيه من املƸ ولو ضيعوه معا خفت أن ال
الداللة عليها أن ơلفهم عن النفري كافة ال يسعهم ونفري بعضهم            .. )عذابا أليما    إال تنفروا يعذبكم     (

 Ƹرج من ơلف من املŻǖ إن شاء اهللا ألنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم               -إذا كانـت يف نفريه كفاية     -
   . 533 وقد أشار الشافعي إىل أن هذا هو سبيل فروض الكفايات532. )اسم النفري

                                                           
  27:  ص1:  املسودة ج529

  
  74:  ص1:  التمهيد لɌسنوي  ج530

  
   . 183ص . م 1981 –هـ 1401رŸ بريوت الطبعة األوىل  روضة الناșر وجنة املناșر البن قدامة املقدسي دار الكتاب الع531

  
  .م 1939 –هـ 1385  حتقيق أƥد شاكر القاهرة 367 – 366:  ص1:  الرسالة ج532
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ن فرض الكفاية وإن Ɓ يكن واجبا على األعيان فهو واجب على ƭموع              أ  إىل وجيـدر التنبيه  

فا ملن قال جيب    الالبعȐ، هذا هو مذهب مجاهري العلماء خ      بفعل   البعȐ   اإلŻ عن األمة حبيث يسقط    
  .على بعȐ األمة ال غري

وهذا الواجب واجب على ƭموع األمة، وهو الذي يسميه العلماء        : ( قـال شـيخ اإلسالم    
اية إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقني، فاألمة كلها Ưاطبة بفعل ذلك ولكن إذا قامت                 فرض الكف 

  534 )به طائفة سقط عن الباقني
   

ففرض : ( قـال ابـن بـدران احلنبلي موضحا الفرق بني الواجب العيين والواجب الكفائي       
قصود يف فرض الكفاية    الكفايـة وفـرض العني مشتركان يف التعبد واملصلحة، والفرق بينهما أن امل            

حتصـيل املصلحة اليت تضمنها فمن أي شخص حصلت كان هو املطلوب، ويف فرض األعيان تعبد                
والفرق العام بينهما هو أن فرض الكفاية ما وجب على اجلميع وسقط بفعل البعȐ   . األعـيان بفعله    

هذا الفرق  وفـرض العـني ما وجب على اجلميع وƁ يسقط إال بفعل كل واحد ưن وجب عليه و                 
  . 535)حكمي 

  
ǡ-  Ɨواجب عي Ƃول الواجب الكفائي إƠ .  

                Ȑالواجبات الكفائية على بع Ȑلة ال إشكال فيها من حيث املبدأ فقد تتعني بعǖوهـذه املس
الناس فتصري يف حقهم واجبات عينية وهذا التعني قد يكون ابتداء حبيث أن اخلطاب وجه ابتداء لفǞتني                 

طاب بإجياد منصب اخلالفة فقد قالوا إن املخاطب بإجياد املنصب أهل احلل            أو ǭـالث من األمة كاخل     
وقد يكون ألسباب أخرى كتعيني اإلمام بعȐ األفراد للجهاد أو           . 536والعقد ومن استوż الشرائط   
  .حضور املسلم ميدان املعركة

  

                                                                                                                                                                      
   .368-367/ 1 اظ الرسالة 533

  
  ) وما بعدها15/165( اŎموع 534

  
عليق د عبد اهللا بن عبد احملسن التركي        تصحيح وت . عبد القادر بن بدران الدمشقي      .  املـدخل إلāمذهب اإلمام أƥد بن حنبل         535

 وانظر نزهة اخلاطر العاطر شرǳ كتاب روضة الناșر البن بدران           229م ص   1985 –هـ  1405مؤسسة الرسالة بريوت ط الثالثة      
   2/98أيضا دار الكتب العلمية بريوت 

  .14 اظ األحكام السلطانية والواليات الدينية ص 536
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ية من القرى   وطريق التعني قد يكون بينا وقد يبƖ على غلبة الظن فوجود عاƁ بالشريعة يف قر              
حبيث ال يوجد معه عاƁ آخر جيعل الفتوى يف حقه فرض عني يف ذلك املوطن وهذا بني، أما إن وجد                    
معه علماء آخرون فيبƖ التعني هنا على غلبة الظن فإذا غلب على șنه أن هؤالء العلماء ال يفتون يف                   

ومون بذلك سقط ذلك عنه وهكذا      النازلة املعينة تعني عليه الفتوى بشŒǖا وإن غلب على șنه أŒم يق           
موقوف على غالب الظن فإذا غلب على șن مجاعة أن غريها           ( يف سائر فروض الكفايات فاألمر فيها       

يقـوم بذلك سقط عنها وان غلب على șنها أن غريها ال يقوم به وجب عليها وإن غلب على șن                    
وقال أƥد رضى اهللا عنه يف      كـل طائفـة أن غريها ال يقوم به وجب على كل واحد منها القيام به                 

  537. )الغزو واجب على الناس كلهم فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم: رواية حنبل 
   

فاخلطاب يف الواجب الكفائي متغري فهو قبل املباشرة موجه إىل ƭموع األمة وحني املباشرة              
  .مة يوجه إىل املباشر ففي االبتداء يوجه إىل اŎموع ويف االستدا. ينحصر توجيهه إىل من قام باملباشرة

  
  . الكفار Ưاطبوȷ بفروȏ الكفاية-ج

الذي يظهر يل هو احلق يف هذه القضية واهللا تعاىل أعلم أنه ال ينبغي إجراǗها على اخلالف يف               
Ưاطبة الكفار بفروع الشريعة ألŒا جارية على ƴط آخر فاألشبه أن خالف العلماء يف Ưاطبة الكفار                

 تلك الفروع يف الفروع العينية دون الكفائية وذلك أن تضييع الفروض            بفـروع الشـريعة هو حصر     
الكفائـية يكون ضرره متعديا وغري مقتصر على الكافر خبالف العينية فإن الكافر ال يعود ضرره فيها                 
إال علـى نفسه فمخاطبة الكفار بفروض الكفاية هو كمخاطبتهم بتسديد ديوŒم وضمان ما أتلفوه               

 يستوجب ذلك ألن مصلحة األفراد يف الواجب الكفائي مرتبط بعضها ببعȐ ومن             ودفع الديات فيما  
أخـل بالـواجب الكفائي أحلق الضرر بالصاſ العام فيجب Ưاطبته بالكف عن الفساد، والدليل هو                

وقد " . فإŒم لو تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا ولو أخذوا على أيديهم Ʊوا مجيعا            "حديث السفينة   
علم على منعهم من بعȐ املنكرات وعلى منعهم من إșهار بعضها كما تقدم تفصيله يف               نـص أهل ال   

   .بيان أحكام أهل الذمة 
  

  .وبعد بيان حقيقة فروض الكفاية وبيان أهم أحكامها ننتقل إىل بيان مƕلتها يف اإلسالم 
  

     ƆاǮالكفايات : الفرع ال ȏلة فروƕم  
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  .عȚيم مƕلة فروȏ الكفاية : أوال 
فالفروض الكفائية هي حصانة اŎتمع واحلامي له من التمزق والتحلل بل وجود اŎتمع نفسه              
متوقف على حتقيقها وهي عند طائفة أفضل وأهم من الفروض العينية كما سبق حتريره وآǭار تضييعها                
 أعـم وأعظـم من آǭار تضييع الفروض العينية ألن تضييعها ميس كيان الدولة والدار لذلك شرعت                
الشـريعة احلكيمة القتال على تضييعها واعتربت مضيعيها ưتنعني عن شرائع șاهرة ال يتم الدين وال                
الدنـيا إال هبا كما رأينا أن مجلة الدين ال ميكن أداǗها إال عند حتقق الفروض الكفائية فال ميكن أداء                    

وجد أمة إال هبا لذلك كانت الشـعائر العينية إال بالفروض الكفائية وهي كما رأينا حقوق األمة فال ت       
تشـكل اهلـيكل العـام ملقاصد اإلمامة فاإلمامة نفسها Ɓ تشرع على سبيل احلتم إال ألجل حتقيق                  
الفروض الكفائية والعينية لذلك كانت اإلمامة هي أعظم فرض كفائي لتوقف األحكام والشرائع على              

سلوكاőا وتصوراőا إال نتيجة غياب     قـيامها ومـا الضياع الذي تعيشه األمة يف عقائدها وأعماهلا و           
العمل بفروض الكفاية والذي كان غيابه بدوره نتيجة غياب نصبة اخلالفة فتفريط األمة وتقصريها يف               

وال جدال يف   ( القيام بتلك الفروض وعلى رأسها نصبة اإلمامة هو الذي أورǭها الويالت والنازعات             
 هو من أهم العوامل فيما منيت به من تǖخر وما أدى            -عن عجز أو قدرة   -أن هذا اإلƵال أو التقصري      

   538 ).إىل تدهورها وتفكك الروابط بينهما، وضعف قواها من الناحيتني السياسية واالجتماعية
  

فال يرفع البناء بال قواعد متينة وقواعد دولة اإلسالم هي القيام بفروض الكفايات فال وجود               
بالفروض الكفائية فغياب احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن        ألمـة عزيزة وال لدولة قوية رشيدة إال         

املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل والدعوة إىل اهللا تعاىل وعلوم الدنيا والدين ال يبقي من الدولة واألمة                  
  .إال االسم وإال فإŒا سƑ العدو يف فكرها وأرضها وحرمتها ودينها

  
التضامنية من الوجهة العملية يتوقف عليها التمكن من        ن الفروض العامة أو     إ: ( قال الريس   

، فما Ɓ يكن هناȫ دفاع وجهاد وما Ɓ تظهر دولة إسالمية آمنة ذات              "الفردية"أداء الفـروض العينية     
سلطان، وما Ɓ يتحقق العدل بالقضاء وفق الشريعة اإلهلية، وهكذا، فإن أداء الفرد للفرض العيين من                

ذلك قد يصبح متعذرا، بل إن حياة الفرد نفسه أو متكنه من احلياة يف حرية قد                عبادة أو زكاة أو حنو      
ال تكون ưكنة، وبقاء الدين نفسه ميكن أن يكون عرضة للخطر، فالفروض الكفائية أو التضامنية هلا                

  539 . )إذن هذه األƵية العظمى فيما يتعلق حبياة األمة اإلسالمية والدين
  

                                                           
   310الريس ص . ات السياسية اإلسالمية النظري538

  
    310الريس ص .  النظريات السياسية اإلسالمية539
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ة وعظيم أǭرها يف حفȘ الدولة واŎتمع كانت مقدمة على          ولعظـيم خطورة فروض الكفاي    
فـروض العني يف حق اɇحاد يف بعȐ األحوال وكانت يف حق القوام بǖمر اإلسالم أشد وقد ضرب                  

أمجع املسلمون قاطبة على أن من غلب على الظن         : ( إمام احلرمني هلذا املسǖلة مثاال رائعا حيث قال         
ضه أو تعرض طوائف من املسلمني للغرر واخلطر،Ɓ جيز له أن يغرر            إفضـاء خروجه إىل احلǰ إىل تعر      

، بنفسه وذويه، ومن يتصل به ويليه، بل يتعني عليه تǖخري ما ينتجه، إىل أن يتحقق متام االستمكان فيه                 
فǖما من ناط اهللا به أمور املسلمني، ولو قطع عن           وهذا يف آحاد الناس ومن Ƹتص أمره به، وبǖخصه،        

عـاملني نظره الرتبك العباد، فكيف Ʒل ملن Ʒل يف دين اهللا هذا احملل، أن يقدم نسكا                 استصـالǳ ال  
Ƹصـه، على القيام مبناșم اإلسالم، ومصاſ األنامÝ وأية حجة تعدل هذه اخلطوب اجلسام، واألمور               

 Ý540)العظام حبجه   
  

              ȫوقـد أبدع إمام احلرمني يف تعليل هذه األحكام مبا ينم عن فقه أصيل وإدرا   ȫواسع ملدار 
فمن وقف يف االستقالل  : (األحكام ومقاصد الشريعة ومترس بروǳ الشرع وحكمه ومصاحله فقال 

مبهمات املسلمني والذب عن حوزة الدين، موقف من هو يف الزمان صدر العاملني، ولو فرض تقاعده                
 مع العلم بǖنه ال يسد      -عن القيام بǖمر اإلسالم، النقطع قطعا سلك النظام، فألن Ɵب عليه املصابرة،           

Ż قربات العاملني، وتطوعات املتقربني، ال توازي وقفة من . أحـد يف عاƁ اهللا ما سده بعده ـ أوىل   
إذا كان ما صمم صدر اإلسالم عليه الرأي         .وقفـات من تعني عليه بذل اŎهود يف الذب عن الدين          

. ره عن اخلليقة، فهو Ʈرم على احلقيقة      واالعتـزام، مـن ابتغاء تيك املشاعر العظام، متضمنا قطع نظ          
(541  

   
Ż أمعـن يف حلـȘ لطيف العلل وبديع احلكم من وراء هذا احلكم الذي رمبا بدا لغري الفقيه                   
Ưالفا للشريعة معارضا هلا كƴǖا ينظر نظرة من الزم صاحب الرسالة مالزمة طويلة أورǭته العلم اليقني                

مال قربا ألعياŒا وذواőا، وليست عبادات ملا هي عليها من          ليست األع : ( مبا Ʒب وما يبغȐ فقال      
فالصالة املوșفة  . خصـائص صفاőا، وإƴا تقع طاعة من حيث توافق قضايا أمر اهللا تعاىل يف أوقاőا              

علـى العـبد لو أتى هبا على أبلȠ وجه يف اخلضوع، واالستكانة واخلشوع، قبل أواŒا، Ɓ تقع موقع                   

                                                           
   باختصار 519:   رقم الفقرة 367-365 الغياǭي ص 540

  
   باختصار 515 رقم الفقرة 364-362 الغياǭي ص541
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   ư دث كان ما جاء به من                االعـتداد، والصالةƮ ن هو من أهلها من أفضل القربات، ولو أقدم عليها
   542 . )املنكرات

فقـد علل رƥه اهللا تعاىل بقاعدة العمل يف كل وقت مبا هو مقتضاه وال يبعد أن يكون ابن                   
 . القيم قد اقتبس هذا املعƖ الشريف منه

  
  . ال اǹتصاȋ لɊئمة بالقيام بفروȏ الكفايات:ǭانيا 

د علم ưا تقدم حتريره أنه ال اختصاص لألئمة بالقيام بفروض الكفايات وذلك أن اهللا تعاىل                ق  
خاطب هبا األمة مجعاء وƷ Ɓصر اخلطاب يف األئمة وإƴا أطلقت يد األئمة يف ذلك لتعذر التنفيذ من                  

ط القدرة واملصلحة األمة كلها فنتǰ عقد الوكالة والنيابة عنها من قبل األئمة ليقوموا بذلك لوجود منا        
يف حقهم وهذا يعطي فكرة واضحة عن القضية ألن بعȐ فروض الكفايات يف بعȐ األحوال تتيسر                
لɈحـاد وال حتـتاج قوة وسلطانا كǖن يتحاكم اǭنان عن رضا منهما إىل غري قاضي اإلمام يف قضايا       

 قول صاحب بل هذه     األمـوال مثال فبǖي وجه مينع ذلك وال مانع من نص وال إمجاع وال قياس وال               
  . األصول Ɵيز ذلك وال متنع منه يف حق من أحسن الرد إليها 

  
ومثاله أيضا تكفني املوتى والصالة عليهم وكسوة العاري وإغاǭة امللهوف وتعليم اجلاهل فال             
وجـه يف املنع منها وحصرها يف صالحيات األئمة دون آحاد الرعية فǖغلب الفروض الكفائية جارية                

  .  لسنن على هذا ا
    

 إن معظم فروض الكفاية ưا ال يتخصص بإقامتها األئمة، بل جيب            -: (قـال إمام احلرمني     
فإŒا  … يغفلوه وال يغفلوا عنه، كتجهيز املوتى، ودفنهم، والصالة عليهم على كافة أهل اإلمكان أال

لس اإلمام أن قوما يف     إن ارتفع إىل ƭ   . نعم. مـتوزعة على العباد يف البالد، وال اختصاص هلا باإلمام         
  543 )قطر من أقطار اإلسالم يعطلون فرضا من فروض الكفايات زجرهم وƥلهم على القيام به

   
 وقد  : (ولـيس هذا من استنباط اجلويين بل هو ينقل اإلمجاع على ذلك قال رƥه اهللا تعاىل                   

من املؤمنني أن يǖمروا بوجوه     اتفق املسلمون قاطبة على أن ɇحاد املسلمني وأفراد املستقلني بǖنفسهم           
 إغاǭة كل ملهوف، ويشمروا يف إنقاذ املشرفني على املهالك واملتاوي واحلتوف املعروف، ويسعوا يف

                                                           
    518 رقم الفقرة 365-364 الغياǭي 542

  
  307 رقم الفقرة  211-210 الغياǭي 543
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اتفقوا على أن من رأى مضطرا مظلوما ، مضطهدا مهضوما ، وكان متمكنا من دفع من  وكـذلك  
   544. ) ، كما له أن يدفع عن نفسهșلمه، ومنع مŁن غشمه، فله أن يدفع عنه بكنه جهده وغاية أيده

وأمجع املسلمون أمجعون على أنه إذا اتفق يف الزمان مضيعون فقراء ưلقون،            : ( وقـال أيضا      
أن يسعوا يف كفايتهم، وكذلك اتفقوا كافة على وجوب بذل األموال يف Ɵهيز   تعـني على األغنياء 

   545)املوتى وغريه من جهات فروض الكفايات 
  

ال نسوȟ تعطيل شيء من فروض      ( كـل ذلك عند اإلمام اجلويين هي قوله         والقاعـدة يف    
 وعلة هذا األصل الشريف أن تعطيل شيء من فروض الكفايات يوجب اإلŻ والتفسيق              546)الكفايات

لـذلك Ɓ يسـȠ يف الشريعة اخلامتة احلكيمة تعطيل شيء من هذه الفروض ألن لكل فرض وșيفته                  
ا هو الكفيل بإصالǳ دين الناس ودنياهم ويوجب هلم السعادة يف           اإلصـالحية أو الوقائـية وƭموعه     

  .  الدارين فهي يف ƭموعها كاجلسد الواحد إذا عطل فرض فكƴǖا عضو قد بتر من هذا اجلسم
   
وقـد اسـتثƖ إمام احلرمني من اضطالع اɇحاد بفروض الكفاية جهاد الطلب وجعله من                 

 ومع ذلك أجاز هلم     547م نواب عن كافة أهل اإلسالم     اختصاص األئمة ألنه يف حقهم فرض عني وه       
  .التوغل يف بالد الكفار من غري إذن إمامهم طلبا إلحدى احلسنيني 

وإƴا Ɓ جيعل ɇحاد الناس شهر السالǳ، وƮاولة املراس يف رعاية           : ( قـال إمـام احلرمني      
.  ء إىل التهارȇ والشماسالصـالǳ واالستصالǳ ملا فيه من نفرة النفوس، واإلباء والنفاس، واإلفضا 

والـذي يـزيل أصل اإلشكال واإللباس أنا Ʊوز للمطوعة يف اجلهاد اإليغال يف بالد أهل العناد من                  
الكفار، على االستبداد، وإن كان األوىل أن يكون صدرهم عن رأي اإلمام الذي إليه االستنادÜ فلما                

   548. )نع املطوعة من التشمري إىل القتالكان غايتهم االستشهاد ـ والشهادة إحدى احلسنيني ـ Ɓ مي
 

 ƆاǮمر اإلسالم: املطلب الǖعن قوام ب ȷور الزماȢالكفايات يف حالة ش ȏحكم فرو.  
   .شȢور الزماȷ عن قوام بǖمر اإلسالم وحكم فروȏ الكفاية : الفرع األول  

   
                                                           

   .479 و478 رقم  330  الغياǭي ص544
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  .املقصود Ɯالة الشȢور : أوال 
  : وحلالة الشغور بوجه عام صور 

اخلليفة ويستويل الكفار على دار اإلسالم أو جزء منها وقد حدث هذا ملا قتل التتار                أن يقتل   
  .اخلليفة املستكفي فانقطع حبل اخلالفة مدة ǭالث سنني

وقد Ʒدث عند أسر اخلليفة فتعد فترة أسره شغورا إىل أن Ƹتار املسلمون من بينهم من يقوم                 
  .مقامه

ليفة وهي احلالة اليت تعرب صراحة عن شرط اإلسالم         وقد حتدث حالة الشغور عند ارتداد اخل      
وأن املسـاƮة بـه ال تكون حبال من األحوال، وميكن التمثيل هلا حبكم بين عبيد القداǳ فهم كانوا                   
زنادقـة مـع أŒم متظاهرون بالعمل بالشريعة ومع ذلك كانت مصر زمن حكمهم دار ردة كدار                 

  .زمان فيها عنهمسيلمة، فانقطع عنها نظر اخلليفة فشغر ال
  

وقـد حتـدث حالة الشغور كذلك عندما يعمد املسلمون أنفسهم إىل إلغاء منصب اخلالفة               
واسـتبداله بغريه كحكم اجلماعة يف األندلس فاملسلمون هم الذين أزالوا رسم اخلالفة واعتاضوا عنه               

عمل بǖحكام  حبكـم اجلماعة فاتسعت رقعة التفرق والشغور عن منصب اخلالفة لكن مع ذلك بقي ال              
  .الشريعة ولكن هذه احلالة هي إرهاص للزوال ومقدمة للسقوط وكذلك كان

  
كما قد حتدث عندما يتفرق املسلمون شيعا ويكثر أمراǗهم وكل يدعي اخلالفة حبيث يكون              

 كان زمان فتنة لقيام من      τالـزمان زمـن فتنة كما يف األندلس لذلك حنا بعضهم إىل أن زمن علي                
 له األمر على التمام وهو رأي ضعيف ولكن أورث شبهة عند بعضهم لذلك عندما              يـنازعه وƁ يكن   

يقع التهارج على طلب امللك جيب اعتزال مجيع الفرق أما إذا اتضح أوالهم باألمر وأحقهم به فيجب                 
  .إعانته ونصره 

  
س وباجلملة فإن حالة الشغور حالة عامة تشمل غياب اخلليفة الشرعي الذي يقيم الدين ويسو    

األمة به كما تشمل غياب من يقوم مقامه من الكفاة ذوي القدرة وعلى هذا فهما شرطان يف وصف                  
تنفيذ مقاصد اإلمامة ووجود مسلم يقوم بذلك فإذا وجد من ينفذ األحكام الشرعية             : عـدم الشغور    

الزمان شغورا  فهو القوام بǖمر اإلسالم خليفة كان أو أمريا أما إن انعدم شرط إقامة األحكام فقد شغر                 
كلـيا عن القوام بǖمر اإلسالم وعلى هذا يقع الكالم وباهللا تعاىل وحده التǖييد والتوفيق لذلك عربنا                 
بقولنا قوام بǖمر اإلسالم لبيان أن انتفاء أكثر الشروط ال Ʒدث الشغور ما دام من يقوم بǖمر اإلسالم                  

  . ا ليس مبخرجه عن مقاصد اإلمامةموجودا ولو كان من غري قريȈ بل ولو كان جاهال șاملا șلم
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  .مȚاȷ حكم حالة الشȢور : ǭانيا 
يـؤخذ حكم حالة الشغور عند افتراض احلالة كما يف املاضي أو من وقوعها فعال كما يف                 
عصـرنا وبعȐ العصور املشاهبة لعصرنا من مظانه حبيث ال حنتاج إىل أن نتصور ما Ɓ يقع بل ƭرد                   

ء باملطلوب فحديث حذيفة صريح يف بيان أحكام الشغور إىل جانب           النظر يف النصوص كاف لɌيفا    
فإن Ƹرج وأنا فيكم فǖننا حجيجه دونكم       " نصوص أخرى فيها إشارات إىل حكم املسǖلة كحديث         

ففيه إشارة إىل حالة غياب     " وإن Ƹرج ولست فيكم فامرǗ حجيǰ نفسه واهللا خليفيت على كل مسلم           
يوشك أن تداعى   : " وحديث  " ي هذه احلالة فامرǗ حجيǰ نفسه       القـادر على األمر وقت وقوعه فف      

احلديث وحنوه بل أحاديث الفƒ تصلح طائفة منها ملثل         " عليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها        
هذا املوطن فالشريعة احلكيمة ال ميكن أن تفرط يف مثل هذا النوع من األحكام مع عظيم احلاجة إليه                  

وŁنŁزŉلǐنŁا عŁلǈيŃكŁ  (وقال  )  38:األنعام) (مŁا فǈرŉطǐنŁا فĈي الǐكĈتŁابĈ مĈنŃ شŁيŃءą       ( تعاىل  كـيف وقـد قـال اهللا        
 ąءŃيŁش ƍلǊكĈل ǄاناŁيŃبĈت ŁابŁتĈكǐ89:النحل) (ال .(  

   
كمـا يؤخذ حكم حالة الشغور من النظر يف حقيقة اخلطاب الشرعي الذي خاطب الناس               

كثري من الفروض الكفائية ƭرد حتكم فيجري قياس األوىل يف  خطابا عاما حبيث يكون منع اɇحاد من        
هذا املوطن إذ الشريعة اليت توجب على اɇحاد القيام بالفروض واإلمام موجود ال ميكن أن متنعهم من                 

  . ذلك عن شغور الزمان عنه 
  

Ż يـؤخذ احلكـم من وجوب القيام بالواجبات الدينية بالنسبة لɈحاد من غري اشتراط إذن                
حلاكم فإنه إذا جاز ɇحاد الرعية القيام بفروض الكفايات من غري أن يكونوا مǖذونني من احلاكم فǖن                 ا

  .جيب عليهم ذلك يف حالة شغور الزمان عنه من باب األوىل 
  

  .الواجب عند شȢور الزماȷ عن قوام بǖمر اإلسالم : ǭالǮا 
حملرمات داخلة ضمن املنكر،    ال Ƹفى أن مجيع الواجبات داخلة ضمن املعروف كما أن كل ا           

ومصـطلح الواجب مصطلح عام يشمل الواجبات الكفائية والعينية فعند شغور الزمان عن اخلليفة ال               
يسقط وجوب تلك الواجبات بل جيب فعلها ولو شغر الزمان عن اخلليفة ألن الوجوب وقتها يتوجه                

ي أن يرجع اخلطاب إليها وال      لصـاحب احلـق وهو األمة فبعد شغور الزمان عمن وكلته األمة فبده            
إن اهللا سبحانه   : ( ميكـن القول بسقوطه حبال ألن اخلطاب به ال يزال قائما  قال القرطƑ رƥه اهللا                 
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خاطب مجيع املؤمنني بالقصاص Ż ال يتهيǖ للمؤمنني مجيعا أن جيتمعوا على القصاص، فǖقاموا السلطان    
549. )مقام أنفسهم يف إقامة القصاص وغريه من احلدود

  
  

واإلمام يف التزام أحكام اإلسالم كواحد من  فاملسلمون هم املخاطبون،: (قال إمام احلرمني 
   550)األنام ولكن مستناب يف تنفيذ األحكام 

  
كذلك فيما يشبه حالة الشغور وهو حالة العجز كǖن يكون اخلليفة صغريا أو ضعيفا مغلوبا                 

لفروض مع توفر القدرة والقاعدة يف كل هذا أن نتذكر          على أمره وكذلك حالة االمتناع عن القيام با       
دائما أن خطاب اهللا تعاىل إƴا كان موجها لألمة مجعاء Ż هي قد أنابت عنها احلاكم لتعذر قيام مجيع                   
أفرادها بالفروض فلو فرض عجزه أو امتناعه Ɓ تسقط تلك الفروض عنها بل جيب عليها القيام بذلك                 

  . تم إال بذلك ألن حفȘ كيان األمة ال ي
  

ال : ( قـال العز بن عبد السالم يف  فصل تصرف اɇحاد يف األموال العامة عند جور األئمة                  
يتصرف يف أموال املصاſ العامة إال األئمة ونواهبم فإذا تعذر قيامهم بذلك وأمكن القيام هبا ưن يصلح                 

ه على الوجه الذي جيب على      لذلك من اɇحاد بǖن وجد شيǞا من مال املصاſ فليصرف إىل مستحقي           
اإلمـام العادل أن يصرفه فيه بǖن يقدم األهم فاألهم واألصلح فاألصلح فيصرف كل مال خاص يف                 

   551. )جهاته أƵها فƵǖها ويصرف ما وجده من أموال املصاſ العامة يف مصارفها أصلحها فǖصلحها
  

حلاكم ưا يدل على أن     فقد أوجب على اɇحاد التصرف على نفس الطريقة اليت Ɵب على ا           
املسؤولية تقع على اɇحاد وفق الضوابط الشرعية عند جور األئمة وإذا قيل هذا يف األموال فإنه يقال                 
مـثله يف غريها ال سيما أمور الدعوة إىل اهللا تعاىل وما فيه حفȘ مجاعة املسلمني فإذا Ɓ يقم احلاكم                    

والدعوات اهلدامة فإن ذلك جيب على القادر من        بنشـر الدعـوة اإلسالمية وƮاربة األديان الباطلة         
  .اɇحاد كالعلماء الربانيني 

  
: ( وقـد استدل ابن عبد السالم هلذا الفقه األصيل باملصلحة والنص فقال يف داللة املصلحة                

ألنا لو منعنا ذلك لفاتت مصاſ صرف تلك األموال إىل مستحقيها وألŻ أئمة اجلور بذلك وضمنوه                
 هلند أن تǖخذ    ρ فإذا جوز رسول اهللا      …ذه املصاſ ودرء هذه املفاسد أوىل من تعطيلها       فكان حتصيل ه  

                                                           
549  Ƒ246-2/245(تفسري القرط)  
   395 رقم 277-276  الغياǭي ص 550
    1/70 قواعد اإلحكام يف مصاſ األنام 551
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من مال زوجها أŸ سفيان ما يكفيها وولدها باملعروف مع كون املصلحة خاصة فألن جيوز ذلك يف                 
ترȫ وال شك أن القيام هبذه املصاſ أŹ من         . وال سيما عند غلبة الظلمة للحقوق     . املصاſ العامة أوىل  

وƷتمل أن جيب ذلك    . هـذه األموال بǖيدي الظلمة يǖكلوŒا بغري حقها ويصرفوŒا إىل غري مستحقها           
  .على من șفر به كمن وجد اللقطة يف مضيعة

 وإذا جـوز الشرع ملن جحد حقه أن يǖخذ من مال جاحده إذا șفر به إن كان من جنسه                   
حة خاصة فجواز ما ذكرناه مع عمومه       وأن يǖخـذه ويبيعه إن كان من غري جنسه مع أن هذه مصل            

   552.)أوىل
  
وŁتŁعŁاوŁنłوا عŁلǈى الǐبĈرō   ( وإƴا قلنا ذلك ألن اهللا قال       : (  أمـا الـنص فقد قال ابن عبد السالم             

      ĈانŁوŃدłعǐالŁو ĈمǐǭĈǖǐى الǈلŁوا عłنŁاوŁعŁال تŁى وŁوǐقŉالـتŁوهذا بر وتقوى وقال     ) 2:املائدة) (وρ :    واهللا يف عون العبد 
   553)كل معروف صدقة  : ρما كان العبد يف عون أخيه وقال  

  
Ż أمعـن ابـن السالم يف سرب أغوار املسǖلة ردا لقول من قال من علماء الشافعية بǖن واجد        
املـال باخليار بني أن يصرفه يف املصارف أو يتربص حƓ يظهر إمام عدل فذكر أن ذلك يتقيد بوقت                   

         Ż هور اإلمام العدلș يوس فيه من ذلك فيتعني على           : (قال  يرجـى فـيهǖوأما يف مثل هذا الزمان امل
واجـده أن يصـرفه على الفور يف مصارفه ملا يف إبقائه من التغرير به وحرمان مستحقيه من تعجيل                   

   554. )أخذه وال سيما إن كانت احلاجة ماسة إليه حبيث جيب على األمام تعجيلها
  

 اإلمارات يف دولة اخلالفة ويستقل كل أمري بناحية          وإن ưـا يتفرع عن حالة العجز أن تكثر        
      Ƒالف هلدي النƯ وهـذاρ             وسنته يف احلكم وهو أن يكون للمسلمني حاكم واحد ومع القول بعدم 

  . شرعية تعدد احلكام إال انه إذا وقع وجب على كل حاكم أن يقيم فروض الكفاية يف أهل ưلكته 
للمسلمني إمام واحد والباقون نوابه فإذا فرض أن        والسنة أن يكون    : ( قـال شيخ اإلسالم     

األمـة خرجت عن ذلك ملعصية من بعضها وعجز من الباقني أو غري ذلك فكان هلا عدة أئمة لكان                   
وكذلك لو شاركوا اإلمارة وصاروا أحزابا      …جيب على كل إمام أن يقيم احلدود ويستويف احلقوق          

ا عند تفرق األمراء وتعددهم وكذلك لو Ɓ        لـوجب على كل حزب فعل ذلك يف أهل طاعتهم فهذ          

                                                           
552 ſ1/70األنام  قواعد اإلحكام يف مصا  
  71 - 70: ص1:  قواعد األحكام يف مصاſ األنام ج553

  
  71:  ص1:  قواعد األحكام يف مصاſ األنام ج554
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                  Ɓ يتفـرقوا لكن طاعتهم لألمري الكبري ليست طاعة تامة فإن ذلك أيضا إذا اسقط عنه إلزامهم بذلك
   555)يسقط عنهم القيام بذلك بل عليهم أن يقيموا ذلك 

  
ه فـإذا عجز اخلليفة وجب على األمة إعانته على القيام بفروض الكفايات فإن هذا من حق               

علـيهم فهـو واجب عليهم أداء حلق اهللا تعاىل وأداء لواجب إعانة اخلليفة ألن عجزه ال يعدو كونه                   
  .عجز من استنيب فما عجز عنه تعني على صاحب احلق القيام به

  
 ƆاǮور: الفرع الȢالكفاية يف حالة الش ȏارسة األمة لفروư كيفية.   

  . ياǒ أمورها يف كل احلاالت العلماǒ الصادقوȷ هم Ǯưلو األمة وأول: أوال 
ال شـك أن أوىل الـناس حبمـل أمانـة صيانة عقائد األمة وأعماهلا وأمانة قيامها بفروض      
الكفايـات هم العلماء الصادقون ألن فروض الكفايات سواء يف حالة الشغور أو يف حالة العجز آيلة                 

لق أداء تلك الواجبات على      كقول من ع   -للمخاطـب هبا أصالة وهو ƭموع األمة والقول بغري هذا           
 قول شاذ وشطط Ʈدث وعلى رأس ƭموع األمة العلماء األحرار الذين يبلغون             -وجـود اخللـيفة     

رسـاالت اهللا وƸشـونه وال Ƹشون أحدا إال اهللا ألŒم يف األرض مبƕلة النجوم يف السماء وطاعتهم                  
  .لواجب عمن دوŒم يف العلمأوجب من طاعة اɇباء واألمهات فإن فرض نكول هؤالء Ɓ يسقط ا

  
 فالعلماء العاملون يف مثل هذه األحوال هو أمراء الناس فتنتقل واجبات إقامة الدين وسياسة              
الدنيا به إليهم والناس تبع هلم يف ذلك وقد كان العمل يف الزمن األول على األصل املقرر أنه ال يتوىل                    

ه ال ميكن للجاهل أن يسوس األمة بدين هو به جاهل           اخلالفة إال عاƁ بالشريعة ƭتهد يف أحكامها ألن       
Ż تسامح الناس يف هذا الشرط على مر األيام فتوالها اجلهلة من احلكام وقيل إن رجوعهم للعلماء يف                  
النوازل كاف ومغن عن اشتراط االجتهاد، وعلى هذا فعند شغور الزمان عن اخللفاء يرجع حق ريادة                

  .م العلماء الصادقون اجلامعون بني علم الشريعة والعلم بواقع األمة  األمة إىل أصحابه األصليني وه
  

كل أمر يتعاطاه اإلمام يف األموال املفوضة إىل األئمة فإذا شغر الزمان عن             : ( قـال اجلويين    
اإلمام، وخال عن سلطان ذي Ʊدة وكفاية ودراية، فاألمور موكولة إىل العلماء،  وحق على اخلالئق،                

طباقاőم أن يرجعوا إىل علمائهم، ويصدروا يف مجيع قضايا الواليات عن رأيهم، فإن             علـى اختالف    
  556. )فعلوا ذلك، فقد هدوا إىل سواء السبيل، وصار علماء البالد والة العباد

    
                                                           

  176 -175: صƭ  :34موع الفتاوى ج555
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فǖنت ترى أن مسؤولية العلماء عظيمة فهم يف حالة وجود اخلليفة هلم دور الرقيب واحملتسب               
ة احلكم وبه ينعزل فهم كما Ʒتسبون على الرعية Ʒتسبون على حكامها            الـذي به يعتلي احلاكم سد     

 يف إقامة الدين وسياسة الدنيا به واألصل أنه         ρفالكل خاضع لسلطتهم الروحية ألŒم خلفاء الرسول        
ال يتوىل اخلالفة إال عاƁ بالشريعة، ويف حالة شغور الزمان عن قوام بǖمر اإلسالم فإن حق تسيري األمة                  

 إليهم إذ هم أصحابه األصليون لذلك كان العلم حبال األمة وواقعها أحد أركان العلم النافع                يـرجع 
  .الذي ال يتبوأ العاƁ حق النيابة عن الرسول يف التبليȠ والقيادة إال به

    
فاخلليفة احلقيقي إلمام املسلمني هم العلماء لذلك يتولون ما كان يتواله قبل أن يشغر الزمان               

الـة تعسر ضم الناس حتت حكم عاƁ واحد فإن أهل كل ناحية تابعون لعلمائهم خالفا          عـنه ويف ح   
لألصل ويقدم األعلم عند تعددهم يف البلدة الواحدة ويرى إمام احلرمني أنه يف حالة التنازع يرجع إىل                 

ام ومǔخذ  إن كان يف الزمان عاƁ يتعني الرجوع إليه يف تفاصيل النقȐ واإلبر           : ( القرعة، قال اجلويين    
 فإن عسر مجعهم على واحد … األحكام، فهو الذي يتوىل املناكح اليت كان يتوالها السلطان إذ كان

اسـتبد أهل كل صقع وناحية باتباع عاملهم، وإن كثر العلماء يف الناحية، فاملتبع أعلمهم، وإن فرض                 
 مع تناقȐ املطالب    اسـتواǗهم، ففرضـهم نادر ال يكاد يقع، فإن اتفق، فإصدار الرأي عن مجيعهم             

فإن تنازعوا ومتانعوا، وأفضى األمر إىل  واملـذاهب Ʈـال، فالوجه أن يتفقوا على تقدƇ واحد منهم  
   557. )شجار وخصام، فالوجه عندي يف قطع الƕاع اإلقراع، فمن خرجت له القرعة ، قدم

 
وركوب ولكـن لو فرض كون العلماء غري ذوي Ʊدة وشهامة واقتدار على عظائم األمور                

املخاطـر أو كانوا منعزلني عن األمة منكبني على التǖليف والدراسة أو مشتغلني بǖي أمر من شǖنه أن              
 وهي احلالة اليت Ɓ يتصورها إمام احلرمني        -جيعلهم كاملعدومني حسا أو كانوا تابعني ألنظمة وضعية         

فهل تسقط الفروض    . - فإنه تصور خلو الزمان عن قوام بǖمر اإلسالم من غري بديل معارض للشرع            
يف مـثل هـذه األحوال عن ƭموع األمة Ý  ال سيما والقيام بفروض الكفايات يف حالة الشغور قد                    

 558جيلب لصاحبه متاعب وƮن ومن طبيعة أهل العلم اإلحجام كما أن من طبيعة أهل اليقني اإلقدام               
  ض Ý فهل يتقدم أهل اليقني عند إحجام أهل العلم أم يسقط حكم تلك الفرو

    
الذي تدل عليه األصول أن سقوط الواجبات ال سبيل إليه حبال وعلى الناس فعل ما يقدرون                

 من كلف بشيء من الطاعات      إن( علـيه فال يسقط امليسور باملعسور قال عز الدين بن عبد السالم             
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قال وقد   . 559)فقـدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يźǖ مبا قدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه                  
 واملقرر يف األصول كذلك أنه عند  غياب         "إذا أمرتكم بشيء فǖتوا منه ما استطعتم         : " ρالرسـول   

املسـتجمع للشـرائط فإنـه Ƹتار األمثل فاألمثل فعند غياب العلماء أو نكوهلم يقوم مقامهم األمثل      
 عموم قوله   فاألمـثل متاما كغياب شرائط اإلمامة ويسعى مع ذلك الستدراȫ النقص وهذا داخل يف             

  ). 16:التغابن) (فǈاتŉقǊوا اللƋهŁ مŁا اسŃتŁطǈعŃتłمŃ( تعاىل 
   

ومن األسرار يف ذلك أنه إذا وجد يف الزمان كاف ذو شهامة، وƁ     : ( قـال إمـام احلرمني       
يكـن من العلم على مرتبة االستقالل، وقد استظهر بالعدد واألنصار، وعاضدته موافاة األقدار، فهو               

.)يه أمور األموال واألجناد والواليات، ولكن يتحتم عليه أال يبت أمرا دون مراجعة العلماء             الوايل وإل 
560   

    
ومع ذلك فإمام احلرمني يدفع االعتراض الوارد عليه بǖن األحق بالوالية هو العاƁ ال غريه من                

 فإن  أصحاب النجدة وهو يعترف بواجهة االعتراض ولكن شرط النجدة عنده مقدم على شرط العلم             
كان العاƁ ذا Ʊدة فهو املقدم بيقني وإن Ɓ يكن كذلك فصاحب النجدة مقدم على العاƁ ولكن عليه                  

إن كان العاƁ ذا كفاية وهداية إىل عظائم األمور، فحق على           : ( أال يـبت يف القضايا إال بإذنته قال         
 العاƁ ذا دراية واستقالل ذي الكفايـة العـري عن رتبة االجتهاد أن يتبعه إن متكن منه، وإن Ɓ يكن   

بعظائم األشغال، فذو الكفاية الوايل قطعا، وعليه املراجعة واالستعالم، يف مواقع االستبهام، ومواضع             
  561) االستعجام
   

واألصـل الـذي Ƹـرج عليه أبو املعايل اجتهاداته هو النظر يف مقاصد الشارع من تشريع                 
ناس رأس يقيم فيهم الدين ويسوس دنياهم به وعليه         منصـب اإلمامة إذ املقصود هو أن يكون على ال         

