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 األحكام السلطانية والواليات الدينية
 الماوردي

والملوك والسالطين والوزراء  المتعلقة بالخلفاء ي األحكام آتاب یبحث ف
والبيعة وما یصدر  والوالة والقضاة مبتدأ بأوصاف اإلمام الخلقية والخلقية

والوزیر  عن اإلمام من توليات وما یتعلق بذلك من أحكام وتكلم عن الوزارة
 تعلق به وآذلك والة األمصار، والقضاة وتوليتهم وقتال أهل الردة،وما ی

وأقسام الوالیات آوالیة الحج ووالیة الصدقات ووالیة المظالم ووالیة 
 ن األحكام السلطانيةعن الخراج، وغير ذلك م المال، والكالم

 الباب األول 

 في عقد اإلمامة

سياسة الدنيا، وعقدها لمن اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدین و

واختلف في وجوبها . یقوم بها في األمة واجب باإلجماع وإن شذ عنهم األصم

فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقالء ? هل وجبت بالعقل أو بالشرع

من التسليم لزعيم یمنعهم من التظالم ویفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولوال 

مهملين وهمجًا مضاعين، وقد قال األفوه األودي وهو الوالة لكانوا فوضى 

 : شاعر جاهلي من البسيط

سـادوا وال سراة إذا جهـالـهـم  ال یصلح الناس فوضى ال سراة لهم
بل وجبت بالشرع دون العقل، ألن اإلمام یقوم بأمور شرعية قد : وقالت طائفة أخرى

كن العقل موجبًا لها، وإنما أوجب العقل آان مجونًا في العقل أن ال یرد التعبد بها، فلم ی
ویأخذ بمقتضى العدل . أن یمنع آل واحد نفسه من العقالء عن التظالم والتقاطع

التناصف والتواصل، فيتدبر بعقل ال بعقل غيره، ولكن جاء الشرع بتفویض األمور إلى 
يعوا الرسول یا أیها الذین آمنوا أطيعوا اهللا وأط: " وليه في الدین، قال اهللا عز وجل

 ".وأولي األمر منكم 
وروى هشام بن عروة . ففرض علينا طاعة أولي األمر فينا وهم األئمة المتأمرون علينا

سيليكم بعدي : "عن أبي طالع عن أبي هریرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
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ما وافق والة فيليكم البر ببره، ویليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في آل 
 ".الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم

فإذا ثبت وجوب اإلمامة ففرضها على الكفایة آالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو 
أحدهما أهل : وإن لم یقم بها أحد خرج من الناس فریقان. أهلها سقط فرضها على الكفایة

والثاني أهل اإلمامة حتى ینتصب أحدهم لإلمامة، االختيار حتى یختاروا إمامًا لألمة، 
وليس على من عدا هذین الفریقين من األمة في تأخير اإلمامة حرج وال مأثم، وإذا تميز 

هذان الفریقان من األمة في فرض اإلمامة وجب أن یعتبر آل فریق منهما بالشروط 
 .المعتبرة فيه

أحدها العدالة الجامعة لشروطها والثاني : ةفأما أهل االختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثالث
. العلم الذي یتوصل به إلى معرفة من یستحق اإلمامة على الشروط المعتبرة فيها

والثالث الرأي والحكمة المؤدیان إلى اختيار من هو لإلمامة أصلح وبتدبير المصالح 
مزیة تقدیم أقوم وأعرف وليس لمن آان في بلد اإلمام على غيره من أهل البالد فضل 

بها عليه وإنما صار من یحضر ببلد اإلمام متوليًا لعقد اإلمامة عرفًا ال شرعًا؛ لسبوق 
 .علمهم بموته وألن من یصلح للخالفة في األغلب موجودون في بلده

. العدالة على شروطها الجامعة: وأما أهل اإلمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة أحدها
سالمة الحواس من :  االجتهاد في النوازل واألحكام والثالثالعلم ليؤدي إلى: والثاني

سالمة األعضاء من : والرابع. السمع والبصر واللسان ليصبح معها مباشرة ما یدرك بها
الرأي المفضي إلى سياسة : نقص یمنع عن استيفاء الحرآة وسرعة النهوض والخامس

ؤدیة إلى حمایة البيضة وجهاد الشجاعة والنجدة الم: والسادس. الرعية وتدبير المصالح
النسب وهو أن یكون من قریش لورود النص فيه وانعقاد اإلجماع عليه، : العدو، والسابع

وال اعتبار بضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس، ألن أبا بكر الصدیق رضي اهللا 
الوا عنه احتج یوم السقيفة على األنصار في دفعهم عن الخالفة عن المشارآة فيها حين ق

منا أمير ومنكم أمير تسليمًا لروایته وتصدیقًا لخبره ورضوا بقوله نحن األمراء وأنتم 
 .قدموا قریشًا وال تقدموها: الوزراء، وقال النبي صلى اهللا عليه مسلم

 .ليس مع هذا النص المسلم شبهة لتنازع فيه وال قول لمخالف له
والثاني بعهد اإلمام من . عقد والحلأحدهما باختيار أهل ال: واإلمامة تنعقد من جهتين

فآما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد، فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به : قبل
اإلمامة منهم على مذاهب شتى، فقالت طائفة ال تنعقد إال بجمهور أهل العقد والحل من 

هب مدفوع ببيعة أبي آل بلد ليكون الرضاء به عامًا والتسليم إلمامته إجماعًا، وأهذ مذ
بكر رضي اهللا عنه على الخالفة باختيار من حضرها ولم ینتظر ببيعته قدوم غائب 

أقل من تنعقد به منهم اإلمامة خمسة یجتمعون على عقدها أو : وقالت طائفة أخرى. عنها
أحدهما أن بيعة أبي بكر رضي اهللا عنه : یعقدها أحدهم برضا األربعة استالال بأمرین

عمر بن الخطاب وأبو عبيدة : بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهمانعقدت 
بن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذیفة رضي اهللا عنهم 
والثاني أن عمر رضي اهللا عنه جعل الشورى في ستة ليعقد ألحدهم برضا الخمسة، 

وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد . لبصرةوهذا قول أآثر الفقهاء والمتكلمين من أهل ا
بثالثة یتوالها أحدهم برضا االثنين ليكونوا حاآما وشاهدین آما یصح عقد النكاح بولي 

تنعقد بواحد، ألن العباس قال لعلي رضوان اهللا عليه : وقالت طائفة أخرى. وشاهدین
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بایع ابن عمه فال أمدد یدك أبایعك فيقول الناس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 .یختلف عليك اثنان، وألنه حكم وحكم واحد نافذ

فإذا اجتمع أهل العقد والحل لالختيار تصفحوا أحوال أهل اإلمامة الموجودة فيهم 
شروطها فقدموا للبيعة منهم أآثرهم فضًال وأآملهم شروطًا ومن یسرع الناس إلى 

ن الجماعة من أداهم االجتهاد إلى طاعته وال یتوقفون عن بيعته، فإذا تعين لهم من بي
اختياره عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بایعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له اإلمامة فلزم 
آافة األمة الدخول في بيعته واالنقياد لطاعته، وإن امتنع من اإلمامة ولم یجب إليها لم 

، وعدل عنه إلى من یجبر عليها ألنها عقد مراضاة واختيار ال یدخله إآراه وال إجبار
سواه من مستحقيها، فلو تكافأ في شروط اإلمامة اثنان قدم لها اختيارًا أسنهما وإن لم 

تكن زیادة السن مع آمال البلوغ شرطًا، فإن بویع أصغرهما سنًا جاز، ولو آان أحدهما 
أعلم واآلخر أشجع روعي في االختيار ما یوجبه حكم الوقت، فإن آانت الحاجة إلى 

الشجاعة أدعى النتشار الثغور وظهور البغاة آان األشجع أحق، وإن آانت فضل 
الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدماء وظهور أهل البدع آان األعلم أحق فإن 

وقف االختيار على واحد من اثنين فتنازعاها فقد قال بعض الفقهاء یكون قدحًا لمنعهما 
هور العلماء والفقهاء أن التنازع فيها ال یكون والذي عليه جم. منها ویعدل إلى غيرهما

قدحًا مانعًا، وليس طلب اإلمامة مكروهًا، فقد تنازع فيها أهل الشورى فما رد عنها 
 .طالب وال منع منها راغب

یقرع بينهما : واختلف الفقهاء فيما یقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهما، فقالت طائفة
بل یكون أهل االختيار بالخيار في بيعة أیهما شاءوا : ونوقال آخر. ویقدم من قرع منهما

من غير قرعة، فلو تعين ألهل االختيار واحد هو أفضل الجماعة فبایعوه على اإلمامة 
وحدث بعده من هو أفضل منه؛ ولو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود األفضل نظر، فإن 

 أو آون المفضول أطوع في آان ذلك لعذر دعا إليه من آون األفضل غائبًا أو مریضًا
وإن بویع لغير عذر . الناس وأقرب في القلوب انعقدت بيعة المفضول وصحت إمامته

فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحت إمامته؛ فذهبت طائفة منهم الجاحظ إلى أن بيعته ال 
 تنعقد؛ ألن االختيار إذا دعا إلى أولي األمرین لم یجز العدول عنه إلى غيره مما ليس

وقال األآثر من الفقهاء والمتكلمين تجوز إمامته : بأولى آاالجتهاد في األحكام الشرعية
وصحت بيعته، وال یكون وجود األفضل مانعًا من إمامة المفضول إذا لم یكن مقصرًا 

عن شروط اإلمامة، آما یجوز في والیة القضاء تقليد المفضول مع وجود األفضل، ألن 
االختيار وليست معتبرة في شروط االستحقاق، فلو تفرد في زیادة الفضل مبالغة في 

الوقت بشروط اإلمامة واحد لم یشرك فيها غيره تعينت فيها اإلمامة ولم یجز أن یعدل 
 .بها عنه إلى غيره

واختلف أهل العلم في ثبوت إمامته وانعقاد والیته بغير عقد وال اختيار؛ فذهب بعض 
انعقاد إمامته وحمل األمة على طاعته وإن لم یعقدها فقهاء العراق إلى ثبوت والیته و

وذهب جمهور . أهل االختيار، ألن مقصود االختيار تمييز المولى وتمييز هذا بصفته
الفقهاء والمتلكمين إلى أن إمامته ال تنعقد إال بالرضا واالختيار لكن یلزم أهل االخيتار 

قد ال یتم إال بعقد، وآالقضاء إذا لم یكن فإن اتفقوا أتموا؛ ألن اإلمامة ع: عقد اإلمامة له
من یصلح له إال واحد لم یصر قاضيًا حتى یواله؛ فرآب بعض من قال بذلك إذا لم یكن 

من یصلح له إال واحد لم یصر قاضيًا حتى یواله؛ فرآب بعض من قال بذلك المذهب 
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ير المنفرد وقال بعضهم ال یص. هذا الباب وقال یصير قاضيًا إذا تفرد بصفته إمامًا
قاضيًا وإن صار المنفرد إمامًا، وفرق بينهما بأن القضاء نيابة خاصة یجوز صرفه عنه 

مع بقائه على صفته، فلم تنعقد والیته إال بتقليد مستنيب له واإلمامة من الحقوق العامة 
المشترآة بين حق اهللا تعالى وحقوق اآلدميين ال یجوز صرف من استقرت فيه إذا آان 

 . فلم یفتقر تقليد مستحقها مع تميزه إلى عقد مستثبت لهعلى صفة
وإذا عقدت اإلمامة إلمامين في بلدین لم تنعقد إمامتهما ألنه ال یجوز أن یكون لألمة 

 .إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه
واختلف الفقهاء في اإلمام منهما منها؛ فقالت طائفة هو الذي عقدت له اإلمامة في البلد 

ي مات فيها من تندمه ألنهم بعقدها أخص وبالقيام بها أحق وعلى آافة األمة في الذ
األمصار آلها أن یفوضوا عقدها إليهم ویسلموها لمن بایعوه لئال ینتشر األمر باختالف 

وقال آخرون بل على آل واحد منهما أن یدفع اإلمامة عن نفسه . اآلراء وتباین األهواء
. لسالمة وحسمًا للفتنة ليختار أهل العقد أحدهما أو غيرهماویسلمها إلى صاحبه طلبًا 

وقال آخرون بل یقرع بينهما دفعًا للتنازع وقطعًا للتخاصم فأیهما قرع آان باإلمامة 
والصحيح في ذلك وما عليه الفقهاء المحققون أن اإلمامة ألسبقهما بيعة وعقدًا . أحق

فإذا تعين السابق . ان النكاح ألسبقهما عقدًاآالوليين في نكاح المرأة إذا زوجاها باثنين آ
منهما استقرت له اإلمامة وعلى المسبوق تسليم ألمر إليه والدخول في بيعته، وإن عقدت 
اإلمامة لهما في حال واحد لم یسبق بها أحدهما فسد العقدان، واستأنف العقد ألحدهما أو 

ف أمرهما على الكشف فإن لغيرهما وإن تقدمت بيعة أحدهما أشكل المتقدم منهما وق
تنازعاها وادعى آل واحد منهما أنه األسبق لم تسمع دعواه ولم یحلف عنه وهكذا لو 

قطع التنازع فيها وسلمها أحدهما إلى اآلخر لم تستقر إمامته إال ببينة تشهد بتقدمه، ولو 
 له أقر له بالتقدم خرج المقر ولم تستقر لآلخر ألنه مقر في حق المسلمين، فإن شهد

المقر بتقدمه فيها مع شاهد آخر سمعت شهادته إن ذآر اشتباه األمر عليه عند التنازع 
 .ولم یسمع منه إن لم یذآر االشتباه لما في القولين من التكاذب

: وإذ دام االشتباه بينهما بعد الكشف ولم تقم بينة ألحدهما بالتقدم لم یقرع بينهما ألمرین
 .عة ال مدخل لها في العقودأحدهما أن اإلمامة عقد والقر

أن اإلمامة ال یجوز االشتراك فيها والقرعة ال مدخل لها فيما ال یصح االشتراك : والثاني
فيها آالمناآح، وتدخل فيما یصح فيه االشتراك آاألموال ویكون دوام هذا االشتباه مبطًال 

وا العدل بها عنهما لعقد اإلمامة فيهما ویستأنف أهل االختيار عقدهما ألحدهما، فلو أراد
إلى غيرهما، فقد قيل بجوازه لخروجهما عنهما، وقيل ال یجوز ألن البيعة لهما قد 

 .صرفت اإلمامة عمن عداهما وألن، االشتباه ال یمنع ثبوتها في أحدهما
وأما انعقاد اإلمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد اإلجماع على جوازه ووقع االتفاق على 

أن أبا بكر رضي اهللا عنه :  المسلمون بهما ولم یتناآروهما، أحدهماصحته ألمرین عمل
 .عهد بها إلى عمر رضي اهللا عنه فأثبت المسلمون إمامته بعهده

أن عمر رضي اهللا عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها : والثاني
 منها، وقال علي وهم أعيان العصر اعتقادًا لصحة العهد بها وخرج باقي الصحابة

للعباس رضوان اهللا عليهما حين عاتبه على الدخول في الشورى آان أمرًا عظيمًا من 
أمور اإلسالم لم أر لنفسي الخروج منه فصار العهد بها إجماعًا في انعقاد اإلمامة، فإذا 
ن أراه اإلمام أن یعهد بها فعليه أن یجهد رأیه في األحق بها واألقوم بشروطها، فإذا تعي
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له االجتهاد في واحد نظر فيه، فإن لم یكن ولدًا وال والدًا جاز أن ینفرد بعقد البيعة له 
وإن لم یستشر فيه أحدًا من أهل االختيار، لكن اختلفوا هل ظهور . وبتفویض العهد إليه

فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أن رضا ? الرضا منهم شرطًا في انعقاد بيعته أوًال
 لبيعته شرط في لزومها لألمة، ألنها حق یتعلق بهم فلم تلزمهم إال برضا أهل االختيار

والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضا بها غير معتبر، ألن بيعة . أهل االختيار منهم
عمر رضي اهللا عنه لم تتوقف على رضا الصحابة؛ وألن اإلمام أحق بها فكان اختياره 

 ولي العهد ولدًا أو والدًا فقد اختلف في جواز فيها أمضى، وقوله فيها أنفذ؛ وإن آان
ال یجوز أن ینفرد بعقد البيعة لولد وال : أحدها. انفراده بعقد البيعة له على ثالثة مذاهب

لوالد حتى یشاور فيه أهل االختيار فيرونه أهًال لها فيصح منه حينئذ عقد البيعة لولد وال 
هًال لها فيصح منه حينئذ عقد البيعة له ألن لوالد حتى یشاور فيه أهل االختيار فيرونه أ

ذلك منه تزآية له تجري مجرى الشهادة؛ وتقليده على األمة یجري مجرى الحكم وهو ال 
یجوز أن یشهد لوالد وال لولد وال یحكم لواحد منهما للتهمة العائدة إليه بما جبل من الميل 

لد ألنه أمير األمة نافذ األمر لهم یجوز أن ینفرد بعقدها لولد ووا: والمذهب الثاني. إليه
وعليهم فغلب حكم المنصب على حكم النسب ولم یجعل للتهمة طریقًا على أمانته وال 

سبيًال إلى معارضته وصار فيها آعهده بها إلى غير ولده ووالده وهل یكون رضا أهل 
. لوجهينعلى ما قدمناه من ا? االختيار بعد صحة العهد معتبرًا في لزومه لألمة أو ال

أنه یجوز أن ینفرد بعقد البيعة لوالده وال یجوز أن ینفرد بها لولد، ألن : والمذهب الثالث
الطبع یبعث على ممایلة الولد أآثر مما یبعث على ممایلة الوالد ولذلك آان آل ما یقتنيه 

في األغلب مذخورًا لولده دون والده؛ فأما عقدها ألخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه 
 .فكعقدها للبعداء األجانب في جواز تفرده بها

وإذا عهد األمام بالخالفة إلى من یصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيه آان العهد 
في الوقت الذي یصح فيه نظر المولى؛ وقيل وهو األصح إنه ما بين عهد المولى وموته 

ليس لإلمام المولى عزل من لتنتقل عنه اإلمامة إلى المولى مستقرة بالقبول المتقدم، و
عهد إليه ما لم یتغير حاله وإن جاز له عزل من استنابه من سائر خلفائه، ألنه مستخلف 

لهم في حق نفسه فجاز له عزلهم ومستخلف لولي عهده في حق المسلمين فلم یكن له 
بعد عزله آما لم یكن ألهل االختيار عزل من بایعوه إذا لم یتغير حاله، فلو عهد اإلمام 

عزل األول إلى ثان آان عهد الثاني باطًال واألول على بيعته، فإن خلع األول نفسه لم 
وإذا استعفى ولي العهد لم یبطل عهده باالستعفاء حتى . یصح بيعة الثاني حتى یبتدئ

یعفى للزومه من جهة المولي ثم نظر، فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وال إعفاؤه وآان 
جهتي المولى والمولي؛ ویعتبر شروط اإلمامة في المولى من العهد على لزومه من 

وقت العهد إليه وإن آان صغيرًا أو فاسقًا وقت العهد، وبالغًا عدًال عند موت المولي لم 
تصح خالفته حتى یستأنف أهل االختيار بيعته، وإذا عهد اإلمام إلى غائب هو مجهول 

ن موقوفًا على قدومه، فإن مات الحياة لم یصح عهده وإن آان معلوم الحياة وآا
المستخلف؛ ولي العهد على غيبته استقدمه أهل االختيار، فإن بعدت غيبته واستضر 

المسلمون بتأخير النظر في أمورهم استناب أهل االختيار نائبًا عنه یبایعونه بالنيابة دون 
قدوم الخليفة الخالفة فإذا قدم الخليفة الغائب انعزل المستخلف النائب وآان نظره قبل 

ماضيًا وبعد قدومه مردودًا ولو أراد ولي العهد قبل موت الخليفة أن یرد ما إليه من 
والیة إلى غيره لم یجز ألن الخالفة ال تستقر له إال بعد موت المستخلف؛ وهكذا لو قال 
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جعلته ولي عهدي إذا أفضت الخالفة إلي لم یجز ألنه في الحال ليس خليفة فلم یصح 
وإذا خلع الخليفة نفسه انتقلت إلى ولي عهده وقام خلعه مقام موته، ولو . خالفةعهده بال

عهد الخليفة إلى اثنين لم یقدم أحدهما على اآلخر جاز واختار أهل االختيار أحدهما بعد 
 .موته آأهل الشورى فإن عمر رضي اهللا عنه جعلها في ستة

ر ذات یوم مكروبًا فقال ما وجدت عم: حكى ابن إسحاق عن الزهري عن ابن عباس قال
فقلت هل لك في علي فقال إنه لها ألهل ? أقوم فيه وأقعد? أدري ما أصنع في هذا األمر

ولكنه رجل في دعابة وإني ألراه لو تولى أمرآم لحملكم على طریقة من الحق 
فقال لو فعلت لحمل ابن أبي معيط على رقاب ? تعرفونها، قال قلت فأین أنت من عثمان

 ثم لم تلتفت إليه العرب حتى تضرب عنقه، واهللا لو فعلت لفعل ولو فعل لفعلوا؛ الناس
قال إنه لزهو ما آان اهللا ليوليه أمر أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم مع ? قال فقلت فطلحة

قال إنه لبطل ولكنه یسأل عن الصح والمدبا لبقيع ? ما یعلم من زهوه، قال قلت فالزبير
قال ليس هناك إنه ? قال فقلت سعد بن أبي وقاص? ور المسلمينبالسوق أفذاك یلي أم

قال نعم ? لصاحب مقتب یقاتل عليه؛ فأما ولي أمر فال، قال فقلت فعبد الرحمن بن عوف
الرجل ذآرت لكنه ضعيف، إنه واهللا ال یصلح لهذا األمر یا ابن عباس إال القوي في 

قال . والجواد في غير إسرافغير عنف اللين من غير ضعف، والممسك من غير بخل، 
ابن عباس فلما جرحه أبو لؤلؤة وآیس الطبيب من نفسه وقالوا له أعهد جعلها شورى في 

هذا األمر إلى علي وبإزائه الزبير، وإلى عثمان وبإزائه عبد الرحمن بن : ستة وقال
عوف وإلى طلحة وبإزائه سعد بن أبي وقاص، فلما جاز الشورى بعد موت عمر رضي 

 عنه قال عبد الرحمن اجعلوا أمرآم إلى ثالثة منكم، فقال الزبير جعلت أمري إلى اهللا
علي، وقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد جعلت أمري إلى عبد الرحمن 

فصارت الشورى بعد الستة هؤالء الثالثة وخرج منها أولئك الثالثة، فقال عبد الرحمن 
ه واهللا عليه شهيد ليحرص على صالح األمة فلم یجبه أیكم یبرأ من هذا األمر ونجعله إلي

أحد، فقال عبد الرحمن أتجعلونها إلي وأخرج نفسي منه واهللا علي شهيد على أني ال 
آلوآم نصحًا فقاال نعم فقال قد فعلت فصارت الشورى بعد الستة في ثالثة ثم بعد الثالثة 

لناس ما عندهم فلما أجنهم في اثنين علي وعثمان ثم مضى عبد الرحمن ليستعلم من ا
الليل استدعى المسور بن مخرمة وأشرآه معه ثم حضر فأخذ على آل واحد منهما 

العهود أیهما بویع ليعمل بكتاب اهللا وسنة نبيه ولئن بایع لغيره ليسمعن وليطيعن ثم بایع 
 عثمان بن عفان فكانت الشورى التي دخل أهل اإلمامة فيها وانعقد اإلجماع عليها أصًال
في انعقاد اإلمامة بالعهد وفي انعقاد البيعة بعدد یتعين فيه اإلمامة ألحدهم باختيار أهل 
. الحل والعقد، فال فرق بين أن تجعل شورى في اثنين أو أآثر إذا آانوا عددًا محصورًا

ویستفا منها أن ال تجعل اإلمامة بعهده في غيرهم، فإذا تعينت باالختيار في أحدهم جاز 
ت إليه اإلمامة أن یعهد بها إلى غيرهم، فإذا تعينت باالختيار في أحدهم جاز لمن أفض

لمن أفضت إليه اإلمامة أن یعهد بها إلى غيرهم، وليس ألهل االختيار إذا جعلها اإلمام 
شورى في عدد أن یختاروا أحدهم في حياة المستخلف العاهد إال أن یأذن لهم في تقدم 

مامة أحق فلم یجز أن یشارك فيها، فإن خافوا انتشار األمر االختيار في حياته ألنه باإل
بعد موته استأذنوه واختاروا إن أذن لهم، فإن صار إلى حال إیاس نظر، فإن زال عنه 

أمره وغرب عنه رأیه فهي آحاله بعد الموت في جواز االختيار، وإن آان على تمييزه 
 .وصحة رأیه لم یكن لهم االختيار إال عن إذنه
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ابن إسحاق أن عمر رضي اهللا لما دخل منزله مجروحًا سمع هدة فقال ما شأن حكى 
قالوا یریدون الدخول عليك فأذن لهم، فقالوا اعهد یا أمير المؤمنين استخلف ? الناس

علينا عثمان؛ فقال آيف یحب المال والجنة فخرجوا من عنده، ثم سمع لهم هدة فقال ما 
ليك فأذن لهم فقالوا استخلف علينا علي بن أبي قالوا یریدون الدخول ع? شأن الناس

طالب، قال إذن یحملكم على طریقة هي الحق، قال عبد اهللا بن عمر فاتكأت عليه عند 
ویجوز . فقال یا بني أتحملها حيًا وميتًا? ذلك وقلت یا أمير المؤمنين وما یمنعك منه

هل العهد، فال یصح إال للخليفة أن ینص على أهل االختيار آما یجوز له أن ینص على أ
 .اختيار من نص عليه آما ال یصح إال تقليد من عند إليه ألنهما من حقوق خالفته

ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أآثر ورتب الخالفة فيهم فقال الخليفة بعدي فالن فإن مات 
ى فالخليفة بعد موته فالن فإن مات فالخليفة بعده فالن جاز وآانت الخالفة متنقلة إل

الثالثة على ما رتبها، فقد استخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مؤتة زید بن 
حارثة وقال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد اهللا بن رواحة فإن أصيب 
فليرتض المسلمون رجًال فتقدم زید فقتل، فأخذ الرایة جعفر وتقدم فقتل، أخذ الرایة عبد 

 فقتل فاختار المسلمون بعده خالد بن الوليد، وإذ فعل النبي صلى اهللا اهللا بن رواحة فتقدم
فإن قيل هي عقد والیة على صفة . عليه وسلم ذلك في اإلمارة جاز مثله في الخالفة

قيل هذا من المصالح العامة . وشرط والوالیات ال یقف عقدها على الشروط والصفات
فقد عمل بذلك في الدوليتن لم ینكر عليه التي یتسع حكمها على أحكام العقود الخاصة، 

أحد من علماء العصر، هذا سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزیز ثم بعده 
ولئن لم یكن سليمان حجة فإقرار من عاصره من علماء التابعين . إلى یزید بن عبد الملك

ضي اهللا عنه في ومن ال یخافون في الحق لومة الئم هو الحجة؛ وقد رتبها الرشيد ر
ثالثة من بنيه في األمين ثم المأمون ثم المؤتمن عن مشورة من عاصره، في فضالء 

العلماء؛ فإذا عهد الخليفة إلى ثالثة رتب الخالفة فيهم ومات والثالثة أحياء آانت الخالفة 
من بعده لألول، ولم مات األول في حياة الخليفة آانت الخالفة بعده للثاني، ولو مات 

ول والثاني في حياة الخليفة فالخالفة بعده للثالث ألنه قد استقر لكل واحد من الثالثة األ
بالعهد إليه حكم الخالفة بعهد، ولو مات الخليفة والثالثة من أولياء عهده أحياء وأفضت 
الخالفة إلى األول منهم فأراد أن یعهد بها إلى غير االثنين مما یختاره لها، فمن الفقهاء 

فقد . ه من ذلك حمال على مقتضى الترتيب إال أن یستنزل عنها مستحقها طوعًامن منع
عهد السفاح إلى المنصور رحمهما اهللا وجعل العهد بعهد لعيسى بن موسى فأراد 

المنصور تقدیم المهدي على عيسى فاستنزله عن العهد عنوًا لحقه فيه وفقهاء الوقت 
ه عن والیة العهد قسرًا حتى استنزل على توافر وتكاثر لم یروا له فسحة في صرف

والظاهر من مذهب الشافعي رحمه اهللا وما عليه جمهور الفقهاء أنه یجوز . واستطيب
لمن أفضت إليه الخالفة من أولياء العهد أن یعهد بها إلى من شاء ویصرفها عمن آان 

 مرتبًا معه ویكون هذا الترتيب مقصورًا على من یستحق الخالفة منهم بعد موت
المستخلف فإذا أفضت الخالفة منهم إلى أحدهم على مقتضى الترتيب صار أملك بها 

بعهد في العهد بها إلى من شاء، ألنه قد صار فإفضاء الخالفة إليه عام الوالیة نافذ األمر 
فكان حقه فيها أقوى وعهده بها أمضى وخلف هذا ما فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لى جيش مؤتة؛ ألنه آان ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في وسلم من ترتيب أمرائه ع
الحياة حتى لم تنتقل أمورهم إلى غيره وهذا یكون بعد انتقال األمر بموته إلى غيره 
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وأما استطابة المنصور نفس عيسى بن موسى فإنما أراد به تألف . فافترق حكم العهدین
فؤ بينهم منتشر وفي أحشائهم نفور أهله ألنه آان في صدر الدولة والعهد قریب والتكا

موهن ففعله سياسة وإن آان في الحكم سائغًا فعلى هذا لو مات األول من أولياء العهد 
الثالثة بعد إفضاء الخالفة إليه ولم یعهد إلى غيرهما آان الثاني هو الخليفة بعده بالعهد 

ا الثاني قبل عهده صار األول وقدم على الثالث اعتبارًا بحكم الترتيب فيها، ولو مات هذ
الثالث هو الخليفة بعده ألن صحة عهد العاهد تقتضي ثبوت حكمه في الثالثة ما لم یجدد 

بعده عهدًا یخالفه فيصير العهد في األول من الثالثة حتمًا وفي الثاني والثالث موقوفًا 
لثاني ألنه ال یجوز أن یعدل عن األول فانحتم، ویجوز أن یعدل على هذا المذهب عن ا

والثالث فوقف، ولو مات األول من الثالثة بعد إفضاء الخالفة إليه من غير أن یعهد إلى 
أحد فأراد أهل االختيار أن یختاروا للخالفة غير الثاني لم یجز وآذلك لو مات الثاني بعد 

إفضاء الخالفة إليه لم یجز أن یختاروا لها غير الثالث وإن جاز أن یعهد بها الثاني إلى 
ر الثالث، ألن العهد نص ال یستعمل االختيار إال مع عدمه ولكن لو قال الخليفة العاهد غي

قد عهدت إلى فالن، فإن مات بعد إفضاء الخالفة إليه فالخليفة بعده فالن لم تصح خالفة 
الثاني ولم ینعقد عهده بها ألنه لم یعهد إليه في الحال وإنما جعله ولي عهده بعد إفضاء 

  األول،الخالفة إلى
وقد یجوز أن یموت قبل إفضائها إليه فال یكون عهد الثاني بها منفذًا فلذلك بطل وجاز 

لألول بعد إفضاء الخالفة إليه أن یعهد بها إلى غيره، وإن مات من غير عهد جاز ألهل 
قد یجوز أن یموت قبل إفضائها إليه فال یكون عهد الثاني بها منفذًا .االختيار اختيار غيره

ك بطل وجاز لألول بعد إفضاء الخالفة إليه أن یعهد بها إلى غيره، وإن مات من فلذل
 .غير عهد جاز ألهل االختيار اختيار غيره

فإذا استقرت الخالفة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم آافة األمة أن یعرفوا إفضاء 
هل الدین تقوم بهم الخالفة إلى مستحقها بصفاته وال یلزم أن یعرفوه بعينه واسمه إال أ

واجب على الناس آلهم معرفة : وقال سليمان بن جریر. الحجة وبيعتهم تنعقد الخالفة
والذي عليه جمهور الناس أن . اإلمام بعينه واسمه آما عليهم معرفة اهللا ومعرفة رسوله

معرفة اإلمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل، وليس على آل أحد أن یعرفه بعينه 
سمه إال عند النوازل التي تحوج إليه، آما أن معرفة القضاة الذین ینعقد بهم األحكام وا

والفقهاء الذین یفتون في الحالل والحرام تلزم العامة على الجملة دون التفصيل إال عند 
النوازل المحوجة إليهم، ولو لزم آل واحد من األمة أن یعرف اإلمام بعينه واسمه 

ما جاز تختلف األباعد وألفضى ذلك إلى خلو األوطان ولصار من للزمت الهجر إليه ول
العرف خارجًا وبالفساد عائدًا، وإذا لزمت معرفته على التفصيل الذي ذآرناه فعلى آافة 

األمة تفویض األمور العامة إليه من غير افتيات عليه وال معارضة له ليقوم بما وآل 
مى خليفة أله خلف رسول اهللا صلى اهللا إليه من وجوه المصالح وتدبير األعمال، ویس

: عليه وسلم في أمته فيجوز أن یقال یا خليفة رسول اهللا وعلى اإلطالق فيقال الخليفة
فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه ولقوله ? واختلفوا هل یجوز أن یقال یا خليفة اهللا

  ".وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات: " تعالى
وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك ونسبوا قائله إلى الفجور وقالوا یستخلف من یغيب 

أو یموت واهللا ال یغيب وال یموت، وقد قيل ألبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه یا خليفة 
 .اهللا فقال لست بخليفة اهللا ولكني خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

أحدها حفظ الدین على أصوله المستقرة : ة عشرة أشياءوالذي یلزمه من األمور العام
وما أجمع عليه سلف األمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين 

له الصواب وأخذه بما یلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدین محروسًا من خلل 
 وقطع الخصام بين والثاني تنفيذ األحكام بين المتشاجرین: واألمة ممنوعة من زلل

الثالث حمایة البيضة : المتنازعين حتى تعم النصفة، فال یتعدى ظالم وال یضعف مظلوم
والذب عن الحریم ليتصرف الناس في المعایش وینتشروا في األسفار آمنين من تغریر 

والرابع إقامة الحدود لتصان محارم اهللا تعالى عن االنتهاك وتحفظ حقوق . بنفس أو مال
والخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى . من إتالف واستهالكعباده 

: ال تظفر األعداء بغرة ینتهكون فيها محرمًا أو یسفكون فيها لمسلم أو یعاهد دمًا
والسادس جهاد من عائد اإلسالم بعد الدعوة حتى ویدخل في الذمة ليقام بحق اهللا تعالى 

والسابع جبایة الفيء الصدقات على ما أوجبه الشرع نصًا . في إظهاره على الدین آله
واجتهادًا من غير خوف وال عسف والثامن تقدیر العطایا وما یستحق في بيت المال من 

غير سرف وال تقتير ودفعه في وقت ال تقدیم فيه وال تأخير، التاسع استكفاء األمناء 
ليهم من األموال لتكون األعمال وتقليد النصحاء فيما یفوض إليهم من األعمال ویكله إ

بالكفاءة مضبوطة واألموال باألمناء محفوظة، العاشر أن یباشر بنفسه مشارفة األمور 
وتصفح األحوال؛ لينهض بسياسة األمة وحراسة الملة، وال یعول على التفویض تشاغًال 

ود إنا جعلناك یا دا: " بلذة أو عبادة، فقد یخون األمين ویغش الناصح، وقد قال اهللا تعالى
 ".خليفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق وال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اهللا 

فليم یقتصر اهللا سبحانه على التفویض دون المباشرة وال عذره في االتباع حتى وصفه 
بالضالل، وهذا وإن آان مستحقًا عليه بحكم الدین ومنصب الخالفة فهو من حقوق 

آلكم راع وآلكم مسئول عن : " ال النبي عليه الصالة والسالمالسياسة لكل مسترع ق
 ".رعيته 

  (: من البسيط)ولقد أصاب الشاعر فيما وصف به الزعيم المدبر حيث یقول 
 رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا  وقـلـدوا أمـرآـم لـلـه درآـم

وال إذا عض مكروه به خـشـعـا  ال مترفًا إن رخاء العيش سـاعـده
یكون متبعـًا یومـًا ومـتـبـعـا  ا زال یحلب در الدهر أشـطـرهم

ضرعا مستحكم الرأي ال فخمًا وال  حتى استمر على شـزر مـریرتـه
 :  من البسيط- وآان وزیره -وقال محمد بن یزداد للمأمون 

أفي ال ینام وآل الناس نوام  من آان حارس دنيا إنه فمن
همان من أمره حل وإبرام  وآيف ترقد عينًا من تضيفه

إذا قام اإلمام بما ذآرناه من حقوق األمة فقد أدى حق اهللا تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب 
والذي یتغير به حاله فيخرج به عن . له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم یتغير حاله

ي عدالته أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص في بدنه، فأما الجرح ف: اإلمامة شيئان
والثاني ما تعلق فيه بشبهة، . أحدهما ما تابع فيه الشهوة: وهو الفسق فهو على ضربين

فأما األول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على 
المنكرات تحكيمًا للشهوة وانقيادًا للهوى، فهذا فسق یمنع من انعقاد اإلمامة ومن 

أ على من انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم یعد إلى استدامتها، فإذا طر
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یعود إلى اإلمامة بعوده إلى العدالة من : وقال بعض المتكلمين. اإلمامة إال بعقد جدید
وأما . غير أن یستأنف له عقد وال بيعة لعموم والیته ولحوق المشقة في استئناف بيعته

متأول بشبهة تعترض فيتأول لها خالف الحق، فقد الثاني منهما فمتعلق باالعتقاد ال
اختلف العلماء فيها، فذهب فریق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها 
ویخرج بحدوثه منها ألنه لما استوى حكم الكفر بتأویل وجب أن یستوي حالي الفسق 

 یمنع من انعقاد اإلمامة إنه ال. وقال آثير من علماء البصرة. الفسق بتأولي وغير تأویل
 .وال یخرج به منها آما ال یمنع من والیة القضاء وجواز الشهادة

أحدها نقص الحواس، والثاني نقص : وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثالثة أقسام
قسم یمنع من : األعضاء، والثالث نقص التصرف، فأما نقص الحواس فينقسم ثالثة أقسام

أحدهما :  یمنع منها، وقسم مختلف فيه، فأما القسم المانع منها فشيئاناإلمامة، وقسم ال
أحدهما ما آان عارضًا : زوال العقل، والثاني ذهاب البصر، فأما زوال العقل فضربان

مرجو الزوال آاإلغماء فهذا ال یمنع من انعقاد اإلمامة وال یخرج منها، ألنه مرض قليل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في مرضه اللبس سریع الزوال، وقد أغمي على 

: والضرب الثاني ما آان الزمًا ال یرجى زواله آالجنون والخبل فهو على ضربين
أحدهما أن یكون مطبقًا دائمًا ال یتخلله إفاقة فهذا یمنع من عقد اإلمامة واستدامتها، فإذا 

ن یتخلله إفاقة یعود طرأ هذا بطلت به اإلمامة بعد تحققه والقطع به؛ والضرب الثاني أ
فإن آان زمان الخبل أآثر من زمان اإلفاقة فهو . بها إلى حال السالمة فينظر فيها

آالمستدیم یمنع من عقد اإلمامة واستدامتها ویخرج بحدوثه منها وإن آان زمان اإلفاقة 
واختلف في منعه من استدامتها، فقيل یمنع من : أآثر من الخبل منع من عقد اإلمامة

امتها آما یمنع من ابتدالها فإذا طرأ بطلت به اإلمامة، ألن في استدامته إخالًال استد
بالنظر المستحق فيه، وقيل ال یمنع من استدامة اإلمامة وإن منع من عقدها في االبتداء 

وأما ذهاب . ألنه یراعى في ابتداء عقدها سالمة آاملة وفي الخروج منها نقص آامل
امة واستدامتها فإذا طرأ بطلت به اإلمامة ألنه لما أبطل والیة البصر فيمنع من عقد اإلم

القضاء ومنع مع جواز الشهادة فأولى أن یمنع من صحة اإلمامة، وأما عشاء العين وهو 
أن ال یبصر عند دخول الليل فال یمنع من اإلمامة في عقد وال استدامة ألنه مرض في 

ن آان یعرف به األشخاص إذا رآها لم وأما ضعف البصر، فإ. زمان الدعة یرجى زواله
 .یمنع من اإلمامة، وإن آان یدرك األشخاص وال یعرفها منع من اإلمامة عقدًا واستدامة

أحدهما الخشم في : وأما القسم الثاني من الحواس التي ال یؤثر فقدها في اإلمامة فشيئان
ق به بين الطعوم فال والثاني فقد الذوق الذي یفر. األنف الذي ال یدرك به شم الروائح

 .یؤثر هذا في عقد اإلمامة ألنهما یؤثران في اللذة وال یؤثران في الرأي والعمل
وأما القسم الثالث من الحواس المختلف فيها فشيئان الصمم والخرس فيمنعان من ابتداء 

واختلف في الخروج بهما من . عقد اإلمامة، ألن آمال األوصاف بوجودهما مفقود
الت طائفة یخرج بهما منها آما یخرج بذهاب البصر لتأثيرهما في التدبير اإلمامة، فق
ال یخرج بهما من اإلمامة لقيام اإلشارة مقامهما فلم یخرج منها : وقال آخرون. والعمل

إن آان یحسن الكتابة لم یخرج بهما من اإلمامة، وإن : وقال آخرون. إال بنقص آامل
 ألن الكتابة مفهومة واإلشارة موهومة، واألول آان ال یحسنها خرج من اإلمامة بهما

من المذاهب أصح، وأما تمتمة اللسان وثقل السمع مع إدراك الصوت إذا آان عاليًا فال 
واختلف في ابتداء عقدها معهما، فقيل یمنع ذلك من . یخرج بهما من اإلمامة إذا حدثا
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 یمنع ألن نبي اهللا موسى ابتداء عقدها ألنهما نقص یخرج بهما عن حال الكمال، وقيل ال
 .عليه السالم لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوة فأولى أن ال یمنع من اإلمامة

أحدها ما ال یمنع من صحة اإلمامة في عقد : وأما فقد األعضاء فينقسم إلى أربعة أقسام
وال استدامة، وهو ما ال یؤثر فقده في رأي وال عمل وال نهوض وال یشين في المنظر، 

ك مثل قطع الذآر واألنثيين، فال یمنع من عقد اإلمامة وال من استدامتها بعد العقد وذل
ألن فقد هذین العضوین یؤثر في التناسل دون الرأي والحنكة فيجري مجرى العنة، وقد 

وسيدًا وحصورًا ونبيًا من : " وصف اهللا تعالى یحيى بن زآریا بذلك وأثنى عليه فقال
 ".الصالحين 

أحدهما أنه العنين الذي ال یقدر على إتيان النساء قال ابن مسعود : قوالنوفي الحصور 
والثاني أنه من لم یكن له ذآر یغشى به النساء أو آان آالنواة قاله سعيد بن . وابن عباس

المسيب، فلما لم یمنع ذلك من النبوة فأولى أن ال یمنع من اإلمامة، وآذلك قطع األذنين 
والقسم . ي وال عمل ولهما شين خفي یمكن أن یستتر فال یظهرألنهما ال یؤثران في رأ

الثاني ما یمنع من عقد اإلمامة ومن استدامتها، وهو ما یمنع من العمل آذهاب اليدین أو 
من النهوض آذهاب الرجلين، فال تصح معه اإلمامة في عقد وال استدامة لعجزه عما 

. الث ما یمنع من عقد اإلمامةوالقسم الث. یلزمه من حقوق ألمة في عمل أو نهضة
واختلف في منعه من استدامتها وهو ما ذهب به بعض العمل، أو فقد به بعض النهوض 

آذهاب إحدى اليدین أو إحدى الرجلين فال یصح معه عقد اإلمامة لعجزه عن آمال 
أحدهما یخرج به : التصرف، فإن طرأ بعد عقد اإلمامة ففي خروجه منها مذهبان للفقهاء

والمذهب الثاني أنه ال یخرج . إلمامة ألنه عجز یمنع من ابتدائها فمنع من استدامتهامن ا
والمذهب الثاني أنه ال . به من اإلمامة ألنه عجز یمنع من ابتدائها فمنع من استدامتها

یخرج به من اإلمامة وإن منع من عقدها، ألن المعتبر في عقدها آمال السالمة وفي 
واختلف في . والقسم الرابع ما ال یمنع من استدامة اإلمامة. صالخروج منها آمال النق

منعه من ابتداء عقدها وهو ما شان وقبح ولم یؤثر في عمل وال في نهضة آجدع األنف 
وسمل إحدى العينين، فال یخرج به من اإلمامة بعد عقدها لعدم تأثيره في شيء من 

 أحدهما أنه ال یمنع من عقدها وليس :وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان الفقهاء. حقوقها
ذلك من الشروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها والمذهب الثاني أنه یمنع من عقد 

اإلمامة وتكون السالمة منه شرطًا معتبرًا في عقدها ليسلم والة المللة من شين یعاب 
هذا فهو نقص في ونقص یزدرى فتقل الهيبة، وفي قلتها نفور من الطاعة، وما أدى إلى 

 .حقوق األمة
فأما الحجر فهو أن یستولي عليه أعوانه من . حجر وقهر: وأما نقص التصرف فضربان

یستبد بتنفيذ األمور من غير تظاهر بمعصية وال مجاهرة بمشاقة، فال یمنع ذلك من 
إمامته وال یقدح في صحة والیته ولكن ینظر في أفعال من استولى على أموره، فإن 

ریة على أحكام الدین ومقتضى العدل یجاز إقراره عليها تنفيذًا لها وإمضاء آنت جا
وإن آانت أفعاله خارجة . ألحكامها لئال یقف من األمور الدینية ما یعود بفساد على األمة

عن حكم الدین ومقتضى العدل لم یجز إقراره عليها ولزمه أن یستنصر من یقبض یده 
ن یصير مأسورًا في ید عدو قاهر ال یقدر على الخالص وأما القهر فهو أ. ویزیل تغلبه

منه فيمنع ذلك عن عقد اإلمامة له لعجزه عن النظر في أمور المسلمين، وسواء آان 
العد مشرآًا أو مسلمًا باغيًا، ولإلمة اختيار من عداه من ذوي القدرة، وإن أسر بعد أن 
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ه اإلمامة من نصرته وهو على عقدت له اإلمامة فعلى آافة األمة استنقاذه لما أوجبت
إمامته ما آان مرجو الخالص مأمول الفكاك إما بقتال أو فداء، فإن وقع اإلیاس منه لم 
یخل حال من أسره من أن یكون مشرآين أو بغاة مسلمين، فإن آان في أسر المشرآين 

خرج من اإلمامة لليأس من خالصه واستأنف أهل االختيار بيعة غيره على اإلمامة، 
إن عهد باإلمامة في حال أسره نظر في عهده، فإن آان بعد اإلیاس من خالصه آان ف

عهده باطًال ألنه عهد بعد خروجه من اإلمامة فلم یصح منه عهد، وإن عهد قبل اإلیاس 
من خالصه وقت هو فيه مرجو الخالص صح عهده لبقاء إمامته واستقرت إمامة ولي 

، فلو خلص من أسره بعد عهده نظر في عهده باإلیاس من خالصه لزوال إمامته
خالصه فإن آان بعد اإلیاس منه لم یعد إلى إمامته لخروجه منا باإلیاس واستقرت في 

ولي عهده وإن خلص قبل اإلیاس فهو على إمامته ویكون العهد في ولي العهد ثابتًا وإن 
ص فهو على لم یصر إمامًا وإن آان مأسورًا مع بغاة المسلمين، فإن آان مرجو الخال

إما أن یكونوا نصبوا ألنفسهم إمامًا أو لم : إمامته وإن لم یخل حال البغاة من أحد أمرین
ینصبوا فإن آانوا فوضى ال إمام هم فاإلمام مأسور في أیدیهم على إمامته ألنه بيعته لهم 

الزمة وطاعته عليهم واجبة فصار معهم آمصيره مع أهل العدل إذا صارت تحت 
 أهل االختيار أن یستنيبوا عنه ناظرًا یخلفه إن لم یقدر على االستنابة، فإن الحجر، وعلى

قدر عليها آان أحق باختبار من یستنيبه منهم، فإن خلع المأسور نفسه أو مات لم یصر 
المستناب إمامًا ألنها نيابة عن موجود فزالت بفقده، وإن آان أهل البغي قد نصبوا 

ه وانقادوا لطاعته فاإلمام المأسور في أیدیهم خارج من ألنفسهم إمامًا دخلوا في بيعت
اإلمامة باإلیاس من خالصه، ألنهم قد انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة وخرجوا 

بها عن الطاعة فلم یبق ألهل العدل بهم نصرة وللمأسور معهم قدرة، وعلى أهل 
فإن خلص المأسور لم یعد االختيار في دار العدل أن یعقدوا اإلمامة لمن ارتضوا لها، 

 .إلى اإلمامة لخروجه منها
وإذا تمهد ما وصفناه من أحكام اإلمامة وعموم نظرها في مصالح الملة وتدبير األمة، 

فالقسم : فإذا استقر عقدها لإلمام انقسم ما صدر عنه من والیات خلفائه أربعة أقسام
راء ألنهم یستنابون في جميع األول من تكون والیته عامة في األعمال العامة وهم الوز

والقسم الثاني من تكون والیته عامة في أعمال خاصة وهم . األمور من غير تخصيص
. أمراء األقاليم والبلدان ألن النظر فيما خصوا به من األعمال عام في جميع األمور

من تكون والیته خاصة في األعمال العامة وهم آقاضي القضاة ونقيب : والقسم الثالث
جيوش وحامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي الصدقات، ألن آل واحد منهم ال

من تكون والیته خاصة في : مقصور على نظر خاص في جميع األعمال، والقسم الرابع
األعمال الخاصة وهم آقاضي بلد أو إقليم أو مستوفي خراجه أو جابي صدقاته أو حامي 

نظر مخصوص العمل، ولكل واحد من ثغره أو نقيب جند، ألن آل واحد منهم خاص ال
 .هؤالء الوالة شروط تنعقد بها والیته ویصح معها نظره
 .ونحن نذآرها في أبوابها ومواضعها بمشيئة اهللا وتوفيقه

 الباب الثاني 
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 في تقليد الوزارة

وزارة تفویض ووزارة تنفيذ فأما وزارة التفویض فهو : والوزارة على ضربين

ض إليه تدبير األمور برأیه وإمضاءها على اجتهاده، أن یستوزر اإلمام من یفو

وليس یمتنع جواز هذه الوزارة، قال اهللا تعالى حكایة عن نبيه موسى عليه 

واجعل لي وزیرًا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري : " الصالة والسالم

 ".وأشرآه في أمري 

لى اإلمام من فإذا جاز ذلك في النبوة آان في اإلمامة أجوز، وألن ما وآل إ

تدبير األمة ال یقدر على مباشرة جميعه إال باالستنابة، ونيابة الوزیر المشارك 

له في التدبير أصلح في تنفيذ األمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه وبها 

یكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل، ویعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط 

 ممضى اآلراء ومنفذ االجتهاد فاقتضى أن یكون اإلمامة إال النسب وحدة ألنه

على صفات المجتهدین، ویحتاج فيها إلى شرط زائد على شروط اإلمامة وهو 

أن یكون من أهل الكفایة فيما وآل إليه من أمر الحرب والخراج خبرة بهما 

ومعرفة بتفصيلهما فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى، فال یصل إلى 

لكفاة إال أن یكون منهم، آما ال یقدر على المباشرة إذا قصر عنهم، استنابة ا

وعلى هذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة، حكى أن المأمون رحمه اهللا 

إني التمست ألموري رجًال جامعًا لخصال الخير ذا عفة : آتب في اختيار وزیر

ته التجارب، إن اؤتمن في خالئقه واستقامة في طرائقه، قد هذبته اآلداب وأحكم

على األسرار قام بها وإن قلد مهمات األمور نهض فيها، یسكته الحلم وینطقه 
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العلم وتكفيه اللحظة وتغنيه اللحمة، له صولة األمراء وأناة الحكماء وتواضع 

العلماء وفهم الفقهاء، إن أحسن إليه شكر، وإن ابتلى باإلساءة صبر، ال یبيع 

 یسترق قلوب الرجال بخالبة لسانه وحسن بيانه، وقد نصيب یومه بحرمان غده،

جمع بعض الشعراء هذه األوصاف فأوجزها ووصف بعض وزراء الدولة 

 : العباسية بها فقال من الوافر

 إذا اشتبهت على الناس األمور  بدیهتـه وفـكـرتـه سـواء
إذا أعي المشاور والمـشـير  وأحزم ما یكون الدهـر یومـًا

إذا ضاقت من الهم الصـدور  للـهـم اتـسـاعوصدر فيه 
 فالصالح بنظره عام وما - وقل ما تكمل -فهذه األوصاف إذا آملت في الزعيم المدبر 

یناط برأیه وتدبيره تام، وإن اختلت فالصالح بحسبها یختل والتدبير على قدرها یعتل 
ة الممازجة لشروط ولئن لم یكن هذا من الشروط الدینية المحضة فهو من شروط السياس

فإذا آملت شروط هذه الوزارة . الدین لما یتعلق بها من مصالح األمة واستقامة الملة
فيمن هو أهل لها فصحة التقليد فيها معتبرة بلفظ الخليفة المستوزر ألنها والیة تفتقر إلى 

يد عقد والعقود ال تصح إال بالقول الصریح، فإن وقع له بالنظر وأذن له لم یتم التقل
حكمًا، وإن إمضاء الوالیة عرفًا حتى یعقد له الوزارة بلفظ یشتمل على شرطين أحدهما 

عموم النظر، والثاني النيابة، فإن اقتصر به على النيابة فقط أبهم ما استنابه فيه من 
عموم وخصوص أو تنفيذ وتفویض فلم تنعقد به الوزارة، وإذا جمع بينهما انعقدت 

أحدهما وهو باحكام العقود أخص أن یقول قد : كون من وجهينوتمت، والجمع بينهما ی
قلدتك ما إلى نيابة عني فتنعقد به الوزارة ألنه قد جمع له بين عموم النظر واالستنابة في 
النظر، فإن قال له نب عني فيما إلى احتمل أن تنعقد به الوزارة؛ ألنه قد جمع له في هذا 

تنابة واحتمل أن ال تنعقد به الوزارة ألنه إذن اللفظ بين الوجهين عموم النظر واالس
یحتاج إلى أن یتقدمه عقد واإلذن في أحكام العقود ال تصح به العقود، ولكن لو قال قد 
استنبتك فيما إلي انعقدت به الوزارة ألنه عدل عن مجرد اإلذن إلى ألفاظ العقود، ولو 

ي تصفحه أو تنفيذه أو في القيام به، قال فيما إلى لم تنعقد به الوزارة الحتماله أن ینظر ف
والعقد ال ینبرم بلفظ محتمل حتى یصله بما ینفي عنه االحتمال وليس یراعي فيما یباشره 

الخلفاء وملوك األمم من العقود العامة ال یراعي في الخاصة من الشروط المؤآدة 
 فيهم عرفًا أحدهما أن من عادتهم االآتفاء بيسير القول عن آثيره فصار ذلك: ألمرین