فـإن تيسر لنا مستجمعا للشرائط فبها وإال فاملطلوب رأس ƷفȘ امللة ويذب عن احلوزة ألن اختيار                 
املسـتجمع للشرائط كان حلكمة بينة وهي تنفيذ أوامر اهللا تعاىل فإن حتقق هذا مع وجوده فبها وإال                  

  .فالرأس ذو النجدة Ʒقق املطلوب 
خلصال املنصب األعلى ليس ] املستجمعني [ والقول املقنع يف هذه القواعد أن األئمة: ( قـال  

هلـم إال إŒـاء أوامر اهللا، وإيصاهلا طوعا أو كرها إىل مقارها، Ż الغاية القصوى يف استصالǳ الدين               

                                                           
  )19، 2/6قواعد األحكام  (559
560ǭ563ي رقم أو صفحة  الغيا .   
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 تعاىل  ياالت مبتبوع واحد، إن تǖتى ذلك، فإن عسر وƁ يتيسر، تعلق إŒاء أحكام اهللاوالدنيا ربط اإل
  562. )إىل املتعبدين هبا مبرموقني يف األقطار والديار

  
فهـذا كالم اجلويين صريح يف أنه يف حالة الشغور ترجع املسؤوليات إىل العلماء فهم الوالة                  

 فيه ألنه عند وجود اخلليفة فهو تابع هلم أيضا فهم والة            علـى احلقيقة والناس تبع هلم وهذا ال غرابة        
األمـر حقيقة ولكن لو وجد متǖهل للقيادة من غري أهل العلم فهو احلقيق هبا بشرط مراجعة العلماء                  
ولكـن هذا يف حالة ما لو كان العاƁ غري ذي Ʊدة وكفاية بعظائم األمور فيكون األمر على التعاون                   

 من فسر والة األمر بŒǖم الوالة والعلماء كما يقوي قول من قال بǖن مصري               بينهما وهذا يقوي تفسري   
  .األمة مربوط هبما صالحا وفسادا

  
ومـا أبداه اجلويين هو عني الصواب وهو حياطة بالغة للقيام بفروض الكفايات فال بد من                 

ملتǖمل يف أمر الشريعة    طائفة يف األمة تقوم بذلك يف حالة وجود اخلليفة ويف حالة شغور الزمان عنه وا              
بتلك الفروض يلحȘ أŒا أمرت هبا األمة أمرا عاما وơ Ɓص والة األمر وإƴا قدم الوالة ألنه ال ميكن                   
لألمة مباشرة ذلك فاستنابتهم عنها لذلك وهذه االستنابة طريق من طرق أداء الواجبات وليست هي               

حلصر من كتاب أو سنة أو اعتبار أو إمجاع         كـل الطرق وال ينحصر األداء فيها حبال وال دليل على ا           
وإƴـا الشرط يف األداء القدرة والتمكن واإلمارة فإن وجد يف اخلليفة وقام به فذاȫ وإن Ɓ يوجد أو                   
شـغر الزمان عن اخلليفة فتحصل القدرة للقيام به لذلك كان Ɵمع املسلمني من سبل أداء الواجبات                 

يل القيام بذلك دون قدرة ومجاعة ومن هنا اكتسبت الفصائل          ألن القدرة حتصل باجتماعهم والعادة حت     
  .اإلسالمية مصدر شرعيتها ال سيما عند غياب القوام بǖمر اإلسالم 

  
فلعل أقرب خطة يف حالة الشغور يف عصرنا أن تقوم مجاعة املسلمني جبميع فصائلها يف إطار                

لسلطان واالحتساب وهي فصائل    السـعي لتحقيق نصبة اإلمامة ومقاصدها وأصول السنة بوșائف ا         
مباركة تقوم على اإلمارة والطاعة املخصوصة خبالف اإلمامة فإن الطاعة فيها عامة فكل فصيل ملتزم               
بǖصـول السـنة ساع لتحقيق نصبة اخلالفة فهو من مجاعة املسلمني مع التذكري أنه ينبغي أن تكون                  

كلمة واملوقف فضال عن األصول واملناهǰ      الفصـائل كلها حتت إمرة واحدة لǈمŋا للشمل وتوحيدا لل         
ولكن لو تعددت مبا يشبه التعدد يف خالف التنوع Ɓ يكن من ذلك بǖس ألن ذلك ال يؤǭر فيها وŁهŁنńا                    

  . وال يورǭها ضعفا أما لو تعددت إىل درجة التضاد فهذا التعدد والتضاد مينع منه بالضرورة الدينية  
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  .ترȫ القيام بفروȏ الكفاية شذوذ ȡريب يزين التعبد ب: ǭانيا 
وقـد غلط غلطا فاحشا من حكم على الفصائل اإلسالمية بعدم الشرعية بل بالبدعية، فمنع                
مـن التجمع ألداء فروض الكفايات كالعمل مبقاصد اإلمامة بل السعي إلجياد اخلالفة وعد ذلك من                

 والعقل والبداهة وضرورة    الـبدع ونسب قوله إىل الكتاب والسنة والسلف وهذا منه طعن يف الشرع            
املشـاهدة إذ ال ميكن لɈحاد القيام بذلك إال جبماعة ورأس ألن القدرة والتمكن ال حتصل إال بذلك                  
وبـرهان بطالن هذا الشذوذ أن فروض الكفايات ال تسقط حبال ما دامت األمة موجودة قادرة بل                 

وغياب من أنابته األمة ال يكون مسقطا       االمتناع عنها مبثل هذا الشذوذ فسق قادǳ يف املروءة والدين           
للخطـاب عن األمة بل هي Ưاطبة به أبدا وال ميكن حتقيق جنس الفروض الكفائية إال بقدرة ومتكن                  

  .وهذا ال ميكن إال جبماعة 
  

كل أمر ال يتم إال باالجتماع عليه فاجلماعة له واجبة، كما           : ( قال عبد الرƥن عبد اخلالق      
فاجلماعة فرض للقتال ألنه ال قتال      ) ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب       (قه  هـو مقرر يف أصول الف     

وقيام أمة اإلسالم ال يتم إال باإلمام، ولذلك        .. ينكǖ العدو، وينصر املسلمني إال باجتماع وأمري وإمام       
     Ǆواجبا Ǆة وكذلك احلال يف كل منكر ال ميكن إزالته إال جبماعة فاجلماع          .. كـان تنصيب اإلمام فرضا

عـندئذ تكـون واجـبة، وهكذا احلال يف كل فروض الكفايات كإقامة اجلمع واجلماعات، وبناء                
املسـاجد، وغسل امليت وتكفينه، ودفنه، وتعليم العلم، ونشر الفضيلة واإلميان، وحنو ذلك ưا أوجبه               

  563..)اهللا على عباده
  

لنار لذلك ألزم اإلسالم    فاجلماعة رƥة والفرقة عذاب ويد اهللا على اجلماعة ومن شذ شذ يف ا            
باجلماعـة يف سـائر العبادات فجعل للصالة إماما وللحǰ واجلهاد أمريا وأرشد إىل اتباع اجلماعة يف                 

وفرض صالة اجلماعة حƓ    " 564صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون     :" الصوم واإلفطار فقال  
   Ƒهم النρ      مسع النداء فلم جيب فال صالة      من  : " وقال   565 بإحراق بيوت املتخلفني عن صالة اجلماعة

حƓ ذهب طائفة إىل القول ببطالن صالة الفذ من غري ضرورة Ż ألزم باجلماعة              " 566لـه إال من عذر    
يف الصالة ولو كان اإلمام مبتدعا ألن ترȫ الصالة وراءه يؤدي إىل تفرق اجلماعة وهي مفسدة تربو                 

الراكب شيطان والراكبان شيطانان    :  فقال   سيǞتها على سيǞة الصالة وراءه وأوجب اجلماعة يف السفر        
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ال Ʒل لثالǭة يكونون بفالة من األرض إال        : " Ż أمرهم بتǖمري أحدهم بقوله      " 567والـثالǭة ركـب   
  ." أمروا عليهم أحدهم

  
فهـذا االستقراء يدل داللة قطعية على أن اإلسالم دين النظام اجلماعي واالنضباط وهو بعيد     

Ɵال وال يقوم إال جبماعة منظمة كما كانت عباداته ال تؤدى إال يف             كـل الـبعد عن الفوضى واالر      
مجاعـة لـذلك Œى عن الفرقة وشدد يف ذلك ألŒا تؤدي إىل حالة االنفراد والفوضى وتبعثر اجلهود                  
وإهـدار الطاقات واستقالل األفراد عن بعضهم، فنهى عن الفرقة هلذه العلة فكان Œيه عنها Œيا عن                 

  ؤدي إىل غاية ưقوتة فكيف يكون حكمه يف االنفراد واالستقالل عن اجلماعةÝ الوسيلة اليت ت
  

لذلك كان القول ببدعية التجمع املنظم ألداء فروض الكفاية شذوذا منكرا ألن الزمه إبطال              
الشريعة ومتكني السبيل للمفسدين والكافرين من حرمة املسلمني ودينهم وأفحȈ منه أن يعترف املرء              

ض كفاية جيب على املسلمني فعلها Ż يف ذات اɇن Ʒكم ببدعية التجمع املنظم ألدائها               بǖن هذه فرو  
وهذا فيما أعتقد آخر مراتب البعد عن فقه الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة ألن أصحاب هذا القول                
يوجبون الشيء Ʒ Żرمون الطرق املوصلة إليه وحسبك هبذا داللة على سوء الفهم وهل يتǖدى جهاد                

Ýبال مجاعة وال إمارة  
نصب اإلمارة يف أقصر مدة وأقل اجتماع كما قال النƑ          ( وقد نص شيخ اإلسالم بǖنه جيب       

ρ "            يؤمروا أحدهم Ɠة أن يكونوا يف سفر حǭل لثالƷ د فإن الرأس ضروري يف       "  الƥرواه اإلمام أ
فإذا كان هلما رأسان     فـال بـد للناȃ من رأȃ وإذا Ɓ يكن Ƭم رأȃ امتنȜ االجتماع             االجـتماع   

   568. )متكافǞان يشتركان يف رياسة مجاعة بطل االجتماع
  

فـإذا كانـت فروض الكفاية ال تؤدى إال جبماعة لتحصيل القدرة والتعاون فإن اجلماعة ال                
تكـون إال برأس فإذا Ɓ يكن هلا أمري امتنع أن تتكون اجلماعة وهذا يؤدي إىل تضييع فروض الكفاية                   

 يسوȟ تضييعها ألن ذلك يوجب اإلŻ والفسوق، والذين يقولون ببدعية التجمع            وقـد تقـرر أنه ال     
املنظم هم يف احلقيقة يدعون إىل إبطال العمل بفروض الكفاية ألنه يستحيل أن يدعو العبد إىل أدائها                 
Ʒ Żـرم وسـيلة أدائها وهي اجلماعة ذات األمري فإن مجع بني هذين القولني فقد دل حبق على بعد                    

 وفقه مقاصد الشرع احلكيم املعصوم ألنه Ɓ يعهد يف حكم        ρع عن معرفة مراد اهللا تعاىل ورسوله        شاس
الشـريعة اخلالدة أن تǖمر بالشيء Ż حترم الوسائل املؤدية إليه أو تنهى عنه Ż تفتح الطرق املؤدية إليه                   
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             ƥ يل من حكيمƕا تŒتلفني وال تفرق بني متشاهبني ألƯ مع بنيƟ ا الŒيد ولكن سوء فهم أصول     أل
  . السلف يوقع يف الورطات

  
وأيضا فإن مناط التكليف لɌمام األعظم هو القدرة واإلمارة فإن شغر الزمان عنه ووجد هذا               
املـناط يف اإلمـارة اخلاصة ترتب احلكم نفسه وƁ مينع منه تعدد األمراء  ومجاعاőم كما Ɓ مينع منه                    

ء يقلبون القضية șهرا لبطن وجيعلون وجود اإلمام األعظم بال علة           تعدد اخللفاء ومجاعاőم ولكن هؤال    
سوى وجود اإلمام األعظم نفسه فحيث ال إمام فال جهاد وال احتساب فهم يسريون يف عكس تعليل                 

          Ƒالن ǳالشـارع وحكمـته ال سيما وقد مدρ    مر عليهم خالد دون إمرة متاشياǖصنيع أهل مؤتة إذ ت 
عليله وعلى فقه هؤالء كان على أهل مؤتة أن ينسحبوا عند موت األمراء             منهم مع حكمة الشارع وت    

 ρالـثالǭة املنصوص عليهم ولكن أعاذهم اهللا تعاىل من ذلك وعصمهم حبسن الفهم عنه وعن رسوله                 
  .املوافق للفطرة السليمة وداللة العقل الصريح

  
 واجلماعة على أداء فريضة     لو أن الذين أفتوا حبرمة التجمع     : ( قـال عبد الرƥن عبد اخلالق       

نظروا إىل املنافع العظيمة، واǭɇار اجلليلة اليت أسدőا اجلماعات واجلمعيات          .. مـن فروض الكفايات   
وكانوا متجردين من اهلوى والعصبية، وأزالوا عن       .. اإلسـالمية إىل املسلمني يف شرق األرض وغرهبا       

ن أنوفهم ملا أقدموا على ما أقدموا عليه من         أعيـنهم غشـاوة اجلهل بالعاƁ الواسع، ونظروا أبعد م         
فإنكار فضل اجلماعات اإلسالمية على املسلمني أمر ال جيحده         . الفـتوى الـباطلة والقـول اجلزاف      

          Ǆوإال فما هذه الصحوة اإلسالمية والبعث      .. وينكـره إال مـن اتصـف بالصفات اليت ذكرناها آنفا
 آǭار جهاد مجاعات تǔلفت واجتمعت على الدعوة يف         اإلسالمي اجلديد الذي نعيشه اليوم إال أǭر من       

  569. )سبيل اهللا وحتمل تكاليف اجلهاد باملال والكلمة والسيف واللسان
   

فاجلهـاد القـتايل مثال ال يتحقق إال جبماعة وأمري وهو ƭمع عليه ففي حالة وجود اخلليفة                 
سالم، فقد اتفق ƥلة الشريعة قاطبة       فǖما إذا وطǜ الكفار ديار اإل      : (فاألمر واضح قال إمام احلرمني      

علـى أنـه يتعني على املسلمني أن Ƹفوا ويطيعوا إىل مدافعتهم زرافات ووحدانا، حƓ انتهوا إىل أن                  
 وال يسقط عنهم    570. )العبـيد ينسـلون عـن ربقة طاعة السادة، ويبادرون اجلهاد على االستبداد            

تعني على املسلمني القيام    (  حالة الشغور    وجـوب اجلهاد عند شغور الزمان عن اخلليفة فإذا حدǭت         
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إذا عدموا  فهذا وإذا قام به عصب فيهم كفاية، سقط الفرض عن سائر املكلفني،. مبجاهدة اجلاحدين
  571 ).واليا

  
 والعصـابة ذات الكفايـة اليت حتدث عنها إمام احلرمني ال ميكنها مباشرته إال بإمارة وهذا                

 طلب الدليل عليه تعنت وعناد وأƅ للكفاية أن حتصل دون أمري            واضـح ال Ʒتاج إǭباته إىل دليل بل       
] ألن[السلطان والوالية   ( مطـاع Ý وقد نص ابن تيمية على أن الشرط يف هذه القضايا القدرة فهي                

 لذلك ال تثبت اإلمامة عند أئمة السنة إال مبوافقة أهل القدرة            572)مـناط الوجـوب هـو القدرة        
  . ما إال مبوافقتهم ألنه بطاعتهم له تتحقق مقاصد اإلمامةوالشوكة فال يصري الرجل إما
قال أئمة السلف من صار له قدرة وسلطان يفعل هبما مقصود الوالية            :(  قال شيخ اإلسالم    

فهو من أويل األمر الذين أمر اهللا بطاعتهم وهكذا كل أمر يفتقر إىل املعاونة عليه ال Ʒصل إال حبصول                   
فكون الرجل أمريا وقاضيا وواليا وغري ذلك من األمور اليت مبناها على            مـن ميكـنهم التعاون عليه،       

القدرة والسلطان مƓ حصل ما Ʒصل به من القدرة والسلطان حصلت وإال فال، إذ املقصود هبا عمل                 
. أعمـال ال حتصل إال بقدرة فمƓ حصلت القدرة اليت هبا ميكن تلك األعمال كانت حاصلة وإال فال         

(573   
ـ    درة للقيام بفروض الكفاية عند شغور الزمان عن اخلليفة فرض متحتم ألن            فتحصـيل الق

                 Ɩمقاصـد اإلمامـة من فروض الكفاية وغريها ال تتحقق إال جبماعة وهذه اجلماعة فيها يتحقق مع
لو شغرت األيام عن قيام إمام بǖمور       ( القـدرة الـيت هي مناط التكليف لذلك نص الفقهاء على أنه             

م، ومست احلاجة يف إقامة اجلهاد إىل مال وعتاد، وأهب واستعداد، كان وجوب             املسـلمني واإلسال  
  ǰعز من املهǖاليت جيب  بذلـه عـند حتقق احلاجات على منهاج فروض الكفايات، فليست األموال ب

   574). تعريضها لألغرار املؤدية إىل الردى والتوى
  

 فإن هذا من ƥاقات     فكـيف يقال بسقوط فروض الكفايات وتعليق ذلك بوجود اخلليفة،         
الروافȐ الذين صار اجلهل بǖصول اإلسالم من نعوőم لذلك رد أهل السنة هذا القول املنكر وجعلوه                

 )واحلǰ واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني (  : قال الطحاوي من لباب عقائدهم فقد 

                                                           
  381 الغياǭي رقم 571
  ƭ 28/66موع الفتاوى  572
   باختصار 528 – 527:  ص1: لنبوية ج منهاج السنة ا573

  
  383 الغياǭي رقم 574



  238

  ǳه اهللا إىل الرد على الرافضة حيث ق         : ( قـال الشارƥالوايشري الشيخ ر :      Ɠال جهاد يف سبيل اهللا ح
وبطالن هذا القول أșهر من أن يستدل       !! اتبعوه: Ƹرج الرضا من آل Ʈمد، وينادي مناد من السماء        

   575.)عليه بدليل
وقـد رأينا كالم إمام احلرمني يف وجوب اجلهاد ولو شغر الزمان عن السلطان كذلك نص                

جلهاد بل هذا أمر بدهي ال Ʒتاج إىل إيراد األدلة فضال           عليه ابن قدامة يف حالة غياب اإلمام ال يعطل ا         
  :عن Ʒتاج إىل نقول العلماء وهو كما قيل 

  . إذا احتاج النهار إىل دليل      وليس يصح يف األذهان شيء 
  .فإن اهللا تعاىل ركز يف فطر عباده غريزة الدفاع عن أمواهلم وأعراضهم وديارهم 

  
ات اإلمارة بالبدعة وال سبيل إىل دفع الكفار عن         وال أدري كـيف Ʒكـم على اجلماعة ذ        

         Ƒيثبت أن الن Ɓاحلرمة والدين إال بذلك وρ          والسرايا والبعوث بل أبو بصري ȇمري على اجليوǖالت ȫتر 
وأبو جندل ومن معهما أمروا عليهم للنيل من قريȈ فهذا أمر فطري ال تźǖ الشريعة احلكيمة خبالفه                 

  .يات والطعن فيه طعن يف الضرور
  

  .وليس هذا سبيل اجلهاد فحسب بل هو سبيل كل فروض الكفايات 
وأما سائر فروض الكفايات، فإŒا متوزعة على العباد يف البالد، وال           : ( قـال إمام احلرمني     

لو فرضنا خلو الزمان عن مطاع، لوجب على املكلفني القيام بفرائȐ           ] و  . [ اختصـاص هلا باإلمام   
تقبوا مرجعا، فإذا وليهم إمام فكŒǖم ولوه أن يدبرهم تعيينا وتبيينا، فيما كان             الكفايـا، من غري أن ير     

فرضـا بينهم فوضى، ولواله ألوشك أن يتخاذلوا، وƷيل البعȐ األمر فيه على البعŻ ،Ȑ تنسحب                
واإلمام القوام يدفع التخاذل والتغالب، وƷمل األعيان على التناوب فيما على   . املـŻǔ علـى كافتهم    

  576. )عن عهدته]اخلروج [ افةالك
   

وال اختـيار للمسلمني يف ذلك بل هو واجب عليهم وتركه فسوق وإŻ، وتزيينه والتعبد به                
رمة من أشنع البدع املضلة اليت تؤǭر على احلرمة والدين ومتكن األعداء من استباحة البيضة وهتك احل               

 والذي جيب التعويل عليه أن كل واقعة وقعت يف اإلسالم تعني : (والعـبث بالدين قال إمام احلرمني       
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علـى ملتزمـي اإلسالم أن يقيموا أمر اهللا فيها، إما بǖنفسهم إذا فقدوا من يليهم، أو بǖن يتبعوا أمر                    
   577. )واليهم

  
اء فروض الكفاية وبني ما يترتب      وقد تصور إمام احلرمني حالة النكول عن وجوب التǖمري ألد         

عليها من الدمار والفوضى وضياع الدين والدنيا فغياب اخلليفة وشغور الزمان عنه إن Ɓ يتدارȫ بتǖمري               
مـتǖهل أصاب اإلسالم وأهله من العنت واملشقة وانتهاȫ الدين واحلرمة ما يشهد له الواقع مع النص                 

 وقيام مبهمات األنام، وال خبال يف عاƁ اهللا يرب على            لو انتفȐ الدهر عن إمام ذي استقالل،       :(قـال   
التطام الرعاع والطغام، وǰƵ العوام، ولو جرت فترة يف بعȐ األعوام، وجرت ما حناذره من خروج                
األمـور عن مسالك االنتظام للقي أهل اإلسالم أهواال واختالال، ال Ʒيط بوصفه غايات اإلطناب يف                

   .ضا، وارƟت املمالك، اضطربت املسالك طوال وعرضاالكالم، وألكل بعȐ الناس بع
Ż إذا خلت الديار عن اجلنود املعقودة واألنصار، استجرأ الكفار، ومتادى الفساد واالنتشار،              

فكم من دماء لو أفضى األمر إىل ذلك، تسفك، وكم          : وعم الشر والضر وșهر اخلبال يف الرب والبحر         
 وőمل، وكم ذريعة يف تعطيل الشريعة تعمل، وكم من مـن حـرمات őتك، وكم من حدود تضيع        

مناșم للدين تدرس، وكم معاƁ متحق وتطمس، وقد يتداعى األمر إىل أصل امللة، ويفضي إىل عظائم                
   Ɓ.( 578 ينتهȐ من Ʒمل عناء اإلسالم وكله إذا تستǖصل الدين كله،

  
ن يف عصورنا املتǖخرة نرى     فهـذا تصـويره للنتائǰ املترتبة عن شغور الزمان عن اخلليفة وحن           

ذلـك رأي عـني من تنحية الشريعة وإذالل األمة وإفساد عقائدها وأعماهلا وأخالقها بل تنصريها                
  . ومسخ عقيدőا مع تسلط األمم عليها فال بد إذا من مجاعة وأمري مطاع

  
ك  فإذا Ɓ يتفق مستجمع للصفات املرعية، واستحال تعطيل املمال         : (قـال إمـام احلرمني      

له يف االستǞخار عن النصرة   يرخص   فما الذي…والـرعية، وتـوحد شخص باالستعداد باألنصار  
 Ýالذي يلزم اخللق طاعة اإلمام، ويلزم  … واالنتصـار Ɩاإلسالم أنه أيسر  فـاملع ſاإلمام القيام مبصا

لى القيام  مسـلك يف إمضاء األحكام، وقطع الƕاع واإللزام ، وهو بعينه يتحقق عند وجود مقتدر ع               
  579). مبهمات األنام، مع شغور الزمان عن إمام
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              Ýوأين البدعة يف حتصيل القدرة للقيام بذلك Ýة اإلسالم ونصرة املسلمنيǭين البدعة يف إغاǖف
وإذا وجـب علـى العبد إغاǭة أخيه إذا كان قادرا على ذلك أليست إغاǭة اإلسالم وحتصيل القدرة                  

 وإذا كان يقوم الرجل الفرد بالذب عن أخيه         : ( احلرمني بقوله    لـذلك أوىلÝ وهذا الذي عناه إمام      
وهبدايـة من يستهديه، ونصرة من يندبه ويستدعيه، فاإلسالم يف حكم شخص مائل يلتمس من يقيم                

فلǞن وجب إسعاف الرجل     أوده، وجيمـع شـتاته وبدده، ويكون عضده ومدده ، ووزره وعدده،           
   580)واسترفاده إىل مهواه فاألسالم أوىل بالذب Ü والنادب إليه اهللا يف استنجاده   وإجابته  الواحد مبناه
  

    

  
   ƆاǮمة العربية املعاصرة      : املبحث الȚحكم االستيزار يف األن

.  
قـد بينا مبا فيه غاية الكفاية معƖ الشغور وحكم فروض الكفاية فيه وكانت الغاية من ذلك                 

بية ليتسƖ معرفة حكم استيزار أهل الذمة فيها        الوصـول إىل البت يف الوصف الشرعي لألنظمة العر        
لذلك ميكن القول بǖن األنظمة العربية      . وواجـب هـذه األنظمة حيال الكفار ذمة كانوا أم غري ذمة           

بـوجه عام تعد من األنظمة اليت شغر منصب القوام عن أمر اإلسالم فيها فال يوجد اخلليفة الشرعي                  
 به، ففي زماننا هذا فإن حالة الشغور ال ارتياب فيها ألŒا            الـذي جيمع األمة ويقيم دينها ويسوسها      

șاهرة وصارخة بل ال يوجد حƭ Ɠرد أمري من األمراء ملتزم بتطبيق أحكام الشريعة إذ كل الدساتري                 
العـربية تـنص علـى تبين النظام الدميقراطي أو اجلمهوري من جهة، وتتوىل يف الواقع تنفيذ أحكام                  

شغور هنا مركب فهو شغور عمن ينفذ األحكام الشرعية مع االعتياض عن ذلك             القوانني الوضعية فال  
  .بتنفيذ األحكام الوضعية 

وكـال احلالـتني إذا انفردت دلت على حالة الشغور فكيف إذا اجتمعتا فلو أعلنت فلسفة                
كام الدولة كالدميقراطية واجلمهورية لكان هذا وحده كافيا لبيان حالة الشغور كما لو بوشر سن أح              

  .    غري شرعية وتنفيذها كان هذا أيضا دليال على حالة الشغور ولو أعلن االلتزام بالشريعة 
  

لـذلك يتعني إمعان النظر يف حكم هذه النازلة اليت تعد حبق كربى نوازل العصر ولكن قبل                 
وزارة ذلـك ينبغـي معـرفة نظام الوزارة يف األنظمة املعاصرة وما يندرج حتته من نظم وما يقابل ال                  
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اإلسالمية يف األنظمة املعاصرة والنظر يف بعȐ تلك األنظمة العربية Ż بعد ذلك نتناول مسǖلة حكم                
يف بيان نظام الوزارة    : األول  : فيكون يف هذا املبحث مطلبان      . االستيزار يف األنظمة العربية املعاصرة      

  .نظمة العربية املعاصرةيف بيان حكم االستيزار يف األ: والثاين . يف األنظمة املعاصرة 
  

  .نȚام الوȁارة يف األنȚمة املعاصرة: املطلب األول 
   :فرعنيقسمت هذا املطلب إىل 

  .تكلمت يف الفرع األول عن النظم 
  .ويف الفرع الثاين عما يقابل الوزارة اإلسالمية يف األنظمة املعاصرة

  
  
  

  . احلكمنȚم: الفرع األول   
 السلطات لذلك تتعدد أشكال احلكومات يف األنظمة النيابية         نظم احلكم فرع عن العالقة بني     

وملا كانت السلطات قد تفصل وقد تدمǰ كما سبقت اإلشارة إليه فإن النظام النياŸ انقسم إىل ǭالǭة                 
  : أشكال 

  .النظام الربملاين وذلك يف حالة الفصل املرن بني السلطات 
  .طات النظام الرئاسي يف حالة الفصل اجلامد بني السل

  .النظام اŎلسي يف حالة اندماج السلطات
Ƹتلف صاحب الوالية للسلطة التنفيذية باختالف النظام السياسي الذي  ( وبناء على هذا فإنه     

   . 581)تتبعه الدولة 
  

وموقـع الوزير يتبع موقع السلطة التنفيذية وال يتحدد دور السلطة التنفيذية ووزŒا السياسي              
م لذلك فإن موقعها Ƹتلف باختالف النظم احلاكمة فموقعها يف النظام الرئاسي            إال بتحديد نظام احلك   

غـري موقعها يف النظام الربملاين غري موقعها يف نظام اجلمعية فقد تكون يف بعȐ النظم فاعلة بالدرجة                  
يف وهذا الذي Ʒتم النظر . األوىل بيـنما تكون يف نظم أخرى ƭرد تابع ال استقالل له بإمضاء األمور   

  .النظم ومعرفتها ألنه بتحديد ذلك يتحدد دور السلطة التنفيذية ومن Ż دور الوزير 
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  .النȚام الƎملاƆ: ا 
ميـتاز النظام الربملاين بالفصل بني السلطات فصال مشربا بالتعاون لذلك عد عند الباحثني يف               

سي واالندماج كما يف النظام     الشؤون الدستورية احلل الوسط بني الفصل الكامل كما يف النظام الرئا          
  . 582اŎلسي ألن هذا الفصل فصل مشرب بروǳ التعاون

  
  :وميكن حلȘ أن النظام الربملاين يقوم على 

  .كون رئيس الدولة غري مسؤول عن سياسة الدولة 
  .كون الوزارة هي املسؤولة الفعلية 

   . 583 والتوازن واملراقبةكون الفصل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية مشربا بروǳ التعاون

  
 اليت تقرر املسؤولية الوزارية وحق      -واخلالصة أن النظم الربملانية املعاصرة      : ( قـال عاطف    

 ال تستحق هذا الوصف إال بشرط نقل السلطة الفعلية من يد رئيس الدولة وكفالة حقوق                -احلـل   
   584. )املعارضة وهو ما يتحقق إىل حد كبري يف حكومة الوزارة يف إƱلترا

    
 ǡ :ام الرئاسيȚالن.  

 وعلى وحدة   585قـوام النظام الرئاسي على الفصل اجلامد بني السلطتني التشريعية والتنفيذية            
 فالرئيس هو املسؤول والوزراء هم ƭرد أعوان له ليس هلم من األمر شيء إال                .586اجلهـاز التنفيذي  

  .  وجه االنفراد ال على وجه التضامنالتنفيذ وهلم وحده مساءلتهم وإقالتهم وهم مسؤولون عنده على
  

  ) :حكومة اجلمعية ( النȚام اجمللسي : ج 
يف هـذا الـنظام، الـربملان هو سيد املوقف حبيث جيمع السلطتني وجيعلهما من اختصاصه                
فالسـلطات مركزة يف اهليǞة النيابية فهي اليت تشرع القوانني، ولكن ملا Ɓ يكن يف إمكان اهليǞة النيابية                  

ة التنفيذ بنفسها فقد عهدت بذلك إىل أفراد يكون هلم دور التنفيذ على أن يكونوا خاضعني                مباشـر 
                                                           

   . 231  ص م1999دار املطبوعات اجلامعية ، مصطفى أبو زيد"  الوجيز يف القانون الدستوري والنظم السياسية 582
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 كما ميلكونه يف النظام     -للمجلـس النـياŸ خضوعا مطلقا إىل درجة أŒم ال ميلكون حق االستقالة            
 على حد فلسفة اجلمعية     – بـل ال ميلكون سوى اخلضوع للمجلس النياŸ ألن السيادة            -الـربملاين   

   . 587 ال تتجزأ لذلك يكون مصدر السلطات واحدا ومباشرها على احلقيقة واحدا-النيابية 
  

ومـن هـنا Ɓ يوجد فرق من حيث تركيز السلطة بني حكومة اجلمعية النيابية وبني امللكية                 
املطلقـة والدكـتاتورية فالسـلطة يف كل هذه النظم مركزة يف هيǞة واحدة أو يد واحدة وهذا من                   

غيان واالستبداد ولعل أخطر أنواع االستبداد هو حني تتركز السلطة يف يد هيǞة منتخبة              مسـببات الط  
  .ألن ذلك يلبسها غطاء الشرعية ويضفي على طغياŒا الصفة القانونية

  
  .موقȜ الوȁير يف األنȚمة النيابية – هـ 

ا بني املوقعني   وبعد كل هذا أعتقد أنه يظهر لنا اɇن موقع الوزير وموقع السلطة التنفيذية وم             
ففي النظام الربملاين يكون موقع الوزير موقفا رئيسيا سواء من حيث مسؤوليته التضامنية             . من ارتباط 

مع الوزراء أو من حيث مسؤوليته الفردية يف حدود اختصاصه، ويكفي لبيان عظيم موقع الوزارة يف                
 رئيس اجلمهورية والربملانÜ أما رئيس   هذا النظام أن نعلم أن هناȫ جهتني ميكن أن تنافسا الوزارة وƵا           

اجلمهـورية فال وزن له وال اعتبار ألن منصبه شريف وال استقالل له إال يف تقدƇ استقالته من جهة،                   
وأمـا الـربملان فمن حق الوزارة حل الربملان ويف هذا تسليط هلا عليه ميكنها من كسر صولته وهذا                   

  .س بالتوازن العادل وأن القسمة قسمة ضيزىيكفي لبيان أن التوازن املزعوم بينهما لي
  

أما يف النظام الرئاسي فالوزير ƭرد معاون ومنفذ ألوامر رئيس اجلمهورية اليت يستحوذ على              
  .كل السلطات التنفيذية إال أن الوزير هنا ميلك حق االستقالة 

لك إال اخلضوع أمـا يف نظـام اجلمعية فالوزير ƭرد أداة صماء لتنفيذ قرارات الربملان وال مي        
  .والتنفيذ حƓ ملا ال يرتضيه من أحكام 

  
فمن كل ما تقدم نستنتǰ أن الوزراء يف النظام الرئاسي هم ƭرد منفذين لقرارات الرئيس أما                
يف الـنظام الربملاين فال سلطة لرئيس اجلمهورية عليهم بل السلطة يف يد الوزارة وسلطة الرئيس أدبية                 

 احلقيقي هو ƭلس الوزراء، أما يف النظام اŎلسي فالرئاسة مجاعية وهي            فكǖنـه غري موجود فالرئيس    
للـربملان والـوزراء أيضا ƭرد منفذين، والفرق بني موقع الوزير يف النظام الرئاسي واŎلسي هو أن                 
                                                           

 و النظم السياسية والقانون الدستوري د Ʈمد        468 والنظم السياسية عاطف ص      221أƥد ص    اظ الـنظم السياسـية Ʈمد        587
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الرئاسـة يف الـنظام الرئاسي فردية أما يف النظام اŎلسي فجماعية ويف احلالتني الوزراء ƭرد معاونني                 
أما الفرق بني النظام اŎلسي .ومـنفذين ميلكـون االسـتقالة يف النظام الرئاسي دون النظام اŎلسي        

والنظام الربملاين فرغم التشابه يف سلطة الربملان إال أن موقع الوزير متعاكس ففي الوقت الذي ال ميلك                 
ة ويكون عضوا يف السلطة     سـلطة يف الـنظام اŎلسـي فهو يف النظام الربملاين ميلك السلطة التنفيذي             

  .التشريعية 
  

    ƆاǮرة يف       : الفـرع الȚمة املعاصرة ونȚارة اإلسالمية باألنȁمقارنة الو
  .واقȜ األنȚمة العربية املعاصرة

واملقابلـة بني الوزارة يف النظامني الشرعي والوضعي متكن من معرفة حقيقة السلطة التنفيذية              
 حلȘ خطورة إسناد الوزارة أو غريها من الوșائف لغري املسلمني مبا فيها الوزارة وموقعها ومن Ż ميكن   

فمفهوم الوزارة يف الشريعة مفهوم واسع يندرج حتته وșائف كثرية يف           . يف األنظمـة العربية الوضعية    
األنظمـة الوضعية ألن العربة باحلقائق واملضامني ال باألمساء والعناوين فكل عمل تضمن إعانة الرئيس     

  .  وأحاول اɇن ذكر ƴاذج من ذلك على سبيل املثال ال احلصر. وزارة اإلسالميةفهو مقابل لل

  
  .ما ميكن أȷ يقابل الوȁارة اإلسالمية: أوال 

فـبعد معـرفة حال الوزارة اإلسالمية وحال الوزارة املعاصرة ميكن أن يكون بإزاء الوزارة               
  :املعاصرة ما يلي من صور يف النظام اإلسالمي 

  
 أصحاب يستشريهم ويستعني    ρوقد كان للنƑ     : رئيس الدولة يف ȁمن النبوة     معاونـو    -ا  

هبـم علـى تسيري شؤون الدولة داخليا وخارجيا كما كان له كتاب وأمناء على األسرار كما كان                  
يـبعث األفـراد يف املهام اخلاصة كالرسل والفدائيني ومبلغي العقود من قومه وحنو ذلك كما مضت        

عƖ، وميكن اعتبار هؤالء وزراء يف النظام الرئاسي للجامع املشترȫ وهو أن هؤالء             اإلشارة إىل هذا امل   
ال ميلكـون مـن األمـر شـيǞا بل األمر يرجع إىل الرئيس، وميكن اعتبار املستشارين كاملستشارين      
وأصـحاب األسرار كالعاملني يف األمانة وميكن اعتبار املكلفني بǖعمال خاصة وزراء بال وزارة أي               

  . ء دولة أو سفراء ألداء مهام خاصةوزرا
  

            Ƒوذلك حني أرسل الن Ȑد نوعا من التفويƱ وميكـن أنρ       معاذا إىل اليمن فقد فوضه يف 
              Ȑيعثر على حكمها يف النصوص وهذا نوع من التفوي Ɓ االجـتهاد يف النوازل السياسية وغريها اليت

  .االضطراري ولكنه يف إطار مقاصد الشريعة 
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 ǡ-الراشدين والواليات الدواو ǒمن اخللفاȁ ين.  

الدواوين يف زمن الراشدين والزمن األموي كانت مبثابة وزارات تنفيذ هلا اختصاصات معينة             
فـيما كلفـت به، فكان رǗساء الدواوين مبƕلة املعاونني للرئيس يف النظام الرئاسي ألŒم ال ميلكون                 

  .  يف النظام اإلسالمي والرئيس يف النظام الرئاسي سلطة مستقلة بل هم ƭرد منفذين ومعاونني للخليفة
  

كما يشبه وزراء التنفيذ الوزراء يف نظام حكومة اجلمعية الذين ال ميلكون من األمر شيǞا فهم                
أداة تنفيذ ليس غري وال فرق إال أŒم يف اإلسالم ميلكون حق االستقالة ويف حكومة اجلمعية ال ميلكون                  

ة، فوزير التنفيذ يف اإلسالم إذا كلف مبا Ƹالف أحكام الشرع فامتنع            سـوى اخلضوع لسياسة اجلمعي    
عن االمتثال كان ذلك واجبا عليه وكان له أن يستقيل حƓ ال يكون شريكا يف اإلŻ إذ األصل أنه ال                    
طاعـة ملخلوق يف معصية اخلالق، أما يف نظام حكومة اجلمعية فال ميلك االستقالة وما عليه إال تنفيذ                  

  .ني ولو Ɓ يكن مقتنعا هبا وال راضيا عنها القوان
حسني عثمان بعد الكالم عن الدواوين زمن الراشدين وتوسعها يف          . Ʈمد رفعت ود  . قال د 

ويف الواقع الدواوين املشار إليها أعاله كانت مبثابة وزارات تنفيذية          : ( خالفـة األمويني Ż العباسيني    
وكان رئيس ذلك الديوان    . دارة العامة املركزية للدولة   كـل منها Ƹتص بنوعية Ʈددة من أنشطة اإل        

  588)مبثابة وزير تنفيذ 
   

وميكـن القول بǖن منصب رئيس الوزراء يف النظام الربملاين يقابله منصب وزير التفويȐ يف               
                 Ȑنظـر فقهاء اإلسالم ألنه عام الوالية والنظر مثله، فاخلليفة يفوض تسيري أمر الرعية إىل وزير التفوي

غلـبه الوزير نفسه على ذلك حبيث ال يكون للخليفة أمر وال Œي وهذا شǖن رئيس اجلمهورية يف                  أو ي 
النظام الربملاين ال شǖن له وال أمر إال حبالة إقالة نفسه، فاملسؤول هو رئيس الوزراء، والفرق بني موقع                  

من مع الوزراء حبيث    رئيس الوزراء يف الدول احلديثة ووزير التفويȐ أن رئيس الوزارة مسؤول بالتضا           
  .يكون احلاكم هو ƭلس الوزراء فاحلكم مجاعي وليس فرديا وله تعاون ورقابة متبادلة مع الربملان

الوزير "أما ما يفترق فيه رئيس الوزراء احلايل عن وزير التفويȐ فهو أن             : (   قـال الريس    
 يف حني أن وزير     589 )راءاɇن مقـيد يف تفويضـه ويف مسائل معينة كثرية برأي ƭلس الوز            " األول

Ȑكم حكما فرديا حبيث يصري وزراء اخلليفة وزراء لوزير التفويƷيقوم مقام اخلليفة و Ȑالتفوي.  
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وعلـى هـذا فالوزراء يف النظام الربملاين جيمعون بني صفة التفويȐ اجلماعي ألن القرارات               
كوزراء التفويȐ ومن جهة    موكـولة إىل ƭلـس الوزراء وبني التنفيذ لقرارات اŎلس فهم من جهة              

  .أخرى كوزراء التنفيذ
من ": وزراء تنفيذ "أما بقية الوزراء احلاليني فهم يف اعتبار الفقه اإلسالمي          : (قـال الـريس     

                Ż ،لس الوزراء أو الدولة، أو ميضون األحكام أو يتخذون اإلجراءاتƭ م ينفذون قراراتŒحـيث أ
ها سابقا، وهي أن كل واحد منهما خص بنظر يف ناحية           إŒـم تنطـبق عليهم احلالة اليت تكلمنا عن        

فهـذا للمالية، وهذا للتعليم، وهذا للدفاع، وهكذا، وقد قرر الفقه اإلسالمي أŒم يسمون              : خاصـة 
على أعمال Ưتلفة، وهو نوع من التفويȐ املخصص، ومن حيث اشتراكهم يف النظر             " والة"حينـǞذ   

لى االجتماع ال على االنفراد، فهكذا كل حالة قد تناوهلا          يف ƭلـس الوزراء فإŒم وزراء مفوضون ع       
  590). وحددها الفقه اإلسالمي

    
وقـد يكون من الفوارق بني الوزير يف النظام الربملاين يف حالة تصرفه يف إطار وزارته فقط                 

رادة ووزيـر التنفـيذ يف اإلسالم أن الوزير يف النظام الربملاين وإن اعترب متضامنا من جهة وخاضعا إل                 
ƭلـس الوزراء من جهة إال أنه ميلك صالحية إمضاء القرارات اليت تكون دون إمضائه منقوصة ألنه                 
Ưـتص يف وزارتـه، فإمضاء رئيس الدولة والوزير األول ال يكفي حƓ يكون مسبوقا بإمضائه وهذا              

   .نوع من التفويƸ Ȑتلف به عن وزير التنفيذ يف اإلسالم 
 أن يتراجع عن تفويȐ الوزير ألمر يراه ألنه املسؤول حقيقة           ولكـن يف اإلسـالم للخليفة     

                Ȑالتفوي ȫق له ترƷ فـرئيس الدولة يف النظام الربملاين ليس كاخلليفة ألن للخليفة صالحيات كبرية
فـيها مƓ أراد ذلك خبالف النظام الربملاين اللهم إال إذا كانت وزارة التفويȐ عن عجز اخلليفة كما                  

  .ون ذهب إليه ابن خلد
  
بل يكاد يكون رئيس الدولة نفسه يف النظام الربملاين مبƕلة وزير التنفيذ الذي حتدث عنه الفقه                   

السلطاين ألن منصبه أدŸ وما يعمله من أعمال مشروط بإذن الوزير األول ألنه ال يصح له أن يعمل                  
   .على وجه االنفراد  

  
  .تنفيذ يف اإلسالم فالوزير يف النظام الرئاسي واŎلسي هو كوزير ال

  .والوزير يف النظام الربملاين هو كالرئيس الفعلي أو كوزير التفويȐ يف اإلسالم 
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 مبƕلة وزراء التنفيذ يف اإلسالم      - وزير دولة    –وميكـن أن يكون الوزراء دون حقيبة وزارية           
   .ألنه يوجد فيهم معƖ املعاونة واملساعدة 

  
  .ث  أعمال اإلدارة يف العصر احلدي–ج 

              Ȉا يدخل يف وزارة التنفيذ من األنظمة العصرية، اإلدارة املركزية أو احمللية وأعمال التفتيưو
  ورئاسة الديوان واألمانة العامة ووزارة اإلعالم وغريها 

نشاط السلطة التنفيذية هو ميدان تطبيق اإلدارة العامة         ( :د عبد القادر بسيوين عبد اهللا       قال  
امة يف معناها الواسع أوجه نشاط الدولة من إبرام املعاهدات إىل توزيع اخلطابات             فتشمل اإلدارة الع  : 
ولكـن اإلدارة العامـة يف معناها الدقيق تنصب أساسا على نشاط السلطة التنفيذية أي أن نشاط                 ..

Ɩرج عن نطاق اإلدارة العامة هبذا املعƸ 591. )السلطتني التشريعية والقضائية   
    

تنظيم وإدارة القوى البشرية لتحقيق     ( سالمي لɌدارة العامة على أŒا      ولكـن باملـنظور اإل    
 يدخل نشاط السلطة القضائية يف نطاق اإلدارة        592. )أهداف الدولة اإلسالمية يف إطار أحكام الشرع      

  .العامة
  

                Ɓ اőǖا منذ نشŒفالدولـة اإلسالمية تفترق عن الدول العصرية يف علم اإلدارة من حيث كو
 كوŒا دولة سلطة فقط بل مجعت إىل ذلك كوŒا دولة خدمة وهذا Ɓ تعرفه البشرية إال                 تقتصـر على  

   . 593مؤخرا مضافا إىل ذلك كوŒا فنا وعلما
  

ويتـبع اإلدارة احملافظون ووكالء الوزارات ورǗساء املصاſ ورǗساء اهليǞات وكل من حاز             
نقل الرئيس اإلداري لبعȐ اختصاصاته     ( و    تفويضا من اجلهة الرمسية اليت هو تابع هلا فالتفويȐ هنا ه          

. إىل بعȐ مرǗوسيه ليمارسوها دون الرجوع إليه مع بقاء مسؤوليته عن تلك االختصاصات املفوضة             
(594   
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 من أن للوزراء ومن يف حكمهم أن        595ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه بعȐ القوانني الوضعية        
ات إىل احملافظني أو وكالء الوزارات أو       يعهـدوا بـبعȐ االختصاصات املخولة هلم مبوجب التشريع        

رǗسـاء املصـاſ واإلدارات العامـة أو رǗساء اهليǞات التابعة هلم أو لغريهم بعد االتفاق مع الوزير                  
 596ويدخل فيه تفويȐ رئيس اجلمهورية لبعȐ اختصاصاته إىل نوابه أو إىل بعȐ الوزراء            ."  املختص  

 .  
  

رية هو دور السكرتري اخلاص وهو بال شك داخل يف          ويظهر أن أعظم دور يف املنظومة اإلدا      
معƖ وزير التنفيذ يف النظام اإلسالمي ألن دوره هام وخطري جدا بل قد يؤǭر على رئيسه أحيانا إذ هو                   
الـبطانة املقـربة فقد يكتم ما حقه اإلعالم ويعلم بغري احلق فيوقع الرئيس حتت تǭǖريه وجيعله خادما                  

 إىل مصدر للتنظيم غري الرمسي مبا يوجهه من أوامر للعاملني حيث يلزمون             ألغراضه حƓ إنه قد يتحول    
   . 597بتنفيذها على أساس أŒا أوامر الرئيس

  
كـذلك من أخطر املراكز مركز القائد اإلداري وهو مركز مهم يف اجلهاز التنفيذي يف كل                

بة وما يتبعها من تفتيȈ     مراحله وذلك ألƵيته وخطري مهامه من ơطيط وتنظيم وتنسيق ومتابعة ومراق          
  . 598وغريه

  
اختيار القادة اإلداريني ال يكون على أساس العقيدة بل على أساس           (ولكـن املؤسـف أن      

االختـيار املطلق أو املركز االجتماعي أو االنتخاب وهذه هي الطرق التقليدية لالختيار كما يكون               
  600.) أو األقدمية599االختيار عن طريق اجلدارة

  
دارية يشملها الديوان يف الدولة اإلسالمية والذي يعد بدوره وزارة تنفيذية           وكل األعمال اإل  

لـذلك يستحوذ على كل املهام التنفيذية واإلدارية، ورمبا أمكننا القول بǖن وزارة التنفيذ هي وزارة                
                                                           

  ملصري ففيه أن ذلك يف القانون ا288-287 اظ عبد الغين بسيوين 595
  . فقد ذكر أن ذلك هو نص املادة الثالثة من القانون املصري 287 اظ عبد الغين بسيوين 596

  
 ، 1969  نظـرية اإلدارة العامـة ، العملية اإلدارية يف اجلهاز اإلداري ، الدكتور أƥد رشيد ، دار النهضة العربية القاهرة سنة           597
   306 نقال عن عبد الغين بسيوين 202
   .418-416 و 330-326 اظ بسيوين 598
 واإلسـالم ال يـرفȐ شرط اجلدارة بل يعده من الشرط الالزم ويدعو إىل توșيف األكفاء ولكن يشترط مع ذلك اإلسالم يف                       599

انظر . فتولية األصلح حتم الزم ) إن خري من استجرت القوي األمني  ( األعمـال اليت تتضمن الوالية ودليل اشتراط اجلدارة قوله تعاىل           
   .174-172الطبعة الثالثة . دار الفكر العرƥ . Ÿدي أمني عبد اهلادي " . ر اإلداري اإلسالمي واملقارنالفك"

  342 – 333 اظ عبد الغين بسيوين 600
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اته إدارية تعƖ بتنفيذ أحكام الشريعة اليت تكون تارة نصوصا صرƷة وأحيانا اختيارات اخلليفة وترجيح        
  .يف املسائل االجتهادية أو أوامره فيما ال Ƹالف أحكام الشرع

الديوان هو املنظمة احلكومية اليت تدخل يف تشكيل اجلهاز         : ( قـال ƥدي أمني عبد اهلادي       
   601. )اإلداري للدولة اإلسالمية سواء يف احلكومة املركزية أو يف احلكومات احمللية

  
 اإلدارية والتنفيذية يف األنظمة النيابية يقابلها يف احلكم         ومـن كل ما تقدم يتبني أن األعمال       

    .602اإلسالمي كل الوșائف التنفيذية إشرافية كانت أم غري إشرافية
  

  .نȚرة يف واقȜ األنȚمة العربية املعاصرة: ǭانيا 
الناșـر يف دساتري الدول العربية ويف واقعها السياسي ال يرتاب يف كوŒا حكومات ال تǖخذ                

ن الثالǭة النظم السالفة أخذا بينا يصدقه الواقع مضافا إىل ذلك أŒا ال تعتمد اإلسالم كشرط                بـǖي م  
لـتويل الوșائـف العامة بل تعترب غريه كاملواطنة لذلك تشترط اجلنسية وهذا ينتǰ عنه بالضرورة أن                 

  .تصري الوșائف العامة يف يد الكفار
  

-سي يلمس ترجيحها األخذ بالنظام الرئاسي    كمـا أن الناșر يف دساتريها ويف واقعها السيا          
 وتقدميه على غريه من النظم كالنظام الربملاين والنظام اŎلسي والسبب يف ذلك ال Ʒتاج               -بعد تعديله 

إىل ذكاء خارق ملعرفته بل هو واضح وخالصته أن النظام الرئاسي هو النظام الذي يتمكن فيه الرئيس                 
طات الواسعة ألنه منتخب من الشعب مباشرة، وليس للربملان عليه      من فرض سيطرته ملا ميلكه من السل      

سـلطان لكـون الفصـل بـني السلطتني فصال جامدا والوزراء ما هم إال أمناء وأعوان له، وهذه                   
الصالحيات إذا وجدت الرئيس الراشد فإŒا تصل باحلكم إىل غاية الكمال ولكن إن استغلها حاكم               

  .االستبداد والطغيانمستبد ذهب هبا إىل أقصى غاية 
  

 فالـنجاǳ الظاهر هلذا النظام يف الواليات املتحدة األمريكية واالستقرار الذي تتمتع به هذه              
الدولـة مرده إىل أن انتخاب الرئيس يكون بشفافية ونزاهة هذا من جهة، Ż الرئيس نفسه يعد منفذا                  
                                                           

  ƥ200دي أمني عبد اهلادي ص .  الفكر اإلداري اإلسالمي واملقارن 601
  

وهي اليت يتوىل فيها املوșف اإلشراف على أعمال        : رافية  الوșائف اإلش : (   قـال الدكـتور عبد اهللا بن عبد احملسن الطريقي             602
 والوșائف اإلشرافية قد يكون فيها والية لكنها تتفاوت من وșيفة ألخرى ولذا فال يستعمل إال            …مـوșفني آخرين وتوجيه أعماهلم      

ملوșف فيها بǖداء عمل وșيفة دون أن       الوșائف غري اإلشرافية هي اليت يقوم ا      .. األصلح املوجود من ذوي الشخصيات القيادية األمينة        
أهلية الواليات السلطانية   . ) يكون مسؤوال عن أعمال اɇخرين الذين يزاملونه يف العمل دون مشاركته يف أداء ما اختص به من عمل                   

  )   112 و ص 109ص (  م 1997 – هـ 1418عبد اهللا بن عبد احملسن الطريقي  الطبعة األوىل / يف الفقه اإلسالمي د 
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إذا جاء حاكم مستبد من الدول ألحكـام الدسـتور والقانون لذلك متتع هبذه الصالحيات الواسعة ف          
النامية عموما ووصل إىل احلكم عن غري االختيار الشعƑ كاالنقالب أو تزوير االنتخاب، فإنه ال Ʈالة                
سـيجعل السـلطة التشريعية حتت قبضته وال يǖخذ من النظام الرئاسي سوى خصيصة الصالحيات               

صائص فهي مǖخوذة من امللكية املطلقة أو       الواسـعة فهذا الذي يهمه من النظام الرئاسي أما بقية اخل          
  .الدكتاتورية 

  
والناșـر يف دساتري الدول العربية يلحȘ توسع صالحيات رئيس اجلمهورية فهو الذي يعني              

 – مثل نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وكبار املوșفني          –أعضاء السلطة التنفيذية واجلهاز اإلداري      
جهاز احلكم وله صالحيات يف ƭال احلزب والتنظيم احلاكم وله          وهو الذي يصدر القرارات يف ƭال       

  . تǭǖري على الرأي العام لوسائ
  

كمـا أن له صالحيات يف ƭال السلطة التشريعية كاالعتراض على القوانني وإصدار اللوائح              
             ǳأعضاء السلطة التشريعية واقترا Ȑوإصـدار القـرارات بقوانني وتعيني أعضاء السلطة املؤقتة وبع 

  . مشروعات القوانني والتوقيع على القوانني وطلب تعديل الدستور
  

له صالحيات يف ƭال السلطة القضائية والسياسة اخلارجية والصالحيات االستثنائية          كما أن 
603.   
  

هـذا وقد توجهت كثري من الدول النامية بعد استقالهلا وơلصها من سيطرة االستعمار إىل                 
وضعت الدساتري وعجلت بذلك لتتشرف يف أقرب اɇجال بااللتحاق بعضوية          األخذ بالنظام الربملاين ف   

هيǞة األمم املتحدة وقد أجلǖها إىل ذلك تǭǖرها بالدول الغربية ذات األنظمة الربملانية اليت كانت تسيطر                
  . 604عليها، مع كون الفǞة املثقفة فيها إƴا تلقت تكوينها يف البلدان الغربية

  
ت يسري حƓ أدارت هذه الدول șهرها للنظام الربملاين فمسخته عن            ولكن ما مضى إال وق    

طـريق تعديل الدستور وتبديله تارة، وعن طريق املخالفة الكثرية يف التطبيق تارة أخرى، ألنه Ʒد من        
صالحيات الرئيس الذي ما يطيق أن تكون هناȫ سلطة توازيه ألن الدكتاتورية ال ميكن أن Ɵتمع مع                 
                                                           

. قائد Ʈمد طربوȇ    . د. السلطة التنفيذية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري         "  انظـر تفصيل هذه الصالحيات يف كتاب         603
   . 369 -250ص  . 1996املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة األوىل 

 ص  1992الناشر منشǖة املعارف باإلسكندرية الطبعة الثانية       " نظرات يف أنظمة احلكم يف الدول النامية        "  اظ عبد احلميد متويل      604
70 – 71   
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ه السلطات ألجل نفي االستبداد، وتارة بلجوء تلك الدول إىل األخذ بالنظام الرئاسي             نظام تتوازى في  
ولكنه ليس على مقاييس النظام الرئاسي املعروف، بل هو رئاسي دكتاتوري يستحوذ الرئيس فيه على               

ية السـلطة التشريعية إما بالترغيب وإما بالترهيب حƓ جيعلها تابعة له، ويقضي على املعارضة احلقيق              
فـيكون النظام يف عنوانه رئاسيا ويف لبابه دكتاتوريا حƓ إن األستاذ الفروف يسميه نظام رئاسوي                

 معناه نظام الصق بالرئيس أو تابع خاضع له   presidentialisteتفـريقا بيـنه وبني النظام الرئاسي ألن   
 Ɩوهو غري معpresidentiel  اهرة عدم اس605 واليت تعين رئاسيș تقرار تلك األنظمة سببا ، وقد كانت

 le declin duالمـتهان الدسـتور وانـتهاكه وعدم تطبيقه وهو ما يسمى باŒيار النظام الدستوري    

606constitutionalisme.    
  

والـنظام الربملاين إƴا Ʊح Ʊاحا كبريا يف إƱلترا ألن الدولة فيها تعترف باملعارضة وتطلق هلا                
ȫ معارضة حقيقية وهناȫ حرية حقيقية أما يف الدول النامية فال           احلـرية فهـناȫ تعددية حقيقية وهنا      

يـوجد شيء من ذلك فيها وإن ادعت أŒا دميقراطية برملانية لذلك سرعان ما ơلت عن هذا النظام                  
  607.وجلǖت إىل النظام الرئاسي الذي يلتهم الرئيس فيه كل السلطات

  
    ȇمد طربوƮ أي الدول العربية ذات النظام      - إن أحكام دساتري بلدان البحث    : (قـال قائد 

 – والدساتري األخرية على وجه اخلصوص Ɓ تتقيد بǖي من األنظمة الدستورية برملاين              –اجلمهـوري   
    ƀإىل أن رئيس الدولة يف الدول العربية قد امتلك صالحيات واسعة          . 608)رئاسـي ا ȇوانتهى طربو

  .609 دساتري بلدان البحثسواء من الناحية الدستورية أو الواقع احلقيقي يف أغلب
  

                                                           
نظرات "  نقال عن عبد احلميد متويل 12 ، و8 الدول األفريقية اليت كانت خاضعة لفرنسا اجلزء الثاين ص  lavroff الفروت 605

   )  75 – 73 – 72(  ص 1992ثانية الناشر منشǖة املعارف باإلسكندرية الطبعة ال" يف أنظمة احلكم يف الدول النامية 
نظرات "  نقال عن عبد احلميد متويل 12 ، و8 الدول األفريقية اليت كانت خاضعة لفرنسا اجلزء الثاين ص  lavroff الفروت 606

   )75 – 73 – 72(  ص 1992الناشر منشǖة املعارف باإلسكندرية الطبعة الثانية " يف أنظمة احلكم يف الدول النامية 
 1992الناشر منشǖة املعارف باإلسكندرية الطبعة الثانية       " نظرات يف أنظمة احلكم يف الدول النامية        " ظ عـبد احلميد متويل      ا . 607
   )98 – 79و انظر ص  ) 75 – 73 – 72( ص 

  
  391ص " السلطة التنفيذية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري   " 608

  
   .428– 427 و 398 - 391ص" عربية ذات النظام اجلمهوري السلطة التنفيذية يف الدول ال"  اظ 609
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        ƆاǮمة العربية     كح: املطلـب الȚم االستيزار يف األن
  .املعاصرة

بعـد معرفة النظم وموقع الوزارة فيها ومعرفة ما يقابل ذلك يف اإلسالم ومعرفة أنه يصعب                  
من تصـنيف الـدول العربية بŒǖا ذات نظام معني من الثالǭة األنظمة النيابية ملا مضت اإلشارة إليه                  

األسـباب نźǖ اɇن بتǖييد اهللا تعاىل وحسن معونته إىل Ʈاولة معرفة احلكم الشرعي يف استيزار تلك                 
  .األنظمة لغري املسلمني سواء فيما يشبه وزارة التفويȐ أو وزارة التنفيذ وأعمال التنفيذ على سعتها

  
 ولكن Ż عوامل أخر     واالسـتيزار فيها ال Ƹتلف عن حكمه الذي أسلفناه من الناحية املبدئية           

رمبـا أحوجت إىل مزيد من النظر الستجالء احلقيقة ألن هذه العوامل وعلى رأسها شغور الزمان عن           
  .قوام بǖمر اإلسالم قد Ɵعل احلكم Ưتلفا الختالف الواقع املعيȈ وبالتايل اختالف مناط احلكم 

  
الشتراط وبيان أŒا șاهرة    أتناول يف الفرع األول șاهرة ا     . وأقسـم هذا املطلب إىل فرعني       

عامة يف مجيع األنظمة إسالمية كانت أو وضعية Ż أبني اإلطار العام الذي أتناول فيه هذه املسǖلة مع                  
  .التǖكيد على أنه ال وجود ألهل الذمة يف șل األنظمة الوضعية 

  
 أحكام  أما الفرع الثاين فقد خصصته لبحث املسǖلة يف șل الظروف اليت تعيشها األمة وبيان             

  .االختيار والضرورة وبيان حكم االنتفاع خبربات الكفار وواجب األنظمة العربية حيال هذه الظروف
  

  .االشتراȓ قاسم مشترȫ بƙ كل األنȚمة: الفرع األول 
  .ال بد يف كل نȚام من شرȓ : أوال

  . االشتراȓ الȁم مهما كانǨ فلسفة النȚام وهو دليل علɂ التميز وعدم التبعية-ا 
 يسـتغرب أن يشترط اإلسالم لتويل الوșائف شروطا يلزم هبا أتباعه ألنه إذا جاز لألنظمة         ال

الوضـعية واألديان املبدلة أن تشترط من الشروط ما دل اإلسالم على بطالنه فǖوىل بالدين احلق أن                 
 له  يشـترط ويلزم، ألن احلاكم الذي ال حاكم غريه هو اهللا تعاىل وله وحده حق االشتراط كما أن                 

وحـده حق اإلجياب والتحرƇ واألمر والنهي فكما له وحده حق التكليف، فله سبحانه وحده حق                
الوضـع، فكيف يستغرب أن يشترط لتويل الوزارة وغريها من الوșائف يف دولة قامت على أساس                
االنقـياد ألحكـام شريعته وال يستغرب أن يشترط الناس رغم أن اشتراطهم باطل من األساس ألنه                 

تـǞات على خالص حقه وخروج عن أحكام شريعتهÝ حبيث ال يقبل من شروطهم إال ما Ƹ Ɓالف                  اف
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ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة              : " ρشـرعه كمـا قال نƑ اإلسالم        
   610"شرط 

  
 وهـذا االشتراط هو مبثابة الصيانة اليت تعود على اإلسالم واملسلمني باخلري عاجال أو آجال              

ألست ترى أن اإلسالم Ɓ يلزم الناس       . وبدونـه يصـري اإلسـالم عرضة للمسخ واإلدغام والتحلل           
  . بالدخول فيه إذا التزموا الصغار ولكن ألزم من دخله أال يفارقه

  
واالشتراط العادي يف العقود هو تشوف لتصحيحها وإبقاء آǭارها وهو ملزم ومؤكد فكيف             

عقد السياسي املتمثل يف عقد اخلالفة وما ينجر عنها من العقود           يكـون القـول يف أعظم عقد وهو ال        
  .األخرى كاإلمارة والوزارة

  
واالشـتراط يكـون على اعتبار ما يقوي األصل ويدرأ عنه املفاسد لذلك يشترط اللرباليون     
فـيمن يتوىل الوșائف اهلامة أال يكون شيوعيا والعكس وهكذا يف كل ملة وحنلة وفلسفة ومذهب ال   

 قوما على فلسفة أو فكرة وهم يشترطون يف العامل معهم شروطا تنقضها وőدمها أو ال تتماشى                 Ɵد
معها، هذا ال يفعله من فيه مسكة عقل ولو نسب لعاقل ألنفه فكيف ينسب إىل من شريعته خري كلها          

  .وحكمة كلها ومصلحة كلها وعدل كلها
  
م األصول فباطل وكل شرط سار يف فالشروط ال بد أن توافق مناهǰ األصول فكل شرط خر    

اƟـاه مناقȐ لألصول فمردود هذا عند املسلمني وغريهم بل عند كل الناس سواء كانوا أهل ملة أم                  
  .كانوا دهرية بل هذا عام يف املعامالت والسياسات وغريها من القضايا دقت أم جلت

  
 ǡ-صيǺا شƬ ȷأل Ȼما ترا ȓبدعا يف اشترا Ǩة متميزة   األمة اإلسالمية ليس.  

واألمـة اإلسالمية ليست بدعا يف اشتراط الشروط يف شƓ اŎاالت ويف كافة الشؤون درءا               
للمفاسـد وجلـبا للمصـاſ للفرد واجلماعة حاال ومǔال وإال Ɓ تكن مستحقة لتكون خامتة األمم                 

  .  وأكرمها على اهللا تعاىل 
  .  احلكمة من هذا األصل-*

  :شرط اإلسالم حلكم جليلة وغايات ƥيدة منهاوكان اشتراطها ما اشترطت من 
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متييـز اإلسـالم عن الشرائع املبدلة واألنظمة الوضعية ومتييز املسلمني عن أصحاب اجلحيم                 
ولكـن شروط اإلسالم يف هذا املقام منها ما هو واجب ومنها ما ليس كذلك فالشرط هنا أعم من                   

  .الشرط عند األصوليني
شبه بالكفار حفاșا على شخصية املسلم وحفاșا على اŎتمع من          فإذا كان اإلسالم Ʒرم الت    

التحلل وامليوعة فكيف جييز أن Ƹتلط بنا الكفارÝ وإذا جاز أن Ƹتلط بنا الكفار فهل يصح أن يكون                  
هلـم ما لنا من احلقوق وعليهم ما علينا من الواجباتÝ فإذا شدد االسالم يف االختالط هبم حƓ حرم                   

لزمهم الغيار بدارنا فكيف يسمح بتسليطهم على املوحدين بإسناد الوșائف إليهم           املقـام بدارهم وأ   
واسـتيزارهم مـن دون املؤمننيÝ فال يضيع وقتها التميز فحسب بل تضيع عقيدة الوالء والرباء وهي        

لǊوهł تŁكǊنŃ فĈتŃنŁةǆ فĈي الǈǖǐرŃضĈ     وŁالƋذĈينŁ كǈفǈرłوا بŁعŃضłهłمŃ أǈوŃلĈيŁاءć بŁعąȐŃ إĈلƋا تŁفǐعŁ      ( الفتـنة املقصـودة يف قوله تعاىل        
ŅريĈبǈك ŅادŁسǈفŁ73:ألنفال) (و (  

  
وقد جاء األمر بترȫ التشبه بǖصحاب اجلحيم على وجه العموم فربư Ǜن أقام بني șهرانيهم               

          Ƒم وطقوسهم وأعيادهم ذلك ألن النőأو وافقهم يف عبادρ       جاءنا بشرع كامل وهدي شامل نستغين 
 ومن șن أنه حباجة إىل هدي غريه فهو كمن șن أنه حباجة إىل نƑ غريه قال                 به عن كل شرع وهدي    

) 3:املائدة) (الǐيŁوŃمŁ أǈكǐمŁلǐتł لǈكǊمŃ دĈينŁكǊمŃ وŁأǈتŃمŁمŃتł عŁلǈيŃكǊمŃ نĈعŃمŁتĈي وŁرŁضĈيتł لǈكǊمł الĈǖǐسŃالمŁ دĈيناǄ            ( تعـاىل   
ده لو كان موسى حيا ما وسعه إال         والذي نفسي بي   …لقد جǞتكم هبا بيضاء نقية     : " ρوقال الرسول   

   " 611أن يتبعين 
  

واألدلة على إǭبات أصل التميز بترȫ التشبه كثرية يف الكتاب والسنة واǭɇار بل Ɓ يقف األمر               
عند النهي عن التشبه هبم بل جاوزه إىل األمر مبخالفتهم فكان أصل املخالفة أمعن يف حتقيق التميز عن                  

  .أصحاب اجلحيم 
 الفصل األول قد مهدت القول يف ذكر مسǖلة النهي عن التشبه هبم واألمر              وأșـن أنـين يف    

  .مبخالفتهم وذكرت من دليل ذلك ما يغين عن إعادته يف هذا املوطن فليطلب هنالك
  

ومـن حكمة االشتراط صيانة اŎتمع والدولة من دخائل األعداء ومكائدهم فهو ضرب من              
رة، فاحلزم يتطلب االشتراط، فهو     وقع أن ينسلوا منها على غ     قطـع الطريق عليهم وسد املنافذ اليت يت       

دليل على النباهة واحلياطة البالغة، فǖداء األمة رسالتها نفسه يتطلب االشتراط حƓ تؤدى على التمام               
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فلو Ɓ تشترط لعد ذلك من دعوة أعدائها ليتمكنوا منها ويتسلطوا عليها يف حني أن رسالتها توجب                 
  . تذهلم وتقهرهمعليها أن تعلوهم و

  
ومن حكمة االشتراط أنه جزاء دنيوي من الباري سبحانه بتقدƇ من يستحق التقدƇ وتǖخري              
مـن يسـتحق التǖخري وإكرام من أكرمه اهللا تعاىل وإذالل من أذله اهللا تعاىل ولوال االشترط الستوى               

مه صلح للترشح هلا والكافر     فنفس قبول العبد يف والية ما يعين أنه بإسال        . أصحاب اجلحيم باملسلمني    
Ʈـروم من ذلك لعلة الكفر فنفس صالحية املسلم للوالية فيه معƖ التكرƇ ألنه لو كان كافرا ما ناهلا       
لذلك أمجعوا على أن اإلمامة العظمى ال تنعقد لكافر ألن الكفر مانع من ذلك وتوليته اإلمامة العظمى                 

 وإن كان هذا التشريف ال ينايف التكليف فإن اهللا تعاىل           ينايف إذالله فهي من باب التشريف واإلكرام،      
:األحزاب) (وŁحŁمŁلǈهŁا الĈǖǐنŃسŁانǊ إĈنŉهł كǈانǈș ǈلǊوماǄ جŁهłوالǄ     ( كرم بين آدم بǖنواع الكرامات ومع ذلك قال         

فحمـل األمانـة سبب وصفه بالظلم واجلهل وƁ يكن ذلك منافيا لكونه نال الكرامة من اهللا                 ). 72
  . جهة أخرىتعاىل من

  
 وتقدƇ من قدمته الشريعة لتويل املناصب ومنع من منعته فيه معƖ أن املقدم له حق يف ذلك                 
لـيس للممـنوع أن يتشرف باكتسابه فهو ưنوع منه ما قام به وصف الكفر ولكن حق املسلم يف                   

ذا وجدت منع   الواليات هو حق جلنس املسلم أما أفراد املسلمني فثم شروط أخر كما أن ƣة موانع إ               
  .  منها أيضا

  
وهذا يبطل مزاعم طائفة من املعاصرين الذين زعموا أن املسؤولية ليست تشريفا كما ذهب              

  .إليه زيدان وغريه وقد فندنا هذه الشبهة وبيانا بطالŒا
  

  . جنسية املسلم عقيدته-* 
يعتها وسلوكاőا فإذا الǳ لنا أصل وجوب متيز األمة اإلسالمية عن أمم الكفر يف عقيدőا وشر   

بغـية احلفاظ على دينها ومصاحلها العاجلة واɇجلة واستقالهلا وغناها عن كل الشرائع والفلسفات              
واملناهǰ والنظم أمكننا اجلزم بǖن اإلسالم بريء من كل األهواء والنحل واألديان والدعوات اجلاهلية              

م هبذا الدين فعلى هذا يقع احلب والبغȐ        والنعرات والعصبيات وأنه ال جنسية فيه إال العقيدة وااللتزا        
  . والوالء والرباء واملنع والعطاء

  
فجنسية املسلم عقيدته اإلسالمية اليت توجهه وتلزمه وتضبط تصرفاته فال مكان لدعوة أخرى             

وقال ) 13:اتاحلجر) (إĈنƋ أǈكǐرŁمŁكǊمŃ عĈنŃدŁ اللƋهĈ أǈتŃقǈاكǊمŃ    ( يقوم عليها التقييم يف هذا الدين وقد قال تعاىل          
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فجعل الدعوات سوى اإلسالم    " أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أșهركم دعوها فإŒا منتنة           " ρالرسـول   
من القومية والوطنية والعرقية واجلهوية وغريها جاهليات منتنة وهذا برهان على أن ما سوى اإلسالم               

غريها جاهلية منتنة مهما كان     من املناهǰ والدعوات يف كل اŎاالت سياسية واقتصادية واجتماعية و         
) أǈفǈحłكǐمŁ الǐجŁاهĈلĈيŉةĈ يŁبŃغłونǈ وŁمŁنŃ أǈحŃسŁنł مĈنŁ اللƋهĈ حłكǐماǄ لĈقǈوŃمą يłوقĈنłونǈ         ( قائلـها والداعي إليها قال تعاىل       

  ).50:املائدة(
  

  . ما يقابل شرȓ اإلسالم يف األنȚمة الوضعية-ج 
ومذاهبها أو اليت تقوم على أساس دين مبدل        كذلك األنظمة الوضعية على اختالف مشارهبا       

منسـوǷ هلا شروط تزن هبا وتوايل وتعادي عليها وتفاصل ألجلها فكما يوجد عند املسلمني رابطة                
اإلسـالم يوجد عند غريهم روابط شƓ كالقومية والوطنية واجلهوية ويوجد عند غريهم أفكار يقوم               

ربالية واالشتراكية والدميقراطية واجلمهورية وغريها     علـيها صرǳ اهلرم السياسي كفكرة الشيوعية والل       
فال يستغرب أن يشترط الشيوعيون انتحال املذهب واجلنسية ملتويل         .. مـن الفلسـفات واألفكـار       

فلو مسحوا ملن يدين بنحلة معادية لنحلتهم وفلسفة مناهضة         .. الرئاسـة أو الوزيـر أو عضو الربملان         
  .رة أو غريها من الواليات العامة لصنفوا يف عداد احلمقىلفلسفتهم بتويل الرئاسة أو الوزا

  
فالغالب يف األنظمة الوضعية اعتماد مبدأ املواطنة فهو احلق األساسي لتويل الوșائف اخلطرية             

.  
    ȇمد طربوƮ من أهم شروط تويل منصب الوزير كل من اجلنسية واألهلية السياسية           : ( قال

لوزير إال مواطن الدولة املعنية، وبذلك ينتفي تويل هذا          فـال ميكـن أن يتوىل منصب ا        …والسـن   
   Ƒوقد تغايرت أحكام دساتري الدول العربية ذات النظام اجلمهوري هبذا الصدد          . املنصب من قبل أجن .

وتشددت طائفة أخرى   . لقد انقسمت هذه األحكام إىل تلك اليت خولت للمتجنس حق تويل الوزارة           
وصمتت طائفة ǭالثة من النص     . ث حصرت هذا احلق على غري املتجنس      من الدساتري يف هذا الشǖن حبي     

 وتونس وسوريا لعام    1989 و   1976 و   1963علـى ذلـك مثل دساتري لبنان، واجلزائر ألعوام          
1973( . 612   

  
فـال اعتبار لقيد الدين يف األنظمة الوضعية والسبب يف هذا بسيط للغاية ألنه ال ميكن اجلمع                 

  .بني الوضعية والدين 
                                                           

 : 1996املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط األوىل        " السـلطة التنفيذية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري           " 612
  411ص 
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  ȇوإذا كانت جل دساتري الدول العربية ذات النظام اجلمهوري قد صمتت           : ( وقـال طربو
 قد اشترط أن    1970لعام  . ي.ع.فإن دستور ج  . عـن النص على قيد الدين أو الزواج من أجنبية           

وƟدر اإلشارة إىل أن واقع     .. يكون الوزير مستقيما أخالقا وسلوكا وƮافظا على الشعائر اإلسالمية          
ـ   باستثناء لبنان –ال يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري قد جعلت جل الوزراء من املسلمني        احل

 وبالـذات الوزارات اهلامة مثل الداخلية واخلارجية اƀ علما بǖنه يوجد وزراء مسيحيني يف سوريا                –
   613. )ومصر والعراق

  
املواطنون سواسية أما القانون    فاألصل يف الدول ذات النظام النياŸ هو اعتماد حق املواطنة ف          

وال يقدم أحد على أحد إال بالكفاءة هذا هو األصل املعتمد عندهم بوجه عام ويقع التشدد يف زيادة                  
بعـȐ الشـروط لتويل منصب الرئاسة زيادة على السن واجلنسية كالديانة وعدم الزواج من أجنبية                

  .وعدم قرابة املرشح من الرئيس السابق وغريها 
يستند حق املواطن يف الترشيح ملنصب رئاسة الدولة يف النظام اجلمهوري           : ( وȇ    قـال طرب  

والكفاءة يف تويل الوșائف العامة من      . علـى املبدأ الدستوري القائل مبساواة املواطنني أمام القانون          
شيح وإن كان الترشيح هلذا املنصب مقيد بشروط أكثر من تويل الوșائف العامة، أو التر             . حيث املبدأ 

هناȫ شروط كثرية تتعدى    ..لعضوية السلطة التشريعية يف بعȐ األحكام الدستورية العربية واألجنبية          
شـرطي اجلنسـية والسن يف الترشيح ملنصب رئيس الدولة مثل ديانة املرشح يف ƭموعة من الدساتري            

ƭموعة ǭالثة  وعـدم زواجـه من أجنبية يف ƭموعة أخرى وعدم قرابة املرشح من الرئيس السابق يف                 
وعـدم تويل منصب نائب الرئيس يف ƭموعة رابعة وعدم Ɵديد مدة رئاسة الرئيس القائم يف ƭموعة                 

. وعدم قيام املرشح مبزاولة مهام منصب الرئيس عند خلو سدة الرئاسة يف ƭموعة خامسة               . رابعـة   
   614)وعدم عمل املرشح يف مؤسسات دينية يف ƭموعة سادسة

  
نة شرط أساسي حبيث مينع املسلم من تويل منصب وزير أو رئيس يف دولة              فـنلحȘ أن املواط   

سـكاŒا مسـلمون إذا كان من جنسية بلد آخر ولو كان هذا البلد من البالد اإلسالمية أيضا ألنه                   
مبفهوم الوضعية أجنƑ وهذا مينع من تويل منصب الوزارة أو الوșائف العامة فال يسمح جلزائري مثال                

وزير أو رئيس يف تونس أو السعودية رغم أن شعƑ البلدين مسلمان وسبب ذلك هو من تويل منصب 
اشـتراط املواطنة واجلنسية وعدم االكتفاء جبنسية العقيدة اإلسالمية، كذلك اشتراط عدم الزواج من              
                                                           

ص  : 1996املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط األوىل        " تنفيذية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري         السلطة ال  613
412  –413  
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سلم أجنبـية يف بعȐ الدساتري فإن األجنبية هو باعتبار املواطنة ال باعتبار اإلسالم ألن املسلم أخو امل                
وليس أجنبيا عنه فلو كان املرشح متزوجا من امرأة مسلمة ولكن ليست هلا جنسيته الوضعية ملنع من                 

  . هذا احلق ألŒا أجنبية رغم أŒا مسلمة زوجها مسلم وشعبه مسلم 
  

فاشتراط اجلنسية فيه استبعاد املسلم عن املنصب وتولية الكافر مكانه ألنه قد يكون ƣة كفار               
ـ     م جنسـية ذلك البلد وهم سواسية أما القانون مع املسلمني وهبذه الطريقة قد يسلط               يف الدولـة هل

  .أصحاب اجلحيم على املسلمني عن طريق تويل املناصب اخلطرية يف الدولة
  

فالـذي يقابل شرط اإلسالم يف األنظمة الوضعية هو املواطنة بوجه عام وعنها تنبثق اشتراط               
اكم أما الدين فال ذكر له ألن هذه األنظمة قامت على مبدأ الفصل             اجلنسية وانتحال فلسفة النظام احل    

  .بني الدين واحلياة ولو فرض اشتراط بعضها لذلك فإنه يعد من قبيل التناقȐ أو التلبيس 
  

وأيضـا ماذا يفيد إسالم الوزير إذا كان منفذا لنظام غري إسالميÝ بل بعȐ الدساتري تشترط                
  . 615اشتغاله يف مؤسسات دينيةيف املرشح ملنصب الرئاسة عدم 

    
  . اجتهادات العلماǒ السابقƙ يف هذȻ الناȁلة: ǭانيا 

  . تصور اجتهادات العلماǒ يف هذȻ الناȁلةية  كيف-ا 
جيوز لألنظمة العربية الوضعية يف حكم اإلسالم أن تستوزر غري املسلمني وهي متحقق             هـل   

       Ýمر اإلسالمǖا أنظمة وضعية        وهل يلغى  فـيها حالة الشغور عن قوام بŒاالهتمام هبذا السؤال لطاملا أ 
باعتـبار أن تضييعها للشرعية اإلسالمية أوىل باالهتمام من تضييعها لبعȐ فروع اإلسالم إذ من صفة      

  .العقالء االعتناء باألوىل فاألوىل
  

 * -Ɔوعموم املعا ȗعموم األلفا   .  
ة Ɓ نقتصر على ألفاظ النصوص وال       وحنـن إذا أردنا تصور اجتهادات العلماء يف هذه القضي         

ألفـاظ علماء الشريعة بل النظر يف العموم اللفظي ال بد أن يضاف إليه النظر يف العموم املعنوي وهبذا    
  .يكون احلكم متناغما مع النصوص واألصول
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ومعلوم أن حالة الشغور من جهة االمتناع Ɓ حتدث يف العصور اإلسالمية السابقة فلم Ʒدث               
لشرع املعصوم لذلك Ɓ يدر خبلد مجهور العلماء الكالم يف هذه النازلة اليت ابتلي هبا املسلمون                إهدار ا 

  .يف العصر املتǖخر وإن كان النظر يف بعȐ النصوص كافيا لتصور حالة الشغور بوجه عام
  

نعم قد حدǭت حالة الشغور من جهة العجز ال من جهة االمتناع فإنه ملا غزا التتار املسلمني                 
ـ  ار احلكم هلم وألغي احلكم بالشريعة اإلسالمية كمصدر أساسي ووحيد وحل Ʈله احلكم بقانون              ص

                   Łرŉة أعوام وقد أمǭالǭ تدم تلك احلالة إال Ɓ وضـعي وضعه ملك التتار جنكيز خان مساه الياسق ولكن
  .م ذلكاملسلمون عليهم من يقيم فيهم أحكام امللة وسعوا معه الستǞناف رسم اخلالفة حŹ Ɠ هل

  
 *–Ɨاحلالة كما تصور قريبا منها اجلوي Ȼهذ Ƀيتصور املاورد Ɓ Ɓ .  