مخصوصًا، وربما استثقلوا الكالم فاقتصروا على اإلشارة غير أنه ليس یتعلق بها في 
الشرع حكم لناطق سليم فكلك خرجت بالشرع من عرفهم، والثاني أنهم لقلة ما یباشرونه 
من العقود بجعل نمو لهذا لحل في تأهبهم لها موجبًا لحمل لفظهم المجعل على الغرض 

والوجه الثاني وهو یعرف المنصب أشبه أن . االحتمال المجرد، فهذا وجهالمقصود دون 
یقول قد استوزرتك تعویًال على نيابتك فتنعقد به هذه الوزارة ألنه قد جمع بين عموم 

النظر فيما إليه بقوله استوزرتك، ألن نظر الوزارة عام وبين النيابة بقوله تعویال على 
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إلى وزارة التفویض، ولو قال قد فوضت إليك نيابتك فخرجت عن وزارة التنفيذ 
وزارتي احتمل أن تنعقد به هذه الوزارة أو ذآر التفویض فيها یخرجها عن وزارة 

التنفيذ إلى وزارة التفویض، ویحتمل أن ال تنعقد ألن التفویض من أحكام هذه الوزارة 
ذا لو قال قد فافتقر إلى عقد یتقدمه، واألول من االحتمالين أشبه بالصواب، فعلى ه

فوضنا إليك الوزارة صح ألن والة األمور یكنون عن أنفسهم بلفظ الجمع ویعظمون عن 
إفاضة الشيء إليهم فيرسلونه فيقوم قوله قد فوضنا إليك مقام قوله فوضت إليك وقوله 
الوزارة مقام قوله وزارتي، وهذا أفخم قول عقدت به وزارة التفویض وأوجزه، ولو 

عن أنفسهم بالجمع وترك اإلضافة لما تعلق به حكم التفرد واإلضافة آني غير الملوك 
لخروجه عن العرف المعهود، فأما إذا قال قد قلدناك الوزارة لم یصر بهذا القول من 

وزراء التفویض حتى یبينه بما یستحق به التفویض ألن اهللا تعالى یقول عن نبيه موسى 
هلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرآه في واجعل لي وزیرًا من أ: " صلوات اهللا عليه

 ".أمري 
فلم یقتصر على مجرد الوزارة حتى قرنها بشدة أزره وإشراآه في أمره، ألن اسم 

أحدها أنه مأخوذ من الوزر وهو الثقل ألنه : الوزارة مختلف في اشتقاقه على ثالثة أوجه
آال ال "  ومنه قوله تعالى الثاني أنه مأخوذ من الوزر وهو الملجأ. یحمل عن الملك أثقاله

والثالث أنه مأخوذ . أي ال ملجأ فسمي بذلك، ألن الملك یلجأ إلى رأیه ومعونته" وزر 
من األزر وهو الظهر، ألن الملك یقوى بوزیره آقوة البدن بالظهر وألي هذه المعاني 

 .آان مشتقًا فليس في واحد منها ما یوجب االستبداد باألمور
 به وزارة التفویض فالنظر فيها وإن آان على العموم معتبر بشرطين وإذا تقرر ما تنعقد

أحدهما یختص بالوزیر وهو مطالعة اإلمام لما . یقع الفرق بهما بين اإلمامة والوزارة
والثاني مختص . أمضاه من تدبير وأنفذه من والیة وتقليد لئال یصير باالستبداد آاإلمام

وتدبيره األمور ليقر منها ما وافق الصواب باإلمام وهو أن یتصفح أفعال الوزیر 
ویستدرك ما خالفه ألن تدبير األمة إليه موآول على اجتهاد محمول، ویجوز لهذا 

الوزیر أن یحكم بنفسه وأن یقلد الحكام آما یجري ذلك اإلمام ألن شروط الحكم فيه 
. معتبرةویجوز أن ینظر في المظالم ویستنيب فيها ألن شروط المظالم فيه . معتبرة

. ویجوز أن یتولى الجهاد بنفسه، وأن یقلد من یتواله ألن شروط الحرب فيه معتبرة
ویجوز أن یباشر تنفيذ األمور التي دبرها، وأن یستنيب في تنفيذها، ألن شروط الرأي 

وآل ما صح من اإلمام صح من الوزیر إال ثالثة أشياء، أحدها . والتدبير فيه معتبرة
والثاني أن لإلمام أن . إلمام أن یعهد إلى من یرى وليس ذلك للوزیروالیة العهد، فإن ل

وللثالث أن لإلمام أن یعزل من قلده . یستعفي األمة من اإلمامة وليس ذلك للوزیر
الوزیر، وليس للوزیر أن یعزل من قلده اإلمام، وما سوى هذه الثالثة فحكم التفویض 

عارضه اإلمام في رد ما أمضاه، فإن إليه یقتضي جواز فعله وصحة نفوذه منه، فإن 
آان في حكم نفذ عن وجهه أوفى الوضع في حقه لم یجز نقض ما نفذ باجتهاده من حكم 

وال استرجاع ما فرق برأیه من مال، فإن آان في تقليد وال أو تجهيز جيش وتدبير 
حرب جاز لإلمام معارضته بعزل المولى والعدول بالجيش إلى حيث یرى، وتدبير 

ب بما هو أولى ألن لإلمام أن یستدرك ذلك من أفعال نفسه فكان أولى أن یستدرآه الحر
 .من أفعال وزیره

فلو قلد اإلمام واليًا على عمل وقلد الوزیر غيره على ذلك العمل نظر في أسبقهما بالتقليد 
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 فإن آان اإلمام أسبق تقليدًا فتقليده أثبت وال والیة لمن قلده الوزیر، وإن آان تقليد
الوزیر أسبق فإن علم اإلمام بما تقدم من تقليد الوزیر آان في تقليده اإلمام لغيره عزل 

األول واستئناف تقليد الثاني فصح الثاني دون األول، وإن لم یعلم اإلمام بما تقدم من 
تقليد الوزیر فتقليد الوزیر أثبت وتصح والیة األول دون الثاني، ألن تقليد الثاني الجهل 

وقال بعض أصحاب الشافعي رضي اهللا . األول ال یكون عزًال ولو علم بتقليدهبتقليد 
ال ینعزل األول مع علم اإلمام بحاله إذا قلد غيره حتى یعزله قوًال فيصير بالقول : عنه

معزوًال ال بتقليد غيره، فعلى هذا إن آان النظر مما ال یصح فيه االشتراك صح تقليدهما 
 فإن آان مماًال یصح فيه االشتراك آان تقليدهما موقوفًا على فكانا مشترآين في النظر،

عزل أحدهما وإقرار اآلخر؛ فإن تولى ذلك اإلمام جاز أن یعزل أیهما شاء ویقر اآلخر، 
 .وإن تواله الوزیر جاز أن یعزل من اختص بتقليده ولم یجز أن یعزل من قلده اإلمام

 
ل، ألن النظر فيها مقصور على رأي وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أق

اإلمام وتدبيره، وهذا الوزیر وسط بينه وبين الرعایا والوالة یؤدي عنه ما أمر وینفذ 
عنه ما ذآر ویمضي ما حكم ویخبر بتقليد الوالة وتجهيز الجيوش ویعرض عليه ما ورد 

مور وليس من مهم وتجدد من حدث ملم، ليعمل فيه ما یؤمر به، فهو معين في تنفيذ األ
بوال عليها وال متقلدًا لها، فإن شورك في الرأي آان باسم الوزارة أخص، وإن لم 

یشارك فيه آان باسم الواسطة والسفارة أشبه، وليس تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد وإنما 
یراعى فيها مجرد اإلذن وال تعتبر في المؤهل لها الحریة وال العلم، ألنه ليس له أن 

 وال تقليد فتعتبر فيه الحریة، وال یجوز له أن یحكم فيعتبر فيه العلم وإنما ینفرد بوالیة
أحدهما أن یؤدي إلى الخليفة، والثاني أن یؤدي عنه : هو مقصور النظر على أمرین

أحدها األمانة حتى ال یخون فيما قد أؤتمن عليه وال یغش : فيراعي فيه سبعة أوصاف
للهجة حتى یوثق بخبره فيما یؤدیه ویعمل على فيما قد استنصح فيه، والثاني صدق ا

والرابع . والثالث قلة الطمع حتى ال یرتشي فيما یلي وال ینخدع فيتساهل. قوله فيما ینهيه
أن یسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء، فإن العداوة تصد عن التناصف وتمنع 

. خليفة عنه ألنه شاهد له وعليهوالخامس أن یكون ذآورًا لما یؤدیه إلى ال. من التعاطف
والسادس الذآاء والفطنة حتى ال تدلس عليه األمور فتشتبه، وال تموه عليه فتلتبس، فال 

یصح مع اشتباهها عزم وال یصلح مع التباسها حزم، وقد أفصح بهذا الوصف وزیر 
 : المأمون محمد بن یزداد حيث یقول من الطویل

ن أخطأ المعنى فـذاك مـواتفإ  إصابة معنى المرء روح آالمـه
سـبـات فيقظته للـعـالـمـين  إذا غاب قلب المرء عن حفظ لفظه

والسابع أن ال یكون من أهل األهواء فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل 

ویتدلس عليه المحق من المبطل، فإن الهوى خادع األلباب وصارف له عن 

 ".حبك الشيء یعمي ویصم : " لمولذلك قال النبي صلى اهللا عليه وس. الصواب

 : قال الشاعر من السریع
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وأنصت السامع للقـائل  إنا إذا قلت دواعي الهوى
 نقضي بحكم عادل فاضل  واصطرع القوم بألبابهـم
نلفظ دون الحق بالباطل  ال نجعل الباطل حقـًا وال
فنحمل الدهر مع الحامل  تخاف أن تسفه أحالمنـا

یر مشارآًا في الرأي احتاج إلى وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة فإن آان هذا الوز
التي تؤدیه إلى صحة الرأي وصواب التدبير فإن في التجارب خبرة بعواقب األمور، 

وإن لم یشارك في الرأي لم یحتج إلى هذا الوصف وإن آان ینتهي إليه مع آثرة 
مقبوًال لما تضمنه معنى الممارسة، وال یجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن آان خبرها 

ما أفلح قوم أسندوا : " الوالیات المصروفة عن النساء لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم
 ".أمرهم إلى امرأة 

وألن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة 
الذمة وإن لم یجز األمور ما هو عليهم محظور، ویجوز أن یكون هذا الوزیر من أهل 

أن یكون وزیر التفویض منهم، ویكون الفرق بين هاتين الوزارتين بحسب الفرق بينهما 
أحدها أنه یجوز لوزیر التفویض مباشرة الحكم : في النظرین، وذلك من أربعة أوجه

والثاني أنه یجوز لوزیر التفویض أن . والنظر في المظالم، وليس ذلك لوزیر التنفيذ
والثالث أنه یجوز لوزیر التفویض أن ینفرد . د الوالة وليس ذلك لوزیر التنفيذیستبد بتقلي

والرابع أنه یجوز لوزیر . بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزیر التنفيذ
التفویض أن یتصرف في أموال بيت المال بقبض ما یستحق له ویدفع ما یجب فيه وليس 

هذه األربعة ما یمنع أهل الذمة منها إال أن یستطيلوا ذلك لوزیر التنفيذ، وليس فيما عدا 
فيكونوا ممنوعين من االستطالة؛ ولهذه الفروق األربعة بين النظيرین افترق في أربعة 

أحدها أن الحریة معتبرة في وزارة التفویض وغير معتبرة في : من شروط الوزارتين
فویض وغير معتبر في وزارة والثاني أن اإلسالم معتبر في وزارة الت. وزارة التنفيذ

التنفيذ والثالث أن العلم باألحكام الشرعية معتبر في وزارة التفویض وغير معتبر في 
والرابع أن المعرفة بأمري الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفویض . وزارة التنفيذ

ترقا في وغير معتبرة في وزارة التنفيذ، فافترقا في شروط التقليد من أربعة أوجه آما اف
 .حقوق النظر من أربعة أوجه واستویا فيما عداها من حقوق وشروط

ویجوز للخليفة أن یقلد وزیري تنفيذ على اجتماع وانفراد، وال یجوز أن یقلد وزیري 
تفویض على االجتماع لعموم والیتهما، آما ال یجوز تقليد إمامين ألنهما ربما تعارضا 

 ".لو آان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا : " د قال اهللا تعالىفي العقد والحل والتقليد والعزل وق
أحدها أن یفوض إلى : فإن قلد وزیري تفویض لم یخل حال تقليده لهما من ثالثة أقسام

آل واحد منهما عموم النظر، فال یصح لما قدمناه من دليل وتعليل وینظر في تقليدهما، 
سبق أحدهما اآلخر صح تقليد السابق فإن آان في وقت واحد بطل تقليدهما معًا، وإن 

والفرق بين فساد التقليد والعزل أن فساد التقليد یمنع من نفوذ ما . وبطل تقليد المسبوق
والقسم الثاني أن یشرك . تقدم من نظره، والعزل ال یمنع من نفوذ ما تقدم من نظره

رد به فهذا یصح بينهما في النظر على اجتماعهما فيه وال یجعل إلى واحد منهما أن ینف
وتكون الوزارة بينهما ال في واحد منهما، ولهما تنفيذ ما اتفق رأیهما عليه، وليس لهما 

تنفيذ ما اختلفا فيه ویكون موقوفًا على رأي الخليفة وخارجًا عن نظر هذین، وتكون هذه 
أحدهما اجتماعهما على تنفيذ : الوزارة قاصرة على وزارة التفویض المطلقة من وجهين
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ا اتفقا عليه، والثاني زوال نظرهما عما اختلفا فيه، فإن اتفقا بعد االختالف نظر، فإن م
آان عن رأي اجتمعا على صوابه بعد اختالفهما فيه دخل في نظرهما وصح تنفيذه 

منهما، ألن ما تقدم من االختالف ال یمنع من جواز االتفاق، وإن آان من متابعة أحدهما 
الرأي المختلف فيه فهو على خروجه من نظرهما ألنه ال یصح لصاحبه مع بقائهما على 

 .من النزیر تنفيذ ما ال یراه صوابًا
 

والقسم الثالث أن ال یشرك بينهما في النظر ویفرد آل واحد منهما بما ليس فيه لألخر 
إما أن یخص آل واحد منهما بعمل یكون فيه عام : نظر، وهذا یكون على أحد وجهين

ل مثل أن یرد إلى أحدهما وزارة بالد المشرق وإلى اآلخر وزارة بالد النظر خاص العم
المغرب، وإما أن یخص آل واحد منهما بنظر یكون فيه عام العمل خاص النظر مثل أن 

یستوزر أحدهما على الحرب واآلخر على الخراج فيصح التقليد على آال الوجهين، 
ن على عملين مختلفين، ألن وزارة غير أنهما ال یكونان وزیري تفویض ویكونان واليي

التفویض ما عمت ونفذ أمر الوزیرین بها في آل عمل وآل نظر، ویكون تقليد آل واحد 
منهما مقصورًا على ما خص به، وليس له معارضة اآلخر في نظره وعمله ویجوز 

للخليفة أن یقلد وزیرین وزیر تفویض ووزیر تنفيذ فيكون وزیر التفویض مطلق 
یر التنفيذ مقصورًا على تنفيذ ما وردت به أوامر الخليفة، وال یجوز التصرف ووز

لوزیر التنفيذ أن یولي معزوًال وال یعزل من واله الخليفة، وليس لوزیر التنفيذ أن یوقع 
عن نفسه وال عن الخليفة إال بأمره، ویجوز لوزیر التفویض أن یوقع عن نفسه إلى 

قيعاته، وال یجوز أن یوقع عن الخليفة إال بأمره عماله وعمال الخليفة ویلزمهم قبول تو
في عموم أو مخصوص، وإذا عزل الخليفة وزیر التنفيذ لم یعزل به أحد من الوالة، وإذا 

عزل وزیر التفویض انعزل به عمال التنفيذ ولم ینعزل به عمال التفویض ألن عمال 
ستخلف نائبًا عنه، وال التنفيذ نياب وعمال التفویض والة، ویجوز لوزیر التفویض أن ی

یجوز لوزیر التنفيذ أن یستخلف من ینوب عنه، ألن االستخالف تقليد فصح من وزیر 
التفویض ولم یصح من وزیر التنفيذ، وإذا نهى الخليفة وزیر التفویض عن االستخالف 
لم یكن له أن یستخلف، وإذا أذن لوزیر التنفيذ في االستخالف جاز له أن یستخلف ألن 

د من الوزیرین یتصرف عن أمر الخليفة ونهيه وإن افترق حكمهما مع إطالق آل واح
التقليد، وإذا فوض الخليفة تدبير األقاليم إلى والتها ووآل النظر فيها إلى المسئولين 

عليها آالذي عليه أهل زمامنا جاز لمالك آل إقليم أن یستوزر، وآان حكم وزیره معه 
 .ي اعتبار الوزارتين وأحكام النظرینآحكم وزیر الخليفة مع الخليفة ف

 الباب الثالث 

 في تقليد اإلمارة على البالد
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فأما : وإذا قلد الخليفة أميرًا على إقليم أو بلد آانت إمارته على ضربين عامة وخاصة
إمارة استكفاء بعقد عن اختيار وإمارة استيالء بعقد عن اضطرار : العامة فعلى ضربين
 تنعقد عن اختياره فتشمل على عمل محدود ونظر معهود، والتقليد فإمارة االستكفاء التي

فيها أن یفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم والیة على جميع أهله ونظرًا في العهود من 
سائر أعماله فيصير عام النظر فيما آان محدودًا من عمل ومعهودًا من نظر فيشتمل 

ي تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدیر أحدها النظر ف: نظره فيه على سبعة أمور
والثاني النظر في األحكام وتقليد . أرزاقهم إال أن یكون الخليفة قدرها فيدرها عليهم

القضاة والحكام والثالث جبایة الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفریق ما 
.  الدین من تغيير أو تبدیلوالرابع حمایة الدین والذب عن الحریم ومراعاة. استحق منها

والسادس اإلمامة في الجمع . والخامس إقامة الحدود في حق اهللا وحقوق اآلدميين
والسابع تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه . والجماعات حتى یؤم بها أو یستخلف عليها

ترن من غير أهله حتى یتوجهوا معانين عليه، فإن آان هذا اإلقليم ثغرًا متاخمًا للعدو واق
بها ثامن وهو جهاد من یليه من األعداء وقسم غنائمهم في المقاتلة وأخذ خمسها ألهل 

الخمس وتعتبر في هذه اإلمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفویض، ألن الفرق بينهما 
خصوص الوالیة في اإلمارة وعمومها في الوزارة وليس بين عموم الوالیة وخصوصها 

 فيها ثم ینظر في عقد هذه اإلمارة، فإن آان الخليفة قد تواله فرق في الشروط المعتبرة
آان لوزیر التفویض عليه حق المراعاة والتصفح ولم یكن له عزله وال نقله من إقليم إلى 

أحدهما أن یقلده عن إذن : وإن آان الوزیر قد تفرد بتقليده فهو على ضربين. غيره
ه إلى غيره إال عن إذن الخليفة وأمره ولو الخليفة، فال یجوز له عزله وال نقله من عمل

والضرب الثاني أن یقلده عن نفسه فهو نائب عنه . عزل الوزیر لم ینعزل هذا األمير
فيجوز له أنه ینفرد بعزله واالستبدال به بحسب ما یؤدیه االجتهاد إليه من النظر في 

 عن الخليفة وال عن ولو أطلق الوزیر تقليد األمير فلم یصرح فيه بأنه. األولى واألصح
نفسه آان التقليد عن نفسه؛ وله أن ینفرد بعزله، ومتى انعزل هذا األمير إال أن یقره 

الخليفة على إمارته فيكون ذلك تجدید والیة واستئناف تقليد غير أنه ال یحتاج في لفظ 
تك على العقد إلى ما یحتاج إليه ابتداء العقد من الشروط، ویكفي أن یقول الخليفة قد أقرر

والیتك ویحتاج في ابتدء العقد أن یقول قد قلدتك ناحية آذا إمارة على أهلها ونظرًا على 
جميع ما یتعلق بها على تفصيل ال یدخله إجمال وال یتناوله احتمال، فإذا قلد الخليفة هذه 
اإلمارة لم یكن فيها عزل للوزیر عن تصفحها ومراعاتها، وإذا قلد الوزارة لم یكن فيها 

زل لهذا األمير عن إمارته ألنه إذا اجتمع عموم التقليد وخصوصه في الوالیات ع
السلطانية آان عموم التقليد محموًال في العرف على مراعاة األخص وتصفحه وآان 

ویجوز لهذا األمير أن یستوزر . خصوص التليد محموًال على مباشرة العمل وتنفيذه
مره، وال یجوز أن یستوزر وزیر تفویض إال عن لنفسه وزیر تنفيذ بأمر الخليفة وبغير أ

إذن الخليفة وأمره ألن وزیر التنفيذ معين ووزیر التفویض مستبد، وإذا أراد هذا األمير 
أن یزید في أرازق جيشه لغير سبب لم یجز لما فيه من استهالك مال في غير حق، وإن 

اله ال تستقر به زادهم لحدوث سبب یقتضيه نظر في السبب، فإن آان مما یرجى زو
الزیادة على التأیيد آالزیادة لغالء سعر أو حدوث حدث أو نفقة في حرب جاز لألمير أن 

یدفع هذه الزیادة من بيت المال وال یلزمه استئمار الخليفة ألنها من حقوق السياسة 
الموآولة إلى اجتهاد، وإن آان سبب الزیادة مما یقتضي استقرارها على التأیيد آالزیادة 
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لحرب أبلوا فيها وقاموا بالبصر حتى انجلت أوقفها على استئمار الخليفة فيها ولم یكن له 
التفرد بإمضائها، ویجوز أن یرزق من بلغ من أوالد الجيش ویقرض لهم العطاء بغير 

أمر، وال یجوز أن یفرض لجيش مبتدأ إال بأمر، وإذا فضل مال الخراج فاضل عن 
 ليضعه في بيت المال العام المعد للمصالح العامة، وإذا أرزاق جيشه حمله إلى الخليفة

فضل من مال الصدقات فاضل عن أهل عمله لم یلزمه حمله إلى الخليفة وصرفه في 
أقوات أهل الصدقات من عمله، وإذا نقص مال الخراج عن أرزاق جيشه طالب الخليفة 

ن له مطالبة الخليفة عمله لم یك تمامه من بيت المال، ولو نقص مال الصدقات عن أهل 
وإذا . بتمامه ألن أرزاق الجيش مقدرة بالكفایة وحقوق أهل الصدقات معتبرة بالوجود

آان تقليد األمير من قبل الخليفة لم ینعزل بموت الخليفة، وإن آان من قبل الوزیر انعزل 
إن لم بموت الوزیر ألن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزیر بموت الخليفة و

ینعزل به األمير ألن الوزارة نيابة عن الخليفة واإلمارة نيابة عن المسلمين فهذا حكم 
مله لم یكن له .أحد قسمي اإلمارة العامة وهي إمارة االستكفاء المعقودة عن اختيار

مطالبة الخليفة بتمامه ألن أرزاق الجيش مقدرة بالكفایة وحقوق أهل الصدقات معتبرة 
آان تقليد األمير من قبل الخليفة لم ینعزل بموت الخليفة، وإن آان من قبل وإذا . بالوجود

الوزیر انعزل بموت الوزیر ألن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزیر بموت 
الخليفة وإن لم ینعزل به األمير ألن الوزارة نيابة عن الخليفة واإلمارة نيابة عن 

 .إلمارة العامة وهي إمارة االستكفاء المعقودة عن اختيارالمسلمين فهذا حكم أحد قسمي ا
ونحن نقدم أمام القسم األخير منها حكم اإلمارة الخاصة الشتراآهما في عقد االختيار ثم 

نذآر القسم الثاني في إمارة االستيالء المعقودة عن اضطرار لنبني حكم االضطرار 
 .وحقوقعلى حكم االختيار فيعلم فرق ما بينهما من شروط 

فأما اإلمارة الخاصة، فهو أن یكون األمير مقصور اإلمارة على تدبير الجيش وسياسة 
الرعية وحمایة البيضة والذب عن الحریم، وليس له أن یتعرض للقضاء واألحكام 

فأما إقامة الحدود فما افتقر منها إلى اختيار الختالف . ولجبایة الخراج والصدقات
قامة بينة لتكاثر المتنازعين فيه فليس له التعرض إلقامتها ألنها الفقهاء فيه وافتقر إلى إ

من األحكام الخارجة عن خصوص إمارته، وإن لم یفتقر إلى اختيار وال بينة أو افتقر 
فال یخلو أن یكون من حقوق اهللا . إليهما فنفذ فيه اجتهاد الحاآم أو إقامة البينة عنده

 من حقوق اآلدميين آحد القذف والقصاص في سبحانه أو من حقوق اآلدميين، فإن آان
نفس أو طرف آان ذلك معتبرًا بحال الطالب، فإن عدل عنه إلى الحاآم آان الحاآم أحق 

باستيفائه لدخوله في جملة الحقوق التي ندب الحاآم إلى استيفائها، وإن عدل الطالب 
، ألنه ليس بحكم باستيفاء الحد وللقصاص إلى هذا األمير آان األمير أحق باستيفائه

وإنما هو معونة على استيفاء الحق وصاحب المعونة هو األمير دون الحاآم، فإن آان 
هذا الحد من حقوق اهللا تعالى المحضة آحد الزنا جلدا أو رجما فاألمير أحق باستيفائه 
من الحاآم لدخوله في قوانين السياسة وموجبات الحمایة والذب عن الملة، وألن تتبع 

 موآول إلى األمراء المندوبين إلى البحث عنها دون الحكام المرصدین لفصل المصالح
التنازع بين الخصوم فدخل في حقوق اإلمارة ولم یخرج منها إال بنص وخرج من 

 .حقوق القضاء فلم یدخل فيها إال بنص
وأما نظره في المظالم، فإن آان مما نفذت فيه األحكام وأمضاه القضاء والحكام جاز له 

نظر في استيفائه معونة للمحق على الباطل وانتزاعًا للمحق من المعترف المماطل، ال
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ألنه موآول إلى المنع من التظالم والتغالب ومندوب إلى األخذ بالتعاطف والتناصف، 
فإن آانت المظالم مما تستأنف فيها األحكام ویبتدأ فيها القضاء منع منه هذا األمير؛ ألنه 

یتضمنها عقد إمارته وردهم إلى حاآم بلده؛ فإن نفذ حكمه ألحدهم من األحكام التي لم 
بحق قام باستيفائه إن ضعف عنه الحاآم، فإن لم یكن في بلده حاآم عدل بها إلى أقرب 

الحكام من بلده إن لم یلحقهما في المصير إليه مشقة، فإن لحقت لم یكلفهما ذلك واستأمر 
 .الخليفة فيما تنازعا، ونفذ حكمه فيه

وأما تسيير الحجيج من عمله فداخل في أحكام إمارته، ألنه من جملة المعونات التي ندب 
 .لها

فأما إمامة الصلوات في الجمع واألعياد، فقد قيل إن القضاة بها أخص وهو بمذهب 
الشافعي أشبه، وقيل إن األمراء بها أحق وهو بمذهب أبي حنيفة أشبه، فإن تاخمت والیة 

لم یكن له أن یبتدئ جهاد أهله إال بإذن الخليفة وآان عليه حربهم هذا األمير ثغرًا 
ودفعهم إن هجموا عليه بغير إذنه، ألن دفعهم من حقوق الحمایة ومقتضى الذب عن 

الحریم، ویعتبر في والیة هذه اإلمارة الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ وزیادة 
 من الوالیة على أمور دینية ال تصح هما اإلسالم والحریة، لما تضمنتها: شرطين عليها

فصارت شروط . مع الكفر والرق، وال یعتبر فيها العلم والفقه، وإن آان فزیادة فضل
اإلمارة العامة معتبرة بشروط وزارة التفویض الشتراآهما في عموم النظر وإن اختلفا 

 .في خصوص العمل
 واحد وهو العلم ألن وشروط اإلمارة الخاصة تقصر عن شروط اإلمارة العامة بشرط

وليس على واحد من هذین : لمن عمت إمارته أن یحكم وليس ذلك لمن خصت إمارته
األمرین مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إذا آان معهودًا إال 
على وجه االختيار تظاهرًا بالطاعة، فإن حدث حادث غير معهد أوقفاه على مطالعة 

يه بأمره، فإن خافا من اتساع الخرق إن أوقفاه قاما بما یدفع هجومه حتى اإلمام وعمال ف
یرد عليهما إذن الخليفة فيما یعمالن به ألن رأي الخليفة إلشرافه على عموم األمور 

 .أمضى في الحوادث النازلة
وأما إمارة االستيالء التي تعقد عن اضطرار فهي أن یستولي األمير بالقوة على بالد 

لخليفة أمارتها، ویفوض إليه تدبيرها وسياستها، فيكون األمير باستيالئه مستبدًا یقلده ا
بالسياسة والتدبير، والخليفة بإذنه منفذًا ألحكام الدین ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن 
الحظر إلى اإلباحة، وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه فيه 

ية وحراسة األحكام الدینية ما ال یجوز أن یترك مختًال مدخوًال من حفظ القوانين الشرع
وال فاسدًا معلوًال، فجاز فيه مع االستيالء واالضطرار ما امتنع في تقليد االستكفاء 

 .واالحتيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز
امها والذي یتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أشياء، فيشترك في التز

أحدها حفظ منصب : الخليفة الولي واألمير المستولي ووجوبها في جهة المستولي أغلظ
اإلمامة في خالفة النبوة وتدبير أمور الملة، ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظًا 

الثاني ظهور الطاعة الدینية التي یزول معها حكم . وما تفرع عنها من الحقوق محروسًا
اجتماع الكلمة على األلفة والتناصر ال : نتفي بها إثم المباینة له، والثالثالعناد فيه وی

أن تكون عقود الوالیات الدینية جائزة : والرابع. یكون للمسلمين ید على من سواهم
. واألحكام واألقضية فيها نافذة ال تبطل بفساد عقودها، وال تسقط بخلل عهودها
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. رعية بحق تبرأ به ذمة مؤدیها ویستبيحه آخذهاوالخامس أن یكون استيفاء األموال الش
والسادس أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق؛ فإن جنب المؤمن حمى 

والسابع أن یكون األمير في حفظ الدین ورعًا عن محارم اهللا . إال من حقوق اهللا وحدوده
 قوانين الشرع یأمر بحقه إن أطيع ویدعو إلى طاعته إن عصى، فهذه سبع قواعد في

یحفظ بها حقوق اإلمامة واألحكام األمة فألجلها وجب تقليد المستولي؛ فإن آملت منه 
شروط االختيار آان تقليده حتمًا استدعاء لطاعته ودفعًا لمشاقته ومخالفته، وصار 

باإلذن له نافذ التصرف في حقوق الملة وأحكام األمة وجرى على من استوزره واستنابه 
استوزره الخليفة واستنابه وجاز أن یستوزر وزیر تفویض ووزیر تنفيذ فإن ألحكام من 

لم یكمل في المستولي شروط االختيار جاز للخليفة إظهار تقليده واستدعاء لطاعته 
وحسمًا لمخالفته ومعاندته، أو آان نفوذ تصرفه في األحكام والحقوق موقوفًا على أن 

 فيه شروطها ليكون آمال الشروط فيمن أضيف یستنيب له الخليفة فيها لمن قد تكاملت
إلى نيابته جبرًا لما أعوز من شروطها في نفسه فيصير التقليد للمستولي والتنفيذ من 

أحدهما أن الضرورة تسقط ما : وجاز مثل هذا وإن شذ عن األصول ألمرین. المستناب
ة تخفف والثاني أن ما خيف انتشاره من المصالح العام. أعوز من شروط المكنة

شروطه عن شروط المصالح الخاصة، فإذ صحت إمارة االستيالء متعينة في المتولي 
والثاني أن إمارة االستيالء تشتمل . وإمارة االستكفاء مقصورة على اختيار المستكفي

. وإمارة االستكفاء مقصورة على معهود النظر دون نادره. على معهود النظر ونادره
 تصح في إمارة االستيالء وال تصح في إمارة االستكفاء والرابع أن وزارة التفویض

لوقوع الفرق أن ینظر في النادر والمعهود، وإمارة االستكفاء مقصورة على النظر 
المعهود فلم تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر المعهود الشتباه حال الوزیر 

 .بالمستوزر

 الباب الرابع 

 في تقليد اإلمارة على الجهاد

أحدهما أن تكون : وهي على ضربين. واإلمارة على الجهاد مختصة بقتال المشرآين
. مصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب؛ فيعتبر فيه شروط اإلمارة الخاصة

والضرب الثاني أن یفوض إلى األمير فيها جميع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح، 
أآبر الوالیات الخاصة أحكامًا وأوفرها فصوًال فيعتبر فيها شروط اإلمارة العامة، وهي 

 .وأقسامًا وحكمها إذا خصت داخل في حكمها إذا عمت، فاقتصرنا عليه إیجازًا
القسم األول في تسيير الجيش، وعليه : والذي یتعلق بها من األحكام إذا عمت ستة أقسام

ه أضعفهم وتحفظ أحدها الرفق بهم في السير الذي یقدر علي: في السير بهم سبعة حقوق
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به قوة أقواهم، وال یجد السير فيهلك الضعيف ویستفرع جلد القوي، وقد قال النبي صلى 
هذا الدین متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت ال أرضًا قطع وال ظهرًا : "اهللا عليه وسلم

 ".أبقى وشر السير الحقحقة
 ".ير الرفقة المضعف أم: " وروي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

یرید أن من ضعفت دابته آان على القوم أن یسيروا بسيره، والثاني أن یتفقد خيلهم التي 
یجاهدون عليها وظهورهم التي یمتطونها، فال یدخل في خيل الجهاد ضخمًا آبيرًا وال 

ضرعًا صغيرًا وال حطمًا آسيرًا وال أعجف زارحًا هزیًال، ألنها ال تقي وربما آان 
نًا، ویتفقد ظهور االمتطاء والرآوب، فيخرج منها ما ال یقدر على السير ضعفها وه

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة : " ویمنع من حمل زیادة على طاقتها، قال اهللا تعالى
 ".ومن رباط الخيل 

ارتبطوا الخيل، فإن ظهورها لكم عز، وبطونها : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ".لكم آنز 

مسترزقة ومتطوعة، فأما : ثالث أن یراعي من معه من المقاتلة وهم صنفانوال
المسترزقة فهم أصحاب الدیوان من أهل الفيء والجهاد، یفرض لهم العطاء من بيت 

وأما المتطوعة فهم الخارجون عن الدیوان من . المال من الفيء بحسب الغني والحاجة
ین خرجوا في النفير الذي ندب اهللا البوادي واألعراب وسكان القرى واألمصار الذ

 ".انفروا خفافًا وثقاًال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اهللا : " تعالى إليه بقوله
 ".خفافًا وثقاًال : " وفي قوله تعالى
والثاني أغنياء وفقراء قاله . أحدهما شبانًا وشيوخًا قاله الحسن وعكرمة: أربعة تأویالت

الرابع ذا عيال وغير ذي عيال قاله . انًا ومشاة قاله أبو عمروالثالث رآب. أبو صالح
الفراء وهؤالء یعطون من الصدقات دون الفيء من سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

المذآور في آیة الصدقات، وال یجوز أن یعطوا من الفيء ألن حقهم في الصدقات وال 
دقات، ألن حقهم في الفيء ولكل یعطى أهل الفيء المسترزقة من الدیوان من مال الص

واحد من الفریقين مال ال یجوز أن یشارك غيره فيه، وجوز أبو حنيفة صرف آل واحد 
من المالين إلى آل واحد من الفریقين بحسب الحاجة، وقد ميز اهللا تعالى بين الفریقين فلم 

يهما النقباء وینقل عل. والرابع أن یعرف على الفریقين العرفاء: یجز الجمع بين ما فرق
ليعرف من عرفائهم ونقبائهم أحوالهم ویقربون عليه إذا دعاهم، فقد فعل رسول اهللا 

وجعلناآم شعوبًا وقبائل لتعارفوا : " صلى اهللا عليه وسلم ذلك في مغازیه وقال اهللا تعالى
." 

أحدها أن للشعوب النسب األقرب، والقبائل النسب األبعد قاله : وفيها ثالثة تأویالت
عرب قحطان، والقبائل عرب عدنان والثالث أن الشعوب . اهد، والثاني أن الشعوبمج

والخامس أن یجعل لكل طائفة شعارًا یتداعون به . بطون العجم، والقبائل بطون العرب
أن النبي : " ليصيروا متميزین وباالجتماع متظافرین، روى عروة بن الزبير عن أبيه

هاجرین یا بني عبد الرحمن وشعار الخزرج یا بن صلى اهللا عليه وسلم جعل شعار الم
 ".عبد اهللا، وشعار األوس یا بني عبيد اهللا، وسمى خيله خيل اهللا 

والسادس أن یتصفح الجيش ومن فيه ليخرج منهم من آان فيه تخذیل للمجاهدین 
فقد رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد . وإرجاف للمسلمين أو عينًا عليهم للمشرآين

وقاتلوهم حتى ال : " اهللا بن أبي سلول في بعض غزواته لتخذیله المسلمين، وقال تعالى
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 ".تكون فتنة ویكون الدین آله هللا 
والسابع أن ال یمالئ من ناسبه أو وافق رأیه ومذهبه على من . أي ال یفتن بعضكم بعضًا

فرق به الكلمة باینه في نسب أو خالفه في رأي ومذهب، فيظهر من أحوال المباینة ما ت
الجامعة تشاغًال بالتقاطع واالختالف، وقد أغضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن 

المنافقين وهم أضداد في الدین، وأجرى عليهم حكم الظاهر حتى قویت بهم الشوآة 
وآثر بهم العدد وتكاملت بهم القوة، ووآلهم فيما أضمرته قلوبهم من النفاق إلى عالم 

وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم : " قال اهللا تعالى. ذ بضمائر القلوبالعيوب المؤاخ
." 

أحدهما أن المراد بالریح الدولة قاله أبو عبيدة، والثاني أن المراد بها القوة : وفيه تأویالن
 .فضرب الریح بها مثًال لقوتها

الحرب والقسم الثاني من أحكام هذه اإلمارة في تدبير الحرب، والمشرآون في دار 
صنف منهم بلغتهم دعوة اإلسالم فامتنعوا منها وتابوا عليها، فأمير الجيش : صنفان

مخير في قتالهم بين أمرین یفعل منهما ما علم أنه األصلح للمسلمين وأنكًا للمشرآين من 
والصنف . بياتهم ليًال ونهارًا بالقتال والتحریق، وأن ینذرهم بالحرب ویصافهم بالقتال

تبلغهم دعوة اإلسالم، وقل أن یكونوا اليوم لما قد أظهر اهللا من دعوة رسوله، لم : الثاني
إال أن یكون قوم من وراء من یقابلنا من الترك والروم في مبادي المشرق وأقاصي 
المغرب ال نعرفهم فيحرم علينا اإلقدام على قتالهم غرة وبياتًا بالقتل والتحریق وأن 

اإلسالم لهم وإعالمهم من معجزات النبوة وإظهار الحجة نبدأهم بالقتل قبل إظهار دعوة 
بما یقودهم إلى اإلجابة، فإن قاموا على الكفر بعد ظهورها لهم حاربهم وصاروا فيه 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة : " آمن بلغتهم الدعوة، قال اهللا تعالى
 ".وجادلهم بالتي هي أحسن 

 
أحدهما بالنبوة، والثاني بالقرآن قال : حكمة، وفبها تأویالنیعني ادع إلى دین ربك بال

أحدهما القرآن في لين من القول قاله الكابي، : وفي الموعظة الحسنة تأویالن: الكابي
 .والثاني ما فيه من األمر والنهي

 ".وجادلهم بالتي هي أحسن"
ى اإلسالم وإنذارهم أي یبين لهم الحق ویوضح لهم الحجة، فإن بدأ بقتالهم قبل دعائهم إل

بالحجة وقتلهم غرة وبياتًا ضمن دیات نفوسهم وآانت على األصح من مذهب الشافعي 
وقال أبو : آدیات المسلمين، وقيل بل آدیات الكفار على اختالفها اختالف معتقدهم

ال دیة على قتلهم ونفوسهم هدر، وإذا تقاتلت الصفوف في الحرب جاز لمن قاتل : حنيفة
ن أن یعلمهم بما یشتهر به بين الصفين ویتميز به من جميع الجيش بأن من المسلمي

یرآب األبلق وإن آانت خيول الناس دهمًا وشقرًا، ومنع أبو حنيفة من اإلعالم برآوب 
األبلق وليس لمنعه من ذلك وجه، روى عبد بن عون اهللا عن عمير عن أبي إسحق أن 

 ".تسوموا فإن المالئكة قد تسومت  " :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال یوم بدر
فقد دعا أبي بن خلف رسول اهللا صلى اهللا . ویجوز أن یجيب إلى البراز إذا دعي إليه

عليه وسلم إلى البراز یوم أحد فبرز إليه فتله، وأول حرب شهدها رسول اهللا صلى اهللا 
بد اهللا بن عليه وسلم یوم بدر، فبرز إليهم من األنصار عرف ومسعود ابنا عفراء وع

رواحة فقالوا ليبرز أآفاؤنا إلينا فما نعرفكم، فبرز إليهم ثالثة من بني هاشم، برز علي 
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بن أبي طالب إلى الوليد فقتله، وبرز حمزة بن عبد المطلب إلى عتبة فقتله وبرز عبيدة 
بن الحارث إلى شيبة فاختلفا بضربتين أثبت آل واحد منهما صاحبه ومات شيبة لوقته 

 :  عبيدة حيًا قد قدت رجله فمات بالصفراء فقال فيه آعب بن مالك من المتقاربواحتمل
بدمعك وآفا وال تنـزري  أیا عين جودي وال تبخلي

 آریم المشاهد والعنصري  على سيد هدنا هـلـكـه
ه لعرف غدا وال منكـر  عبيدة أمسى وال نرتجـي
ـرل حامية الجيش بالمبت  وقد آان یحمي عداة القتا

ثم نذرت هند بنت عتبة لوحشي نذورًا إن قتل حمزة بأبيها یوم أحد فلما قتله 

 : بقرت بطنه والآت آبده رضوان اهللا عليه وأنشأت تقول من السریع

 والحرب بعد الحرب ذات سعر  نحن جـزینـاآـم بـيوم بـدر
وال أخـي وعـمـه وبـكـر  ما آان عن عتبة لي من صبـر

شفيت وحشي غليل صـدري  ت نـذريسفيت نفسي وقضـي
حتى تضم أعظمي في قبـري  فشكر وحشي على عـمـري

وهذا أقر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقرب أهله إليه من بني هاشم 

وبني عبد المطلب من مبارزة یوم بدر مع ضنه بهم وإشفاقه عليهم، وبارز أبيًا 

ي حرب الخندق والخطب أصعب، بنفسه یوم أحد وأذن لعلي عليه السالم ف

وإشفاقه صلى اهللا عليه وسلم على علي أآثر بارز عمرو بن عبد ود لما دعا إلى 

البراز أول یوم فلم یجبه أحد ثم دعا إلى البراز في اليوم الثاني فلم یجبه أحد ثم 

یا : دعا إلى البراز في اليوم الثالث وقال حين رأى اإلحجام عنه والحذر منه

م تزعمون أن قتالآم في الجنة أحياء عند ربهم یرزقون وقتالنا في محمد ألست

فما یبالي أحدآم ليقدم على آرامة من ربه أو یقدم عدوًا إلى النار ? النار یعذبون

 : وأنشأ یقول من الكامل

 ء لجمعهم هل من مبارز  ولقد دنوت إلـى الـنـدا
موقف القرن المناجـز  وقفت إذا جبن المشجـع

متسرعًا نحو الهزاهـز  آـذلـك لـم أزلإنـي 
والجود من خير الغرائز  إن الشجاعة في الفـتـى
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فقام علي عليه السالم، فاستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المبارزة 

 : فأذن له وقال اخرج یا علي في حفظ اهللا وعياذه، فخرج وهو یقول من الكامل

 هزاهز غير عاجزتك في ال  أبشر أتـاك یجـيب صـو
برجو الغداة نـجـاة فـائز  ذو نـية وبــصـــيرة
یم عليك نائعة الـجـنـائز  إنــي ألرجـــو أن أق
هر ذآرها عند الـهـزائز  من طـعـنة نـجـالء یب

وتجاوال وثارت عجاجة أخفتهما عن األبصار، ثم انجلت عنهما وعلي رضي 

تيل، حكاه محمد بن إسحق في مغازیه، اهللا عنه یمسح سيفه بثوب عمرو وهو ق

فأما إذا أراد المقاتل . فدل هذان الخبران على جواز البراز مع التغریر بالنفس

أن یدعو إلى البراز مبتدئًا فقد منعه أبو حنيفة ألن الدعاء إلى البراز واالبتداء 

بالتطاول بغي، وجوزه الشافعي ألنه إظهار قوة في دین اهللا تعالى ونصرة 

له، فقد ندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى مثله وحث عليه وتخير له رسو

 .مع استظهاره بنفسه من أقدم عليه وبدأ به

حكى محمد بن إسحق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظاهر یوم أحد بين 

فقام إليه عمر بن ? من یأخذ هذا السيف بحقه. درعين وأخذ سيفًا فهزه وقال

 عنه فقال أنا آخذه بحقه، فأعرض عنه، ثم هزه الثانية وقال الخطاب رضي اهللا

فقام إليه الزبير بن العوام وقال أنا آخذه بحقه ? من یأخذ هذا السيف بحقه

فأعرض عنه فوجدا في أنفسهما، ثم عرضه الثالثة وقال من یأخذ هذا السيف 

قال أن ? اهللافقام إليه أبو دجانة سماك بن خراشة فقال وما حقه یا رسول ? بحقه

تضرب في العدو حتى ینحني، فأخذه منه وأعلم بعصابة حمراء آان إذا أعلم بها 

 : علم الناس أنه سيقاتل ویبلي، ومشى إلى الحرب وهو یقول من السریع
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إذ قال من یأخذه بحـقـه  أنا الذي أخذته فـي رقـه
للقادر الرحمن بين خلقـه  قبلته بعـدلـه وصـدقـه

 من آان في مغربه وشرقه  ض فضل رزقهالمدرك الفا
إنها لمشية : "ثم جعل یتبختر بين الصفين فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

 ".یبغضها اهللا إال في هذا الموطن

 : ودخل في الحرب مبتدئًا بالقتال فأبلى وأنكى وهو یقول من السریع

ونحن بالسفح من النخيل  أنا الذي عاهدني خـلـيل
 أخذت سيف اهللا والرسول  الدهر في الكبولال أقو أم 

وإذا جازت المبارزة بما استشهدنا من حال المبتدئ بها وأجيب إليها آان 

أحدهما أن یكون ذا نجدة وشجاعة یعلم من نفسه أنه : لتمكين المبارزة شرطان

لن یعجز عن مقاومة عدوه، فإن آان بخالفه منع، والثاني أن ال یكون زعيمًا 

ثر فقده فيهم فإن الزعيم المدبر مفض إلى الهزیمة ورسول اهللا صلى للجيش یؤ

اهللا عليه وسلم أقدم على البراز ثقة بنصر اهللا سبحانه وإنجاز وعده وليس ذلك 

لغيره؛ ویجوز ألمير الجيش إذا حض على الجهاد أن یحرض للشهادة من 

 تحریض الراغبين فيها من یعلم أن مثله في المعرآة یؤثر أحد أمرین إما

المسلمين على القتال حمية له، وإما تخذیل المشرآين بجراءة عليهم في نصرة 

 .اهللا

حكى محمد بن إسحق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج من العریش یوم 

وقال والذي نفسي ? لكل امرئ ما أصاب: بدر فحرض الناس على الجهاد وقال

محتسبًا، مقبًال غير مدبر إال أدخله اهللا بيده ال یقاتلهم اليوم رجل، فيقتل صابرًا 

بخ بخ، ما : الجنة فقال عمير بن حمام من بني مسلمة وفي یده تمرات یأآلهن
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بقي بيني وبين الجنة إال أن یقتلني هؤالء القوم ثم قذف بالتمرات من یده وأخذ 

 : سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه اهللا، وهو یقول من السریع

إال التقى وعمل المـعـاد  غـير زادرآضًا إلى اهللا ب
وآل زاد عرضه النـفـاد  والصبر في اهللا على الجهاد
   غير التقى والبر والرشاد

 .ویجوز للمسلم أن یقتل من ظفر به من مقاتلة المشرآين محاربًا وغير محارب

واختلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع واألدیرة، فأحد القولين 

والثاني یقتلون وإن . أنهم ال یقتلون حتى یقاتلوا ألنهم موادعون آالذراريفيهم 

لم یقاتلوا ألنهم ربما أشاروا برأي هو أنكى للمسلمين من القتال، وقد قتل درید 

بن الصمة في حرب هوازن وهو یوم حنين وقد جاوز مائة سنة من عمره 

وآان یقول حيث قتل من ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم یراه فلم ینكر قتله، 

 : الطویل

 فلم یستبينوا الرشد إال ضحى الغد  أمرتهم أمري بمتعرج الـلـوى
غوایتهم وأني غـير مـهـتـد  فلما عصوني آنت منهم وقد أرى

وال یجوز قتل النساء والولدان في حرب وال في غيرها ما لم یقاتلوا لنهي 

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتلهم، و

المماليك، فإن : والوصفاء. المستخدمون: عن قتل العسفاء والوصفاء، والعسفاء

وإذا تترسوا في . قاتل النساء والولدان قوتلوا وقتلوا مقبلين وال یقتلوا مدبرین

الحرب بنسائهم وأطفالهم عند قتلهم یتوقى قتل النساء واألطفال، فإن لم یوصل 

قتلهم إال بقتل النساء واألطفال جاز، ولو تترسوا بأسارى المسلمين ولم إلى 

یوصل إلى قتلهم إال بقتل األسارى لم یجز قتلهم فإن أفضى الكف عنهم إلى 

اإلحاطة بالمسلمين توصلوا إلى الخالص منهم آيف أمكنهم وتحرزوا أن یعمدوا 
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الكفارة إن عرف أنه مسلم إلى قتل مسلم في أیدیهم، فإن قتل ضمنه قاتله بالدیة و

ویجوز عقر خيلهم من تحتهم إذا قاتلوا . وضمن الكفارة وحدها إن لم یعرفه

عليها ومنع بعض الفقهاء من عقرها، وقد عقر حنظلة بن الراهب فرس أبي 

سفيان بن حرب یوم أحد واستعلى عليه ليقتله فرآه ابن شعوب فبرز إلى حنظلة 

 : وهو یقول من السریع

 بطعنة مثل شعاع الشمس  احبي ونفسـيألحمين ص
ثم طعن حنظلة فقتله واستنقذ أبا سفيان منه فخلص أبو سفيان وهو یقول من 

 : الطویل

لدن غدوة حتى دنـت لـغـروب  وما زال مهري مزجر الكلب منهم
وأدفعهم عني برآـن صـلـيب  أقاتلهم طـرا وأدعـو لـغـالـب

شـعـوب  أحمل النعماء البنولم  ولو شئت نجاني حصان طـمـرة
 : فبلغ ذلك ابن شعوب فقال مجيبًا له حين لم یشكره من الطویل

أللفيت یوم النعف غير مـجـيب  لو ال دفاعي یا ابن حرب ومشهدي
ضياع على أوصالـه وآـلـيب  ولو ال مكر المهر بالعنف قرقرت
 بن أبي طالب رضي اهللا فقد روى أن جعفر. فأما إذا أراد المسلم أن یعقر فرس نفسه

عنه اقتحم یوم مؤتة بفرس له شقراء حتى التحم القتال ثم نزل عنها وعقرها وقاتل حتى 
قتل رضي اهللا عنه فكان أول رجل من المسلمين عقر فرسه في اإلسالم وليس ألحد من 

: المسلمين أن یعقر فرسه ألنها قوة أمر اهللا تعالى بإعدادها في جهاد عدوه حيث یقول
 ".وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوآم"

وجعفر إنما عقر فرسه بعد أن أحيط به فيجوز أن یكون عقره لها لئال یتقوى بها 
المشرآون على المسلمين فصار عقرها مباحًا آعقر خيلهم وإال فجعفر أحفظ لدینه من 

 جيشه تلقاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن یفعل ما یمنع منه الشرع، ولما عاد
والمسلمون معه فجعل الناس یحثون على الجيش التراب ویقولون یا فرار لم فررتم في 

 .ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم یقول ليس بفرار، ولكنه الكرار إن شاء اهللا? سبيل اهللا
ش في سياستهم والذي یلزمهم والقسم الثالث من أحكام هذه اإلمارة ما یلزم من أمير الجي

أحدها حراستهم من غرة یظفر بها العدو منهم، وذلك بأن یتتبع : فيهم عشرة أشياء
المكامن ویحوط سوادهم بحرس آمنون به على نفوسهم ورحالهم، ليسكنوا في وقت 

أن یتخير لهم موضع نزولهم : والثاني. الدعة ویأمنوا ما وراءهم في وقت المحاربة
هم، وذلك أن یكونوا أوطأ األرض مكانًا وأآثر مرعى وماء وأحرسها لمحاربة عدو

إعداد : والثالث. أآنافًا وأطرافًا ليكون أعون لهم على المنازلة وأقوى لهم على المرابطة
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ما یحتاج الجيش إليه من زاد وعلوفة تفرق عليهم في وقت الحاجة حتى تسكن نفوسهم 
. لى الحرب أوفر وعلى منازلة العدو أقدرإلى مادة یستغنون عن طلبها، ليكونوا ع

أن یعرف أخبار عدوه حتى یقف عليها ویتصفح أحواله حتى یخبرها فتسلم من : والرابع
ترتيب الجيش في مصاف الحرب : والخامس. مكره ویلتمس الغرة في الهجوم عليه

نفوسهم والسادس أن یقوي . والتعویل في آل جهة یميل العدو عليها بمدد یكون عونًا لها
بما یشعرهم من الظفر ویخيل إليهم من أسباب النصر ليقل العد في أعينهم فيكون عليه 

إذ یریكهم اهللا في منامك قليًال ولو أراآهم : "أجرأ وبالجراءة یتسهل للظفر، قال اهللا تعالى
 ".آثيرًا لفشلتم ولتنازعتم في األمر

 لو آانوا من أهل اآلخرة وبالجزاء أن یعد أهل الصبر والبالء منهم بثواب اهللا: والسابع
ومن یرد ثواب الدنيا نؤته : "والثقل من الغنيمة إن آانوا من أهل الدنيا، قال اهللا تعالى

 ".منها ومن یرد ثواب اآلخرة نؤته منها
وثواب الدنيا الغنيمة وثواب اآلخرة الجنة، فجمع اهللا تعالى في ترغيبه بين أمرین ليكون 

أن یشاور ذوي الرأي فيما أعضل ویرجع إلى أهل الحزم فيما : امنوالث. أرغب الفریقين
: أشكل ليأمن الخطأ ویسلم من الزلل فيكون من الظفر أقرب، قال اهللا تعالى لنبيه

 ".وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوآل على اهللا"
ن واختلف أهل التأویل في أمره لنبيه صلى اهللا عليه وسلم بالمشاورة مع ما أمده به م

أحدها أنه أمره بمشاورتهم في الحرب . التوفيق وأعانه من التأیيد على أربعة أوجه
ما تشاور قوم قط : "ليستقر له الرأي الصحيح فيه فيعمل عليه وهذا قول الحسن، وقال

 ".إال هدوا ألرشد أمورهم
أنه أمره والثالث . والثاني أنه أمره بمشاورتهم تأليفًا وتطييبًا لنفوسهم، وهذا قول قتادة

بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل وعاد بها من النفع وهذا قول الضحاك، والرابع أنه 
أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ویتبعه فيها المؤمنون وإن آان عن مشورتهم غنيًا 

والتاسع أن یأخذ جيشه بما أوجبه اهللا تعالى من حقوقه ومر به من . وهذا قول سفيان
 یكون بينهم تجوز في دین وال تحيف في حق، فإن من جاهد عن الدین حدوده حتى ال

 .آان أحق الناس بالتام أحكامه والفصل بين حالله وحرامه
: وقال روى حارث بن نبهان عن أبان بن عثمان عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

م الرعب وانهوا انهوا جيوشكم عن الفساد، فإنه ما فسد جيش قط إال قذف اهللا في قلوبه"
جيوشكم عن الغلول فإنه ما غل جيش قط إال سلط اهللا عليهم الرجلة، وانهوا جيوشكم 

 ".عن الزنا، فإنه ما زنا جيش قط إال سلط اهللا عليهم المؤتان
أیها الناس اعملوا صالحًا قبل الغزوة فإنما تقاتلون بأعمالكم والعاشر . وقال أبو الدرداء

شه أن یتشاغل بتجارة أو زراعة لصرفه االهتمام بها عن أن ال یمكن أحدًا من جي
بعثت : "مصایرة العدو، وصدق الجهاد، روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

مرغمة ومرحمة ولم أبعث تاجرًا وال زارعًا وإن شر هذه األمة التجار والزراع إال من 
 یغزون معي رجل بنى بناء لم ال: "شح على دینه، وغزا نبي من أنبياء اهللا تعالى فقال

 ".یكمله، وال رجل تزوج بامرأة ولم یدخل بها وال رجل زرع زرعًا لم یحصده
والقسم الرابع من أحكام هذه اإلمارة ما یلزم المجاهدین معه من حقوق الجهاد وهو 

أحدهما ما یلزمهم في حق اهللا تعالى، والثاني ما یلزمهم في حق األمير عليهم، : ضربان
أحدها مصابرة العدو عند التقاء الجمعين :  الالزم لهم في حق اهللا تعالى فأربعة أشياءفأما
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بأن ال ینهزم عنه من مثليه فما دونه، وقد آان اهللا تعالى فرض في أول اإلسالم على آل 
یا أیها النبي حرض المؤمنين على القتال : " مسلم أن یقاتل عشرة من المشرآين، فقال

ن صابرون یغلبوا مائتين، وإن یكن منكم مائة یغلبوا ألفًا من الذین إن یكن منكم عشرو
 ".آفروا بأنهم قوم ال یفقهون 

ثم خفف اهللا عز وجل عنهم عند قوة اإلسالم وآثرة أهله، فأوجب على آل مسلم القى 
اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا، فإن یكن : " العدو أن یقاتل رجلين منهم، فقال

ائة صابرة یغلبوا مائتين، وإن یكن منكم ألف یغلبوا ألفين بإذن اهللا واهللا مع منكم م
 ".الصابرین 

إما أن یتحرف لقتال فيولي : وحرم على آل مسلم أن ینهزم من مثليه إال إلحدى حالتين
الستراحة أو لمكيدة ویعود إلى قتالهم، وإما أن یتحيز إلى فئة أخرى یجتمع معها على 

ومن یولهم یومئذ دبره إال متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد : " هللا تعالىقتالهم لقول ا
 ".باء بغضب من اهللا 

وسواء قربت الفئة التي یتحيز إليها أو بعدت فقد قال عمر رضي اهللا عنه ألهل القادسية 
ة حين انهزموا إليه أنا فئة لكل مسلم، ویجوز إذا زادوا على مثليه ولم یجد إلى المصابر

. سبيًال أن یولى عنهم غير متحرف لقتال وال متحيز إلى فئة، هذا مذهب الشافعي
واختلف أصحابه فيمن عجز عن مقاومة مثليه وأشرف على القتل في جواز انهزامه، 

یجوز أن : ال یجوز أن یولي عنهم منهزمًا وإن قتل للنص فيه وقالت طائفة: فقالت طائفة
 بتحيز إلى فئة ليسلم من القتل وما ثم خالف، فإنه وإن یولي ناویًا أن یتحرف لقتال أو

وقال أبو حنيفة ال اعتبار بهذا التفصيل . عجز على المصابرة فليس یعجز عن هذه النية
والثاني أن . والنص فيه منسوخ وعليه أن یقاتل ما أمكنه ونهزم إذا عجز وخاف القتل

  : من األدیانیقصد بقتاله نصره دین اهللا تعالى وإبطال ما خالفه 
 ".ليظهره على الدین آله ولو آره المشرآون 

فيكون بهذا االعتقاد حائزًا لثواب اهللا تعالى ومطيعًا له في أوامره ونصرة دینه 
ومستنصرًا به على عدوه ليستسهل ما القى، فيكون أآثر ثباتًا وأبلغ نكایة، وال یقصد 

 المجاهدین، فإن رسول اهللا صلى اهللا بجهاده استفادة المغنم فيصير من المكتسبين ال من
عليه وسلم لما جمع أسرى بدر وآانوا أربعة وأربعين رجًال بعد أن قتل في المعرآة من 

یا رسول اهللا اقتل أعداء اهللا أئمة : فقال عمر. أشراف قریش مثلهم شاور أصحابه فيهم
ك وأهلك هم عشيرت: الكفر ورؤوس الضاللة فإنهم آذبوك وأخرجوك، وقال أبو بكر

تجاوز عنهم یستنقذهم اهللا بك من النار، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المدینة 
فمن قائل القول ما قال عمر ومن قائل القول ما قال أبو بكر ثم خرج . قبل األسرى بيوم

إن ? ما قولكم في هذین الرجلين: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه وقال
رب ال تذر على األرض من "  إخوة لهما آانوا من قبلهما قال نوح مثلهما آمثل

وقال " ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم . " وقال موسى" الكافرین دیارًا 
: وقال إبراهيم" إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحكيم : " عيسى

إن اهللا سبحانه ليشدد قلوب " فور رحيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غ" 
رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، ویلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وإن 

 ".یكن منكم عيله فال ینقلب أحد منكم إال بفداء أو ضربة عنق 
وفاداه آل أسير بأربعة آالف درهم وآان في األسرى العباس بن عبد المطلب أسره أبو 
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آان العباس رجًال جسمًا وأبو اليسر رجًال مجتمعًا فقال النبي صلى اهللا عليه اليسر و
یا رسول اهللا لقد أعانني عليه : قال? آيف أسرت العباس یا أبا اليسر: " وسلم ألبي اليسر

لقد أعانك عليه : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. رجل ما رأیته قط، هيئته آذا وآذا
أفد نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث : باسملك آریم وقال للع

فقال یا رسول اهللا إني آنت مسلمًا ولكن القوم استكرهوني فقال . وحليفك عتبة بن عمر
. فإن آان ما قلت فإن اهللا سبحانه یجزیك. اعلم بإسالمك: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.  واحد من ابني أخيه وحليفه بأربعين أوقيةففدي العباس نفسه بمائة أوقية وفدى آل
یا أیها النبي قل لمن في أیدیكم من األسرى إن یعلم اهللا : " ونزل في العباس قوله تعالى

 ".في قلوبكم خيرًا یؤتكم خيرًا مما أخذ منكم ویغفر لكم واهللا غفور رحيم 
هاجرین وحاجتهم فلما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فداء أسرى بدر لفقراء الم

ما آان لنبي أن یكون له أسرى حتى یثخن في : " عاتب اهللا تعالى نبيه على ما فعل فقال
واهللا یرید اآلخرة " یعني مال الفداء " تریدون عرض الدنيا " یعني به القتل " األرض 

یعني عزیز فيما آان من " واهللا عزیز حكيم " یعني العمل بما یوجب ثواب اآلخرة " 
لو ال آتاب من اهللا سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم " حكيم فيما أراه لكم، . نصرآم

." 
أحدها لو ال آتاب من اهللا : وفيه ثالثة تأویالت. یعني به مال الفداء المأخوذ من األسرى

سبق في أهل بدر أن ال یعذبهم لمسكم فيما أخذتم من فداء أسرى بدر عذاب عظيم، وهذا 
 لو ال آتاب من اهللا سبق في أنه تستحل الغنائم لمسكم في تعجيلها والثاني. قول مجاهد

والثالث لو ال آتاب . من أهل بدر عذاب عظيم، وهذا قول ابن عباس رضوان اهللا عليه
من اهللا سبق أن ال یؤاخذ أحدًا بعمل أتاه على جهالة لمسكم فيما أخذتموه عذاب عظيم، 

لو : "  اهللا عليه وسلم بعد نزول هذه اآلیةوهذا قول ابن إسحاق، فقال رسول اهللا صلى
 ".عذبنا اهللا في هذه اآلیة یا عمر ما نجا غيرك 

والثالث من حقوق اهللا تعالى أن یؤدي األمانة فيما حازه من الغنائم وال یغل أحد منهم 
شيئًا حتى یقسم بين جميع الغانمين ممن شهد الواقعة وآان على العدو یدًا ألن لكل واحد 

وما آان لنبي أن یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القيامة : " يها حقًا؛ قال اهللا تعالىمنهم ف
." 

أحدها وما آان لنبي أن یغل أصحابه ویخونهم في غنائمهم، وهذا : وفيه ثالثة تأویالت
قول ابن عباس رضوان اهللا عليه، والثاني وما آان لنبي أن یغله أصحابه ویخونوه في 

والثالث ما آان لنبي أن یكتم أصحابه ما بعثه اهللا . لحسن بن قتادةغنائمهم وهذا قول ا
 .تعالى به إليهم لرهبة منهم وال لرغبة فيهم، وهذا قول محمد بن إسحاق

والرابع من حقوق اهللا تعالى أن ال یمایل من المشرآين ذا قربى وال یحابي في نصرة 
یا أیها الذین : "  قال اهللا تعالى.دین اهللا ذا مودة فإن حق اهللا أوجب ونصرة دینه ألزم

آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوآم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد آفروا بما جاءآم من 
 .اآلیة" الحق 

نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وقد آتب آتابًا إلى مكة حين هم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
رة موالة لبني عبد المطلب وسلم بغزوهم یعلمهم فيه حال مسيره إليهم وأنفذه مع سا

فأطلع اهللا نبيه عليها فأنفذه عليًا والزبير في أثرها حتى أخرجاه من قرن رأسها، فدعا 
فقال واهللا یا رسول اهللا إني لمؤمن باهللا ورسوله ? حاطبًا وقال ما حملك على ما صنعت
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 ما آفرت وال بدلت ولكني امرؤ ليس لي في القوم أصل وال عشيرة وآان لي بين
أظهرهم أهل وولد فطالعتهم بذلك وعفا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأما ما 

أحدها التزام طاعته والدخول في والیته ألن : یلزمهم في حق األمير عليهم فأربعة أشياء
یا أیها الذین آمنوا : " والیته عليهم انعقدت وطاعته بالوالیة وجبت، قال اهللا تعالى

 ".وا الرسول وأولي األمر منكم أطيعوا اهللا وأطيع
. أحدهما أنهم األمراء، وهذا قول ابن عباس رضوان اهللا عليه: وفي أولي األمر تأویالن

والثاني أنهم العلماء، وهذا قول جابر بن عبد اهللا والحسن وعطاء؛ وروى أبو صالح عن 
اع اهللا، ومن من أطاعني فقد أط: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبي هریرة قال

أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى اهللا، ومن عصى أميري فقد عصاني 
." 

والثاني أن یفوضوا األمر إلى رأیه ویكلوه إلى تدبيره حتى ال تختلف آراؤهم فتتلف 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم : " آلمتهم ویفترق جمعهم، قال تعالى

 ".ونه منهم لعلمه الذین یستبط
فجعل تفویض األمر إلى وليه سببًا لحصول العلم وسداد األمر، فإن ظهر لهم صواب 
. خفي عليه بينوه له وأشاروا به عليه، ولذلك ندب إلى المشاورة ليرجع بها إلى الصواب

والثالث أن یسارعوا إلى امتثال األمر والوقوف عند نهيه وزجره، ألنهما من لوازم 
وا عما أمرهم به وأقدموا على ما نهاهم عنه فله تأدیبهم على المخالفة طاعته فإن توقف

فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو آنت فظًا : " فقد قال اهللا تعالى. بحسب أحوالهم وال یغلظ
 ".غليظ القلب النفضوا من حولك 

 ".خير دینكم أیسره : " وروى سعيد بن المسيب أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
لرابع أن ال ینازعوه في الغنائم إذا قسمها ویرضوا منه بتعدیل القسمة عليهم فقد سوى وا

وروى عمرو بن . اهللا تعالى فيها بين الشریف والمشروف، وماثل بين القوي والضعيف 
إن الناس اتبعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حنين : " شعيب عن أبيه عن جده
فقال ردوا علي :  حتى ألجأه إلى شجرة فاختطف عنه رداؤهیقولون اقسم علينا فيئنا

وما ألفيتموني . ردائي أیها الناس واهللا لو آان لكم عدد شجر تهامة نعمًا لقسمته عليكم
یا أیها الناس واهللا : ثم أخذ وبرة من سنام بعيره فرفعها وقال. بخيًال وال جبانًا وال آذوبًا

فأدوا الخيط والمخيط، . الخمس والخمس مردود فيكممالي من فيئكم وال هذه الوبرة إال 
فرآه رجل من األنصار بكبة . فإن الغلول یكون على أهله عارًا ونارًا وشنارًا یوم القيامة

یا رسول اهللا أخذت هذه الكبة أعمل بها برذعة بغير لي قد برد : من خيوط شعر، فقال
ال حاجة لي فيها ثم طرحها بين یدیه أما نصيبي منها فلك، فقال أما إذا بلغت هذا ف: فقال

." 
والقسم الخامس من أحكام هذه اإلمارة مصابرة األمير قتال العدو ما صابر وإن تطاولت 

یا أیها الذین آمنوا اصبروا وصابروا : " به المدة، وال یولي عنه وفيه قوة قال اهللا تعالى
 ".ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 

 أحدها؛ اصبروا على طاعة اهللا وصابروا أعداء اهللا ورابطوا في :وفيه ثالثة تأویالت
اصبروا على دینكم وصابروا الوعد الذي وعدآم : والثاني. سبيل اهللا، وهذا قول الحسن

اصبروا على الجهاد : ورابطوا عدوي وعدوآم وهذا قول محمد بن آعب والثالث
وإذا آنت مصابرة .  أسلموصابروا العدو ورابطوا بمالزمة الثغر وهذا قول زید بن
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إحداهن أن : القتال من حقوق الجهاد فهي الزمة حتى یظفر بخصلة من أربع خصال
یسلموا فيصير لهم باإلسالم ما لنا وعليهم ما علينا ویقروا على ما ملكوا من بالد 

 :وأموال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هللا، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا ال إله إال ا

 ".وأموالهم إال بحقها 
وتصير بالدهم إذا أسلموا دار اإلسالم یجري عليهم حكم اإلسالم، ولو أسلم في معرآة 

الحرب منهم طائفة قلت أو آثرت أحرزوا بإسالمهم ما ملكوا في دار الحرب من أرض 
یغنم ما : من أسلم وقال أبو حنيفةومال فإن ظهر األمير على دار الحرب لم یغنم أموال 

 .ال ینقل من أرض ودار، وال یغنم ما ینقل من مال ومتاع وهو خالف السنة
وقد أسلم في حصار بني قریظة ثعلبة وأسيدًا ابنا شعبة اليهودیان فأحرز إسالمهما 

وقال أبو حنيفة . أموالهما ویكون إسالمهما إسالمًا لصغار أوالدهم ولكل حمل آان لهم
ا أسلم آافر في دار اإلسالم لم یكن إسالمًا لصغار ولده، ولو أسلم في دار الحرب آان إذ

إسالمًا لصغار ولده وال یكون إسالمًا للحمل وتكون زوجته والحمل فيئًا، ولو دخل مسلم 
دار الحرب فاشترى فيها أرضًا ومتاعًا لم یملك عليه إذا ظهر المسلمون عليها وآان 

قال أبو حنيفة یكون ما ملكه من أرض فيئًا، والخصلة الثانية أن و. مشتریها أحق بها
یظفره اهللا تعالى بهم مع مقامهم على شرآهم فتسبى ذراریهم وتغنم أموالهم ویقتل من لم 

 .یحصل في األسر منهم
أن یقتلهم صبرًا : أحدها. ویكون في األسرى مخيرًا في استعمال األصلح من أربعة أمور

انية أن یسترقهم ویجري عليهم أحكام الرق من بيع أو عتق، بضرب العنق، والث
أن یمن عليهم ویعفو عنهم، قال اهللا : والرابع. أن یفادي بهم على مال أو أسرى: والثالث
 ".إذا لقيتم الذین آفروا فضرب الرقاب : " تعالى

الهم أنه قت: والثاني. أنه ضرب رقابهم صبرًا بعد القدرة عليهم: أحدهما: وفيه وجهان
حتى إذا : " بالسالح والتدبير حتى یفضي إلى ضرب رقابهم في المعرآة، ثم قال

 ".أثخنتموهم فشدوا الوثاق 
 .األسر: الطعن ویشد الوثاق: یعني باإلثخان

 ".فإما منا بعد وإما فداء " 
أنه العفو واإلطالق آما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدهما: وفي المن قوالن

وأما الفداء . أنه العتق بعد الرق، وهذا قول مقاتل: الثاني. امة بن أثال بعد أسرهعلى ثم
أنه المفاداة على مال یؤخذ أو أسير یطلق آما فادى الرسول : أحدهما: ففيه ههنا قوالن

 .صلى اهللا عليه وسلم أسرى بدر على مال وفادى في بعض المواطن رجًال برجلين
 ".حتى تضع الحرب أوزارها : " مقاتلأنه البيع وهو قول : والثاني

أثقال الحرب وهو السالح وفي : والثاني. أوزار الكفر باإلسالم: أحدهما. وفيه تأویالن
والثاني . أحدهما سالح المسلمين بالنصر: المقصود بهذا السالح الموضوع وجهان

. بعدسالح المشرآين بالهزیمة ولهذه األحكام األربعة شرح یذآر مع قسمة الغنيمة 
والخصلة الثالثة أن یبذلوا ماًال على المسالمة والموادعة؛ فيجوز أن یقبل منهم ویوادعهم 

أحدهما أن یبذلوه لوقتهم وال یجعلوه خراجًا مستمرًا، فهذا المال غنيمة : على ضربين
ألنه مأخوذ بإیجاف خيل ورآاب، فيقسم بين الغانمين ویكون ذلك أمان لهم في االنكفاف 

لهم في هذا الجهاد وال یمنع من جهادهم فيما بعد، والضرب الثاني أن یبذلوه به عن قتا
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في آل عام فيكون هذا خراجًا مستمرًا ویكون األمان به مستقرًا والمأخوذ منهم في العام 
ألول غنيمة تقسم بين الغانمين وما یؤخذ في األعوام المستقبلة یقسم في أهل الفيء، وال 

ما آانوا مقيمين على بذل المال الستقرار الموادعة عليه، وإذا یجوز أن یعاود جهادهم 
دخل أحدهم إلى دار اإلسالم آان له یعقد الموادعة ألمان على نفسه وماله، فإن منعوا 
المال زالت الموادعة وارتفع األمان ولزم جهادهم آغيرهم من أهل الحرب، وقال أبو 

 تقضا ألمانهم، ألنه حق عليهم فال حنيفة، ال یكون منعهم من مالك الجزیة والصلح
ینتقض العهد بمنعهم منهم آالدیون، فأما حمل أهل الحرب هدیة ابتدوها لم یصر لهم 

والخصلة الرابعة أن یسألوا . بالهدیة عهد وجاز حربهم بعدها، ألن العهد ما آان عن عقد
نهم على المسالمة األمان والمهادنة، فيجوز إذا تعذر الظفر بهم وأخذ المال منهم أن یهاد

في مدة مقدرة یعقد الهدنة عليها إذا آان لإلمام قد أذن له في الهدنة أو فوض األمر إليه، 
ویقتصر في . قد هادن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قریشًا عام الحدیبية عشر سنين

لت مدة الهدنة على أقل ما یمكن وال یجاوز أآثرها عشر سنين، فإن هادنهم أآثر منها بط
المهادنة فيما زاد عليها، ولهم األمان فيها إلى انقضاء مدتها، وال یجاهدون فيها ما أقاموا 

قد نقضت قریش صلح . على العهد، فإن نقضوه صار حربًا یجاهدون من غير إنذار
الحدیبية فسار إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح محاربًا حتى فتح مكة 

 وعنوة عند أبي حنيفة، وال یجوز إذا نقضوا عهدهم أن یقتل ما في صلحًا عند الشافعي
قد نقض الروم عهدهم زمن معاویة وفي یده رهائن فامتنع المسلمون . أیدینا من رهائنهم

وقال النبي صلى . جميعًا عن قتلهم وخلو سبيلهم وقالوا وفاء بغدر خير من غدر بغدر
 ".، وال تخن من خانك أد األمانة لمن ائتمنك: " اهللا عليه وسلم

فإذا لم یجر قتل الرهائن لم یجز إطالقهم ما لم یحاربهم فإذا حاربهم وجب إطالق 
رهائنهم ثم ینظر فيهم، فإن آانوا رجاًال وجب إبالغهم مأمنهم، وإن آانوا ذراري نساء 
وأطفاًال وجب إیصالهم إلى أهاليهم ألنهم أتباع ال ینفردون بأنفسهم، ویجوز أن یشترط 

لهم في عقد الهدنة رد من أسلم من رجالهم، فإذا أسلم أحد منهم رد إليهم إن آانوا 
مأمونين على دمه ولم یرد إليهم أن یؤمنوا عليه، وال یشرط رد من أسلم من نسائهم 
ألنهن ذوات فروج محرمة، فإن اشترط ردهن لم یجز أن یردوا ودفع إلى أزواجهن 

 عقد المهادنة ضرورة لم یجز أن یهادنهم، ویجوز وإذا لم تدع إلى. مهورهن إذا طلقن
فسيحوا في األرض : " أن یوادعهم أربعة أشهر فما دون وال یزید عليها، لقوله تعالى

 ".أربعة أشهر 
وأما األمان الخاص فيصح أن یبذله آل مسلم من رجل وامرأة حر وعبد لقول صلى اهللا 

 ".لى من سواهم، یسعى بذمتهم أدناهم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم ید ع: " عليه وسلم
 .ال یصح أمان العبد إال أن یكون مأذونًا في القتال: یعني عبيدهم، وقال أبو حنيفة

 
ویجوز ألمير . والقسم السادس من أحكام هذه اإلمارة السيرة في نزال العدو وقتاله
ل اهللا قد نصب رسو. الجيش في حصار العدو أن ینصب عليهم العرادات والمنجنيقات

صلى اهللا عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقان ویجوز أن یهدم عليهم منازلهم ویضع 
عليها البيات والتحریق، وإذا رأى في قطع نخالهم وشجرهم صالحًا یستضعفهم به 

ليظفر بهم عنوة أو یدخلوا في السلم صلحًا فعل، وال یفعل إن لم یر فيه صالحًا، قد قطع 
عليه وسلم آروم أهل الطائف فكان سببًا في إسالمهم، وأمر في رسول اهللا صلى اهللا 
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حرب بني النضير بقطع نوع من النخال یقال له األصفر یرى نواه من وراء اللحاء 
وآانت اللحاء منها أحب إليهم من الوضيع فقطع بهم وحزنوا له وقالوا إنما قطعت نخلة 

 : ذلك من المتقاربوأحرقت نخلة، ولما قطع نخلة قال سماك اليهودي في 
 یم على عهد موسى فلم نصرف  ألسنا ورثنا الكـتـاب الـحـك
بسهـل تـهـامة واألحـنـف  أنتم رعـاء لـشـاء عـجـاف
آذا آل دهر بكم مـجـحـف  یرون الرعایة مـجـدًا لـكـم
عن الظلم والنطق المـوآـف  فيا أیها الشـاهـدون انـتـهـو
ر تدیل من العادل المنـصـف  ـولعل الليالي وصـرف الـده
تـخـطـف وعقر النخيل ولم  بقتل الـنـضـير وإجـالئهـا

 : فأجابه حسان بن ثابت من الوافر

 فهم عمي عن التوراة بور  هم أوتوا الكتاب فضيعـوه
بتصدیق الذي قال النـذیر  آفرتم بالقرآن وقد أتاآـم
طـيرحریق بالبویرة مست  فهان على سراة بني لوى

فلما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك بهم جل في صدور المسلمين وقالوا یا 
فأنزل اهللا ? وهل علينا فيما ترآناه من وزر? هل لنا فيما قطعنا من أجر: رسول اهللا

ما قطعتم من لينة أو ترآتموها قائمة على أصولها فبإذن اهللا وليخزي الفاسقين : " تعالى
." 

. وهذا قول مقاتل? أحدها أنها النخلة من أي األصناف آانت: بعة أقاویلوفي لينة أر
والثاني أنها آرام النخل وهذا قول سفيان، والثالث أنها الفسيلة، ألنها ألين من النخلة، 

والرابع أنها جميع األشجار للينها بالحياة، ویجوز أن یغور عليهم المياه ویقطعها عنهم 
، ألنه من أقوى أسباب ضعفهم والظفر بهم عنوة وصلحًا، وإن آان فيهم نساء وأطفال

وإذا استسقى منهم عطشان آان األمير مخيرًا بين سقيه أو منعه آما آان مخيرًا فيه بين 
ومن قتل منهم واراه عن األبصار ولم یلزم تكفينه، قد أمر رسول اهللا . قتله أو ترآه

 وال یجوز أن یحرق بالنار منهم حيًا صلى اهللا عليه وسلم بقتلى بدر فألقوا في القليب؛
 .وال ميتًا

 ".ال تعذبوا عباد اهللا بعذاب اهللا : " روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وقد أحرق أبو بكر رضي اهللا عنه قومًا من أهل الردة، ولعل ذلك آان منه والخبر لم 

تل فيها ودفن بها ولم یغسل ولم یبلغه، ومن قتل من شهداء المسلمين زمل في ثيابه التي ق
زملوهم بكلومهم فإنهم : " یصل عليه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في شهداء أحد

 ".یبعثون یوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا، اللون لون الدم والریح ریح المسك 
وال تحسبن : " وإنما فعل ذلك بهم تكریمًا لهم إجراء لحكم الحياة في ذلك قال اهللا تعالى

 ".الذین قتلوا في سبيل اهللا أمواتًا بل أحياء عند ربهم یرزقون 
والثاني . أحدهما أنهم أحياء في الجنة بعد البعث وليسوا في الدنيا بأحياء: وفيه تأویالن

وهو قول األآثرین أنهم بعد القتل أحياء االستعمال لظاهر النص فرقًا بينهم وبين من لم 
منع الجيوش في دار الحرب من أآل طعامهم وعلوفة دوابهم غير وال ی. یوصف بالحياة

محتسب به عليهم، وال یتعدوا القوت والعلوفة إلى ما سواهما من ملبوس ومرآوب، فإن 
دعتهم الضرورة إلى ذلك آان ما لبسوه أو رآبوه أو استعملوه مسترجعًا منهم في المغنم 
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ن مستهلكًا؛ وال یجوز ألحد منهم أن یطأ إن آان باقيًا ومحتسبًا عليهم من سهمهم إن آا
جاریة من السبي إال بعد أن یعطاها بسهمه فيطأها بعد االستبراء، فإن وطئها قبل القسمة 
عزر وال یحد ألن له فيها سهمًا ووجب عليه مهر مثلها ویضاف إلى الغنيمة، فإن أحبلها 

 عليه ألن أسباب الحكم لعدوه وال یحكم. لحق به ولدها وصارت به أم ولد له إن ملكها
ظاهرة وأسباب الشهادة خافية فانتفت التهمة عنه في الحكم وتوجهت إليه في الشهادة، 

وإذا مات القاضي انعزل خلفاؤه، ولو مات اإلمام لم تنعزل قضاته، ولو اتفق أهل بلد قد 
د، وإن خال من قاض على أن قلدوا عليهم قاضيًا، فإن آان إمام الوقت موجودًا بطل التقلي

آان مفقودًا صح التقليد ونفذت أحكامه عليهم، فإن تجدد بعده نظره إمام لم یستدم النظر 
 .إال بإذنه ولم ینقض ما تقدم من حكمه

 الباب الخامس 

 في الوالية على حروب المصالح

 الفصل األول 

 قتال أهل الردة

. وقتال أهل البغي. دةقتال أهل الر: وما عدا جهاد المشرآين من قتال ینقسم ثالثة أقسام
فأما القسم األول في قتال أهل الردة فهو أن یرتد قوم حكم بإسالمهم . وقتال المحاربين

سواء ولدوا على فطرة اإلسالم أو أسلموا عن آفر، فلكال الفریقين في حكم الردة سواء، 
اليهودیة فإذا ارتدوا عن اإلسالم إلى أي دین انتقلوا إليه مما یجوز أن یقر أهله عليه آ

والنصرانية، أو ال یجوز أن یقر أهله عليه آالزندقة والوثنية لم یجز أن یقر من ارتد 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إليه، ألن اإلقرار بالحق یوجب التزام أحكامه

 ".من بدل دینه فاقتلوه 
یان لم یخل فإذا آان ممن وجب قتلهم بما ارتد عنه من دین الحق إلى غيره من األد

أما أن یكونوا في دار اإلسالم شذاذًا وأفرادًا لم یتحيزوا بدار . حالهم من أحد أمرین
یتميزون بها عن المسلمين فال حاجة بنا إلى قتالهم لدخولهم تحت القدرة ویكشف عن 
سبب ردتهم، فإن ذآروا شبهة في الدین أوضحت لهم بالحجج واألدلة حتى یتبين لهم 

لتوبة مما دخلوا فيه من الباطل، فإن تابوا قبلت توبتهم من آل ردة الحق وأخذوا با
ال أقبل توبة من ارتد إلى ما یستر به من : وقال مالك. وعادوا إلى حكم اإلسالم آما آانوا

الزندقة إال أن یبتدئها من نفسه، وأقبل توبة غيره من المرتدین، وعليهم بعد التوبة قضاء 
وقال أبو . م في زمان الردة العترافهم بوجوبه قبل الردةما ترآوه من الصالة والصيا

ال قضاء عليهم آمن أسلم عن آفر، ومن آان من المرتدین قد حج في اإلسالم : حنيفة
وقال أبو حنيفة قد بطل بالردة . قبل الردة لم یبطل حجه بها ولم یلزمه قضاؤه بعد التوبة
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. م یتب وجب قتله رجًال آان أو امرأةولزمه القضاء بعد التوبة، ومن أقام على ردته ول
وقد قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالردة : ال أقتل المرأة بالردة: وقال أبو حنيفة

امرأة آانت تكنى أم رومان وال یجوز إقرار المرتد على ردته بجزیة وال عهد، وال 
 .تؤآل ذبيحته، وال تنكح منه إمرأة
ل في الحال أو یؤجلون فيه ثالثة أیام على قولين واختلف الفقهاء في قتلهم هل یعج

والثاني ینظرون ثالثة أیام . أحدهما تعجيل قتلهم في الحال لئال یؤخر هللا عز وجل حق
لعلهم یستدرآونه بالتوبة، وقد أنذر علي عليه السالم المستورد العجلي بالتوبة ثالثة ثم 

 أصحاب الشافعي یضرب الخشب وقال ابن سریج من. قتله بعدها، ویقتل صبرًا بالسيف
حتى یموت، ألنه أبطأ قتًال من السيف الموحي وربما استدرك به التوبة، وإذا قتل لم 

ووري مقبورًا ال یدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم . یغسل ولم یصل عليه
فيئًا في وال في مقابر المشرآين لما تقدم له من حرمة اإلسالم المباینة لهم، ویكون ماله 

. بيت مال المسلمين مصروفًا في أهل الفيء ألنه ال یرثه عنه وارث من مسلم وال آافر
وقال . وقال أبو حنيفة یورث عنه ما اآتسبه قبل الردة ویكون ما اآتسبه بعد الردة فيئًا

أبو یوسف یورث عنه ما اآتسب قبل الردة وبعدها فإذا لحق المرتد بدار الحرب آان ما 
 اإلسالم موقوفًا عليه فإن عاد إلى اإلسالم أعيد عليه، وأن هلك على الردة له في دار
وقال أبو حنيفة أحكم بموته إذا صار إلى دار الحرب وأقسم ماله بين ورثته، . صار فيئًا

فإن عاد إلى دار اإلسالم استرجعت ما بقي في أیدیهم من ماله ولم أغرمهم ما استهلكوه 
 ینحازوا إلى دار وآانوا شذاذًا بين المسلمين والحالة الثانية أن فهذا حكم المرتدین إذا لم

ینحازوا إلى دار ینفردون بها عن المسلمين حتى یصيروا فيها ممتنين فيجب قتالهم على 
الردة بعد مناظرتهم على اإلسالم وإیضاح دالئله، ویجري على قتالهم بعد اإلنذار 

رة وبيانًا ومصافتهم في الحرب جهارًا واإلعذار حكم قتال أهل الحرب في قتالهم غ
وقتالهم مقبلين ومدبرین ومن أسر منهم جاز قتله صبرًا إن لم یتب، وال یجوز أن یسترق 

عند الشافعي رحمه اهللا وإذا ظهر عليهم لم تسب ذراریهم وسواء من ولد منهم في 
أبو حنيفة یجوز وقال . اإلسالم أو بعد الردة، وقيل إن من ولد منهم بعد الردة جاز سبيه

سبي من ارتد من نسائهم إذا لحقن بدار الحرب، وإذا غنمت أموالهم لم تقسم في الغانمين 
وآان مال من قتل منها فيئًا ومال اإلحياء موقوفًا، إن أسلموا رد عليهم، وإن هلكوا على 

من ردتهم صار فيئًا، وما أشكل أربابه من األموال الغنومة صار فيئًا إذا وقع اإلیاس 
معرفتهم، وما استهلكه المسلمون عليه في نائرة الحرب لم یضمن إذا أسلموا، وما 

 .استهلكوا من أموال المسلمين في غير نائرة الحرب مضمون عليهم
أحدهما یضمنونه، ألن : واختلف في ضمنان ما استهلكوه في نائرة الحرب على قولين

والثاني ال ضمان عليهم فيما . نةمعصيتهم بالردة ال تسقط عنهم غرم األموال المضمو
قد أصاب أهل الردة على عهد أبي بكر رضي اهللا عنه نفوسًا . استهلكوه من دم ومال

وأواًال عرف مستهلكوها فقال عمر رضي اهللا عنه یدون قتالنا وال ندى قتالهم فقال أبو 
لم طليحة بكر ال یدون قتالنا وال ندى قتالهم فجرت بذلك سيرته وسيرة من بعده وقد أس

بعد أن سبي وآان قد قتل وسبى فأقره عمر رضي اهللا عنه بعد إسالمه ولم یأخذه بدم وال 
مال، ووفد أبو شجرة بن عبد العزى وآان من أهل الردة على عمر بن الخطاب رضي 

فقال أبو شجرة ? اهللا عنه وهو یقسم الصدقات فقال أعطني فإني ذو حاجة فقال من أنت
 : لست تقول من الطویلفقال أي عدو اهللا أ
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 وإني ألرجو بعدها أن أعمرا  ورویت رمحي من آتيبة خالد
ثم جعل یعلوه بالدرة في رأسه حتى ولي راجعًا إلى قومه وهو یقول من 

 : البسيط

وآل متخـبـط یومـًا لـه ورق  ضن علينا أبو حفـص بـنـائلـه
  الشفقوحال من دون بعض البغية  ما زال یضربني حتى حدثـت لـه
فينـحـمـق والشيخ یقرع أحيانًا  لما رهبت أبا حفص وشرطـتـه

فلم یعرض له عمر رضي اهللا عنه بسوى التعزیز الستطالته بعد اإلسالم، ولدار الردة 
 .حكم تفارق به دار اإلسالم ودار الحرب

على أحدهما أنه ال یجوز أن یهادنوا : فأما ما تفارق به دار اإلسالم فمن أربعة أوجه
والثاني أنه ال یجوز أن یصالحوا . الموادعة في دیارهم ویجوز أن یهادن أهل الحرب

والثالث أنه ال یجوز . على مال یقرون به على ردتهم، ویجوز أن یصالح أهل الحرب
استرقاقهم وال سبي نسائهم، ویجوز أن یسترق أهل الحرب وتسبى نساؤهم والرابع أنه 

وقال أبو حنيفة . ویملكون ما غنموه من مال أهل الحربال یملك الغانمون أموالهم، 
قد صارت دیارهم بالردة دار حرب ویسبون ویغنمون وتكون أرضهم . رضي اهللا عنه

 .فيئا وهم عنده آعبدة األوثان من العرب
أحدها وجوب قتالهم مقبلين ومدبرین : وأما ما تفارق به دار اإلسالم فمن أربعة أوجه

باحة إمائهم أسرى وممتنعين والثالث تصير أموالهم فيئًا لكافة آالمشرآين والثاني إ
: وقال أبو حنيفة. والرابع بطالن مناآحتهم بمضي العدة وإن اتفقوا على الردة. المسلمين

تبطل مناآحتهم بارتداد أحد الزوجين، وال تبطل بارتدادهما معًا، ومن ادعيت عليه الردة 
نه، ولو قامت عليه البينة بالردة لم یصر مسلمًا فأنكرها آان قوله مقبوًال بغير یمي

باإلنكار حتى یتلفظ بالشهادتين، وإذا امتنع قوم من أداء الزآاة إلى اإلمام العادل مع 
االعتراف بوجوبها آانوا من بغاة المسلمين، یقاتلون على المنع منه، وقال أبو حنيفة 

عنه مانعي الزآاة مع تمسكهم ال یقاتلون، وقد قاتل أبو بكر رضي اهللا : رحمه اهللا
باإلسالم حتى قالوا واهللا ما آفرنا بعد إیماننا ولكن شححنا على أموالنا فقال عمر رضي 

أمرت أن أقاتل الناس : " اهللا عنه عالم تقاتلهم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم یقول
 ".قها حتى یقولوا ال إال اهللا فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأوالدهم إال بح

? أرأیت لو سألوا ترك الصيام? أرأیت لو سألوا ترك الصالة: قال أبو بكر هذه من حقها
فإذا ال تبقى عروة من عرى اإلسالم إال انحلت، واهللا لو ? أرأیت لو سألوا ترك الحج

منعوني عناقًا وعقاًال مما أعطوه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم عليه فقال عمر 
 عنه فشرح اهللا صدري للذي شرح له صدر أبي بكر رضي اهللا عنه، وقد أبان رضي اهللا

 : عن إسالمهم قول زعيمهم حارثة بن سراقة في شعره من الطویل
لعل المنـایا قـریب وال نـدري  أال فاصطحبينا قبل نائرة الفـجـر
فيا عجبًا ما بال ملك أبي بـكـر  أطعنا رسول اهللا ما آان بـينـنـا

لكالتمر أو أحلى إليهم من التمـر  الذي سألوآم فمـنـعـتـمـوفإن 
 آرام على العزاء في ساعة العسر  سنمنعكم ما آـان فـينـا بـقـية
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 الفصل الثاني 

 في قتال أهل البغي

وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه، فإن لم 
اعة اإلمام وال تحيزوا بدار اعتزلوا فيها وآانوا أفرادًا یخرجوا به عن المظاهرة بط

متفرقين تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد ترآوا ولم یحاربوا وأجریت عليهم أحكام العدل 
فيما یجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود، وقد عرض قوم من الخوارج لعلي بن أبي 

 وهو یخطب على منبره ال حكم إال هللا وقال أحدهم. طالب رضوان اهللا عليه لمخالفة رأیه
آلمة حق أرید بها باطل لكم علينا ثالث ال نمنعكم مساجد اهللا : فقال علي رضي اهللا عنه

أن تذآروا فيها اسم اهللا، وال نبدؤآم بقتال، وال نمنعكم الفيء ما دامت أیدیكم معنا، فإن 
فقة الجماعة، وجاز لإلمام تظاهروا باعتقادهم وهم على اختالطهم إلى اعتقاد الحق وموا

 .أن یعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبًا وزجرًا ولم یتجاوزه إلى قتل وال حد
: ال یحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: " روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 ".آفر بعد إیمان، أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس 
ية أهل العدل وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة فإن اعتزلت هذه الفئة الباغ

الجماعة فإن لم تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعة لم یحاربوا ما أقاموا على الطاعة 
 .وتأدیة الحقوق

قد اعتزلت طائفة من الخوارج عليًا عليه السالم بالنهر وإن فولى عليهم عامًال أقاموا 
قتلوه فأنفذ إليهم أن سلموا إلى قاتله فأبوا على طاعته زمانًا وهو لهم موادع إلى أن 

وإن امتنعت هذه . وقالوا آلنا قتله قال فاستسلموا إلي أقتل منكم وسار إليهم فضل أآثرهم
الطائفة الباغية من طاعة اإلمام ومنعوا ما عليهم من الحقوق وتفردوا باجتباء األموال 

إمامًا وال قدموا عليهم زعيمًا آان ما وتنفيذ األحكام، فإن فعلوا ذلك ولم ینصبوا ألنفسهم 
اجتبوه من األموال غصبًا ال تبرأ منه ذمة، وما نفذوه من األحكام مرددًا ال یثبت به حق، 

وإن فعلوا ذلك وقد نصبوا ألنفسهم إمامًا اجتبوا بقوله األموال ونفذوا بأمره األحكام لم 
نفذوا بأمره األحكام لم یتعرض یتعرض ألحكامهم بالرد وال لما اجتبوه بقوله األموال و

ألحكامهم بالرد وال لما اجتبوه المطالبة وحوربوا في الحالين على سواء لينزعوا عن 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا : " المباینة ویفيئوا إلى الطاعة قال اهللا تبارك وتعالى

تفئ إلى أمر اهللا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
 ".فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا یحب المقسطين

أحدهما بغت بالتعدي في القتال : وجهان". فإن بغت إحداهما على األخرى : " وفي قوله
تبغي بالسيف ردعًا عن " فقاتلوا التي تبغي " والثاني بغت بالعدول عن الصلح، وقوله 

 .الفةالبغي وزجرًا عن المخ
أحدهما حتى ترجع إلى الصلح : وجهان". حتى تفيء إلى أمر اهللا : " وفي قوله تعالى
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والثاني إلى آتاب اهللا تعالى وسنة . الذي أمر اهللا تعالى به وهو قول سعيد بن جبير
 .رسوله فيما لهم وعليهم وهذا قول قتادة

أحدهما : يه وجهانف". فأصلحوا بينهما بالعدل " أي رجعت عن البغي " فإن فاءت " 
والثاني بكتاب اهللا تعالى، فإذا قلد اإلمام أميرًا على قتال الممتنعتين من البغاة قدم . بالحق

 .قبل القتال إنذارهم وإعذارهم، ثم قاتلهم إذا أصروا على البغي آفاحًا ال یهجم غرة وبياتًا
 یقصد بالقتال أحدها أن: ویخالف قتالهم قتال المشرآين والمرتدین من ثمانية أوجه

والثاني أن . ردعهم وال یعتمد به قتلهم، ویجوز أن یعتمد قتل المشرآين والمرتدین
یقاتهلم مقبلين، ویكف عنهم مدبرین، ویجوز قتال أهل الردة والحرب مقبلين مدبرین، 
. والثالث أن ال یجهز على جریحهم وإن جاز اإلجهاز على جرحى المشرآين والمرتدین

أال ال یتبع مدبر وال یذفف على : لسالم منادیه أن ینادي یوم الجملأمر علي عليه ا
ویعتبر أحوال . أن ال یقتل أسراهم وإن قتل أسرى المشرآين والمرتدین: والرابع. جریح

من في األسر منهم، فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق، ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس 
أطلق الحجاج أسيرًا من أصحاب . حبس بعدهاإلى انجالء الحرب ثم یطلق ولم یجز أن ی

قطري بن الفجاءة لمعرفة آانت بينهما فقال له قطري عد إلى قتال عدو اهللا الحجاج، 
 : فقال هيهات غل یدًا مطلقها واسترق رقبة معتنقها، وأنشأ یقول من الكامل

بيد تقر بـأنـهـا مـوالتـه  أأقاتل الحجاج عن سلطـانـه
شهدت بأقبح فعله غـدراتـه  زیادة والـذيإني إذا ألخو الـ

 في الصف واحتجت له فعالته  ماذا أقـول إذا بـرزت إزاءه
ال حق من جارت عليه والته  أأقول جار علـي ال إنـي إذا
نخالتـه غرست لدي فحنظت  وتحدث األقوام أن صـنـائعـًا

ول اهللا صلى اهللا عليه روي عن رس. أن ال یغم أموالهم وال یسبى ذراریهم: والخامس
 ".منعت دار اإلسالم ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها : " وسلم أنه قال
أن ال یستعان لقتالهم بمشرك معاهد وال ذمي وإن جاز أن یستعلن بهم على . والسادس

أن ال یهادنهم إلى مدة وال یوادعهم على مال، فإن : والسابع. فعال أهل الحرب والردة
 مدة لم یلزمه، فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم، وإن وادعهم هادنهم إلى

على مال بطلت المودة ونظر في المال، فإن آان من فيئهم أو من صدقاتهم لم یرده 
عليهم وصرف الصدقات في أهلها والفيء في مستحقيه، وإن آان من خالص أموالهم لم 

ن أن ینصب عليهم العرادات، وال یحرق یجز أن یملكه عليهم ووجب رده إليهم، والثام
عليهم المساآن وال یقطع عليه النخيل واألشجار ألنها دار إسالم تمنع ما فيها وإن بغى 

أهلها، فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم االصطالم جاز أن یدفعوا عن أنفسهم ما 
یدت نفسه جاز له استطاعوا من اعتماد قتلهم ونصب العرادات عليهم، فإن المسلم إذا أر

الدفع عنها بقتل من أرادها إذا آان ال یندفع بغير القتل، وال یجوز أن یستمتع بدوابهم وال 
وقال أبو حنيفة . سالحهم، وال یستعان به في قتالهم ویرفع اليد عنه في وقت القتال وبعده

ائمة، یجوز أن یستعان على قتالهم بدوابهم وسالحهم ما آانت الحرب ق: رضي اهللا عنه
ال یحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه منه : " وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

." 
فإذا انجلت الحرب ومع أهل العدل لهم أموال ردت عليهم، وما تلف منها في غير قتال 

فهو مضمون على متلفه، وما أتلفوه في نائرة الحرب من نفس ومال فهو هدر، وما 
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ل في غير نائرة الحرب من نفس ومال فهو مضمون عليهم، وما أتلفوه على أهل العد
أحدهما یكون هدراً ال یضمن : أتلفوه في نائرة الحرب ففي وجوب ضمانه عليهم قوالن

والثاني یكون مضمونًا عليهم ألن المعصية ال تبطل حقًا وال تسقط غرمًا، فتضمن 
هل البغي ویصلى عليهم، ومنع ویغسل قتلى أ. النفوس بالقود في العمد والدیة في الخطأ

أبو حنيفة من الصالة عليهم عقوبة لهم، وليس على ميت في الدنيا عقوبة، وقد قال النبي 
 ".فرض على أمتي غسل موتاها والصالة عليهم : " صلى اهللا عليه وسلم

أحدهما ال : وأما قتلى أهل العدل في معرآة الحرب في غسلهم والصالة عليهم فقوالن
 . یصلى عليهم تكریمًا وتشریفًا آالشهداء في قتال المشرآينیغسلون وال

وقد صلى المسلمون على عمرو عثمان . یغسلون ویصلى عليهم وإن قتلوا بغيًا: والثاني
رضي اهللا عنهما، وصلى بعد ذلك علي عليه السالم وإن قتلوا ظلمًا وبغيًا، وال یرث باغ 

 ".القاتل ال یرث : " بي صلى اهللا عليه وسلمقتل عادًال، وال عادل قتل باغيًا، لقول الن
وقال أبو حنيفة، أورث العادل من الباغي ألنه محق وال أورث الباغي من العادل ألنه 

أورث آل واحد منهما من صاحبة ألنه متأول في قتله، وإذا مر : قال أبو یوسف. مبطل
روا ولم یجزهم تجار أهل الذمة بعشارة أهل البغي فعشر أموالهم ثم قدر عليهم عش

المأخوذ منهم بخالف المأخوذ من الزآوات، ألنهم مروا بهم مختارین، والزآوات 
مأخوذة من المقيمين المكرهين وإذا أتى أهل البغي قبل القدرة عليهم حدودًا ففي إقامتها 

 .عليهم بعد القدرة وجهان
 الفصل الثالث 

 في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطرق

تمعت طائفة من أهل الفساد على شهر السالح وقطع الطریق وأخذ األموال وقتل وإذا اج
إنما جزاء الذین : " النفوس ومنع السابلة فهم المحاربون الذین قال اهللا تعالى فيهم

یحاربون اهللا ورسوله ویسعون في األرض فسادًا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم 
 ".ألرض وأرجلهم من خالف أو ینفوا في ا

أحدها أن اإلمام ومن استنابه على : فاختلف الفقهاء في حكم هذه اآلیة على ثالثة مذاهب
قتالهم من الوالة بالخيار بين أن یقتل وال یصلب، وبين أن یقتل ویصلب وبين أن یقطع 

أیدیهم وأرجلهم من خالف، وبين أن ینفيهم من األرض، وهذا قول سعيد بن المسيب 
أن من آان منهم ذا رأي وتدبير قتله : والمذهب الثاني: براهيم النخعيومجاهد وعطاء وإ

ولم یعف عنه، ومن آان ذا بطش وقوة قطع یده ورجله من خالف ومن لم یكن منهم ذا 
رأي وال بطش عزره وحبسه، هذا قول مالك بن أنس وطائفة من فقهاء المدینة بجعلها 

أنها مرتبة باختالف : لمذهب الثالثمرتبة باختالف صفاتهم ال باختالف أفعالهم وا
قتل وصلب، ومن قتل ولم یأخذ : أفعالهم ال باختالف صفاتهم، فمن قتل وأخذ المال

قطعت یده ورجله من خالف، ومن : قتل ولم یصلب، ومن أخذ المال ولم یقتل: المال
آثر وهيب ولم یقتل یأخذ المال عزر ولم یقتل ولم یقطع وهو قول ابن عباس والحسن 

إن قتلوا وأخذوا : وقال أبو حنفية. قتادة والسدي وهو مذهب الشافعي رضي اهللا عنهو
المال فاإلمام بالخيار بين قتلهم ثم صلبهم وبين قطع أیدیهم وأرجلهم من خالف ثم قتلهم، 

 ".أو ینفوا في األرض : " ومن آان معهم مهيبًا مكثرًا فحكمه آحكمهم، وأما قوله تعالى
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إلى : أحدها أنه إبعادهم من بالد اإلسالم: تأویل فيه على أربعة أقاویلفقد اختلف أهل ال
أنه إخراجهم : والثاني. بالد الشرك، وهذا قول مالك بن أنس والحسن وقتادة والزهري

من مدینة إلى أخرى وهذا قول عمر بن عبد العزیز رحمه اهللا وسعيد بن جبير، والثالث 
 والرابع وهو أن یطلبوا إلقامة الحدود عليهم .أنه الحبس وهو قول أبي حنيفة ومالك
إال الذین تابوا من قبل أن : " وأما قوله تعالى: فيبعدوا وهذا قول ابن عباس والشافعي

 ".تقدروا عليهم 
أنه وارد في المحاربين المفسدین من أهل الكفر : أحدها: ففيه ألهل التأویل ستة أقاویل

لمسلمون فال تسقط التوبة عنهم حدًا والحقًا، وهذا إذا تابوا من شرآهم باإلسالم، وأما ا
قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة رضي اهللا عنهم، وأما التائب بغير أمان فال تؤثر 

توبته في سقوط حد وال حق وهذا قول علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه والشعبي، 
حرب ثم عاد قبل القدرة أنه وارد فيمن تاب من المسلمين بعد لحوقه بدار ال: والثالث

أنه وارد فيمن آان في دار اإلسالم : وهو قول عروة بن الزبير رضي اهللا عنه، والرابع
في منعة وتاب قبل القدرة عليه سقطت عقوبته وإن لم یكن في منعه لم تسقط وهذا قول 

ه أن توبته قبل القدرة علي: والخامس. ابن عمر وربيعة والحكم بن عيينة رضي اهللا عنهم
وإن لم یكن في منعه تضع عنه جميع حدود اهللا سبحانه وال تسقط عنه حقوق اآلدميين 

أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه جميع الحدود : والسادس. وهذا قول الشافعي
. والحقوق إال الدماء وهذا قول مالك بن أنس فهذا حكم اآلیة واختالف أهل التأویل فيها

 إذا آانوا على امتناعهم مقيمين قوتلوا آقتال أهل البغي في ثم نقول في المحاربين إنهم
أحدها أنهم یجوز قالهم مقبلين ومدبرین الستيفاء : عامة أحوالهم ویخالفه من خمسة أوجه

والثاني أنه یجوز أن یعمد في . الحقوق منهم، وال یجوز اتباع من ولي من أهل البغي
د إلى قتل أهل البغي، والثالث أنهم الحرب إلى قتل من قتل منهم وال یجوز أن یعم

والرابع أنه . یؤاخذون بما استهلكوه من دم ومال في الحرب وغيرها بخالف أهل البغي
یجوز حبس من أسر منهم الستبراء حاله وإن لم یجز حبس أحد من أهل البغي، 

والخامس أن ما اجتبوه من خراج وأخذوه من صدقات فهو آالمأخوذ غصبًا ونهبًا ال 
ط عن أهل الخراج والصدقات حقًا فيكون غرمه عليهم مستحقًا، وإذا آان المولى یسق

على قتالهم مقصور الوالیة على محاربتهم فليس له بعد القدرة أن یقيم عليهم حدًا، وال 
أن یستوفي منهم حقًا ویلزمه محاربته فليس له بعد القدرة أن یقيم عليهم حدًا، وال أن 

ه حملهم إلى اإلمام ليأمر بإقامة الحدود عليهم واستيفاء الحقوق یستوفي منهم حقًا ویلزم
منهم، وإن آانت والیته عامة على قتالهم واستيفاء الحدود والحقوق منهم فال بدأن یكون 
من أهل العلم والعدالة لينفذ حكمه فيما یقيمه من حد ویستوفيه من حق، وإذا آان آذلك 

إقرارهم طوعًا من غير ضرب وال إآراه، وإما إما ب: آشف عن أحوالهم من أحد وجهين
بقيام البينة العادلة على من أنكر، فإذا علم من أحد هذین الوجهين ما فعله آل واحد منهم 

وقال مالك . من جرائمه نظر، فمن آان منهم قد قتل وأخذ المال قتله وصلبه بعد القتل
ال یجوز العفو عنه، وإن یصلب حيًا ثم یطعنه بالرمح حتى یموت وهذا القتل محتوم و

عفا عنه ولي الدم آان عفوه لغوًا ویصلب ثالثة أیام ال یتجاوزها ثم یحطه بعدها، ومن 
وقال مالك یصلى عليه . قتل منهم ولم یأخذا المال قتله ولم یصلبه وغسله وصلى عليه

 غير من حكم بقتله؛ ومن أخذ منهم المال ولم یقتل قطع یده ورجله من خالف فكان قطع
یده اليمنى لسرقته وقطع رجله اليسرى لمجاهرته، ومن جرح منهم ولم یقتل ولم یأخذ 
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المال اقتص منهم الجراح إن آان في مثلها قصاص، وفي إحتام القصاص في الجروح 
أحدهما أنه محتوم وال یجوز العفو عنه آالقتل والثاني هو إلى خيار مستحقة : وجهان