Ɓ استطاع إمام احلرمني تصور حالة الشغور وƁ        : وإذا رمـنا التمثـيل ملا سبق متهيده قلنا          
يتصـورها املاوردي وغريه ال سيما ưن توىل الكتابة يف الفقه الدستوري مع توفر مادة ذلك التصور                 

  .وص اليت أشارت إىل حالة الشغور بل صرحت هباوهو النص
  

وأكثـر مـن ذلك فإن عبقرية إمام احلرمني șهرت عند تصوره حلالة الشغور يف كونه كان       
متقدما زمنا على Ʈنة املسلمني حني غزاهم التتار إذ تصŁوłرł حالة الشغور إبان غزو التتار Ɓ يكن Ʒتاج         

مام العيان، لذلك قام علماء املسلمني وأمراǗهم يف تلك املرحلة          إىل عقل متوقد ألنه صار واقعا ماǭال أ       
مبا توجبه الشريعة بل الفطرة السليمة فردوا اعتداء املعتدين حتت إمرة أمري لتحصيل ركين الوالية وƵا                
القـوة واإلمارة Ż سعوا الستǞناف رسم اخلالفة وتكلم العلماء أمثال ابن تيمية وابن كثري يف أحكام                 

لشغور عند احتالل التتار ألرض اإلسالم باعتبار أن التتار كانوا مع عدواŒم يقرون بالشهادتني              حالة ا 
فتكلم ابن تيمية يف الطوائف اليت تقر ببعȐ شرائع اإلسالم ومتتنع عن بعȐ شرائعه وتكلم ابن كثري                 

 فحكم الشريعة   يف حالة االحتكام إىل الياسق مع إمكان التحاكم إىل احملكمة الشرعية ولكن مع ذلك             
Ɓ يـزل متامـا بغزو التتار ألŒم Ɓ يلغوا احلكم بǖحكام الشريعة فكان من أراد االحتكام إىل الشرع                   

وقد أكثر ابن تيمية من النقل عن العلماء يف حكم      ،  احـتكم ومـن أراد االحتكام إىل الياسق احتكم        
 ولكن ميتنعون عن الشرائع كما      االمتـناع عـن الشرائع باعتبار أن التتار كانوا يتلفظون بالشهادتني          

إن Ɓ  : وهذا يعين أن ابن تيمية عاȇ فترة شغور الوقت عن اخلليفة لذلك قال مللوȫ مصر                . أشرنا آنفا 
ولكن حالة الشغور تلك أصابت     .. تقومـوا بنصرة الشام أقمنا له سلطانا Ʒوطه ويستغله زمان األمن          

هم وأفكارهم وتصوراőم لذلك بادروا إىل تǖمري       املسـلمني يف منصب اخلالفة، وƁ تصبهم يف عقائد        
الكفـاة للقـيام بفروض الكفايات وƁ يكن املسلمون يعرفون ذلك الشذوذ القائل بǖن التجمع ألداء     
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فـروض الكفايـة بدعـة لطاملا أنه ال وجود للخليفة، فقد صان اهللا تعاىل آذاŒم من مساع مثل هذه                    
  .ني واملنافقني األراجيف اليت هي من جنس أقوال املثبط

  
ولكن إمام احلرمني تصور احلالة بثاقب فكره دون حضوره حالة الشغور اليت حدǭت يف األمة        

  .ưا يدل على رسوǷ قدمه يف علم الشريعة ومترسه بǖحكامها وأسرارها ومقاصدها
   

 فاق فتصـور إمام احلرمني حلالة الشغور يعد من مناقبه اليت فاق هبا األقران وميكن القول بǖنه               
مستوى عصره وقفز إىل ما بعده إىل عشرة قرون فتصور املسلمني بال دولة إسالمية وشرع يف بيان ما                  

فها حنن أوالء نعيȈ زمنا تصوره هذا اإلمام قبل عشرة قرون، املسلمون بال خالفة    . جيب عليهم وقتǞذ  
ل ذلك هل يوجد أهل ذمة وال قوام بǖمر اإلسالم فما حكم املسǖلة Ʈل البحث يف هذه احلالة ولكن قب  

 Ý نتكلم عن حكمهم أم ال يوجدون أصال Ɠح 
  :وهذا تفصيل هذه القضية وباهللا التǖييد والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 

  
 ǡ-Ý ابرينȢأهل الذمة ال ǡهل يوجد أهل ذمة اليوم وما حكم أعقا    

  . عرȏ وƠليل-*
 الزمان عن قوام بǖمر اإلسالم ميكن أن        واملقصود بالسؤال، هل يوجد أهل ذمة يف حالة شغور        

تنطبق عليهم أحكام اإلسالم أم ال يوجدون أصال لغيابه Ý وهل إذا قيل بوجودهم يسري حكم عهد                 
الذمة الذي عقد ɇبائهم أم أنه بغياب الدولة اإلسالمية يعودون كفارا مباحة دماǗهم كما كانت قبل                

  لدمائهم وأمواهلم Ýعقد الذمة باعتبار أن عقد الذمة هو العاصم 
  

عن أهل الذمة من حيث التعريف هبم وبيان أحكامهم يف           وقـد تكلمـنا يف الفصل األول      
الشـرع املعصوم وانتهينا إىل أن هلم رغم كوŒم كفارا ذمة وعهدا مبوجب العقد بينهم وبني الدولة                 

كام اإلسالم عليهم   اإلسـالمية وملخـص هذا العقد أن الذمة ال تثبت هلم إال إذا التزموا جريان أح               
وقد أشرنا   . ρودفعوا اجلزية والتزموا الشروط العمرية فإن فعلوا ذلك ǭبتت هلم ذمة اهللا وذمة رسوله               

يف الفصـل األول إىل أن العمل șل جاريا على ذلك قرونا طويلة وقد لوحȘ أن التساهل معهم يف                   
  .ل الكفر احملاربة هلا تلك الشروط كان فيه دائما توهني للدولة اإلسالمية وتقوية لدو

  
 أن هذا العقد يقوم ما قامت أركانه واستوفيت شروطه – ما دام أن الذمة عقد    –وبدهي جدا   

فـإذا انعدمت Ɓ يبق هناȫ عقد ذمة وال أهل ذمة وهذا األمر كما أسلفت بدهي للغاية ولوال ما أǭري                    
  .حول القضية من غبȈ ملا كان ƣة داع لدراستها
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الذمة يوجدون ما وجد عقد الذمة فإذا انعدم من جهتهم أو من جهة              فـال شـك أن أهل       
املسلمني Ɓ يبق هناȫ أهل ذمة فالقضية هنا هي مبثابة وجود املشروط ما وجد الشرط والقول بوجوده          
مـع انـتفاء الشرط مراغمة لليقينيات ولكن يف قضيتنا احلاصل هو غياب احملل الذي يطالب بالعقد                 

  .لشرط فقط وليس هو االخالل با
  

هل األصل فيهم باعتبارهم كفارا إباحة الدم أم عصمته وهذا يبƖ           : وأصل اجلواب أن يقال     
فعلى هذا يكون اخلروج عن     . على مسǖلة أن الكفر بنفسه مبيح للقتل والقتال من غري تعلق باحلراب           

       ſلذمة بشروطه الذي   وقد تواتر يف الشرع املعصوم مشروعية عقد ا       . هذا األصل مفتقرا إىل دليل صا
  . فإذا زال عقد الذمة من جهتنا أو جهتهم عادوا إىل حكم األصل األول .يعصم دماءهم وأمواهلم 

  
ونشري هنا إىل أن زوال عقد الذمة من أحكام الوضع من بعȐ الوجوه أي أنه إذا زال ترتبت                 

ار إما Ʈاربني وإما أهل عهد      وقد بينا أن الكف   . علـى زواله آǭار معينة ولو Ɓ يكونوا سببا يف إزالته            
  .وكل من Ɓ يكن من أهل العهد فهو حرŸ وفندنا بدعة القول بالكفار املساملني 

فذهـبǨ طائفة من املعاصرين إƂ أȷ أعقاǡ أهل الذمة السابقƙ هم يف حكم Ǔبائهم Ƭم                
  .سالمية وأŒم يȚلوȷ حمتفƜ ƙȚقوȧ أهل الذمة ولو ȁالǨ الدولة اإلρذمة اهللا وذمة رسوله 

إŒم ال يزالون Ʈتفظني مبركزهم من كوŒم أهل ذمة ولو زالت           : ( حممـد ǹري هيكل   قـال   
الدولـة اإلسالمية وƁ يعد هناȫ إمام للمسلمني وذلك أن عقد الذمة الذي عقد مع أسالفهم إƴا هو                  

  616.)عقد مؤبد يسري عليهم وعلى أعقاهبم ما بقي منهم ذمي مهما تطاول الزمان
  

قال .له على دعواه كالم لبعȐ العلماء صرحوا فيه بتǖبيد عقد الذمة هلم وألعقاهبم              وكان دلي 
معƖ تǖبيد الذمة ألهل الذمة إƴا هو سريان الذمة ملن كانوا يف العصر الذي عقدت فيه الذمة وملن                  : ( 

   617)يźǖ بعدهم من أعقاهبم 
  

الد اإلسالمية اليوم هم أبناء أولǞك   وعلى هذا فإن غري املسلمني من املواطنني يف الب        : ( Ż قال   
الذين عقد هلم الذمة إمام املسلمني أو نائبه وما دام عقد الذمة إƴا هو عقد مؤبد فإن مقتضى ذلك أن                    
هـؤالء األبناء اليوم يف عصر زوال الدولة اإلسالمية وغياب إمام املسلمني يتمتعون مبركز أهل الذمة                
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لنسبة ɇبائهم زمان وجود الدولة اإلسالمية ووجود إمام        وأحكـام أهـل الذمة كما كان الوضع با        
   618. )املسلمني

  
  .نقȐ دعوɁ حممد هيكل 

ومـا استدل به من الدليل هو أعم من الدعوى فǖدلته تكاد تكون خارجة عن حكم املسǖلة                 
  . Ʈل البحث

 وهل خالف أحد يف كون عقد الذمة عقد مؤبد فما دام عقد الذمة ساريا فهم أهل ذمة هلم                 
وألعقـاهبم ال أعلم خالفا يف هذا بل هذا أمر ال Ʒتاج إىل نقل العلماء وإƴا الكالم هو عند انفصام                    
عقد الذمة من جهتنا أو من جهتهم أو بسبب جهة ǭالثة ألن تǖبيد عقد الذمة معناه أنه ساري املفعول                   

 عليها مسǖلة   مـا بقـي صحيحا وما بقيت أركانه وشروطه، يف حني أن دعوى هيكل مسǖلة ودليله               
أخرى ألن التǖبيد مسǖلة غري مسǖلة استمرار آǭار العقد عند توفر الشروط وعدم استمرارها عند زوال                
الشـروط وإال فما يلجǞنا إىل التمثيل بǖعقاهبم وبإمكاننا أن ƴثل مبن عقد عقد الذمة منهم فهؤالء إذا                  

            ǭيعودوا ذمة ومن مزيالت آ Ɓ ار العقد غياب الطرف األساسي فيه      زال العقـد من جهتنا أو جهتهم
وهو الدولة اإلسالمية فإن الذي يتواله قد شغر الزمان عنه فال يصريون ذمة ألن الذي يؤمنهم ويدافع                 
عـنهم قـد زال رمسه والذي يقول ببقائهم ذمة رغم زوال حكم اإلسالم فإنه ال بد أن يرتب على                    

هذا ما فيه لذلك كان املسلمون إذا عجزوا عن         املسـلمني Ɵاههم ما يرتب على اخلليفة Ɵاههم ويف          
  .الدفاع عنهم ردوا إليهم اجلزية

  
فاملقصـود بتǖبيد العقد سريان األحكام على األعقاب من غري مطالبتهم بتجديد العقد كلما              
                  Ɩتـوىل اخلالفة متول بل العقد الذي عقده هلم اخلليفة األول يكفي سريانه على أعقاهبم وهذا هو مع

أما مسǖلة اإلخالل باألركان والشروط ولو من جهة ǭالثة فهو مسǖلة ال تعلق هلا بالتǖبيد بل                التǖبـيد   
هي مسǖلة مستقلة فهنا ال ينظر إىل اخلليفة الذي توىل العقد أو من جاء بعده ولكن ينظر إىل السلطة                   

دكتور هيكل حنن اإلسالمية كشخصية معنوية فإذا زالت زال العقد وƁ تترتب عليه آǭاره لذلك قلنا لل          
ال نـناقȈ يف كـون العقد مؤبدا وإيرادȫ لكالم العلماء يف ذلك قد كنت يف غƖ عنه فهذه املسǖلة                    
واضـحة وهي تǖبيد عقد الذمة عند وجود السلطة اإلسالمية وهذه مسǖلة غري مسǖلة احلكم يف حالة                 

  . غياب السلطة اإلسالمية 
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 عندما  ρد ينقطع ملا يقوم به من املوانع أن عيسى          ومن الدليل على أن التǖبيد ليس مطلقا بل ق        
يـƕل يبطل العمل باجلزية فال يقبل منهم إال اإلسالم أو السيف وهو إƴا Ʒكم بالكتاب والسنة فهل                  

Ý بيد عقد الذمةǖلة تǖعليه مبس ǰحنت  
  

يف فقصـد كل العلماء الذين يصرحون بتǖبيد عقد الذمة أن السلطة اإلسالمية إذا أنشǖته هلم                
وقـت حـاكم من حكامها كان ذلك كافيا لدخول من جاء بعدهم من أعقاهبم وال Ʒتاجون إىل                  
Ɵديـده يف عصر من عاصروه من حكام املسلمني لذلك يقول العلماء بǖن شروط عمر كانت كافية                 
مـن غري اشتراط أمر زائد حƓ جعلوا اإلخالل بالشروط العمرية املباركة ناقضا للعهد، ولكن معظم                

عاصـرين إذا جاǗوا إىل هذه الشروط راموا إبطاهلا بكل حيلة فادعوا أŒا من اجتهاده غري امللزم هلم                  امل
فالعلماء الذين نصوا   . وكـان عليهم أن يقولوا بتǖبيدها كما قال من كان قبلهم من السلف واخللف             

طروء املوانع يظل   علـى التǖبيد هذا هو قصدهم من القول بالتǖبيد ال أŒم يقصدون أنه حƓ يف حالة                 
العقـد مسـتمرا فمن استدل بكالمهم على ذلك فقد قوهلم ما Ɓ يقولوه وهذا هو االفتيات بعينه ال                   

  .العكس كما زعمه د هيكل 
  

فاملزيل للعقد ليس هو اقترافهم نواقȐ العقد وعدم الوفاء بالشروط فقط بل األمر أوسع ألن               
زواهلا بفقد األركان أوىل ومعلوم أن وجود القوام        العقـد قد تزول آǭاره ال بفقد بعȐ الشروط بل           

  .بǖمر اإلسالم الذي يعقد معهم عقد الذمة ويدافع عنهم هو ركن من أركاŒا 
    

ودعـوى هيكل هذه تشبه قول من قال إن دار اإلسالم تبقى دار إسالم ولو استوىل عليها                 
ملعلوم بضرورة املشاهدة ويلزم على     ومعلوم أن هذه األقوال ơالف ا     . الكفار وأجروا فيها أحكامهم     

هذا أن تبقى كل العقود اليت عقدها املسلمون قدميا سارية املفعول اليوم مع أهل الذمة وغري أهل الذمة     
.  

  
وأيضـا إذا جاز أن يستمر عقد الذمة دون وجود اخلالفة كما يزعم الدكتور هيكل فالزم                

ا ملن أراد أن يكون ذمة وأي فرق بني الصورتني بل           ذلك أنه جيوز ابتداء عقده عند غياب اخلالفة أيض        
  .الصورة الثانية أقرب ألŒا واقعية أما األوىل فخيالية إذ فيها خطاب املعدوم بااللتزام الشرعي

  
والعجيب أŒم على رأيه يتمتعون بǭǔار العقد يف حني Ʒرم منها املسلمون فهو عقد هلم ولكنه            

ال يلتزمون صغارا وال غيارا وهلم يف مقابل ذلك التمتع حبقوق أهل            على املسلمني، فال يدفعون جزية و     
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الذمة كالعصمة واحلماية ومعلوم أن هذا الشذوذ جيعلهم يف مركز هو أفضل من مركز املسلمني ألن                
  .املسلمني مطالبون Ɵاههم حبقوق كثرية دون أن يكون عليهم يف مقابل ذلك التزامات معينة

  
ر معنوي تكون العربة مبن يتوىل إنشاءه فإن Ɓ تتوفر يف ذلك العقد     وأيضـا فإن عهد الذمة أم     

أركانـه Ɓ يكـن عقدا صحيحا أو اƳرم الركن بعد اإلنشاء فكذلك، فإذا عقدت هلم دولة اإلسالم                  
الذمة على ƥايتهم مقابل اجلزية Ɓ Ż تستطع ƥايتهم ردت إليهم أمواهلم فما القول حبالة هي أعظم                 

  .بكثري وهي حالة زوال الدولة اإلسالمية فهذا أوىل بǖن يزيل آǭار العقدمن حالة العجز 
  

ولـو عقدت هلم إمارة إسالمية يف بعȐ البلدان عقد الذمة Ż زال أحد الطرفني بإجالء أو                 
مـوت أو بدخـول حتت حكم عدو قهرهم ففي كل ذلك تزول آǭار العقد فال يسǖل املسلمون عن      

   . ƥايتهم ويرجعون غري أهل عهد
  . كذلك لو غادر أهل الذمة البلد أو ماتوا زالت آǭار العقد

كذلك غياب من له صالحية إنشاء العقد من جهة املسلمني وهو قيام السلطة اإلسالمية يزيل               
آǭار العقد والقول بعدم زواله هو تكليف شخص معدوم بالتزامات وتعهدات وهذا ال يعد قوال على                

  . هو من املخالفة للبداهة الشرع وافتياتا عليه فحسب بل
  

فزوال عقد الذمة قد يكون بسبب منا أو منهم فيكون من األحكام التكليفية وقد يكون من                
غـري سـبب منهم وال منا فيكون من أحكام الوضع وذلك كزوال السلطة اإلسالمية بسبب ǭالث                 

 التزامات معينة   وكـونه من أحكام الوضع يعين أنه إذا وجدت السلطة الشرعية ترتب على وجودها             
  .وإذا زالت Ɓ تترتب تلك االلتزامات 

  
فتǖبيد العقد كما يف عقد الذمة وصف غري مؤǭر يف مسǖلة زوال آǭار العقد بسبب ǭالث فإن                 
العقد ولو كان مؤقتا لوجب على املسلمني الوفاء ملثل املستǖمن وحنوه ولكن لو زالت السلطة الشرعية                

 التزامات ذلك العقد فإقحام مسǖلة التǖبيد هنا هو خروج باملسǖلة إىل            بعـد إبرام العقد املؤقت لزالت     
 .واد آخر

  
وأيضا، لو أن ذميا غادر دار اإلسالم إىل دار الكفر Ɓ يلزم املسلمون بǭǔار عقد الذمة الذي                 
عقـدوه له ألنه غادر الدار اليت Ɵري فيها األحكام ومعلوم أن اشتراط الدار الزم إلجراء هذا العقد                  
فإذا كنا ال ƴلك الدار Ɓ جيز أن نعقد هلم الذمة فوجوده يف غري دارنا هو يف املعƖ كزوال سلطتنا ألنه                     

والكالم . Ɵ Ɓـر له أحكام الذمة يف دار الكفر اليت هاجر إليها ألن أحكام اإلسالم غري سارية فيها                   
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ليت ينفذون هبا أحكام الشريعة     عـن الوفاء بعقد الذمة إƴا هو حيث تكون للمسلمني املنعة والشوكة ا            
فحيث ال تكون ƣة منعة وال شوكة فƅǖ يطالبون بالوفاء بعقد بطلت آǭاره بسبب عجزهم وهل هذا                 

  .إال من سبل تسليط أعدائهم عليهم 
   

وما احتǰ به Ʈمد هيكل من أن عقد الذمة الذي عقد مع أسالفهم إƴا هو عقد مؤبد يسري                  
 منهم ذمي مهما تطاول الزمان فليس بكالم علمي بل هو إىل العاطفة             علـيهم وعلى أعقاهبم ما بقي     

أقرب وال حجة له يف مسǖلة التǖبيد ألن التǖبيد إƴا هو على شروط كما لو قيل إن عقد الزواج على                    
التǖبيد فهم الفقيه أن ذلك التǖبيد مشروط بشروطه كعدم ردة أحد الزوجني مثال أو موت أحدƵا أو                 

  .دة طويل حيث ال يدرى مكانه وهلم جرا غياب أحدƵا م
فلـو قـال قائل بتǖبيد الزواج مطلقا من غري مراعاة ملوانع ذلك التǖبيد واستدل لذلك بǖدلة                 
التǖبـيد كـان استدالله يف غري Ʈله ألن النقاȇ ليس هو يف التǖبيد من حيث هو وإƴا النقاȇ هو يف                     

ول باستمرار التǖبيد إىل أدلة غري أدلة التǖبيد ألن تلك          موانع التǖبيد إذا طرأت، فمع طروئها Ʒتاج الق       
األدلة ơرج عن معهود األصل الذي ǭبت بالعقد فنحتاج إىل دليل يثبت أن املانع الطارǛ غري مؤǭر يف                  
التǖبيد ومعلوم أن هذا الدليل ليس هو دليل التǖبيد نفسه ألن املسǖلة وقتها تصبح من باب االستدالل                 

ا الذي وقع به د Ʈمد هيكل حيث استدل بǖدلة التǖبيد وكالم العلماء الذي يثبت               بعني الدعوى وهذ  
التǖبيد ليصل إىل أن املانع الطارǛ غري مؤǭر يف التǖبيد فاستدل بعني الدعوى وما انعقد سوق املناșرة                 

  . إال من أجلها 
 ينفسخ بذلك   أن من خالف شرطا Ưالفة تنايف ابتداء العقد فإن عقده         ( واملقـرر يف األصول     

(619   
فاملخالفـة اليت ال ينعقد معها الشرط ابتداء ال بد أن تفسده إذا طرأت عليه فردة الزوج ملا                  
كـان عقـد الزواج ال يصح هبا ابتداء فإن العقد ينفسخ هبا إذا طرأت، فإذا جرى هذا يف الشروط                    

ري ال ينعقد عقد الذمة     إن وجود طرف العقد يف االبتداء ضرو      :فجريانه يف األركان أوىل حبيث يقال       
إال باخلليفة فشغور الزمان عنه بعد ذلك يفسخ العقد وهذا بني، ولست أدري من أين دخل الداخل                 

 Ýمد هيكلƮ على د  
  

دعـوɁ هيكل أȷ الكفار الذين يعيشوȷ يف ديار اإلسالم ال ينتقȐ عهدهم إال بالتلبس               
ǒالعلما ƙعليها ب Ȩاملتف Ȑبالنواق.  
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  Ż  مد هي . دوقعƮ  آخر يف  كل ǖوالذين قد  – فزعم أن الكفار الذين يعيشون مع املسلمني         خط
 ال ينتقȐ عقد الذمة الذي عقده آباǗهم والذي يبقى جاريا           -سـبق أن صبȠ عليهم صبغة أهل الذمة       

علـيهم ولو خرجوا عن الشروط اليت أخذت على أسالفهم، فحصر ما ينتقȐ به عهد آبائهم يف ما                  
 على اختالف   –إن ما اتفق عليه الفقهاء      : ( لنواقȐ دون ما اختلفوا فيه قال       أمجـع عليه العلماء من ا     

ƥل السالǳ يف وجه السلطة اإلسالمية      :  من نواقȐ عهد الذمة Ʈصور بǖمر واحد هو          –مذاهـبهم   
  620.)واملساندين هلا من املسلمني 

  
عهد هو أمر   ومـا عدا مسǖلة القتال هذه من باقي ما يسمى بنواقȐ ال           : ( Ż أردف قـائال     

وكل أمر Ưتلف فيه أو كان Ʈال للƕاع فقد أمر اهللا عز وجل برد احلكم فيه إىل الشرع                  .. Ưتلف فيه   
والـرد إىل الكـتاب والسنة أو الشرع هو رد إىل من له سلطة احلكم بالكتاب والسنة وذلك هو                   .. 

هو من باب الوالية والسلطة وال      وذلك ألن احلكم على الناس      .. اإلمام أو اخلليفة أو من ينيبه اإلمام        
: يقول الشوكاين ما نصه     ..والية ملن Ɓ يǖخذها عن طريق البيعة على العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله              

من Ɓ يبايعه املسلمون فال والية له وال يستحق أن يباشر ما يباشره اإلمام كال وال جزءا ألن الوالية                   ( 
إمام للمسلمني يفصل يف هذه األمور اخلالفية أو ينيب غريه          إذن، ال بد من وجود      ..621)سببها البيعة   

  .من احلكام والقضاة لكي يفصلوا فيها وقد سبق تقرير ما يفيد بǖن أمر اإلمام يرفع اخلالف
وعلـى هذا، فǖي جهة تفصل يف هذا األمر غري اإلمام أو نائبه إƴا يكون من باب االفتǞات                  

 األئمة الذين أوجب اهللا طاعتهم ويف ذلك يقول الشوكاين          على السلطة الشرعية، واخلروج عن طاعة     
وإال كان ذلك   ) أي خلفاء املسلمني    ( ومـن الطاعة الواجبة أال يتوىل أحد بوالية إال بإذن منهم            : " 

والشوكاين يشري يف كالمه األخري إىل حديث عبادة بن         . " من املنازعة يف األمر وقد ǭبت حترƇ ذلك       
 على السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره وعلى أǭرة           ρسول اهللا   بايعنا ر : " الصـامت   

إن املراد باألمر هو السلطة والوالية ، وكل عمل هو          : أي   " . …عليـنا وعلى أال ننازع األمر أهله        
من اختصاصات السلطة إذا قامت به أي جهة بدون تفويȐ من صاحب السلطة الشرعية إƴا يكون                

  .عة األمر أهله وهو أمر قد ǭبت حترميه كما قال الشوكاين من باب مناز
وبناء على هذا، ما دام ال وجود إلمام للمسلمني اليوم بعد غياب الدولة اإلسالمية من اŎتمع     
الدويل فإن اجلهة اليت تفصل يف أمر نواقȐ العهد املختلف فيها واليت يقترفها املواطنون من أهل الذمة،    

 اليت هلا حق الفصل يف هذا األمر هي غري موجودة وعلى هذا ال جيوز إصدار احلكم                 هذه اجلهة : أقول  
 وبالتايل ال جيوز احلكم بإباحة      … بŒǖم قد نقضوا العهد      – من غري املقاتلني     –علـى أهل الذمة اليوم      
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دمـائهم وال أمواهلم وال أعراضهم وذلك ألن هذه العصمة ǭابتة بعقد الذمة وƁ يصدر حكم شرعي                 
ن سلطة شرعية تبطل تلك العصمة بناء على اقترافهم هلذا العمل أو ذاȫ من نواقȐ العهد املختلف                 م

فـيها علما بǖن Ưالفتهم ال تقل عن Ưالفة الكثري من املسلمني ألحكام دينهم وشرعهم فكيف نقوى                 
  .622)على الفتوى ضد أهل الذمة ونطالبهم االلتزام بشرع اهللا وال نطالب املسلمني بذلك 

Ż أبعـد النجعة جدا فذهب إىل أŒم حƓ يف حالة قتاهلم للمسلمني ال ينتقȐ به عهد الذمة                  
  . ألنه ال وجود للخالفة

وأمـا ما يقال يف مسǖلة القتال أي ƥل أهل الذمة للسالǳ يف وجه املسلمني فإن                : ( قـال   
ال Ʈصورا بكون   النصـوص اليت سردناها يف مستهل حبث هذه النقطة Ɵعل نقȐ العهد بسبب القت             

 بعد غياب   –القـتال ناƟا عن التمرد على احلكم اإلسالمي وما دام ال وجود للحكم اإلسالمي اليوم                
الدولـة اإلسالمية من اŎتمع الدويل فإن قتال أهل الذمة للسلطة املوجودة يف بالد املسلمني ال ينطبق                 

بغاة أو كقتال الفتنة الذي يواجهه املسلمون علـيه بǖنه قتال ينتقȐ معه العهد وإƴا واقعه أنه كقتال ال           
  .بالسالǳ لردع املعتدين والدفاع عن النفس

وعلـى هذا، فإننا نرى أن أهل الذمة الذين يقاتلون املسلمني يف هذه األيام يظلون Ʈتفظني                
مبركـزهم من كوŒم أهل ذمة وبالتايل يظلون Ʈتفظني حبرمة دمائهم وأمواهلم وأعراضهم وحبقهم يف               

السـتقرار يف الـبالد وتوفري األمن الدائم هلم وإƴا تستباǳ منهم الدماء فقط يف حال القتال فحسب       ا
لضرورة دفع عدواŒم وبغيهم كما يستباǳ ذلك من املسلمني البغاة أǭناء القتال إذا لزم األمر وال جيوز                 

  . التعرض ألمواهلم وال أعراضهم
 –يوم سواء أكانوا من أهل اإلسالم أو من أهل الذمة           هذا وما دام الرعايا يف بالد املسلمني ال       

ال يعيشون يف șل احلكم مبا أنزل اهللا فإنه يصدق عليهم مجيعا بŒǖم حتت سلطان أنظمة متارس عليهم                  
         Ɓاș يقول . كـثريا من الظلم وهضم احلقوق وذلك ألن كل حكم غري احلكم مبا أنزل اهللا هو حكم

فمن هذا الباب أيضا ال ƭال  . 623)ا أنزل اهللا فǖولǞك هم الظاملون       ومـن Ʒ Ɓكم مب    : ( اهللا تعـاىل    
  624. )للحكم على قتال أهل الذمة للسلطات احلاكمة يف بالد املسلمني بǖنه قتال ينتقȐ به عهدهم
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  لـو استدل باɇيات اليت تصرǳ أن اخلروج عن الشريعة فساد يف األرض لكان أحسن ألن الظلم يف اɇية اليت ذكرها هو على                         623

) 56:ألعراف) (الحĈهŁا  وŁال تłفǐسĈدłوا فĈي الǈǖǐرŃضĈ بŁعŃدŁ إĈصŃ     : (التحقـيق مبعƖ الكفر وإن كان الظلم ينجر ال Ʈالة عن الكفر كقوله تعاىل             
فاإلصالǳ يف األرض هو باتباع املنهǰ الرباين واإلفساد هو باخلروج عنه فكل من خرج عن احلكم بالكتاب واالسنة فهو من املفسدين                     

  . يف األرض
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  .نقȐ كالم هيكل وإبطال شبهاته يف هذȻ املسǖلة
  :ط، وباهللا تعاىل التوفيققد وقع يف ورطات هالكة نوجز تبياŒا وتفنيدها فيما يلي من النقا

  .استدالله باخلالف وهو بدعة شنيعة Ɓ تعرف وسيلة إلبطال الشرائȜ مǮلها : أوال 

وال Ƹفـى أن جعـل كـل النواقȐ املختلف فيها على وزان واحد هو خالف التحقيق                 
يه فـاخلالف فيها، فيه الضعيف وفيه القوي، والضعيف معدود من زالت العلماء اليت ال يتابعون عل                

             ǳالف لعذر عنده فيكون قوله غري قادƸو Ɓمعا عليه ويشذ العاƭ فالقـول قد يكون حقا بينا بل رمبا
يف اإلمجـاع بـل ال يعـد قوال Ƹرق به اإلمجاع بل يكون من قبيل الزالت اليت جيب التنبيه عليها                     

 .والتحذير منها مع حفȘ حرمة من صدرت عنه من العلماء الصادقني 

  Ƒوقد نص الشاط      Ɓا        ( على أن زلة العاŒال يصح اعتمادها خالفا يف املسائل الشرعية، أل
                  Ɓ تصدر يف احلقيقة عن اجتهاد وال هي من مسائل االجتهاد وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو Ɓ
يصـادف فيها Ʈال، فصارت يف نسبتها إىل الشرع كǖقوال غري اŎتهد، وإƴا يعد يف اخلالف األقوال                 

 أدلة معتربة يف الشريعة كانت ưا يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن ƭرد خفاء                الصـادرة عـن   
إنه ال يصح أن يعتد هبا يف اخلالف، كما Ɓ يعتد السلف            : الدلـيل أو عدم مصادفته فال، فلذلك قيل       

الصـاſ باخلالف يف مسǖلة ربا الفضل واملتعة وƮاشي النساء وأشباهها من املسائل اليت خفيت فيها                
 .625ألدلة على من خالف فيهاا

فـبعȐ األعمـال إذا صـدرت عن أهل الذمة نقضت العهد على الصحيح من أقوال        
العلمـاء بل قد يكون خالف من خالف يف ذلك من قبيل الزلة اليت جيب التحذير من اتباعها فكيف                   

تباع يلـيق أن تعـد قوال تعطل األحكام ألجله فإنه لو فرض أن اخلالف فيها ليس بضعيف لوجب ا                  
الـراجح من األقوال حسب األصول والقواعد العلمية إذ االستدالل باخلالف بدعة شنيعة ألن احلق               
Ýواحد ال يتعدد فكيف إذا كان االستدالل باخلالف الضعيف الذي يعد صاحبه من أصحاب الزالت 

 –على التسليم بŒǖم أهل ذمة       –وكمثال لذلك فإنه على رأي الدكتور ال ينتقȐ عهدهم             
     Ƒجبهـرهم بسب النρ              جرىǖفقط ف ǳحبمل السال Ȑفإن الدكتور يزعم أن االتفاق كان على النق

ƭرى املختلف فيه يف حني أن قتل الذمي الساب وانتقاض عهده بالسب هو قول               ρجهـرهم بسبه    
 ρفهذا قول أصحاب رسول اهللا      : ( سـادات األمـة من الصحابة والتابعني حƓ قال شيخ اإلسالم            

فخالف من خالف بعد ذلك      626)عني هلم بإحسان ال يعرف عن صاحب وال تابع خالف ذلك            والتاب
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أشد موافقة لألصول    ρبل انفساǷ عقدهم بسب النƑ      . هـو من الزلل الذي جيب رده والتحذير منه        
أشد علينا من ضرهبم ألعناقنا ألننا ما شرع لنا          ρمن انتقاض عهدهم حبمل السالǳ ألن سبهم لنبينا         

 .  ρإال إلعزاز ديننا ونبينا  جهادهم

فتبيان الراجح من املسائل املختلف فيها هو وșيفة العلماء أما اخلليفة فإن كان عاملا فال كالم                  
القضية : أمـا إن Ɓ يكن عاملا فإنه يتبع عاملا يف مثل هذه املسائل ولعل األنسب أن نفرق بني قضيتني                

اإللزام باتباع  : يها فهذه قضية على حدة، والقضية الثانية      األوىل معـرفة الراجح من األقوال املختلف ف       
 . رأي اخلليفة يف املسائل املتنازع فيها فهذه قضية أخرى

فمعـرفة الراجح ليست من اختصاص اخللفاء إذا كانوا من أهل االجتهاد بل يشاركهم يف               
وال حكم القضية الثانية    أما اإللزام باتباع رأي اإلمام فهذه مسǖلة أخرى ولكن ز         . ذلك كل اŎتهدين  

لـيس مبـزيل حلكم القضية األوىل فشغور الزمان عن اخلليفة الذي يقطع يف املتنازع فيه بإلزام الناس                  
بترجيح معني ال يزيل واجب العلماء يف غيابه يف طرǳ املسǖلة على بساط البحث ونصرة احلق وبيان                 

خلالف فيها ضعيفا بدليل أن الدكتور Ʈمد       الصواب فيما اختلف فيه ال سيما يف املسائل اليت يكون ا          
هيكل يف كتابه اجلهاد والقتال قد تطرق لكثري من مسائل اخلالف ورجح منها حسب ما رآه فصحح                 
وزيف وفصل يف كثري من املسائل يف حال غياب اخلليفة صاحب صالحية الترجيح دون من سواه فلم                

 Ýرم غريه من ذلكƷ  

 النواقȐ املختلف فيها يف السلطة ولست أدري من أين          وأيضـا فإن د هيكل Ʒصر الرد يف       
جاء هبذا اإلطالق والصواب أن يقال إن السلطة إƴا تفصل يف الƕاع إذا Ɓ يستƏ الدليل فيكون رأي                  

 .اإلمام ملزما أما إذا كان احلق واضحا واخلالف ضعيفا زلال فما على السلطة واألمة إال اتباع الدليل 

ل الدكتور أال نبث يف أي مسǖلة Ưتلف فيها تعلقت بǖهل الذمة أم Ɓ      وأيضـا فـإن طرد قو       
تـتعلق هبم فكل ما اختلف فيه العلماء ال جيوز التطرق للبحث عن الراجح فيه ألنه ال يوجد اخلليفة                   

ومعلوم .الذي يقطع يف مسائل اخلالف فإن فرق الدكتور بني مسائل ومسائل كان ذلك ȐƮ حتكم                
التكاليف الشرعية ألن املسلمني ال بد أن يعبدوا رهبم وال بد أن يعرفوا الراجح               أن قـوال كهذا جيمد    

مـن األقـوال يف املسائل املتعبد هبا والقول حبصر اجلهة اليت تفصل يف اخلالف يف احلكام هو حجر                   
صـريح على حق العلماء يف التصحيح والتضعيف يف حني أŒم هم الذين أمر اهللا تعاىل من Ɓ يعلم أن    

ـ  بل كثري من   ) 43:النحل) (فǈاسǈǖŃلوا أǈهŃلǈ الذƍكǐرĈ إĈنǐ كǊنŃتłمŃ ال تŁعŃلǈمłونǈ      ( رجع إلـيهم فقال سبحانه      ي
املسائل يف حالة الشغور إذا علقت بوجود اخلليفة فإŒا ستتعطل واملقرر املقطوع به أن تعطيل فروض                

 أنه Ưاطب هبا أصالة بل هو       الكفايـة فسوق كما قررناه آنفا فكوŒا من صالحيات احلاكم ال يعين           
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لـيس Ưاطـبا هبـا إال من جهة توكيل املخاطب احلقيقي هبا وهو األمة وبتوكيل األمة له خوطب                   
بالتكلـيف ولكن كالم هيكل يوهم أن اخلليفة Ưاطب بفروض الكفاية أصالة فال Ʒق لغريه القيام هبا          

 .   صراحة  حƓ يف حالة شغور الزمان عن اخلليفة بل هذا هو ما أعلنه
  
  .ادعاȻǗ أȷ احلكم علɂ الناȃ هو من باǡ الوالية والسلطة وال والية من ȡري بيعة : ǭانيا

يقال سلمنا أن الفصل يف املختلف فيه من حق السلطة مطلقا فما احلكم عند انعدام السلطة                
طل الشـرعية وغـياهبا كمـا يف عصرنا هذا فهل تتعطل كل األحكام الشرعية أم Ƹصص ذلك التع                 

بǖحكـام أهـل الذمـة دون غريها من األحكام اليت يعد أكثرها من فروض الكفايةÝ وما دليل هذا                   
التفـريقÝ بـل ما دليل اشتراط وجود السلطة لتنفيذ أحكام أهل الذمة وغريها من األحكامÝ بل ما                  

 أن احلكم   الدليل على أنه إذا شغر الزمان عن السلطة الشرعية فإن فروض الكفاية تتعطلÝ ألن املقرر              
يف أهـل الذمة هو كاحلكم يف غريهم وهو داخل يف فروض الكفاية وقد أشبعنا القول يف هذه املسǖلة      
فـيما سلف من املباحث وبينا أن لɈحاد القيام بفروض الكفاية فيجب عليهم التحزب إلقامة الدين                

  .والقيام بسائر الفروض الكفائية 
  

إن احلكم على الناس هو من     ( اية فيكون قوله    فـاحلكم على الناس هو من باب فروض الكف        
) باب الوالية والسلطة وال والية ملن Ɓ يǖخذها عن طريق البيعة على العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله                  

معـناه سقوط فروض الكفاية ما دام Ɓ توجد سلطة شرعية والقول احلق أن احلكم على الناس مبا أنه                   
ل بل جيب على املسلمني تǖمري أحدهم للقيام بذلك وقد قررنا           مـن فروض الكفاية فإنه ال يسقط حبا       

  .هذا املعƖ وأكدناه من كالم احملققني املوافق لداللة النص والعقل والفطرة 
فالقـيام بفرض احلكم على الناس هو كالقيام بغريه من فروض الكفاية يتحتم على املسلمني               

   يراه افتǞاتا فما حقيقة هذه الدعوىÝالقيام به عند شغور الزمان عن اخلليفة ولكن هيكل
  :هذا ما نتناوله يف النقطة الرابعة حبول اهللا تعاىل وحده 

  
  .دعوɁ االفتǞات : ǭالǮا 

وهذه الدعوى العريضة قد بينا بطالŒا وبينا أنه جيوز لغري السلطة الرمسية أن حتكم على الناس                
  : ن فنقول وباهللا تعاىل وحده التǖييد والتوفيق فيما سلف من املباحث ونزيد األمر بيانا يف هذا املوط

إن األصـل يف الكفار على اختالف مللهم هو إباحة دمائهم وأمواهلم، فالكفر سبب مبيح               
للقتل والقتال من غري ارتباط مبسǖلة احلراب، فاحلراب سبب ǭان، وهذه اجلملة سبق بسط القول فيها                

م، فإذ ذاȫ، فال تثبت هلم عصمة إال بعهد من املسلمني           وبيان كوŒا معلومة بالضرورة من دين اإلسال      
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وذلك هو عهد الذمة فهو احلبل الذي به اكتسبوا العصمة يف الدماء واألموال فإذا انفصم ذلك العقد                 
بسـبب منا أو بسبب منهم أو بسبب ǭالث فقد رجعوا بذلك إىل معهود األصل وهو إباحة ما حرمه             

به، وما ǭبت مبثل هذا األصل القطعي كان اخلروج عنه هو           عقـد الذمـة وهذا أصل مقرر مقطوع         
االفتـǞات ال التمسـك مبعهود األصل فالقول بعصمة دمائهم وأمواهلم مع انفصام عقد الذمة بل مع                 
انعدامه أصال هو االفتǞات على الشرع املعصوم والقول عليه ما Ɓ يقل إذ فيه إلغاء التكليف الشرعي                 

  .عوضا عنه تكليف وضعي ليس من عند اهللا تعاىل فيه تشريف هلم مبعاملة أهل الذمة ليجري 
   

والدكتور Ʈمد هيكل يريد أن يثبت هلم عصمة Ɓ يثبتها هلم الشرع بل الشرع أǭبت نقيضها                
وهـي إباحـة دمـائهم وأمواهلم حلزبه املوحدين وعباده املسلمني جزاء كفرهم باهللا تعاىل وملا رأى                 

هو إىل احملال أقرب ودونه خرط القتاد جاء من سبيل أخرى فزعم أن             الدكـتور هذا املسلك مسلكا      
عقـد الذمـة ال يزال ساري املفعول رغم انعدام السلطة الشرعية اليت تعقده هلم وتذرع بǖن العقد                  