آان الجرح مما ال قصاص فيه وجبت دیة المجروح تجب بمطالبته ویسقط بعفوه، وإن 
إن طلب بها وتسقط إن عفا عنها، ومن آان منهم مهيبًا أو مكثرًا لم یباشر قتًال وال جرحًا 

وال أخذ مال عزر أدبًا وزجرًا وجاز حبسه ألن الحبس أحد التعزیرین، وال یجوز به 
بحكم المباشرین معه، فإن تابوا وجوز أبو حنيفة ذلك فيه إلحاقًا . ذلك؛ ال قطع وال قتل

عن جرائمهم بعد القدرة عليهم سقطت عنهم المآثم دون المظالم وأخذوا بما وجب عليهم 
من الحدود والحقوق؛ فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم مع المآثم حدود اهللا 

ي في سبحانه ولم تسقط عنهم حقوق اآلدميين؛ فمن آان منهم قد قتل فالخيار إلى الول
القصاص منه أو العفو عنه ویسقط بالتوبة إحتام قتله؛ ومن آان منهم قد أخذ المال سقط 
عنه القطع ولم یسقط عنه الغرم إال بالعفو، ویجري على المحاربين وقطاع الطرق في 

األمصار حكم قطاعه في الصحارى واألسفار؛ وهم وإن لم یكونوا بالجراءة في 
 وا أخف حكمًا وقال أبو حنيفة یختصون بهذا الحكم فياألمصار أغلظ جرمًا لم یكون

الصحارى حيث ال یدرك الغوث أما في األمصار أو خارجها بحيث یدرك الغوث فال 
یجري عليهم حكم الجرأة في األمصار؛ وإذا أدعو التوبة قبل القدرة عليهم فإن لم تقترن 

.  سقوطها من حد قد وجببالدعوى أمارات تدل على التوبة لم تقبل دعواهم لها لما في
وإن اقترن بدعواهم أمارات تدل على التوبة ففي قبولها منهم بغير بينة وجهان 

ارى حيث ال یدرك الغوث أما .أحدهما تقبل ليكون ذلك شبهة تسقط بها الحدود: محتمالن
في األمصار أو خارجها بحيث یدرك الغوث فال یجري عليهم حكم الجرأة في األمصار؛ 

 التوبة قبل القدرة عليهم فإن لم تقترن بالدعوى أمارات تدل على التوبة لم تقبل وإذا أدعو
وإن اقترن بدعواهم أمارات تدل على . دعواهم لها لما في سقوطها من حد قد وجب

أحدهما تقبل ليكون ذلك شبهة تسقط : التوبة ففي قبولها منهم بغير بينة وجهان محتمالن
 .بها الحدود

إال بينة عادلة تشهد لهم بالتوبة قبل القدرة عليهم ألنها حدود قد وجبت، والثاني ال تقبل 
 .والشبهة ما اقترنت بالفعل ال ما تأخرت عنه

 الباب السادس 

 في والية القضاء

وال یجوز أن یقلد القضاء إال من تكاملت فيه شروطه التي یصح معها تقليده وینفذ بها 
یكون رجًال وهذا الشرط یجمع صفتين البلوغ فالشرط األول منها أن : حكمه وهي سبعة

والذآوریة، فأما البلوغ فإن غير البالغ ال یجري عليه قلم وال یتعلق بقوله على نفسه حكم 
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وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الوالیات . وآان أولى أن ال یتعلق به على غيره حكم
لمرأة فيما تصح فيها شهادتها، وقال أبو حنيفة یجوز أن تقضي ا. وإن تعلن بقولهن أحكام

وشذ ابن جریر الطبري فجوز قضاءها . وال یجوز أن تقضي فيما ال تصح فيه شهادتها
الرجال قوامون : " في جميع األحكام، وال اعتبار بقول یرده اإلجماع مع قول اهللا تعالى

 ".على النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض 
والشرط الثاني وهو مجمع على . ن یقمن على الرجالیعني في العقل والرأي، فلم یجز أ

اعتباره وال یكتفي فيه العقل الذي یتعلق به التكليف من علمه بالمدرآات الضروریة 
حتى یكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدًا من السهو والغفلة یتوصل بذآائه إلى إیضاح 

لعبد عن والیة نفسه والشرط الثالث الحریة، ألن نقص ا. ما أشكل وفصل ما أعضل
یمنع من انعقاد والیته على غيره، وألن الرق لما منع من قبول الشهادة آان أولى أن 

یمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الوالیة وآذلك الحكم فيمن لم تكمل حریته من المدبر 
والمكاتب ومن رق بعضه، وال یمنعه الرق أن یفتي آما ال یمنعه الرق أن یروي بعدم 

ویجوز له إذا عتق أن یقضي وإن آان عليه والء ألن .  في الفتوى والروایةالوالیة
اإلسالم لكونه شرطًا في جراز : والشرط الرابع. النسب غير معتبر في والیة الحكم
 ".ولن یجعل اهللا للكافرین على المؤمنين سبيًال : " الشهادة مع قول اهللا سبحانه وتعالى
وقال أبو حنيفة یجوز .  على المسلمين وال على الكفاروال یجوز أن یقلد الكافر القضاء

تقلده القضاء بين أهل دینه، وهذا وإن آان عرف الوالة بتقليده جاریًا فهو تقليد زعامة 
ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء، وإنما یلزمهم حكمة اللتزامهم له ال لزومه لهم، وال 

 من تحاآمهم إليه لم یجبروا عليه وآان حكم وإذا امتنعوا. یقبل اإلمام قوله فيما حكم بينهم
أن : والعدالة. والشرط الخامس العدالة وهي معتبرة في آل والیة: اإلسالم عليهم أنفذ

یكون صادق اللهجة ظاهر األمانة عفيفًا عن المحارم متوقيًا المأثم بعيدًا من الریب، 
ياه، فإذا تكاملت فيه فهي مأمونًا في الرضا والغضب مستعمًال لمروءة مثلة في دینه ودن

العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح معها والیته وإن انخرم منها وصف منع من 
والشرط السادس السالمة في السمع . الشهادة والوالیة فلم یسمع له قول ولم ینفذ له حكم

والبصر ليصح بهما إثبات الحقوق ویفرق بين الطالب والمطلوب، ویميز المقر من 
ليتميز له الحق من الباطل، ویعرف المحق من المبطل، فإن آان ضریرًا آانت المكر 

والیته باطلة، وجوزها مالك آما حوز شهادته، وإن آان أصم فعلى االختالف المذآور 
في األمانة فأما سالمة األعضاء فغير معتبرة فيه وإن آانت معتبرة في اإلمامة، فيجوز 

 وإن آانت السالمة من اآلفات أهيب لذوي الوالیة أن یقضي وإن آان مقعدًا ذا زمانه
والشرط السابع أن یكون عالمًا باألحكام الشرعية وعلمه بها یشتمل على علم أصولها 

 .واالوتياض بفروعها
أحدهما علمه بكتاب اهللا عز وجل على الوجه الذي . وأصول األحكام في الشرع أربعة

 ومنسوخًا ومحكمًا ومتشابهًا وعمومًا تصح به معرفة ما تضمنه من األحكام ناسخًا
وخصوصًا ومجمًال ومفسرًا والثاني علمه بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثابتة 

من أقواله وأفعاله وطرق مجيئها في التواتر واآلحاد والصحة والفساد وما آان عن 
 فيه ليتبع والثالث علمه بتأویل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا. سبب أو إطالق

االجماع ویجتهد برأیه في االختالف والرابع علمه بالقياس الموجب لرد الفروع 
المسكوت عنها إلى األصول المنطوق بها والمجمع عليها حتى یجد طریقًا إلى العلم 



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فإذا أحاط علمه بهذه األصول األربعة في 
من أهل االجتهاد في الدین، وجاز له أن یفتي ویقضي، وجاز أحكام الشریعة صار بها 

له أن یستفتى ویستقضى، وإن أخل بها أو بشيء منها خرج من أن یكون من أهل 
االجتهاد فلم یجز أن یفتي وال أن یقضي فإن قلد القضاء فحكم بالصواب أو الخطأ آان 

ه الحرج فيما قضى به تقليده باطًال وحكمه وإن وافق الحق والصواب مردودًا، وتوج
عليه وعلى من قلده الحكم والقضاء وجوز أبو حنيفة تقليد القضاء من ليس من أهل 
االجتهاد ليستفتى في أحكامه وقضایاه والذي عليه جمهور الفقهاء أن والیته باطلة 

وأحكامه مردودة، وألن التقليد في فروع الشرع ضرورة فلم یتحقق إال في ملتزم الحق 
قد اختبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معاذًا حين بعثه إلى اليمن واليًا . دون ملزمه

فإن لم : قال بسنة رسول اهللا قال? فإن لم تجد: قال بكتاب اهللا، قال? بم تحكم: " .... وقال
الحمد هللا الذي وفق رسول : قال أجتهد برأیي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم? تجد

 ".وله اهللا لما یرضي رس
فأما والیة من ال یقول بخبر الواحد فغير جائزة، ألنه تارك األصل قد اجتمعت عليه 

الصحابة وأآثر أحكام الشرع عنه مأخوذ فصار بمنزلة من ال یقول بحجة اإلجماع للذي 
ضرب منهم نفوه : وأما نفاة القياس فضربان. ال تجوز والیته لرد ما ورد النص به

ذوا بأقاویل سلفهم فيما لم یرد فيه نص وطرحوا االجتهاد واتبعوا ظاهر النص وأخ
. وعدلوا عن الفكر واالستنباط، فال یجوز تقليدهم الفضاء لقصورهم عن طرق األحكام
وضرب منهم نفوا القياس واجتهدوا في األحكام تعلقًا بفحوى الكالم ومفهوم الخطاب 

ي جواز تقليدهم القضاء وقد اختلف أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه ف. آأهل الظاهر
والثاني یجوز ألنهم یعتبرون واضح . أحدهما ال یجوز للمعنى المذآور: على وجهين

المعاني وإن عدلوا عن خفي القياس، فإذا ثبت ما وصفنا من الشروط المعتبرة في والیة 
ار القضاء، فال یجوز أن یولى إال بعد العلم باجتماعها فيه؛ إما بتقدم معرفة، وإما باختي

قد قلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليًا عليه السالم قضاء اليمن ولم یختبره . ومسألة
إذا حضر خصمان بين یدیك فال : " لعلمه به ولكن وصاه تنبيهًا على وجه القضاء فقال

 ".تقض ألحدهما حتى تسمع آالم اآلخر 
اعتقد مذهب أبي حنيفة ویجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي رحمه اهللا أن یقلد القضاء من 

ألن للقاضي أن یجتهد برأیه في قضائه وال یلزمه أن یقلد في النوازل واألحكام من 
اعتزى إلى مذهبه، فإذا آان شافعيًا لم یلزمه المصير في أحكامه إلى أقاویل الشافعي 
 حتى یؤدیه اجتهاده إليها، فإن أداه اجتهاده إلى األخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ

به، وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن یحكم بغيره، فمنع الشافعي أن یحكم 
بقول أبي حنيفة، ومنع الحنفي أن یحكم بمذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه لما یتوجه 

إليه من التهمة والممایلة في القضایا واألحكام وإذا حكم بمذهب ال یتعداه آان أنفى 
صوم، وهذا وإن آانت الساسية تقتضيه فأحكام الشرع ال توجبه ألن للتهمة وأرضى للخ

التقليد فيها محظور واالجتهاد فيها مستحق، وإذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله من بعد 
أعاد االجتهاد فيه وقضى بما أداه اجتهاده إليه وإن خالف ما تقدم من حكمه فإن عمر 

 عام وترك التشریك في غيره فقيل له ما رضي اهللا عنه قضى في المشرآة بالتشریك في
 .هكذا حكمت في العام الماضي، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي
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فلو شرط المولى وهو حنفي أو شافعي من والء القضاء أن یحكم إال بمذهب الشافعي أو 
أحدهما أن یشترط ذلك عمومًا في جميع األحكام، فهذا : أبي حنيفة فهذا على ضربين

شرط باطل سواء آان موافقًا لمذهب المولى أو مخالفًا له، وأما صحة الوالیة فإن لم 
یجعله شرطًا فيها وأخرجه مخرج األمر أو مخرج النهى وقال قد قلدتك القضاء فاحكم 

بمذهب الشافعي رحمه اهللا على وجه األمر أو ال تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه 
رط فاسدًا سواء تضمن أمرًا أو نهيًا ویجوز أن یحكم النهى آانت الوالیة صحيحة والش

بما أداه اجتهاده إليه سواء وافق شرطه أو خالفه ویكون اشتراط المولي لذلك قدحًا فيها 
إن علم أنه اشترط ما ال یجوز؛ وال یكون قدحًا إن جهل لكن ال یصح مع الجهل به أن 

 في عقد الوالیة فقال قد قلدتك یكون مواليًا وال واليًا، فإن أخرج ذلك مخرج الشرط
القضاء على أن ال تحكم فيه إال بمذهب الشافعي أو بقول أبي حنيفة آانت الوالیة باطلة 

تصح الوالیة ویبطل الشرط، والضرب . وقال أهل العراق. ألنه عقدها على شرط فاسد
 أو نهيًا، الثاني أن یكون الشرط خاصًا في حكم بعينه، فال یخلو الشرط من أن یكون أمرًا

فإن آان أمرًا فقال له أقد من العبد بالحر ومن المسلم بالكافر واقتص في القتل بغير 
الحدید آان أمره بهذا الشرط فاسدًا ثم إن جعله شرطًا في عقد الوالیة فسدت وإن لم 

وإن آان نهيًا فهو على . یجعله شرطًا فيها صحت وحكم في ذلك بما یؤدیه اجتهاده إليه
أحدهما أن ینهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد، وال یقضي فيه : ضربين

بوجوب قود وال بإسقاطه فهذا جائز ألنه اقتصر بوالیته على ما عداه فصار ذلك خارجًا 
 .عن نظره، والضرر الثاني أن ال ینهاه عن الحكم وینهاه عن القضاء في القصاص

هل یوجب صرفه عن النظر فيه على وجهين أحدهما فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي 
. أن یكون صرفًا عن الحكم فيه وخارجًا عن والیته فال یحكم فيه بإثبات قود وال بإسقاطه
والثاني أنه ال یقتضي الصرف عنه ویجري عليه حكم األمر به ویثبت صحة النظر إن 

 .هلم یجعله شرطًا في التقليد ویحكم فيه بما یؤدیه اجتهاده إلي
ووالیة القضاء تنعقد بما تنعقد به الوالیات مع الحضور باللفظ مشافهة ومع الغيبة 

مراسلة ومكاتبة لكن ال بد مع المكاتبة من أن یقترن بها من شواهد الحال ما یدل عليها 
 .عند المولى وأهل عمله

قد قلدتك : فالصریح أربعة ألفاظ. صریح وآنایة: واأللفاظ التي تنعقد بها الوالیة ضربان
ووليتك واستخلفتك واستنتك، فإذا أتى بأحد هذه األلفاظ انعقدت والیة القضاء وغيرها 

فأما . من الوالیات وليس یحتاج معها إلى قرینة أخرى إال أن یكون تأآيدًا ال شرطًا
قد اعتمدت عليك وعولت عليك ورددت : الكنایة فقد ذآر بعض أصحابنا أنها سبعة ألفاظ

يك وفوضت إليك ووآلت إليك وأسندت إليك، فهذه األلفاظ لما تضمنته إليك وجعلت إل
من االحتمال تضعف في الوالیة عن حكم الصریح حتى یقترن بها في عقد الوالیة ما 

ینفي عنها االحتمال فتصير مع ما یقترن بها في حكم الصریح مثل قوله فانظر فيما 
لوالیة بهذه القرینة مع ما تقدم من وآلته إليك واحكم فيما اعتمدت فيه عليك فتصير ا

الكنایة منعقدة، ثم تمامها موقوف على قبول المولي، فإن آان التقليد مشافهة فقبوله على 
الفور لفظًا، وإن آان مراسلة أو مكاتبة جاز أن یكون على التراخي، ویجوز قبوله 

بعضهم واختلف في صحة القبول بالشروع في النظر؛ فجوزه . بالقول مع التراخي
وجعله آالنطق وأباه آخرون حتى یكون نطقًا ألن الشروع في النظر فرع لعقد الوالیة 

ویكون تمام الوالیة مع ما ذآرنا من لفظ التقليد معتبرًا بأربعة . فلم ینعقد به قبولها
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أحدها معرفة المولي للمولى بأنه على الصفة التي یجوز أن یولى معها، فإن لم : شروط
الصفة التي تجوز معها تلك الوالیة لم یصح تقليده، فلو عرفها بعد التقليد یعلم أنه على 

معرفة المولي بما عليه : والشرط الثاني. استأنفها ولم یجز أن تعول على ما تقدمها
المولى من استحقاق تلك الوالیة بصفاته التي یصير بها مستحقًا لها وأنه قد تقلدها 

ن هذا شرط معتبر في قبول المولي وجواز نظره وليس وصار مستحقًا لإلنابة فيها إال أ
بشرط في عقد تقليده ووالیته، بخالف الشرط المتقدم وليس یراعى في هذه المعرفة 

وإنما یراعى انتشار یتتابع الخبر والشرط الثالث ذآر ما تضمنه التقليد . المشاهدة بالنظر
 هذه شروط معتبرة في آل تقليد من والیة القضاء أو إمارة البالد أو جبایة الخراج ألن

فافتقرت إلى تسمية ما تضمنت ليعلم على أي نظر عقدت فإن جهل فسدت، والشرط 
الرابع ذآر تقليد البلد الذي عقدت الوالیة عليه ليعرف به العمل الذي یستحق النظر فيه، 

وط وال تصح الوالیة مع الجهل به فإذا انعقدت تم تقليد الوالیة بما ذآرنا من الشر
واحتاج في لزوم النظر إلى شرط زائد على شروط العقد وهو إشاعة تقليد المولى في 

أهل عمله ليذعنوا بطاعته وینقادوا إلى حكمه وهو شرط في لزوم الطاعة وليس بشرط 
في نفوذ الحكم، فإذا صحت عقدًا ولزومًا بما وصفنا صح فيها نظر المولي والمولى 

 ولم یلزم المقام عليها من جهة المولى وال من جهة المولي آالوآالة ألنهما معًا استنابة
وآان للمولي أن یعزله عنها متى شاء، وللمولى عزل نفسه عنها إذا شاء غير أن األولى 

بالمولي أن یعزله إال بعذر، وأن ال یعتزل المولى إال من عذر لما في هذه الوالیة من 
العزل آما وجب إظهار التقليد حتى ال حقوق المسلمين، فإذا عزل أو اعتزل جب إظهار 

یقدم على إنفاذ حكم وال یغتر بالترافع إليه خصم، فإن حكم بعد عزله وقد عرف عزله لم 
ینفذ حكمه، وإن حكم غير عالم بعزله آان في نفوذ حكمه وجهان آاختالفهما في عقود 

 .الوآيل
مة مطلقة التصرف وال تخلو والیة القاضي من عموم أو خصوص، فإن آانت والیته عا

أحدها فصل في النازعات وقطع : في جميع ما تضمنته فنظره مشتمل على عشرة أحكام
التشاجر والخصومات، إما صلحًا عن تراض ویراعي فيه الجواز أو إجبارًا بحكم بات 

والثاني استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإیصالها إلى مستحقها بعد . یعتبر في الوجوب
 .إقرار، أو بينة: من أحد وجهينثبوت استحقاقها 

واختلف في جواز حكمه فيها بعلمه، فجوزه مالك والشافعي رضي اهللا عنهما أصح 
وقال أبو حنيفة رحمه اهللا یجوز أن یحكم بعمله فيما . قوليه، ومنع منه في القول اآلخر

نوع والثالث ثبوت الوالیة على من آان مم. علمه في والیته وال یحكم بما علمه قبلها
التصرف بجنون أو صغر والحجر عل من یرى الحجر عليه لنفسه أو فليس حفظًا 

والرابع النظر في األوقات بحفظ . لألموال على مستحقيها وتصحيحًا ألحكام العقود فيها
أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في سبيلها، فإن آان عليها مستحق 

ه، ألنه ال یتعين للخاص فيها إن عمت، ویجوز أن للنظر فيها راعاه وإن لم یكن توال
یقضي إلى العموم وإن خصت، والخامس تنفيذ الوصایا على شروط الموصي فيما أباحه 

الشرع ولم یحظره وإن آانت لمعينين آان تنفيذها باإلقباض، وإن آانت في موصوفين 
ان فيها وصي راعاه آان تنفيذها أن یتعين مستحقوها باالجتهاد ویملكوا باإلقباض فإن آ

والسادس تزویج األیامى باألآفاء إذا عد من األولياء ودعين إلى . وإن لم یكن تواله
النكاح، وال یجعله أبو حنيفة رضي اهللا عنه من حقوق والیته لتجویز تفرد األیم بعقد 
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والسابع إقامة الحدود على مستحقيها، فإن آان من حقوق اهللا تعالى تفرد . النكاح
ائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة، وإن آان من حقوق اآلدميين آان باستيف

والثامن . وقال أبو حنيفة ال یستوفيها معًا إال بخصم مطالب. موقوفًا على طلب مستحقه
النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات واألقبية وإخراج ماال یستحق 

وقال أبو حنيفة ال . رد بالنظر فيها وإن لم یحضره خصممن األجنحة واألبنية، وله أن ینف
یجوز له النظر فيها إال بحضور خصم مستعد، وهي من حقوق اهللا تعالى التي یستوي 

والتاسع تصفح شهوده . فيها المستعدي وغير المستعدي فكان تفرد الوالیة بها أخص
ل عليهم مع ظهور السالمة وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعوی

ومن ضعف منهم عما . واالستقامة وصرفهم واالستبدال بهم مع ظهور الجرح والخيانة
إما أن یستبدل به من هو أقوى منه وأآفى، : یعانيه آان موليه بالخيار في أصلح األمرین

والعاشر التسویة في الحكم . وإما أن یضم إليه من یكون اجتماعه عليه وأنفذ وأمضى
ين القوي والضعيف والعدل في القضاء بين المشروف والشریف، وال یتبع هواه في ب

یا داود إنا جعلناك خليفة في األرض : " تقصير المحق أو ممایلة مبطل، قال اهللا تعالى
فاحكم بين الناس بالحق وال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اهللا إن الذي یضلون عن سبيل 

 ".ا یوم الحساب اهللا لهم عذاب شدید بما نسو
وقد استوفى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في عهده إلى أبي موسى األشعري شروط 

أما بعد، فإن القضاء فریضة محكمة وسنة متبعة، : القضاء وبين أحكام التقليد فقال فيه
فافهم إذا أدلي إليك، فإنه ال ینفع تكلم بحق ال نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك وعدلك 

البينة على من . ك حتى ال یطمع شریف في حيفك وال یيأس ضعيف من عدلكومجلس
ادعى واليمين على من أنكر؛ والصلح جائز بين المسلمين إال صلحًا أحل حرامًا أو حرم 

حالًال، وال یمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهدیت فيه لرشدك أن 
يء ومراجعة الحق خير من التمادي في ترجع إلى الحق فإن الحق قدیم، ال یبطله ش

الباطل؛ الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في آتاب اهللا تعالى وال سنة نبيه، ثم 
اعرف األمثال واألشباه؛ وقس األمور بنظائرها، واجعل لمن ادعى حقًا غائبًا أو بينة 

ية عليه، فإن ذلك أنفى امدًا ینتهي إليه، فمن أحضر بينة أخذت له لحقه وإال استحلل القض
للشك وأجلى للعمى؛ والمسلمون عدول بعضهم على بعض إال مجلودًا في حد أو مجربًا 

. عليه شهادة زور أو ظنينًا في والء أو نسب، فإن اهللا عفا عن األیمان ودرأ بالبينات
وإیاك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم فإن الحق في مواطن الحق یعظم اهللا به األجر 

 .یحسن به الذآر، والسالمو
أحدهما خلوه من لفظ التقليد الذي تنعقد به : فإن قيل ففي هذا العهد خلل من وجهين

والثاني اعتباره في الشهود عدالة الظاهر والمعتبر فيه عدالة الباطن بعد الكشف . الوالیة
دمه لفظًا وجعل أحدهما أن التقليد تق: قيل أما خلوه عن لفظ التقليد ففيه جوابان. والمسألة

العهد مقصورًا على الوصایة واألحكام والثاني أن ألفاظ العهد تتضمن معاني التقليد مثل 
وإال استحللت " فمن أحضر بينة أخذت له بحقه " وآقوله " فأفهم إذا أدلي إليك " قوله 

 .القضية عليه فصار فحوى هذه األوامر مع شواهد الحال مغنيًا عن لفظ التقليد
أحدهما أنه یجوز أن یكون ممن : تباره في الشهود عدالة الظاهر ففيه جوابانوأما اع

والثاني معناه أنهم بعد الكشف . یرى ذلك فذآره إخبارًا عن إعتقاده فيه ال أمرًا به
والمسألة عدول ما لم یظهر جرح إال مجلودًا في حد، وليس لهذا القاضي وإن عمت 
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فأما . وف على رأي غيره من والة الجيوشوالیته جبایة الخراج، ألن مصرفه موق
أموال الصدقات فإن اختصت بناظر خرجت عن عموم والیته، وإن لم یندب لها ناظر 
فقد تدخل في عموم والیته فيقبضها من أهلها ویصرفها في مستحقيها ألنها من حقوق 

 لها ألنها وقيل ال تدخل في والیته ویكون ممنوعًا من التعرض. اهللا تعالى فيمن سماه لها
من حقوق األموال التي تحمل على اجتهاد األئمة وآذلك القول في إمامة الجمع 

واألعياد، فأما إن آانت والیته خاصة فهي منعقدة على خصوصها ومقصورة النظر 
على ما تضمنته آمن قلد القضاء في بعض ما قدمناه من األحكام أو في الحكم بإقرار 

 المناآح أو في مقدر بنصاب فيصح هذا التقليد وال یصح دون البينة أو في الدیون دون
 .للمولى أن یتعداه ألنها استنابة فصحت عمومًا وخصوصًا آالوآالة

ویجوز أن یكون القاضي عام النظر خاص العمل، ليقلد النظر في جميع األحكام في أحد 
لمحلة التي عينت جانبي البلد أو في محلة منه فينفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده وا

له، وینظر فيه بين ساآنيه وبين الطارئين إليه، ألن الطارئ إليه آالساآن فيه إال أن 
ولو قلد . یقتصر به على النظر بين ساآنيه دون الغریبين والطارئين إليه فال یتعداهم

جميع البلد ليحكم في أحد جانبيه أو في محلة منه أو في دار من دوره جاز له الحكم في 
ل موضع منه ألنه ال یمكن الحجر عليه في مواضع جلوسه مع عموم والیته، فإن آ

أخرج ذلك خرج الشرط في عقد الوالیة أبطلها وآان مردود الحكم في ذلك الموضع 
وغيره، ولو قلد الحكم فيمن ورد إليه في داره أو في مسجده صح ولم یجز أن یحكم في 

الیته مقصورة على من ورد إلى داره أو غير داره وال في غير مسجده، ألنه جعل و
قال أبو عبد . مسجده وهم ال یتعينون إال بالورود إليهما فلذلك صار حكمه فيهما شرطًا

لم تزل األمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر یستقضون قاضيًا على : اهللا الزبيري
ًا فما دونها المسجد الجامع یسمونه قاضي المسجد یحكم في مائتي درهم وعشرین دینار

 .ویفرض النفقات وال یتعدى موضعه وال ما قدر له
أحدها أن إلى أحدهما : وإذا قلد قاضيان على بلد لم یخل حال تقليدهما من ثالثة أقسام

موضعًا منه وإلى اآلخر غيره فيصح، ویقتصر آل واحد منهم على النظر في موضعه، 
م وإلى اآلخر غيره آرد المداینات إلى والقسم الثاني أن یرد إلى أحدهما نوع من األحكا

أحدهما والمناآح إلى اآلخر فيجوز ذلك ویقتصر آل واحد منهما على النظر في ذلك 
والقسم الثالث أن یرد إلى آل واحد منهما جميع األحكام في . الحكم الخاص في البلد آله

إليه أمرهما من فقد اختلف أصحابنا في جوازه، فمنعت منه طائفة لما یفضي . جميع البلد
التشاجر في تجاذب الخصوم إليهما، وتبطل والیتهما إن اجتمعت، وتصح والیة األول 

وأجازته طائفة أخرى وهم األآثرون ألنها استنابة آالوآالة، ویكون . منهما إن افترقت
القول عند تجاذب الخصوم قول الطالب دون المطلوب، فإن تساویا اعتبر أقرب 

إن استویا فقد قيل یقرع بينهما وقيل یمنعان من التحاآم حتى یتفقا على الحاآمين إليهما، ف
 .أحدهما

ویجوز أن تكون والیة القاضي مقصورة على حكومة معينة بين خصمين فال یجوز أن 
ینفذ النظر بينهما إلى غيرهما من الخصوم وتكون والیته على النظر بينهما باقية ما آان 

 بت الحكم بينهما زالت والیته، وإن تجددت بينهما مشاجرة التشاجر بينهما باقيًا، فإذا
أخرى لم ینظر بينهما إال بإذن مستجد، فلو لم یعين الخصوم وجعل النظر مقصورًا على 

األیام وقال قلدتك النظر بين الخصوم في یوم السبت وحده جاز نظره فيه بين الخصوم 
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ولو قال قلدتك النظر في آل في جميع الدعاوي، وتزول والیته بغروب الشمس منه، 
فإذا خرج یوم السبت لم تزل والیته . یوم سبت جاز أیضًا وآان مقصور النظر فيه

لبقائها على أمثاله من األیام وإن آان ممنوعًا من النظر فيما عداه، ولو قال ولم یسم 
 قد من نظر في یوم السبت بين الخصوم فهو خليفتي لم یجز للجهل بالمولى، وألنه: أحدًا

یجوز أن ینظر فيه من ليس من أهل االجتهاد، فلو قال من نظر فيه من أهل االجتهاد 
فهو خليفتي لم یجز أیضًا للجهل به، وألنه یصير تمييز المجتهد موآوًال إلى رأي غيره 
من الخصوم، ولو قال من نظر فيه من مدرسي أصحاب الشافعي أو مفتي أصحاب أبي 

ى عددًا فقال من نظر فيه من فالن أو فالن فهو خليفتي لم حنيفة لم یجز، وآذلك لو سم
یجز سواء قل العدد أو آثر، ألن المولى منهم مجهول لكن إذا قال رددت النظر فيه إلى 
فالن وفالن وفالن جاز سواء قل العدد أو آثر، ،ألن جميعهم مولى فإذا نظر فيه أحدهم 

ظر وإنما أفرد به أحدهم، فإن جمعهم تعين وزال نظر الباقين ألنه لم یجمعهم على الن
على النظر فيه لم یجز إن آثر عددهم، وفي جوازهم إن قل وجهان من اختالف 

 .أصحابنا في الجمع بين قاضيين
فإن من غير أهل االجتهاد فيه آان تعرضه لطلبه : فأما طلب القضاء وخطبة الوالة عليه

لى السفة التي یجوز معها نظره محظورًا وصار بالطلب مجروحًا، وإن آان من أهله ع
أحدها أن یكون القضاء في غير مستحقه، إما لنقص علمه، : فله في طلبه ثالثة أحوال

وإما لظهور جوره فيخطب القضاء دفعًا لمن ال یستحقه ليكون فيمن هو بالقضاء أحق 
ق فهذا سائغ لما تضمنه من دفع منكر، ثم ینظر، فإن آان أآثر قصده إزالة غير المستح

والحالة الثانية أن یكون : آان مأجورًا، وإن آان أآثره اختصاصه بالنظر فيه آان مباحًا
القضاء في مستحقه ومن هو أهله ویرید أن یعزله عنه إما لعداوة بينهما وإما ليجر 

والحالة الثالثة . بالقضاء إلى نفسه نفعًا؛ فهذا الطلب محظور وهو بهذا الطلب مجروح
ضاء ناظر وهو خال من وال عليه؛ فيراعي حاله في طلبه، فإن آان أن ال یكون في الق

لحاجته إلى رزق القضاء المستحق في بيت المال آان طلبه مباحًا، وإن آان لرغبة في 
إقامة الحق وخوفه أن یتعرض له غير مستحق آان طلبه مستحبًا، فإن قصد بطلبه 

فاق على جوازه، فكرهته طائفة ألن المباهاة والمنزلة فقد اختلف في آراهية ذلك مع االن
تلك الدار اآلخرة نجعلها للذین : " طلب المباهاة والمنزلة في الدنيا مكروه، قال اهللا تعالى
 ".ال یریدون علوًا في األرض وال فسادًا والعاقبة للمتقين 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن طلبه لذلك غير مكروه، ألن طلب المنزلة مما أبيح ليس 
:  وقد رغب نبي اهللا یوسف عليه السالم إلى فرعون في الوالیة والخالفة فقالبمكروه،

 ".اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ عليم"
: وفيه تأویالن" إني حفيظ عليم " فطلب الوالیة وصف نفسه بما یستحقها به من قوله 

د، والثاني أحدهما حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني، وهذا قول عبد الرحمن بن زی
وخرج هذا القول عن حد . أنه حفيظ للحساب عليم باأللسن، وهذا قول إسحاق بن سفيان

واختلف ألجل ذلك في جواز الوالیة . التزآية لنفسه والمدح لها ألنه آان لسبب دعا إليه
من قبل الظالم، فذهب قوم إلى جوازها إذا عمل بالحق فيما یتواله، ألن یوسف عليه 

 .من قبل فرعون ليكون بعدله دافعًا لجورهالسالم تولى 
وذهبت طائفة أخرى إلى حظرها والمنع من التعرض لها لما فيها من تولى الظالمين 

 .والمعونة لهم وتزآيتهم بالتقليد أو أمرهم
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أحدهما أن فرعون : وأجابوا عن والیة یوسف عليه السالم من قبل فرعون بجوابين
والثاني أنه نظر في أمالآه دون . رعون موسىیوسف آان صالحًا وإنما الطاغي ف

 .أعماله
فأما بذل المال على طلب القضاء فمن المحظورات ألنها رشوة محرمة یصير الباذل لها 

 .والقابل لها مجروحين
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي "روى ثابت عن أنس 

 ".والرایش
 .المتوسط بينهما: والرایش.  قابلهاوالمرتشي: باذل الرشوة: والراشي

وليس لمن تقلد القضاء أن یقبل هدیة من خصم وال من أحد من أهل عمله وإن لم یكن له 
 .خصم ألنه قد یستعدیه فيما یليه

 ".هدایا األمراء غلول: "روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
لمكافأة عليها آان بيت المال أحق فإن قبلها وعجل المكافأة عليها ملكها، وإن لم یعجل ا

بها إن تعذر ردها على المهدي ألنه أولى بها منه، وليس للقاضي تأخير الخصوم إذا 
وال یجوز له أن یحجب إال في أوقات االستراحة، وليس له أن . تنازعوا إليه إال من عذر

 وآذلك ال یحكم ألحد من والدیه وال من أوالده ألجل التهمة ویحكم عليهم الرتفاعها،
یشهد لهم ویشهد عليهم، ویشهد لعدوه وال یشهد عليه، ویحكم وإن وطئ من لم یدخل في 

فإذا عقدت هذه اإلمارة على . السبي حد، ألن وطأها زنا، ولم یلحق به ولدها إن علقت
غزوة واحدة لم یكن ألميرها أن یغزو غيرها سواء غنم فيها أو لم یغنم، وإذا عقدت 

د عام لزمه معاودة الغزو في آل وقت یقدر على غزو فيه وال یفتر عنه عمومًا عامًا بع
مع ارتفاع الموانع إال قدر االستراحة وأقل ما یجزیه أن ال یعطل عامًا من جهاد ولهذا 

األمر إذا فوضت إليه اإلمارة على المجاهدین أن ینظر في أحكامهم ویقيم الحدود عليهم 
 ینظر في أحكام غيرهم ما آان سائرًا إلى ثغرة، وسواء من ارتزق منهم أو تطوع، وال

فإذا استقر في الثغر الذي تقلده جاز أن ینظر في أحكام جميع أهله من مقاتلته ورعيته، 
 .وإن آانت إمارة خاصة أجرى عليها حكم الخصوص

 الباب السابع 

 في والية المظالم

 المتنازعين عن التجاحد ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر
بالهيبة فكان من شروط الناظر فيها أن یكون جليل القدر، نافذ األمر، عظيم الهيبة ظاهر 

قليل الطمع آثير الورع، ألنه یحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة، . العفة
لجهتين، فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفریقين، وأن یكون بجاللة القدر نافذ األمر في ا



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

فإن آان ممن یملك األمور العامة آالوزراء واألمراء لم یحتج النظر فيها إلى تقليد وآان 
له بعموم والیته النظر فيها، وإن آان ممن لم یفوض إليه عموم النظر احتاج إلى تقليد 
وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة، وهذا إنما یصح فيمن یجوز أن یختار لوالیة 

أو لوزارة التفویض أو إلمارة األقاليم إذا آان نظره في المظالم عامًا، فإن اقتصر العهد 
به على تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه وإمضاء ما قصرت یدهم عن إمضائه جاز أن 

یكون دون هذه الراتبة في القدر والخطر بعد أن ال تأخذه في الحق لومة الئم وال یستشفه 
ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المظالم في الشرب الذي فقد نظ. الطمع إلى رشوة

: تنازعه الزبير بن العوام رضي اهللا عنه ورجل من األنصار فحضره بنفسه فقال الزبير
اسق أنت یا زبير ثم األنصار فقال األنصاري إنه البن عمتك یا رسول اهللا فغضب من " 

 ".إلى الكعبين قوله وقال یا زبير أجره على بطنه حتى یبلغ الماء 
واختلف لم أمره بإجراء الماء إلى الكعبين . وإنما قال أجره عل بطنه أدبًا له لجرأته عليه

هل آان حقًا بينه لهما حكمًا أو آان مباحًا فأمره به زجرًا على جوابين، ولم ینتدب 
ن للمظالم من الخلفاء األربعة أحد ألنهم في الصدر األول مع ظهور الدین عليهم بين م

یقوده التناصف إلى الحق أو یزجره الوعظ عن الظلم، وإنما آانت المنازعات تجري 
بينهم في أمور مشتبهة یوضحها حكم القضاء، فإن تجوز من جفاء أعرابهم متجوز تناه 
الوعظ أن یدبر وقاده العنف أن یحسن فاقتصر خلفاء السلف على فصل التشاجر بينهم 

ي جهته النقيادهم إلى التزمه، واحتاج علي رضي اهللا عنه بالحكم والقضاء تعيينًا للحق ف
حين تأخرت إمامته واختلط الناس فيها وتجوروا إلى فصل صرامة في السياسة وزیادة 
تيقظ في الوصول إلى غوامض األحكام فكان أول من سلك هذه الطریقة واستقل بها ولم 

صار ثمنها : في المنبریةوقال . یخرج فيها إلى نظر المظالم المحض الستغنائه عنه
وقضى في ولد تنازعته . وقضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدیة أثالمًا. تسعًا

امرأتان بما أدى إلى فصل القضاء، ثم انتشر األمر بعده حتى بعده حتى تجاهر الناس 
بالظلم والتغالب ولم یكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب، فاحتاجوا في ردع 

غلبين وأنصاف المغلوبين إلى نظر المظالم الذي یمتزج به قوة السلطنة بنصف المت
القضاء، فكان أول من أفرد للظالمات یوم یتصفح فيه قصص المتظلمين من غير 

مباشرة للنظر عبد الملك بن مروان، فكان إذا وقف منها على مشكل أو احتاج فيها إلى 
 فنفذ فيه أحكامه لرهبة التجارب من عبد حكم منفذ رده إلى قاضيه أبي إدریس األودي

الملك بن مروان في عمله بالحال ووقوفه على السبب، فكان أبو ادریس هو المباشر 
ثم زاد من جور الوالة ظلم العتاة ما لم یكفهم عنه إال أقوى األیدي . وعبد الملك هو اآلمر

نفسه للنظر في المظالم وأنفذ األوامر، فكان عمر بن عبد العزیز رحمه اهللا أول من ندب 
فردها وراعى السنن العادلة وأعادها، ورد مظالم بني أمية على أهلها حتى قيل له وقد 

شدد عليهم فيها وأغلظ إنا نخاف عليك من ردها العواقب، فقال آل یوم أتقيه وأخافه 
س ثم جلس لها من خلفاء بني العباس جماعة، فكان أول من جل. دون یوم القيامة ال وقيته

لها المهدي، ثم الهادي، ثم الرشيد، ثم المأمون فآخر من جلس لها المهتدي حتى عادت 
وقد آان ملوك الفرس یرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل . األمالك إلى مستحقيها

وآانت قریش في . الذي ال یعمم الصالح إال بمراعاته وال یتم التناصف إال بمباشرته
م الزعماء وانتشرت فيهم الریاسة وشاهدوا من التغالب والتجاذب الجاهلية حين آثر فيه

ما لم یكفهم عنه سلطان قاهر عقدوا حلفًا على رد المظالم وأنصاف المظلوم من الظالم 
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وآان سببه ما حكاه الزبير بن بكار أن رجًال من اليمن من بني زبيد قدم مكة معتمرًا 
ل أنه العاص بن وائل فلوى الرجل بحقه ببضاعة فاشتراها منه رجل من بني سهم، وقي

 : فسأله ماله أو متاعه فامتنع عليه فقام على الحجر وأنشظ بأعلى صوته من البسيط
ببطن مكة فأنى الدار والنـفـر  یال قصي لمظلوم بضـاعـتـه

بين المقام وبين الحجر والحجر  واشعث محرم لم تقض حرمتـه
 ذاهب في ضالل مال معتمرأو   أقائم من بني سهم بـذمـتـهـم

. ثم قيس بن شيبة السلمي باع متاعًا على أبي بن خلف فلواه وذهب بحقه

 : فاستجار برجل من بين جمع فلم یجره، فقال قيس من الرجز

وحرمة البيت وأحالف الكرم  یال قصي آيف هذا في الحرم
   ظالم أظلم ال یمنع عني من

 :  البسيطفأجابه العباس بن مرداس السلمي من

وقد شربت بكأس الذل أنفـاسـا  إن آان جارك لم تنفعك ذمـتـه
ال تلق تأدیبهم فحشًا وال بـاسـا  فأت البيوت وآن من أهلها صددًا
 یلق ابن حرب ویلق المرء عباسا  ومن یكن بفناء البيت معتصـمـًا
بالمجد والحزم ما عاشا وما ساما  قومي قریش بأخالق مـكـمـلة

والمجد یورث أخماسًا وأسداسـا   الحجيج وهذا ناشر فـلـجساق
فقام أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب فردا عليه ماله واجتمعت بطون قریش 

فتحالفوا في دار عبد اهللا بن جدعان على رد المظالم بمكة وأن ال یظلم أحد إال 

لم یومئذ معهم منعوه وأخذوا للمظلوم حقه، وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

قبل النبوة وهو ابن خمس وعشرین سنة فعقدو حلف الفضول في دار عبد اهللا بن 

لقد شهدت في دار : " جدعان، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذاآرًا للحال

عبد اهللا بن جدعان حلف الفضول مالو دعيت إليه ألجبت، وما أحب أن لي به 

 ".حمر النعم 

ده اإلسالم إال شدة فقال بعض قریش في هذا الحلف من وأني بقصته وما یزی

 : البسيط
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 وزهرة لخير في دار ابن جدعان  تيم بن مرة إن سألت وهاشـمـًا
آتمـان ورقاء في فنن من جذع  متحالفين على الندى ما عـردت

وهذا وإن آان فعًال جاهليًا دعتهم إليه السياسة فقد صار بحضور رسول اهللا صلى اهللا 
 .يه وسلم له وما قاله في تأآيد أمره حكمًا شرعيًا وفعًال نبویًاعل

فإذا نظر في المظالم من انتدب لها جعل لنظره یومًا معروفًا یقصده فيه المتظلمون 
ویراجعه فيه المتنازعون، ليكون ما سواه من األیام لما هو موآول إليه من السياسة 

نفردین لها فيكون مندوبًا للنظر في جميع والتدبير إال أن یكون من عمال المظالم الم
 .األیام، وليكن سهل الحجاب نزه األصحاب

: ویستكمل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف ال یستغنى عنهم وال ینتظم نظره إال بهم
والصنف الثاني القضاة والحكام . أحدهم الحماة واألوان لجذب القوى وتقویم الجريء

. قوق ومعرفة ما یجري في مجالسهم بين الخصومالستعالم ما یثبت عندهم من الح
والصنف . والصنف الثالث الفقهاء ليرجع إليهم فيما أشكل ویسألهم عما اشتبه وأعضل

الرابع الكتاب ليثبتوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق، 
ذا والصنف الخامس الشهود ليشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حكم، فإ
 .استكمل مجلس المظالم بمن ذآرنا من األصناف الخمسة شرع حينئذ في نظرها

فالقسم األول النظر في تعدي : والذي یختص بنظر المظالم یشتمل على عشرة أقسام
الوالة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة، فهذا من لزوم النظر في المظالم الذي ال 

ة الوالة متصفحًا عن أحوالهم مستكشفًا ليقویهم إن یقف على ظالمة متظلم، فيكون لسير
 .أنصفوا ویكفهم إن عسفوا، ویستبدل بهم إن لم یصنفوا

حكي أن عمر بن عبد العزیز خطب على الناس في أول خالفته وآانت من أول خطبة 
أوصيكم بتقوى اهللا، فإنه ال یقبل غيرها وال یرحب إال أهلها، وقد آان قوم من : فقال لهم
ة منعوا الحق حتى اشترى منهم شراء وبذلوا الباطل حتى افتدى منهم فداء، واهللا الوال

لوال سنة من الحق أميتت فأحييتها وسنة من الباطل أحييت فأمتها ما باليت أن أعيش 
أصلحوا آخرتكم تصلح لكم دنياآم، إن امرأ ليس بينه وین آدم إال الموت . وقتًا واحدًا

 .لمعرق له في الموت
أجوز العمال فيما یجبونه من األموال فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في : م الثانيوالقس

دواوین األئمة فيحمل الناس عليها ویأخذ العمال بها وینظر فيما استزادوه، فإن رفعوه 
 .إلى بيت المال أمر برده، وإن أخذوه ألنفسهم استرجعه ألربابه

 یومًا المظالم فرفعت إليه قصص فقد حكي عن المهدي رضي اهللا عنه أنه جلس

آان عمر بن الخطاب رضي اهللا : في الكسور فسأل عنها، فقال سليمان بن وهب

عنه قسط الخراج على أهل السواد وما فتح من نواحي المشرق والمغرب ورقًا 

وعينًا وآانت الدراهم والدنانير مضروبة على وزن آسرى وقيصر، وآان أهل 

یهم من المال عددًا وال ینظرون في فضل بعض البلدان یؤدون ما في أید



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

األوزان على بعض، ثم فسد الناس فصار أرباب الخراج یؤدون الطبریة التي 

هي أربعة دوانق وتمسكوا بالوافي الذي وزنه وزن المثقال، فلما ولي زیاد 

العراق طالب بأداء الوافي وألزمهم الكسور وجار فيه عمال بني أمية، إلى أن 

لملك بن مروان، فنظر بين الوزنين وقد وزن الدراهم على نصف ولي عبد ا

وخمس المثقال وترك المثقال على حاله، ثم إن الحجاج من بعده أعاد المطالبة 

بالكسور حتى أسقطها عمر بن عبد العزیز وأعادها من بعده إلى أیام المنصور 

قًا وصيره إلى أن خرب السواد فأزال المنصور الخراج عن الحنطة والشعير ور

مقاسمة وهما أآثر غالت السواد وأبقى اليسير من الحبوب والنخل والشجر على 

رسم الخراج وهو آما یلزمون اآلن الكسور والمؤن؛ فقال المهتدي معاذ اهللا أن 

ألزم الناس ظلمًا تقدم العمل به أو تأخر، أسقطوه عن الناس، فقال الحسن بن 

ب من أموال السلطان في السنة اثنا عشر مخلد إن أسقط أمير المؤمنين هذا ذه

ألف ألف درهم، فقال المهتدي على أن أقرر حقًا وأزیل ظلمًا وإن أجحف بيت 

 .المال

آتاب الدواوین ألنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيما : والقسم الثالث

 یستوفونه له ویوفونه منه أعاده؛ فيتصفح أحوال ما وآل إليهم، فإن عدلوا بحق

 .من دخل أو خرج إلى زیادة أو نقصان إلى قوانينه وقابل على تجاوزه

حكي أن المنصور رضي اهللا عنه بلغه عن جماعة من آتاب دواوینه أنهم 

زوروا فيه وغيروا فأمر بإحضارهم وتقدم تأدیبهم؛ فقال حدث منهم وهو یضر 

 : من الوافر
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وعز یا أمير المؤمنـينـا  أطال اهللا عمرك في صالح
فإنك عصمة للعالـمـينـا  بعفوك نستجير فإن تجرنـا
الكـاتـبـينـا فهبنا للكرام  ونحن الكاتبون وقد أسـأنـا

فأمر بتخليتهم ووصل الفتى وأحسن إليه، ألنه ظهرت منه األمانة وبانت فيه 

 .النجابة وهذه األقسام الثالثة ال یحتاج والي المظالم في تصفحها إلى متظالم

تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم وإجحاف : ابعوالقسم الر

النظر بهم فيرجع إلى دیوانه في فرض العطاء فيجریهم عليه وینظر فيما نقصوه 

أو منعوه من قبل، فإن أخذه والة أمورهم استرجعه منهم، وإن یأخذوه قضاء من 

 .بيت المال

ونهبوا، فكتب إليه لو عدلت آتب بعض والة الجند إلى المأمون أن الجند شعبوا 

 .لم یشعبوا، ولو وفيت لم ینهبوا، وعزله عنهم وأدر عليهم أرزاقهم

رد الغصوب، وهي ضربان أحدهما غصوب سلطانية قد تغلب : والقسم الخامس

عليها والة الجوز آاألمالك المقبوضة عن أربابها، إما لرغبة فيها، وإما لتعد 

المظالم عند تفصح األمور أمر برده قبل التظلم على أهلها، فهذا إن علم به والي 

إليه، وإن لم یعلم به فهو موقوف على تظالم أربابه، ویجوز أن یرجع فيه عند 

تظلمهم إلى دیوان السلطنة فإذا وجد فيه ذآر قبضها على مالكها عمل عليه 

 .وأمر بردها إليه ولم یحتج إلى بينة تشهد به وآان ما وجده في الدیوان آافيًا

آما حكي أن عمر بن عبد العزیز رحمه اهللا خرج ذات یوم إلى الصالة فصادفه 

 : رجل ورد من اليمن متظلمًا فقال من البسيط

فقد أتاك بعيد الدار مظلوم  تدعون جيران مظلومًا ببابكم
فقال غصبني الوليد بن عبد الملك ضيعتي، فقال یا مراجم ائتني بدفتر ? فقال ما ظالمك
د في أصفى عبد اهللا الوليد بن عبد الملك ضيعة فالن، فقال أخرجها من الصوافي بو
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والضرب الثاني من الغصوب ما . الدفتر وليكتب برد ضيعته إليه ویطلق له ضعف نفقته
تغلب عليه ذوو األیدي القویة وتصرفوا فيه تصرف المالك بالقهر والغلبة، فذا موقوف 

 بأحد أربعة أمور، إما باعتراف الغاصب على تظلم أربابه وال ینتزع من غاصبه إال
وإقراره، وإما بعلم والي المظالم فيجوز له أن یحكم عليه بعلمه، وإما ببينة تشهد على 
الغاصب بغصبه أو تشهد للمغصوب منه بملكه، وإما بتظاهر األخبار الذي ینفي عنها 

ي األمالك بظاهر التواطؤ، وال یختلج فيها الشكوك ألنه لما جاز للشهود أن یشهدوا ف
 .األخبار آان حكم والة المظالم بذلك أحق

عامة وخاصة، فأما العامة فيبدأ : مشارفة الوقوف وهي ضربان: والقسم السادس
بتصفحها وإن لم یكن فيها متظلم ليجریها على سبيلها ویمضيها على شروط واقفها إذا 

ن لحراسة األحكام، وإما من إما من دواوین الحكام المندوبي: عرفها من أحد ثالثة أوجه
دواوین السلطنة على ما جرى فيها من معاملة أو ثبت لها من ذآر وتسمية، وإما من 

آتب فيها قدیمة تقع في النفس صحتها وإن لم یشهد الشهود بها ألنه ليس یتعين الخصم 
 .فيها فكان الحكم أوسع منه في الوقوف الخاصة

وقوف على تظالم أهلها عند التنازع فيها لوقفها وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فيها م
على خصوم متعينين فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحاآم وال 
یجوز أن یرجع إلى دیوان السلطنة وال إلى ما یثبت من ذآرها في الكتب القدیمة إذا لم 

 .یشهد بها شهود معدلون
اة من أحكامها لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن تنفيذ ما وقف القض: والقسم السابع

المحكوم عليه لتعززه وقوة یده أو لعلو قدره وعظم خطره، فيكون ناظر المظالم أقوى 
یدًا وأنفذ أمرًا فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع ما في یده أو بإلزامه الخروج مما 

 .في ذمته
 من الحمية في المصالح العامة النظر فيما عجز عنه الناظرون: والقسم الثامن

آالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه والتعدي في طریق عجز عن منعه والتحيف في لم 
 .یقدر على رده فيأخذهم بحق اهللا تعالى في جميعه ویأمر بحملهم على موجبه

مراعاة للعبادات الظاهرة آالجمع واألعياد والحج والجهاد من تقصير : والقسم التاسع
 .ل بشروطها فإن حقوق اهللا أولى أن تستوفي وفروضه أحق أن تؤدىفيها وإخال

النظر بين المتشاجرین والحكم بين المتنازعين فال یخرج في النظر : والقسم العاشر
بينهم عن موجب الحق ومقتضاه، وال یسوغ أن یحكم بينهم إال بما یحكم به الحكام 

ها فيجورون في أحكامها ویخرجون والقضاة وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرین في
 .إلى الحد الذي ال یسوغ فيها

أحدها أن لناظر : والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه

المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في آف الخصوم عن التجاحد 

ضيق والثاني أن نظر المظالم یخرج من . ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب

والثالث . الوجوب إلى سعة الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجاًال وأوسع مقاًال
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أنه یستعمل من فضل اإلرهاب وآشف األسباب باإلمارات الدالة وشواهد 

األحوال الالئحة ما یضيق على الحكام فيصل به إلى ظهور الحق معرفة المبطل 

ب ویأخذ من بان عدوانه والرابع أن یقابل من ظهر ظلمه بالتأدی. من المحق

والخامس أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه . بالتقویم والتهذیب

أمورهم واستبهام حقوقهم، ليمعن في الكشف عن أسبابهم وأحوالهم ما لبس 

للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم فال یسوغ أن یؤخره الحاآم ویسوغ 

دس أن له رد الخصوم إذا أعضلوا وساطة والسا. أن یؤخره والي المظالم

األمناء ليفصلوا التنازع بينهم صلحًا عن تراضي، وليس للقاضي ذلك إال عن 

والسابع أن یفسح في مالزمة الخصمين إذا وضحت . رضى الخصمين بالرد

أمارات التجاحد ویأذن في إلزام الكفالة فيما یسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى 