  . ɇبائهم قدميا كاف لسريانه عليهم وهذا الشذوذ Ưالف للنص والعقل والواقع
هلم مشروط بتسليم اجلزية والتزام ما ألزمهم به        ǭبوت الذمة   (قـال الشـوكاين رƥـه اهللا        

املسلمون من الشروط، فإذا Ʒ Ɓصل الوفاء مبا شłرط عليهم عادوا إىل ما كانوا عليه من إباحة الدماء                  
فإن خالفوا شيǞا ưا شرطوه فال ذمة       : واألموال، وهذا معلوم ليس فيه خالف، ويف آخر العهد العمري         

  . 627)ما Ʒل من أهل العناد والشقاقهلم وقد حل للمسلمني منهم 
  

بل حƓ الكف عنهم الذي قواه الدكتور هو كذلك من اختصاص اإلمام فكيف افتǖت عليه               
وقال بعصمتهم رغم غياب اإلمام وهو هبذا الصنيع يثبت أن األصل فيهم عصمة دمائهم ألنه إذا كان                 

لقول بعصمتهم من عدمها ولكن     اإلمـام هـو الذي يفصل يف املختلف فيه فهذا معناه التوقف عن ا             
الدكـتور جيـزم بŒǖم معصومون يف حالة غياب اخلليفة فإذا كان يثبت عصمة دمائهم فلماذا يتعب                 
نفسـه يف إǭـبات أŒم ذمة وكان عليه وقد غاب اإلمام أال يقول بعصمتهم ألن القول هبا فرع عن                    

به هو معصومون وهذا افتǞات على      وجود اإلمام الذي يفصل يف أمر العصمة ولكنه يرى أنه عند غيا           
اإلمـام فـإن Ɓ يكن كذلك كان من باب جعل األصل فيهم العصمة ولكن الدكتور Ʒاول إǭبات                  

Ý العصمة بعقد الذمة يف حالة غياب اإلمام  
  

ادعـاȻǗ أنـه بȢياǡ حكم اإلسالم تȢيب اجلهة الƬ Ɣا حȨ احلكم والفصل يف                : رابعـا 
  .ȁ إصدار القول بŒǖم نقضوا العهد فتبقɂ دماǗهم معصومة النواقȐ املǺتلف فيها فال ƶو
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وقد بينا أن غياب اجلهة اليت  متلك حق احلكم هو مزيل للعقد برمته فال يوجد عقد أصال بله                 
اǭɇار املترتبة عليه، فغياب السلطة ترتب عليه غياب االلتزامات ألن املعدوم ال Ƹاطب بالشرع فريجع               

وا عليه قبل عقد الذمة وهو إباحة الدماء واألموال واألعراض ال سيما إذا             الكفـار بذلك إىل ما كان     
كـان غياهبا من أحكام الوضع كما يف مسǖلتنا فزوال العقد من أحكام الوضع الذي تزول به اǭɇار                  

فالنقاȇ يف النواقȐ وقتها يصري نقاشا يف غري طائل وإن كان انفساǷ العقد بالنواقȐ تلقائيا               . تلقائيا
  . وال Ʒتاج أن يفسخه اخلليفة ألنه حق اهللا تعاىل ال Ʒل له املساƮة بهأيضا

  
فالدكـتور هـيكل يعاملهم بنقيȐ ما تعاملهم به الشريعة فاملتتبع للشريعة يلحȘ أŒم كلما               
ازدادوا كفرا ازداد مقت اهللا وغضبه عليهم وتسليط أوليائه عليهم فإذا جǞنا إىل هيكل وجدنا أŒم إذا                 

 واإلسالم فإنه هيكل ƷفȘ هلم حرمتهم رغم        ρلدولة اإلسالمية Ż نقضوا العهد بسب الرسول        أزالوا ا 
أن إزالـة الدولة اإلسالمية كان مبعونتهم فإذا أزالوها أو شاركوا يف ذلك أو رضوا به Ż أضافوا إىل                   

تغلȘ حبسب  ذلـك التلبس بكل النواقȐ املتفق عليها واملختلف فيها فاملفروض أن العقوبة الشرعية ت             
ذلـك، هـذا هو املفهوم لكل سليم الفطرة متجرد ملعرفة احلق، ولكن عند هيكل إذا أزالوا الدولة                  

  . وارتكبوا النواقȐ حرمت دماǗهم وأمواهلم بسبب غياب الدولة اليت أزالوها أو رضوا بإزالتها
  

د قـوبل  إن إسقاط أحكام أهل الذمة يف بلد كمصر ق        : ( قـال عبد القادر بن عبد العزيز        
بارتـياǳ وترحيب كبريين من النصارى، وتبع ذلك مقاومتهم ألي توجه إسالمي للحكومة العلمانية              
مبصـر بداية من مهامجتهم لفكرة اجلامعة اإلسالمية اليت نادى هبا مجال الدين األفغاين يف Œاية القرن                 

م إذا كان يف نية احلكومة      التاسـع عشر امليالدي وانتهاء باعتراضهم على تطبيق أحكام الشريعة عليه          
املصـرية العمل هبا أو ببعضها، ومن هذا الباب تقدم األزهر ووزارة العدل مبشروع قانون احلدود إىل                 

م، وƟمد املشروع يف خزانة ƭلس الشعب، ولكن هذه اخلطوة          ƭ1977لـس الشعب إلقراره عام      
م حضره  17/1/1977ية يف   قوبلت برد فعل عاصف من جهة النصارى فعقدوا مؤمترهم باالسكندر         

كبريهم شنودة وسائر ưثلي األقباط وأصدر املؤمتر بياناǄ طالب فيه بالغاء مشروع قانون الردة واستبعاد               
وطلبهم األخري هذا يعترب نقضاǄ مجاعيا لعقد       . الـتفكري يف تطبيق الشريعة اإلسالمية على غري املسلمني        

ąذǞ628. )الذمة لو افترضنا وجوده وسريان مفعوله حين 
  

فالدكـتور Ʈمد هيكل يستدل مبسǖلة غياب السلطة اإلسالمية يف كل قضية مبا يعود بالنفع               
علـى أعداء اهللا تعاىل فإذا كان الكالم يف مسǖلة هل جيري عقد الذمة عليهم كما جرى على أعقاهبم     
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ما، وإذا جاء   قـال جبـريانه رغم غياب السلطة اإلسالمية اليت تعد أعظم ناقȐ للعقد فلم يوهلا اهتما               
الكالم عن نواقȐ العقد حصرها يف املتفق عليه فقط استدالال بǖنه ال توجد السلطة اليت تطبق عليهم                 
حكـم النقȐ يف املختلف فيه وال يف املتفق عليه باعتبار أن قتاهلم إذا تلبسوا باملتفق عليه هو قتال من       

تال أهل الذمة إذا نقضوا العهد املتفق       بـاب الدفاع الشرعي كما يقاتل املسلم املعتدي ال من باب ق           
  .عليه 

فجعـل غياب السلطة غري مؤǭر يف زوال العقد Ż جعل غياهبا مانعا من نقȐ العقد بسبهم                 
             Ȑاإلسالم والزنا باملسلمات واجلس على املسلمني وحياكة املؤمرات وغريها من النواق Ƒسالم ونɌل

 حياهلم حبقوق أهل الذمة كǖن السلطة اإلسالمية        الصـارخة، ويف كـل هذه احلاالت يłلزĈم املسلمني        
موجودة ألن حقوقهم ال تثبت إال بوجود السلطة اإلسالمية، فهو جعل كŒǖا موجودة يف حالة إعطاء                
احلقـوق ألعداء اهللا تعاىل وجعلها مفقودة يف حالة زوال العصمة بارتكاب النواقȐ بل وزوال رسم                

  .السلطة الشرعية 
  

أن  الشاذ يترتب عليه معƖ تǖنفه الشريعة املعصومة بادǛ الرأي إذ الزمه          وأيضـا فـإن قوله      
              Ȑمع وجود السلطة اإلسالمية، واألعقاب ال ينتق Ȑعهدهم بارتكاب النواق Ȑاألسـالف ينـتق
عهدهم بالنواقȐ يف حال شغور الزمان عن السلطة، فيصري من له عقد صحيح يف درجة أدư ƅن ال                  

  .تقاد أركان العقد وزوال الشروطعهد له على احلقيقة الف
  

وليس خافيا على الناșر أنه يترتب على القول بكوŒم أهل ذمة أحكام كثرية كاالمتناع عن               
جهادهم وعصمة دمائهم وأمواهلم وأعراضهم وأن من șلمهم Ɓ يرǳ رائحة اجلنة وأن من قتل واحدا                

  .. منهم ألزم بالدية بل بالقصاص على قول وهكذا 
  

قياسه اƲراف أهل الذمة علɂ اƲراف املسلمƙ فكما ال يطالب املسلموȷ فال             : ǹامسـا 
   .يطالب أهل الذمة

وهـذا االعتذار أقبح من الشذوذ األول، ومن قال بǖننا ال نطالب املسلمني بااللتزام بǖحكام               
لتزام  باال – على تقدير وجودهم     –الشـرع عند Ưالفتهم له حƓ يصح لك قياس مطالبتنا ألهل الذمة             

بǖحكام الشرع عليه Ý فاألصل غري صحيح فكيف يلحق به الفرع ويستوي معه يف احلكم وهل يقوم                 
الظل والعود أعوج Ý فاألوىل يف هذا املوطن أن نعكس القياس فنقول مبا أننا نطالب املسلمني بااللتزام                 

دخاهلم يف طاعة   بǖحكـام الشرع عند Ưالفتهم له فكذلك نطالب غريهم ألŒم كلهم مكلفون جيب إ             



  274

ولكن الدكتور هيكل يفسد األصل املقيس عليه وينكسه ويبطل واجب مطالبة املسلمني            . اهللا تعـاىل  
  .بااللتزام بالشرع Ż يقيس عليهم أهل الذمة فيسقط وجوب مطالبتهم بǖحكام الشرع 

  
ع وقـد بينا أن احلكم على املسلمني يف حال غياب السلطة الشرعية فيه تفصيل فعلى ƭمو               

األمـة القيام بكل فروض الكفاية عند شغور الزمان عن قوام بǖمر اإلسالم فينفذ املسلمون كل ذلك                 
مراعني ميزان املصلحة واملفسدة ألن األمة اليت ابتعثها اهللا تعاىل لقيادة اجلماعة البشرية وأناط هبا إدارة                

م هللا تعاىل باحلجة ال تتعطل      احلـياة وتسـيري شؤون األمم على ميزان الشرع الكامل املعصوم والقيا           
وșيفتها بغياب اخلليفة هذا ما ال ميكن حبال، فإن املرء إذا استحضر عظمة هذه األمة وعظمة األمانة                 
امللقـاة علـى عاتقها تبني له أن اخلليفة ما هو إال وسيلة وأداة لتحقيق الغاية املنشودة حبيث لو شغر                    

 بل يسعى لتحصيل الوسيلة أو يعتاض عنها مبا يشبهها من           الـزمان عنه Ɓ تتعطل فريضة القيام بالغاية       
الوسـائل، أما أن تسقط األمانة العظمى وهي تسيري الناس وسياسة األمم لغياب منصب من املناصب                
       Ɩويل ولعل هذا املعǖالشرعية وشغور الزمان عنه فهذا ليس مبعهود يف الشرع املعصوم وإن أقحم فيه بت

من كان يعبد Ʈمدا فإن Ʈمدا قد مات ومن كان          : (  بقوله   τ الصديق   الشـريف هو الذي قصد إليه     
 ال ميكن أن يؤǭر على وșيفة األمة ويعيقها عن ρفحƓ غياب الرسول ) يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت 

القـيام بواجـبها العظيم وهذا ما فهمه أصحابه فانساحوا يف األرض وفتحوا نصفها يف نصف قرن                 
من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد والقول بǖن فروض الكفاية أو بعضها تتعطل              وأخـرجوا العباد    

Ŏرد غياب السلطة الشرعية هو من السهو العظيم والذهول عن النظر يف األصول واملقاصد والكليات               
 .  

  
فكما يطالب املسلمون عصاőم بااللتزام عند املخالفة يطالبون الكفار أهل ذمة وغري أهل ذمة         

يسـعون يف ذلـك باليد واللسان فجهاد الكفار مثال ال يعطل لغياب اخلالفة فإن شغر الزمان عن                  و
اخللـيفة وƟمـع املسلمون على أمري انتقل أداء واجب الكفاية إىل اإلمارة اإلسالمية ومن صالحياőا             

عنهم ما  كذلك عقد الذمة ألهلها، فإن شغر الزمان عن اإلمارة فعل املسلمون ما يستطيعون وسقط               
عجـزوا عنه، ومعلوم أنه ليس لɈحاد عقد الذمة للكفار إذ ذلك من اختصاص ƭموع األمة ưثال يف         
اخللفـاء أو مـن يقوم مقامهم من األمراء والكفاة فإن تǖمر الكفاة احنلت العقدة إذ هم قائمون مقام                   

يعون وسقط عنهم ما    اخللفـاء، فـإن شغر عنهم الزمان وخلفتهم أنظمة وضعية قام اɇحاد مبا يستط             
يعجـزون عنه، ويف هذه احلالة ال يصح لɈحاد أن يعقدوا الذمة للكفار فيبقى حكم استباحة الكفار                 

  .على أصله وهو اإلباحة
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واملسلمون إذا احنرفوا جازت إقامة حكم الشرع فيهم بشرط أال يترتب عليه مفسدة وليس              
  .  القدرة واإلمارة كما أوضحناه سابقامن شرطه وجود اخلليفة ألن مدار التكليف هبذا على 

   
 *–ǡار اجلواǭǓ .  

  .احلكم الشرعي علɂ كال التقديرين مȜ املناقشة 
وتعلـق هـذه املسǖلة بالبحث هو من جهة ما يترتب على اجلواب عنها فإŒم إذا صنفوا يف                  

بق تقريره  عداد أهل الذمة مينعون من تويل الوșائف السلطانية على خالف حادث يف بعضها كما س              
أما إذا Ɓ يكونوا أهل ذمة فإنه ال جيوز إسناد هذه الوșائف إليهم وال              . حبمـد اهللا تعـاىل وحـده          

اسـتيزارهم قوال واحدا ألŒم صاروا حربا الرتفاع املانع من العصمة وقد بينا بطالق القول بوجود                
  .كفار Ʈايدين

  
Ɓ أهل ذمة لسبب بسيط وهو غياب       وقـد تقرر وبان لذي عينني بǖنه ال يوجد اليوم يف العا           

السلطة اإلسالمية من الوجود وهي اليت هلا احلق يف عقد الذمة ألهلها، وهذا جيعل الكفار على األصل                 
الـذي كانوا عليه قبل عقد الذمة وهو كوŒم حربيني أو بتعبري أدق ليسوا معصومني وال Ƹفى أنه ال                   

 واالستيزار هو أعظم الوșائف فيمنعون منه ومن غريه،         جيـوز االستعانة باحلربيني يف الوșائف العامة      
  .وال يدخلون يف عموم األحكام اليت تعطى ألهل الذمة 

  
أمـا الذين يزعمون أŒم يظلون Ʈتفظني حبقوق أهل الذمة فكالمهم كما بينا Ưالف للواقع               

تعماهلم فيما جيوز   واملشـاهدة قبل أن يكون Ưالفا لداللة السمع والعقل وهؤالء جيوز على قوهلم اس             
اسـتعمال أهـل الذمـة احلقيقيني Ż إن كانوا ưن يلتقط الشواذ متسكوا بشذوذ املاوردي وأجازوا                 

Ȑم سيجوزون استيزارهم وزارة تفويŒاستيزارهم وزارة تنفيذ وإن كان هلم يف العبيديني أسوة فإ.  
  

الوضعية ويصريون فيها على    فيصري هلم امتياز وهو التمتع باحلقوق السياسية يف الظل األنظمة           
قدم املساواة مع املسلمني رغم أن احلكم النافذ ليس إسالميا بل هو وضعي واملǖخوذ من اإلسالم هنا                 
هـو عـدهم أهـل الذمة Ɵري عليهم حقوق الذمة ولكن ليس حتت حكم اإلسالم بل حتت حكم                  

  .  األنظمة الوضعية 
    

مة ويف هذا ما فيه عند غياب السلطة        كمـا يتمـتعون بدخـوهلم يف عموم أحكام أهل الذ          
  .الشرعية إذ يصري هلم من غياهبا غنمه وليس عليهم غرمه بل الغرم على املسلمني ليس غري 
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 ƆاǮز: الفرع الǲيف حالة الع ƙواجب املسلم .  
  . قاعدة االǹتيار واالضطرار والواجب يف احلالتƙ: أوال 

فار Ż عجز املسلمون عن ƥايتهم حبيث تصري        وبعد تǖكيد أن الذمة لو عقدت لقوم من الك        
الدولـة لغـري املسـلمني ويشغر الزمان عن منصب القوام بǖمر اإلسالم فإن عقد الذمة يزول تلقائيا                  
وينفسـخ رغم أن الذين دخلوا يف الذمة ال يزالون أحياء، فكيف يثبت العقد ألعقاهبمÝ  فاحلق أŒم                  

ن عن قوام بǖمر اإلسالم ولكن هل يباǳ استيزارهم للضرورة          ليسوا ذمة وال عهد هلم عند شغور الزما       
Ý يف حالة الشغور أم أن حكم االضطرار هنا كحكم االختيار  

  
 629)ال واجب يف الشريعة مع عجز وال حرام مع ضرورة           ( فاملقـرر يف أصول األحكام أنه       

و الترȫ فقد سقط عنه     وذلـك أن التكليف بالفعل أو الترȫ مناطه القدرة فإذا عجز العبد عن الفعل أ              
فمن اضطر إىل أكل اخلƕير فقد صار األكل     . اإلŻ وال يصري الواجب يف حقه واجبا وال احلرام حراما           

يف حقه واجبا فإن امتنع عن األكل حƓ مات فإنه ميوت عاصيا كما قال بعȐ السلف، ألنه Ɓ يفقه                   
ه مكلف بترȫ األكل بإطالق وƁ      عن اهللا تعاىل شرعه إذ أجرى التكليف على سنن واحد فحسب أن           

يلـتفت إىل أنـه عند فقد القدرة أي يف حالة االضطرار يكلف بتكليف ǭان رفعا لضرر متحقق عن                   
  .نفسه، وليس امتثال األمر باألول بǖوىل من امتثال األمر الثاين بل لكل أمر مناطه 

  
رد إمكان الفعل بل ينظر فالشارع ال ينظر يف االستطاعة الشرعية إىل ƭ   : ( قال شيخ اإلسالم    

إىل لوازم ذلك فإذا كان الفعل ưكنا مع املفسدة الراجحة Ɓ تكن هذه استطاعة شرعية كالذي يقدر                 
أن ǰƷ مع ضرر يلحقه يف بدنه أو ماله أو يصلي قائما مع زيادة مرضه أو يصوم الشهرين مع انقطاعه          

 عدم املفسدة الراجحة فكيف يكلف مع       عـن معيشته وحنو ذلك فإن كان الشارع قد اعترب يف املكنة           
   630. )العجز

  
  . وهذا الذي أسلفناه مبثوث يف أحكام الشريعة وتفاصيلها وسائر تطبيقاőا

إن ما أوجبه اهللا تعاىل ورسوله أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا فيها أو              : ( قـال ابـن القيم      
 فيها به وأما يف حال العجز فغري مقدور         وقف صحتها عليه هو مقيد حبال القدرة ألŒا احلال اليت يؤمر          

وال مǖمـور فـال تتوقف صحة العبادة عليه، وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند              
القـدرة وسـقوط ذلك بالعجز وكاشتراط ستر العورة واستقبال القبلة عند القدرة ويسقط بالعجز                 

                                                           
  20:  ص3:  إعالم املوقعني ج629
  49:  ص3:  منهاج السنة النبوية ج630
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وكذلك . ذر عليها صلت بدونه وصحت صالőا     وقد قال ال يقبل اهللا صالة حائȐ إال خبمار ولو تع          
قوله ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حƓ يتوضǖ فإنه لو تعذر عليه الوضوء صلى بدونه وكانت                  

وكذلك قوله ال Ɵزىء صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود فإنه              . 631صالته مقبولة 
   632 )لو كسر صلبه وتعذر عليه إقامته أجزأته صالته

  
  .االنتفاع ƞا عند الكفار مشروȓ بعدم هدم األصول : ǭانيا 

وما قيل يف االنتفاع خبدماőم عند الضرورة مشروط بعدم هدم األصول ألن االنتفاع مبا عند               
  : الكفار فيه تفصيل 

فمـا كـان مـن خصائصـهم وشعائرهم ومناهجهم اليت تتعلق بنظرőم إىل احلياة والدين                
 - مع كونه ضارا –هم التشريعية فال يتشبه هبم فيه حبال ألن التشبه هبم يف هذا    كشـعائرهم وقوانيـن   

يعـين التǭǖر هبم واالƱراف يف غمرة أهوائهم وهو دليل على فقدان املناعة من كل األدواء الوافدة من                  
  .قبلهم

  
 ومـا Ɓ يكن من خصائصهم وال شعائرهم وال تعلق له بفلسفتهم الوضعية كالعلوم الدنيوية              
مـن طب وهندسة وإدارة وزراعة فهذا أمر يشترȫ فيه كل بين آدم ومنفعته Ʈضة ال مضرة فيه من                   
حيث النظر إليه يف ذاته إذ ال يتعلق بفلسفة خاصة وال عقيدة معينة فانتفاعنا به من جهتهم ال لكوŒم                   

كذلك ولو اخترع   اختـرعوه بل لكونه نافعا لنا ولو قدر أن قوما غريهم هم الذين اخترعوه الơذناه                
هـؤالء ما ليس نافعا أو ما كان من شعائرهم وشعار دينهم Ɓ نتبعهم، فاملشاهبة املنهي عنها هي يف                   
التǭǖـر هبـم فيتبعون يف كل ما أحدǭوه من خصائصهم من غري نظر إليه يف ذاته سواء كان نافعا أو                     

النظر عن Ưترعه إذ ال تǭǖر بشعار       مضرا، أما ما حنن بصدده أي النوع الثاين فهو نافع يف نفسه فنقطع              
من اخترعه فليس ألجل كوŒم اخترعوه أو سبقوا إليه ƴنع منه ونسد على أنفسنا باب املنفعة وقد قال          

بل قد ذهب اإلسالم يف هذا إىل أن         " 633احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز        : " ρالرسول  
 أن ينهى عنه ولكن     ρ الغيلة مضر بالولد فهŁمŉ النƑ       اơذهم أسوة فقد كان شائعا عند العرب أن وطء        

لقد Ƶمت أن أŒى عن الغيلة      : " وقال  .نظر يف فارس والروم فرأى أنه ال يضر أوالدهم فǖباحه ألمته            

                                                           
 الصحة اإلخالص يف     األوىل أن يقـال صـحيحة الستيفائها الشروط أما القبول فال يعلمه إال اهللا تعاىل ألنه يتطلب زيادة على                   631
  .العمل
.Ʈمد بن أŸ بكر أيوب الزرعي ، نشر عن دار الكتب العلمية ، ببريوت،الطبعة الثانية              .  حاشـية ابـن القيم على سنن أŸ داود         632

  60:  ص1: هـ، ج1415
  

  2664 رقم 4/2052 صحيح مسلم 633
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بل إذا كان هلم طريقة يف املعاملة       . 634"حƓ ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فال يضر أوالدهم           
ا وƁ يتمكن املسلمون من التعامل معهم إال هبا تعني عليهم ذلك لطاملا أŒا ال               ال يقبلون التعامل إال هب    

 أن يكتب إىل    ρأراد رسول اهللا    : ( تعـارض أصـول الشرع وال تشبه فيها بشعار دينهم قال أنس             
 خامتا حلقته   ρإŒم ال يقبلون كتابا إال خباŹ فصاȟ رسول اهللا          " كسـرى وقيصر والنجاشي فقيل له       

  .Ʈ(635مد رسول اهللا فكǖين أنظر إىل بياضه يف كفه : Ȉ فيه فضة ونق
  

جواز االنتفاع بǭǔار الكفار واملنافقني يف أمور الدنيا وبينا أن ذلك ال مفسدة فيه ال يف املقرر و
  .636ذاته وال يف مǔله فهو كسكƖ ديارهم واستǞجارهم وال والية يف حنو هذا وال مفسدة

  
اإلسالم أنه شرع التشبه بالكفار يف اهلدي الظاهر إذا كان  وبيـنا أيضا أن من عظيم حكمة      

يف ذلـك دفع مفسدة Ʈققة أو جلب مصلحة تربو على مفسدة التشبه وذلك كǖن يكون املسلم بني                  
  .șهرانيهم لغرض شرعي كاجلس عليهم وحنوه وƸشى إن أșهر هدي اإلسالم أن ينالوه بسوء 

فة هلم ال تكون إال بعد șهور الدين وعلوه         وسبب ذلك أن املخال   : ( قـال شـيخ اإلسالم      
كاجلهـاد وإلزامهم باجلزية والصغار فلما كان املسلمون يف أول األمر ضعفاء Ɓ يشرع املخالفة هلم                
فلما كمل الدين وșهر وعال شرع ذلك، ومثل ذلك اليوم لو أن املسلم بدار حرب أو دار كفر غري                   

ي الظاهر ملا عليه يف ذلك من الضرر بل قد يستحب           حـرب Ɓ يكـن مǖمورا باملخالفة هلم يف اهلد         
للرجل أو جيب عليه أن يشاركهم أحيانا يف هديهم الظاهر إذا كان يف ذلك مصلحة دينية من دعوőم                  
إىل الدين واالطالع على باطن أمرهم إلخبار املسلمني بذلك أو دفع ضررهم عن املسلمني وحنو ذلك                

إلسالم واهلجرة اليت أعز اهللا فيها دينه وجعل على الكافرين هبا           مـن املقاصـد الصاحلة فǖما يف دار ا        
   637. )الصغار واجلزية ففيها شرعت املخالفة

  
  Ǝǹات الكفارÝشروȓ االستفادة من  -ا

فيستفاد من خربات الكفار يف القضايا الدنيوية اليت تعود على املسلمني بالنفع لذلك ملا تكلم               
ǖباحوا االستفادة من تشريع الكفار اإلداري ومنعوا من غريه الفقهاء عن التشريع فصلوا فيه ف.  

                                                           
   .1442 رقم 2/1066 رواه مسلم 634
  2092 رقم 3/1657 صحيح مسلم 635
   115 – 114:  ص4:  الفتاوى ج اظ ƭموع636
  177 -176:  ص1:  اقتضاء الصراط ج637
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أما اإلداري الذي يراد به ضبط : إداري وشرعي :  إن النظام قسمان : (قال اإلمام الشنقيطي    
األمـور وإتقاŒـا على وجه غري Ưالف للشرع، فهذا ال مانع منه، وال Ƹالف فيه من الصحابة فمن                   

   -ρ- أشياء كثرية ما كانت يف زمن النƑ  من ذلكτوقد عمل عمر . بعدهم
وأمـا الـنظام الشـرعي املخالـف لتشريع خالق السموات واألرض فتحكيمه كفر خبالق                 

السـموات واألرض كدعـوى أن تفضيل الذكر على األنثى يف املرياث ليس بإنصاف، وأŒما يلزم                
م للمرأة، وأن الرجم والقطع     استواƵǗا يف املرياث وكدعوى أن تعدد الزوجات șلم، وأن الطالق șل          

  638. )وحنوƵا أعمال وحشية ال يسوȟ فعلها باإلنسان وحنو ذلك
  

بـل حـƓ ما كان شعارا هلم يف عاداőم وكان لنا فيه مصلحة فالفقه أال مينع منه ترجيحا                   
لتحقيق مصلحتنا، فهذا موطن يشرع فيه فعل األصلح إذ هو أنفع لɌسالم واملسلمني ولو كان الكفار              

فعلونه وقد كان بعȐ أهل الورع مينعون من استعمال القوس الفارسية يف اجلهاد ولكن التحقيق هو                ي
وقد رويت : جواز استعماهلا ملا فيها من حتصيل مصلحة  اجلهاد وهذا الذي نصره ابن تيمية حيث قال   

 بعد أن   آǭـار يف كراهة الرمي بالقوس الفارسية عن بعȐ السلف لكوŒا كانت شعار الكفار، فǖما              
فال تكره يف أșهر  اعـتادها املسلمون وكثرت فيهم وهي يف أنفسها أنفع يف اجلهاد من تلك القوس، 

 639وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل [:اهللا تعاىل قال قويل العلماء، أو قول أكثرهم ألن
سي العربية اليت تشبه قوس القطن      ومعلوم أن قتاهلم النņافع إƴا هو بالقسي الفارسية، ولو قوتلوا بالق          …

  Ɓ(640 تغن شيǞا، بل استطالوا على املسلمني بقوņة رميهم، فال بد من قتاهلم مبا يقهرهم
 

إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا احلرير وجدنا يف         : وقـد قال بعȐ املسلمني لعمر بن اخلطاب       
أصحابه يف عمرة القضية بالرņمل      εوأنتم، فالبسوا كما لبسوا، وقد أمر النƑ      : قلوبـنا روعـة، فقال    

واالضطباع لريى املشركون قوőم، وإن Ɓ يكن هذا مشروعńا قبل هذا، ففعل ألجل اجلهاد ما Ɓ يكن                 
   641)مشروعńا بدون ذلك 

 

                                                           
  ).85-4/82( أضواء البيان يف إيضاǳ القرآن بالقرآن للعالمة القرآين Ʈمد األمني الشنقيطي 638

  (ƭ)17 /487 - 488موع الفتاوى   639
  ( ƭ )19 /59 -60موع الفتاوى  640
  ƭ 19/60موع الفتاوى 641
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 جلبة رومية عندما قصد الروم يف تبوȫ، وهذه اجلبة من شعار الكفار             εوعلى هذا Ƹرņج لبسه   
كانت ضيقة الكمني جدا حبيث ضاقت عن  : (  642يه ابن العناŸقال الشيخ الفق. لذلك نسبت إليهم

إخـراج يديـه الكـرميتني، فاستفيد منه لبس الثياب الضيقة يف السفر والغزو كما قال البخاري يف                  
ألŒا أمكن من خفة احلركة وسهولة الركوب والƕول        ". باب اجلبة يف السفر واحلرب    : "صـحيحه   

البس من الثياب ما    : ة األعداء، فإنه موطن أحق بقول من قال         وأبعـد عـن االشتغال هبا عن ƭالد       
   .وآمن من تعلق العدو هبا عند مصارعته. Ƹدمك وال يستخدمك

وكانت غزوة تبوȫ يف حر شديد كما يف صحيح البخاري وغريه والثياب الضيقة ال تناسبه               
وي احتمال قصد املكيدة هبا      التدفؤ هبا، نعم يق    εألنـه يقوى معها أǭر احلر، فال يتجه احتمال قصده         

لكن ال أقل من أȷ يǮبǨ جواȁ لبس        . حƓ ال يعرف ويظن العدو أنه بعȐ عمال الروم املمدين هلم          
 فيفيد ơصيص   εفإن هذه اجلبة كانت من ǭياهبم وهم يومǞذ أهل حربه         . ǭياǡ الكفار بقصد مكيدőم   

          Ƒد وأبو داود عن ابن عمر عن النƥاخلرب الذي رواه أε  ويعني " من تشبه بقوم فهو منهم      : " ال أنه ق
ƥله على خصوص من جرد قصده للتشبه هبم فيخرج عن عمومه من كان له فيه غرض صحيح من                  

643)مصلحة دينية أو دنيوية
   

 
وكـل هذا إƴا شرع حتقيقا للمصلحة ألنه بصدد Œي ال مفسدة فيه يف نفسه وإƴا Œي عنه                  

قد تقرر يف األصول أن النهي إذا منع سدا للذريعة فإنه يباǳ            ألنـه ذريعة إىل غريه فيباǳ للمصلحة و       
للمصـلحة الراجحة كما أن النظر إىل األجنبية وملسها إƴا حرم ألنه ذريعة إىل الزنا فجاز للمصلحة                 
الـراجحة كنظر اخلاطب وملس الطبيب كذلك سفرها دون Ʈرم Œي عنه ألنه ذريعة إىل ذلك وأكثر                 

فتنتها يف دينها إذا بقيت يف دار الكفر شرع هلا السفر دون Ʈرم فرارا بدينها               منه ولكن ملا تعارض مع      
ونظائـر هذا كثرية يف الشريعة كذلك ما أدى إىل التشبه بالكفار فإنه يباǳ للمصلحة الراجحة كما                 

 كذلك أصل استعمال اخلاŹ يف املخاطبات فإنه من عوائد الكفار وفعله النτ             Ƒعلمنا من تصرف عمر     

                                                           
-1775(املوافق لـ) هـƮ)1189-1267مد بن حسني بن Ʈمد الشهري بالعناŸ وابن العناŸ هـو Ʈمـد بن Ʈمود بن    642
نسبته إىل  . من أوائل اŎددين ودعاة اإلصالǳ االجتماعي والسياسي يف العاƁ اإلسالمي ، قاض ، باحث من فقهاء احلنفية                )  م 1850

) م1820هـ  1235(رحل إىل املشرق بعد     .  قضاء احلنفية فيها مرارا    أخذ عن كبار علمائها ، Ż ويل      . عـنابة ومولده مبدينة اجلزائر    
Ż إىل اجلزائر بعد    ) هـ1244(وحǰ منها وعاد إىل تونس سنة       ) هـ1242" (السعي احملمود "ونـزل اإلسكندرية وفيها ألف كتابه       

          Ȑحبوايل سنة نفاه الفرنسيون فتوجه      وبعد االحتالل ). م1830هـ  1246(حوايل سنة ، أي قبلها ابتالئها باالحتالل الفرنسي البغي 
انظر . إىل مصـر واسـتقر باإلسكندرية ، فواله Ʈمد علي باشا وșيفة الفتوى احلنفية فيها ، فاستمر إىل أن تويف عليه رƥة اهللا تعاىل                       

     .(245ص(لعادل نويهȐ " معجم أعالم اجلزائر"
  (99-98(تور بن عبد الكرƇ اجلزائري البن العناŸ حتقيق الدك" السعي احملمود يف نظام اجلنود" 643
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ρ الفتهم يف                  حتƯ قيقا للمصلحة بل التشبه هبم بقصد النكاية هبم يف احلرب متعني لذلك منع املسلم من
   . 644اهلدي الظاهر إذا كان بدارهم درءا للمفسدة املتوقعة

  
  . فما فعله الكفار وكان فيه مصلحة راجحة لنا وƁ يكن من شعار دينهم فإنه يكون لنا مباحا

  
يف االستفادة من خرباőم فيها ألن تلك اخلربات أمر مشترȫ بني بين            فاألمور الدنيوية ال حرج     

وقوله أنتم  " أنتم أعلم بǖمور دنياكم      : ρآدم وهم Ɓ يضعوه للمسلمني أصال ولعل إليه اإلشارة بقوله           
ال يعـين املسلمني بل يعين جنس الناس فلما كان الناس أعلم بǖمور دنياهم اقتضى هذا ان أعلم الناس       

الدنـيا من حذقها علما وƟربة كما هي حال الكفار اليوم يف االكتشافات واملخترعات فقد               بǖمـور   
بلغوا فيها مبلغا عظيما، فهم اليوم أعلم بكثري يف أمور الدنيا من املسلمني وال حرج على املسلمني لو                  

  .استفادوا من خربات الكفار العلمية والتقنية
  

 
 يعامل أهل الذمة وكيف يستفاد ưا عندهم من         وقد مضى يف مبحث سابق بيان كيف كان        

خـربة وحنوها وبيان ما جيوز من ذلك وما ال جيوز واإلشارة إىل تعليل تلك األحكام وكل ذلك يف                   
حـال قيام دولة اإلسالم أو كما يف التعبري الفقهي إذا كانوا يف دار اإلسالم أما إذا شغر الزمان عن                     

  .يطة والتشدد يف الشروط ال العكس دولة اإلسالم فينبغي تǖكيد أخذ احل
 

أما يف القضايا اليت هي من شعارهم فإن كانت مصلحتها راجحة على املنع فعلت إذ املنع إذا                 
  .كان سدا للذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة 

وأما ما كان من خصائص دينهم كشعار دينهم أو أعيادهم أو تشريعاőم فهذا مينع على كل                
  . والية وتسلط ألصحاب اجلحيم على املسلمني فإنه مينع أيضا كما يف استيزارهمحال أو كان فيه

وعلـى هـذا التفصيل تتƕل النصوص الناهية عن التشبه بǖصحاب اجلحيم اɇمرة مبخالفتهم         
  . وإصغارهم وبه جيمع بينها وبني ما يوهم التعارض معها واهللا تعاىل أعلى وأعلم

  
ǡ-هي احلكم يف القضية  املقاصد املستفادة من عموم ȋالنصو .  