لوا عن التجاحد والتكاذب، والثامن أنه یسمع من شهادات التناصف ویعد

التاسع أنه یجوز له . المستورین ما یخرج عن عرف القضاء في شهادة المعدلين

إحالف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بدلوا أیمانهم طوعًا ویستكثر من عددهم 

یجوز أن والعاشر أنه . ليزول عنه الشك وینفي عنه االرتياب، وليس ذلك للحاآم

یبتدئ باستدعاء الشهود ویسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم، وعادة القضاة 

تكليف المدعي إحضار بينة وال یسمعونها إال بعد مسألته، فهذه عشرة أوجه یقع 

بها الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء في التشاجر والتنازع وهما فيما 

 تبين به إطالق ما بينهما من هذه عداهما متساویان، وسنوضح من تفصيلهما ما

 .الفروق إن شاء اهللا تعالى
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وإذا آان آذلك لم یخل حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والي المظالم من ثالثة 

إما أن یقترن بها ما یقویها أو یقترن بها ما یضعفها أو تخلو من : أحوال

وة ستة أحوال تختلف فلما اقترن بها من الق. األمرین، فإن اقترن بها ما یقویها

 .بها قوة الدعوى على التدریج

والذي یختص . أن یطهر معها آتاب فيه شهود معدلون حضور: فأولها أحوالها

أحدهما یبتدئ الناظر فيها باستدعاء الشهود : نظر في مثل هذه الدي شيئان

للشهادة والثاني اإلنكار على الجاحد بحسب حالة وشواهد أحواله، فإذا أحضر 

ود، فإن آان الناظر في المظالم ممن یجل قدرة آالخليفة أو وزیر التفویض الشه

أو أمير إقليم راعي من أحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسة من مباشرة الناظر 

بينهما إن جل قدرهما أو رد ذلك إلى قاضيه بمشهد منه إن آانا متسوطين أو 

 .على بعد منه إن آانا خاملين

ي اهللا عنه آان یجلس للمظالم في یوم األحد فنهض ذات حكي أن المأمون رض

 : یوم من مجلس نظره فلقته إمرأة في ثياب رثة فقالت من البسيط

إمامًا به قد أشرق الـبـلـد  یا خير منتصف یهدي له الرشد
عدا عليها فما تقوى به أسـد  تشكو إليك عميد الملك أرمـلة
والولـد  تفرق عنها األهللما  فابتز منها ضياعًا بعد منعتهـا

 : فأطرق المأمون یسيرًا ثم رفع رأسه وقال من البسيط

وأقرح القلب هذا الحزن والكمـد  من دون ما قلت عيل الصبر والجلد
وأحضر الخصم في اليوم الذي أعد  هذا أو أن صالة الظهر فانصرفي
ألحـدأنصفك منه وإال المجلـس ا  المجلس السبت إن يقض الجلوس لنا

فقالت ? فانصرفت وحضرت یوم األحد في أول الناس، فقال لها المأمون من خصمك
القائم على رأسك العباس ابن أمير المؤمنين، فقال المأمون لقاضيه یحيى بن أآثم وقيل 

لوزیره أحمد بن أبي خالد أجلسها معه وأنظر بينهما، فأجلسها معه ونظر بينهما بحضرة 
یعلو، فزجرها بعض حجابه، فقال له المأمون دعها فإن الحق المأمون وجعل آالمها 
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أنطقها والباطل أخرسه، وأمر برد ضياعها عليها، ففعل المأمون في النظر بينهما حيث 
أحدهما أنه حكم ربما : آان بمشهده، ولم یباشره بنفسه لما اقتضته السياسة من وجهين

لولده وإن جاز أن یحكم عليه، توجه لولده وربما آان عليه وهو ال یجوز أن یحكم 
والثاني أن الخصم إمرأة یجل المأمون عن محاورتها وابنه من جاللة القدر بالمكان الذي 

ال یقدر غيره على إلزامه الحق فرد النظر بمشهد منه إلى من آفاه محاورة المرأة في 
 وإلزام استيفاء الدعوى واستيضاح الحجة، وباشر المأمون رضي اهللا عنه تنفيذ الحكم

 .الحق
والحالة الثانية في قوى الدعوى أن یقترن بها آتاب فيه من الشهود المعدلين من هو 

أحدها إرهاب : غائب، فالذي یختص بنظر المظالم في مثل هذه الدعوى أربعة أشياء
والثاني التقدم . المدعي عليه فربما تعجل من إقراره بقوة الهيبة ما یغني عن سماع البينة

والثالث األمر . لشهود إذا عرف مكانهم ولم یدخل الضرر الشاق عليهمبإحضار ا
بمالزمة المدعي عليه ثالثًا ویجهد رأیه في الزیادة عليها بحسب الحال من قوة اإلمارة 

ودالئل الصحة والرابع أن یظهر في الدعوى، فإن آانت ماًال في الذمة آلفه إقامة آفيل، 
جر عليه فيها حجرًا ال یرفع به حكم یده ورد استغاللها وإن آانت عينًا قائمًا آالعقار ح

إلى أمين یحفظه على مستحقه منهما فإن تطاولت المدة ووقع اإلیاس من حضور الشهود 
جاز لوالي المظالم أن یسأل المدعي عليه عن دخول یده مع تجدید إرهابه، فإن مالك بن 

 عليه عن سبب دخول یده أنس رضي اهللا عنه یرى في مثل هذا الحال سؤال المدعي
وإن لم یره الشافعي وأبو حنيفة، وللناظر في المظالم استعمال الجائز وال یلزم االقتصار 

 .على الواجب، فإن أجاب بما یقطع التنازع أمضاه وإال فصل بينهما بمقتضى الشرع
ير والحالة الثالثة في قوة الدعوى أن یكون في الكتاب المقترن بها شهود حضور لكنهم غ

معدلين عند الحاآم والذي یختص بنظر المظالم أن یتقدم الناظر فيها بإحضار وسير 
أحوالها فإنه یجدهم على أحوال ثالثة إما أن یكونوا من ذوي الهيئات وأهل الصيانات 

فالثقة بشهاداتهم أقوى وإما أن یكونوا أرذاًال فال یقوى عليهم لكن یقوى بهم إرهاب 
أوساطًا فيجوز له بعد الكشف عن أحوالهم أن یستظهر بإحالفهم الخصم وإما أن یكونوا 

: إن رأى قبل الشهادة أو بعدها تم هو في سماع شهادة هذین الصنفين بين ثالثة أمور
أحدها إما أن یسمعها بنفسه فيحكم بها وإما أن یرد إلى القاضي سماعها ليؤدیها القاضي 

 القاضي ال یجوز أن یحكم إال بشهادة من ثبت إليه ویكون الحكم إال بها موقوفًا عليه ألن
عنده عدالته وإما أن یرد سماعها إلى الشهود المعدلين فإن رد إليهم نقل شهادتهم إليه لم 

یلزمهم استكشاف أحوالهم وإن رد الشهادة عنده لما یصح من شهادتهم لزمهم الكشف 
 . تنفيذ الحكم بحسبهاعما یقضي قبول شهادتهم ليشهدوا بها بعد العلم لصحتها ليكون

والحالة الرابعة في قوى الدعوى أن یكون في الكتاب المقترن بها شهادة شهود موتى 
أحدها : معدلين والكتاب موثوق بصحته، فالذي یختص بنظر المظالم فيه ثالثة أشياء

والثاني سؤاله عن . إرهاب المدعي عليه بما یضطره إلى الصدق واالعتراف بالحق
والثالث أن یكشف عن الحال من . از أن یكون من وابه ما یتضح به الحقدخول یده لجو

جيران الملك ومن جيران المتنازعين فيه ليتوصل به إلى وضوح الحق فإن لم یصل إليه 
بواحد من هذه الثالثة ردهما إلى وساطة محتشم مطاع له بهما معرفة وبما تنازعاه 

لى التصادق والتصالح فإن أفضى األمر خبرة ليضطرهما بكثرة الترداد وطول المدى إ
 .بينهما إلى أحدهما وإال بت الحكم على ما یوجبه حكم القضاء
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والحالة الخامسة في قوة الدعوى أن یكون مع المدعي خط المدعى عليه بما تضمنته 
الدعوى فنظر المظالم فيه یقتضي سؤال المدعي عليه عن الخط، وأن یقال له أهذا 

ره، وإن لم یعترف بصحته فمن والة المظالم من حكم عليه بخطه خطك، فإن حكم إقرا
إذا اعترف به وإن لم یعترف بصحته وجعل ذلك من شواهد الحقوق اعتبارًا بالعرف، 

والذي عليه محققوهم وما یراه جميع الفقهاء منهم أنه ال یجوز للناظر منهم أن یحكم 
لم ال یبيح من األحكام ما حظره بمجرد الخط حتى یعترف بصفة ما فيه، ألن نظر المظا

الشرع ونظر المظالم فيه أن یرجع إلى ما یذآره من خطه، فإن قال آتبته ليقرضني وما 
أقرضني أو ليدفع إلى ثمن ما بعته وما دفع فهذا مما یفعله الناس أحيانًا، ونظر المظالم 

إلمارة ثم یرد في مثله أن یستعمل فيه من اإلرهاب بحسب ما یشهد به الحال وتقوى به ا
إلى الوساطة، فإن أفضت إلى الصلح وإال بت القاضي الحكم بينهما بالتحالف، وإن أنكر 
الخط فمن والة المظالم من یختبر الخط بخطوطه التي آتبها ویكلفه من آثرة الكتابة ما 
یمنع من التصنع فيها ثم یجمع بين الخطين فإذا تشابها حكم به عليه وهذا قول من جعل 

افه الخط موجبًا للحكم به والذي عليه المحققون منهم أنهم ال یفعلون ذلك للحكم اعتر
عليه ولكن إلرهابه وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعترافه به وترفع 

الشبهة إن آان الخط منافيًا لخطه ویعود اإلرهاب على المدعي ثم یردان إلى الوساطة، 
 .إال بت القاضي الحكم بينهما باإلیمانفإن أفضت الحال إلى الصلح و

والحالة السادسة في قوة الدعوى إظهار الحساب بما تضمنت الدعوى وهذا یكون في 
إما أن یكون حساب المدعي أو : المعامالت، وال یخلو حال الحساب من أحد أمرین

حساب المدعى عليه، فإن آان حساب المدعي فالشبهة فيه أضعف، ونظر المظالم یرجع 
في مثله إلى مراعاة نظم الحساب، فإن آان مختًال یحتمل فيه اإلدغال آان مطرحًا وهو 

یضعفالدعوى أشبه منه بقوتها، وإن آان نظمه متسقًا ونقله صحيحًا فالثقة به أقوى 
فينقضي الحساب للمدعي عليه آانت الدعوى به أقوى، وال یخلو أن یكون منسوبًا إلى 

منسوبًا إلى خطه فلناظر المناظر فيه أن یسأل عنه المدعى خطه أو خط آاتبه، فإن آان 
عليه أهذا خطك، فإن اعترف به قيل أتعلم ما هو، فإن أقر بمعرفته قيل أتعلم صحته فإن 

أقر بصحته صار بهذه الثالثة مقرًا بمضمون الحساب فيؤخذ بما فيه، فإن اعترف بأنه 
كم بالخط من والة المظالم حكم عليه خطه وأنه لم یعلم ما فيه ولم یعترف بصحته فمن ح

بموجب حسابه وإن لم یعترف بصحته وجعل الثقة بهذا أقوى من الثقة بالخط المرسل، 
ألن الحساب ال یثبت فيه قبض ما لم یقبض، والذي عليه المحققون منهم وهو قول 

الفقهاء أنه ال یحكم عليه بالحساب الذي لم یعترف بصحته ما فيه، ولكن یقتضي من 
فضل اإلرهاب به أآثر مما اقتضاه الخط المرسل لما تقدم ذآره من الفرق بينهما في 
العرف، ثم یردان بعده إلى الوساطة، ثم إلى بت القضاة، وإن آان الخط منسوبًا إلى 

آاتبه سئل عنه المدعى عليه قبل سؤال آاتبه، فإن اعترف بما فيه أخذ به وإن لم یعترف 
ره ضعفت الشبهة بإنكاره وأرهب إن آان متهمًا ولم یرهب إن یسأل عنه آاتبه، فإن أنك

آان مأمونًا، فإن اعترف به وبصحته صار شاهدًا به على المدعي عليه فيحكم عليه 
بشهادته إن آان عدًال، ویقضي بالشاهد واليمين إما مذهبًا وإما سياسة تقتضيها شواهد 

ختالف األحكام، ولكل حال منها في الحال، فإن لشواهد الحال في المظالم تأثيرًا في ا
 .اإلرهاب حد ال یتجاوزه تمييزًا بين األحوال بمقتضى شواهدها
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وأما إن اقترن بالدعوى ما یضعفها، فلما اقترن بها من الضعف ستة أحوال تنافي أحوال 
 .القوة، فينتقل اإلرهاب بها من جنبة المدعى عليه إلى جنبة المدعي

 بكتاب شهوده حضور معدلون یشهدون بما یوجب بطالن أن یقابل: فالحالة األولى
والثاني أن یشهدوا . أحدها أن یشهدوا عليه ببيع ما ادعاه: الدعوى وذلك من أربعة أوجه

على إقراره بأن ال حق له فيما ادعاه، والثالث أن یشهدوا على إقرار أبيه الذي ذآر 
أن یشهدوا للمدعى عليه بأنه مالك لما والرابع . انتقال الملك عنه أنه ال حق له فيما ادعاه

ادعاه عليه فبطل دعواه بهذه الشهادة ویقتضي نظر تأدیبه بحسب حاله، فإن ذآر أن 
الشهادة باالبتياع آانت على سبيل رهب وإلجاء، وهذا قد یفعله الناس أحيانًا فينظر في 

ه الدعوى، آتاب االبتياع، فإن ذآر فيه أنه من غير رهب وال إلجاء ضعفت شبهة هذ
وإن لم یذآر ذلك فيه قویت شبهة الدعوى وآان اإلرهاب في الجهتين بمقتضى شواهد 

الحالين ورجع إلى الكشف بالمجاورین والخلطاء، فإن بان ما یوجب العدول عن ظاهر 
الكتاب عمل عليه، وإن لم یبن آان إمضاء الحكم بما شهد به شهود االبتياع أحق فإن 

ه بأن ابتياعه آان حقًا ولم یكن على سبيل الرهب واإللجاء، فقد سأل إحالف المدعى علي
اختلف الفقهاء في جواز إحالفه الختالف ما ادعاه فذهب أبو حنيفة رضي اهللا عنه 
. وطائفة من أصحاب الشافعي من إحالفه، ألن متقدم إقراره مكذب لمتأخر دعواه

 الحالين وهكذا لو آانت الدعوى ولوالي المظالم أن یعمل من القوانين بما تقتضيه شواهد
دینًا في الذمة فأظهر المدعى عليه آتاب براءة منه فذآر المدعي أنه أشهد على نفسه قبل 

 .أن یقبض ولم یقبض آان إحالف المدعى عليه على ما تقدم ذآره
أن یكون شهود الكتاب المقابل للدعوى عدوًال غائبين، فهذا على : والحالة الثانية

ما أن یتضمن إنكاره اعترافًا بالسبب آقوله ال حق له في هذه الضيعة أحده: ضربين
ألنني ابتعتها منه ودفعت ثمنها إليه وهذا آتاب عهدي باإلشهاد عليه فيصير المدعى 

عليه مدعيًا بكتاب قد غاب شهوده فيكون على ما مضى وله زیادة ید وتصرف فتكون 
 بها الملك فيرهبهما بحسب ما تقتضيه األمارة أقوى وشاهد الحال أظهر، فإن لم یثبت

شواهد أحوالهما ویأمر بإحضار الشهود إن أمكن ویضر ب لحضورهم أجًال یردهما فيه 
إلى الوساطة، فإن أفضت إلى صلح عن تراض استقر به الحكم وعدل عن استماع 
الشهادة إذا حضرت وإن لم ینبرم ما بينهما صلحًا أمعن في الكشف عن جيرانهما 

منها ما :  الملك وآان لوالي المظالم رأیه في زمان الكشف في خصلة من ثالثةوجيران
إما أن یرى انتزاع الضيعة من ید . یؤدیه اجتهاده إليه بحسب األمارات وشواهد األحوال

المدعى عليه وتسليمها إلى المدعي إلى أن تقوم عليه بينة بالبيع، وإما أن یسلمها إلى 
ستغاللها على مستحقه، وإما أن یقرها في ید المدعى عليه أمين تكون في یده ویحفظ ا

ویحجر عليه فيها ینصب أمينًا یحفظ استغاللها ویكون لها حالهما على ما یراه والي 
من ظهور الحق بالكشف، : المظالم في خصلة من هذه الثالث ما آان راجيًا أحد أمرین
م بينهما، فلو سأل المدعى عليه أو حضور الشهود لألداء، فإن وقع اإلیاس منهم بت الحك

والضرب الثاني أن ال یتضمن . احالف المدعي أحلفه له وآان ذلك بتًا للحكم بينهما
انكاره اعترافًا بالسبب ویقول هذه الضيعة لي ال حق لهذا المدعي فيها وتكون شهادة 

لى إما عل إقراره بأن ال حق له فيها، وإما ع: الكتاب على المدعي على أحد وجهين
إقراره بأنها ملك المدعى عليه فالضيعة مقرة في ید المدعى عليه وال یجوز انتزاعها 

منه، فأما الحجر عليه فيها وحفظ استغاللها مدة الكشف والوساطة فمعتبر بشواهد 
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 .أحوالهما واجتهاد والي المظالم فيما یراه بينهما إلى أن یثبت الحكم بينهما
 الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضور غير معدلين فيراعي أن شهود: وأما الحالة الثالثة

والي المظالم فيهم ما قدمنا في جنبة المدعي من أحوالهم الثالث، ویراعى حال إنكاره 
هل یتضمن اعترافًا بالسبب أم ال، فيعمل والي المظالم في ذلك بما قدمناه تعویًال على 

 .اجتهاده برأیه في شواهد األحوال
أن یكون شهود الكتاب موتى معدلين فليس یتعلق به حكم إال في : عةوالحالة الراب

اإلرهاب المجرد الذي یقتضي فضل الكشف ثم في بت الحكم على ما تضمنه اإلنكار من 
 .االعتراف بالسبب أم ال

أن یقابل المدعى عليه بخط المدعي بما یوجب إآذابه في الدعوى : والحالة الخامسة
 .خط ویكون اإلرهاب معتبرًا بشاهد الحالفيعمل بما قدمناه في ال
أن یظهر في الدعوى حساب یقتضي بطالن الدعوى فيعمل : والحالة السادسة

فيه بما قدمناه في الحساب ویكون الكشف واإلرهاب والمطاولة معتبرًا بشواهد 

 .األحوال ثم یبت الحكم بعد اإلیاس قطعًا للنزاع

والضعف فلم یقترن بها ما یقویها وال فأما إن تجردت الدعوى عن أسباب القوة 

ما یضعفها فنظر المظالم یقتضي مراعاة حال المتنازعين في غلبة الظن، وال 

. أحدها أن تكون غلبة الظن في جنبة المدعي: یخلو حالهما فيه من ثالثة أحوال

والثالث أن یتعدال فيه والذي یؤثره غلبة . والثاني أن تكون في جنبة المدعي عليه

 في إحدى الجهتين هو إرهابهما وتغليب الكشف من جهتهما، وليس لفصل الظن

الحكم بينهما تأثير یعتبر فيه الظنون الغالبة، فإن آانت غلبة الظن في جنبة 

: المدعي وآانت الریبة متوجهة إلى المدعى عليه، فقد یكون من ثالثة أوجه

يد مستالن أحدها أن یكون المدعي مع خلوه من حجة یظهر بها مضعوف ال

الجنبة والمدعى عليه ذا بأس وقدرة، فإذا ادعى عليه غصب دار أو ضيعة غلب 

في الظن أن مثله مع لينه واستضعافه ال یتجوز في دعواه على من آان ذا بأس 

والثاني أن یكون المدعي مشهورًا بالصدق واألمانة والمدعى عليه . وذا سطوة
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والثالث أن . دق المدعي في دعواهمشهور بالكذب والخيانة فيغلب في الظن ص

تتساوى أحوالهما غير أنه قد عرف للمدعي ید متقدمة وليس بعرف لدخول ید 

: للمدعى عليه سبب حادث فالذي یقتضيه نظر المظالم في هذه األحوال الثالثة

والثاني سؤاله عن سبب : أحدهما إرهاب المدعى عليه لتوجيه الریبة: شيئان

فإن مالك ابن أنس رضي اهللا عنه یرى ذلك مذهبًا في دخول یده وحدوث ملكه 

القضاء مع االرتياب فكان نظر المظالم بذلك أولى وربما ألف المدعى عليه مع 

علو منزلته عن مساواة خصمه في المحاآمة فينزل عما في یده لخصمه عفوًا، 

آالذي حكى عن موسى الهادي، جلس یومًا للمظالم وعمارة بن حمزة قائم على 

أسه وله منزل فحضر رجل في جملة المتظلمين یدعي أن عمار غصب ضيعة ر

له فأمره الهادي بالجلوس معه للمحاآمة فقال یا أمير المؤمنين إن آانت الضيعة 

له فما أعارضه فيها، وإن آانت لي فقد وهبتها له وما أبيع موضعي من مجلس 

تظلم إلى حقه بما یحفظ وربما تلطف والي المظالم في إیصال الم. أمير المؤمنين

معه حشمه المطلوب أو مواضعه المطلوب على ما یحفظ به حشمة نفسه أن 

یكون منسوبًا إلى تخيف ومنع من حق آالذي حكاه عون بن محمد أن أهل نهر 

المرغاب بالبصرة خاصموا فيه المهدي قاضيه عبدي اهللا بن الحسن العنبري فلم 

م الرشيد فتظلموا إليه وجعفر بن یحيى ناظر یسلمه إليهم وال الهادي بعده ثم قا

في المظالم فلم یرده إليهم فاشتراه جعفر بن یحيى من الرشيد بعشرین ألف درهم 

ووهبه لهم وقال إنما فعلت هذا لتعلموا أن أمير المؤمنين لحق لجاج فيه وأن 

 : عبده اشتراه فوهبه لكم فقال فيه أشجع السلمي من الكامل
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 فيها بمنزلة السماك األعزل  یه وأهلهارد السباح بذي ید
والدهر یرعاها یوم أعضل  قد أیقنوا بذهابها وهالآهـم
 بين الجران وبين حد الكلكل  فافتكها لهم وهم من دهرهم
إن الكریم لكل أمر معضل  ما آان یرجى غيره لفكاآها

هًا للرشيد عن التظلم فاحتمل ما فعله جعفر بن یحيى من أن یكون قد ابتداه من نفسه تنزی
فيه واحتمل أن یكون الرشيد واضعه على هذا لئال ینسب أبوه وأخوه إلى جور في حق 

وهو األشبه وألیهما آان فقد عاد به الحق إلى أهله مع حفظ الحشمة وحسم البذلة أما إن 
أحدها أن یكون . آان غلبة الظن في جنبة المدعى عليه، فقد یكون ذلك من ثالثة أوجه

مدعي مشهورًا بالظلم والخيانة، والمدعى عليه مشهورًا بالنصفة واألمانة، والثاني أن ال
. یكون المدعي دنيئًا مبتذًال والمدعى عليه نزهًا منصوبًا فيطلب إحالفه قصدًا لبذلته

والثالث أن یكو لدخول ید المدعى عليه سبب معروف وليس یعرف لدعوى المدعي 
 األحوال الثالثة في جنبة المدعى عليه والریبة متوجهة سبب فيكون غلبة الظن في هذه

إلى المدعي، فمذهب مالك رحمه اهللا إن آانت دعواه في مثل هذه الحالة بعين قائمة لم 
یسمعها إال بعد ذآر السبب الواجب لها وإن آانت في مال الذمة لم یسمعها إال بعد أن 

 معاملة، والشافعي وأبو حنيفة رضي یقيم المدعي بينة أنه آان بينه وبين المدعى عليه
 .اهللا عنهما ال یریان ذلك في حكم القضاء

فأما نظر المظالم الموضوع على األصلح فعلى الجائز دون الواجب، فيسوغ 

فيه مثل هذا عند ظهور الریبة وقصد العناد، ویبالغ في الكشف باألسباب المؤدبة 

الحكم، فإن وقع األمر على إلى ظهور الحق ویصون المدعى عليه بما اتسع في 

التحالف وهو غایة الحكم البات الذي ال یجوز دفع طالب عنه في نظر القضاء 

وال في نظر المظالم إذا لم یكفه عنه اإلرهاب وال الوعظ، فإن فرق دعاویه 

وأراد أن یحلف في آل مجلس منها على بعضها قصدًا إلعانته وبذلته فالذي 

نع من تبعيض الدعاوى وتفریق األیمان، والذي یوجبه حكم القضاء أن ال یمت

یتجه نظر المظالم أن یؤمر المدعي بجمع دعاویه عنه ظهور اإلعنات منه 

وإخالف الخصم على جميعها یمينًا واحدة، فأما إن اعتدلت حال المتنازعين 

وتقابلت بينة المتشاجرین ولم یترجع حجة أحدهما بأمارة أو ظنة فينبغي أن 

في العظة وهذا مما یتفق عليه القضاة ووالة المظالم ثم یختص والة یساوي بينها 
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المظالم بعد العظة باإلرهاب لهما معًا لتساویهما، ثم بالكشف عن أصل الدعوى 

وانتقال الملك، فإن ظهر بالكشف ما یعرف به المحقق منهما عمل عليه وإن لم 

ه الجيران وأآابر یظهر بالكشف ما ینفصل به تنازعهما ردهما إلى وساطة وجو

العشائر، فإن نجز بها ما بينهما وإال آان فصل القضاء بينهما وهو خاتمة 

وربما ترفع إلى . أمرهما بحسب ما یراه من المباشرة لبت الحكم واالستنابة فيه

والة المظالم في غوامض األحكام ومشكالت الخصام ما یرشده إلى الجلساء 

م االبتداء وال یستكثر أن یعمل به في االنتهاء، ویفتحه عليه العلماء فال ینكر منه

آالذي رواه الزبير عن بكار عن إبراهيم الحرمي بن محمد بن معن الغفاري أن 

امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فقالت یا أمير المؤمنين إن زوجي 

 یصوم النهار ویقوم الليل وأنا أآره أن أشكوه وهو یعمل لطاعة اهللا، فقال لها

الزوج نعم الزوج زوجك فجعلت تكرر عليه القول وهو یكرر عليها الجواب، 

فقال له آعب بن سور األسدي یا أمير المؤمنين هذه امرأة تشكو زوجها في 

مباعدته إیاها عن فراشه، فقال له عمر رضي اهللا عنه آما فهمت آالمها فاقض 

تشكوك فقال أفي طعام بينهما، فقال آعب علي بزوجها فأتي به، فقال إن امرأتك 

 : قال ال في واحد منهما، فقالت المرأة من الرجز? أو شراب

 ألهى خليلي عن فراشي مسجده  یا أیها القاضي الحكـيم رشـده
نهـاره ولـيلـه مـا یرقـده  زهده في مضجعي تـعـبـده

تردده فاقض القضا یا آعب ال  فلست في أمر النساء أحـمـده
 : رجزفقال الزوج من ال

أني امرو أذهلني مـا قـد نـزل  زهدني في فرشها وفي الحـجـل
جـلـل وفي آتاب اهللا تخـوف  في سورة النحل وفي السبع الطول

 : فقال آعب من الرجز
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نصيبها في أربع لمن عقـل  إن لها حقًا علـيك یا رجـل
    فأعطها ذاك ودع عنك العلل

ى وثالث ورباع، فلك ثالثة أیام ولياليهن ثم قال له قد أحل لك من النساء مثن

تعبد فيهن ربك ولها یوم وليلة، فقال عمر لكعب رضي اهللا عنه، واهللا ما أدري 

اذهب فقد وليتك ? أم من حكمك بينهما? من أي أمریك أعجب أمن فهمك أمرهما

القضاء بالبصرة، وهذا القضاء من آعب واإلمضاء من عمر رضي اهللا عنه 

جائز دون الواجب، ألن الزوج ال یلزمه أن یقسم للزوجة الواحدة و آان حكمًا بال

ال یجيبها إلى الفراش إذا أصابها دفعة واحدة، فدل هذا على أن لوالي المظالم أن 

 .یحكم بالجائز دون الواجب

 فصل في توقيعات الناظر في المظالم

م لم یخل حال الموقع وإذا وقع الناظر في المظالم في قصص المتظالمين إليه بالنظر بينه
إليه من أحد أمرین إما أن یكون واليًا على ما وقع به إليه أو غير وال عليه، فإن آان 

واليًا عليه آتوقيعه إلى القاضي بالنظر بينهما، فال یخلو حال ما تضمنه التوقيع من أحد 
لحكم جاز له أمرین إما أن یكون إذنًا بالحكم أو إذنًا بالكشف والوساطة فإن آان إذنًا با

الحكم بينهما بأصل الوالیة ویكون التوقيع تأآيدًا ال یؤثر فيه قصور معانيه وإن آان إذنًا 
بالكشف للصورة أو التوسط بين الخصمين، فإن آان في التوقيع بذلك نهيه عن الحكم 

فيه لم یكن له أن یحكم بينهما وآان هذا النهي عزًال له عن الحكم بينهما وهو على عموم 
الیته فيما عداها ألنه لما جاز أن یتكون الوالیة نوعين عامة وخاصة جاز أن یكون و

العزل نوعين عامًا وخاصًا، وإن لم ینهه في الترقيع عن الحكم بينهما حين أمره 
بالكشف، فقد قيل یكون نذر على عمومه في جواز حكمه بينهما ألن أمره ببعض ما إليه 

ل یكون منعًا من غيره وقيل بل یكون ممنوعًا من الحكم ال یكون منعًا من خيره، وقيل ب
بينهما مقصورًا على ما تضمنه التوقيع من الكشف والوساطة، ألن فحوى التوقيع دل 
عليه ثم ینظر، فإن آان التوقيع بالوساطة لم یلزمه إنهاء الحال إليه بعد الوساطة، وإن 

بار منه فلزمه إجابته عنه فهذا آان یكشف الصورة لزمه إنهاء حالهما إليه ألنه استخ
 .حكم توقيعه إلى من له الوالیة

وهو أن یوقع إلى من ال والیة له آتوقيعه إلى فقيه أو شاهد فال یخلو : وأما الحالة الثانية
أحدها أن یكون بكشف الصورة، والثاني أن یكون : حال توقيعه من ثالثة أحوال
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 التوقيع بكشف الصورة فعليه أن یكشفها الثالث أن یكون بالحكم، فإن آان. بالوساطة

وینهي منها ما یصح أن یشهد به ليجوز للموقع أن یحكم به، فإن أنهى ما ال یجوز أن 
یشهد به آان خبرًا ال یجوز أن یحكم به الموقع ولكن یجعله في نظر المظالم من 

األمارات إلي یغلب بها حال أحد الخصمين في اإلرهاب وفضل الكشف، فإن آان 
التوقيع بالوساطة توسط بينهما ولم یقف على ما تضمنه التوقيع من تخصيص الوساطة، 

ألن الوساطة ال تفتقر إلى تقليد وال والیة وإنما یفيد التوقيع بالوساطة تعيين الوسيط 
باختيار الموقع وقود الخصمين إليه اختيارًا، فإن أفضت الوساطة إلى صلح الخصمين 

شاهدًا فيها متى استدعي للشهادة أداها، وإن لم تقض الوساطة لم یلزمه إنهاؤها وآان 
إلى صلحهما آان شاهدًا عليهما فبما اعترفا به عنده یؤدیه إلى الناظر في المظالم إن 

عاد الخصمان إلى التظلم، وال یلزمه أداؤه إن لم یعودا وإن آان التوقيع بالحكم بينهما، 
 .ليكون نظره محموًال على موجبهفهذه والیة یراعى فيها معاني التوقيع 
أحدهما أن یحال به على إجابة الخصم إلى : وإذا آان آذلك فللتوقيع حاالن

ملتمسه فيعتبر فيه حينئذ ما سأل الخصم في ظالمته ویصير النظر مقصورًا 

عليه، وسواء خرج التوقيع مخرج األمر آقوله أجبه إلى ملتمسه، أو خرج 

 إجابته إلى ملتمسه آان موقعًا ألنه ال یقتضي مخرج الحكایة آقوله رأیك في

والیة یلزمها حكمها فكان أمرها أخف فإن سأل المتظلم في قصته الحكم بينهما 

فال بد أن یكو الخصم مسمى والخصومة مذآورة لتصح الوالیة عليها، فإن لم 

یسم الخصم ولم تذآر الخصومة لم تصح الوالیة ألنها ليست والیة عامة فيحمل 

 عمومها وال خاصة للجهل بها وإن سمي رافع القصة خصمه وذآر على

خصومته نظر في التوقيع بإجابته إلى ملتمسه، فإن خرج مخرج األمر فوقع 

وأجاب إلى ملتمسه وعمل مما التمسه صحت والیته في الحكم بينهما فهذا 

ذا التوقيع، وإن خرج مخرج الحكایة للحال فوقع رأیك في إجابته إلى ملتمسه فه

التوقيع خارج في األعمال السلطانية مخرج األمر، والعرف باستعماله فيها 

معتاد فأما في األحكام الدینية فقد جوزته طائفة من الفقهاء اعتبارًا في العرف فه 

وصحت به الوالیة، ومنعت طائفة أخرى من جوازه وانعقاد الوالیة به حتى 
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اني األلفاظ، فلو آان رافع القصة سأل یقترن به أمر تنعقد والیته به اعتبارًا بمع

التوقيع بالحكم بينهما فوقع بإجابته إلى ملتمسه من یعتبر العرف المعتاد صحت 

للوالیة بهذا التوقيع وإن وقع من یعتبر معاني األلفاظ لم تصح به الوالیة ألنه 

فيه والحالة الثانية في التوقيعات أن یحال . سأل التوقيع بالحكم ولم یسأل الحكم

على إجابة الخصم إلى ما سأل ویستأنف فيه األمر بما تضمنه فيصير ما تضمنه 

. حال آمال: التوقيع هو المعتبر في الوالیة، فإن آان آذلك فله ثالثة أحوال

وحل یخلو عن األمرین فأما الحالة التي یكون التوقعي فيها آماًال . وحال جواز

والثاني األمر . هما األمر بالنظرأحد: في صحة الوالیة فهو أن یتضمن شيئين

انظر بين رافع هذه القصة وبين خصمه واحكم بينهما بالحق : بالحكم فيذك فيه

فإذا آان آذلك جاز ألن الحكم ال یكون إال بالحق الذي یوجبه ? وموجب الشرع

حكم الشعر، وإنما یذآر ذلك في التوقيعات وصفًا ال شرطًا، فإن آان هذا التوقيع 

ذین األمرین من النظر والحكم فهو التوقيع الكامل ویصح به التقليد جامعًا له

والوالیة، وأما الحالة التي یكون فيها التوقيع جائزًا مع قصوره عن حال الكمال 

أحكم بين رافع هذه : فهو أن یتضمن األمر بالحكم دون النظر فيذآر في توقيعه

یة بذلك ألن الحكم اقض بينهما فتصح الوال: القصة وبين خصمه، أو یقول

والقضاء بينهما ال یكون إال بعد تقدم النظر فصار األمر به متضمنًا للنظر ألنه 

 .ال یخلو منه

وأما الحالة التي یكون التوقيع فيها خاليًا من آمال وجواز فهو أن یذآر في 

انظر بينهما، فال تنعقد بهذا التوقيع والیة ألن النظر بينهما قد یحتمل : التوقيع
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وساطة الجائزة ویحتمل الحكم الالزم وهما في االحتمال سواء، فلم تنعقد به مع ال

االحتمال في الوالیة، وإن ذآر فيه انظر بينما بالحق، فقد قيل أن الوالیة به 

منعقدة، ألن الحق ما لزم، وقيل ال تنعقد به، ألن الصلح والوساطة حق وإن لم 

 .یلزمه، واهللا أعلم

 الباب الثامن 

 ية النقابة على ذوي النسبفي وال

وهذه النقابة موضوعة على صيانة ذوي األنساب الشریفة عن والیة من ال یكافئهم في 
روي عن النبي : النسب وال یساویهم في الشرف ليكون عليهم أحبى وأمره فيهم أمضى

ا اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه ال قرب بالرحم إذ: " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 ".قطعت وإن آانت قریبة وال بعد بها إذا وصلت وإن آانت بعيدة 

إما لمن جهة الخليفة المستولي على آل : ووالیة هذه النقابة تصح من إحدى ثالث جهات
األمور، وإما ممن فوض الخليفة إليه تدبير األمير آوزیر التفویض وأمير اإلقليم، وإما 

ص الوالیة، فإذا أراد المولي أن یولي على من نقيب عام الوالیة استخلف نقيبًا خا
الطالبين نقيبًا أو على العباسيين نقيبًا یخير منهم أجلهم بيتًا وأآثرهم فضًال وأجزلهم رأیًا 
فيولي عليهم لتجتمع فيه شروط الریاسة والسياسة فيسرعوا إلى طاعته بریاسته وتقسيم 

 .أمورهم بسياسته
فأما الخاصة فهو أن یقتصر بنظره على مجرد : خاصة وعامة: والنقابة على ضربين

 .النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حد، فال یكون العلم معتبرًا في شرطها
أحدها حفظ أنسابهم من : ویلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقًا

نها آما یلزمه داخل فيها وليس منها أو خارج عنها وهو منها، فيلزمه حفظ الخارج م
والثاني تمييز . حفظ الداخل فيها ليكون النسب محفوظًا على صحته معزوًا إلى جهته

بطونهم ومعرفة أنسابهم حتى ال یخفى عليه منهم بسنوات وال یتداخل نسب في نسب 
والثالث معرفة من ولد منهم من ذآر أو أنثى . ویثبتهم في دیوانه على تمييز أنسابهم

 مات منهم فيذآره حتى ال یضيع نسب المولود إن لم یثبته وال یدعي فيثبت ومعرفة من
والرابع أن یأخذه م من اآلداب بما یضاهي شرب . نسب الميت غيره إن لم یذآره

أنسابهم وآرم محتدهم لتكون حشمتهم في النفوس موفورة وحرمة رسول اهللا صلى اهللا 
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اسب الدنيئة ویمنعهم من والخامس أن ینزههم عن المك. عليه وسلم فيهم محفوظة
والسادس أن یكفهم . المطالب الخبيثة حتى ال یستقل منهم مبتذل وال یستضام منهم متذلل

عن ارتكاب المآثم ویمنعهم من انتهاك المحارم ليكونوا على الدین الذي نصروه أغير، 
 أن وللمنكر الذي أزالوه أنكر، حتى ال ینطلق بدمهم لسان وال بشأنهم إنسان، والسابع

یمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم والتشطط عليهم لنسبهم، فيدعوهم ذلك إلى المقت 
والبغض، ویبعثهم على المناآرة والبعد، ویندبهم إلى استعطاف القلوب وتأليف النفوس 

ليكون الميل إليهم أوفى والقلوب لهم أصفى والثامن أن یكون عونًا لهم في استيفاء 
وا عنها وعونًا عليهم في أخذ الحقوق منهم حتى ال یمنعوا منها الحقوق حتى ال یضعف

ليصيروا بالمعونة لهم منتصفين وبالمعونة عليهم منصفين، فإن عدل السيرة فيهم 
والتاسع أن ینوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي . إنصافهم وانتصافهم

 حتى یقسم بينهم بحسب ما أوجبه اهللا القربى في الفيء والغنيمة الذي ال یختص به أحدهم
والعاشر أن یمنع أیامهم أن یتزوجن إال من األآفاء لشرفهن على سائر النساء . تعالى لهم

. صيانة ألنسابهن وتعظيمًا لحرمتهن أن یتزوجن غير الوالة أو ینكحهن غير الكفاة
 به حدًا وال ینهر والحادي عشر أن یقوم ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما ال یبلغ

والثاني عشر مراعاة . به دمًا، ویقبل ذا الهيئة منهم عثرته، ویغفر بعد الوعظ زلته
وقوفهم بحفظ أصولهم وتنمية فروعها، وإذا لم یرد إليه جبایتها راعي الجباة لها فيما 

أخذوه وراعى قسمتها إذا قسموه وميز المستحقين لها إذا خصت وراعى أوصافهم فيها 
 .رطت حتى ال یخرج منهم مستحق وال یدخل فيها غير محقإذا ش

وأما النقابة العامة فعمومها أن یرد إليه في النقابة عليهم مع ما قدمنا من حقوق 

والثاني الوالیة على . أحدها الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه: النظر خمسة أشياء

كبوه، والرابع تزویج والثالث إقامة الحدود عليهم فيما ارت. أیتامهم فيما ملكوه

والخامس إیقاع . األیامى الالتي ال یتعين أولياؤهن أو قد تعينوا فعضلوهن

الحجر على من عته منهم أو سفه، وفكه إذا أفاق ورشد، فيصير بهذه الخمسة 

عامة النقابة، فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد والیته أن یكون عالمًا من أهل 

 قضاؤه فإذا انعقدت والیته لم یخل حالها من أحد االجتهاد ليصح حكمه وینفذ

إما أن یتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامه أو ال یتضمن فإن : أمرین

آانت والیته مطلقة العموم ال تتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامهم لم 

یكن تقليد النقيب للنظر في أحكامهم موجبًا لصرف القاضي عن النظر في 
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 یكن تقليد النقيب للنظر في أحكامهم موجبًا لصرف القاضي عنها أحكامهم ولم

جاز لك واحد من النقيب والقاضي النظر في أحكامهم، أما النقيب فخصوص 

والیته التي أوجب دخولهم فيها، وأما القاضي فعموم والیته التي أوجب دخولهم 

مه وجرى فيها، فأیهما حكم في تنازعهم وتشاجرهم وفي تزویج أیامهم نفذ حك

أمرهما في الحكم على أهل هذا النسب مجرى قاضيين في بلد فأیهما حكم نفذ 

حكمه بين متنازعين ولم یكن لآلخر إذا آان بحكمه في االجتهاد مساغ أن 

ینقضه، وإن اختلف متنازعان منهم فدعا أحدهما إلى حكم النقيب ودعا اآلخر 

قيب أولى لخصوص والیته، إلى حكم القاضي، فقد قيل إن الداعي إلى نظر الن

وقيل بل هما سواء فيكونان آالمتنازعين في التحاآم إلى قاضيين في بلد فيغلب 

: قول الطالب على المطلوب، فإن تساویا آان على ما قدمناه من الوجهين

والثاني یقطع التنازع . أحدهما یقرع بينهما ویعمل على قول من قرع منهما

 وإن آان في والیة النقيب صرف القاضي عن بينهما حتى یتفقا على أحدهما،

النظر بين أهل هذا النسب لم یجز للقاضي أن یتعرض للنظر في أحكامهم سواء 

استعدى إليه منهم مستعد أو لم یستعد، وخالف ذلك حال القاضيين في جانبي بلد 

إذا استعدى إليه من الجانب اآلخر مستعد یلزمه أن یعدیه على خصمه للفرق 

ذل أن والیة آل واحد من القاضيين محصورة بمكانه فاستوى حكم بينهما و

الطارئ إليه والقاطن فيه ألنهما یصيران من أهله، ووالیة النقابة محصورة 

بالنسب الذي ال یختلف حاله باختالف األماآن؛ فلو تراضى المتنازعان من أهل 

ا أو عليهما ألنه هذا النسب بحكم القاضي لم یكن له النظر بينهما وال أن یحكم له
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بالصرف منهي عنه وآان النقيب أحق بالنظر بينهما إذا آان التنازع بينهم ال 

یتعداهم إلى غيرهم، فإن تعداهم فتنازع طالبي وعباسي فدعا الطالبي إلى حكم 

غير نقيبه لخروجه عن والیته فإذا أقام على تمانعهما من اإلجابة إلى نقيب 

رجعان إلى حكم السلطان الذي هو عام الوالیة أحدهما ی: أحدهما ففيه وجهان

عليهما إذا آان القاضي مصروفًا عن النظر بينهما ليكون السلطان هو الحاآم 

والوجه الثاني وهو أشبه أن . بينهما إما بنفسه أو بمن یستنيبه على الحكم بينهما

یجتمع النقيبان ویحضر آل واحد منهما صاحبه ویشترآان في سماع الدعوى 

فرد بالحكم بينهما نقيب المطلوب دون الطالب ألنه مندوب إلى أن یستوفي وین

من أهله حقوق مستحقيها، فإن تعلق ثبوت الحق ببيته تسمع على أحدهما أو 

یمين یحلف بها أحدهما سمع البينة نقيب المشهود عليه دون نقيب المشهود له 

هما هو نقيب وأحلف نقيب الحالف دون نقيب المستحلف ليصير الحاآم بين

المطلوب دون الطالب، وإن تمانع النقيبان أن یجتمعا لم یتوجه عليهما في الوجه 

األول مأثم وتجه عليهما المأثم في الوجه الثاني وآان أغلظ النقيبين مأثمًا نقيب 

فلو تراضى الطالبي والعباسي بالحاآم . المطلوب منهما الختصاصه بتنفيذ الحكم

 بينهما نقيب أحدهما نظر، فإن آان الحاآم بينهما نقيب إلى أحد النقيبين فحكم

وإن حكم بينهما نقيب الطالب ففي نفوذ . المطلوب صح حكمه وأخذ به خصمه

ینفذ حكمه في أحدهما ویرد في اآلخر، ولو أضر أحدهما : حكمه عليه وجهان

بينة عند القاضي ليسمعها على خصمه ویكتب بها إلى نقيبه وهو منصرف عن 

 بينهما لم یجز أن یسمع بينه وإن آان یرى القضاء على الغائب، ألن النظر
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حكمه ال ینفذ على من تقوم عليه البينة لو حضر فأولى أن ال ینفذ حكمه عليه مع 

الغيبة، ولو أراد القاضي الذي یرى القضاء على الغائب سماع بينة على رجل 

 جاز سماع البينة عليه ليكتب بما ثبت عنده منها إلى قاضي بلده من غير عمله 

وأهل هذین النسبين إن حضر أحدهما عنده لم ینفذ حكمه عليه، فكذلك لم یجز أن 

یسمع البينة عليه، ولو آان أحد هذین أقر عند القاضي لصاحبه بحق جاز أن 

یكون القاضي شاهدًا به عليه عند نقيبه ولم یجز أن یجبر به حكمًا ألن حكمه ال 

أقر به عند غير النقيبين آان شاهدًا فيه عند نقيبه، ولو أقر ینفذ عليه، وهكذا لو 

به عند نقيبه جاز وآان حاآمًا عليه بإقراره، ولو أقر به عند نقيب خصصه ففيه 

ما قدمناه من الوجهين یكون في أحدهما شاهدًا یكون في الوجه اآلخر حاآمًا فيها 

القول في والیات زعماء لما بيناه من الفرق بين نقيب الطالب والمطلوب وهكذا 

یكتب بما ثبت .العشائر ووالة القبائل المنفردین بالوالیات على عشائرهم وقبائلهم

عنده منها إلى قاضي بلده جاز سماع البينة عليه وأهل هذین النسبين إن حضر 

أحدهما عنده لم ینفذ حكمه عليه، فكذلك لم یجز أن یسمع البينة عليه، ولو آان 

د القاضي لصاحبه بحق جاز أن یكون القاضي شاهدًا به عليه أحد هذین أقر عن

عند نقيبه ولم یجز أن یجبر به حكمًا ألن حكمه ال ینفذ عليه، وهكذا لو أقر به 

عند غير النقيبين آان شاهدًا فيه عند نقيبه، ولو أقر به عند نقيبه جاز وآان 

دمناه من الوجهين حاآمًا عليه بإقراره، ولو أقر به عند نقيب خصصه ففيه ما ق

یكون في أحدهما شاهدًا یكون في الوجه اآلخر حاآمًا فيها لما بيناه من الفرق 
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بين نقيب الطالب والمطلوب وهكذا القول في والیات زعماء العشائر ووالة 

 .القبائل المنفردین بالوالیات على عشائرهم وقبائلهم

 الباب التاسع 

 في الواليات على إمامة الصلوات

والثاني . أحدها اإلمامة في الصلوات الخمس: امة على الصلوات تنقسم ثالثة أقاسمواإلم
والثالث اإلمامة في صلوات الندب، فأما اإلمامة في الصلوات . اإلمامة في صالة الجمعة

: الخمس فنصب اإلمام فيها معتبر بحال المساجد التي تقام فيها الصلوات، وهي ضربان
فأما المساجد السلطانية ففي المساجد والجوامع . يةمساجد سلطانية ومساجد عام

والمشاهد، وما عظم وآثر أهله من المساجد التي یقوم السلطان بمراعاتها فال یجوز أن 
ینتدب لإلمامة فيها إال من ندبه السلطان لها وقلده اإلمامة فيها لئال یفتات الرعية عليه 

امًا آان أحق باإلمامة فيها من غيره، وإن فيما هو موآول إليه، فإذا قلد السلطان فيها إم
وهذه الوالیة طریقها طریق األولى ال طریق اللزوم والوجوب، . آان أفضل منه وأعلم

أحدهما أنه لو تراضى الناس بإمام وصلى بهم : بخالف والیة القضاء والنقابة ألمرین
نن والثاني أن الجماعة في الصلوات الخمس من الس. أجزأهم وصحت جماعتهم

المختارة والفضائل المستحسنة وليست من الفروض الواجبة في قول جميع الفقهاء إال 
داود فإنه تفرد بإیجابها إال من عذر وإذا آانت من الندب المؤآد وندب السلطان لهذه 

المساجد إمامًا لم یكن لغيره أن یتقدم فيها مع حضوره، فإن غاب واستناب آان من 
وإن لم یستنب في غيبته استأذن اإلمام فيمن تقدم فيها إن . مةاستنابه فيها أحق باإلما

أمكن وإن تعذر استئذانه تراضى أهل البلد فيمن یؤمهم لئال تتعطل جماعتهم، فإذا 
حضرت صالة أخرى واإلمام على غيبته فقد قيل إن المرتضى للصالة األولى یتقدم في 

ل بل یختار للصالة الثانية ثان الثانية وما بعدها إلى أن یحضر اإلمام المولى، وقي
یرتضى لها غير األول لئال یصير هذا االختيار تقلدًا سلطانيًا، والذي أراه أولى من 

فإن حضر لها من . إطالق هذین الوجهين أن یراعى حال الجماعة في الصالة الثانية
ة، حضر في األولى آان المرتضى في الجماعة األولى أحق باإلمامة في الصالة الثاني

وإن حضرها غيرهم آان األول آأحدهم واستأنفوا اختيار إمام یتقدمهم فإذا صلى إمام 
هذا المسجد بجماعة وحضر من لم یدرك تلك الجماعة لم یكن لهم أن یصلوا فيه جماعة 

وصلوا فيه فرادى لما فيه من إظهار المباینة والتهمة بالمشاقة والمخالفة، وإذا قلد 
مامين فإن خص آل واحد منهما ببعض الصلوات الخمس جاز السلطان لهذا المسجد إ
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وآان آل واحد مقصورًا على ما خص به آتقليد أحدهما صالة النهار وتقليد اآلخر 
صالة الليل فال یتجاوز آل واحد منهما ما رده إليه، وإن قلد اإلمامة من غير تخصيص 

ًا غير یوم صاحبه آان آل واحد منهما ببعض الصلوات لكن رد إلى آل واحد منهما یوم
آل واحد منهما في یومه أحق باإلمامة فيه من صاحبه، فإن أطلق تقليدهما من غير 

تخصيص آانا في اإلمامة سواء وأیهما سبق إليها آان أحق بها ولم یكن لآلخر أن یؤم 
في تلك الصالة بقوم آخرین، ألنه ال یجوز أن یقام في المساجد السلطانية جماعتان في 

 .واحدةصالة 
أحدهما سبقة بالحضور في : واختلف في السبق الذي یستحق به التقدم على وجهين

المسجد والثاني سبقة باإلمامة فيه، فإن حضر اإلمامان في حالة واحدة لم یسبق أحدهما 
: صاحبه، فإن اتفقا على تقدیم أحدهما آان أولى باإلمامة، وإن تنازعا ففيه وجهان

قدم من قرع منهما والثاني یردع إلى اختيار أهل المسجد أحدهما یقرع بينهما ویت
ویدخل في والیة هذا اإلمام تقليد المؤذنين ما لم یصرح له بالصرف منه ألن . ألحدهما

اآلذان من سنن الصلوات التي ولى القيام بها فصار داخًال في الوالیة، وله أن یأخذ 
فإن آان شافعيًا یرى تعجيل . نالمؤذنين بما یؤدیه اجتهاده إليه في الوقت واألذا

الصلوات في أول األوقات وترجيع األذان وإفراد اإلقامة أخذ المؤذنين بذلك، وإن آان 
رأیهم بخالفه وإن آان حنفيًا یرى تأخير الصلوات إلى آخر األوقات إال المغرب ویرى 

 ثم یعمل .ترك الترجيع في األذان وتثنية اإلقامة أخذهم بذلك، وإن آان رأیهم بخالفه
اإلمام على رأیه واجتهاده في أحكام صالته، فإن آان شافعيًا یرى الجهر ببسم اهللا 

الرحمن الرحيم والقنوت في الصبح لم یكن للسلطان أن ینهاه عن ذلك وال للمأمومين أن 
ینكروه عليه، وآذلك إن آان حنفيًا یرى ترك القنوت في الصبح وترك الجهر بالبسملة 

لم یعارض فيه، والفرق بين الصالة واآلذان أنه یؤدي الصالة في حق عمل على رأیه و
والمؤذن یؤذن في حق غيره فجاز ن یعارض في . نفسه فلم یجز أن یعارض في اجتهاده

اجتهاده فإن أحب المؤذن أنه یؤذن لنفسه على اجتهاده أذن بعد األذان العام أذانًا خاصًا 
 .لنفسه على رأیه یسر به وال یجهر

فات المعتبرة في تقليد هذا اإلمام خمس أن یكون رجًال عادًال قارئًا فقيهًا سليم اللفظ والص
فإن آان صبيًا أو عبدًا أو فاسقًا صحت إمامته ولم تنعقد والیته، ألن . من نقص أو لثغ

قد أمر رسول اهللا صلى . الصغر والرق والفسق یمنع من الوالیة وال یمنع من اإلمامة
عمرو بن مسلمة أن یصلي بقومه وآان صغيرًا ألنه أقرأهم، وصلى اهللا عليه وسلم 

 ".صلوا خلف آل بار وفاجر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف مولى له وقال
وال یجوز أن یكون هذا اإلمام امرأة وال خنثى وال أخرس وال ألثغ، وإن أمت امرأة أو 

ى، وإن أم ألثغ أو أخرس یبدل خنثى فسدت صالة من ائتم بهما من الرجال والخناث
وأقل . الحروف بأغيارها بطلت صالة من ائتم به إال أن یكون على مثل خرسه أو لثغه

ما على هذا اإلمام من القراءة والفقه أن یكون حافظًا ألم القرآن عالمًا بأحكام الصالة 
حكام آان أولى ألنه القدر المستحق فيها، وإن آان حافظًا لجميع القرآن عالمًا بجميع األ

وإذا اجتمع فقيه ليس بقارئ وقارئ ليس بفقيه فالفقيه أولى من القارئ إذا آان یفهم 
الفاتحة، ألن ما یلزم من القرآن محصور وما ینوبه من الحوادث في الصالة غير 