 وإƴـا صـرنا إىل هذه الطريقة من اجلمع عند حتكيم املقاصد الشرعية فإن هذه املقاصد قد                 
  .استفيدت باستقراء النصوص وموارد األحكام فال غرو أن تكون هي احلكم يف القضية

                                                           
  114-113 انظر التشبه املنهي عنه جلميل اللوƷق ص 644
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لب مفسدة فاالنتفاع بالكفار ưنوع حيث فوت مصلحة تربو على مصلحة االنتفاع هبم أو ج      
تربو مضرőا على مصلحة املنع إذ الشريعة جاءت بتحصيل املصاſ وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها              

ودفع شر الشرين وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدناƵا، ودفع أعظم          وتـرجيح خـري اخلرييـن       
مة بالنهي عن   ومن أعظم مقاصد الدين احلرص على متيز شخصية األ         .. املفسـدتني باحتمال أدناƵا   

وقد عد شيخ   . تشـبهها بǖعدائها ولذلك Œي أعداǗها عن مشاهبتها كما يف الشروط العمرية املباركة            
ألن التشبه دليل التǭǖر والتǭǖر هو من أعظم األسباب         اإلسـالم Ưالفـتهم من مقاصد الدين العظمى         

فǖعظمه ما كان تشبها    الطامسة لشخصية األمة وهويتها وهو دركات بعضها حتت بعȐ يف اخلطورة            
هبـم يف ديـنهم الباطل وشعائر الكفر ومنه ما يكون يف احلكم والتشريع ومنه ما يكون يف العادات                   

  .والتقاليد ومنه ما يكون يف اهليǞة والسلوȫ وهلم جرا 
  

ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة وكان على علم هبدي سلف األمة تبني له تشوف الشريعة               
الكفار أصحاب اجلحيم يف دقيق األمر وجليله ومن هنا șهرت عبقرية ابن تيمية             وقصدها إىل Ưالفة    

يف عده Ưالفتهم من مقاصد الشريعة وعدم االكتفاء باملقاصد التقليدية اليت ذكرها الشاطƑ وغريه من               
فقد انتقد ابن تيمية العلماء الذين حصروا املقاصد يف Ʀس أو ست فقد عدهم معرضني عن                . العلماء
  .  وƯالفة أصحاب اجلحيم645اصد أخرى جليلة كǖحوال القلوب وأعماهلامق

فضل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر         : " قـال رƥه اهللا تعاىل عند حديث        
وهذا يدل على أن الفصل بني العبادتني أمر مقصود للشارع وقد           : ( وهـو حديث رواه مسلم قال       

ال يزال الدين șاهرا ما عجل      "  قال   ρ عن النτ    ƑأŸ هريرة   صـرǳ بـذلك فيما رواه أبو داود عن          
وهذا نص يف أن șهور الدين حاصل بتعجيل الفطر هو          " الناس الفطر ألن اليهود والنصارى يؤخرون       

ألجل Ưالفة اليهود والنصارى وإذا كانت Ưالفتهم سببا لظهور الدين فإƴا املقصود بإرسال الرسل أن               
   646)لدين كله فتكون نفس Ưالفتهم من أكرب مقاصد البعثة يظهر دين اهللا على ا

  
ليس املقصود من الغيار والتمييز يف اللباس وغريه ƭرد متييز الكافر عن            :(وقـال ابـن القيم      

املسـلم بل هو من مجلة املقاصد واملقصود األعظم ترȫ األسباب اليت تدعو إىل موافقتهم ومشاهبتهم                
    Ƒباطـنا والنρ   ȫهذا   التشبه هبم بكل طريق وقال خالف هدينا هدي املشركني            سن ألمته تر ɂوعل

Ż ملا قهر املسلمون أهل الذمة وصاروا حتت قهرهم وحكمهم ألزمهم           … األصـل أكǮر من مǞة دليل     
                                                           

  234:  صƭ  :32موع الفتاوى ج645
  

  60:  ص1:  اقتضاء الصراط ج646
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 بترȫ التشبه باملسلمني كما أمر النƑ بترȫ التشبه هبم فتضمن هذان األصالن             τأمـري املؤمـنني عمر      
  647. )اهلدي الظاهر والباطنالعظيمان ƭانبتهم يف 

  
إصغارهم وهم ذمة وجهادهم وهم حرب فكيف يستعان        : فهذا من أعظم املقاصد الشرعية      

بǖهـل احلـرب يف حني تتزاحم األدلة على وجوب جهادهم وإذالهلم ال يسقط حكم ذلك إال حني                 
م يف شيء ال    يعجـز املسـلمون عن جهادهم وإذالهلم ولكن هذا العجز املؤقت ال يبيح االستعانة هب              

استيزار وال غريه ولكن إذا كانت الدولة وضعية صرنا إىل باب املوازنات فيستعان هبم يف بعȐ األمر                 
  .على شروط وضوابط تقليال للفساد حبسب اإلمكان 

  
فاسـتيزارهم وهـم غري ذوي عهد لشغور الزمان عن قوام بǖمر اإلسالم ال جيوز حبال ألŒم            

ماهلم يف الوșائف العامة واحلالة هذه هو مبƕلة تسليم الغنم للذئب        حـربيون واسـتيزارهم أو اسـتع      
ليحرصها وهو من باب تويل أعداء اهللا تعاىل وحƓ على تقدير أŒم أهل ذمة فال جيوز أيضا استيزارهم                  
وال اسـتعماهلم يف الوșائف العامة ملا سبق من األدلة املبسوطة ألن االنتفاع هبم مشروط بعدم Ưالفة                 

  .ل واملقاصد ألن األصل أنه ال يستعان هبم يف حالة القوة فكيف يستعان هبم يف حالة العجز  األصو
  

  .واجب األنȚمة العربية اليوم : ǭالǮا 
  . التǖكيد بȷǖ األصل هو عدم جواȁ استيزارهم واستعماƬم يف الوșائف-ا 

ما سبيل توșيف   وبعـد معرفة قاعدة العجز واالضطرار وضوابط االنتفاع خبربات الكفار، ف          
كـل ذلك فيما حنن فيه وهل ينطبق ذلك على ما حنن فيه فهل يباǳ للدول العربية الوضعية استيزار                   

 Ý هلا استيزار الكفار غري الذميني ǳالذميني على تقدير وجودهم يف حالة العجز والضعف أو هل يبا  
  

فة وقد انعقد اإلمجاع على     الظاهر أن ذلك غري جائز يف وزارة التفويȐ ألŒا يف املعƖ كاخلال           
أنـه ال واليـة لكافر وأنه لو طرأ عليه الكفر اƳلع  أما وزارة التنفيذ فكذلك لتضمنها معƖ الوالية                    

  . والتسلط
  

ومـن نظـر يف الشروط اليت اشترطها من قال جبواز االستعانة بالكفار يف اجلهاد أيقن عدم                 
ذميني، فالشرط أن يكونوا حتت حكمنا ألن حالة        جـواز استيزار الذميني يف حالة الشغور أو غري ال         

الضعف اليت تعاين منها األمة كان من أكرب أسباهبا مؤامرات اليهود والنصارى فيتǖكد حكم النهي عن                
اسـتيزارهم واسـتعماهلم، فلو فرض كون املسلمني هلم دولة وخالفة ملا جاز هلم استيزار أصحاب                
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  حذرا أكرب وحيطة أبلȠ ألن حالة الضعف عادة ما تعقبها   اجلحـيم فكيف يف حالة العجز اليت تتطلب       
                  Ȑكد احلزم حبيث لو جاز التسامح يف استعماهلم يف بعǖاولة النهوض ويف مثل هذه احلالة يتƮ حالـة
األعمال حال قيام الدولة ففي حالة Ʈاولة النهوض ال يسمح بذلك طلبا للحزم وحسما ملادة الفساد                

  . قد يؤدي إىل إجهاض كل Ʈاوالت النهوض ألن التساهل يف هذا الشǖن
   

ويـتǖكد عدم اجلواز بكوŒم نصوا على تقدƇ اجلاهل الصاſ على العاƁ الفاسق يف القضاء               
وهذا إعمال مليزان املصلحة واملفسدة فتقدƇ اجلاهل الصاſ وإن كان فيه مفسدة إال أŒا دون مفسدة                

 وميشيها على ميزان األغراض فيجعل الشريعة Ʈكومة تقـدƇ العـاƁ الفاجر الذي يتالعب باألحكام   
بǖهـواء املكلفني يف حني أŒا حاكمة، أما اجلاهل فيحمله حرصه على اإلسالم أن يسǖل عن األحكام    
لـيوافق هبـا الصواب وما كان فيه من نقص فال بد أن يستدرȫ مبن هو أهل من املسلمني الصاحلني                    

 مع صالحه دون ضررهم بتولية فاجر عليهم ليس هللا تعاىل يف            فضـرر املسلمني بتولية اجلاهل عليهم     
  .قلبة خشية تردعه عن التالعب بالدين وانتهاȫ حرمات املسلمني

  
 استعماهلم فيها للضرورة كاليت ال تسلط فيها        - يف بعȐ احلاالت     -وحƓ لو تƕلنا وسوغنا     

  : وال علو وال والية فإن ذلك يكون بشروط من أƵها 
  .سلمون لرفع حالة العجز حƓ يستغنوا عن الكفار أن يسعى امل

  .ومنها أن تكون خفيفة املسؤولية حبيث ال تكون فيها والية وال تسلط وال ما يؤول إىل ذلك
  . وأال يوجد يف املسلمني من يقوم هبا مع احلاجة إليها 

  .وأن يكون رأيه حسنا يف املسلمني 
ة استعمل أقلهم شرا فلو Ɓ يستطع املسلمون        وأنـه إذا وقـع االختيار بني كافرين للضرور        

 لفقد القدرة على ذلك وال بد من تسليمه لدولة كافرة فهنا يسلم             - مثال   –حراسـة ƭـاهلم اجلوي      
إذا ملا تقرر يف األصول أنه  .ألقلهما شرا فلو وقع االختيار بني الصني وفرنسا مثال فإنه يسلم للصني      

باǳ بدون الضرورة وجب تقدƇ أخفهما مفسدة وأقلهما        Ʈرمان كل منهما ال ي      للمضـطر  اجـتمع 
  .648ألن الزيادة ال ضرورة هلا فال تباǳ، ضررا

  .وأن تصحبه عند أداء مهمته رقابة شديدة دائمة 
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وجيـب على األنظمة الوضعية إذا فعلت ما ال جيوز حلالة الضرورة أن تسعى لتكميل النقص                
عن الكفار ورفع حالة الضرورة ويبعد أال يوجد يف الدول          وسد احلاجة واالكتفاء إىل درجة االستغناء       

الوضعية عربية أو إسالمية من يسد به العجز حبيث ال يلجǖ إىل الكفار أبدا فدولة كباكستان أوماليزيا                 
ميكـنها إعانة الدول املتخلفة يف كثري من الشؤون ولكن طبيعة الوضعية اليت هي أساس التعامل حتول                 

من فكر املواطنة إذ Ɵعل هذه الدول كيانات مستقلة بعضها أجنƑ عن بعȐ يف              دون ذلك مبا تفرضه     
  .حكم املواطنة رغم أŒا حتكم شعوبا إسالمية 

  
  : فالواجب علɂ األنȚمة الƠ Ɣكم شعوبا إسالمية اليوم بوجه عام 

 الـرجوع إىل شرع اإلسالم الكامل حسب القدرة واالستطاعة وهذا وحده هو الذي              -* 
  .ملصلحة ويدرأ املفسدة Ʒقق ا

 بناء أساس املعاملة مع الكفار على عقيدة اإلسالم فهو القسطاس املستقيم وميزان العمل              -* 
.  

 القـيام بفـروض الكفاية كلها بإعداد املتخصصني املسلمني يف ذلك عن طريق جلب               -* 
جيوز للمسلمني  : ( جللعود  قال ا . الكفار لتعليم املسلمني النافع من علوم الدنيا أو االبتعاث بشروطه           

أن يستخدموا الكفار يف الوșائف التعليمية عند عدم وجود من يقوم مقامهم من املسلمني ولكن ذلك       
  649. )مشروط بعدم حصول األذى للمسلمني يف عقيدőم وأنفسهم

   
 فهـذه االستفادة من خربات الكفار يف القضايا الدنيوية والتنظيمية واإلدارية ينبغي النظر يف             
وسـيلة حتصـيلها فـإن كانـت عن طريق االبتعاث لزم اơاذ التدابري املانعة من التǭǖر بدين الكفار                   
وأخالقهـم ومناهجهم فإن لالبتعاث Ưاطر كثرية قد تصل إىل ارتداد املسلم عن دينه أو على األقل                 

أرسل معها  إحـداث التـردد عنده يف قيمة مفاهيم اإلسالم وهذا رفاعة الطهطاوي كان إمام البعثة                
 فوجب االحتياط بشǖن االبتعاث والتشديد يف التوقي من         650ليعظها وƷرسها فإذا به هو أول اهلالكني      

  . شره أما إن استقدم الكفار إلينا ألجله كان ذلك أيضا على احليطة واحلذر 
  
 إذا وقعـت الضـرورة إىل بعـȐ الكفار قدرت بقدرها وسعي على الفور لرفع حالة       -* 

ـ    اد املسلم املناسب للعمل ويبعد يف كثري من األحوال أال يوجد يف املسلمني من يسد               الضـرورة بإجي
  .الثغرة ولكن إن حدث قدر الرجوع إىل غري املسلم بقدره
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 إحـياء عقيدة الوالء والرباء وترسيخ مفهوم املواالة واملعاداة حسب الشريعة اإلسالمية             -* 

  .اهلية كالوطنية والعاملية والقومية واجلهوية وغريهافهي خري وأنفع عاجال وآجال من الدعوات اجل
  
 سد كل املنافذ اليت تذيب شخصية األمة وتصهرها يف بوتقة غري بوتقة اإلسالم كالغزو               -* 

الفكـري والتنصـري واالستشراق وما لف لفها من الوسائل الشيطانية وذلك مبراقبة وسائل اإلعالم               
واجلرائد واŎالت وحراسة عقائد املسلمني وأعماهلم وإبعاد       وإصـالǳ برامǰ التعليم ومراقبة الكتب       

  .العناصر املشبوهة والعميلة اليت تنخر يف جسم األمة من الداخل
  

 ǡ– الشرعي ǡاطبتها باخلطاƯ من لزوم Ȝمة وضعية ال مينȚاألن ȷكو.  
وقـد يعتـرض على ما تقدم مبا مفاده أن هذه األنظمة أنظمة وضعية فكيف ơاطب حبكم                 

  رعيÝ ش
  

فاجلـواب أن كوŒا وضعية ال مينع من Ưاطبة حكامها باخلطاب الشرعي رغم شغور الزمان               
  : عن السلطة اإلسالمية الراشدة وذلك جلملة أسباب 

  
  . تقليل الفساد Ɯسب اإلمكاȷ فتكوƯ ȷاطبتها من باǡ املواȁنات الشرعية-

قابلة له فقد تبلȠ مبلȠ الضرورة ưا       فـال ينبغـي النظر إىل الفعل احملظور مبعزل عن احلاجة امل           
فكون الدولة دولة وضعية ال يسقط فروض الكفاية عن         . جيعل حسنتها رابية على سيǞة الفعل احملظور      

               ȫمجاعة املسلمني، فمخاطبة هذه الدول والسعي يف إصالحها واجب حبسب اإلمكان فإن ما ال يدر
 الشرعية فال أقل من أنه جيب علينا إصالǳ الدولة          كلـه ال يترȫ جله، وإذا Ɓ نتمكن من إقامة الدولة          

الوضعية على التدرج، ألن الفساد إذا Ɓ ميكن إزالته بالكلية وجب السعي يف تقليله حبسب اإلمكان،                
              Ƒوهلـذا السبب جاز امللك عند العجز عن خالفة النبوة وقد أرسل النρ      أصحابه إىل احلبشة رغم أن 

سالم لعجزه عن ذلك بسبب أنه ال يظلم عنده أحد فلهم يف بلده             حاكمهـا لـيس عامال بشرائع اإل      
  . حرية متكنهم من عبادة اهللا تعاىل والفرار من فتنة الكفار

واخلطـǖ يـنجم يف العادة عندما ينظر بعȐ الناس إىل سيǞة الفعل احملظور فقط وال ينظر إىل         
(  إزالتها بالكلية فإنه جيب التقليل منها        املصـلحة اليت تقابله واملقرر يف األصول أن السيǞة إذا Ɓ ميكن           

 لذلك لو تسلطت جهة على      651)فكمـا جيب إزالة الظلم جيب تقليله عند العجز عن إزالته بالكلية             
عـبد وأرهقـته بلـزوم دفع أموال كثرية وتوسط له بعȐ الناس طلبا للتخفيف عنه كان هبذه النية                   
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 ما ال Ʒل أخذه ولكن قابلتها حسنة التخفيف عن          مǖجورا رغم أن فيه إعانة للجهة الظاملة على أخذ        
  . مظلوم فقاومتها 

  
 أن هـذه األنظمـة حتكم شعوبا مسلمة وعدم املخاطبة واملطالبة يعود ضرره على تلك                -

الشـعوب بالدرجـة األوىل، لـذلك جيب التفريق بني الدول الوضعية فرمبا أعطى التفريق شيǞا من                 
عية ومع ذلك فاملقام بǖرض سكاŒا مسلمون أفضل من املقام          التفصـيل وهـذه دول العاƁ كلها وض       

بـǖرض أهلـها كافـرون، وأيضا فالدولة الوضعية اليت رعاياها مسلمون قد كانت شرعية وقتا ما،                 
وخروج السلطة فيها من الشرعية إىل الوضعية Ʒتم على املسلمني اإلصالǳ ما استطاعوا والرجوع إىل         

  .  األصل رويدا رويدا
  

 جـريا على قاعدة التفريق بني اإلطالق والتعيني فإنه يلزم الفصل بني șاهرة وضعية                أنـه  -
الدولـة وبني القائم على هرم تلك الدولة الوضعية لوجود حالة االختالط، فال يلزم من كون الدولة                 

، فترتب األحكام اƟاه الدولة الوضعية كشخصية معنوية ال يستلزم          كفاراوضـعية أن يكون حكامها      
وبناء على هذه   . تبه علـى حكامهـا بالضرورة مراعاة للضوابط والشروط يف احلكم على املعني            تـر 

القاعـدة فإن احلكم بǖن الدولة وضعية ال يرƷنا من عناء البيان لرئيسها وƯاطبته باخلطاب الشرعي                
  :ومطالبته بالتزامه وهذا يوضحه أكثر السبب التايل 

  
درجة واحدة من موقفهم من اإلسالم ورمبا كان فيهم          أن حكام تلك األنظمة ليسوا على        -

من Ʒب تنفيذ شريعة اإلسالم ولكن ال ميكنه ذلك ففي حقه Ɵيء قاعدة امليسور ال يسقط باملعسور                 
فليـتق اهللا تعاىل ما استطاع فليس كل من Ɓ يطبق الشرع يكون بالضرورة كافرا بل هناȫ ضوابط                  

  .وشروط
  

اب كفاحا فهذا لون آخر، وهذا إن خوطب فألجل الشعب          نعـم منهم من هو متلبس باحلر      
الـذي Ʒكمه فاملصلحة تقتضي Ưاطبته بذلك فهو من باب ơفيف الظلم عن األمة إذ Ɓ ميكن إزالته                  
بالكلية ال سيما على قاعدة Ưاطبة الكفار بفروع الشريعة خصوصا ما تعلق بفروض الكفاية ألŒا من                

  . حقوق األمة 
ال شك أن األمņة قد ورǭت هذه احلالة البائسة بعد          : ( الرƥن عبد اخلالق    قـال الشيخ عبد     

ففي بعȐ بالد املسلمني بقيت عساكر الكفǎار       . غزو عسكري ألراضيها وأوطاŒا استمر زمانا طويال      
قـرنا من الزمان ومنها قرنني وأكثر، استطاع الكفǎار فيها وضع قوانني الكفر وتغيري العقول والقلوب              

 جيل يؤمن بǖفكاره وعقائده من أبناء املسلمني، وال شك أن هناȫ حبكم الضرورة حكǎامńا من                وتربية
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أبـناء املسـلمني، وليسوا مجيعا على موقف واحد من الدين، وموقف واحد من الكفǎار املستعمرين                
فهـناȫ حكǎـام يصلون ويصومون ورǭوا هذه التركة بكل ما فيها، وهم يتمنون التخلص من قوانني                 

كفـر، وإحالل قوانني اإلسالم مكاŒا، وهناȫ آخرون انسلخوا من الدين șاهرا وباطنا أو انسلخوا               ال
                 Ȑا من مظاهر الدين على أنفسهم كالصالة يف األعياد وإرضاء املسلمني ببعǞباطـنا وأبقـوا شـي

  .الكلمات كالبسملة واحلوقلة
            ńهذه األصناف ال جيوز أن يكون احلكم عليها واحد ǎا، وإال كانت الشريعة غري     وال شك أن

حكـيمة واحلـال أن الشـريعة حكيمة تفرق بني املضطر وغريه وبني املتǖول واملتعمد وبني املنافق                 
والكافر، ولذلك فاحلكم باجلملة على كل احلكǎام دفعة واحدة حكم يعوزه الصواب، وينقصه احلكمة              

تمƖ ويسعى جاهدńا الستبدال قوانني     وقد رأينا وشاهدنا من حكǎام املسلمني من ي       . بل هو حكم متعد   
الكفـر بقوانني اإلسالم، ومن Ʒب أن يسود اخلري ويكثر أصحابه، كما أن منهم من هو بضد ذلك                  

 652)فكيف جيوز أن يتساوى عندنا أهل الصدق واإلميان والصالة بǖهل النفاق والكفر وƮاربة الدين
  

  . ه منها العǲز عن بعȐ الشرائȜ ال يبيǴ تعطيل ما قدر علي-ج
فالعجز عن بعȐ الشرائع ال يبيح تعطيل ما قدر عليه منها، فإذا فرض عجز بعȐ احلكام عن                 
التـزام كـثري من الشرائع Ɓ يكن ذلك عذرا له لترȫ العمل مبا يقدر عليه منها إذ امليسور ال يسقط                     

يبيح له فعل املنكر    باملعسور كما متهد يف األصول، فإذا Ɓ يستطع تطبيق احلدود مثال فهذا ليس عذرا               
وتـرȫ الـواجب، فليس له أن يهدم املساجد ويقتل املسلمني، بل Ƹاطب بالكف عنه إن أراده، وال               
جيعل من تلبسه مبنكر معني عذرا مبيحا له للتلبس بغريه، ال سيما إن كان من أصحاب النوايا احلسنة                  

 ميكنه فعل ذلك، فإن يف Ưاطبته       الـذين يتحرقون شوقا إىل إعادة اخلالفة وتطبيق الشريعة، ولكن ال          
باحلكم الشرعي القاضي بإقصاء العناصر املشبوهة من مراكز احلكم ما جيعله متدرجا ưهدا لقيام رسم               

  .اخلالفةÜ فعلى التدريǰ يرسل خطاه واهللا يوفق على حسن النية بفضله ومنه 
  

استطاع Ɓ يكن مؤاخذا فيما     فاألصل أن من بلغته دعوة اإلسالم من الكفار فǔمن واتقى اهللا ما             
من بلغه دعوة النż Ɛ دار الكفر وعلم أنه         : (  قال شيخ اإلسالم    . عجـز عـنه من شرائع اإلسالم        

رسـول اهللا فـǔمن به وآمن مبا أنزل عليه واتقى اهللا ما استطاع كما فعل النجاشى وغريه وƁ متكنه                    
م لكونه ưنوعا من اهلجرة وưنوعا من إșهار دينه         اهلجرة اىل دار االسالم وال التزام مجيع شرائع االسال        

                                                           
الطبعة . ة اجلزائرالبليد. دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع.عبد الرƥن عبد اخلالق. فصول من السياسة الشرعية يف الدعوة إىل اهللا 652
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وليس عنده من يعلمه مجيع شرائع االسالم فهذا مؤمن من أهل اجلنة كما كان مؤمن آل فرعون مع                  
   653)قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون 

  
 مع أهل مصر فإنه Ɓ يكن متمكنا إىل         ρومن أمثلة ذلك يف القضايا السلطانية نƑ اهللا يوسف            

الغايـة اليت يعمل فيها جبميع شرائع اإلسالم وكان بال شك عاجزا عن بعضها وقد كان على خزائن                  
األرض وال شـك أنـه قد كان للملك وحاشيته سنة يف تسيري األموال ليست موافقة من كل وجه                   

 من ميكنه أن يفعل كل ما يريد، وهو ما يراه( لشـرائع األنبياء ففعل يوسف ما يقدر عليه إذ Ɓ يكن      
دين اهللا، فإن القوم Ɓ يستجيبوا له، لكن فعل املمكن من العدل واإلحسان، ونال بالسلطان من إكرام                 

فاتņقوا اهللا ما    [:املؤمـنني من أهل بيته ما Ɓ يكن ميكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل يف قوله                 
654. )]استطعتم 

   
  

Ǟات وهو باب املوازنات الدينية،     وهـذا الذي ذكرنا يندرج يف باب تعارض احلسنات والسي         
وحاصـله أن الشـريعة جـاءت بتحصيل املصاſ وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، وترجيح خري        
اخلريين ودفع شر الشرين وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدناƵا، ودفع أعظم املفسدتني باحتمال             

نها طريقا لدفع ما هو أسوأ منها وعند تعينها          أن السيǞة حتتمل عند تعي     أدناƵـا، وبالتحاكم إليه يتبني    
طـريقا لتحقيق مصلحة تربو على مضرة السيǞة كما أن احلسنة تترȫ إذا كانت مفوتة حلسنة أعظم                 

   655.منها أو مستلزمة ملفسدة أعظم من مصلحة احلسنة
  

د وعلى هذه القاعدة العظيمة شرعت الوالية على ما فيها من السيǞات إذا كان متوليها يقص              
التخفـيف مـن الظلم ألنه عاجز عن رفعه مجلة فما ارتكب من Ʈظوراőا اغتفر ألن مفسدته دون                  

  . مصلحة ما حققه من احلسنات
الوالية إذا كانت من الواجبات اليت جيب حتصيل مصاحلها،     إن: (  قـال شيخ اإلسالم     

ا، فإذا كان ذلك مستلزما     من جهاد العدو، وقسم الفيء وإقامة احلدود وأمن السبيل كان فعلها واجب           
لتولـية بعȐ من ال يستحق وأخذ بعȐ ما ال Ʒل وإعطاء بعȐ ما ال ينبغي، وال ميكنه ترȫ ذلك،                    
صار هذا من باب ما ال يتم الواجب أو املستحب إال به فيكون واجبا أو مستحبا، إذا كانت مفسدته                   
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جبة وهي مشتملة على șلم،     دون مصـلحة ذلك الواجب أو املستحب، بل لو كانت الوالية غري وا            
ومـن تـوالها أقام الظلم حƓ توالها شخص قصده بذلك ơفيف الظلم فيها، ودفع أكثره باحتمال         
أيسره، كان ذلك حسنا مع هذه النية، وكان فعله ملا يفعله من السيǞة بنية دفع ما هو أشد منها جيدا،                    

  656)وهذا باب Ƹتلف باختالف النيات واملقاصد، 
   

ن املوازنة بني السيǞات واحلسنات قد يقع يف ارتكاب احملظور وترȫ املǖمور من             واملعـرض ع  
                  Ȑيوازن بني مضرة الفعل وما يقابله من املصلحة املعارضة كمن ينهى عن بع Ɓ حيث ال يدري ألنه
الوșائف السلطانية ملا فيها من الظلم من غري نظر يف حال املوșف الذي يقصد من العمل فيها ơفيف                  

ـ  م عن الناسÜ فالعامل يف ذلك ال ميكنه رفع مجيع الظلم وهو ساع لتقليله حبسب اإلمكان فألن                 الظل
يـتوالها مـثل هذا خري من أن يتوالها من يسعى يف زيادة الظلم أو ال يسعى يف ơفيفه والذي مينع                     

 اإلمكان  العامل األول من العمل حبجة أنه يعني على الظلم من غري نظر منه إىل أنه Ƹفف منه حبسب                 
والذي ينهى  : ( فلـم يفهم مراد الشارع وال مقاصده من التشريع حƓ قال شيخ اإلسالم يف أمثاله                  

عن ذلك لǞال يقع șلم قليل، لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم، فهو مبƕلة من كانوا يف                   
فمن قال  . م وقتلوهم طـريق وخرج عليهم قطاع الطريق، فإن Ɓ يرضوهم ببعȐ املال أخذوا أمواهل            

ال Ʒل لكم أن تعطوا هلؤالء شيǞا من األموال اليت معكم للناس، فإنه يقصد هبذا حفȘ                : لتلك القافلة   
ذلك القليل الذي ينهى عن دفعهÜ ولكن لو عملوا مبا قال هلم ذهب القليل والكثري، وسلبوا مع ذلك،                  

فإن اهللا تعاىل بعث الرسل لتحصيل املصاſ،       فهـذا ưـا ال يشري به عاقل، فضال أن يźǖ به الشرائع،              
   657. )وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها حبسب اإلمكان

  
 ȷاǭ الǮاشي : مǲالن.  

           Ƒوقـد كان ملكا للنصارى يف احلبشة وقد آمن بالنρ       يسلموا فكان معهم Ɓ ولكن قومه 
ان معذورا يف ذلك وملا مات      عاجـزا عن إșهار شعائر اإلسالم من احلكم مبا أنزل اهللا وحنوه وقد ك             

 Ƒصلى عليه النρصالة الغائب  .  
وكثري من شرائع االسالم أو أكثرها Ɓ يكن دخل فيها لعجزه عن            : ( قـال شـيخ اإلسالم      

ذلك فلم يهاجر وƁ جياهد وال حǰ البيت بل قد روي أنه Ɓ يصل الصلوات اخلمس وال يصوم شهر                   
ك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو ال ميكنه          رمضـان وال يـؤدي الـزكاة الشرعية ألن ذل         
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Ưالفـتهم وحنـن نعلم قطعا أنه Ɓ يكن ميكنه أن Ʒكم بينهم حبكم القرآن واهللا قد فرض على نبيه                    
باملديـنة أنه إذا جاءه أهل الكتاب Ʒ Ɓكم بينهم إال مبا أنزل اهللا إليه وحذره أن يفتنوه عن بعȐ ما                     

ى ما كان ميكنه أن Ʒكم حبكم القرآن فإن قومه ال يقرونه على ذلك وكثريا               والنجاش.. أنزل اهللا اليه  
ما يتوىل الرجل بني املسلمني والتتار قاضيا بل وإماما وż نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل هبا فال                   

   658)ميكنه ذلك بل هناȫ من مينعه ذلك وال يكلف اهللا نفسا أال وسعها 
  

علماء على أن العاجز يف دار احلرب ال جيب عليه من الشرائع            وقـد حكى ابن تيمية إمجاع ال      
وباجلملة ال خالف بني املسلمني أن من كان ż دار الكفر وقد آمن وهو              : ( مـا يعجـز عنه، قال       

                  Ɓ عاجز عن اهلجرة ال جيب عليه من الشرائع ما يعجز عنها بل الوجوب حبسب االمكان وكذلك ما
الة واجبة عليه وبقي مدة Ɓ يصل Ɓ جيب عليه القضاء ż أșهر قويل              يعلم حكمه فلو Ɓ يعلم أن الص      

وكذلك سائر  . العلمـاء وهـذا مذهب أŷ حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد الوجهني ż مذهب أƥد              
الواجـبات مـن صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغري ذلك ولو Ɓ يعلم حترƇ اخلمر فشرهبا Ʒ Ɓد                   

   659. )باتفاق املسلمني
  

ـ  ل كـل هذا ơاطب األنظمة الوضعية بالتزام بعȐ أحكام الشريعة لطاملا أŒا Ɓ تعلن               فألج
 إال إقامة احلجة    - سوى ما تقدم     –بـراءőا من الشريعة مجلة وتفصيال، ولو Ɓ يكن من فائدة ذلك             

لĈمŁ تŁعĈظǊونǈ قǈوŃماǄ اللƋهł    وŁإĈذǐ قǈالǈتŃ أǊمŉةǆ مĈنŃهłمŃ     ( واإلعـذار إىل اهللا لكفى برهانا على لزوم البيان واملخاطبة           
          ǈونǊقŉتŁي ŃمłهƋلŁعǈلŁو ŃمǊكōبŁى رǈلĈإ ǄةŁرĈذŃعŁوا مǊالǈق ǄيداĈدŁش ǄاباǈذŁع ŃمłهłبƍذŁعłم Ńوǈأ ŃمłهǊكĈلŃهłفكيف إذا  ). 164:ألعراف) (م

Ýتعاضدت هذه األسباب كلها  
  
  .Ƈ عند األمة و اǹتالل مواȁين التق-د  

عي شرط العقيدة يف توزيع الوșائف فهي من الناحية املبدئية          ولكـن األنظمة الوضعية ال ترا     
تراعـي الكفـاءة أو األقدمـية ومن الناحية العملية تراعي الوالء لتوجه النظام حƓ إن بعȐ الرتب                  
العسـكرية وغريها تصري ابتداء من حد معني رتبا سياسية تعطى حسب قوة الوالء للنظام، فال تصري                 

ءة أو التجربة أو األقدمية بل تصري رتبا سياسية ألن األساس الذي تبƖ             رتـبا عسكرية خاضعة للكفا    
علـيه املعاملة والعالقات هو غري أساس العقيدة اإلسالمية فميزان التقوƇ ليس هو اإلسالم بل املواطنة                
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يȈ ومـا اƱر عنها من املبادǛ والفلسفات املفاهيم اجلاهلية كمفهوم القومية والوطنية والعاملية والتعا             
  . السلمي وزمالة األديان

  
وقـد وقعت األنظمة بل وكثري من املسلمني بل وطائفة من مفكريهم يف أحبولة الدعوة إىل                
الفلسـفات اجلاهلـية، وهـذا معـدود من النصر الكبري ألعداء اإلسالم الذين جعلوا من أهدافهم                 

 Ȉـويő660        ا  عقائـد املسلمني وإحداث التذبذب فيها ال بإخراجهم من اإلسالمƷخروجا علنيا صر 
ولكـن بإفقادهم اإلحساس خبطورة احلضارات اجلاهلية والفلسفات اهلدامة وذلك بقبول اجلمع بينها             

  .وبني اإلسالم
إننا يف كل بلد إسالمي دخلناه نبشنا األرض لنحصل على تراث           : ( يقول أحد املستشرقني    

م سيترȫ دينه ولكنه يكفينا منه تذبذب       احلضـارات القدميـة قبل اإلسالم، ولسنا نعتقد هبذا أن املسل          
   661)والئه بني اإلسالم وتلك احلضارات 

  
إنه ليس  : ( وتǖمـل قول مفكر إسالمي Ɵده ميثل القضية أحسن متثيل، قال فهمي هويدي              

صـحيحا أن املسلمني صنف متميز ومتفوق Ŏرد كوŒم مسلمني وليس صحيحا أن اإلسالم يعطي               
   662)الدونية ألŒم كفار أفضلية هلم، وƸص غريهم ب

  .  ومعلوم أن هذا الكالم هو ككالم املستشرقني واملبشرين ولكن بصيȠ غري صيغهم 
  

اقتلع اإلسالم  : ( وقـال الشيخ مصطفى املراغي يف رسالة بعث هبا إىل مؤمتر األديان العاملي              
خرى وأقر بوجود زمالة    من قلوب املسلمني جذور احلقد الديين بالنسبة ألتباع الديانات السماوية األ          

  663)عاملية بني أفراد النوع البشري وƁ ميانع أن تتعايȈ األديان جنبا إىل جنب 
   

إذا اختلفت األديان فإن أهل كل دين هلم أن يدعو إىل دينهم            : ( وقـال Ʈمـد أبو زهرة       
  664)هان باحلكمة واملوعظة من غري تعصب يصم عن احلقائق وال إكراه وال إغراء بغري احلجة والرب
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ليس من أهداف اإلسالم أن يفرض نفسه على الناس فرضا حƓ           : ( وقـال د وهبة الزحيلي      

يكون هو الديانة العاملية الوحيدة إذ أن كل ذلك Ʈاولة فاشلة ومقاومة لسنة الوجود ومعاندة لɌرادة                
  665)اإلهلية 

   
 العلم وهي من صميم     وهذه دعوات جاهلية منتنة توالها أناس ينتسبون إىل اإلسالم بل وإىل          

فكـر املبشرين واملستشرقني ال سيما كالم الزحيلي اɇنف فإنه أضاف إليه اإلحتجاج بالقدر إلبطال               
الشـرع ألن اإلرادة اإلهلـية بتقديـر الكفر ال تعارض اإلرادة الشرعية بوجوب جهاد أهله وإزالته                 

 معروف ومنكر، وليس تقديره تعاىل      والتقليل منه وإال فإن اهللا تعاىل قدر كل شيء من خري وشر، من            
للكفـر والشر واملنكر مبستلزم لعدم النهي عنه بل قدر الشر وŒى عنه وشرع الشرائع ملنعه والتنكيل                 
بǖهله، وال تعارض بني إرادته الكونية وإرادته الشرعية وال يصلح حبال االحتجاج بقدره إلبطال أوامر               

الذين احتجوا على كفرهم بالقدر كما حكى تعاىل        شـرعه، فإن هذا من صنيع مالحدة قريȈ فهم          
سŁيŁقǊولǊ الƋذĈينŁ أǈشŃرŁكǊوا لǈوŃ شŁاءĆ اللƋهł مŁا أǈشŃرŁكǐنŁا وŁال آبŁاłǗنŁا وŁال حŁرŉمŃنŁا مĈنŃ شŁيŃءą كǈذǈلĈكŁ كǈذƋبŁ                ( عـنهم   

          Ĉع ŃنĈم ŃمǊكŁدŃنĈع ǐلŁه ǐلǊا قŁنŁسǐǖŁوا بǊاقǈى ذŉتŁح ŃمĈهĈلŃبǈق ŃنĈم ŁينĈذƋا      الƋلĈإ ŃمłتŃنǈأ ǐنĈإŁو ŉنƋا الظƋلĈإ ǈونłعĈبŉتŁت ǐنĈا إŁنǈل łوهłجĈرŃخłتǈف ąمǐل
 ǈـونłصłرŃخŁبها، فقدر            ) 148:األنعام) (تƷ فاهللا تعاىل يقدر أمورا وهو يبغضها، وال يقدر أمورا وهو

يŁرŃضŁى لĈعĈبŁادĈهĈ الǐكǊفǐرŁ وŁإĈنǐ تŁشŃكǊرłوا إĈنǐ تŁكǐفǊرłوا فǈإĈنƋ اللƋهŁ غǈنĈيŌ عŁنŃكǊمŃ وŁال ( كفـر الكافرين ومع ذلك قال    
ŃمǊكǈل łهŁضŃرŁيقدره فال جيعل القدر مبطال للشرع  ) 7:الزمر) (ي Ɓ ب إميان الكافرين ولكنƷ فهو.  
  

ودعوى احلوار بينها   فـبدعوة العاملـية والوطنية والقومية والتعايȈ السلمي وزمالة األديان           
سالمي وزالت الفوارق بني أولياء الرƥن وأولياء الشيطان إذ صار دحـرت عقـيدة الوالء والرباء اإل    

    .حبكم اجلاهلية هلم حقوق متساوية وعليهم واجبات متساوية 
  

 فلـو كـان التقدƇ والتǖخري حبسب ميزان الشريعة لعزت األمة ولتمكنت ولكن إزالة هذا               
م وأخر من حقه التقدƇ وقدم من حقه        القسطاس املستقيم واالعتياض عنه بغريه قلب املوازين واملفاهي       

  .التǖخري واستفحل األمر وعز استدراكه 
  

وإذا نظرنا يف الواقع املعيȈ وجدنا أن دساتري البالد العربية واإلسالمية ال تقوم أساس العالقة               
بـني املسـلمني وغريهم على أساس العقيدة وإƴا تقيمه على أساس غري اإلسالم من الدعوات النتنة                 

سفات اجلاهلية، فاملواطنون كلهم سواسية أمام القانون ال فضل ملسلم على كافر وال لكافر على               والفل
                                                           

   65م،  ص 1992 –هـ 1412، 4ط. دار الفكر دمشق. وهبة الزحيلي.  آǭار احلرب يف الفقه اإلسالمي665
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مسلم، والسبب يف هذه التسوية واضح أيضا وهو تنحية الشريعة واالعتياض عنها بالقوانني والدساتري              
خ مبدأ املساواة   اليت تفصل بني الدين واحلياة وهي الدساتري الوضعية وهذه النقلة كفيلة وحدها بترسي            

  .بني املسلمني وأصحاب اجلحيم 
استمر تقدم األقباط يف احلياة العامة احلديثة مع إخواŒم املسلمني          ( تقول الدكتورة مسرية حبر     

أدخلهم يف صلب الدولة ألنه كان يريد على األخص إخراج          ] حاكم مصر   [ خاصة وأن الوايل سعيد     
فبدأ يعتمد بدرجة أكرب على املصريني ويفسح هلم اŎال واسعا          األتـراȫ من الوșائف املدنية واحلربية       

يف وșائـف الدولـة واجليȈ ، واقتضى هذا الƕوع املصري منه أن يزيل آخر عقبات االندماج بني                  
فنص األمر  . عناصر املصريني بإصدار قرار قبول املسيحيني يف اجليȈ وتطبيق اخلدمة العسكرية عليهم             

أبناء األعيان القبط سوف يدعون إىل ƥل       "  هـ على أن     1272ى األوىل   العـايل الصادر يف مجاد    
وكان قد أصدر أمره قبل ذلك بإلغاء       " . السـالǳ أسوة بǖبناء املسلمني وذلك مراعاة ملبدأ املساواة          

ويف عهد اخلديوي إمساعيل     : - إىل أن قالت     – م   1855اجلزية املفروضة على أهل الذمة يف ديسمرب        
وهو أمر ال يقل أƵية عن التمثيل باŎالس        . ني قضاة من األقباط يف احملاكم كما أحملنا         أيضـا Ź تعـي    

التشـريعية ، وتالزم هذا التطبيق مع إلغاء اŎالس القضائية القدمية اليت كانت تقتصر على القضاة من                 
لدين ليتكون فلزم تعيني القضاة بصرف النظر عن ا    . املسـلمني وحدهم مع إحالل Ʈاكم أهلية Ʈلها         

أي ( وكانت داللة األمرين السابقني معا      . قضـاء Ƹضع له املصريون بصرف النظر عن الدين أيضا           
هو البدء يف بناء مؤسسات     ) تقبل املدراس األمريية للمصريني مجيعا وتعيني قضاة من القبط يف احملاكم            

   666)الدولة على قاعدة املواطنة وعلى األساس املدين العلماين
  

  .    القسطاȃ املستقيم–هـ 
وكـان األصـل يف كل مسلم حاكما كان أو Ʈكوما أن يكون أساس تعامله وعالقاته هو                 
اإلسـالم وأن يكون والǗه هللا تعاىل وبراǗه هللا تعاىل وذلك بالرجوع إىل التزام أحكام الشرع الكامل                 

 ويؤخر من   ρاىل ورسوله   املعصـوم Ż جعل التعامل يف العالقات على أساسه، فيقدم من قدمه اهللا تع             
فال جيعل املسلمون كاŎرمني فإنه ال تستوي الظلمات والنور وال الظل            . ρأخـره اهللا تعاىل ورسوله      

  .وال احلرور وما يستوي األحياء وال األموات 
             Ƒد من حديث جرير بن عبد اهللا البجلي أن النƥوقد روى أρ     تنصح لكل  (  بايعه على أن

إن حتقيق  : ( فنفس بغȐ الكافرين من لوازم اإلسالم قال شيخ اإلسالم          ) فر  مسـلم وتـربأ من الكا     

                                                           
نقال عن اجلامع ص     ) ( 38-35 ص   1984 ،   2األقباط يف احلياة السياسية املصرية د مسرية حبر ط مكتبة األƱلو مصرية ط             ( 666
938(   
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شـهادة أن ال إله إال اهللا يقتضي أال Ʒب إال هللا وال يبغȐ إال هللا وال يوايل إال هللا وال يعادي إال هللا                        
   667)وأن Ʒب ما أحبه اهللا ويبغȐ ما أبغضه اهللا 

  
حتريرها Ż هو مؤيد بالواقع العملي ألصحاب       وهذا األصل مؤكد باألدلة الشرعية اليت مضى        

اجلحيم فهم ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة وقد كان حكام اجلزائر متساƮني مع اليهود يف التجارات                  
واملعـامالت حـƓ أǭـروا ǭراء فاحشا Ż كان عاقبة ذلك أن ولغوا يف املؤمرات والدسائس لتمكني                  

  عله نفوذ املال فما القول لو متكنوا من دواليب احلكم Ý الفرنسيني من احتالل اجلزائر هذا ما ف
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .62ص . هـ1393.املكتب اإلسالمي. ابن تيمية. االحتجاج بالقدر667
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  .اخلاƢة،رȁقنا اهللا حسنها
لعل من اخلري أن أتناول يف هذه اخلامتة حصر أهم النتائǰ املتوصل إليها يف هذا البحث، فقد                 

  : حتصل من نتائجه ما يلي 
ئل ال يضبطون الدليل الشرعي يف املسائل       بـيان أن طوائـف من املعاصرين أǭناء تقرير املسا         
  .الدستورية حƓ رأينا منهم من يستدل بتصرفات دولة العبيديني

  . بيان ما انفرد به اإلسالم عن النظم الوضعية يف مسǖلة الوزارة 
تـبني من البحث أن حقيقة الكفار واحدة فالكفر ملة واحدة فبغضهم لɌسالم șاهرة عامة               

  . يشتركون فيها
 أن طبـيعة الكفار واحدة ال تتغري مهما طال الزمان فال يزيدهم طول العهد وانتصار                تـبني 

  .اإلسالم إال جلاجا ونفورا
تـبني أنـه كما لɌسالم كيان، وبني أتباعه حلمة النصرة واملواالة، كذلك بني الكفار حلمة                

أن السهو عن ذلك جيلب     الـوالء والنصرة والعالقة القائمة بني الفسطاطني هي عالقة تدافع ومغالبة و           
  .الويالت على األمة

تـبني أن الغالـب هو بقاء ذلك الوالء ولو تباينت الدار وهذا هو السر يف خيانة أهل الذمة                   
  .للمسلمني ومظاهرőم إلخواŒم الكفار احلربيني

تـبني أن أهـل األهواء ال سيما الروافȐ هم أوىل هبذه األحكام من أهل الذمة ألŒم أعظم                  
  .ضررا

ـ  بني أن اسـتيزار الذميني كان من أعظم أسباب التمكني لألعداء وكان مبƕلة تسليم الغنم               ت
  .للذئب كيما Ʒرسها

تبني من البحث عظمة اإلسالم يف الفقه الدستوري وتفرده عن كل األنظمة بقواعد Ɓ تعرف               
  .اجلماعة البشرية بعضها إال يف العصور املتǖخرة

رية الساعية لطمس عقيدة الوالء والرباء ومتييع احلقائق        تـبني دحȐ مجلة من الشبهات اخلط      
  .اإلسالمية الكربى

تبيـنت عظمـة اإلسالم وعدله وحكمته حيث اتسع ملعاملة املخالفني مبوجب ذلك العدل              
فعاملهم مبا Ɓ يسبق إليه ولن يلحق فيه، فنظر إىل الذميني من جهتني وأقام املعاملة على حسب ذلك،                  

رتب عليها أحكاما وجهة كوŒم من سكان الدار ورتب عليها أحكاما فلم            جهـة كـوŒم كفارا و     
  .يظلمهم وƁ يكرمهم وƁ يهنهم وƁ يرفعهم
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بـيان فضـل الصحابة واألئمة يف العلوم واألعمال وال سيما األربعة اخللفاء، فقد الǳ لذي             
 يف القضايا السلطانية    عيـنني أن عصـمة األمة ورفعتها مرهونة باقتدائها هبم واơاذهم قدوة ال سيما             

  .واملسائل الدستورية
بـيان وșيفة األمة الرسالية واألمانة امللقاة على عاتقها وأŒا مسؤولة على اقتياد البشرية من               

  .șلمات الكفر إىل نور اإلسالم ومن عبادة العباد إىل عبادة رب العباد
  .و زوال الدين والدنيابيان قيمة فروض الكفاية وحتميتها وضرورőا وأن التفريط فيها ه

بيان أن واجب األنظمة الوضعية اليت حتكم شعوبا إسالمية واليت يدين حكامها باإلسالم اليوم     
  .   هو الرجوع إىل هدي اإلسالم يف احلكم والسياسة وصبȠ مرافق الدولة واŎتمع بالصبغة اإلسالمية

لة اإلسالمية يزيد احلمǖة    تـبني أن اسـتعمال الكفار يف الوșائف حƓ يف حالة غياب الدو            
  .امتدادا وامليسور ال يسقط باملعسور

  
نسـǖل اهللا تعـاىل بǖمسائه احلسƖ وصفاته العلى أن يربم ألمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته                  
           Ƈالدين القو Ɓويـذل فـيه أهل معصيته ويعمل فيه بشريعته وأن يبعث فيها قادة ربانيني جيددون معا

  .  لني وانتحال املبطلني وتǖويل اجلاهلني وينفون عنه غلو الغا
ربنا تقبل  . واحلمـد هللا على نعمه الفرادى والتؤام والصالة والسالم على خري األنام             

  .منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
  .سبحانك اللهم وحبمدȫ أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرȫ وأتوب إليك
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  .رȃ اɇياتفه
  .سورة البقرة

  
  الصفحة    .رقمها                اɇية 

ĈلłسŊالرĈب ĈهĈدŃعŁب ŃنĈا مŁنŃيƋفǈقŁو ŁابŁتĈكǐى الŁوسłا مŁنŃيŁآت ŃدǈقǈلŁ145               87      و       
ŁينĈرĈافǈكǐلĈل ŌوłدŁع ŁهƋالل ƋنĈإǈ26    98            ) ف  

  148-134    190         ) الذين يقاتلونكم  يف سبيل اهللاقاتلوا
  154-149-130  218     . حƓ يردوكم عن دينكم إن استطاعواوال يزالون يقاتلونكم

  59    272   ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء وما تنفقوا من خري 
  

ȷل عمراǓ سورة  
ŃتŉدŁو ǆةǈفĈائǈط ŃنĈم ĈلŃهǈأ ĈابŁتĈكǐال Ńوǈل ŃمǊكŁونƌلĈضł156    69          ي  
ŁوŃنĈم ĈلŃهǈأ ŁتĈكǐالĈاب ŃنŁم ǐنĈإ łهŃنŁمǐǖŁت ąارǈطŃنĈقĈب ĈهōدŁؤłي ŁكŃيǈلĈ157-79-77  75       إ  

 łهŃنĈم ǈلŁبǐقłي Ńنǈلǈف ǄيناĈد ĈالمŃسĈǖǐال ŁرŃيǈغ ĈȠŁتŃبŁي ŃنŁمŁ51    85        و  
  155    100     الǐكĈتŁابŁ أǊوتłوا الƋذĈينŁ مĈنŁ فǈرĈيقǄا تłطĈيعłوا إĈنǐ آĆمŁنłوا الƋذĈينŁ أǈيŊهŁا يŁا

Łال تŁوا وǊقŉرǈفŁت ŁينĈذƋالǈوا كłونǊ91    105          ك  
  -113-110-80  118      دłونĈكǊمŃ مĈنŃ بĈطǈانŁةǄ تŁتŉخĈذǊوا لǈا آĆمŁنłوا الƋذĈينŁ أǈيŊهŁا يŁا

                  129-131-132
-                  131-132-133
-  

                  134-145-146
-  

                  207.  
  .208-149-145  119         يłحĈبŊونŁكǊمŃ اوŁلǈ تłحĈبŊونŁهłمŃ أǊولǈاءĈ أǈنŃتłمŃ هŁا
ǐنĈإ ŃمǊكŃسŁسŃمŁت ǆةŁنŁسŁح ŃمłهŃؤłسŁت ǐنĈإŁو ŃمǊكŃبĈصłت ǆةǈǞōيŁوا سłحŁرǐفŁا يŁهĈ145    120     ب   

 ĈرŃمǈǖǐي الĈف ŃمłهŃرĈاوŁشŁو Ńمłهǈل ŃرĈفŃغŁتŃاسŁو ŃمłهŃنŁع łفŃاعǈ6،16    159      ف   
  

ǒسورة النسا.  
ƋنĈإ ŁهƋالل ŃمǊكłرłمǐǖŁي ǈأǐوا نŊدŁؤłت ĈاتŁانŁمǈǖǐى الǈلĈا إŁهĈلŃهǈ151      58     أ  
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 ĈهƋالل ĈيلĈبŁي سĈوا فłرĈاجŁهłى يŉتŁح ĆاءŁيĈلŃوǈأ ŃمłهŃنĈوا مǊذĈخŉتŁال تǈ29      89   ف    
  65      97       إن الذين توفاهم املالئكة șاملي أنفسهم 

    65    98     إال املستضعفني من الرجال والنساء والولدان 
  65     99       ى اهللا أن يعفو عنهم   فǖولǞك عس

    193    102    وŁدŉ الƋذĈينŁ كǈفǈرłوا لǈوŃ تŁغŃفǊلǊونǈ عŁنŃ أǈسŃلĈحŁتĈكǊمŃ وŁأǈمŃتĈعŁتĈكǊم
      27    118     لعنه اهللا وقال ألơذن من عبادȫ نصيبا مفروضا 

-111-110-80-74  141       ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال
118                -136-204.      