محصور ویجوز أن یأخذ هذا اإلمام ومأذونه رزقًا على اإلمامة واألذان من بيت المال 
، ومنع أبو حنيفة ذلك، وأما المساجد العامة التي یبنيها أهل الشوارع من سهم المصالح



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فال اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم وتكون 
اإلمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإمامته، وليس لهم بعد الرضا به أن یصرفوه عن 

بعد رضاهم به أن یستخلفوا مكانه نائبًا عنه ویكون اإلمامة إال أن یتغير حاله، وليس لهم 
أهل المسجد حق باالختيار، وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول 
األآثرین فإن تكافأ المختلفون اختار السلطان لهم قطعًا لتشاجرهم من هو أدین وأسن 

يه أو یكون عائمًا في وأقرأ وأفقه وهل یكون اختياره مقصورًا على العدد المختلف ف
على وجهين أحدهما أنه یكون مقصورًا على ذلك العدد المختلف في ? جميع أهل المسجد

والثاني أنه یختار . اختياره أحدهم وال یتعداهم إلى غيرهم التفاقهم على ترك من عداهم
. من جميع أهل المسجد من یراه إلمامته مستحقًا ألن السلطان ال یضيق عليه االختيار

وإذا بنى رجل مسجدًا لم یستحق اإلمامة فيه آان هو وغيره من جيران المساجد سواء 
وإذا حضرت جماعة . وقال أبو حنيفة إنه أحق باإلمامة واألذان فيه. في إمامته وأذانه

منزل رجل للصالة فيه آان مالك المنزل أحقهم باإلمامة فيه وإن آان دونهم في الفضل، 
ي أحد القوانين أحق من المالك لعموم والیته عليه، والمالك فإن حضره السلطان آان ف

 .في القول الثاني أحق الختصاصه بالتصرف في ملكه
وأما اإلمامة في صالة الجمعة فقد اختلف الفقهاء في وجوب تقليدها، فذهب أبو حنيفة 
وأهل العراق إلى أنها من الوالیات الواجبات وأن صالة الجمعة ال تصح إال بحضور 

لسلطان أو من یستنيبه فيها وذهب الشافعي رضي اهللا عنه وفقهاء الحجاز إلى أن التقليد ا
فإن أقامها المصلون وعلى شرائطها . فيها ندب، وأن حضور السلطان ليس بشرط فيها

وفي جواز . انعقدت وصحت، وال یجوز أ، یكون اإلمام فيها عبدًا وإن لم تنعقد والیته
یجوز إقامتها إال في وطن مجتمع المنازل یسكنه من تنعقد بهم وال : إمامة الصبي قوالن

وقال . الجمعة ال یظعنون عنه شتاء وال صيفًا إال ظعن حاجة سواء آان مصرًا أو قریة
أبو حنيفة تختص الجمعة باألمصار، وال یجوز إقامتها في القرى واعتبر المصر بأن 

اختلف في وجوب الجمعة على من یكون فيه سلطان یقيم الحدود وقاض ینفذ األحكام و
آان خارج المصر، فأسقطها أبو حنيفة عنهم، وأوجبها الشافعي عليهم إذا سمعوا نداءها 

 .منه
واختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فذهب الشافعي رضي اهللا عنه إلى أنها 

 . وال مسافرال تنعقد إال بأربعين رجًال من أهل الجمعة ليس فيهم امرأة وال عبد
واختلف أصحابه في إمامهم هل یكون زائدًا على العدد أو واحد منهم، فذهب بعضهم 
إلى أنها ال تصح إال بأربعين سوى اإلمام، وقال أآثرهم یجوز أن یكونوا أربعين مع 

وقال أآثرهم . وقال الزهري ومحمد بن الحسن تنعقد باثني عشر سوى اإلمام. اإلمام
وقال الزهري ومحمد بن الحسن تنعقد باثني عشر . عين مع اإلمامیجوز أن یكونوا أرب

وقال أبو حنيفة والمزني تنعقد بأربعة أحدهم اإلمام وقال الليث وأبو یوسف . سوى اإلمام
وقال أبو ثور تنعقد باثنين آسائر الجماعات، وقال مالك ال . تنعقد بثالثة أحدهم اإلمام

العتبار أن یكونوا عددًا تبنى له األوطان غالبًا، وال اعتبار بالعدد في انعقادها، وإنما ا
وإذا آان المصر . یجوز أن تقام الجمعة في السفر وال خارج المصر إال أن یتصل بناؤه

جامعًا القرى قد اتصل بناؤها حتى اتسع بكثرة أهله آبغداد جاز إقامة الجمعة في 
وإن آان المصر .  مواضعهاموضعه القدیمة، وال یمنع اتصال البنيان من إقامتها في

واحدًا في موضع واحد منه، وإن آان المصر واحد متصل األبنية ال یسع جامعه جميع 
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أهله لكثرتهم آالبصرة فقد اختلف أصحاب الشافعي في جواز إقامة الجمعة في مضعين 
منه للضرورة بكثرة أهله، فذهب بعضهم إلى جوازها وأباه آخرون وقال إن ضاق بهم 

 .م الطرقات فلم یضطروا إلى تفریق الجمعة في مواضع منهاتسعت له
وقد أقيمت الجمعة في موضعتين في مصر قد منع أهله من تفریق الجمعة فيه ففيه 

أحدهما أن ال جمعة ألسبقهما بإقامتها وعلى المسبوق أن یعيد الصالة ظهرًا، : قوالن
ان سابقًا آان أو مسبوقًا والقول الثاني أن الجمعة للمسجد األعظم الذي یحضره السلط

وعلى من صلى في األصغر إعادة صالتهم ظهرًا، وليس لمن قلد إمامة الجمعة أن یؤم 
في الصلوات الخمس، واختلف فيمن قلد إمامة الصلوات الخمس هل یستحق اإلمامة في 

صالة الجمعة فمنعه منها من جعل الجمعة فردًا مبتدأ، وجوزها له من جعلها ظهرًا 
وإذا آان اإلمام في الجمعة یرى أنها ال تنعقد بأقل من أربعين رجًال وآان . مقصورًا

المأمومون وهم أقل من أربعين رجًال یرون انعقاد الجمعة بهم لم یجز أن یؤمهم ووجب 
عليه أن یستخلف عليهم أحدهم، ولو آان اإلمام یرى أنها تنعقد بأقل من أربعين رجًال 

 لم یلزم اإلمام وال المأمومين إقامتها ألن المأمومين ال والمأمومون ال یرونه وهم أقل
یرونه واإلمام لم یجد معه من یصليها، وإذا أمر السلطان اإلمام في الجمعة أن ال یصلي 

بأقل من أربعين لم یكن له أن یصليها بأقل من أربعين وإن آان یراه مذهبًا، ألنه 
 ویجوز أن یستخلف عليهم من :مقصور الوالیة على األربعين ومصروف عما دونها

یصليها لصرف والیة عنها، وإذا أمره السلطان أن یصلي بأقل من أربعين وهو ال یراه 
ففي والیته وجهان أحدهما أنها باطلة لتعذرها من جهته، والثاني أنها صحيحة ویستخلف 

 .عليها من یراه منهم
 العيدین صالة: وأما اإلمامة في الصلوات المسنونة مثل الجمعة فخمس

. والخسوفين واالستسقاء، وتقليد اإلمامة فيما ندب لجوازها جماعة وفرادى

. واختلف في حكمها فذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها من السنن المؤآدة

وذهب آخرون منهم إلى أنها من فروض الكفایة، وليس لمن قلد إمامة الصلوات 

قلد جميع الصلوات فتدخل في الخمس أو إمامة الجمعة حق في إقامتها إال أن ی

 .غيرها

فأما صالة العيد فوقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها ویختار تعجيل األضحى 

وتأخير الفطر ویكبر الناس في ليلتي العيدین من بعد غروب الشمس إلى حين 

أخذهم في صالة العيد ویختص عيد األضحى بالتكبير عقيب الصلوات 

من یوم النحر إلى بعد صالة الصبح من آخر المفروضة من عبد صالة الظهر 
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 .أیام التشریق، ویصلي العيدین قبل الخطبة والجمعة بعدها اتباعًا للسنة فيهما

وتختص صالة العيدین بالتكبيرات الزوائد، واختلف الفقهاء في عددها، فذهب 

الشافعي رضي اهللا عنه إلى أنه یزید في األولى سبعًا سوى تكبيرة اإلحرام وفي 

لثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة فيهما، وقال مالك یزید في األولى ا

ستًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام وقال أبو حنيفة یكبر في األولى ثالثًا 

قبل القراءة وفي الثانية أربعًا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة، ویعمل اإلمام في 

 رأیه واجتهاده، وليس لمن واله أن یأخذه برأي هذه التكبيرات الزوائد على

نفسه، بخالف العدد في صالة الجمعة ألنه یصير بذآر العدد في صالة الجمعة 

 .خاص الوالیة ال یصير بذآر التكبير في صالة العيد خاص الوالیة فافترقا

فأما صالة الخسوفين فيصليهما من ندبه السلطان لهما أو من عمت والیته 

ليهما وهي رآعتان في آل رآعة رآوعان وقيامان یطيل القراءة فاشتملت ع

فيهما فيقرأ في القيام األول من الرآعة األولى سرًا بعد الفاتحة بسورة البقرة أو 

بقدرها من غيرها ویرآع مسبحًا بقدر مائة آیة ثم یرفع منتصبًا ویقرأ بعد الفاتحة 

انين آیة یسجد سجدتين بسورة آل عمران أو بقدرها ویرآع مسبحًا بقدر ثم

آسائر الصلوات؛ ثم یصنع في الرآعة الثانية آذلك یقرأ في قيامها ویسبح في 

وقال أبو حنيفة . رآوعها بثلث ما قرأ وسبح في الرآعة األولى ثم یخط بعدها

ویصلي لخسوف القمر آصالة آسوف الشمس . یصلي رآعتين آسائر الصلوات

الك ال یصلى لخسوف القمر آصالة آسوف وقال م. جهرًا ألنها من صالة الليل

 .الشمس
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فأما صالة االستسقاء فمذهوب إليها عند انقطاع المطر وخوف الجدب بتقدم من 

قلدها بصيام ثالثة أیام قبلها والكف فيها عن التظالم والتخاصم، ویصلح فيها بين 

د وإذا قل. المتشاجرین والمتخاصمين والمتهاجرین وهي آصالة العيد في وقتها

. صالة العيد في عام جاز مع إطالق والیته أن یصليها في آل عام ما لم یصرف

وإذا قلد صالة الكسوف واالستسقاء في عام لم یكن له مع إطالق والیته أن 

یصليها في غيره إال أن یقلد ألن صالة العيد راتبة وصالة الخسوف واالستسقاء 

 بعدها شكرًا، ولو مطروا عارضة وإذا مطروا وهم في االستسقاء أتموها خطب

قبل الدخول فيها لم یصلوا وشكروا اهللا تعالى بغير خطبة، وآذلك في الخسوف 

وروى أبو . إذا انجلى، ولو اقتصر في االستسقاء على الدعاء بغير صالة أجزأ

أن أعرابيًا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : " مسلم عن أنس بن مالك

د أتيناك ومالنا بعير یثط وال صبي یصطبح ثم أنشده من یا رسول اهللا لق: له

 : الطویل

وقد شغلت أم الصبي عن الطـفـل  أتيناك والعذراء یدمـي لـبـانـهـا
من الجوع ضعفًا ال یمر وال یجلـى  وألقى بكفيه الصـبـي اسـتـكـانة

 سوى الحنظل العلمي والعلهز الغسل  وال شيء مما یأآل الناس عـنـدنـا
الـرسـل وأین فرار الناس إال إلى  ولـيس لـنـا إال إلـيك فـرارنـا

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم یجر رداءه حتى صعد المنبر فحمد اهللا وأثنى عليه 
اللهم أسقنا غيثًا غدقًا مغيثًا سحًا طبقًا غير رائث ینبت به الزرع ویمأل به : " وقال

 ".ا، وآذلك تخرجون الضرع وتحيي به األرض بعد موته
فما استتم الدعاء حتى ألقت السماء بأرواقها فجاء أهل البطانة یصيحون یا رسول اهللا 

 ".حوالينا وال علينا : " الغرق فقال
فانجابت السحاب عن المدینة آاإلآبل، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى 

  : بدت فواجده ثم قال
فقام علي بن " ? لقرت عيناه من الذي ینشد شعرههللا در أبي طالب، لو آان حيًا 

 : أبي طالب فقال آأنك یا رسول اهللا أردت قوله من الطویل



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

 ثمال اليتامى عصمة لألرامل  وأبيض یستسقي الغمام بوجهه
فهم عنده في نعمة وفواضل  یلوذ به الهالك من آل هاشـم
اضـلولما نقاتل دونه وننـ  آذبتم وبيت اهللا نبزى محمـدًا
والحـالئل ونذهن عن أبنائنا  ونسلمه حتى نصرع حـولـه

 : فقام رجل من آنانة فأنشد النبي صلى اهللا عليه وسلم نم المتقارب

سقينا بوجه النب المطـر  لك الحمد والحمد ممن شكر
وأشخص معها إليه البصر  دعا اهللا خـالـقـه دعـوة
أینا المطروأسرع حتى ر  فلم یك إال آإلقـاء الـردا
ق أغاث به اهللا عليًا مضر  دفاق العزالى حجم البـعـا
أبو طالب أبيض ذا غـرر  وآان آما قـالـه عـمـه

م وهذا العيان وذاك الخبر  به اهللا أرسل صوب الغمـا
 ".إن یكن شاعر یحسن فقد أحسنت : " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

وات التي تقام فيها دعوة السلطان اتباعًا وليس السواد مختص باألئمة في الصل

وإذا . وتكره مخالفته فيه وإن لم یرد به شرع تحرزًا من مباینته. لشعاره اآلن

تغلب من منع الجماعة آان عذرًا في ترك المجاهرة بها، أو إذا أقامها المتغلب 

 .مع سوء معتقدة اتبع فيها، وال یتبع على بدعة یحدثها

 الباب العاشر ?

 الوالية على الحجفي ?

أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج والثاني على : وهذه الوالیة على الحج ضربان
 .إقامة الحج، فأما تسيير الحجيج فهو والیة سياسة وزعامة وتدبير

 .أن یكون مطاعًا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهدایة: والشروط المعتبرة في المولى
أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم : ة أشياءوالذي عليه في حقوق هذه الوالیة عشر

حتى ال یتفرقوا فيخاف عليهم التوى والتغریر، والثاني ترتيبهم في المسير والنزول 
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بإعطاء آل طائفة منهم مقادًا حتى یعرف آل فریق منهم مقاده إذا سار ویألف مكانه إذا 
 السير حتى ال یعجز عنه والثالث یرفق بهم في. نزل، فال یتنازعون فيه وال یضلون عنه

: " ضعيفهم وال یضل عنه منقطعهم، وروي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 ".الضعيف أمير الرفقة 

والرابع أن یسلك . یرید أن من ضعفت دوابه آان على القوم أن یسيروا سيره

والخامس أن یرتاد لهم . بهم أوضح الطرق وأخصبها، ویتجنب أجدبها وأوعرها

والسادس أن یحرسهم إذا نزال أو یحوطهم . ياه إذا انقطعت والمراعي إذ قلتالم

والسابع أن یمنع . إذا رحلوا حتى ال یتخطفهم داعر وال یطمع فيهم متلصص

عنهم من یصدهم عن المسير ویدفع عنهم من یحصرهم عن الحج بقتال إن قدر 

أحدًا على بذل عليه أو یبذل مال إن أجاب الحجيج إليه وال یسعه أن یجبر 

الخفارة إن امتنع منها حتى یكون باذًال لها عفوًا ومجيبًا إليها طوعًا، فإن بذل 

والثامن أن یصلح بين المتشاجرین . المال على التمكين من الحج ال یجب

ویتوسط بين المتنازعين وال یتعرض للحم بينهم إجبارًا إال أن یفوض الحكم إليه 

 فيجوز له حينئذ الحكم بينهم فإن دخلوا بلد فيه حاآم فيعتبر فيه أن یكون من أهله

جاز له ولحاآم البلد أ یحكم بينهم فأیهما حكم نفذ حكمه ولو آان التنازع بين 

والتاسع أن یقوم زائغهم ویؤدب . الحجيج وأهل البلد لم یحكم بينهم إال حاآم البلد

فيستوفيه إذا آان من خائنهم، وال یتجاوز التعزیز إلى الحد إال أن یؤذن له فيه 

أهل االجتهاد فيه، فإن دخل بلدًا فيه من یتولى إقامة الحد عليه من والي البلد، 

وإن آان ما أتاه المحدود في المحدود في البلد فوالي البلد أولى بإقامة الحد عليه 

والعاشر أن یراعي اتساع الوقت حتى یؤمن الفوات وال . من والي الحجيج

لحث في السير، فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم لإلحرام یلجئهم ضيقه إلى ا
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وإقامة سننه فإن آان الوقت متسعًا عدل بهم إلى مكة ليخرجوا مع أهلها إلى 

المواقف وإن آان الوقت ضيقًا عدله بهم عن مكة إلى عرفة خوفًا من فواتها 

فيفوت الحج فإن زمان الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من یوم عرفة إلى 

طلوع الفجر الثاني من یوم النحر، فمن أدرك الوقوف بها في شيء من هذا 

الزمان من ليل أو نهار فقد أدرك الحج، وإن فاته الوقوف بها حتى طلع الفجر 

من یوم النحر فقد فاته الحج وعليه إتمام ما بقي من أرآانه وجبرانه بدم وقضاؤه 

عليه، وال یصير حجة عمرة في العام المقبل إن أمكنه وفيما بعده إن تعذر 

بالفوات وال یتحلل بعد الفوات إال بإحالل الحج، وقال أبو حنيفة رحمه اهللا یتحلل 

أبو یوسف یصير إحرامه بالفوات عمرة، وإذا وصل الحجيج : وقال. بعمل عمرة

إلى مكة فمن لم یكن على المد منهم فقد زالت عنه والیته الوالي على الحجيج فلم 

ید؛ ومن آان منهم على العود فهو تحت والیته وملتزم أحكام تكن له عليه 

طاعته، فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم األیام التي جرت بها العادة في إنجاز 

عالئقهم وال یرهقهم في الخروج فيضربهم، فإذا عاد بهم صار بهم على طریق 

ج بيت اهللا المدینة لزیارة قبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليجمع لهم بين ح

عز وجل وزیارة قبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رعایة لحرمته وقيامًا 

بحقوق طاعته، ولئن لم یكن ذلك من فروض الحج فهو من ندب الشرع 

 .المستحبة وعادات الحجيج المستحسنة

: روى نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 ".وجبت له شفاعتي من زار قبري " 
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آنت عند قبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتاه أعرابي : وحكى العتبي قال

ولو أنهم : " فأقبل وسلم فأحسن ثم قال یا رسول اهللا إني وجدت اهللا تعالى یقول

إذ طلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر لهم الرسول لوجدوا اهللا توابًا 

 ".رحيما 

 : تائبًا من ذنبي مستشفعًا بك إلى ربي؛ ثم بكى وأنشأ یقول من البسيطوقد جئتك 

فطلب من طيبهن القاع واألآم  یا خير من دفنت بالقاع أعظمه
 فيه العفاف وفيه الجود والكرم  نفسي الفداء لقبر أنت ساآنـه

يه قال العتبي فأغفيت اغفاءه فرأیت رسول اهللا صلى اهللا عل. ثم رك راحلته وانصرف
ثم یكون في . وسلم فقال لي یا عتبي الحق األعرابي وأخبره أن اهللا سبحانه قد غفر له

عوده بهم ملتزمًا فيهم من الحقوق ما التزمه في صدرهم حتى یصل بهم إلى البلد الذي 
سار بهم منه فتنقطع والیته عنهم بالعود إليه، وإن آانت الوالیة على إقامة الحج فهو فيه 

م في إقامة الصلوات، فمن شروط الوالیة عليه مع الشروط المعتبرة في بمنزلة اإلما
وتكون . أئمة الصلوات أن یكون عالمًا بمناسك الحج وأحكامه، عارفًا بمواقيته وأیامه

مدة والیته مقدرة بسبعة أیام أولها من صالة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة 
 اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو فيما وآخرها یوم الحالق وهو النفر الثاني في

قبلها وبعدها أحد الرعایا وليس من الوالة وإذا آان مطلق الوالیة على إقامة الحج فله 
إقامته في آل عام ما لم یصرف عنه، وإن عقدت له خاصة على عام واحد لم یتعد إلى 

 .غيره إال عن والیة
ه خمسة أحكام متفق عليها وسادس والذي یختص بوالیته ویكون نظره مقصورًا علي

أحدها إشعارًا للناس بوقت إحرامهم والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا له : مختلف فيه
والثاني ترتيبهم للمناسك على ما استقر الشرع عليه ألنه متبوع . متبعين وبأفعاله مقتدین

والثالث . حبًافيها فال یقدم مؤخرًا وال یؤخر مقدمًا سواء آان الترتيب مستحقًا أو مست
تقدیر المواقف بمقامه فيها ومسيره عنها آما تقدر صالة المأمومين بصالة اإلمام 

والرابع اتباعه في األرآان المشروعة فيها والتأمين على أدعيته بها ليتبعوه في القول 
الخامس إمامتهم في . آما تبعوه في العمل وليكون اجتماع أدعيتهم أفتح ألبواب اإلجابة

: ت في األیام التي شرعت خطب الحج فيها وجمع الحجيج عليها وهن أربعالصلوا
فاألولى منهن وهي أول شروعه في مسنوناته ومندوباته بعد تقدم إحرامه وأن آان لو 
أخر احرامه أجزأه أن یصلي بهم صالة الظهر بمكة في اليوم السابع، ویخطب بعدها 

والتكبير إن آان . بالتلبية إن آان محرمًاوهي األولى من خطب الحج األربع مفتتحًا لها 
محًال، ویعلم الناس أن مسيرهم في غد إلى منى ليخرجوا إليها فيه وهو الثامن من العشر 

فينزل بحيف منى ببني آنانة حيث نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه ویبيت بها 
ق ضب ویعود ویسير بهم من غده وهو التاسع مع طلوع الشمس إلى عرفة على طری

على طریق المأزمين اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وليكن عائدًا من عير 
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الطریق الذي صدر منه، فإذا أشرف على عرفة نزل ببطن عرفة وأقام به حتى تزول 
الشمس ثم سار منه إلى مسجد ابراهيم صلوات اهللا عليه بوادي عرفة یخطب بهم الخطبة 

قبل الصالة آالجمعة، فإن جميع الخطب مشروعة بعد الصالة إال الثانية من خطب الحج 
خطبتين خطبة الجمعة وخطبة عرفة، فإذا خطبها ذآر للناس فيها ما یلزمهم من أرآان 
الحج ومناسكه وما یحرم عليهم من محظوراته، ثم یصلي بهم بعد الخطبة صالة الظهر 

افرون ویتمهما المقيمون اقتداء والعصر جامعًا بينهما في وقت الظهر، ویقصرهما المس
برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في جمعه وقصره، ثم یسير بعد فراغه منهما إلى عرفة 

الحج عرفة فمن أدرك : " وهو الموقف المفروض، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ".عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج 

عرفة الذي فيه المسجد، وليس المسجد وال وادي عرفة من وحد عرفة ما جاوز وادي 
عرفة إلى الجبال المقابلة على عرفة آلها فيقف منها عند الجبال الثالثة التتعة والنتيعة 
والتائب، فقد وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ضرس من التائب وجعل بطن 

ام فيه، وأینما وقف من عرفة راحلته إلى المحراب، فهذا أحب المواقف أن یقف اإلم
والناس أجزأهم ووقوفه على راحلته ليقتدي به الناس أولى، ثم یسير بعد غروب الشمس 
إلى مزدلفة مؤخرًا صالة المغرب حتى یجمع بينها وبين العشاء اآلخرة بمزدلفة، ویؤم 
الناس فيهما ویبيت بمزدلفة وحدها من حيث یفيض من مأزمي عرفة وليس المأزمان 

ها إلى أن یأتي إلى قرن محسر وليس القرن منها، ویلتفظ الناس منها حصى الجمار من
بقدر األنامل مثل حصى الخذف ویسير منها بعد الفجر، ولو سار قبله وبعد نصف الليل 

وجعله أبو حنيفة من األرآان . أجزأ وليس المبيت بها رآنًا، ویجبره دم إن ترآه
 الحرام فيقف منه یقرح داعيًا، وليس الوقوف به الواجبة، ثم صار منها إلى المشعر

. فرضًا، ثم یسير إلى منى فيبدأ برمي جمرة العقبة قبل الزوال تسع حصيات ثم ینحر
ومن ساق معه هدیًا من الحجيج ثم یحلق أو یقصر یفعل منهما ما شاء، والحلق، ثم 

فه إن لم یسع یتوجه إلى مكة فيطوف بها طواف اإلفاضة وهو الفرض، ویسعى بعد طوا
ثم یعود إلى منى فيصلي . وال یجزئه طوافه قبلها. قبل عرفة، ویجزئه سعيه قبل عرفة

بالناس الظهر ویخطب بعدها وهي الخطبة الثالثة من خطب الحج األربع، ویذآر الناس 
ما بقي عليهم من مناسكهم وحكم إحاللهم األول والثاني وما یستبيحونه من محظورات 

حد منهما على اإلنفراد وإن آان فقيهًا قال هل من سائل، وإن لم یكن اإلحرام بكل وا
وهو یوم النفر یوم الحادي . فقيهًا لم یتعرض للسؤال ویبيت بمنى ليلته ویرمي من غده

 - الجمار الثالث فإحدى وعشرین حصاة آل جمرة سبع حصيات -عشر بعد الزوال 
م النفر الجمار الثالث، ثم یخطب بعد ویبيت بها ليلته الثانية ویرمي من غدها وهو یو

صالة الظهر الخطبة الرابعة وهي آخر الخطب المشروعة في الحج، ویعلم الناس أن 
واذآروا اهللا في أیام معدودات فمن : " لهم في الحج نفرتين خيرهم اهللا تعالى فيهما بقوله

 ".تعجل في یومين فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه لمن اتقى 
لمهم أن من نفر من منى قبل غروب الشمس من یومه هذا سقط عنه المبيت ویع

بها والرمي للجمار من غده ومن أقام بها حتى غربت الشمس لزمه المبيت بها 

والرمي في غده وليس لهذا اإلمام بحكم والیته أن ینفر في النفر األول ویقيم 
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ق وهو اليوم الثالث عشر ليبيت بها وینفر في النفر الثاني من غده في ویم الحال

بعد رمس الجمار الثالث ألنه متبوع فلم ینفر إال بعد استكمال المناسك، فإذا 

استقر حكم النفر الثاني انقضت والیته وقد أدى ما لزمه، فهذه الحكام الخمسة 

وأما السادس المختلف فيه فثالثة أشياء أحدها إن فعل أحد . المتعلقة بوالیته

عزیزًا أو یوجب فعله حدا، فإن آان مما ال یتعلق بالحج لم الحجيج ما یقتضي ت

. یكن له تعزیره وال حده، وإن آان مما یتعلق بالحج فله تعزیره زجرًا وتأدیبًا

أحدهما یحده، ألنه من أحكام الحج، وفي اآلخر ال : وفي إقامة الحد عليه وجهان

 الحجيج فيما یحده لخروجه عن أفعال الجج، والثاني ال یجوز أن یحكم بين

تنازعوه من غير أحكام الحج وفي حكمه بينهما فيما تنازعوه من أحكام الحج 

أحدهما : آالزوجين إذا تنازعا في إیجاب آفارة للوطء ومؤتة القضاء وجهان

والثالث أن یأتي أحد الحجيج ما یوجب الفدیة فله . یحكم بينهما، والثاني ال یحكم

ها وهل یستحق الزامه لها ویصير خصمًا له أن یجبره بوجوبها ویأمره بإخراج

في المطالبة أم ال على وجهين آما في إقامة الحدود ویجوز لوالي الحج أن یفتي 

من استفتاه إذا آان فقيهًا، وإن لم یجز أن یحكم وليس له أن ینكر عليهم ما یسوغ 

ى فعله إال فيما یخاف أن یجعله الجاهل قدوة فقد أنكر عمر رضي اهللا عنه عل

طلحة بن عبيد اهللا ليس المضرج في الحج وقال أخاف أن یقتدي بك الجاهل، 

وليس له أن یحمل الناس في المناسك على مذهبه، ولو أقام للناس الحج وهو 

حالل غير محرم آره له ذلك وصح الحج معه، وهو بخالف الصالة التي ال 

ج التقدم على یصح إن یؤمهم فيها وهو غير مصل لها، ولو قصد الناس في الح
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إمامهم فيه والتأخير عنه جاز وإن آانت مخالفة المتبوع مكروهة ولو قصدوا 

مخالفته في الصالة فسدت عليهم صالتهم الرتباط صالة المأموم بصالة اإلمام 

 .وانتصال حج الناس عن حج اإلمام

 الباب الحادي عشر 

 في والية الصدقات

وال یجب على المسلم في .  ویتفق المسمىالصدقة زآاة، والزآاة صدقة، یفترق االسم
ليس في المال حق سوى الزآاة : " ماله حق سواها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

." 
والزآاة تجب في األموال المرصدة للنماء إما بأنفسها أو بالعمل فيها طهرة ألهلها 

 .ومعونة ألهل السهمان
لظاهرة ما ال یمكن إخفاؤه آالزرع والثمار ظاهرة وباطنة، فا: واألموال المزآاة ضربان

وليس لوالي . والمواشي، والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة
الصدقات نظر في زآاة المال الباطن، وأربابه أحق بإخراج زآاته منه إال أن یبدلها 

ظره مختص بزآاة أرباب األموال طوعًا فيقبلها منهم ویكون في تفریقها عونًا لهم؛ ون
 .األموال الظاهرة یؤمر أرباب األموال بدفعها إليه

أحدهما أنه محمول على اإلیجاب وليس لهم : وفي هذا األمر إذا آان عادًال فيها قوالن
والقول الثاني محمول على االستجابة إظهارًا . التفرد بإخراجها وال تجزئهم إن أخرجوها

هم، وله على القولين معًا أن یقاتلهم عليهم إذا للطاعة، وإن تفردوا بإخراجها أجزأت
امتنعوا من دفعًا آما قاتل أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنه مانعي الزآاة ألنهم یصيرون 
باإلمتناع من طاعة والة األمر إذا عدلوا بغاة، ومنع أبو حنيفة رضي اهللا عنه من قتالهم 

ة في هذه الوالیة أن یكون حرًا والشروط المعتبر. إذا أجابوا على إخراجها بأنفسهم
مسلمًا عادًال عالمًا بأحكام الزآاة إن آان من عمال التفویض، وإن آان منفذًا قد عينه 
اإلمام على قدر یأخذه جاز أن ال یكون من أهل العلم بها ویجوز أن یتقلدها من تحرم 

 .عليه الصدقات من ذوي القربى ولكن یكون رزقه عن سهم المصالح
أحدها أن یقلد أخذها وقسمها، فله الجمع بين األمرین على ما : قلدها ثالثة أحوالوله إذا 

سنشرح، والثاني أن یقلد أخذها وینهي عن قسمتها فنظره مقصور عن األخذ وهو 
ممنوع من القسم والمقلد بهما بتأخير قسمها مأثوم إال أن یجعل تقليدها لمن ینفرد بتعجيل 
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يده عليها، فال یؤمر بقسمها وال ینهي عنه فيكون بإطالقه والثالث أن یطلق تقل. قسمها
محموًال على عمومه في األمرین من أخذها وقسمها، فصارت الصدفات مستملة على 

 .األخذ والقسم لكل واحد منهما حكم وسنجمع بينهما في هذا الباب على االختصار
لمواشي وهي اإلبل والبقر أحدها ا: إن األموال الزآاة أربعة: ونبدأ بأحكام أخذها فنقول

 .والغنم وسميت ماشية لرعيها وهي ماشية
فأما اإلبل فأول نصابها خمس، وفيها إلى تسع شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، 
والجذع من الغنم ما له ستة أشهر، والثني منها ما استكمل سنة، فإذا بلغت اإلبل عشرًا 

شرة إلى تسع عشرة ثالث شياه وفي العيرین ففيها إلى أربع عشرة شاتان، وفي خمس ع
إلى أربع وعشرین أربع شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرین عدل فرضها عن الغنم وآان 
فيها إلى خمس وثالثين بنت مخاض وهي التي استكملت السنة، فإن عدمت فابن لبون 

كملت ذآر، فإذا بلغت ستًا وثالثين ففيها إلى خمس وأربعين ابنة لبون وهي ما است
سنتين، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها إلى ستين حقة وهي ما استكملت ثالث سنين 

واستحقت الرآوب وطروق الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها إلى خمس وسبعين 
جذعة وهي ما استكملت أربع سنين، فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها إلى تسعين بنتًا لبون، 

ا إلى مائة وعشرین حقتان، وهذا ما ورد به النص وانعقد فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيه
فإذا زادت على مائة وعشرین فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك، فقال أبو . عليه اإلجماع

وقال مالك ال اعتبار بالزیادة حتى تبلغ مائة وثالثين . حنيفة یستأنف بها الفرض المبتدأ
ذا زادت على مائة وعشرین واحدة آان في إ: وقال الشافعي. فيكون بها حقة وابنتا لبون

أربعين بنت لبون وفي مائة وخمسين ثالث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، 
وفي : وفي مائة وسبعين حقة وثالث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتًا لبون
ا أربع حقاق مائة وتسعين ثالث حقاق وبنت لبون، فإذا بلغت مائتين ففيها أحد فرضين إم

أو خمس بنات لبون، فإن لم یوجد فيها إال أحد الفرضين أخذ وإن وجدا معًا أخذ العامل 
أفضلهما، وقيل یأخذ الحقائق ألنها أآثر منفعة وأقل مؤنة، ثم على هذا القياس فيما زاد 

 .في آل أربعين بنت لبون، وفي آل خمسين حقة
 ذآر وهو ما استكمل ستة أشهر وقدر على وأما البقر، فأول نصابها ثالثون وفيها تبيع

اتباع أمه فإن أعطي تبيعة أنثى قبلت منه، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى وهي التي 
قد استكملت سنة، فإن أعطي مسنًا ذآرًا لم یقبل منه إن آان في بقرة أنثى، وإن آانت 

 .آلها ذآورًا فقد قيل یقبل المسن الذآر وقيل ال یقبل
فيما زاد على األربعين من البقر فقال أبو حنيفة في إحدى روایاته یؤخذ من واختلف 

ال شيء فيها بعد األربعين حتى تبلغ ستين : وقال الشافعي. خمسين بقرة مسنة وربع
فيجب فيها تبعان ثم فيما بعد الستين في آل ثالثين تبيع، وفي آل أربعين مسنة فيكون 

مسنتان، وفي تسعين ثالثة أتبعة وفي مائة تبيعان في سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين 
ومسنة وفي مائة وعشرة مسنتان، وفي مائة وعشرین أحد فرضين آالمائتين من اإلبل، 

إما أربعة أتبعة أو ثالث مسنات، وقيل یأخذ العامل منهما ما وجد، فإن وجدهما أخذ 
ل ثالثين تبيع، وفي آل أفضلهما وقيل یأخذ المسنات، ثم على هذا القياس فيما زاد في آ

 .أربعين مسنة
وأما الغنم فأول نصابها أربعون، وفيها إلى مائة وعشرین شاة جذعة أو ثنية من المعز، 
إال أن تكون آلها صغارًا دون الجذاع والثنایا فيؤخذ منها على مذهب الشافعي صغيرة 
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رت مائة وإحدى ال یؤخذ إال جذعة أو ثنية، فإذا صا: وقال مالك. دون الجذع والثنية
وعشرین ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا صارت مائتي شاة وشاة ففيها ثالث شياه إلى 

أن تبلغ أربعمائة شاة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه، ثم في آل مائة استكملها من بعد 
 .األربعمائة شاة

ا نوعان من ویضم الضأن إلى المعز والجواميس إلى البقر والبخاتي إلى العراب ألنهم
جنس واحد، وال یضم اإلبل إلى البقر وال البقر إلى الغنم الختالف الجنس ویجمع مال 

والخلطاء في النصاب یزآون زآاة الواحد إذا . اإلنسان في الزآاة وإن تفرقت أمواله
ال تأثير للخلطة حتى یملك واحد منهم نصابًا : اجتمعت فيها شرائط الخلطة، وقال مالك

ال اعتبار بالخلطة ویزآى آل واحد منهم ما : ذ زآاة الخلطة وقال أبو حنيفةفيزآون حينئ
 .له على انفراده

أحدهما أن تكون سائمة ترعى الكأل فتقل مؤنتها ویتوفر : وزآاة المواشي تجب بشرطين
درها ونسلها فإن آانت عاملة أو معلوفًا لم تجب فيها زآاة على مذهب أبي حنيفة 

والشرط الثاني أن یحول عليها الحول الذي یستكمل . لك آالسائمةوالشافعي وأوجبها ما
 ".ال زآاة في مال حتى یحول عليه الحول : " فيه النسل لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

والسخال تزآى بحول أمهاتها إذا ولدت قبل الحول وآانت األمهات نصابًا، فإن نقصت 
ول األمهات إذا بلغتا نصابًا وعند األمهات عن النصاب فعند أبي حنيفة تزآى بح

وال زآاة في الخيل والبغال . الشافعي أنها یستأنف بها الحول بعد استكمال النصاب
والحمير وأوجب أبو حنيفة في إناث الخيل السائمة دینارًا عن آل فرس، وقد قال النبي 

 ".عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق : " صلى اهللا عليه وسلم
ي الصدقات من عمال التفویض أخذها فيما اختلف الفقهاء فيها على رأیه وإذا آان وال

ولم یجز لإلمام أن ینص . واجتهاده ال على اجتهاد اإلمام وال على اجتهاد أرباب األموال
وإن آان من عمال التنفيذ عمل فيما اختلف فيه على اجتهاد اإلمام . له على قدر ما یأخذه

هذا العامل أن یجتهد ولزم اإلمام أن ینص له على القد دون أرباب األموال ولم یجز ل
المأخوذ ویكون رسوًال في القبض منفذًا الجتهاد اإلمام فعلى هذا إن آان هذا العامل عبدًا 

أو ذميًا جاز، فإن آان في زآاة عامة لم یجز ألن فيها والیة ال یصح ثبوتها مع الكفر 
 في مال قد عرف مبلغ أصله وقدر والرق، وإن آان في زآاة خاصة نظر، فإن آان

زآاته جاز أن یكون هذا المأمور بقبضه عبدًا أو ذميًا ألنه تجرد من حكم الوالیة 
وتخصص بأحكام الرسالة، وإن آان في مال لم یعرف مبلغه وال قدر زآاته لم یجز أن 

كون یكون المأمور بقبضه ذميًا ال أؤتمن به على مال ال یعمل فيه على خبرة وجاز أن ی
وإذا تأخر عامل الصدقات عن أرباب األموال بعد وجوب . عبدًا ألن خبر العبد مقبول

زآاتهم فإن آان بعد ورود عمله وتشاغله بغيرهم انتظروه ألنه ال یقدر على أخذه إال من 
طائفة بعد طائفة وإن تأخر عن جميعهم وتجاوز العرف في وقت زآاتهم أخرجوها 

إليه مشروط بالمكنة وساقط مع عدم اإلمكان، وجاز لمن بأنفسهم ألن األمر یدفعها 
یتولى إخراجها من أرباب األموال أن یعمل فيها على اجتهاده إن آان من أهل االجتهاد 
وإن لم یكن من أهله استفتى من الفقهاء من یأخذ بقوله، وال یلزمه أن یستفتي غيره وإن 

خر بإسقاطها أو أفتاه أحدهما بقدر وأفتاه استفتى فقيهين فأفتاه أحدهما بإیجابها وأفتاه اآل
اآلخر بأآثر منه، فقد اختلف أصحاب الشافعي فيما یعمل به منهما فذهب بعضهم إلى أنه 

 .یأخذ بأغلظ القولين حكمًا
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وقال آخرون یكون مخيرًا في األخذ بقول من شاء منهما، فلو حضر العامل بعد أن عمل 
 من استفتاه وآان اجتهاد العامل مؤدیًا إلى إیجاب رب المال على اجتهاد نفس أو اجتهاد

ما أسقطه أو الزیادة على ما أخرجه آان اجتهاد العامل أمضى إن آان وقت اإلمكان 
باقيًا، واجتهاد رب المال أنفذ إن آان وقت اإلمكان فائتًا؛ ولو أخذ العامل الزآاة باجتهاده 

ب المال إلى إیجاب ما أسقطه أو وعمل في وجوبها وأسقطها على رأیه وأدى اجتهاد ر
الزیادة عن ما أخذه لزم رب المال فيما بينه وبين اهللا تعالى إخراج ما أسقطه من أصل 

 .أو ترآه من زیادة ألنه معترف بوجوبها عليه ألهل السهمان
فأوجب أبو حنيفة الزآاة في . والمال الثاني من أموال الزآاة ثمار النخل والشجر

الشافعي في ثمار النخل والكرم خاصة، ولم یوجب في غيرهما من جميعها، وأوجبها 
 .جميع الفواآه والثمار زآاة
أحدهما بدو صالحها واستطابة أآلها وليس على من قطعها قبل : وزآاتها تجب بشرطين

والشرط . بدو الصالح زآاة، ویكره أن یفعله فرارًا من الزآاة، وال یكره إن فعله لحاجة
مسة أو سق، فال زآاة فيها عند الشافعي إن آانت أقل من خمسة أو سق الثاني أن تبلغ خ

وأوجبها أبو حنيفة في . والوسق ستون صاعًا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي
القليل والكثير، ومنع أبو حنيفة من خرص الثمار على أهلها، وجوزه الشافعي تقدیرًا 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خرص للزآاة واستظهارًا ألهل السهمان، فقد ولى رسو
خففوا الخرص فإن في المال الوصية والعریة والواطئة : " الثمار عماًال وقال لهم

 ".والنائبة 
فالوصية ما یوصى بها أربابها بعد الوفاة والعریة ما یعرى للصالت في حال الحياة 

والنائبة ما ینوب والواطئة ما تأآله السابلة منهم، وسموها واطئة لوطئهم األرض، 
 .الثمار من الجائح

فأما ثمار البصرة فيخرص آرومها وهم في خرصها آغيرهم، وال یخرص عليهم نخلها 
لكثرته ولحوق المشقة في خرصه، فإنهم یبيحون في التعاون أآل المارة منها، وإنما ما 

هل قد لهم الصدر األول من ثنایاها في یومي الجمعة والثالثاء یصرف معظمه في أ
الصدقات، وجعل لهم في عوض الثنایا آبار الثمار، وحملها إلى آرسي البصرة 

ليستوفي أعشارها منهم هناك، وليس یلزم هذا غيرهم فصاروا بذلك مخالفين لمن 
 .سواهم

وال یجوز خرص الكرم والنخل إال بعد بدو الصالح فيخرصان بسرًا وعنبًا وینظر ما 
خير أربابها إذا آانوا أمناء بين ضمانها بمبلغ خرصها یرجعان إليه تمرًا وزبيبًا، ثم ی

ليتصرفوا فيها ویضمنوا قدر زآاتها، وبين أن تكون في أیدیهم أمانة یمنعون من 
 .التصرف فيها حتى تتناهى فتؤخذ زآاتها إذا بلغت

وقدر الزآاة العشر إن سقيت عذبًا أو سيحًا، ونصف العشر إن سقيت غربًا أو نضحًا، 
بهما، فقد قيل یعتبر أعالهما، وقيل یؤخذ بقسط آل واحد منهما، وإذا اختلف فإن سقيت 

رب المال والعامل فيما سقيت به آان القول قول ربها وأحلفه العامل استظهارًا فإن نكل 
لم یلزمه إال ما اعترف به، ویضم أنواع النخل بعضها إلى بعض وآذلك أنواع الكرم 

 .لنخل إلى الكرم الختالفهما في الجنسألن جميعها جنس واحد، وال یضم ا
وإذا آانت ثمار النخل والكرم قصير تمرًا وزبيبًا لم تؤخذ زآاتهما إال بعد تناهي جفافهما 

تمرًا أو زبيبًا، وإن آانت مما ال یؤخذ إال رطبًا أو عنبًا أخذ عشر ثمنهما إذا بيعا، فإن 
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از في أحد القولين إذا قيل إن القسمة احتاج أهل السهمان إلى حقهم منهما رطبًا أو عنبًا ج
وإذا هلكت الثمار بعد . تمييز نصيب؛ ولم یجز في القول الثاني إذا قيل أن القسمة بيع

خرصها بجائحة من أرض أو سماء قبل إمكان أداء الزآاة منها سقطت، وإن هلكت بعد 
 .إمكان أدائها أخذت

ميعها، وعند الشافعي ال تجب إال والمال الثالث الزروع أوجب أبو حنيفة الزآاة في ج
فيما زرعه اآلدميون قوتًا مدخرًا، وال تجب عنده في البقول والخضر، وال تجب عند 

الشافعي فيهما وال فيما ال یؤآل من القطن والكتان وال فيما یزرعه اآلدميون من نبات 
الذرة البر والشعير واألرز و: وهي مأخوذة عنده من عشرة أنواع. األودیة والجبال

فأما العس فهو نوع من البر ینم . والباقالء واللوبيا والحمص والعدس والدخن والجلبان
إليه وعليه قشرتان ال تجب الزآاة فيه بقشرته إال إذا بلغ عشرة أوسق، وآذلك األرز في 

وأما السلت فهو نوع من الشعير یضم إليه، والجاورس نوع من الدخن یضم إليه . قشرته
جناس ال یضم بعضها إلى غيره وضم مالك الشعير إلى الحنطة وضم ما وما عداهما أ

 .سواهما من القطنيات بعضها إلى بعض
وزآاة الزرع تجب فيه بعد قوته واشتداده، وال تؤخذ منه دیاسه وتصفيته إذا بلغ النصف 

وال زآاة فيما دونها، وأوجبها أبو حنيفة في قليله وآثيره وإذا جز : منه خمسة أوسق
الك زرعه بقًال أو قصيًال لم تجب زآاه، ویكره أن یفعله فرارًا من الزآاة، وال یكره الم

 .إن آان لحاجة
وإذا ملك الذمي أرض عشر فزرعها فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فذهب الشافعي إلى 

وقال أبو حنيفة یوضع عليها الخراج وال یسقط عنها . أنه ال عشر فيها عليه وال خراج
وقال محمد بن الحسن وسفيان الثوري یؤخذ منها :  سقط عنها مضاعفة الصدقةفإذا أسلم

صدقة المسلم وال تضاعف بإسالمه وقال أبو یوسف یؤخذ منها ضعف الصدقة المأخوذة 
 .من المسلم

وإذا زرع المسلم أرض خراج أخذ منه عند الشافعي عشر الزرع مع خراج األرض، 
اقتصر على أخذ الخراج وحده وإذا استأجر أرض ومنع أبو حنيفة مع الجمع بينهما، و

عشر الزرع على : وقال أبو حنيفة. خراج على مؤجرها والعشر على مستأجرها
 .المؤجر وآذلك المعمر، فهذه األموال الثالثة آلها أموال ظاهرة

وأما المال الرابع فهو الفضة والذهب، وهما من األموال الباطنة، وزآاتهما ربع العشر، 
 ".في الورق ربع العشر : " عليه الصالة والسالملقوله 

ونصاب الفضة مائتا درهم بوزن اإلسالم وزن آل درهم منه ستة دوانق وآل عشرة 
وفيها إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم هو ربع عشرها وال زآاة . منها سبعة مثاقيل

 ال زآاة فيما زاد :فيها إذا نقصت عن مائتين، وفيما زاد عليها بحسابه وقال أبو حنيفة
على مائتين حتى یبلغ أربعين درهمًا فيجب فيها درهم سادس، والورق المطبوعة 

 .والنقار سواء
وأما الذهب فنصابه عشرون مثقاًال بمثاقيل اإلسالم یجب فيه ربع عشرة ونصف مثقال 

وال تضم الفضة إلى الذهب ویعتبر . وفيما زاد بحسابه، ویستوي فيه خالصه ومطبوعه
اب آل واحد منها ما على انفراده، وضم مالك وأبو حنيفة األقل إلى األآثر وقوماه نص

وإذا أتجر بالدراهم والدنانير تجب زآاتهما، وربحهما تبع لهما إذا حال . بقيمة األآثر
وأسقط داود زآاة مال . الحول؛ ألن زآاة الفضة والذهب تجب بحول الحول عليهما
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وإذا اتخذ من الفضة والذهب حليًا مباحًا سقطت . جماعةالتجار وشذ بهذا القول عن ال
زآاته في أصح قول الشافي وهو مذهب مالك، ووجبت في أضعفهما وهو قول أبي 

 .وإن اتخذ منهما ما حظر من الحلي واألواني وجبت زآاته في قول الجميع. حنيفة
 الزآاة منها، وأما المعادن فهي من األموال الظاهرة، واختلف الفقهاء فيما تجب فيه

فأوجبها أبو حنيفة في آل ما ینطبع من فضة وذهب وصفر ونحاس، وأسقطها عما ال 
وعلى . ینطبع من مائع وحجر، أوجبها أبو یوسف فيما یستعمل منها حليًا آالجواهر

مذهب الشافعي تجب في معادن الفضة والذهب خاصة إذا بلغ المأخوذ من آل واحد 
أحدها ربع : نصابًا ففي قدر المأخوذ من زآاته ثالثة أقاویلمنهما بعد السبك والتصفية 

والقول الثالث یعتبر . والقول الثاني الخمس آالرآاز. العشر آالمقتني من الذهب والفضة
حاله، فإن آثرت مؤنته ففيه ربع العشر، وإن قلت مؤنته ففيه الخمس، وال یعتبر فيه 

 .الحول ألنها فائدة تزآى لوقتها
، فهو آل مال وجد مدفونًا من ضرب الجاهلية في موات أو طریق سابل وأما الرآاز

یكون لواجده وعليه خمسه یصرف في مصرف الزآاة، لقول النبي صلى اهللا عليه 
واجد الرآاز مخير بين إظهاره وبين : وقال أبو حنيفة". وفي الرآاز الخمس : " وسلم

 ترآه، وما وجد في األرض إخفائه، واإلمام إذا ظهر له مخير بين أخذ الخمس أو
مملوآة فهو في الظاهر لمالك األرض ال حق فيه لواجده، وال شيء فيه على مالكه إال 

ما یجب من زآاة إن یكن قد أداها عنه، وما وجد من ضرب اإلسالم مدفونًا أو غير 
مدفون فهو لقطة یجب تعریفها حوًال، فإن جاء صاحبها وإال فللواجد أن یتملكها 

 .ي ذمته لمالكها إذا ظهرمضمونة ف
وعلى عامل الصدقة أن یدعو ألهلها الدفع ترغيبًا لهم في المسارعة وتمييزًا لهم من أهل 

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزآيهم بها : " الذمة في الجزیة وامتثاًال لقوله تعالى
 ".وصل عليهم إن صالتك سكن لهم 

أي تطهر ذنوبهم وتزآي أعمالهم "  بها تطهرهم وتزآيهم" ومعنى قوله سبحانه وتعالى 
أحدهما استغفر لهم، وهو قول ابن عباس : وجهان" وصل عليهم " وفي قوله تعالى 
إن صالتك " وفي قوله تعالى . والثاني أدع لهم، وهو قول الجمهور. رضي اهللا عنه

اني الث. أحدها قربة لهم، وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنه: أربع تأویالت" سكن لهم 
والرابع أمن لهم وهو . الثالث تثبيت لهم، وهو قول ابن قتيبة. رحمة لهم وهو قول طلحة
أحدهما مستحب، والثاني : وفي استحقاقه إذا سئل وجهان. من االستحباب إن لم یسأل

 .مستحق
وإذا آتم الرجل زآاة ماله وأخفاها عن العامل مع عدله أخذها العامل منه إذا ظهر عليها 

سبب إخفائها، فإن آان ليتولى إخراجها بنفسه لم یعزره، وإن أخفاها ليغلها ونظر في 
وقال مالك یأخذ منه شطر ماله لقوله . ویمنع حق اهللا منها عزره ولم یغرمه زیادة عليها

من غل صدقة فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات اهللا، : " عليه الصالة والسالم
 ".ليس آلل محمد فيها نصيب 

 :قول النبي عليه الصالة والسالموفي 
 ".ليس في المال حق سوى الزآاة " 

من : " ما یصرف هذا الحدیث عن ظاهره من اإلیجاب إلى الزجر واإلرهاب آما قال
 ".قتل عبده قتلناه 
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وإذا آان ال یقتل بعبده وإذا آان العامل جائرًا في الصدقة عادًال في قسمتها جاز آتمها 
إذا آان عادًال في أخذها جائرًا في قسمتها وجب آتمانها منه ولم وأجزأ دفعها إليه، و

یجز دفعها إليه، فإن أخذها طوعًا أو جبرًا لم یجزهم عن حق اهللا تعالى في أموالهم 
وقال مالك یجزئهم وال . ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها من أهل السهمان

من أهلها قبل قوله وقت والیته سواء یلزمهم إعادتها وإذا أقر عامل الصدقات یقبضها 
وفي قبول قوله بعد عزله وجهان تخریجًا . آان من عمال التفویض أو من عمال التنفيذ

فإن قيل ? من القولين في دفع زآاة األموال الظاهرة إليه، هل هو مستحب أو مستحق
ز أن یكون مستحب قبل قوله بعد العزل، وإن قيل مستحق لم یقبل قوله إال ببينة، ولم یج

شاهدًا یقبضها وإن آان عدًال، وإذا ادعى رب المال إخراجها، فإن آان مع تأخير العامل 
وفي استحقاق هذه اليمين وجهان . عنه بعد إمكان أدائها قبل قوله وأحلفه العامل إن اتهمه

أحدهما مستحقه إن نكل عنها أخذت منه الزآاة والوجه الثاني استظهارًا إن نكل عنها لم 
وإن ادعى ذلك مع حضور العامل لم یقبل قوله في الدفع إن قيل إن دفعها إلى . ؤخذ منهت

 .العامل مستحق وقيل قوله إن قيل إنه مستحب
إنما : " وأما قسم الصدقات في مستحقيها، فهي لمن ذآر اهللا تعالى في آتابه العزیز بقوله

وبهم وفي الرقاب والغارمين الصدقات للفقراء والمساآين والعاملين عليها والمؤلفة قل
 ".وفي سبيل اهللا وابن السبيل فریضة من اهللا واهللا عليم حكيم 

بعد أن آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم یقسمها على رأیه واجتهاده حتى لزمه بعض 
 ".ثكلتك أمك إذا لم أعدل فمن یعدل : " المنافقين وقال اعدل یا رسول اهللا فقال

إن اهللا : " لصدقات بعد فعندما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمثم نزلت عليه آیة ا
تعالى لم یرض في قسمة األموال بملك مقرب وال بنبي مرسل حتى تولى قسمتها بنفسه 

." 
فواجب أن تقسم صدقات المواشي وأعشار الزرع والثمار وزآاة األموال والمعادن 

وال . لألصناف الثمانية إذا وجدواوخمس الرآاز ألن جميعها زآاة على ثمانية أسهم 
وقال أبو حنيفة یجوز أن یصرفها إلى أحد األصناف . یجوز أن یخل بصنف منهم

الثمانية مع وجودهم، وال یجب أن یدفعها إلى جميعهم، وفي تسویة اهللا تعالى بينهم في 
آیة الصدقات ما یمنع من االقتصار على بعضهم، فواجب على عامل الصدقات بعد 

ها ووجود جميع من سمي لها أن یقسمها على ثمانية أسهم بالتسویة فيدفع سهما منا تكامل
والمسكين . إلى الفقراء والفقير هو الذي ال شيء له ثم یدفع السهم الثاني إلى المساآين

وقال أبو حنيفة المسكين أسوأ حاًال من . هو الذي له ماًال یكفيه فكان الفقير أسوأ حاًال منه
الذي قد أسكنه العدم، فيدفع إلى آل واحد منهما إذا اتسعت الزآاة ما یخرج الفقير وهو 

به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى وذلك معتبر بحسب حالهم فمنهم من 
یصير بالدینار الواحد غنيًا إذا آان من أهل األسواق یربح فيه قدر آفایته فال یجوز أن 

ني إال بمائة دینار فيجوز أن یدفع إليه أآثر منه ومنهم من یزاد عليه، ومنهم من ال یستغ
. یكون ذا جلد یكتسب بصناعته قد آفایته فال یجوز أن یعطى وإن آان ال یملك درهمًا

وقدر أبو حنيفة رضي اهللا عنه أآثر ما یعطاه الفقير والمسكين بما دون مائتي درهم من 
 . عليه الزآاة فيما أخذ من الزآاةالورق وما دون عشرین دینار من الذهب لئال تجب
أحدهما المقيمون بأخذها وجبایتها : ثم السهم الثالث سهم العاملين عليها وهم صنفان

والثاني المقيمون بقسمتها وتفریقها من أمين ومباشر ومتبوع وتابع، جعل اهللا تعالى 



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

من سهمهم قدر أجورهم في مال الزآاة لئال یؤخذ من أرباب األموال سواها، فيدفع إليهم 
أجور أمثالهم، فإن آان سهمهم منها أآثر رد الفضل على باقي السهام، وإن آان أقل 
 .تممت أجورهم من مال الزآاة في أحد الوجهين، ومن مال المصالح في الوجه اآلخر

صنف یتألفهم لمعونة المسلمين : والسهم الرابع سهم المؤلفة قلوبهم وهم أربعة أصناف
كف عن المسلمين، وصنف یتألفهم لرغبتهم في اإلسالم، وصنف وصنف یتألفهم لل

لترغيب قومهم وعشائرهم في اإلسالم، فمن آان من هذه األصناف األربعة مسلمًا جاز 
أن یعطى من سهم المؤلفة من الزآاة، ومن آان منهم مشرآًا عدل به عن مال الزآاة إلى 

 .سهم المصالح من الفيء والغنائم
م الرقاب وهو عند الشافعي وأبي حنيفة مصروف في المكاتبين یدفع والسهم الخامس سه

 .وقال مالك یصرف في شراء عبيد یعتقون. إليهم قدر ما یعتقون به
صنف منهم استدانوا في مصالح أنفسهم فيدفع : والسهم السادس للغارمين، وهم صنفان

وا في مصالح إليهم مع الفقر دون الغنى ما یقضون به دیونهم، وصنف منهم استدان
 .المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر والغني قدر دیونهم من غير فضل

والسهم السابع سهم سبيل اهللا تعالى وهم الغزاة یدفع إليهم من سهمهم قدر حاجتهم في 
جهادهم، فإن آانوا یرابطون في الثغر دفع إليهم نفقة ذهابهم وما أمكن من نفقات 

 .اهدوا أعطوا نفقة ذهابهم وعودهممقامهم، وإن آانوا یعودون إذا ج
وللسهم الثامن سهم ابن السبيل، وهم المسافرون الذي ال یجدون نفقة سفرهم یدفع إليهم 
من سهمهم إذا لم یكن سفر معصية قدر آفایتهم في سفرهم وسواء من آان منهم مبتدئًا 

 .سفروقال أبو حنيفة أدفعه إلى المجتاز دون المبتدئ بال. بالسفر أو مجتازًا
وإذا قسمت الزآاة في األصناف الثمانية لم یخل حالهم بعدها من خمسة أقسام أحدها أن 
تكون وفق آفایتهم من غير نقص وال زیادة، فقد خرجوا بما أخذوه من أهل الصدقات 

والقسم الثاني أن تكون مقصرة عن آفایتهم فال یخرجون من . وحرم عليهم التعرض لها
والقسم الثالث أن تكون آافية لبعضهم مقصرة . ایتهم على غيرهاأهلها ویحالون بباقي آف

. عن الباقين فيخرج الكتفون عن أهلها ویكون المقصرون على حالهم من أهل الصدقات
والقسم الرابع أن تفضل عن آفایة جميعهم فيخرجون من أهلها بالكفایة ویرد الفاضل من 

م الخامس أن تفضل عن آفایات والقس. سهامهم على غيرهم من أقرب البالد إليهم
بعضهم وتعجز عن آفایات الباقين فيرد ما فضل عن المكتفين على من عجز من 

 .المقصرین حتى یكتفي الفریقان
وإذا عدم بعض األصناف الثمانية قسمت الزآاة على من یوجد منهم ولو آان صنفًا 

اهللا في الغزاة فإنه واحد، وال ینقل سهم من عدم منهم في جيران المال إال سهم سبيل 
ینقل إليهم، ألنهم یسكنون الثغور في األغلب وتفرق زآاة آل ناحية في أهلها وال یجوز 

أن تنقل زآاة بلد إلى غيره إال عند عدم وجود أهل السهمان فيه، فإن نقلها عنه مع 
وجودهم فيه لم یجزئه في أحد القولين وأجزأه في القول اآلخر وهو مذهب أبي حنيفة 

وجوز أبو حنيفة دفع زآاة الفطر خاصة إلى الذمي دون .  یجوز دفع الزآاة إلى آافروال
المعاهد، وال یجوز دفعها إلى ذوي القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب تنزیهًا لهم 

وال یجوز أن یدفع أحد زآاته إلى من . عن أوساخ الذنوب وجوز أبو حنيفة دفعها إليهم
ویجوز . أو ولد لغناهم به إال من سهم الغارمين إذا آانوا منهمتجب عليه نفقته من والد 

أن یدفعها إلى من سواهم من أقاربه، وصرفها فيهم أفضل من األجانب وفي جيران 
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وإذا حضر رب المال أقاربه إلى العامل ليخصهم بزآاة ماله، . المال أفضل من األباعد
طت آانوا في المتلط أسوة غيرهم، فإن لم تختلط زآاته بزآاة غيره خصهم بها فإن اختل
 .لكن ال یخرجهم منها ألن فيها ما هم أحق وأخص

وإذا استراب رب المال بالعامل في مصرف زآاته وسأله أن یشرف على 

قسمتها یلزمه إجابته إلى ذلك ألنه قد برئ منها بدفعها إليه، ول سأل العالم رب 

وإذا هلكت . منها بالدفعالمال أن یحضر قسمتها لم یلزمه الحضور لبراءته 

الزآاة في ید العالم قبل قسمتها أجزأت رب المال ولم یضمها العامل إال 

وإذا أتلفت الزآاة في ید رب المال قبل وصولها إلى العامل لم تجزه . بالعدوان

وأعادها، ولو تلف ماله قبل إخراج زآاته سقطت عنه إن آان تلفه قبل إمكان 

وإذا ادعى رب المال تلف ماله . تلفه بعد إمكان أدائهاأدائها، وال تسقط إن آان 

وال یحوز . قبل ضمان زآاته آان قوله مقبوًال وإن اتهمه العامل أحلفه استظهارًا

قال رسول اهللا صلى اهللا . للعامل أن یأخذ رشوة أرباب األموال وال یقبل هدایاهم

دیة أن الرشوة ما والفرق بين الرشوة واله" هدایا العمال غلول : " عليه وسلم

أخذت طلبًا والهدیة ما بذلت عفوًا، فإذا ظهرت على العامل خيانة آان اإلمام هو 

الناظر في حاله المستدرك لخيانته دون أرباب األموال ولم یتعين ألهل السهمان 

في خصومته إال أن یتظلموا إلى اإلمام تظلم ذوي الحاجات، وال تقبل شهادتهم 

الحقة بهم، فأما شهادة أرباب األموال عليه، فإذا آانت في على العامل للتهمة ال

أخذ الزآاة منهم لم تسمع شهادتهم، وإن آانت في وضعه لها غير حقها سمعت 

وإذا ادعى أرباب األموال دفع الزآاة إلى العامل وأنكرها أحلف أرباب األموال 

عض على ما ادعوه وبرئوا وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ فإن شهد ب

أرباب األموال لبعض بالدفع إلى العامل، فإن آان بعد التناآر والتخاصم لم 
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نسمع شهادتهم عليه، وإن آان قبلهما سمعت وحكم على العامل بالغرم، فإن 

ادعى بعد الشهادة أنه قسمها في أهل السهمان لم یقبل منه ألنه قد أآذب هذه 

 منه لم تقبل شهادتهم ألنه قد الدعوى بإنكاره، فإن شهد له أهل السهمان بأخذها

وإذا أقر العامل بقبض الزآاة وادعى قسمتها في أهل . أآذبهم بإنكار األخذ

السهمان فأنكروه آان قوله في قسمتها مقبوًال ألنه مؤمن فيها، وقولهم في 

ومن ادعى من عند العامل بقدر زآاته . اإلنكار مقبول في بقاء فقرهم وحاجتهم

له جاز أن یأخذها منه على قوله ولم یأخذه فإحضار ماله ولم یخبره بمبلغ ما

جبرًا وإذا خطأ العامل في قسم الزآاة ووضعها في غير مستحق لم یضمن فيمن 

یخفى حاله من األغنياء، وفي ضمانه لها فيمن ال یخفى حالة من ذوي القربى 

فيمن والكفار والعبيد قوالن؛ ولو آان رب المال هو الخاطئ في قسمتها ضمنها 

 .ال یخفى حاله من ذوي القربى والعبيد

ویكون حكم العامل في سقوط : وفي ضمانها فيمن یخفى حاله من األغنياء قوالن

 .الضمان أوسع ألن شغله أآثر فكان في الخطأ أعذر

 الباب الثاني عشر 

 في قسم الفيء والغنيمة

 .هاما وصل من المشرآين أو آانوا سبب وصول: وأموال الفيء والغنائم
أحدها أن : ویختلف الماالن في حكمهما وهما مخالفان ألموال الصدقات من أربعة أوجه
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الصدقات مأخوذة من المسلمين تطهيرًا لهم، والفيء والغنيمة مأخوذان من الكفار انتقامًا 
والثاني أن مصرف الصدقات منصوص عليه ليس لألئمة اجتهاد فيه وفي أموال . منهم

والثالث أن أموال الصدقات یجوز . قف مصرفه على اجتهاد األئمةالفيء والغنيمة ما ی
وال یجوز ألهل الفيء والغنيمة أن ینفردوا بوضعه : أن ینفرد أربابها بقسمتها في أهلها

والرابع اختالف المصرفين على ما : في مستحقه حتى یتواله أهل االجتهاد من الوالة
 .سنوضح

فأما وجها اتفاقهما : وجهين ومختلفان من وجهينأما الفيء والغنيمة فهما متفقان من 
فأحدهما أن یأآل واحد من المالين واصل بالكفر، والثاني أن مصرف خمسهما واحد 
. وأما وجهة افتراقهما فأحدهما أن مال الفيء مأخوذ عفوًا ومال الغنيمة مأخوذ قهرًا

أخماس الغنيمة والثاني أن مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف الغنيمة لمصرف أربعة 
 .ما سنوضح إن شاء اهللا تعالى

إن آل مال وصل من المشرآين عفوًا من غير قتال وال : وسنبدأ بمال الفيء فنقول
بإیجاف خيل وال رآاب فهو آمال الهدنة والجزیة وأعشار متاجرهم أو آان واصًال 

سومًا على بسبب من جهتهم آمال الخراج ففيه إذا أخذ منهم أداء الخمس ألهل الخمس مق
ال خمس في الفيء ونص الكتاب في خمس : وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه. خمسة

ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله : " الفيء یمنع من مخالفته، قال اهللا تعالى
 ".وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساآين وابن السبيل 

ها آان لرسول اهللا صلى اهللا سهم من: فيقسم الخمس على خمسة أسهم متساویة

عليه وسلم في حياته ینفق منه على نفسه وأزواجه ویصرفه في مصالحه 

واختلف الناس فيه بعد موته، فذهب من یقول بميراث . ومصالح المسلمين

یكون ملكًا : وقال أبو ثور. األنبياء إلى أنه موروث عنه مصروف إلى ورثته

وذهب . قد سقط بموته: مه وقال أبو حنيفةلإلمام بعده لقيامه بأمور األمة مقا

الشافعي رحمه اهللا إلى أن یكون مصروفًا في مصالح المسلمين آأرزاق الجيش 

وإعداد الكراع والسالح وبناء الحصون والقناطر وأرزاق القضاة واألئمة وما 

والسهم الثاني سهم ذوي القربى زعم أبو . جرى هذا المجرى من وجوه المصالح

وعند الشافعي أن حقهم فيه ثابت، وهم بنو . قد سقط حقهم منه اليومحنيفة أنه 

هاشم وبنو عبد المطلب ابنا عبد مناف خاصة ال حق فيه لمن سواهم من قریش 

آلها یسوي فيه بين صغارهم وآبارهم وأغنيائهم وفقرائهم، ویفضل فيه بين 
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بة وال حق فيه الرجال وللنساء للذآر مثل حظ األنثيين ألنهم أعطوه باسم القرا

لمواليهم وال ألوالد بناتهم ومن مات منهم بعد حصول المال وقبل قسمه آان 

والسهم الثالث لليتامى من ذوي الحاجات، واليتيم . سهامه منه مستحقًا لورثته

موت األب مع الصغر، ویستوي فيه حكم الغالم والجاریة، فإذا بلغا زال اسم 

 ".ال یتم بعد حلم : " هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا. اليتم عنهما

والسهم الرابع للمساآين، وهم الذین ال یجدون ما یكفيهم من أهل الفيء ال 

یجدون ما ینفقون، وسواء منهم من ابتدأ بالسفر و آان مجتازًا، فهذا حكم الخمس 

أحدهما أنه للجيش خاصة ال یشارآهم : في قسمه وأما أربعة أخماسه فيه قوالن

م ليكون معدًا ألرزاقهم والقول الثاني أنه مصروف في المصالح التي فيه غيره

منها أرزاق الجيش وماال غنى للمسلمين عنه، وال یجوز أن یصرف الفيء في 

أهل الصدقات، وال تصرف في الصدقات في أهل الفيء ویصرف آل واحد من 

لمسلمين المالين في أهله وأهل الصدقة من ال هجرة له وليس من المقاتلة عن ا

وأهل الفيء هم ذو الهجرة الذابون عن البيضة والمانعون . وال من حماة البيضة

عن الحریم والمجاهدون للعدو، وآان اسم الهجرة ال ینطلق إلى على من هاجر 

من وطنه إلى المدینة لطلب اإلسالم، وآانت آل قبيلة أسلمت وهاجرت بأمرها 

 الخبرة، فكان المهاجرون بررة وآل قبيلة هاجر بعضها تدعى. تدعى البررة

وحيرة، ثم سقط حكم الهجرة بعد الفتح وصار المسلمون مهاجرین وأعرابًا، 

فكان أهل الصدقة یسمون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعرابًا، 
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ویسمى أهل الفيء مهاجرین وهو ظاهر في أشعارهم آما قال فيه بعضهم من 

 : السریع

 أروع خراج من الدوى  بـيقد لفها الليل بعصل
   مهاجر ليس بأعرابي

والختالف الفریقين في حكم المالين ما ثمين وسوى أبو حنيفة بينهما وجود 

وإذا أراد اإلمام أن یصل . صرف آل واحد من المالين في آل واحد من الفریقين

 قومًا لتعود صالتهم بمصالح المسلمين آالرسل والمؤلفة جاز أن یصلهم من مال

الفيء فقد أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المؤلفة یوم حنين فأعطى عيينة 

بن حصن الفزاري مائة بعير واألقرع بن حاس بن التميمي مائة بعير والعباس 

بن مرداس السلمي خمسين بعيرًا فتسخطها وعتب على رسول اهللا صلى اهللا 

 : عليه وسلم وقال من المتقارب

 بكرى على المهر في األجوع  ـيتـهـاآانت نهـابـًا تـالق
إذا هجع القوم لـم أهـجـع  وإیقاظي الـقـوم أن یرقـدوا
د بـين عـينة واألفـــرع  فأصبح نهبي ونهب العـبـي
فلم أعط شيئًا ولـم أمـنـع  وقد آنت في الحرب ذا قدرة

عدید قـوائهـا األربـــع  وإال أقـاتـل أعـطـيتـهـا
یفوقان مرداس في مجـمـع  ن وال حـاسفما آان حـصـ

ومر تضع الـيوم ال یرفـع  وال آنت دون امرئ منهـمـا
 ".اذهب فاقطع عني لسانه : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أبي طالب

ال، ولكن أعطيك حتى ترضى فأعطاه : قال? فلما ذهب به قال أترید أن تقطع لساني
فأما إذا آانت صلة اإلمام ال تعود بمصلحة على المسلمين وآان . فكان ذلك قطع لسانه

 .المقصود بها نفع المعطى خاصة آانت صالتهم من ماله
 :روي أن أعرابيًا أتى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فقال من السریع

اآس بنياتي وأمـهـنـه  یا عمر الخير جزیت الجنة
فـعـلـنـهأقسم باهللا لت  وآر لنا من الزمان جنـه
إذا أبا حفص ألذهبنه : " فقال? إن لم أفعل یكون ماذا: فقال عمر رضي اهللا عنه

 : فقال? وإذا ذهبت یكون ماذا: فقال" 
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 یوم تكون االعطيات منه  یكون عن حالي لتسألنـه
إما إلى نار وإما جـنة  وموقف المسئول بينهنـه

ال یا غالم أعطه قميصي هذا لذلك قال فبكى عمر رضي اهللا عنه حتى خضبت لحيته وق
اليوم ال لسعره، أنا واهللا ال أملك غيره، فجعل ما وصل به من ماله ال من مال المسلمين، 

ومثل هذا األعرابي یكون . ألن صلته ال تعد بنفع عل غيره فخرجت من المصالح العامة
 الذي من أهل الصدقة، غير أن عمر رضي اهللا عنه لم یعطه منها إما ألجل شعره

وآان مما نقمه . استنزله فيه؛ وإما ألن الصدقة مصروفة في جيرانها ولم یكن منهم
فيء ولم یر الفرق الناس على عثمان رضي اهللا عنه أنه جعل آل الصلوات من مال ال

 .بين األمرین
ویجوز لإلمام أن یعطي ذآور أواله من مال الفيء ألنهم من أهله، فإن آانوا صغارًا 

آانوا في إعطاء الذراري من ذوي السابقة والتقدم، وإن آانوا آبارًا ففي إعطاء المقاتلة 
 .من أمثالهم

غ أتى أباه عمر بن الخطاب حكى ابن إسحاق أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما لما بل
رضي اهللا عنه وسأله أن یفرض له ففرض في ألفين، ثم جاء غالم من أبناء األنصار قد 
بلغ فسأله أن یفرض ففرض له في ثالثة آالف فقال عبد اهللا یا أمير المؤمنين فرضت لي 

في ألفين وفرضت لهذا في ثالثة آالف ولم یشهد أبو هذا ما قد شهدت قال أجل لكني 
رأیت أبا أمك یقاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورأیت أبا أم هذا یقاتل مع رسول 

 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولألم أآثر من األلف
وال یجوز لإلمام أن یعطي إناث أوالده من مال الفيء ألنهم من جملة ذریته الداخلين في 

فنفقاتهم في ماله ومال ساداتهم، وأما عبيده وعبيد غيره، فإن لم یكونوا مقاتلة . عطائه
وإن آانوا مقاتلة فقد آان أبو بكر رضي اهللا عنه یفرض لهم في العطاء ولم یفرض لهم 

والشافعي رحمه اهللا یأخذ فيهم بقول عمر رضي اهللا عنه، فال . عمر رضي اهللا عنه
تبرة یفرض لهم في العطاء ولكن تزاد ساداتهم في العطاء ألجلهم ألن زیادة العطاء مع

بحال الذریة، فإن عتقوا جاز أن یفرض لهم في العطاء ویجوز أن یفرض لنقباء أهل 
الفيء في عطایاهم وال یجوز أن یفرض لعمالهم ألن النقباء منهم والعمال یأخذون أجرًا 

ویجوز أن یكون عامل الفيء من ذوي القربى من بني هاشم وبني عبد . على عملهم
مل الصدقات منهما إذا أراد سهمه منها إال أن یتطوع، المطلب وال یجوز أن یكون عا

وال . ألن بني هاشم وبني عبد المطلب تحرم عليهم الصدقات وال یحرم عليهم الفيء
ویجوز لعامل الصدقات أن یقسم ما جباه . یجوز لعامل الفيء أن یقسم ما جباه إال بإذن

ن اجتهاد اإلمام ومصرف بغير إذن ما لم ینه عنه، لما قدمناه من صرف مال الفيء ع
 .الصدقة نص بالكتاب

وهي : وصفة عامل الفيء مع وجود أمانته وشهامته تختلف بحسب اختالف والیته فيه
أحدها أن یتولى تقدیر أموال الفيء وتقدیر یضعها في : القسم األول: تنقسم ثالثة أقسام

العامل أن یكون فمن شروط والیة هذا . الجهات المستحقة منها آوضع الخراج والجزیة
 .حرًا مسلمًا مجتهدًا في أحكام الشریعة مضطلعًا بالحساب والمساحة

فالمعتبر . أن یكون عام الوالیة على جبایة ما استقر من أموال الفيء آلها: والقسم الثاني
في صحة والیته شروط اإلسالم والحریة واالضطالع بالحساب والمساحة، وال یعتبر 

 . ألنه یتولى قبض ما استقر بوضع غيرهأن یكون فقيهًا مجتهدًا
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أن یكون خاص الوالیة على نوع من أموال الفيء خاص فيعتبر : والقسم الثالث

ما وليه منها، فإن لم یستغن فيه عن استنابة اعتبر فيه اإلسالم والحریة مع 

اضطالعه بشروط ما ولي من مساحة أو حساب، ولم یجز أن یكون ذميًا وال 

ا والیة وإن استغنى عن االستنابة جاز أن یكون عبدًا ألنه عبدًا، ألن فيه

وأما آونه ذمياً فينظر فيما رد إليه من مال الفيء، فإن آانت . آالرسول المأمور

معاملته فيه مع أهل الذمة آالجزیة وأخذ العشر من أموالهم جاز أن یكون ذميًا، 

 رقاب األرضين وإن آانت معاملته فيه مع المسلمين آالخراج الموضوع على

وإذا بطلت والیة . إذا صارت في أیدي المسلمين ففي جواز آونه ذميًا وجهان

العامل فقبض مال الفيء مع فساد والیته بريء الدافع مما عليه إذا لم ینهه عن 

القبض، ألن القابض منه مأذن له وإن فسدت والیته وجرى في القبض مجرى 

وفسادها أن له اإلجبار على الدفع مع الرسول، ویكون الفرق بين صحة والیته 

صحة الوالیة وله اإلجبار مع فسادها، فإن نهل عن القبض مع فساد والیته لم 

وفي براءته . یكن له القبض وال اإلجبار ولم یبرأ الدافع بالدفع إليه إذا علم بنهيه

 .إذا لم یعلم بالنهي وجهان آالوآيل

 ألنها أصل تفرع عنه الفيء فكان حكمها فأما الغنيمة فهي أآثر أقاسمًا وأحكامًا

 .أعم

 .وأموال. وأرضين. وسبي. أسرى: وتشتمل على أقسام

فأما األسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء 

فقد اختلف الفقهاء في حكمهم؛ فذهب الشافعي رحمة اهللا إلى أن اإلمام أو من 
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أمر الجهاد مخير فيهم إذا أقاموا على آفرهم في استنابه اإلمام عليهم في 

وإما القتل، وإما االسترقاق، وإما الفداء بمال أو : األصلح من أحد أربعة أشياء

 .أسرى، وإما المن عليهم بغير فداء

یكون : فإن أسلموا سقط القتل عنهم وآان على خياره في أحد الثالثة، وقال مالك

أو االسترقاق أو المفاداة بالرجال دون المال، القتل : مخيرًا بين ثالثة أشياء

یكون مخيرًا بين شيئين القتل أو االسترقاق : وليس له المن، وقال أبو حنيفة

: " وليس له المن وال المفاداة بالمال؛ وقد جاء القرآن بالمن والفداء، قال تعالى

 ".فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها 

لى اهللا عليه وسلم على أبي عزة الجمحي یوم بدر وشرط ومن رسول اهللا ص

عليه أال یعود لقتاله فعاد لقتاله یوم أحد فأسر فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 ".ال یلدغ المؤمن من جحر مرتين : " وسلم بقتله فقال امنن علي فقال

بنته ولما قتل النضر بن الحارث بالصفراء بعد انكفائه من بدر لما استوقفته ا

 : قتيلة یوم فتح مكة وأنشدته قولها من الكامل

عن صبح خامسة وأنت موفق  یا راآبـًا إن األثـيل مـظـنة
ما إن تزال بها الزآائب تخفق  ألمغ به مـيتـًا فـإن تـحـية

جاءت لمائحها وأخرى تخنـق  مني إليه وعبرة مـسـفـوحة
 حل معرقفي قومها والفحل ف  أمحمد یا خير ضـنء آـریمة
وأحقهم إن آان عتق یعـتـق  النضر أقرب من قتلت قـرابة
المحنق من الفتى وهو المغيظ  ما آان ضرك لو مننت وربما

 ".لو سمعت شعرها ما قتلته : " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم
 .ولو لم یجز المن لما قال هذا ألن أقواله أحكام مشروعة

 صلى اهللا عليه وسلم فداء أسرى بدر وفادى وأما الفداء فقد أخذ رسول اهللا

بعدهم رجًال برجلين، فإذا ثبت خياره فيمن لم یسلم بين األمور األربعة تصفح 
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أحوالهم واجتهد برأیه فيهم، فمن علم منه قوة بأس وشدة نكایة ویئس من إسالمه 

لد وعلم ما في قتله من وهن قومه قتلة صبرًا من غير مثله، ومن رآه منهم ذا ج

وقوة على العمل وآان مأمون الخيانة والخباثة استرقه ليكون عونًا للمسلمين، 

وما رآه منهم مرجو اإلسالم أو مطاعًا في قومه ورجا بالمن عليه إما إسالمه أو 

تألف قومه من عليه وأطلقه، ومن وجد منهم ذا مال وجدة وآان بالمسلمين خلة 

 وقوة للمسلمين وإن آان في أسرى وحاجة فأداه على مال وجعله عدة لإلسالم

عشيرته أحد من المسلمين من رجال أو نساء فأداه على إطالقهم فيكون خياره 

في األربعة على وجه األحوط األصلح ویكون المال المأخوذ في الفداء غنيمة 

وال یخص بها من أسر من المسلمين فإن رسول اهللا صلى " تضاف إلى الغنائم 

فداء األسرى من أهل بدر إلى من أسرهم قبل نزول قسم اهللا عليه وسلم دفع 

ومن أباح اإلمام دمه من المشرآين لعظم نكایته وشدة أذیته : الغنيمة في الغانمين

قد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ثم أسر جاز له المن عليه والعفو عنه

د بن أبي سرح آان عبد اهللا بن سع: بقتل ستة عام الفتح ولو تعلقوا بأستار الكعبة

یكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول له اآتب غفور رحيم فيكتب 

عليم حكيم ثم ارتد فلحق بقریش وقال إني أصرف محمدًا حيث شئت فنزل فيه 

 ".ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اهللا : " قوله تعالى

 صلى اهللا عليه وعبد اهللا بن خطل، آانت له قينتان تغنيان بسبب رسول اهللا

ومقيس بن . والحویرث بن نفل آان یؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم
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حبابة آان بعض األنصار قتل أخًا له خطأ فأخذ ینه ثم اغتال القاتل فقتله وعاد 

 : إلى مكة مرتدًا وأنشد یقول من الطویل

ادعیضرج ثوبـيه دمـاء األخـ  شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندًا
ثلم فتحفى عن وطاء المضاجـع  وآانت هموم النفس من قبل قتلـه
سراة بني النجار أربـاب فـارع  ثأرت به قهرًا وحملت عـقـلـه

راجـع وآنت عن اإلسـالم أول  وأدرآت ثأري وأضجعت موسـدًا
وعكرمة بن أبي جهل آان یكثر . وسارة موالة لبعض بني المطلب آانت تسب وتؤذي

 .ب على النبي صلى اهللا عليه وسلم طلبًا لثأر أبيهالتألي
فأما عبد اهللا بن سعد أبي سرح فإن عثمان رضي اهللا عنه استأمن له رسول اهللا صلى اهللا 

ما آان فيكم من یقتله : " عليه وسلم فأعرض عنه ثم أعاد االستئمان ثانية فلما ولي قال
ل ما آان لنبي أن تكون له خائنة قا? حين أعرضت عنه، قالوا هال أومأت إلينا بعينك

. وأما عبد اهللا بن خطل فقتله سعيد بن حریث المخزومي وأبو برزة األسلمي" األعين 
وأما الحویرث بن نفيل فقتله . وأما مقيس بن حبابة فقتله نميلة بن عبد اهللا رجل من قومه

ال یقتل قرشي " : علي بن أبي طالب صبرًا بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم قال
 ".بعد هذا صبرًا إال بقود 

وأما قينتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت األخرى حتى استؤمن لها من رسول اهللا 
وأما سارة فتغيبت حتى استؤمن لها من رسول اهللا صلى اهللا . صلى اهللا عليه وسلم فأمنها

فرسًا له في زمان عليه وسلم فأمنها ثم تغيبت من بعد حتى أوطأها رجل من المسلمين 
عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه باألبطح فقتلها، وأما عكرمة بن أبي جهل فإنه سار إلى 

ناحية البحر وقال ال أسكن مع رجل قتل أبا الحكم یعني أباه فلما رآب البحر قال له 
قال ال یصلح في البحر إال اإلخالص فقال واهللا لئن ? صاحب السفينة أخلص قال ولم

صلح في البحر إال اإلخالص فإنه ال یصلح في البر غيره فرجع وآانت زوجته آان ال ی
بنت الحارث قد أسلمت وهي أم حليم فأخذت له من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أمانًا، وقيل بل خرجت إليه بأمانه إلى البحر فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال تسألني : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممرحبًا بالراآب المهاجر فأسلم : قال

 ".اليوم شيئًا إال أعطيتك 
فقال إني أسألك أن تسأل اهللا أن یغفر لي آل نفقة أنفقتها ألصد بها عن سبيل اهللا وآل 

اهللا أغفر له : " موقف وقفته ألصد به عن سبيل اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ".ما سأل 

هللا یا رسول اهللا ال أدع درهمًا أنفقته في الشرك إال أنفقت مكانه في فقال وا

اإلسالم درهمين وال موقفًا وقفته في الشرك إال وقفت مكانه في اإلسالم موقفين 

وهذا الخبر یتعلق به في سيرة الرسول صلى . فقتل یوم اليرموك رضي اهللا عنه

 .اهللا عليه وسلم أحكام فلذلك استوفيناه
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 من أضعفه الهرم أو أعجزته الزمانة أو آان ممن تخلى من الرهبان وأما قتل

وأصحاب الصوامع، فإن آانوا یمدون المقاتلة برأیهم ویحرضون على القتال 

جاز قتلهم عند الظفر بهم وآانوا في حكم المقاتلة بعد األسر وإن لم یخالطوه في 

 .رأي وال تحریض ففي إباحة قتلهم قوالن

لنساء واألطفال؛ فال یجوز أن یقتلوا إذا آانوا أهل آتاب لنهي وأما السبي فهم ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل النساء والولدان ویكونوا سبيًا مسترقًا 

یقسمون مع الغنائم وإن آان النساء من قوم ليس لهم آتاب آالدهریة وعبدة 

ي حنيفة یسترققن، األوثان وامتنعن من اإلسالم، فعند الشافعي یقتلن، وعند أب

ال : " وال یفرق فيمن استرققن بين والدة وولدها لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

 ".توله والدة عن ولدها 

فإن فاد بالسبي على مال جاز ألن هذا الفداء بيع ویكون مال فدائهم مغنومًا 

ن مكانهم ولم یلزمه استطابة نفوس الغانمين عنهم من سهم المصالح، وإن أراد أ

یفادي بهم عن أسرى من المسلمين في أیدي قومهم عوض الغانمين عنهم من 

سهم المصالح، وإن أراد المن عليهم لم یجز إال باستطابة نفوس الغانمين عنهم 

فإن آان المن عليهم . إما بالعفو عن حقوقهم منهم وإما بمال یعوضهم عنهم

 لمر یخصه لمصلحة عامة جاز أن یعوضهم من سهم المصالح، وإن آان

ومن امتنع من الغانمين عن ترك حقه لم یستنزل . عارض عنهم من مال نفسه

عنه إجبارًا حتى یرضى وخالف ذلك حكم األسرى الذي ال یلزمه استطابة 

نفوس الغانمين في المن عليهم، ألن قتل الرجال مباح وقتل السبي محظور 
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 .ابة النفوسفصار السبي ماًال مغنومًا ال یستنزلون عنه إال باستط

وقد استعطفت هوازن النبي صلى اهللا عليه وسلم حين سباهم بحنين وأتاه 

وفودهم وقد فرق األموال وقسم السبي فذآروه حرمة رضاعه فيهم من لبن 

 .حليمة وآانت من هوازن

حكى ابن إسحاق أن هوازن لما سبيت وغنمت أموالهم بحنين قدمت وفودهم 

ه وسلم وهو بالجعرانة فقالوا یا رسول اهللا لنا مسلمين على النبي صلى اهللا علي

أصل وعشيرة وقد أصابنا من البالء ماال یخفى عليك فامنن علينا من اهللا عليك 

ثم قام منهم أبو صرد زهير بن صرد فقال یا رسول اهللا إنما في الحظائر عماتك 

 وخاالتك وحواضنك الالئي آن یكفلنك ولو أنا ملكنا للحارث بن أبي شمر أو

النعمان بن المنذر ثم نزلنا بمثل المنزل الذي نزلنا رجونا عطفه وجائزته وأنت 

 : خير الكفيلين ثم أنشأ یقول من البسيط

ـرفإنك الــمرء نـرجـوه وندخ ي آـــريمنـن عـلـينـا رسـول اهللا فـأمـ
  أمنن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غبر

دررالـا إذ فـوك يملؤه مـن محـضـه ت ترضعهاأمنن على نسوة قد آن
ـذرـريك مــا تـأتــى ومـا توإذ تــ ـاآـنـت طـفـًال آـنـت تـرضـعهاآلن إذا 
ـرـق مـنا فـإنـا معـشر زهواسـتـب ـهـلـنـا آـمـن شـالـت نـعامـتال تـجـع
رحـين يختبـناس حـلمًا يا أرجـح ال ـاارآـنـا نـعـمـاء تــنـشـرهإذ لـم تـد
رنـدخ يوموعـنـدنـا بـعـد هـذا الـ رتنـشـكـرك الـنـعـمــى وإن آــثإنـا لـ

فقالوا " ? أبناؤآم ونساؤآم أحب إليكم أم أموالكم: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا بل ترد علينا أبناءنا ونساءنا فهم أحب إلينا فقال رسول اهللا

 ".أما ما آان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم : " صلى اهللا عليه وسلم
وقالت قریش ما آان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالت األنصار ما آان لنا 
فهو لرسول اهللا، وقال األقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فال، وقال عيينة بن حصن أما 

اس بن مرداس السلمي أما أنا وبنو سليم فال، فقالت بنو أنا وبنو فزارة فال؛ وقال العب
سليم ما آان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال العباس بن مرداس لنبي سليم 

أما من تمسك منكم بحقه من هذا : " قد وهنتم بي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ".أبناءهم ونساءهم السبي فله بكل إنسان ست قالئص فردوا إلى الناس 
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فردوا، وآان عيينة قد أخذ عجوزًا من عجائز هوازن وقال إني ال أرى لها في الحي 
نسبًا فعسى أن یعظم فداؤها فامتنع من ردها بست قالئص، فقال أبو صرد خلها عنك، 

فواهللا ما فوها ببارد، وال ثدیها بناهد، وال بطنها بوالد، وال زوجها بواحد، وال درها 
، فردها بست قالئص، ثم إن عيينة لقي األقرع فشكا إليه فقال إنك ما أخذتها بماغد

بيضاء غریرة وال نصفًا وثيرة وآان ف السبي الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى 
أخت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة، فلما انتهت إليه قالت له أنا أختك 

فقالت عضة عضضتنيها وأنا ?  وما عالمة ذلك:فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
متورآتك فعرف العالمة وبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها بين المقام عنده مكرمة 
أو الرجوع إلى قومها ممتعة فاختارت أن یمتعها ویردها إلى قومها ففعل النبي صلى اهللا 

ه یقال له مكحل وجاریة عليه وسلم وذلك قبل ورود الوفد ورد السبي؛ فأعطاها غالمًا ل
 .فزوجت أحدهما باآلخر ففيهم من نسلهما بقية

 .وفي هذا الخبر مع األحكام المستفادة منه سيرة یجب أن یتبعها الوالة فلذلك استوفيناه
. وإذا آان في السبایا ذوات أزواج بطل نكاحهن بالسبي سواء سبي أزواجهن معهن أم ال

ن فهن على النكاح، وإن أسلمت منهن ذات زوج وقال أبو حنيفة إن سبين مع أزواجه
وإذا قسم السبایا في . قبل حصولها على السبي فهي حرة ونكاحها باطل بانقضاء العدة

الغانمين حرم وطؤهن حتى یستبرین بحيضة إن آن من ذوات األقراء أو بوضع الحمل 
أال ال : " الروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بسبي هوازن فق. إن آن حوامل

 ".توطأ حامل حتى تضع وال غير ذات حمل حتى تحيض 
وما غلب عليه المشرآون من أموال المسلمين وأحرزوه لم یملكوه وآان باقيًا على ملك 

أربابه من المسلمين؛ فإن غنمة المسلمون رد على مالكه مهم بغير عوض وقال أبو 
آانت أمة ودخل سيدها المسلم دار حنيفة قد ملكه المشرآون إذا غلبوا عليه، حتى لو 

الحرب حرم عليه وطؤها، ولو آانت أرضًا أسلم عنها المتغلب عليها آان أحق بها وإذا 
وقال مالك إن أدرآه مالكه قبل القسمة آان . غنمه المسلمون آانوا أحق به من مالكه

ء أوالد أحق به، وإن أدرآه یعدها آان مالكه حق بثمنه وغانمه أحق بعينه، ویجوز شرا
أهل الحرب منهم آما یجوز سبيهن، ویجوز شراء أوالد أهل العهد منهم وال یجوز 

 .سبيهن، وال یجوز شراء أوالد أهل الذمة منهم وال یجوز سبيهم
وقال أبو حنيفة . ویجري على ما غنمته الواحد واالثنان حكم الغنيمة في أخذ خمسه

لفوا في السریة، فقال أبو حنيفة واخت. ال یؤخذ خمسة حتى یكونوا سریة: وصاحباه
السریة تسعة فصاعدًا، ألن : السریة أن یكونوا عددًا ممتنعًا، وقال أبو یوسف: ومحمد

سریة عبد اهللا بن جحش آانت تسعة وهذا غير معتبر عند أآثر الفقهاء، ألن رسول اهللا 
ة وحدة فقتله، صلى اهللا عليه وسلم بعث عبد اهللا بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي سری

 .وبعث عمرو بن أمية الضمري وآخر معه سریة
وإذا أسلم األبوان آان إسالمًا لصغار أوالدهما من ذآور وإناث وال یكون إسالمًا 

یكون إسالم األب إسالمًا لهم وال : للبالغين منهم إال أن یكون البالغ مجنونًا، وقال مالك
. م األطفال بأنفسهم إسالمًا وال ردتهم ردةیكون إسالم األم إسالمًا لهم، وال یكون إسال

وقال أبو حنيفة إسالم الطفل إسالم وردته ردة إذا آان یعقل ویميز لكن ال یقتل حتى 
وقال مالك في . وقال أبو یوسف یكون إسالم الطفل إسالمًا وال تكون ردته ردة. یبلغ
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 .روایة معن عنه إن عرف نفسه صح إسالمه وإن لم یعرفها لم یصح
 :أما األرضون إذا استولى عليها المسلمون فتقسم ثالثة أقسامو

أحدها ما ملكت عنوة وقهرًا حتى فارقوها بقتل أو أسر أو إجالء؛ فقد اختلف الفقهاء في 
فذهب الشافعي رضي اهللا عنه إلى أنها تكون غنيمة . حكمها بعد استيالء المسلمين عليها

. و نفسًا بترآها فتوقف على مصالح المسلمينآاألموال تقسم بين الغانمين إال أن یطيب
وقال . تصير وقفًا على المسلمين حين غنمت، وال یجوز قسمها بين الغانمين: وقال مالك
اإلمام فيها بالخيار بين قسمتها بين الغانمين فتكون أرضًا عشریة أو یعيدها : أبو حنيفة

كون المشرآون بها إلى أیدي المشرآين بخراج یضربه عليها فتكون أرض خراج وی
أهل ذمة أو یقفها على آافة المسلمين وتصير هذه األرض دار إسالم سواء سكنها 
المسلمون أو أعيد إليها المشرآون لملك المسلمين لها، وال یجوز أن یستنزل عنها 

 .للمشرآين لئال تصير دار حرب
باالستيالء عليها وقيل والقسم الثاني منها ما ملك منهم عفوًا النجالئهم عنها خوفًا فتصير 

بل ال تصير وقفًا حتى یقفها اإلمام لفظًا ویضرب عليها خراجًا یكون أجره لرقابها تؤخذ 
ممن عومل عليها من مسلم أو معاهد، ویجمع فيها بين خراجها أعشار زروعها وثمارها 

ًا إال أن تكون الثمار من نخل آانت فيها وقت االستيالء عليها، فتكون تلك النخل وقف
معها ال یجب في ثمرها عشر، ویكون اإلمام فيها مخيرًا بين وضع الخراج عليها أو 
. المسافاة على ثمرتها، ویكون ما استؤلف غرسه من النخل معشورًا وأرضه خراجًا

ال یجتمع العشر والخراج، ویسقط العشر بالخراج وتصير هذه األرض : وقال أبو حنيفة
ألرض وال رهنها، ویجوز بيع ما استحدث فيها من نخل دار إسالم، وال یجوز بيع هذه ا

 .أو شجر
والقسم الثالث أن یستولي عليها صلحًا عل أن تقر في أیدیهم بخراج یؤدونه عنها، فهذا 

أحدهما أن یصالحهم على أن ملك األرض لنا فتصير بهذا الصلح وقفًا من : على ضربين
الخراج أجرة ال یسقط عنهم بإسالمهم دار اإلسالم؛ وال یجوز بيعها وال رهنها ویكون 

فيؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى غيرهم من المسلمين، وقد صاروا بهذا الصلح أهل عهد 
فإن بذلوا الجزي على رقابهم جاز إقرارهم فيها على التأیيد، وإن منعوا الجزیة لم 

بعة أشهر، وال یجبروا عليها ولم یقروا فيها إال المدة التي یقر فيها أهل العهد وذلك أر
والضرب . وفي إقرارهم فيها ما بين األربعة أشهر والستة وجهان. یجاوزون السنة

الثاني أن یصالحوا على أن األرضين لهم ویضرب عليها خراج یؤدونه عنها، وهذا 
الخراج في حكم الجزیة متى أسلموا سقط عنهم، وال تصير أرضهم دار إسالم وتكون 

وإذا انتقلت إلى مسلم لم یؤخذ خراجها ویقرون فيها ما . هادار عهد، ولهم بيعها ورهن
أقاموا على الصلح، وال تؤخذ جزیة رقابهم ألنهم في غير دار اإلسالم، وقال أبو حنيفة 
قد صارت دارهم بالصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيهم فذهب الشافعي رحمه اهللا 

وقال . إن لم تملك صارت الدار حربًاإلى أنها إن ملكت أرضهم عليهم فهي على حمها، و
أبو حنيفة إن آان في دارهم مسلم أو آان بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار 

 .وقال أبو یوسف ومحمد قد صارت دار حرب في األمرین آليهما. حرب
وأما األموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة، وقد آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قسمها على رأیه، ولما تنازع فيها المهاجرون واألنصار یوم بدر جعلها اهللا عز وجل ی
سألت عبادة بن الصامت : وروى أبو أمامة الباهلي قال: ملكًا لرسوله یضعها حيث شاء
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یسألونك عن األنفال قل األنفال له والرسول فاتقوا : " عن األنفال یعني عن قوله تعالى
 ".م اهللا وأصلحوا ذات بينك

فقال عبادة بن الصامت فينا أصحاب بدر أنزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه 
أخالقنا فانتزعه اهللا سبحانه من أیدینا فجعله إلى رسوله فقسمه بين المسلمين على سواء 
واصطفى من غنيمة بدر سيفه ذا الفقار وآان سيف منبه بن الحجاج، وأخذ منها سهمه 

واعلموا إنما غنمتم من : " ل اهللا عز وجل بعد بدر قوله تعالىولم یخمسها إلى أن أنز
 ".شيء فإن هللا خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساآين وابن السبيل 

فتولى اهللا سبحانه قسمة الغنائم آما تولى قسمة الصدقات، فكان أول غنيمة خمسها 
 .اعرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد بدر غنيمة بني قنيقن

وإذا جمعت الغنائم لم تقسم مع قيام الحرب حتى تتجلى، ليعلم بانجالئها تحقق الظفر 
واستقرار الملك، ولئال یتشاغل المقاتلة بها فيهزموا، فإذا انجلت الحرب آانت تعجيل 

قسمتها في دار الحرب وجواز تأخيرها إلى دار اإلسالم بحسب ما یراه أمير الجيش من 
ال یجوز أن یقسمها في دار الحرب حتى تصير إلى دار : نيفةالصالح، وقال أبو ح

اإلسالم فيقسمها حينئذ فإذا أراد قسمتها بدأ بأسالب القتلى فأعطى آل قاتل سلب قتيله 
وقال أبو حنيفة ومالك إن شرط لهم ذلك . سواء شرط اإلمام له ذلك أو لم یشرطه

ا وقد نادى منادي رسول اهللا استحقوه، وإن لم یشترطه لهم آان غنيمة فيشترآون فيه
 ".من قتل قتيًال فله سلبه : " صلى اهللا عليه وسلم بعد حيازة الغنائم

والشرط ما تقدم الغنيمة ال ما تأخر عنها، وقد أعطي أبا قتادة أسالب قتاله وآانوا 
والسلب ما آان على المقتول من لباس یقيه وما آان معه من سالح یقاتل . عشرین قتيًال

 آان تحته من فرس یقاتل عليه، وال یكون ما في المعسكر من أمواله سلبًا وهل به وما
فيه قوالن، وال یخمس السلب، ? یكون ما في وسطه من مال وما بين یدیه من حقيبة سلبًا

وقال مالك، یؤخذ خمسة ألهل الخمس، فإذا فرغ من إعطاء السلب فقد اختلف فيما 
خمس، فإذا فرغ من إعطاء السلب فقد اختلف فيما یصنعه بعد مالك، یؤخذ خمسة ألهل ال

یصنعه بعد ذلك، فالصحيح من القولين أنه یبدأ بعد السلب بإخراج الخمس من جميع 
الغنيمة فيقسمه بين أهل الخمر على خمسة أسهم آما قال أبو حنيفة وأبو یوسف ومحمد 

: وقال ابن عباس. لیقسم الخمس على ثالثة أسهم لليتامى والمساآين وابن السبي: ومالك
 .سهم هللا تعالى یصرف في مصالح الكعبة: یقسم الخمس على ستة أسهم: رضي اهللا عنه

وأهل الخمس في الغنيمة هم أهل الخمس في الفيء فيكون سهم من الخمس لرسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم ویصرف بعده للمصالح، والسهم الثاني لذوي القربى من بني هاشم 

 والسهم الثالث لليتامى، والسهم الرابع للمساآين، والسهم الخامس لبني وبني المطلب،
السبيل، ثم یرضخ بعد الخمس ألهل الرضخ؛ وهم في القول الثاني مقدمون على 

الخمس، وأهل الرضخ من ال سهم له من حاضري الوقعة من العبيد والنساء والصبيان 
نائهم وال یبلغ برضيخ أحد منهم والزمنى، وأهل الذمة یرضخ لهم من الغنيمة بحسب ع

فلو زال نقص أهل الرضخ بعد حضور الوقعة بعتق العبد وبلوغ . سهم فارس وال راحل
فإن آان لك قبل انقضاء الحرب أسهم لهم ولم یرضخ، وإن آان . الصبي وإسالم الكافر

ذلك بعد انقضائها رضخ لهم ولم یسهم، ثم تقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس والرضخ 
ها بين من شهد الوقعة من أهل الجهاد، وهم الرجال األحرار المسلمون األصحاء من

یشرك فيها من قاتل ومن لم یقاتل، ألن من لم یقاتل عون للقاتل ورده له عند الحاجة، 
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 ".وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا : " وقد اختلف في قوله تعالى
والثاني أنه :  السواد وهذا قول السدي وابن جریجأحدهما أنه تكثير: على تأویلين

وتقسم الغنيمة بينهم قسمة االستحقاق ال یرجع . المرابطة على الخيل وهو قول ابن عون
مال الغنيمة موقوف عل رأي اإلمام، إن : فيها إلى خيار القاسم ووالي الجهاد، وقال مالك

 معهم غيرهم ممن لم یشهد شاء قسمه بين الغانمين تسویة وتفضيًال وإن شاء أشرك
 ".الغنيمة لمنة شهد الوقعة : " الوقعة وفي قول النبي صلى اهللا عليه وسلم

وإذا اختص بها من شهد الوقعة وجب أن یفضل الفارس . ما یدفع هذا المذهب

یعطى : على الراجل لفضل عنائه، واختلف في قدر تفضيله، فقال أبو حنيفة

یعطى الفارس ثالثة أسهم : وقال الشافعي. دًاالفارس سهمين والرجل سهمًا واح

والراجل سهمًا واحدًا وال یعطى سهم الفارس إال ألصحاب الخيل خاصة، 

ویعطى رآاب البغال والحمير والجمال والفيلة سهام الرجالة، وال فرق بين 

وإذا شهد . عتاق الخيل وهجانها، وقال سليمان ربيعة ال یسهم إال للعتاق السوابق

وإذا . وإذا خلفه في العسكر لم یسهم له. بفرس أسهم له وإن لم یقاتل عليهالوقعة 

وقال . حضر الوقعة بأفراس لم یسهم إال لفرس واحد وبه قال أبو حنيفة ومحمد

وقال ابن عيينة یسهم لما یحتاج . یسهم لفرسين وبه قال األوزاعي: أبو یوسف

د حضور الوقعة أسهم له، ومن مات فرسه بع. إليه وال سهم لما ال یحتاج إليه

إن مات : وقال أبو حنيفة: ولو مات قبلها لم یسهم له، وآذلك لو آان هو الميت

وإذا جاءهم مدد قبل انجالء الحرب . هو وأفراسه بعد دخول دار الحرب أسهم له

: وقال أبو حنيفة: شارآوهم في الغنيمة، وإن جاءوا بعد انجالئها لم یشارآوهم

ویسوى في قسمة الغنائم بين :  قبل انجالئها شارآوهمإن دخلوا دار الحرب

وإذا غزا قوم بغير إذن : مرتزقة الجيش وبين المتطوعة إذا شهد جميعهم الوقعة

ال یملك : وقال الحسن. وقال أبو حنيفة ال بخمس. اإلمام آان ما غنموه مخموسًا
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 .ما غنموه

فأطلقوه وأمنوه لم یجز وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو آان مأسورًا معهم 

وقال داود أن یغتالهم في أنفسهم . أن یغتالهم في نفس وال مال وعليه أن یؤمنهم

وإذا . وأموالهم إال أن یستأمنوه آما أمنوه فيلزمه الموادعة ویحرم عليه االغتيال

آان في المقاتلة من ظهر عناؤه وأثر بالؤه لشجاعته وإقدامه أخذ سهمه من 

ره وزید من سهم المصالح بحسب عنائه فإن لذي السابقة الغنيمة أسوة غي

واإلقدام حقًا ال یضاع قد عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول رایة عقدها 

في اإلسالم بعد عمه حمزة بن عبد المطلب لعبيدة بن الحارث في شهر ربيع 

ى ماء األول في السنة الثانية من الهجرة وتوجه معه سعد بن أبي وقاص إلى أدن

بالحجاز وآان أمير المشرآين عكرمة بن أبي جهل فرمى سعد ونكى، آان أول 

 : من رمى سهمًا في سبيل اهللا فقال من الوافر

 حميت صحابتي بصدور نبلي  أال هل أتى رسول اهللا أنـي
بكل حزونة وبكل سـهـل  أذود بـهـا أوائلـهـم ذیادًا
 اهللا قبـلـيبسهم یا رسول  فما یعـتـد رام فـي عـدو

وذو حق أتيت بـه وعـدل  وذلك أن دینـك دین صـدق
 .فلما قدم اعتذر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بما سبق إليه وتقدم فيه

 الباب الثالث عشر 

 في وضع الجزية والخراج
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والجزیة والخراج حقان أوصل اهللا سبحانه وتعالى المسلمين إليهما من المشرآين 
 .ثالث أوجه، ویفترقان من ثالثة أوجه، ثم تتفرع أحاآمهمایجتمعان من 

فأما األوجه التي یجتمعان فيها، فأحدها أن آل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارًا له 
والثالث أنهما یجبان بحلول . والثاني أنهما ماال فيء، یصرفان في أهل الفيء. وذمة

 .الحول وال یستحقان قبله
فأحدها أن الجزیة نص وأن الخراج اجتهاد والثاني أن : ان فيهاوأما األوجه التي یفترق

. أقل الجزیة مقدر بالشرع وأآثرها مقدر باالجتهاد، والخراج أقله وأآثره مقدر باالجتهاد
والثالث أن الجزیة تؤخذ مع بقاء الكفر وتقسط بحدوث اإلسالم، والخراج یؤخذ مع 

ى الرؤوس واسمها مشتق من الجزاء، فأما الجزیة فهي موضوعة عل. الكفر واإلسالم
إما جزاء على آفرهم ألخذها منهم صغارًا، وإما جزاء على أماننا لهم ألخذها منهم 

 .رفقًا
قاتلوا الذي ال یؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال یحرمون ما : " واألصل فيها قوله تعالى

 حتى یعطوا الجزیة عن ید حرم اهللا ورسوله وال یدینون دین الحق من الذین أتوا الكتاب
 ".وهم صاغرون 

فأهل الكتاب وإن آانوا معترفين بأن اهللا " الذین ال یؤمنون باهللا " أما قوله سبحانه 
أحدهما ال یؤمنون بكتاب اهللا تعالى : سبحانه واحد فيحتمل نفي هذا اإلیمان باهللا تأویلين

ألن تصدیق الرسل : يه وسلموالثاني ال یؤمنون برسوله محمد صلى اهللا عل: وهو القرآن
 .إیمانًا بالرسل

یحتمل تأویلين أحدهما ال یعرفون وعيد اليوم اآلخر " وال باليوم اآلخر " وقوله سبحانه 
والثاني ال یصدقون بما وصفه اهللا تعالى من أنواع . وإن آانوا معترفين بالثواب والعقاب

 .العذاب
أحدهما ما أمر اهللا سبحانه : مل تأویلينیحت" وال یحرمون ما حرم اهللا ورسوله " وقوله 