  
  .سورة املائدة

 ĈانŁوŃدłعǐالŁو ĈمǐǭĈǖǐى الǈلŁوا عłنŁاوŁعŁال تŁى وŁوǐقŉالتŁو ōرĈبǐى الǈلŁوا عłنŁاوŁعŁتŁ229-14-13    2  و  
  254    3    الǐيŁوŃمŁ أǈكǐمŁلǐتł لǈكǊمŃ دĈينŁكǊمŃ وŁأǈتŃمŁمŃتł عŁلǈيŃكǊمŃ نĈعŃمŁتĈي   

  74     5       وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
  Ʒ Ɓ            45    266كم مبا أنزل اهللا فǖولǞك هم الظاملونومن

Ǆماǐكłح ĈهƋالل ŁنĈم łنŁسŃحǈأ ŃنŁمŁو ǈونłغŃبŁي ĈةŉيĈلĈاهŁجǐال Łمǐكłحǈفǈ256    50    أ  
  202    73       لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ǭالث ǭالǭة

łهŁيǐوا الłنŁآم ŁينĈذƋلĈل ǄةŁاوŁدŁع Ĉاسŉالن ŉدŁشǈأ ƋنŁدĈجŁتǈوا لǊكŁرŃشǈأ ŁينĈذƋالŁو Ł193-151-147    82 ود  
  93     106          أو آخران من غريكم 

  
   .سورة األنعام

ąءŃيŁش ŃنĈم ĈابŁتĈكǐي الĈا فŁنǐطŉرǈا فŁ227    38        م  
  293    148  سŁيŁقǊولǊ الƋذĈينŁ أǈشŃرŁكǊوا لǈوŃ شŁاءĆ اللƋهł مŁا أǈشŃرŁكǐنŁا وŁال آبŁاłǗنŁا 

  
  .سورة األعراف

    87-37    54            له اخللق واألمر أال
 ǄماŃوǈق ǈونǊظĈعŁت ŁمĈل ŃمłهŃنĈم ǆةŉمǊأ Ńتǈالǈق ǐذĈإŁ291    164       و  

  28    179     أولǞك كاألنعام بل هم أضل أولǞك هم الغافلون
  85    158       قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا

  
  .سورة األنفال 
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  5    64       حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني
    279-26    60       وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة  األنفال

  91    46       وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا 
ŁوŁينĈذƋوا الłرǈفǈك ŃمłهłضŃعŁب ćاءŁيĈلŃوǈأ ąȐŃعŁ254-153-67  73         ب    

Ńؤłال ي Ńمłهǈوا فłرǈفǈك ŁينĈذƋال ĈهƋالل ŁدŃنĈع ōابŁوŉالد ŉرŁش ƋنĈإǈونłنĈ27    55   م  
ǈونǊلĈقŃعŁال ي ŁينĈذƋال łمǐكłبǐال ŊمŊالص ĈهƋالل ŁدŃنĈع ōابŁوŉالد ŉرŁش ƋنĈ28     22    إ  

ŃمłهŁعŁمŃسǖǈل ǄراŃيŁخ ŃمĈيهĈف łهƋالل ŁمĈلŁع ŃوǈلŁ28    23         و  
  

  .سورة التوبة
 ąةŁدĈعŃوŁم ŃنŁا عƋلĈإ ĈيهĈبǖĈل ŁيمĈاهŁرŃبĈإ łارǈفŃغĈتŃاس ǈانǈا كŁمŁو łاهŉيĈا إŁهŁدŁعŁ26    114  و  

 ǄةŉمĈال ذŁو ǄاǎلĈإ ŃمǊيكĈوا فłبǊقŃرŁال ي ŃمǊكŃيǈلŁوا عłرŁهǐظŁي ǐنĈإŁو ŁفŃيǈ199-196-193-131  8  ك-   
   201-207-209   

ǈونłدŁتŃعłمǐال łمłه ŁكĈǞǈولǊأŁو ǄةŉمĈال ذŁو ǄاǎلĈإ ąنĈمŃؤłي مĈف ǈونłبǊقŃرŁ196-193    10  ال ي  
Ńوǈق ǈونǊلĈاتǈقłال تǈأ Ĉولłسŉالر ĈاجŁرŃخĈإĈوا بŊمŁهŁو ŃمłهŁانŁمŃيǈوا أǊثǈكŁن Ǆ134    13  ما  

 ĈرĈخǔǐال ĈمŃوŁيǐالĈال بŁو ĈهƋاللĈب ǈونłنĈمŃؤłال ي ŁينĈذƋوا الǊلĈاتǈ212-35    29    ق  
  75    17       ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا

    75    18     إƴا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اɇخر 
 ŁامŁرŁحǐال ŁدĈجŃسŁمǐوا الłبŁرǐقŁال يǈف ŅسŁجŁن ǈونǊكĈرŃشłمǐا الŁمŉنĈ42    28    إ  

 
 .سورة يوسف

ǈالǈي قĈنǐلŁعŃى اجǈلŁع ĈنĈائŁزŁخ ĈضŃرǈǖǐي الōنĈإ ǆȘيĈفŁح ŅيمĈلŁ159-105    55     ع  
  

  .سورة النحل
ǄيفاĈنŁح ŁيمĈاهŁرŃبĈإ ǈةƋلĈم ŃعĈبŉات Ĉنǈأ ŁكŃيǈلĈا إŁنŃيŁحŃوǈأ ŉمǊǭ       123    190  

 ĈةŁنŁسŁحǐال ĈةǈظĈعŃوŁمǐالŁو ĈةŁمǐكĈحǐالĈب ŁكōبŁر ĈيلĈبŁى سǈلĈإ łعŃ30    125    اد  
  269    43       فǈاسǈǖŃلوا أǈهŃلǈ الذƍكǐرĈ إĈنǐ كǊنŃتłمŃ ال تŁعŃلǈمłون
 ąءŃيŁش ƍلǊكĈل ǄاناŁيŃبĈت ŁابŁتĈكǐال ŁكŃيǈلŁا عŁنǐلŉزŁنŁ227    89      و  

  
  .سورة الكهف

ĈونłينĈعǈǖǈف ąةŉوǊقĈ13    95            ي ب  
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ǐذĈإŁا وŁنǐلǊق ĈةǈكĈائǈلŁمǐلĈوا لłدłجŃاس ŁمŁدĆǔĈوا لłدŁجŁسǈا فƋلĈإ ŁيسĈلŃبĈ152    50     إ  

  152    51       وŁالǈǖǐرŃضĈ السŉمŁاوŁاتĈ خŁلǐقŁ أǈشŃهŁدŃتłهłمŃ مŁا

  
Ƈسورة مر.  

ōبŁو رłعŃدǈأŁو ĈهƋالل Ĉونłد ŃنĈم ǈونłعŃدŁا تŁمŁو ŃمǊكǊلĈزŁتŃعǈأŁ30     48     ي و  
 łهǈا لŁنŃبŁهŁو ĈهƋالل Ĉونłد ŃنĈم ǈونłدłبŃعŁا يŁمŁو ŃمłهǈلŁزŁتŃا اعŉمǈلǈ30    49    ف  

  
  .سورة طه

  15-14-13    29         وŁاجŃعŁلǐ لĈي وŁزĈيراǄ مĈنŃ أǈهŃلĈي
  

  .األنبياǒسورة 
  85    107         وما أرسلناȫ إال رƥة للعاملني 
  

ȷمنوǘسورة امل.  
ǈالǈقǈف ǊǖǈلŁمǐال ƋالŁينĈوا ذłرǈفǈك ŃنĈم ĈهĈمŃوǈا قŁا مǈذŁا هƋلĈإ ŅرŁشŁ140    24     ب  
  140     47     عŁابĈدłونǈ لǈنŁا وŁقǈوŃمłهłمŁا مĈثǐلĈنŁا لĈبŁشŁرŁيŃنĈ أǈنłؤŃمĈنł فǈقǈالǊوا

  
  .سورة النور

  77    31            أو نسائهن
  78    63    فليحذر الذين Ƹالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 

  
ȷسورة الفرقا.  

ƋالŁوǄاماŁرĈوا كŊرŁم ĈوŃغƋاللĈوا بŊرŁا مǈذĈإŁو ŁورŊالز ǈونłدŁهŃشŁال ي ŁينĈ47    72  ذ  
  154    20   الطƋعŁامŁ لǈيǐǖŁكǊلǊونǈ إĈنŉهłمŃ إĈلƋا الǐمłرŃسŁلĈنيŁ مĈنŁ قǈبŃلǈكŁ أǈرŃسŁلǐنŁا وŁمŁا

ǄرياĈهǈș ĈهōبŁى رǈلŁع łرĈافǈكǐال ǈانǈكŁ27    55        و  
Ȍسورة القص.  

ƋنĈإ ŃيŁخŁر ĈنŁم ŁتŃرŁجǐǖŁتŃاس ŊيĈوǈقǐال łنيĈمǈǖǐ160    26       ال    
  

    .سورة العنكبوت
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 łنŁسŃحǈأ ŁيĈي هĈتƋالĈا بƋلĈإ ĈابŁتĈكǐال ǈلŃهǈوا أǊلĈادŁجłال تŁ30    46    و  
  

  .سورة السǲدة
ŃنŁمǈفǈأ ǈانǈا كńنĈمŃؤłم ŃنŁمǈك ǈانǈا كǄقĈاسǈا فǈل ǈونłوŁتŃسŁ158    18    ي  

  
ǡسورة األحزا.  

  62    6        تفعلوا إىل أوليائكم معروفا إال أن 
ǄوالłهŁج ǄوماǊلǈș ǈانǈك łهŉنĈإ ǊانŁسŃنĈǖǐا الŁهǈلŁمŁحŁ255    72      و  

  
ǖسورة سب  

  85     37   وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى 
  

  سورة ص 
  104    26 يا داود إنا جعلناȫ خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق

Ńمǈأ ŁعŃجŁنǊل ŁينĈذƋوا الłنŁمĆوا آǊلĈمŁعŁو ĈاتŁحĈالŉالص ŁينĈدĈسǐفłمǐالǈ159-158    28   ك    
  

Ǩسورة فصل.  
ǈونłعŁوزłي Ńمłهǈف Ĉارŉى النǈلĈإ ĈهƋالل ćاءŁدŃعǈأ łرŁشŃحłي ŁمŃوŁيŁ26    19    و  

 Ĉدǐلłخǐال łارŁا دŁيهĈف Ńمłهǈل łارŉالن ĈهƋالل ĈاءŁدŃعǈأ ćاءŁزŁج ŁكĈلǈ26    28    ذ  
  

  .ǲراتسورة احل
  85    13       يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى

  
  .سورة اجملادلة

ŁهƋالل ŉادŁح ŃنŁم ǈونŊادŁوłي ĈرĈخǔǐال ĈمŃوŁيǐالŁو ĈهƋاللĈب ǈونłنĈمŃؤłي ǄماŃوǈق łدĈجŁ169-29    22  ال ت  
  

  سورة املمتحنة
ǊكŉوłدŁعŁي وōوłدŁوا عǊذĈخŉتŁوا ال تłنŁآم ŁينĈذƋا الŁهŊيǈا أŁي ĆاءŁيĈلŃوǈأ Ń133-131-29-26   1   م  

ăاءŁدŃعǈأ ŃمǊكǈوا لłونǊكŁي ŃمǊوكǊفǈقǐثŁي ǐنĈ199-192-170-130  2         إ
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 łهŁعŁم ŁينĈذƋالŁو ŁيمĈاهŁرŃبĈي إĈف ǆةŁنŁسŁح ǆةŁوŃسǊأ ŃمǊكǈل ŃتŁانǈك Ńدǈ190-28    4    ق  
ōي الدĈف ŃمǊوكǊلĈاتǈقłي Ńمǈل ŁينĈذƋال ĈنŁع łهƋالل łمǊاكŁهŃنŁال ي Ĉ147-53    8    ين  

  
ȷسورة املنافقو.  

  62    4           هم العدو فاحذرهم
  

  .سورة التȢابن
ŃمłتŃعǈطŁتŃا اسŁم ŁهƋوا اللǊقŉاتǈ189-132    16          ف  

  
ȧسورة الطال  

    80     2         وأشهدوا ذوي عدل منكم
      

  
  .سورة القلم

  128    35        أفنجعل املسلمني كاŎرمني
  

  سورة الزمر
  193    7  ا فǈإĈنƋ اللƋهŁ غǈنĈيŌ عŁنŃكǊمŃ وŁال يŁرŃضŁى لĈعĈبŁادĈهĈ الǐكǊفǐرŁ إĈنǐ تŁكǐفǊرłو

  
  . سورة القيامة

ŁرŁزŁا ال وƋلǈ2    11            ك  
  

  .سورة الȢاشية
 ǆةŁعĈاشŁخ ąذĈǞŁمŃوŁي Ņوهłجłو * ǆةŁبĈاصŁن ǆةǈلĈامŁع *ǄةŁيĈامŁح ǄاراŁى نǈلŃصŁ51    4-2  ت  

  
  .سورة الفǲر

ǐي الĈذ ǈنŃوŁعŃرĈفŁادوŁتŃوǈǖ          10    16  
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 ȃاألحاديثفهر.  

  256       أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أșهركم دعوها فإŒا منتنة 
  232          إذا أمرتكم بشيء فǖتوا منه ما استطعتم
  91          "إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اɇخر منهما 

  189-40              اإلسالم يعلو وال يعلى
  138               أشريوا أيها الناس علي

  85    إن اهللا عز وجل قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية والفخر باɇباء 
  79        إن اهللا ينصر هذا الدين برجال ال خالق هلم عند اهللا

  140-116       إنا واهللا ال نويل هذا العمل أحدا سǖله أو وأحدا حرص عليه
  281               أنتم أعلم بǖمور دنياكم
  6              األنصار كرشي وعيبيت

  87      م على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إنك تقد
  77      إنك رجل مفؤود، ائت احلارث بن كلدة أخا ǭقيف 

    175-173-168            على كتاŸيهودإين واهللا ما آمن 
  59              أو عدل ذلك من املعافر

  277         احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز
  33         قاتلوا من كفر باهللا اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا

  266       على السمع والطاعة يف العسر واليسر ρبايعنا رسول اهللا 
  197-64        بعثت بالسيف بني يدي الساعة حƓ يعبد اهللا وحده

  58          تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
  92       تقتله الفǞة الباغية يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار

  91      فوا بيعة : فما تǖمرنا Ý قال : فاء فتكثر قالوا تكون خل
  294           تنصح لكل مسلم وتربأ من الكافر 

  ǭ        14الث ال يغل عليهن قلب مؤمن إخالص العمل هللا 
  167        النكاǳشيء إال جامعوهن يف البيوت واصنعوا كل 

  103             حبك الشيء يعمي ويصم
  39            راحلمد هللا الذي أنقذه من النا
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  163-54             دية املعاهد نصف دية احلر
  234         الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالǭة ركب

  68    ستصاحلون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم
  234         صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون

  184          عليكم بسنة اخللفاء الراشدين املهديني
  227           فيكم فǖننا حجيجه دونكم فإن Ƹرج وأنا

  221          فإŒم لو تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا 
ȫ161-69             فارجع فلن أستعني مبشر  

  165-32            قد كنت أŒاȫ عن حب اليهود 
  229              كل معروف صدقة

  41        لǞن عشت إىل قابل ألخرجن النصارى من Ʊران
  168-38          بالسالم  اليهود وال النصارى تبدǗواال 

  67              ال حلف يف اإلسالم
  214              ال ضرر وال ضرار

  105            ال نستعمل على عملنا من أراده
  215          ال يتحدث الناس أن Ʈمدا يقتل أصحابه

  42            ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب
  235    . ال Ʒل لثالǭة يكونون بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدهم

  55             ال Ƹطب على خطبة أخيه
  61              ال يرث املسلم الكافر

  282-31          ال يزال الدين șاهرا ما عجل الناس الفطر 
  254             لقد جǞتكم هبا بيضاء نقية

  277            لقد Ƶمت أن أŒى عن الغيلة 
  105            لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

  6      عصيتكما يف مشورة أبدالو أنكما تتفقان على أمر واحد ما 
  205    لوال قومك حديث عهدهم بكفر ألسست البيت على قواعد إبراهيم

    163-162-54      تكافǖ دماǗهم وهم يد على من سواهم تاملؤمنون 
  143-104          ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إىل امرأة 

  256-85              ما بال دعوى اجلاهلية
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   146-16-15    من خليفة إال كان له بطانتانما بعث اهللا من نƑ وال استخلف
  253    ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط

  Ý       164ما يفرȫ أن تقول ال إله إال اهللا فهل تعلم من إله سوى اهللا
  202    املسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال 

  27          ب من آذى يل وليا فقد آذنته باحلر

  162      من استعمل رجال من عصابة، وفيهم من هو أرضى هللا منه 
  280              من تشبه بقوم فهو منهم

  234         من مسع النداء فلم جيب فال صالة له إال من عذر
  100    منهمن قلد رجال عمال على عصابة وهو جيد يف تلك العصابة أرضى 

  151-100  و جيد من هو أصلح للمسلمني من ويل من أمر املسلمني شيǞا فوىل رجال وه
  229        واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه 

Ƒذت أبا بكر خليال ولكن أخي وصاحơ7    ولو كنت متخذا خليال ال  
  167    يا بالل قم فانظر ما يǖمرȫ به عبد اهللا بن زيد فافعله قال فǖذن بالل 

 105   أعطيتها عن مسǖلة وكلت إليها يا عبد الرƥن ال تسǖل اإلمارة فإنك إن
  227     يوشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها
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 ȃارفهرǭɇواملوقوفاتا .  
Ȩأبو بكر الصدي.  

   274  من كان يعبد Ʈمدا فإن Ʈمدا قد مات ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت
  22               .ما استقامت لكم أئمتكم

  
ǡعمر بن اخلطا.  

  101              أتقول هذا وأبو بكر حاضر
  183          أسلم حƓ نستعني بك على بعȐ أمور املسلمني 

 Ýذت حنيفاơ183                أال ا  
  48            أن أمȐ هلم ما سǖلوا وأحلق فيهم حرفني 

  183    عافانا اهللا وإياȫ قرأت كتابك يف أمر النصراين أما بعد فإن النصراين قد مات 
 ȫعوذ باهللا أن تدركين وإياǖم فŒ184        فإن للناس نفرة عن سلطا  

  183    فإنه من كان قبله كاتب من املشركني فال يعاشره وال يوازره وال جيالسه 
  148-80            .قد اơذت إذن بطانة من دون املؤمنني 

ȫǗ6   كذبت واهللا يا عدو اهللا إن الذين عددت ألحياء كلهم وقد بقي لك ما يسو  
  183-176              ال أدنيهم وقد أقصاهم اهللا 

 ȫيف كرب ȫضيعنا Ż أن كنا أخذنا منك اجلزية يف شبيبتك ȫ60    ما أنصفنا  
  279               وأنتم، فالبسوا كما لبسوا 

  180307-48          ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده 
  

    .بن أŸ طالبعلي 
  6        له منكما خلفت أحدا أحب إيل من أن ألقى اهللا مبثل عم

  
  .عبد الرمحن بن عوف

  Ɓ              101 أرهم يعدلون بعثمان أحدا
  

  سعد 
  Ƒكنا مع الن ρ   Ƒستة نفر فقال املشركون للنρ  ن عليناǗ166  اطرد هؤالء ال جيتر  
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  أنس 

  278         أن يكتب إىل كسرى وقيصر والنجاشي  ρأراد رسول اهللا 
  

  .ƣامة بن أǭال
  73            كين واهللا أسلمتإين واهللا ما صبوت، ول

  
   عبد اهللا بن عمرو

  47     من مر ببالد األعاجم فصنع نريوزهم ومهرجاŒم وتشبه هبم حƓ ميوت
  

  سليماȷ بن يسار
  122   أن رجال يقال له صبيȠ قدم املدينة فجعل يسǖل عن متشابه القرآن فǖرسل إليه عمر 

  
   عمر بن العزيز

  59    أن تؤخذ اجلزية ưن رغب عن اإلسالم أما بعد فإن اهللا سبحانه إƴا أمر 
  
   البصرɃاحلسن       

  6      قد علم اهللا أنه ما به إليهم حاجة ولكن أراد أن يسƒ به من بعده 
  

 ȏالفضيل بن عيا  
  14            لو كان لنا دعوة ƭابة لدعونا هبا للسلطان

  
   بن املسيبسعيد 

 Ƒكان أبو بكر من النρ7       مجيع أموره مكان الوزير فكان يشاوره يف  
  

ȷبن مهرا ȷميمو   
  7  كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر يف كتاب اهللا فإن وجد فيه ما يقضي به
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  .فهرȃ األعالم املترجم Ƭا

   
  -224-81-19    أبو املعايل اجلويين 

225-230-231-233-259  
  149          أبو موسى األشعري

  173            أƥد بن املواز 
  62          راهويه إسحاق بن 

  62           أيوب السختياين 
  150-75            ابن بطال
  123            البالذري 

  6            احلسن البصري 
  195-86            سيد قطب 
  120          جالل الدين السيوطي 
Ƒ55            عامر الشع  

  186-184-164-59-47      عمر بن عبد العزيز 
   14          الفضيل بن عياض

  Ʈ          45مد بن احلسن الشيباين 
  244-87-58          معاذ بن جبل 

  66-9              املهلب
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  .املراجȜوقائمة املصادر 

  .املصحف الشريف:  مرجع املراجع -1
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دار الكتب  . ت علي معوض وعادل عبد املوجود     . Ʈمد بن رشد  . بداية اŎتهد وŒاية املقتصد   -225
  .  م1996 –هـ 1416. الطبعة األوىل. العلمية بريوت لبنان

  . دار إحياء الكتب العربية. Ʈمد اخلادمي. بريقة Ʈمودية-226
   ألقرب املسالك ، أƥد الصاوي دار املعارف بلغة السالك-227
مطبعة احلكومة مكة   . ت Ʈمد بن عبد الرƥن بن قاسم      . ابن تيمية . بـيان تلبـيس اجلهمية    -228
   هـ 1392. الطبعة األوىل. املكرمة
  . مصطفى مشهور. بني القيادة واجلندية على طريق الدعوة-229
  م  1974 –هـ 1394 الفكر بريوت دار. جالل الدين السيوطي. تاريخ اخللفاء-230
ـ -231 بريوت الطبعة األوىل،   .  Ʈمـد بن جرير الطربي، نشر دار الكتب العلمية         :اريخ الطـربي  ت

  .  هـ1407
دار العلم للماليني بريوت الطبعة اخلامسة      .  عمر فروǷ . تاريخ صدر اإلسالم والدولة األموية    -232

   م 1981
  تب العلمية ن دار الكوتبصرة احلكام البن فرح-233
، دار الكتب العلمية، بريوت     للمباركفوريƮمد عبد الرƥن بن عبد الرحيم        ،حتفة األحوذي -234
   لبنان

235- Ÿاملنهاج البن حجر اهليثمي إحياء التراث العر ǳحتفة احملتاج يف شر  
236-      Ƒمنصور الثعال Ÿالطبعة دار البشري، حتقيق ودراسة الدكتور سعد أبو دية،  حتفـة الـوزراء أل 
  م1994 هـ 1414األوىل 
دار مكتبة احلياة،   . القاضي عياض . ترتيب املدارȫ وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك       -237

  بريوت، 
  .م1981 –هـ 1401. دار النهضة العربية بريوت. Ʈمد مصطفى شلƑ. تعليل األحكام-238
. Ʈمد العمادي أبو السعود   ). القرآن الكرƇ إرشاد العقل السليم إىل مزايا      ( تفسري أŸ السعود    -239

  .دار إحياء التراث العرŸ بريوت
نشر دار الفكر ببريوت سنة     , األجزاء4,مساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي        إ :ابن كثري  تفسري-240

1401  
-هـ  1416. دار الفكر بريوت  . ت عبد القادر حسونة   . البيضاوي. تفسـري البيضـاوي   -241

  م 1996
 املؤسسة الوطنية   –التحريـر والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر           تفسـري   -242

  م ، 1984للكتاب 
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243-    Ƒاجلواهر احلسان يف تفسري القرآن    ( تفسـري الثعال .(    Ƒمد الثعالƮ ن بنƥمؤسسة . عبد الر
  .  األعلمي للمطبوعات بريوت

نشر دار احلديث بالقاهرة ،     . لدين السيوطي جالل الدين احمللي وجالل ا    : تفسـري اجلاللـني     -244
  .الطبعة األوىل 

1423. الطبعة األوىل . مؤسسة الرسالة . تفسري الطربي őذيب وحتقيق د بشار عواد ورفيقه       -245
  .  م2002 –هـ 

القاهرة سنة . نشرعن دار الشعب  ,اجزء20,القرطƑ تǖليف Ʈمد بن أƥد    :القـرطƑ تفسـري   -246
  .قيق أƥد عبد العليم الربدوينحت ,2الطبعة , هـ 1272

 .املراغي. تفسري املراغي-247
  السيد رشيد رضا . تفسري املنار-248
  . النسفي دار الكتاب العرŸ بريوت. تفسري النسفي-249
. دار القلم ، الدار الشامية    . ت صفوان داوودي  . علي بن أƥد الواحدي   . تفسـري الواحدي  -250

  هـ    1415. الطبعة األوىل.دمشق ، بريوت
حتقيق السيد  )  هـ   276 – 213( تفسـري غريب القرآن ألŸ عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة            -251

  )  .  م 1987 - هـ  1398. أƥد صقر دار الكتب العلمية بريوت لبنان 
تقـريب الـتهذيب البن حجر حتقيق صغري أƥد شاغف الباكستاين دار العاصمة ط األوىل               -252

  هـ 1416
هـ 1409. الطبعة الثالثة . املكتبة اإلسالمية عمان األردن   . نة يف التعليق على فقه السنة     متام امل -253

  .  
  .م1961. دار مكتبة احلياة بريوت. أƥد بن مسكويه. őذيب األخالق-254
  . ابن الشاط. őذيب الفروق-255
. الطبعة األوىل . ديةاململكة العربية السعو  . دار ابن اجلوزي  . Ʈمد اجليزاين . وافقات امل őـذيب -256

  .هـ1421
مكتبة الرياض احلديثة   . سليمان بن عبد اهللا     . تيسـري العزيز احلميد يف شرǳ كتاب التوحيد       -257
  . الرياض
.مكتبة املعارف لرياض  . Ʈمد نسيب الرفاعي  . تيسـري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري       -258

   1989هـ 1410
كالم املنان لعبد الرƥن السعدي مكتبة نزار مصطفى الباز مكة          تيسري الكرƇ الرƥن يف تفسري      -259

   م 1995-هـ1415املكرمة 
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  هـ 1405جامع البيان يف تǖويل آي القرآن البن جرير الطربي دار الفكر بريوت -260
  هـ 1408، دار املعرفة بريوت 1ابن رجب ط. جامع العلوم واحلكم-261
حتقيق أŸ األشبال الزهريي دار ابن      . سف بن عبد الرب   أبو عمر يو  . جامـع بيان العلم وفضله    -262

   943-2/942م ، 1998 –هـ 1419 ، 4اجلوزي جدة اململكة العربية السعودية ط 
دار العروبة  . ت شعيب األرناǗوط و عبد القادر األرناǗوط      . ابـن القيم  . جـالء األفهـام   -263
   م1987 –هـ 1407. الكويت

صفر  ط األوىل . القاهرة. وي دار الصفوة للنشر والتوزيع    مجاعـة املسـلمني د صالǳ الصا      -264
1413.  

مجع الفوائد حملمد بن سليمان املغرŸ مكتبة ابن كثري و دار ابن حزم حتقيق سليمان ابن دريع                 -265
  ط األوىل

. دار الكتب العلمية بريوت   . ت مسعد السعدين  . Ʈمد بن أƥد األسيوطي   . جواهـر العقود  -266
  .  م1996 –هـ 1417الطبعة األوىل 

Ʈمد بن أŸ بكر أيوب الزرعي ، نشر عن دار الكتب     . حاشـية ابن القيم على سنن أŸ داود       -267
  هـ، 1415.العلمية ، ببريوت،الطبعة الثانية

  هـ 1386، دار الفكر بريوت، 2حاشية ابن عابدين ط -268
  حاشية البجريمي على اخلطيب، دار الفكر، -269
 حتقيق Ʈمد عليȈ  دار الفكر ، Ʈمد عرفة الدسوقي،ى الشرǳ الكبري  حاشـية الدسـوقي عل    -270

   .بريوت 
هـ حتقيق  1412، علي الصعيدي العدوي املالكي، دار الفكر بريوت،         حاشـية العـدوي   -271

  .يوسف الشيخ Ʈمد البقاعي
  .طبعة جامعة أم القرى مكة املكرمة.حد اإلسالم وحقيقة اإلميان لعبد اŎيد الشاذيل-272
  . مؤسسة اجلريسي. حقيقة الدميقراطية Ʈمد شاكر الشريف-273
  . عبد اهللا عزام. حكم العمل يف مجاعة-274

 من برنامǰ   1998 / 09 / 13:  موافق 1419 مجادى األوىل    22حلقـة يـوم األحد      -275
  . اليت تبثه قناة اجلزيرة) الشريعة واحلياة(

 .لفكر بريوت لبنان، عبد احلميد الشرواين، دار احواشي الشرواين-276
1410،  1خالصة البدر املنري البن امللقن حتقيق ƥدي عبد اŎيد ، مكتبة الرشد الرياض، ط             -277
  هـ 
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.دار الكنوز األدبية الرياض   . ت Ʈمد رشاد ساƁ   . ابن تيمية . درء تعـارض العقـل والنقل     -278
  هـ  1391

 .  ومكتبة اخلافقنيمؤسسة. Ʈمد األلباين. دفاع عن احلديث النبوي والسرية-279
. الطبعة الثانية .مؤسسة علوم القرآن دمشق   . ت Ʈمد السيد اجلليند   . ، ابن تيمية  دقائق التفسري -280

  .هـ1404
 1389، مرعي بن يوسف احلنبلي، املكتب اإلسالمي، بريزت، الطبعة الثانية،           دلـيل الطالب  -281
   هـ

 .عي الصديقي الشاف.دليل الفاحلني شرǳ رياض الصاحلني-282
  .دار إحياء التراث العرŸ بريوت. Ʈمود األلوسي. روǳ املعاين-283
 1405، اإلمام Ʈي الدين النووي، املكتب اإلسالمي بريوت، الطبعة الثانية           روضـة الطالبني  -284
   هـ

 –هـ  1412. بريوت  . دار الكتب العلمية  . ابن القيم .  ونـزهة املشتاقني   روضـة احملـبني   -285
   . م1992

عبد اهللا بن أƥد بن قدامة املقدسي، دار جامعة اإلمام Ʈمد بن            :  الناضر و جنة املناșر    روضة-286
  .عبد العزيز عبد الرƥن السعيد . هـ ، الطبعة الثانية ، حتقيق د1399سعود ، الرياض ، 

دار إحياء التراث   . Ʈمد حبيب اهللا الشنقيطي   . زاد املسـلم فـيما اتفق عليه البخاري ومسلم        -287
   . Ÿ بريوتالعر

  هـ  1404الطبعة الثالثة . املكتب اإلسالمي بريوت.  عبد الرƥن بن اجلوزي. زاد املسري-288
 1407 الكويت ،    –زاد املعـاد البن القيم، مؤسسة الرسالة مكتبة املنار اإلسالمية، بريوت            -289
  ط، م الطبعة الرابعة عشر حتقيق شعيب الرناǗوط وعبد القادر األرناǗو1986 –هـ 

  مكتبة املدين جدة . ت Ʈمد مجيل غازي. ابن القيم. زاد املهاجر إىل ربه-290
. الطبعة اخلامسة . دمشق. دار الفيحاء . Ʈمد سليمان األشقر  . زبـدة التفسري من فتح القدير     -291

  .م1994هـ 1414
إحياء التراث   دار نـشر,أجزاء4, الصنعاين األمري  إمساعـيل بـن    Ʈمـد  :سـبل السـالم     -292

   .حتقيق Ʈمد عبدالعزيز اخلوايل,الطبعة الرابعة , هـ1379بريوت  سنة,لعرŸا
  م، 1995، 1سراج امللوȫ، أبو بكر الطرشوشي، دار الصادر بريوت، ط-293
حتقيق ,  أجزاء نشر عن دار الفكر       4, سليمان األشعث أبو داود السجتاين       :سـنن أŸ داود   -294

   .Ʈمد Ʈي الدين عبد احلميد
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حتقيق , نشرعن دار الفكرببريوت  ,أجزاءƮ,6مـد بـن يزيدالقزويين    :ابـن ماجـه      سـنن -295
  .Ʈمدفؤادعبدالباقي

هـ 1414سـنن البيهقـي الكـربى Ʈمد عبد القادر عطا،  مكتبة دار الباز مكة املكرمة                 -296
  م 1994

Ʈمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ، نشر عن دار إحياء التراث             : سـنن التـرمذي     -297
  . لعرŸ ، بريوت ، حتقيق أƥد Ʈمد شاكر وآخرين ا

ـ 1386 . دار املعرفة ببريوت .أبو احلسن علي بن عمر : سـنن الـدارقطين  -298 1966هـ 
  .حتقيق عبد اهللا هاشم مياين املدين,م

 ، حتقيق فواز زمريل     1هـ ط   1407دار الكتاب العرŸ بريوت     ،   الدارمي  ،سـنن الدارمي  -299
  ورفيقه
الطبعة .مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب   .  ت عبد الفتاǳ أŸ غدة    . نسـائي اŎتƐ  سـنن ال  -300
  .م 1986-هـ1406. الثانية
 Ʈمد بن أƥد بن عثمان بن قامياز الذهƑ ، نشر عن مؤسسة الرسالة              . سـري أعـالم النبالء    -301

  .هـ ، الطبعة التاسعة ، حتقيق شعيب األرناǗوط 1413ببريوت ، سنة 
 .دار الكتب العلمية بريوت. الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العماد احلنبليشذرات -302
  .شرǳ األربعني حديثا النووية لɌمام ابن دقيق العيد -303
  شرǳ الرسالة للغروي مطبوع مع شرǳ زروق على الرسالة -304
وت، الطبعة  رǳ الزرقاين على املوطƮ ،ǖمد بن عبد الباقي الزرقاين، دار الكتب العلمية، بري            ش-305
  هـ1411. األوىل
  رǳ السري الكبري للسرخسي الناشر الشركة الشرقية لɌعالنات ش-306
شـرǳ الطحاويـة البن أŸ العز إعداد عبد اɇخر ƥاد الغنيمي دار الصحابة للطباعة والنشر                -307

   هـ 1422بريوت لبنان ط السادسة 
 هـ حتقيق كلود سالمة     792زاين ت   شـرǳ العقائـد النسفية للسعد مسعود بن عمر التفتا         -308

   . 1974منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي دمشق 
  ط املكتب اإلسالمي / شرǳ العقيدة الطحاوية -309
هـ، 1413، شيخ اإلسالم ابن تيمية، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل           شرǳ العمدة -310

   حتقيق سعود بن صاſ العطيشان
  .ة على اهلدايةشرǳ العناي-311
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شرǳ الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية للدكتور Ʈمد خليل هراس الناشر مكتبة ابن              -312
  . هـ1407 -م 1986تيمية سنة 

أبو زكريا Ʒي بن شرف بن مرى النووي ، نشر عن دار         : شـرǳ النووي على صحيح مسلم     -313
  . بعة الثانية هـ ، الط1392إحياء التراث العرŸ ، بريوت، سنة 

   دار املعرفة بريوت  ، Ʈمد بن أƥد الرملي النصاري،شرǳ زبد ابن رسالن-314
  .م1982 –هـ 1402. دار الفكر. شرǳ زروق على الرسالة-315
  . دار الكتب العلمية بريوت. ابن دقيق العيد. شرǳ عمدة األحكام-316
  ،  2ر الفكر بريوت، طشرǳ فتح القدير، Ʈمد بن عبد الواحد السيواسي، دا-317
الطبعة الثالثة  .املكتب اإلسالمي بريوت  . ت زهري الشاويȈ  .ابن القيم   . شرǳ قصيدة ابن القيم   -318

  هـ  1406
  .مؤسسة الرسالة بريوت. ت عبد اهللا التركي. يف، الطوشرƯ ǳتصر الروضة-319
  .  منصور بن يونس البهوź ، عاƁ الكتب،شرǳ منتهى اإلرادات-320
  ) 1 /200رقم " ( سلسلة اهلدى والنور " يط ضمن شر-321
دار الفكر  . Ʈمد احللƑ . ابن القيم .يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل     ليل  عشـفاء ال  -322
  م1978 –هـ 1398.بريوت
شـيخ اإلسـالم ابن تيمية وجهوده يف احلديث وعلومه تǖليف د عبد الرƥن بن عبد اجلبار                 -323

  اصمةالفريوائي دار الع
يوسف علي الطويل،   . صـبح األعشى يف صناعة اإلنشا، أƥد بن علي القلقشندي، حتقيق د           -324

   م1987الطبعة األوىل، دار الفكر دمشق 
هـ  1414 .مؤسسة الرسالة . Ʈمد بن حبان بن أƥد أبو حاŹ التميمي        : صحيح ابن حبان  -325

  . حتقيق شعيب األرنؤوط 2الطبعة , م 1993ـ 
 املكتب اإلسالمي   .Ʈمد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي النيسبوري         :بن خزمية اصحيح  -326
  .حتقيق د Ʈمد مصطفى األعظمي,م1970هـ ـ1390, ببريوت
 –هـ  1407 ،   3صحيح البخاري حتقيق مصطفى ديب البغا دار ابن كثري اليمامة بريوت ط           -327

  م 1987
  .انيةثلار املفاشي ـ ط صحيح السرية النبوية، إلبراهيم العلي ـ دا-328
   .مسلم ، دار إحياء التراث العرŸ بريوت حتقيق Ʈمد فؤاد عبد الباقيصحيح -329
 .ألƥد أمني ط السادسة ، مكتبة النهضة املصرية" ضحى اإلسالم -330
  .ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة لعبد اهللا القرين مؤسسة الرسالة-331
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  هـ 1403. الطبعة األوىل. دار الكتب العلمية بريوت. وطيالسي. طبقات احلفاظ-332
  .  بريوت.دار املعرفة. ت Ʈمد حامد الفقي. Ʈمد بن أŸ يعلى. طبقات احلنابلة-333
هجر .ت عبد الفتاǳ احللو و Ʈمود الطناحي      . عبد الوهاب السبكي  . طبقات الشافعية الكربى  -334
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  .استيزار الذمي يف الفقه اإلسالمي: ملƜ ȌǺث
هذا املوضوع يبحث يف حكم استيزار أهل الذمة عند وجود الدولة اإلسالمية، واستيزار الكفار بعموم               

Ɯ Ȩث يف منصب الوȁارة من ƤيȜ جوانبه لȢوية وتارƸية وفلسفية           عـند شـȢور الزماȷ عنها، فمن هذا املنطل        
  .وتقنية وشرعية وناقȈ الشبهات الƔ أǭريت حول املنȚومة السياسية اإلسالمية برمتها ƞا فيها الوȁارة

           Ȝم بعقد الذمة مŒأ Ɂم كفار كسائر الكفار سوŒأ ƙأيضا تناول حقيقة أهل الذمة وب Ȩومن هذا املنطل
 اإلسـالمية اكتسبوا العصمة واحلماية ونالوا حقوقا تليŏ Ȩم بوصفهم كفارا من جهة، وبوصفهم من                الدولـة 

سـكاȷ الدار من جهة أǹرɁ، فالوصف األول سبب إلصȢارهم والوصف الǮاƆ مȚنة إلكرامهم، فلهم نسب                
            ،Ƒالقل ǒبالكفار برابطة العقيدة الكفرية والوال ȷحيث يرتبطو Üƙالطائفت Ƃمن    قريب إ ƙباملسلم ȷكما يرتبطو

                Ȭاهرهم، لذلș منهم ƙاملسلم Șالكفار منهم باطنهم، وح Șامهم السياسي، فحȚجهـة التبعـية واخلضوع لن
يصـعب تصور صدȧ والئهم للمسلمƙ ملا للباطن من صولة وتǭǖري علɂ الȚاهر، فكانوا ȨƜ إشكاال Ʋتاج حلل                  

 لنا من وجه وموافȨ لنا من وجه ǹǓر، وهذا Ʒتاج إƟ Ƃرد عن              معضلته إƢ Ƃرȃ بفن املعاملة مȜ من هو Ưالف        
األهـواǒ والƕعـات وƠـر للعدل مȜ من يلǴ علينا شنǔنه يف احليف عليه لوال الوقوف عند حدود الشريعة                    
                   Ȼريȡ يف Ǩيف هذا كما توسط Ǩوافقة مراسيمها يف معاملتهم حيث توسطƞ ال ينال إال Ƀالذ ȫوذا Üاملعصـومة

فقاعدة اإلسالم  .  مناȓ سكƖ الدار ومناȓ وصف الكفر     : بال șلم Ƭم وال إعزاȁ إعماال للمناطƙ        فعاملـتهم   
العامـة معهم هي ال نȚلمهم وال نعزهم، بل نعطيهم حقوقهم من ȡري إفراȓ وال تفريȔ فنƬƕم حيث أنزƬم اهللا                    

Ƃتعا.  
ȷ تلȬ احلقوȧ ال تبذل إȡ Ƃريهم       ولكن حقوقهم تلȬ، يوƬ żم ŏا ما استقاموا علɂ الشروȓ بدليل أ           

مـن الكفار سواǒ كانوا ƭتمعا قائما بنفسه أم كانوا أفرادا، فلم يسو اإلسالم يف املعاملة بƭ ƙتمȜ ألقɂ السلم                    
مـȜ دولـة اإلسالم فاƳرȓ يف سلȬ الذمة أو اƬدنة علɂ منفعة وبƭ ƙتمȜ ليس بينه وبƙ املسلمƙ عقد الذمة           
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    Ƥ معدود من ƆاǮفالـ ƙمن التزم بعقد الذمة عصمة لنفسه وماله             .  لة احلربي ƙيسو اإلسالم ب Ɓ األفراد Ȭكذل
ƙفعد من احلربي ،Ȭيلتزم بذل Ɓ من ƙوب .  

وحـƓ تتـناȡم األحكام أǈجŁلǐنŁا الفكر يف ȡري قليل من األحكام املتعلقة باالستعانة بالكفار عموما يف                 
 ƶوȁ حƓ تلحȨ املسǖلة حمل البحث بنȚائرها، وهذا نفسه حتم النȚر يف             الدولـة اإلسالميةÜ ما ƶوȁ منها وما ال       

معـƖ الدولـة اإلسالمية Ơرȁا عن أنȚمة ȡري إسالمية ال ƶرɃ فيها Ɯث املسǖلة عند االǹتيار، وإȷ جرɁ بعد                    
  .ذلȬ من باǡ االضطرار

              Ƀاإلسالم الذ ȓشر Ƃإ ɂانته Ɠاالستيزار بعموم ح ȓعليه مدار البحث إذ    كمـا تناول البحث شرو
                 ȷالصدارة ألجل بيا ȷواألصول لتحتل مكا ȋرية من النصوǮاألدلة الك Ǩوهنا تزامح ،Ȼيته وقطب رحاǹǓ هـو
ƠرƇ استيزار الذميƙ وتوليتهم الوșائف السلطانية ملا ينǲر عن ذلȬ من الوالية املنهي عنها والتسلȔ واملفاسد                

       Ǯالǭ تǒجا Ż ،الت اخلطريةǔرية واملـǮايف فكانوا    الكـǭة األ-   ȨƜ -       مŒيساعدو ǡعينا ألهل احلر Ǹالتاري Ǝع 
ومȜ وضوǹ ǳيانتهم فȷǚ اإلسالم Ɓ ينسǸ       . بنقل األǹبار والتنبيه علɂ مواطن الضعف حƓ احتلوا بالد اإلسالم         

سالم حكـم عقد الذمة بل أبقاȻ رمحة ŏم، ولو فعلوا بعȐ تلȬ األفاعيل مȜ نȚام ǹǓر ألباد ǹضراǒهم ألȷ اإل                   
                 Ȼهذ Ǩس بالكفر، فكانǲويتركوا التن Ƃحماسنه فيسلموا هللا تعا ɂيطلعوا عل ȷجعل من مقاصد إقرارهم باجلزية أ

  . وعبادȻ الصاحلƙ من تعريضهم علɂ السيفρاملصلحة أعȚم عند اهللا تعاƂ ورسوله 
بد من إرساǒ قاعدة    وملا جاǒ الكالم عن حكم استيزار الكفار يف șل األنȚمة العربية الوضعية كاȷ ال               

علɂ اعتبار أنه عند ȁوال     " التضامنية  " يكـوȷ إلـيها التحاكم يف هذا الشȷǖ، فكانǨ قاعدة فروȏ الكفاية             
الدولـة اإلسالمية فȷǚ املǺاطب بتلȬ الفروȏ هو األمة بسبب كوŒا صاحبة احلȨ األصلي، فȢياǡ من وكلته                 

كاȷ قبل عقد الوكالة، بل الكفار الذين يعيشوȷ مȜ املسلمƙ          باملهمة ال يكوȷ مانعا من عودة اخلطاǡ إليها كما          
يف șل الدولة الوضعية هم أيضا Ưاطبوȷ بكǮري من الفروȏ التضامنية باعتبار موضوعها الذɃ هو الصاſ العام                 

ȫاملشتر.  
فهـذȻ الفـروȏ تبقɂ يف كل احلاالت موجهة إƂ األمة Ǯưلة يف العلماǒ الصادقƙ وأصحاǡ النǲدة                 

ـ  اة ولـو تعددت دوƬم، وهنا Ɓ يكن بد من إطالة النفس شيǞا لدحȐ شبهة فاسدة șهر قرناها، مǘداها                   الكف
  .إسقاȓ التكليف بفروȏ الكفاية عن املسلمƙ عند ȡياǡ اخلليفة الشرعي

Ż لتƕيل احلكم الشرعي بصفة دقيقة يف șل األنȚمة الوضعية املعاصرة تناول البحث معرفة الوȁارة يف                
نȚمـة وتـبȜ ذلȬ معرفة النȚم كالنȚام الرئاسي والƎملاƆ ونȚام اجلمعية مȜ معرفة ما يقابل ذلȬ يف                هـذȻ األ  

الـوȁارة اإلسالمية، فكل ما كاȷ يف املعƖ كالوȁارة اإلسالمية يدǹل يف لباǡ املسǖلة حمل البحث، مȜ التذكري                  
 اخلطرية فيه، فǚذ ذاȫ، فكيف ǲƷر       بـȷǖ كل نȚام مهما كاȷ، ال بد أȷ يشترȓ الشروȓ فيمن يتوƂ الوșائف             

ÝȻريȢل Ǵاإلسالم ما أبي ɂعل  
لقـد كاȷ لب املسǖلة يف حالة الشȢور، هو بياȷ أنه ال يوجد اليوم أهل ذمة النعدام الدولة اإلسالمية                   

                    Ǻمن امل Ȭاستيزار الكفار ملا يف ذل ƙحلكام املسلم ȁوƶ نه الǚيف عقد الذمة ألهلها، ف Ȩا وحدها احلƬ Ɣاطر الـ
         ƙالكفار حربي ǒالǘه ȷكو ɂيادة علȁ األمـة ɂالقضايا         . علـ Ȑم يف بعŏ الضرورة لالستعانة Ǩولكن إذا وقع

ȓالتزام الشرو Ȝة واحلذر التام مȢاحليطة البال ɂعل Ȭذل ȷكا.  
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وال يعتـرȏ علɂ هذا بعدم جدوƯ Ɂاطبة احلكام ŏذا اخلطاǡ لطاملا أŒم Ʒكموȷ علȔƴ ɂ وضعي                 
فاالستفادة من Ǝǹات الكفار    . ملقـرر يف األصول أȷ امليسور من الواجبات ال يسقȔ باملعسور          واجلـواǡ أȷ ا   

وما فيه روابȔ الوالƜ ǒسب عقيدة      -مشروطة بعدم Ưالفة األصول، ولكن اعتياȏ احلكام عن النȚام الشرعي           
 يف اخلروج عن حكم      بالـنȚام الوضعي الذɃ يقيم العالقة علɂ أساȃ املواطنة كاȷ السبب الرئيس            -اإلسـالم 

 .      الشرع يف هذȻ القضية ويف ȡريها
  
  

  

  
  
  

  
  

ResuMe: 
 

De la fonction de Ministre 
                                      pour le “Sujet par assimilation” 

ou “Dhimi” 
 

Cette recherche s’interroge sur la légalité de confier un ministère à un “Sujet 
par assimilation” “Dhimi” dans un ةtat islamique. Elle s’interroge aussi et par contre 
coup sur la pertinence du recours à un mécréant (non musulman) pour occuper une 
charge étatique dans un gouvernement à caractère non religieux en l’occurrence laïc 
au regard des dispositions du droit positif. 

 
Ces deux questionnements sont introducteurs d’une analyse 

pluridimensionnelle d’un ministère avec toutes ses arcanes : linguistique, politique, 
historique, philosophique, technique et légale. 

 
Ce travail me donne l’occasion de lever les ambiguïtés surfaites jaillissant dès 

qu’il s’agit de parler d’un ةtat islamique. Voulant focaliser l’objet de ma recherche à 
l’étude de la structure et des fonctions d’un ministère, je l’y confine. 

Partant de ce fait je m’évertue à cerner et définir “ le Sujet par assimilation” 
“Dhimi” qui, tout en restant un mécréant aux yeux de la religion musulmane, 
bénéficie de l’immunité, de la protection et de certains droits du seul fait du contrat 
moral qui l’engage envers l’ةtat islamique et dont il respecte les attendus. Ce contrat 
est nommé contrat de Sujet par assimilation, Dhimi. 

 
Les droits du Dhimi sont singuliers et s’accommodent à ses deux profils : ils 

respectent les limites des droits accordés au mécréant non belligérant d’une part, et 
récompensent l’alliance et l’allégeance qui sont les clauses principales du contrat. 

Le corollaire coule de source : Il est accordé au sujet par assimilation “ Dhimi” 
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le respect et les droits prévus pour lui par décret divin. Il ne bénéficie d’aucune 
considération particulière qui ferait de lui un citoyen égal au citoyen musulman mais 
ne subira ni brimades, ni vexations, ni privations ni mépris immérités. 

 
Les droits du Dhimi lui restent acquis tant qu’il reste acquis, c’est-à-dire fidèle 

et loyal au régime qu’il sert. S’il lui arrivait de contrevenir à ses obligations et 
devoirs, il serait automatiquement déchu de ses droits, déconsidéré et ravalé au niveau 
du mécréant belliqueux, car seuls ses obligations et devoirs sont à l’origine de la 
protection et de l’immunité qui lui sont accordées. 

 
Pour garantir la cohérence et la cohésion à mon travail, j’ai procédé à un 

inventaire non exhaustif mais suffisant des arrêts  de la jurisprudence musulmane. 
Aussi, ai-je réuni les conditions particulières requises pour pouvoir recourir au 
mécréant pour occuper certaines fonctions étatiques. 

 
La typologie ainsi réalisée dessinera les zones d’activité prévues et conçues 

par la législation musulmane pour l’emploi des mécréants au regard de la religion 
musulmane. 

Ainsi posée, la problématique convoque une définition claire et décantée de l’ة
tat Islamique; car à ce seul type d’ةtat se pose le problème de la légalité ou de 
l’illicéité du recours à un Dhimi. Même obtenue une telle réponse introduit la question 
particulière suivante : Les ةtats à large population de confession musulmane, mais à 
gouvernements régis par le droit positif, sont dans quelles limites légales autorisés en 
égard à la Charia; d’avoir recours au Dhimi du moins à ses services? 

 
Après avoir inventorié les critères et conditions requises (Coran, tradition; 

consensus d’érudits, étalonnage) ouvrant droit au ministère dans un gouvernement 
islamique et mis en exergue la condition sine qua non qui est la confession et la 
profession de foi musulmane, j’ai centré mon travail sur l’élément matriciel qui est la 
prohibition du recours au Dhimi pour la fonction de ministre. 

 
Je certifie grâce à un argumentaire socio-historique la prohibition du recours 

au Dhimi pour la fonction de ministre parce qu’elle l’autorise à confisquer certains 
pouvoirs qui le mettent au-dessus du musulman mettant ainsi le sort du croyant entre 
les mains d’un mécréant même non belligérant. Son incrédulité envers la religion 
musulmane peut avoir des incidences hautement négatives sur les populations 
musulmanes. Il peut aussi, de part son appartenance servir de taupe à ses concitoyens 
et donc servir ses frères en desservant l’ةtat auquel il a fait serment d’allégeance. 

 
Une base incontournable de la législation musulmane sert d’étai indiscutable à 

mes assertions; celle “du Devoir par obligation solidaire ‘Fardh kifaya’”. 
 
Dans le texte coranique, Dieu s’adresse aux croyants dans leur ensemble et 

non à leur Guide : “l’ةlu, le Kalif, le Président”. C’est donc à la nation musulmane 
toute entière qu’échoit le devoir de faire respecter les Décrets divins. L’absence d’une 
autorité unique à la tête de la nation musulmane réinvestit cette dernière du devoir 
d’appliquer les prescriptions du discours divin. C’est-à-dire que le “Devoir par 
obligation solidaire” est une prévention claire contre le recours au Dhimi qui, dans 
une situation de vacance du poste de commande, peut diriger à sa guise. 
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En l’absence d’ةtat islamique, la condition de Dhimi disparaît par conséquence 

logique. Les ةtats fonctionnant sur les principes du droit positif recourent 
contractuellement à des compétences d’emblée considérées comme mécréantes 
attendu les exigences érigées en critères sélectifs et électifs du droit musulman. Ces 
états s’appuient sur d’autres critères. 

 
On pourrait me reprocher de tenir un discours inaccessible à l’entendement des 

Gouvernements fonctionnant sur les principes du droit positif. Si l’on tenait compte de 
la règle exhortant à faire le minimum même lorsque le maximum est rendu 
impossible, ce reproche s’effondrerait sans coup férir et cette règle servirait au 
limogeage des mécroyants des rouages de l’ةtat islamique ou non. 

 
 
 
 
 
 
 
Summary. 
Concerning the Function of Minister for " the Subject by assimilation" or 

"Dhimi" ¶ 
 
   T¶TTTThis research wonders about the legality to entrust a ministry to a 

"Subject by assimilation" "Dhimi" in an Islamic State. ¶It wonders also and on the 
other hand on the pertinence of the recourse to an unbeliever (not Moslem) to occupy 
an official office in a nonreligious government, a secular case in the eyes of positive 
law provisions. 

¶ 
   ¶These two questionings are introducers of a multidimensional analysis of a 

ministry with all its mysteries:¶ linguistic, political, historical, philosophical, technical 
and legal. 

¶ 
   ¶This work gave me the opportunity to remove the overrated ambiguities 

that emerge when speaking about an Islamic State. ¶Wanting to focus on the object of 
my research by studying the structure and functions of a ministry, I confine it. 

¶ 
      T  TTTT hus, I try my best to determine and define "the Subject by 

assimilation"   
¶"Dhimi" who, remaining an unbeliever in the eyes of Islamic religion, 

benefits from immunity, protection and certain rights of moral contract which obliges 
him towards the Islamic state, he respects the grounds. This contract  is called “the 
contract of Subject by assimilation”, Dhimi. 

¶ 
      Dhimi ¶ rights are singular and adapt to his two profiles: ¶they respect the 

limits of the rights given to the unbeliever nonbelligerent on one hand, and they 
reward alliance and allegiance which are the principal clauses of the contract. 

¶ 
    ¶The corollary is from the origin:¶  respect and rights are given to the 

subject by assimilation "Dhimi" allowed to  him by a divine decree. He¶Heh  Hh does 
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not profit from any particular consideration which  makes him a legal citizen or a 
Muslim citizen, but he will not suffer neither bullying, nor vexations, deprivations, 
nor unmerited scorn. 

¶ 
     Dhimi¶ rights remain acquired to him as long as he is acquired, that is  

faithful and loyal with the regime which he serves. ¶If he contravenes his obligations 
and duties, he will be automatically stripped from his rights, discredited and reduced 
to the belligerent unbeliever level because only his obligations and duties are the 
origin of protections and immunity given to him. 

¶ 
     ¶To guarantee coherence and cohesion to my work, I proceeded to a non-

exhaustive inventory but sufficient Muslim legal precedent. So¶soo , did I meet the 
necessary specific conditions in order to resort to the unbeliever to occupy certain 
official functions? ¶ 

 
      Carried t¶ttypology will draw activity zones provided and conceived by 

Muslim legislation for the unbeliever employment in comparison with Islamic 
religion. 

¶ 
    T¶The problem convenes a clear and elutriated definition of the Islamic 

State; ¶because only to this type of State arises the problem of legality or illicity of the 
recourse to Dhimi. ¶Even we obtain such answer introduces the following specific 
question:¶ States with large population of Muslim confession, but with governments 
ruled by positive law in which legal limits are they authorized regarding to Charia ¶to 
have recourse to Dhimi at least for his services? 

¶ 
    After having inventoried required standards and conditions (Coran, 

tradition; erudite  ¶consensus, standardization) which give right to the ministry in an 
Islamic government and put forward the indispensable condition which is Muslim’s 
faith confession and profession, I aligned my work on the central element which is the 
prohibition of the recourse to Dhimi for the function of minister. 

¶ 
   ¶I certify, thanks to a socio-historical argumentation, the prohibition of the 

recourse to Dhimi for the function of minister, because it authorizes him to confiscate 
certain capacities which put him superior than the Muslim and it puts also the believer 
fate between the hands of an unbeliever even not belligerent. His¶his  incredulity 
towards the Islamic religion can have highly negative effects on the Muslim 
populations. He can also¶Heh share his membership to be used as mole to his citizens; 
it means to serve his brothers by serving the State in which he took oath of allegiance. 

¶ 
            ¶An impossible basis of Muslim legislation is used as indisputable stay 

with my assertions; ¶as  "of the Duty by binding individual obligation` Fardh Kefaya 
" '  

             ¶In the Coranic text; ¶God speaks to all believers not to their guides: 
Elected official, Caliph, President. It is to Muslim nation that falls the duty to make 
the divine Decrees respected. 

¶ 
   ¶The absence of a single authority which head the Muslim nation reinvests 

this latter of the duty to apply the divine speech rules, that is to say "Duty by binding 
obligation" is a clear prevention against the recourse to Dhimi who, in case of control 
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vacation, can command in his guise.¶  
 
             ¶By the absence of an Islamic State, the condition of Dhimi disappears 

by logical consequence.¶ States functioning on the principles of  positive law resort to 
contractual competences considered at first sight as  unbeliever, considering the set up 
demands in selective and elective criteria of the Muslim right. ¶These states are based 
upon other criteria. 

¶ 
         I ¶Wecould reproach myself to hold an inaccessible speech for 

Governments based on positive law principles. ¶If we take account of the exhorting 
rule to make the minimum when the maximum becomes impossible, this reproach 
would break down without blow without resistance and this rule would be used to 
support the unbelievers to follow the State’s Islamic way or not.¶  
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  16      درء مفاسد االستبداد بالرأي والتسيري ) -( * 
  16    .مة ما أودعه اهللا تعاىل يف النفوس والفطر السلي ) -( * 

  17               .خطورة الوزارة: املطلب الثاين 
  18              .الوزارة عقد: الفرع األول 

  18              .الوزارة نيابة عن األمة كاخلالفة 
  21      .أنواع الواليات املنبثقة عن اإلمامة العظمى ومƕلة الوزارة منها 

  23            .الوزارة والية تنفيذية : الفرع الثاين 
  23            ما نيط بالوزير من املهام : ث الفرع الثال

  24          . أهل الذمة وحكم االستعانة هبم : املبحث الثاين 
  24        .التعريف بǖهل الذمة وموقف اإلسالم منهم:  األول املطلب

  24            .التعريف بǖهل الذمة : الفرع األول 
ن سكان دار اإلسالم مبا بذلوه أهل الذمة كفار مشركون كسائر الكفار واملشركني ولكنهم م: أوال 

  24              .من اجلزية وما التزموه من الصغار
  26          .الكفار واملشركون يف ميزان الشرع املعصوم :ǭانيا 

  26              الكافر عدو اهللا تعاىل  -ا
  27          .الكافر يظاهر الشيطان على ربه  -ب
  27  . عام وسائر الدواب مƕلة الكافر عند اهللا تعاىل دون مƕلة احلمري واألن -ج

  28          موقف اإلسالم من الكفار عموما : الفرع الثاين 
  28              بغضهم والرباءة منهم -أ   

  29             .النهي عن مواالőم -ب 
  30        . دعوőم إىل الدين احلق إقامة للحجة عليهم-ج
  30        . اعتزاهلم وما يعبدون من دون اهللا تعاىل -د

  30              هم  Ưالفت– هـ     
  31          موقف اإلسالم من أهل الذمة: الفرع الثالث 

  32      أنه يعدهم دائما كفارا وقد تبني موقف اإلسالم من الكفار: أوال 
  35              أنه يلزمهم بدفع اجلزية : ǭانيا 
  37            يلزمهم باخلضوع ألحكام اإلسالم: ǭالثا 
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لهم كاملسلمني نظرا إىل جهة كوŒم كفارا فلم يسو بني ميزهم يف مجلة من املعاملة فلم جيع:  رابعا 
  37                .املسلمني والكافرين 

                  :فمن أحكام معاملتهم 
  37                 أال يبدǗوا بسالم 

  38    .وƷرم القيام هلم ألنه يف معƖ السالم أو أكثر كما Ʒرم تصديرهم يف اŎالس
  38              ويضطرون إىل أضيق الطرق 

  39      يعادوا وال يعزوا وال يهنؤوا إال حيث كان ƣة مصلحة راجحة وأال 
  40            .وأال يعلو بنياŒم على أبنية املسلمني 

  40              . وأال Ʒدǭوا الكنائس والبيع
  41              ومينعون من اإلقامة باحلجاز 

  43    .ومينعون من إșهار ما حرم يف ديننا كاألكل يف Œار رمضان أو Ʀر أو خƕير
  44  ومينعون من اơاذ السالǳ بشƓ أنواعه ومن تعلم الرمي وسائر الفنون القتالية واحلربية

  45          .شعار الكفر: ومينعون من إșهار شعار دينهم 
  48        .يلزمهم باخلضوع للشروط العمرية املباركة: خامسا 

  48            .ذكر نص الشروط العمرية املباركة 
  49    ابعه يكسبهم حقوقا ليست لغريهم من الكفارأن عقد الذمة وتو: سادسا 

  50                .حقوق يف الذوات
    51                .حقوق يف الديانات 
  51                .حقوق يف املعامالت 

  54                  أبواب اجلنايات
  56           .حقوقهم مصونة ما استقاموا على الشروط

  .ألصل النهي عن مواالőم وتوليهم رخص يف برهم واإلحسان إليهم وƁ جيعل هذا مناقضا : سابعا 
  58        .ومن وجوه اإلحسان إليهم صرف صدقات التطوع إليهم 

  59        .الرفق هبم يف قبȐ اجلزيةومن وجوه اإلحسان إليهم 
ǳ60      ومن وجوه الرب هبم أن إسالم أحد الزوجني ال يفسخ عقد النكا  

  61        . ومن اإلحسان أنه ورǭهم بعد إسالمهم وقبل قسمة التركة
كذلك من الرب إليهم وترغيبهم يف اإلسالم وتذليل العقبات هلم ليدخلوه أن ورث املسلم الذمي دون 

  61                    العكس
  62          . ومن اإلحسان إليه أن اإلسالم أجاز الوصية له



  343

  63            .حكم االستعانة هبم:  الثاين املطلب
  63              أقسام الكفار  :  ول الفرع األ
  64          .حكم االستعانة بالكفار بعموم  : ينلثاالفرع ا

  65          .فمن أنواع االستعانة اهلجرة إىل دار الكفار: أوال 
  66              .العمل حتت واليتهم : ǭانيا 
  66              .الدخول يف ƥاية الكافر :ǭالثا 
  67              .التحالف مع الكفار : رابعا 

  68            .االستعانة بالكفار يف القتال : خامسا 
  71            .االستعانة بسالǳ الكفار : سادسا 

  72               أما االستيهاب من الكفار-* 
  72          .االستعانة يف التصرفات املالية وحنوها : سابعا 

  72              أما املعاملة التجارية مع الكفار-ا 
  73                  : التوكيل -ب 
  75                 أما استǞجار الكفار-ج 
  76                منهم طلب املال -د 

  77               وجيوز استيداع الودائع–هـ 
  77             وجيوز استطباب الكافر للحاجة–و 
  78           وجيوز طلب العلم الدنيوي عندهم للحاجة-ز 

  78                 أما العلم الشرعي
  ǭ .            79امنا االستعانة هبم يف القضاء وتوابعه

  79            . ال يستعان بǖهل الذمة يف الشهادات -ا 
  80               توليهم القضاء فيما بينهم-ب 
  80          . استكتاهبم يف الوșائف اخلطرية كالقضاء -ج 

 ƆاǮاالستيزار يف الدولة اإلسالمية: الفصل ال ȓ83      شرو  
  84        .الشروط بوجه عام يف الدولة اإلسالمية :املبحث األول 
  84           .املقصود بالدولة اإلسالمية : املطلب األول 
  84        .للدولة اإلسالميةاخلصائص األساسية : الفرع األول 

  85        .قيامها على أساس العقيدة اإلسالمية الصحيحة : أوال 
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  87            .أن تكون السيادة فيها هللا تعاىل : ǭانيا 
  88    .أن تنفذ األحكام يف الواقع حبيث تظهر الدعوة والشرائع املتواترة : ǭالثا 
  89          .ولة سنية يف توجهها العام أن تكون د: رابعا 

  90         .للدولة اإلسالميةاخلصائص التكميلية : الفرع الثاين 
  91              .  أن تكون قيادőا واحدة- 1

  92          . أن يكون السلطان يف الدولة لألمة -2  
  94            .ذكر الشروط بوجه عام : املطلب الثاين 
  94        .روط اخلليفةشروط وزير التفويȐ هي ش: الفرع األول 

  95                : البلوȟ:  الشرط األول 
  95                :العقل : الشرط الثاين 

  96                :احلرية : الشرط الثالث 
  96                .الذكورة: الشرط الرابع 

  97                .العلم: الشرط اخلامس 
  97               :العدالة: الشرط السادس 
  98              :الكفاءة النفسية : الشرط السابع 

  98                  .الشجاعة
  99                    .الرأي 

  99             :الكفاءة اجلسمية : الشرط الثامن 
  99            .أن يكون أفضل الناس : الشرط التاسع 

    101            .شروط وزارة التنفيذ: الفرع الثاين 
    102                .شروط وزير التنفيذ 

  102                  فاإلسالم: أوال 
  102                  والعدالة: ǭانيا 
  102                  األمانة: ǭالثا 
  102                صدق اللهجة:رابعا 

  103                  العفة: خامسا 
  103          سالمة الصدر من الضغائن واألحقاد: سادسا 
  103                الكفاءة العقلية: سابعا 
  103      وهو داخل يف الكفاءة العقلية أن يكون يقظا ذكيا فطنا: ǭامنا 
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  104              ون صاحب هوىأال يك: تاسعا 
  104                احلنكة والتجربة: عاشرا 

  104                الذكورة: حادي عشر 
  105            . عدم احلرص على الوزارة-ǭاين عشر 
  105            :  عدم االشتغال بالتجارة:ǭالث عشر

  106            .األدلة وموازنتهامناقشة : املبحث الثاين 
  106          .  املذاهبوفيه تصوير املسǖلة وذكر: التمهيد 
  106              .تصوير املسǖلة  -ا  

  108              .ذكر املذاهب  -ب
  113      .ذكر شبهات اŎوزين الستيزار الذميني مع تفنيدها: املطلب األول 

  113          .ذكر شبهات اŎوزين الستيزار الذميني : أوال 
  ș.              113اهر النص : الشبهة األوىل 
  113            .ئع من السرية النبوية وقا: الشبهة الثانية 
  114           .دعوى التسامح اإلسالمي : الشبهة الثالثة 
  114          .ليس يف وزارة التنفيذ والية : الشبهة الرابعة 

  116         .الوșائف تكليف وليست حقوقا : الشبهة اخلامسة 
  116        .عمل اخللفاء يف العصور اإلسالمية : الشبهة السادسة 

  117              .إيهام اإلمجاع : سابعة الشبهة ال
  117          .تفنيد شبهات اŎوزين الستيزار الذميني: ǭانيا 
  118           . شبهة جواز العيȈ حتت والية الكفارتفنيد
  119          . شبهة االحتجاج بتصرف بين عبيد القداǳتفنيد
    τ.       121 شبهة عمل من بعد الراشدين وما نسب إىل الفاروق تفنيد
  126          . شبهة تفريق اŎوزين بني أعمال وأعمال تفنيد
  128  . شبهة ادعاء املساواة مع املسلمني يف احلقوق والواجبات كما ذكره الزحيليتفنيد
  129      .  شبهة االعتراف باإلمجاع ولكن مع االجتهاد يف موردهتفنيد
  135    . شبهة توليتهم واستيزارهم قد تسوغه السياسة الشرعية واملصلحة تفنيد
  137        . شبهة االستدالل ببعȐ الوقائع من السرية النبوية تفنيد
  140            . شبهة الوșائف ليست حقوقاتفنيد
  142            . شبهة نفي الوالية يف وزارة التنفيذتفنيد
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  144              . شبهة إيهام اإلمجاع تفنيد
  144        .ذكر الدليل على حترƇ استيزار الذميني:  الثاين املطلب

  144            .حتت راية القرآن العظيم : أوال   
  144              .  آيات عددت جرائمهم -ا
  151        .  آيات تضمنت املنع من توليتهم كŒǖا نص يف ذلك-ب
 153          . آيات حامسة يف املفاصلة بني املسلمني والكفار-ج
  154          . آيات صرƷة يف النهي عن مواالőم وطاعتهم-د

  156          .قفهم العدائي من املسلمني آيات أبانت مو-هـ
  158        . آيات نفت التسوية بني املسلمني وأصحاب اجلحيم-و
  159          . آيات اشترطت للعمل شروطا ال تتوفر فيهم-ز

  160              .حتت لواء السنة املطهرة:ǭانيا 
  160          . أحاديث صرحت باملنع من االستعانة هبم-ا
  162          . وبني املسلمني أحاديث نفت التسوية بينهم -ب
  165          .  أحاديث Œت عن الوسائل املؤدية إىل توليهم-ج
  166        . أحاديث عللت أحكاما مبجرد كوŒا من فعل الكفار-د

  168       . أحاديث بينت معيار معاملتهم فلم ترفعهم وƁ تظلمهم -هـ
  169      .لذمينياحملمول على الكتاب والسنة من أدلة املنع من استيزار ا: ǭالثا 
  170    .وهو هنا متضمن لالستدالل برأي الصحاŸ وسنة الراشدين. اإلمجاع: أوال 

  181 .استمرار العمل بالشروط العمرية وأن ذلك كان من توفيق اهللا تعاىل وإعزازه للمسلمني
  183  .اǭɇار عن الفاروق يف معاملة أهل الذمة واقتداء اخللفاء به عرب العصور اإلسالمية 

  186          .ن عمل اخللفاء الذين هلم لسان صدق يف األمةم
  187                .االعتبار الصحيح: ǭانيا 

  187                  االعتبار اإلمجايل
  188                 االعتبار التفصيلي
  190                  .شرع من قبلنا

  190                  .املصلحة: ǭالثا 
  192                .االستحسان: رابعا 

  192            .  والواقعيالربهان التارƸي: خامسا 
  193              .واقع الوǭنيني مع املسلمني
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  196              .واقع أهل الكتاب مع املسلمني
  197                  .النصارى 

  201            .سرية أهل الذمة مع اخللفاء وامللوȫ قدميا
  202                  .العرف والعادة
    203                  .االستصحاب

  203              .األصول الشرعية والقواعد العامة
  204              . قاعدة النظر يف املǔالت-ا
  209                 قاعدة سد الذرائع-ب
  211          . قاعدة املقاصد الشرعية وروǳ التشريع-ج 

  213              .قاعدة ال ضرر وال ضرار 
  215              .العمل بالسياسة الشرعية: قاعدة 

  218      االستيزار يف غياب الدولة اإلسالمية : الفصل الثالث 
  218                    .متهيد

  218  .حكم فروȏ الكفاية عند شȢور الزماȷ عن قوام بǖمر اإلسالم: املبحث األول 
  218      .فروȏ الكفايات ومƕلتها يف اإلسالم : املطلب األول   

  218            .حقيقة فروȏ الكفايات : الفرع األول 
  219          . حقيقة فرض الكفاية وحتديد املخاطب به-ا
  220          .واجب الكفائي إىل واجب عيين  حتول ال -ب
  221            . الكفار Ưاطبون بفروض الكفاية-ج

 ƆاǮالكفايات : الفرع ال ȏلة فروƕ221            م  
  222            .عظيم مƕلة فروض الكفاية : أوال 
  224        . ال اختصاص لألئمة بالقيام بفروض الكفايات:ǭانيا 

  225  .يف حالة شغور الزمان عن قوام بǖمر اإلسالمحكم فروض الكفايات : املطلب الثاين 
  225  . شȢور الزماȷ عن قوام بǖمر اإلسالم وحكم فروȏ الكفاية : الفرع األول  

  226              .املقصود حبالة الشغور : أوال  
  227              .مظان حكم حالة الشغور : ǭانيا 
  227        .الواجب عند شغور الزمان عن قوام بǖمر اإلسالم : ǭالثا 

  230       .كيفية ưارسة األمة لفروض الكفاية يف حالة الشغور: الفرع الثاين 
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  230    . العلماء الصادقون هم ưثلو األمة وأولياء أمورها يف كل احلاالت : أوال 
  234       .شذوذ غريب يزين التعبد بترȫ القيام بفروض الكفاية : ǭانيا 

 ƆاǮاملبحث ال :Ț240       مة العربية املعاصرةحكم االستيزار يف األن  
  241         .نȚام الوȁارة يف األنȚمة املعاصرة: املطلب األول 

  241            . احلكمنظم: الفرع األول   
  242                .النظام الربملاين: ا 

  242                .النظام الرئاسي: ب 
  242            ) :حكومة اجلمعية ( النظام اŎلسي : ج 

  243            .مة النيابيةموقع الوزير يف األنظ –هـ 
 ƆاǮمة العربية : الفرع الȚاألن Ȝرة يف واقȚمة املعاصرة ونȚارة اإلسالمية باألنȁمقارنة الو

  244                  .املعاصرة
                    

  244            .ما ميكن أن يقابل الوزارة اإلسالمية: أوال 
  244             معاونو رئيس الدولة يف زمن النبوة-ا 

  245          . اخللفاء الراشدين والواليات الدواوين زمن-ب 
  247            . أعمال اإلدارة يف العصر احلديث –ج 

  249          .نظرة يف واقع األنظمة العربية املعاصرة: ǭانيا 
  252        .م االستيزار يف األنظمة العربية املعاصرةكح: املطلب الثاين  
  252        .االشتراط قاسم مشترȫ بني كل األنظمة: الفرع األول 

  252            .ال بد يف كل نظام من شرط : أوال
  252  . االشتراط الزم مهما كانت فلسفة النظام وهو دليل على التميز وعدم التبعية-ا 

  253  .  األمة اإلسالمية ليست بدعا يف اشتراط ما تراه ألن هلا شخصية متميزة -ب 
  253              .  احلكمة من هذا األصل-*
  255              .دته جنسية املسلم عقي-* 
  256          . ما يقابل شرط اإلسالم يف األنظمة الوضعية-ج 

  258          . اجتهادات العلماء السابقني يف هذه النازلة: ǭانيا 
  258          . تصور اجتهادات العلماء يف هذه النازلةية  كيف-ا 
  258            .   عموم األلفاظ وعموم املعاين-* 
  259      .احلالة كما تصور قريبا منها اجلويين Ɓ Ɓ يتصور املاوردي هذه –* 
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  260      هل يوجد أهل ذمة اليوم وما حكم أعقاب أهل الذمة الغابرين Ý-ب 
  260                . عرض وحتليل-*

ين عقد هلم  غري املسلمني من املواطنني يف البالد اإلسالمية اليوم هم أبناء أولǞك الذدعوى هيكل أن 
  261                الذمة إمام املسلمني

  262              .نقȐ دعوى Ʈمد هيكل 
دعوى هيكل أن الكفار الذين يعيشون يف ديار اإلسالم ال ينتقȐ عهدهم إال بالتلبس بالنواقȐ املتفق 

  265                .عليها بني العلماء
  268          .نقȐ كالم هيكل وإبطال شبهاته يف هذه املسǖلة

  268  . وسيلة إلبطال الشرائع مثلها استدالله باخلالف وهو بدعة شنيعة Ɓ تعرف: أوال 
  270    .ادعاǗه أن احلكم على الناس هو من باب الوالية وال والية من غري بيعة: ǭانيا
  270                .دعوى االفتǞات : ǭالثا 
ادعاǗه أنه بغياب حكم اإلسالم تغيب اجلهة اليت هلا حق احلكم والفصل يف النواقȐ املختلف  : رابعا

  271    .دار القول بŒǖم نقضوا العهد فتبقى دماǗهم معصومة فيها فال جيوز إص
قياسه احنراف أهل الذمة على احنراف املسلمني فكما ال يطالب املسلمون فال يطالب أهل  : خامسا
  273                    . الذمة

  275                . آǭار اجلواب–* 
  275          .احلكم الشرعي على كال التقديرين مع املناقشة 

ƆاǮز:  الفرع الǲيف حالة الع ƙ276          . واجب املسلم  
  276        . قاعدة االختيار واالضطرار والواجب يف احلالتني: أوال 
  277        .االنتفاع مبا عند الكفار مشروط بعدم هدم األصول : ǭانيا 
  278            خربات الكفارÝشروط االستفادة من  -ا
  281      . القضية  املقاصد املستفادة من عموم النصوص هي احلكم يف-ب

  283            .واجب األنظمة العربية اليوم : ǭالثا 
  283    . التǖكيد بǖن األصل هو عدم جواز استيزارهم واستعماهلم يف الوșائف-ا 

  285      الواجب على األنظمة اليت حتكم شعوبا إسالمية اليوم بوجه عام  
  286    .الشرعيكون األنظمة وضعية ال مينع من لزوم Ưاطبتها باخلطاب  –ب 
  288      .  العجز عن بعȐ الشرائع ال يبيح تعطيل ما قدر عليه منها-ج
  Ƈ.            291 عند األمة و اختالل موازين التق-د

  294              .    القسطاس املستقيم–هـ 
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  296                    اخلامتة
  297                  فهرس اɇيات

  304                 فهرس األحاديث
  307                فهرس اǭɇار واملوقوفات

  309                  فهرس األعالم
  310                قائمة املصادر واملراجع

  334                    امللخص
  340                . فهرس املوضوعات

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