 .الثاني ما أحله اهللا لهم وحرمه عليهم. بنسخه من شرائعهم
أحدهما ما في التوراة واإلنجيل من اتباع : فيه تأویالن" ال یدینون دین الحق " وقوله 

 .والثاني الدخول في اإلسالم وهو قول الجمهور. الرسول وهذا قول الكلبي
. أحدهما من دین أبناء الذین أوتوا الكتاب: فيه تأویالن" ن أتوا الكتاب من الذی" وقوله 

 .والثاني من الذین بينهم الكتاب ألنهم من اتباعه آأبنائه
فيه تأویالن أحدهما حتى یدفعوا الجزیة، والثاني " حتى یعطوا الجزیة " وقوله تعالى 

 .حتى یضمنوها ألن بضمانها یجب الكف عنهم
أحدهما أنها من األسماء المجملة التي ال نعرف منا ما أرید بها إال : یالنوفي الجزیة تأو

أن یرد بيان والثاني من األسماء العامة التي یجب إجراؤها على عمومها إال ما قد خصه 
 .الدليل

والثاني أن . تأویالن أحدهما عن غنى وقدرة" عن ید " وفي قوله سبحانه وتعالى 
 .نهم یدًا وقدرة عليهمیعتقدوا أن لنا في أخذها م

والثاني أن تجري عليهم . أحدهما أذالء مستكينين: تأویالن" وهم صاغرون " وفي قوله 
أحكام اإلسالم، فيجب على ولي األمر أن یضع الجزیة على رقاب من دخل في الذمة 

. أحدهما الكف عنهم: ویلتزم لهم ببذلها حقان. من أهل الكتاب ليقروا بها في دار اإلسالم
: روى نافع عن عمر قال. والثاني الحمایة لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحمایة محروسين
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والعرب " احفظوني في ذمتي : " آان آخر ما تكلم به النبي صلى اهللا عليه وسلم أن قال
في أخذ الجزیة منهم آغيرهم وقال أبو حنيفة ال آخذها من العرب لئال یجري عليه 

وأخذها أبو حنيفة من عبدة . وال دهري وال عابد وثنصغار، وال تؤخذ من مرتد 
األوثان إذا آانوا عجمًا ولم یأخذها منهم إذا آانوا عربًا، وأهل الكتاب هم اليهود 

والنصارى وآتابهم التوراة واإلنجيل، ویجري المجوس مجراهم في أخذ الجزیة منهم 
سامرة إذا وافقوا اليهود وتؤخذ من الصابئين وال. وإن حرم أآل ذبائحهم ونكاح نسائهم

والنصارى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم في فروعه، وال تؤخذ منهم إذا خالفوا اليهود 
ومن دخل في اليهودیة والنصرانية قبل تبدیلهما أقر على . النصارى في أصل معتقدهم

 ما دان به منهما وال یقر إن دخل بعد تبدیلهما ومن جهلت حالته أخذت جزیته ولم تؤآل
ومن انتقل من یهودیة إلى نصرانية لم یقر في أصح القولين وأخذ باإلسالم، فإن . ذبيحته

ویهود خيبر وغيرهم في الجزیة ? عاد إلى دینه الذي انتقل عنه ففي إقراره عليه قوالن
 .سواء بإجماع الفقهاء

ال وال تجب الجزیة إال على الرجال األحرار العقالء، وال تجب على امرأة وال صبي و
ولو تفردت منهم امرأة على أن تكون تبعًا لزوج . مجنون وال عبد ألنهم أتباع وذراري

أو نصيب لم تؤخذ منها جزیة ألنها تعب لرجل قومها وإن آانوا أجانب منها، ولو 
تفردت امرأة من دار الحرب فبذلت الجزیة للمقام في دار اإلسالم لم یلزمها ما بذلته 

 . تؤخذ منها إذا امتنعت ولزمت ذمتها وإن لم تكن تبعًا لقومهاوآان ذلك منها آالهبة ال
وال تؤخذ الجزیة من خنثى مشكل، فإن زال إشكاله وبان أنه رجل أخذ بها في مستقبل 

 .أمره وماضيه
واختلف الفقهاء في قدر الجزیة، فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثالثة أصناف أغنياء 

 وأوساط یؤخذ منهم أربعة وعشرون درهمًا وفقراء یؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهمًا،
. فجعلها مقدرة األقل واألآثر ومنع من اجتهاد الوالة فيها. یؤخذ منهم اثنا عشر درهمًا

وقال مالك ال یقدر أقلها وال أآثرها وهي موآولة الجتهاد الوالة في الطرفين وذهب 
 على أقل منه وعنده غير مقدرة الشافعي إلى أنها مقدرة األقل بدینار ال یجوز االقتصار

األآثر یرجع فيه إلى اجتهاد الوالة ویجتهد الوالة ویجتهد رأیه في التسویة بين جميعهم 
أو التفضيل بحسب أحوالهم، فإذا اجتهد رأیه في عقد الجزیة معها على مرضاة أولى 

عده أن األمر منهم صارت الزمة لجميعهم وألعقابهم قرنًا بعد قرن، وال یجوز لوال ب
یغيره إلى نقصان منه أو زیادة عليه، فإن صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم 

ضوعفت آما ضاعف عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه مع تنوخ وبهراء وبني تغلب 
بالشام، وال تؤخذ من النساء والصبيان ألنها جزیة تصرف في أهل الفيء فخالفت الزآاة 

جمع بينهما وبين الجزیة أخذتا معًا، وإن اقتصر المأخوذة من النساء والصبيان، فإن 
وإذا صولحوا على ضيافة . عليها وحدها آانت جزیة إذا لم تنقص في السنة عن دینار

من مر بهم من المسلمين قدرت عليهم ثالثة أیام وأخذوا بها ال یزادون عليها آما صالح 
ام مما یأآلون، وال عمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين ثالثة أی

یكلفهم ذبح شاة وال دجاجة وتبييت دوابهم من غير شعير وجعل ذلك على أهل السواد 
دون المدن، فإن لم یشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة فال صدقة عليهم في زرع 

 .وال ثمرة، وال یلزمهم إضافة سائل وال سابل
أما المستحق فستة شروط . حبومستحق ومست: ویشترط عليهم في عقد الجزیة شرطان
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والثاني أن ال یذآروا . أحدها أن ال یذآروا آتاب اهللا تعالى بطعن فيه وال تحریف له
والثالث أن ال یذآروا دین اإلسالم . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتكذیب وال إزدراء

خامس أن ال وال. بذم له وال قدح فيه، والرابع أن ال یصيبوا مسلمة بزنا وال باسم نكاح
والسادس أن ال یعينوا أهل الحرب . یفتنوا مسلمًا عن دینه وال یتعرضوا لماله وال دینه

وال یودوا أغنيائهم، فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط، وإنما تشترط إشعارًا 
 .لهم وتأآيدًا لتغليظ العهد عليهم ویكون ارتكابها بعد الشرط نقضًا لعهدهم

 فستة أشياء أحدها تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار والثاني أن ال وأما المستحب
یعلوا على المسلمين في األبنية ویكونوا إن لم ینقصوا مساوین لهم والثالث أن ال 

یسمعوهم أصوات نواقيسهم وال تالوة آتبهم وال قولهم في عزیز والمسيح والرابع أن ال 
والخامس أن یخفوا دفن . صلبانهم وخنازیرهمیجاهروهم بشرب خمورهم وال بإظهار 

موتاهم وال یجاهروا بندب عليهم وال نياحة، والسادس أن یمنعوا من رآوب الخيل عناقًا 
وهجانًا وال یمنعوا من رآوب البغال والحمير، وهذه الستة المستحبة ال تلزم بعقد الذمة 

شرط نقضًا لعهدهم، لكن حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة وال یكون ارتكابها بعد ال
ویثبت . یؤخذون بها إجبارًا ویؤبون عليها زجرًا، وال یؤدبون إن لم یشترط ذلك عليهم

اإلمام ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوین األمصار ليؤخذوا به إذا ترآوه، فإن 
بعد لكل قوم صلحًا ربما خالف ما سواه، وال تجب الجزیة عليهم في السنة إال مرة واحدة 

ومن . انقضائها بشهور هاللية، ومن مات منهم فيها أخذ من ترآته بقدر ما مضى منها
أسلم منهم آان ما لزم من جزیته دینًا في ذمته یؤخذ بها وأسقطها أبو حنيفة بإسالمه 
وموته ومن بلغ من صغارهم أو أفاق من مجاننهم استقبل به حول ثم أخذ بالجزیة، 

ر وینظر بها إذا أعسر، وال تسقط عن شيخ وال زمن، وقيل ویؤخذ العقير بها إذا أیس
تسقط عنهما وعن الفقير بها إذا أیسر وینظر بها إذا أعسر، وال تسقط عن شيخ وال 

وإذا تشاجروا في دینهم واختلفوا في معتقدهم لم : زمن، وقيل تسقط عنهما وعن الفقير
فعوا فيه إلى حاآمهم لم یمنعوا یعارضوا فيه ولم یكشفوا عنه، وإذا تنازعوا في حق وترا

منه، فإن ترافعوا فيه إلى حاآمنا حكم بينهم بما یوجبه دین اإلسالم وتقام عليهم الحدود 
إذا أتوها ومن نقض منهم عهده بلغ مأمنه ثم آان حربًا، ألهل العهد إذا دخلوا دار 

غير جزیة، وال اإلسالم األمان على نفوسهم وأموالهم لهم أن یقيموا فيها أربعة أشهر ب
یقيموا سنة إال بجزیة، وفيما بين الزمنين خالف، ویلزم الكف عنهم آأهل الذمة، وال 

 .یلزم الدفع عنهم بخالف أهل الذمة
وإذا أمن بالغ عاقل من المسلمين حربيًا لزم أمانة آافة المسلمين، والمرأة في بذل األمان 

صح أمان العبد إال أن یكون مأذونًا له وال ی: وقال أبو حنيفة. آالرجل والعبد فيه آالحر
في القتال، وال یصح أمان الصبي وال المجنون، ومن أمناه فهو حرب إال أن جهل حكم 

 .أمانهم فيبلغ مأمنه ویكون حربًا
وإذا تظاهر أهل العهد والذمة بقتال المسلمين آانوا حربًا لوقتهم فيقتل مقاتلهم ویعتبر 

وإذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزیة آان نقضًا . اإلنكارحال ما عدا المقاتلة بالرضى و
لعهدهم، وقال أبو حنيفة وینقض به عهدهم، وقال أبو حنيفة وینقض به عهدهم إال أن 

 .یلحقوا بدار الحرب، ویؤخذ منهم جبرًا آالدیون
وال یجوز أن یحدثوا في دار اإلسالم بيعة و ال آنيسة، فإن أحدثوها هدمت عليهم؛ 

 أن یبنوا ما استهدم من بيعهم وآنائسهم العتيقة، وإذا نقض أهل الذمة عهدهم لم ویجوز
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یستبح بذلك قتلهم وال غنم أموالهم وال سبي ذراریهم ما لم یقاتلوا ووجب إخراجهم من 
بالد المسلمين آمنين حتى یلحقوا مأمنهم من أدنى بالد الشرك، فإن لم یخرجوا طوعًا 

 .أخرجوا آرهًا
ج، فهو ما وضع على رقاب األرض من حقوق تؤدى عنها وفيه من نص وأما الخرا

: " الكتاب بينة خالفت نص الجزیة فلذلك آان موقوفًا على اجتهاد األئمة، قال اهللا تعالى
 ".أم تسألهم خرجًا فخراج ربك خير 
وفي قوله فخراج ربك . أحدهما أجرًا، والثاني نفعًا: وفي قوله أم تسألهم خرجًا وجهان

والثاني فأجر . أحدهما فرزق ربك في الدنيا خير منه وهذا قول الكلبي: ر وجهانخي
ربك في اآلخرة خير منه، وهذا هول الكلبي أیضًا، وقوله فأجر ربك في اآلخرة خير 

والفرق بين الخرج والخراج أن : قال أبو عمرو بن العالء. منه، هذا قول الحسن أیضًا
والخراج في لغة العرب اسم للكراة والغلة . رضالخرج من الرقاب والخراج من األ
 ".الخراج بالضمان : " ومنه قول النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .وأرض الخراج تتميز عن أرض العشر في الملك والحكم
أحدها ما استأنف المسلمون إحياءه فهو : واألرضون آلها تنقسم أربعة أقسام

م فيها یذآر في إحياء أرض عشر ال یجوز أن یوضع عليها خراج، والكال

الموات من آتابنا هذا والقسم الثاني ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به، فتكون على 

وقال . مذهب الشافعي رحمه اهللا أرض عشر وال یجوز أن یوضع عليها خراج

أبو حنيفة اإلمام مخير بين أن یجعلها خراجًا أو عشرًا، فإن جعلها خراجًا لم 

والقسم . شر، وإن جعلها عشرًا جاز أن تنقل إلى الخراجیجز أن تنقل إلى الع

الثالث ما ملك من المشرآين عنوة وقهرًا، فيكون على مذهب الشافعي رحمه اهللا 

غنيمة تقسم بين الغانمين وتكون أرض عشر ال یجوز أن یوضع عليها خراج، 

 وقل أبو حنيفة یكون. وجعلها مالك وفقًا على المسلمين بخراج یوضع عليها

والقسم الرابع ما صولح عليه المشرآون من أرضهم . اإلمام خيرًا بين األمرین

 .فهي األرض بوضع الخراج عليها وهي على ضربين

أحدهما ما خال عنه أهله حصلت للمسلمين بغير قتل فتصير وفقًا على مصالح 

المسلمين ویضرب عليها الخراج ویكون أجرة تقر على األبد وإن لم یقدر بمدة 
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 فيها من عموم المصلحة وال یتغير بإسالم وال ذمة، وال یجوز بيع رقابها لما

 .اعتبارًا لحكم الوقوف

والضرب الثاني ما أقام فيه أهله وصولحوا على إقراره في أیدیهم بخراج 

أحدهما أن ینزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا : یضرب عليهم فهذا على ضربين

ن آالذي انجلى عنه أهله، ویكون الخراج فتصير هذه األرض وقفًا على المسلمي

المضروب عليهم أجرة ال تسقط بإسالمهم وال یجوز لهم بيع رقابهم، ویكونون 

أحق بها ما أقاموا على صلحهم وال تنتزع من أیدیهم سواء أقاموا على شرآهم 

أم أسلموا آما ال تنتزع األرض المستأجرة من ید مستأجرها، وال یسقط عنهم 

 جزیة رقابهم إن صاروا أهل ذمة مستوطنين وإن لم ینتقلوا إن بهذا الخراج

الذمة وأقاموا على حكم العهد لم یجز أن یقروا فيها ستة وجاز إقرارهم فيها 

 .دونها بغير جزیة

والضرب الثاني أن یستبقوها على أمالآهم وال ینزلوا عن رقابها ویصالحوا 

ذ منهم ما أقاموا على شرآهم عنها بخراج یوضع عليها، فهذا الخراج جزیة تؤخ

وتسقط عنهم بإسالمهم ویجوز أن ال یؤخذ منهم جزیة رقابهم، ویجوز لهم بيع 

هذه األرض على من شاءوا منهم أو من المسلمين أو من أهل الذمة، فإن 

تبایعوها فيما بينهم آانت على حكمها في الخراج وإن بيعت على مسلم سقط عنه 

احتمل أن ال یسقط عنه خراجها لبقاء آفره، وإن بيعت على ذمي : خراجها

واحتمل أن یسقط عنه خراجها بخروجه بالذمة عن عقده من صولح عليها ثم 

ینظر في هذا الخراج الموضوع عليها، فإن وضع على مسائح الجربان بأن 
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یؤخذ من آل جریب قدر من ورق أو حب، فإن سقط عن بعضها بإسالم أهله 

یضم إليه خراج ما سقط الجربان، فمذهب الشافعي آان ما بقي على حكمه وال 

أنه یحط عنهم من مال الصلح ما سقط منه بإسالم أهله، وقال أبو حنيفة یكون 

فأما قدر . مال الصلح باقيًا بكماله وال یسقط عن هذا المسلم ما خصه بإسالمه

الخراج المضروب فيعتبر بما تحتمله األرض، فإن عمر رضي اهللا عنه حين 

لخراج على سواد العرق في بعض نواحيه على آل جریب قفيزًا ودرهمًا وضع ا

وجرى في ذلك على ما استوفقه من رأي آسرى بن قباذ، فإنه أول من مسح 

وراعى ما تحتمله . السواد ووضع الخراج وحدد الحدود ووضع الدواوین

األرض من غير حيف بمالك وال إجحاف بزارع وأخذ من آل جریب قفيزًا 

 وآان القفيز وزنه ثمانية أرطال ثمنه ثالثة درهم، وزن المثقال، النتشار ودرهمًا

 : ذلك بما ظهر في جاهلية العرب قال زهير بن أبي سلمى من الطویل

 قرى بالعراق من قفيز ودرهم  فتغلل لكم ما ال تغل ألهلـهـا
ثمان وضرب عمر رضي اهللا عنه على ناحية أخرى غيرها غير هذا القدر، فاستعمل ع

ابن حتيف عليه وأمره بالمساحة ووضع ما تحتمله األرض من خراجها، فمسح ووضع 
على آل جریب من الكرم والشجر الملتف عشر دراهم، ومن النخل ثمانية دراهم، ومن 

قصب السكر ستة دراهم، ومن الرطبة خمسة دراهم، ومن البر أربعة دراهم، ومن 
لخطاب رضي اهللا عنه فأمضاه وعمل في الشعير درهمين وآتب بذلك إلى عمر بن ا

نواحي الشام على غير هذا فعلم أنه راعى في آل أرض ما تحتمله وذلك یجب أن یكون 
واضع الخراج بعده یراعي في آل أرض ما تحتمله، فإنها تختلف من ثالثة أوجه یؤثر 

 أحدها یختص باألرض من جودة یزآو بها: آل واحد منها في زیادة الخراج ونقصانه
الثاني ما یختص بالزرع مع اختالف أنواعه من . زرعها أو رداءة یقل بها ریعها

الحبوب والثمار، فمنها ما یكثر ثمنه، ومنها ما یقل ثمنه، فيكون الخراج بحسبه، والثالث 
ما یختص بالسقي والشرب، ألن ما التزم المؤنة في سقيه بالتواضح والدوالي ال یحتمل 

 .ي السيوح واألمطارمن الخراج ما یحتمله سق
أحدها ما سقاه اآلدميون بغير آلة آالسيوح : وشرب الزرع واألشجار ینقسم أربعة أقسام

من العيون واألنهار یساق إليها فيسيح عليها عند الحاجة ویمنع منها عند االستغناء وهذا 
 ودواليب والقسم الثاني ما سقاه اآلدميون بآلة من نواضح. أوفر المياه منفعة وأقلها آلفة
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والقسم الثالث ما سقته السماء بمطر أو . أو دوالي وهذا أآثر المياه مؤنة وأشقها عمًال
والقسم الرابع ما سقته األرض بنداوتها وما استمكن من الماء : ثلج أو طل ویسمى العذى

في قرارها فيشرب زرعها وشجرها بعرقه ویسمى البل، فأما الغيل وهو ما شرب بالقناة 
وإن لم یسح فهو من القسم الثاني، وأما الكظائم فهو ما . فهو من القسم األولفإن ساح 

شرب من اآلبار، فإن نضج منها بالغروب فهو من القسم الثاني، وإن استخرج من القناة 
وإذا استقر ما ذآرنا فال بد لواضع الخراج من اعتبار ما . فهو غيل یلحق بالقسم األول
من اختالف األرضين واختالف الزروع واختالف السقي وصفناه من األوجه الثالثة، 

ليعلم قدر ما تحمله األرض من خراجها، فيقصد العدل فيها فيما بين أهلها وبين الفيء 
من غير زیادة تجحف بأهل الخراج وال نقصان یضر بأهل الفيء نظرًا للفریقين، ومن 

اق ویعدها لزیادة أثمانها الناس من اعتبر شرطًا رابعًا وهو قربها من البلدان واألسو
ونقصانها، هذا إنما یعتبر فيما یكون خراجه ورقًا وال یعتبر فيما یكون خراجه حبًا وتلك 
الشروط الثالثة تعتبر في الحب والورق، وإذا آان الخراج معتبرًا بما وصفنا فكذلك ما 

ي في اختلف قدره وجاز أن یكون خراج آل ناحية مخالفًا لخراج غيرها، وال یستقص
وضع الخراج غایة ما یحتمله، وليجعل فيه ألرباب األرض بقية یجبرون بها النوائب 

 .والحوائج
حكي أن الحجاج آتب إلى عبد الملك بن مروان یستأذنه في أخذ الفضل من أموال 
السواد فمنعه من ذلك وآتب إليه، ال تكن على درهمك لمأخوذ أحرص منك على 

 .ًا یعقدون بها شحومًادرهمك المتروك وأبق لهم لحوم
فإذا تقرر الخراج بما احتملته األرض من الوجوه التي قدمناها راعى فيها أصلح األمور 

والثاني أن یضعه على مسائح . أحدها أن یضعه على مسائح األرض: من ثالثة أوجه
والثلث أن یجعلها مقاسمة، فإن وضعه على مسائح األرض آان معتبرًا بالسنة . الزرع
ية وإن وضعه على مسائح الزرع آان معتبرًا بالسنة الشمسية، وإن جعله مقاسمه الهالل

آان معتبرًا بكمال الزرع وتصفيته، فإذا استقر على استقر على أخذها مقدار بالشروط 
المعتبرة فيه صار ذلك مؤبدًا ال یجوز أن یزاد فيه وال ینقص منه ما آانت األرضون 

 .على أحوالها في سقيها ومصالحها
أحدهما أن یكون حدوث : فإن تغير ومصالحها إلى الزیادة أو النقصان فذلك ضربان

الزیادة والنقصان بسبب من جهتهم، آزیادة حدثت بشق أنهار أو استنباط مياه، أو 
نقصان حدث لتقصير في عمارته؛ أو عدول عن حقوق ومصلحة، فيكو الخراج عليهم 

م فيه، ال ینقص منه لنقصانها، ویؤخذون العمارة بحاله ال یزاد عليهم فيه لزیادة عمارته
 :لئال یستدیم خرابها فتعطل

والضرب الثاني أن یكون حدوث ذلك من غير جهتهم؛ فيكون النقصان لشق انشق أو 
نهر تعطل، فإن آان سده وعمله ممكنًا وجب على اإلمام أن یعمله من بيت المال من 

مل، وإن لم یكن عمله فخراج تلك األرض سهم المصالح، والخراج ساقط عنهم ما لم یع
ساقط عن أهلها إذا عدم االنتفاع بها، فإن أمكن االنتفاع بها في غير الزراعة آمصائد أو 

مراع جازأ یستأنف وضع خراج عليها بحسب ما یحتمله الصيد والموعى وليست 
آاألرض الموات التي ال یجوز أن یوضع على مصائدها ومراعيها خراج، ألن هذه 

 .األرض مملوآة وأرض الموات مباحة
أما الزیادة التي أحدثها اهللا تعالى فكأنهار حصرها السيل وصارت األرض بها سائحة 
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بعد أن آانت تسقى بآلة، فإن آان هذا عارضًا ال یوثق بدوامه لم یجز أن یزاد في 
عمل الخراج وإن وثق بدوامه راعى اإلمام فيه المصلحة ألرباب الضياع وأهل الفيء و

 .في الزیادة أو المتارآة بما یكون عدًال بين الفریقين
وقال مالك ال خراج عليها . وخراج األرض إذا أمكن زرعها مأخوذ منها وإن لم تزرع

وقال أبو حنيفة یؤخذ منها إن آان مختارًا ویسقط عنها . سواء ترآها مختارًا أو معذورًا
یختلف باختالف الزروع أخذ منه فيما وإذا آان خراج ما أخل بزرعه . إن آان معذورًا

 .أخل بزرعه عن أقل ما یزرع فيها ألنه لو اقتصر على زرعه لم یعارض فيه
وإذا آانت أرض الخراج ال یمكن زرعها في آل عام حتى تراح في عام وتزرع في 
عام آخر روعي حالها في ابتداء وضع الحراج عليها واعتبر أصلح األمور ألرباب 

إما أن یجعل خراجها على الشطر من خراج : لفيء في خصله من ثالثالضياع وأهل ا
ما یزرع آل عام فيؤخذ من المزروع والمتروك وإما أن یمسح آل جریبين منها بجریب 

ليكون أحدهما للمزروع واآلخر للمتروك وإما أن یضعه بكماله على مساحة المزروع 
 .والمتروك ویستوفى من أربابه الشطر من زراعة أرضهم

وإذا آان خراج الزروع والثمار مختلفًا باختالف األنواع لزرع أو غرس ما لم ینص 
 .عليه اعتبر خراجه بأقرب المنصوصات به شبهًا ونفعًا

وإذا زرعت أرض الخراج ما یوجب العشر لم یسقط عشر الزرع بخراج األرض 
 أجمع بينهما وقال أبو حنيفة ال. وجمع فيها بين الحقين على مذهب الشافعي رحمه اهللا

واقتصر على أخذ الخراج وإسقاط العشر، وال یجوز أن تنفل أرض الخراج إلى العشر 
وإذا سقى بماء الخراج أرض عشر . وال أرض العشر إلى الخراج، وجوزه أبو حنيفة

آان المأخوذ منها عشرًا، وإذا سقي بماء العشر أرض خراج آان المأخوذ منها خراجًا 
 الماء، وقال أبو حنيفة یعتبر حكم الماء فيؤخذ بماء الخراج من اعتبارًا باألرض دون

أرض العشر الخراج ویؤخذ بماء العشر من أرض الخراج العشر اعتبارًا بالماء دون 
األرض واعتبارًا األرض أولى من اعتبار الماء ألن الخراج مأخوذ عن األرض 

م یعتبر في واحد منهما والعشر مأخوذ عن الزرع، وليس على الماء خراج وال عشر فل
وعلى هذا االختالف منع أبو حنيفة صاحب الخراج أن یسقى بماء العشر ومنع صاحب 

العشر أن یسقى بماء الخراج، ولم یمنع الشافعي رحمه اهللا واحدًا منهما أن یسقى بأي 
 .الماءین شاء

ألن وإن بنى في أرض الخراج أبنية من دور أو حوانيت آان خراج األرض مستحقًا، 
لرب األرض أن ینتفع بها آيف شاء، وأسقطه أبو حنيفة إال أن تزرع أو تغرس والذي 
أراه أن ماًال یستغنى عن بنيانه من مقامه في أرض الخراج لزراعتها عفو یسقط عنه 
 .خراجه، ألنه ال یستقر إال بمسكن یستوطنه، وما جاوز قدر الحاجة مأخوذ بخراجه

يرت فخراجها على المالك دون المستأجر والمستعير وإذا أوجرت أرض الخراج أو أع
 .وقال أبو حنيفة خراجها في اإلجازة على المالك وف العاریة على المستعير

وإذا اختلف العامل ورب األرض في حكمها فادعى العامل أنا أرض خراج وادعى ربها 
لف أنها أرض عشر وقولهما ممكن فالقول قول المالك دون العامل، فإن اتهم أح

استظهار ویجوز أن یعمل في مثل هذا االختالف على شواهد الدواوین السلطانية إذا علم 
وإذا ادعى رب األرض دفع . صحتها ووثق بكتابها وقلما یشكل ذلك إال في الحدود

الخراج لم یقبل منه قوله، ولو ادعى دفع العشر قبل قوله، ویجوز أن یعمل في دفع 
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ية إذا عرف صحتها اعتبار بالعرف المعتاد فيها ومن الخراج على الدواوین السلطان
أعسر بخراجه أنظر به إیساره وقال أبو حنيفة یجب بإیساره ویسقط باإلعسار وإذا مطل 

فإن لم . بالخراج مع إیسار حبس به إال أن یوجد له مال فيباع عليه في خراجه آالمدیون
ها باع منها عليه بقدر یوجد له غير رض الخراج فإن آان السلطان یرى جواز بيع

خراجها؛ وإن آان ال یرى ذلك أجراها عليه واستوفى الخراج من مستأجرها، فإن 
وإذا عجز رب األرض من . زادت األجرة زیادتها، وإن نقصت آان عليه نقصانها

عمارتها قيل له إما أن تؤجرها أو ترفع یدك عنها لتدفع إلى من یقوم بعمارتها ولم یترك 
 .إن دفع خراجها لئال تصير بالخراب مواتًاعلى خرابها و

وعامل الخراج یعتبر في صحة والیته الحریة واألمانة والكفایة، ثم یختلف حاله 
باختالف والیته فإن تولى وضع الخراج اعتبر فيه أن یكون فقيهًا من أهل االجتهاد وإن 

 الخراج في ولي جبایة الخراج صحت والیته وإن لم یكن فقيها مجتهدًا، ورزق عامل
مال الخراج، آما أن رزق عامل الصدقة في مال الصدقة من سهم العاملين وآذلك 

وأما أجرة القسام فقد اختلف الفقهاء فيها، فذهب الشافعي رحمه اهللا إلى . أجور المساح
: وقال أبو حنيفة. أجور قسام العشر والخراج مما في حق الذي استوفاه السلطان منهما

: وقال سفيان الثوري. ة العشر وغلة الخراج وسط من أصل الكيلأجور من یقسم غل
أجور العشر : وقال مالك. أجور الخراج على السلطان وأجور العشر على أهل األرض

 .على صاحب األرض وأجور الخراج على الوسط
والخراج حق معلوم على مساحة معلومة فاعتبر في العلم بها ثالثة مقادیر تنفي الجهالة 

. والثاني مقدار الدرهم المأخوذ به. حدها مقدار الجریب بالذراع المسموح بهأ: عنها
 .والثالث مقدار الكل المستوفى به

فأما الجریب فهو عشر قصبات في عشر قصبات، والقفيز عشر قصبات في قصبة 
والعشير قصبة في قصبة والقصبة ستة أذرع فيكون الجریب ثالثة آالف وستمائة ذراع 

يز ثالثمائة وستون ذراعًا مكسرة وهو عشر الجریب، والعشير ستة مكسرة، والقف
وثالثون ذراعًا وهو عشر القفيز وأما الذراع فاألذرع سبع أقصرها القاضية ثم اليوسفية 

ثم السوداء ثم الهاشمية الصغرى وهي الباللية ثم الهاشمية الكبرى وهي الزیادیة ثم 
 .العمریة ثم الميزانية
مى ذراع الدور فهي أقل من ذراع السوداء بإصبع وثلثي إصبع، وأول فأما القاضية وتس

 .من وضعها ابن أبي ليلى القاضي وبها یتعامل أهل آلواذي 
وأما اليوسفية وهي التي تذرع بها القضاة الدور بمدینة السالم فهي أقل من السوداء 

 .بثلثي إصبع وأول من وضعها أبو یوسف القاضي
هي أطول من ذراع الدور بإصبع وثلثي إصبع، وأول من وضعها وأما الذراع السوداء ف

الرشيد رحمه اهللا تعالى قدرها بذراع خادم أسود آان على رأسه وهي التي یعامل بها 
 .الناس في ذراع البز والتجارة واألبنية وقياس نيل مصر

ين وأما الذراع الهاشمية الصغرى وهي الباللية فهي أطول من الذراع السوداء بإصبع
وثلثي إصبع، وأول من أحدثها بالل بن أبي بردة وذآر أنها ذراع جده أبي موسى 

األشعري رضي اهللا عنه وهي أنقص من الزیادیة بثالثة أرباع عشر وبها یتعامل الناس 
 .بالبصرة والكوفة

وأما الهاشمية الكبرى وهي ذراع الملك وأول من نقلها إلى الهاشمية المنصور رحمه اهللا 
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فهي أطول من الذراع السوداء أصابع وثلثي إصبع فتكون ذراعًا وثمنًا وعشرًا تعالى 
بالسوداء، وتنقص عنها الهاشمية الصغرى بثالث أرباع عشر، وسميت زیادیة ألن 

 .زیادتها مسح بها أرض السواد وهي التي یذرع بها أهل األهواز 
 التي مسح بها أرض وأما الذراع العمریة فهي ذراع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

رأیت ذراع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه التي مسح : السواد وقال موسى بن طلحة
بها أرض السواد وهي ذراع وقبضة وإبهام قائمة قال الحكم بن عيينة إن عمر رضي 
اهللا عنه عمد إلى أطوالها ذراعًا وأقصرها وأوسطها فجمع منها ثالثة وأخذ الثلث منها 

ة وإبهامًا قائمة ثم ختم في طرفيه بالرصاص وبعث بذلك إلى حذیفة وزاد عليه قبض
 .وعثمان بن حنيف حتى مسحا بها السواد وآان أول من مسح بها بعده عمر بن هبيرة

وأما الذراع الميزانية فتكون بالذراع السوداء ذراعين وثلثي ذراع وثلثي إصبع وأول 
امل الناس فيها في ذراع البرائد من وضعها المأمون رضي اهللا عنه، وهي التي یتع

 .والمساآن واألسواق آراء األنهار والحفائر
وأما الدرهم فيحتاج فيه إلى معرفة وزن ونقده، فأما وزنه فقد استقر األمر في اإلسالم 

واختلف في : على أن وزن الدرهم ستة دوانيق ووزن آل عشرة دراهم سبعة مثاقيل
 قرم أن الدراهم آانت أیام الفرس مضروبة على سبب استقراره على هذا الوزن، فذآر

ثالثة أوزان منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطًا ودرهم وزنه اثنا عشر 
قيراطًا ودرهم وزنه عشرة قراریط فلما احتيج في اإلسالم إلى تقدیره في الزآاة أخذ 

بعة عشر قيراطًا الوسط من جميع األوزان الثالثة وهو اثنان وأربعون قيراطًا فكان أر
من قراریط المثقال فلما ضربت الدراهم اإلسالمية على الوسط من هذه األوزان الثالثة 

قيل في عشيرتها وزن سبعة مثاقيل، ألنها آذلك وذآر آخرون أن السبب في ذلك أن 
عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه لما رأى اختالف الدراهم وأن منها البعلي وهو ثمانية 

 اليمنى وهو دانق قال انظروا األغلب مما یتعامل به الناس من أعاله ومنها. دونق
وأدناها فكان الدرهم البغلي والدرهم الطبري فجمع بينهما فكانا اثني عشر دانقًا فأخذ 
نصفًا فكان ستة دوانق فجعل الدرهم اإلسالمي ثالثة أعشاره آان درهمًا فكل عشرة 

فأما النقص فمن . بعة عشر درهمًا وسبعاندراهم سبعة مثاقيل وآل عشرة مثاقيل أر
خالص الفضة وليس لمغشوشة مدخل في حكمه وقد آان الفرس عند فساد أمورهم 

فسدت نقودهم فجاء اإلسالم ونقودهم من العين والورق غير خالصة إال أنها آانت تقوم 
لدراهم في المعامالت مقام الخالصة وآان غشها عفوًا لعدم تأثيره بينهم إلى أن ضربت ا

اإلسالمية فتميز المغشوش من الخالص، واختلف في أول من ضربها في اإلسالم، فقال 
سعيد بن المسيب أن أول من ضرب الدراهم المنقرشة عبد الملك بن مروان وآانت 

قال أبو الزناد فأمر عبد الملك . الدنانير ترد رومية والدراهم ترد آسرویة وحميریة قليلة
وقال . یضرب الدراهم بالعراق فضربها سنة أربع وسبعينبن مروان الحجاج أن 

المدائي بل ضربها الحجاج في آخر سنة خمس وسبعين ثم أمر بضربها في النواحي سنة 
 .ست وسبعين، وقيل إن الحجاج خلصها تخليصًا لم یستقصه وآتب عليها

م ألن واختلف في تسميتها بذلك، فقال قو. وسميت مكروهة" اهللا أحد اهللا الصمد " 
وقال اآلخرون ألن . الفقهاء آرهوها لما عليها من القرآن وقد یحملها الجنب والمحدث

األعاجم آرهوا نقصانها فسميت مكروهة ثم ولي بعد الحجاج عمر بن هبيرة في أیام 
یزید بن عبد الملك فضربها أجود مما آانت ثم ولي بعده خالد بن عبد اهللا القسري فشدد 
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ده یوسف بن عمر فأفرط في التشدید فيها والتجوید فكانت في تجویدها وضرب بع
الهبيریة والخالدیة واليوسفية أجود نقود بني أمية، وآان المنصور رضي اهللا عنه ال 

 .یأخذ في الخراج من نقودهم غيرها
وحكى یحيى بن النعمان الغفاري عن أبيه أن أول من ضرب الدراهم مصعب 

 بن الزبير سنة سبعين على ضرب األآاسرة بن الزبير عن أمر أخيه عبد اهللا

وإذا خلص العين والورق من غش آان . وعليها برآة جانب والحجاج في جانب

هو المعتبر في النقود المستحقة والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق 

بسالمة طبعه المأمون من تبدیله وتلبيسه هو المستحق دون نقار الفضة وسبائك 

ال یوثق بهما إال بالسك والتصفية والمطبوع موثوق به ولذلك آان الذهب، ألنه 

هو الثابت في الذمم فيما یطلق من أثمان البيعات وقيم المتلفات، ولو آانت 

المطبوعة مختلفة القيمة مع اتفاقها في الجودة فطالب عامل الخراج بأعالها قيمة 

عدول عن ضربه نظر، فإن آان من ضرب سلطان الوقت أجيب إليه ألن في ال

مباینة له في الطاعة وإن آان من ضرب غيره نظر، فإن آان هو المأخوذ في 

خراج من تقدمه أجيب إليه استصحابًا لما تقدم، وإن لم یكن مأخوذًا فيما تقدم 

 .آانت المطالبة به غبنًا وحيفًا

وأما مكسور الدراهم والدنانير فال یلزم أخذه اللتباسه وجواز اختالطه ولذلك 

نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح، واختلف الفقهاء في آراهية آسرها، 

فذهب مالك وأآثر فقهاء المدینة إلى أنه مكروه ألنه من جملة الفساد في األرض 

وروي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه نهى عن آسر سكة . وینكر على فاعله

 .المسلمين الجاریة بينهم
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 الباب الرابع عشر 

 ف أحكامه من للبالدفيما تختل

 .حرم، وحجاز، وما عداهما: بالد اإلسالم وتنقسم على ثالثة أقسام

أما الحرم فمكة وما طاف بها من نصب حرمها وقد ذآرها اهللا تعالى باسمين في 

وهو الذي آف أیدیهم عنكم : " آتابه مكة وبكة، فذآر مكلة في قوله عز وجل

 ".م عليهم وأیدیكم عنهم ببطن مكة من عبد أن أظفرآ

إذا استخرجته عنه ألنها : ومكة مأخوذ من قولهم تمككت المخ من العظم تمككًا

تمك الفاجر عنها وتخرجه منها على ما حكاه األصمعي وأنشد قول الراجز في 

 : تلبيته

 وال تمكى مذحجًا وعكا  یا مكة الفاجر مكي مكا
 ".ي ببكة مبارآًا إن أول بيت وضع للناس للذ: " وذآر بكة في قوله عز وجل

قال األصمعي، وسميت بكة ألن الناس یبك بعضهم بعضًا فيها أي یدفع، وأنشد 

 : من الرجز

فخله حتى یبك بكـه  إذا الشریب أخذته أآه
هما لغتان والمسمى بهما واحد ألن : واختلف الناس في هذین االسمين فقال قوم

الزب لقرى المخرجين العرب تبدل الميم بالباء فتقول ضربة ال رب وضرب 

بل هما اسمان والمسمى بهما شيئان، ألن . وقال آخرون. وهذا قول مجاهد

اختالف األسماء موضوع الختالف المسمى، ومن قال بهذا اختلف في المسمى 
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أحدهما أن مكة اسم البلد آله وبكة اسم البيت وهذا قول إبراهيم : بهما على قولين

اني أن مكة الحرم آله وبكة المسجد وهذا قول والث. النخعي ویحيى بن أبي أیوب

آانت مكة في : وحكى مصعب بن عبد اهللا الزبيري قال. الزهري وزید بن أسلم

الجاهلية تسمى صالحًا ألمنها، وأنشد قول أبي سفيان بن حرب بن أمية البن 

 : الحضرمي من الوافر

فيكفيك الندامى من قـریش  أبا مطر هـلـم إال صـالح
 وتأمن أن یزورك رب جيش  لدة عـزت قـدیمـًاوتنزل ب

وحكى مجاهد أن من أسماء مكة أم زحم والباسة، فأما أم زحم فألن الناس بتزاحمون 
بهما ویتنازعون، وأما الباسة فألنها تبس من الحد فيها أي تحطمه وتهلكه، ومنه قول اهللا 

 ".وبست الجبال بسًا : " تعالى
وأصل مكة .  أنها تنس من ألحد فيها أي تطرده وتنفيهویروي الناسة بالنون ومعناه

وحرمتها ما عظمه اهللا سبحانه من حرمة بيته حتى جعلها ألجل البيت الذي أمر برفع 
 ".لتنذر أم القرى ومن حولها : " قواعده وجعله قبلة عبادة أم القرى آما قال اهللا سبحانه

عنهم أن سبب وضع البيت وحكى جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي رضي اهللا 
إني جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل فيها : " والطواف به أن اهللا تعالى قال للمالئكة

 ".من یفسد فيه ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون 
فغضب عليهم فعاذوا بالعرش فطافوا حوله سبعة أطواف یسترضون ربهم 

ال لهم ابنوا لي في األرض بيتًا یعوذ به من سخطت عليه من فرضي عنهم وق

بني آدم یطوف حوله آما فعلتم بعرشي فأرضى عنهم فبنوا له هذا البيت، فكان 

إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة " أول بيت وضع للناس قال اهللا تعالى 

 للعبادة، فلم یختلف أهل العلم أنه أول بيت وضع للناس" مبارآًا وهدى للعاملين 

وإنما اختلفوا هل آان أول بيت وضع لغيرها، فقال الحسن وطائفة قد آان قبله 

 .بيوت آبيرة، وقال مجاهد وقتادة لم یكن قبله بيت

أحدهما أن برآته بما یستحق من : تأویالن" مبارآًا " وفي قول تبارك وتعالى 

ع فيه الظبي والثاني أنه أمن لمن دخله حتى الوحش فيجتم. ثواب القصد إليه
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. أحدهما هدى لهم إلى توحيده: تحتمل تأویلين" وهدى للعالمين " والذئب 

 .والثاني إلى عبادته في الحج والصالة

 ".فيه آیات بينات مقام إبراهيم ومن دخله آان آمنًا " 

وآانت اآلیة في مقام إبراهيم تأثير قدميه فيه وهو حجر صلد، واآلیة في غير 

بة البيت عند مشاهدته، وامتناع الطير من العلو عليه، الخائف وهي: المقام

وما ? وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه، وما آان في الجاهلية من أصحاب الفيل

عطف عليه قلوب العرب في الجاهلية من تعظيمه، وأن من دخله من الجاهلية 

وهم غير أهل الكتاب وال متبعي شرع یلتزمون أحكامه حتى أن الرجل منهم 

یرى فيه قاتل أخيه وأبيه فال یطلبه بثأره فيه، وآل ذلك آیات اهللا تعالى آان 

 .ألقاها على قلوب عباده

تأویالن " ومن دخله آان آمنًا " وأما أمنه في اإلسالم ففي قوله سبحانه وتعالى 

أحدهما آمنًا من النار وهذا قول یحيى بن جعدة، والثاني آمنًا من القتل، ألن اهللا 

وقال أیضًا رسول . اإلحرام على داخله وحظر عليه أن یدخله محًالتعالى أوجب 

أحلت لي ساعة من : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين دخل مكة عام الفتح حالًال

وهللا على : " ثم قال" نهار ولم تحل ألحد من قبلي، وال تحل ألحد من بعدي 

 ".الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال 

عد أن صار في الصالة قبلة، ألن استقبال الكعبة في الصالة فجعل حجه فرضًا ب

 .فرض في السنة الثانية من الهجرة والحج فرض في السنة السادسة

وإذ قد تعلق بمكة للكعبة من أرآان اإلسالم عبادتان وباینت بحرمتها سائر 



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

 .البلدان وجب أن نصفها ثم نذآر حكم حرمها

وفان إبراهيم عليه الصالة والسالم؛ فإنه فأما بناؤها فأول من تواله بعد الط

وإذ یرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك : " سبحانه قال

 ".أنت السميع العليم 

فدل ما سأاله من القبول على أنهما آان ببنائها مأمورین، وسميت آعبة لعلوها 

 الكعب آعبًا لعلوه وآانت مأخوذ من قولهم آعبت المرأة إذا عال ثدیها ومنه سمي

الكعبة بعد إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم مع جرهم والعمالقة إلى أن انقرضوا 

 : حتى قال فيهم عامر بن الحارث من الطویل

أنيس ولم یسمر بمـكة سـامـر  آأن لم یكن بين الحجون إلى الصفا
رالعواث صروف الليالي والجدود  بلى نحن آنا أهلـهـا فـأبـادنـا

وخلفهم فيها قریش بعد استيالئهم على الحرام لكثرتهم بعد القلة وعزتهم بعد 

الذلة تأسيسًا ما یظهره اهللا تعالى فيهم من النبوة، فكان أول من جدد بماء الكعبة 

من قریش بعد إبراهيم عليه السالم قصي بن آالب وسقفها بخشب الدوم وجرید 

 : النخل قال األعشى من الطویل

بناها قصي جده وابن جرهـم  وبي راهب الشام والتيحلفت بث
ليرتحلن مني على ظهر شيهم  لئن شب نيران العداوة بينـنـا

 
ثم بنتها قریش بعده ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن خمس وعشرین سنة وشهد 
تى بناءها وآان بابها في األرض فقل أبو حذیفة بن المغيرة یا قوم ارفعوا باب الكعبة ح

ال تدخل إال بسلم فإنه ال یدخلها حينئذ إال من أردتم، فإن جاء أحد ممن تكرهون رميتم 
به فيسقط فكان نكاًال لمن رآه فعلت قریش ذلك، وسبب بنائها أن الكعبة استهدمت وآانت 

فوق القامة فأرادوا تعليتها وآان البحر قد ألقى سفينة لرجل من تجار الروم إلى جدة 
وآان في الكعبة حية یخافها الناس فخرجت فوق الكعبة فنزل طائر فأخذوا خشبها 

فاختطفها فقالت قریش إنا لنرجوا أن یكون اهللا سبحانه قد رضي ما أردنا فهدموها 
وبنوها بخشب السفينة وآانت على بنائها إلى حوصر بن الزبير بالمسجد من الحصين 

 زمن یزید بن معاویة فأخذ بن نمير وعسكر الشام حين حاربوه سنة أربع وستين في
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رجل من أصحابه نارًا في ليفة على رأس رمح وآانت الریح عاصفة فطارت شرارة 
فتعلقت بأستار الكعبة فأحرقتها فتصدعت حيطانها واسودت وتناثرت أحجارها فلما مات 

یزید وانصرف الحصين ابن نمير شاروا عبد اهللا بن الزبير أصحابه في هدمها وبنائها 
ه جابر بن عبد اهللا وعبيد ابن عمير وأتاه عبد اهللا بن عباس وقال ال تهدم بيت اهللا فأشار ب

تعالى فقال ابن الزبير أما ترى الحمام یقع على حيطان البيت فتناثرت حجارته ویظل 
أحدآم یبني بيته وال یبني بيت اهللا؛ أال إني هادمه بالغداة فقد بلغني أن رسول اهللا صلى 

لو آانت لنا سعة لبنيته على أس إبراهيم؛ ولجعلت له بابين شرقيًا : " الاهللا عليه وسلم ق
 ".وغربيًا 

فقال نعم أخبرتني أن ? وسأل األسود هل سمعت من عائشة رضي اهللا عنها في ذلك شيئًا
إن النفقة قصرت بقومك فاقتصروا؛ ولوال حدثان : " النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
فاستقر رأي ابن الزبير على هدمه فلما "  فيه ما تكروا عهدهم بالكفر لهدمته وأعدت

أصبح أرسل إلى عبيد بن عمير فقيل هو نائم فأرسل إليه وأیقظه وقال له أما بلغك أن 
إن األرض لتضج إلى اهللا تعالى من نومة العلماء في : " النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 ".الضحى 
ها فال تدع الناس بال قبلة، فلما هدمت قال فهدمها فأسل إليه ابن عباس إن آنت هادم

فقال جابر وزید صلوا إلى موضعها فهو القبلة، وأمر ابن ? الناس آيف نصلي بغير قبلة
الزبير بموضعها فستر ووضع الحجر في تابوت في خرقة حریر، قال عكرمة رأیته 

الحجبة في فإذا هو ذراع أو یزید وآان جوفه أبيض مثل الفضة؛ وجعل حلي الكعبة عند 
خزانة الكعبة، فلما أراد بناءها حفر من قبل الحطيم حتى استخرج أس إبراهيم عليه 

قالوا نعم فبناها على أس ? السالم فجمع الناس ثم قال هل تعلمون أن هذا أس إبراهيم
إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم وأدخل فيها الحجر ستة أذرع وترك منه أربعًا وقيل أدخل 

ك ثالثًا وجعل لها بابين ملصوقين باألرض شرقيًا وغربيًا یدخل من سبعة أذرع وتر
واحد ویخرج من اآلخر وجعل على بابهما صفائح الذهب وجعل مفاتيحها من ذهب 

وآان ممن حضر بناءها من رجال قریش أبو الجهم بن حذیفة العدوي فقال عملت في 
خرى في اإلسالم بقوة آبير فان بناء الكعبة مرتين واحدة في الجاهلية بقوة غالم نفاع وأ

وذآر الزبير ابن بكار أن عبد اهللا بن الزبير وجد في الحجر صفائح حجارة خضر قد 
أطبق بها على قبر فقال له عبد اهللا بن صفوان هذا قبر نبي اهللا إسماعيل عليه السالم 

 حاربه فكف عن تحریك تلك الحجارة، ثم بقيت الكعبة في أیام الزبير على حالها إلى أن
الحجاج وحصره في المسجد ونصب عليه المنجانيقات إلى أن ظفر به وقد تصدع بناء 

الكعبة بأحجار المنجنيق فهدمها الحجاج وبناها بأمر عبد الملك بن مروان وأخرج 
الحجر منها وأعادها إلى بناء قریش على ما هي عليه اليوم فكان عبد الملك بن مروان 

 .بن الزبير من أمر الكعبة وبنائها ما تحملهیقول وددت أني آنت حملت ا
: " وأما آسوة الكعبة فقد روي أبو هریرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

 ".إن أول من آسا البيت سعد اليماني 
ثم آساها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثياب اليمانية ثم آساها عمر بن 

لقباطي ثم آساها یزید بن معاویة الدیباج الخطاب وعثمان رضي اهللا عنهما ا
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وحكى محارب ابن دثار أن أول من آسا الكعبة الدیباج خالد بن . الخسرواني

جعفر بن آالب أصاب لطيمة في الجاهلية وفيها نمط دیباج فناطه بالكعبة، ثم 

آساها ابن الزبير والحجاج الدیباج، ثم آساها بنو أمية في بعض أیامها الحلل 

نت على أهل نجران في حربهم، وفوقها الدیباج ثم جدد المتوآل رخام التي آا

الكعبة وأزرها بفضة وألبس سائر حيطانها وسقفها بذهب ثم آسا أساطينها 

 .الدیباج؛ ثم لم یزل الدیباج آسوتها في الدولة العباسية بأسرها

رسول وأما المسجد الحرام فقد آان فناء حول الكعبة للطائفين ولم یكن عل عهد 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه جدار یحيط به، فلما 

استخلف عمر رضي اهللا عنه وآثر الناس وسع المسجد واشترى دورًا هدمها 

وزداها فيه وهدم على قومن جيران المسجد أبوا أن یبيعوا ووضع لهم األثمان 

ون القامة وآانت المصابيح حتى أخذوها بعد ذلك واتخذ للمسجد جدار قصيرًا د

توضع عليه، وآان عمر رضي اهللا عنه أول من اتخذ جدارًا للمسجد، فلما 

استخلف عثمان رضي اهللا عنه ابتاع منازل، فوسع بها المسجد وأخذ منازل 

أقوام ووضع لهم أثمانها فضجوا منه عند البيت فقال إنما جرأآم على حلمي 

ه هذا فأقررتم ورضيتم ثم أمر بهم إلى عنكم فقد فعل بكم عمر رضي اهللا عن

الحبس حتى آلمه فيهم عبد اهللا بن خالد بن أسد فخلى سبيلهم وبنى للمسجد 

األروقة حين وسعه، فكان عثمان رضي اهللا عنه أول من اتخذ للمسجد األروقة 

ثم إن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرخام، ثم 

 رحمه اهللا زاد في المسجد وبناه وزاد فيه المهدي رحمه اهللا بعده إن المنصور
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 .وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا

وأما مكة فلم تكن ذات منازل وآانت قریش بعد جرهم والعمالقة ینتجعون جبالها 

وأودیتها وال یخرجون من حرمها انتسابًا إلى الكعبة الستيالئهم عليها وتخصصًا 

فيه ویرون أنه سيكون لهم بذلك شأن، وآلما آثر فيهم العدد بالحرم لحلولهم 

ونشأت فيهم الریاسة قوي أملهم وعلموا أنهم سيتقدمون على العرب وآان 

فضالؤهم وذوو الرأي والتجربة منهم یتخيلون أن ذلك لریاسة في الدین 

وتأسيس لنبوة ستكون، ألنهم تمسكوا من أمور الكعبة بما هو بالدین أخص، 

من شعر بذلك منهم وألهمه آعب بن لؤي بن غالب وآانت قریش تجتمع فأول 

إليه في آل جمعة، وآان یوم الجمعة یسمى في الجاهلية عروبة فسماه آعب یوم 

وأما : الجمعة، وآان یخطب فيه على قریش فيقول على ما حكاه الزبير بن بكار

ار صاح، واألرض بعد، فاسمعوا وتعلموا وافهموا، واعلموا أن الليل ساج والنه

مهاد والجبال أوتاد، والسماء بناء والنجوم أعالم، واألولين آاآلخرین والذآر 

واألنثى زوج إلى أن یأتي ما یهيج، فصلوا أرحامكم واحفظوا أصهارآم وثمروا 

أموالكم فهل رأیتم من هالك رجع أو ميت انتشر، والدار أمامكم والظن ما 

كوا به فسيأتي له نبأ عظيم وسيخرج منه تقولون، حرمكم زینوه وعظموه وتمس

 : نبي آریم، ثم یقول من الطویل

سواء علينا ليلها ونهـارهـا  نهار وليل آل یوم بـحـادث
 وبالنعم الضافي علينا ستورها  یثوبان باألحداث فينا تـأوبـًا
لها عقد ما یستحيل مریرهـا  صروف وأنباء تقلب أهلهـا
خبيرها فيخبر أخبارًا صدوقًا  مـدعلى غفلة یأتي النبي مح
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أما واهللا لئن آنت فيها ذا سمع وبصر وید ورجل لتنصبت فيها تنصب : ثم یقول

 : الجمل وألرقلت فيها إرقال الفحل، ثم یقول من البيط

 حين العشيرة تبغي الحق خذالنا  یا ليتني شاهد فحواء دعـوتـه
 فصدقت وتصورتها النفوس فتحققت ثم وهذا من فطن اإللهامات التي تخيلتها العقول

انتقلت الریاسة بعده إلى قصي بن آالب فبنى بمكة دار الندوة ليحكم فيها بين قریش ثم 
فكانت أول دار بنيت : قال الكلبي. صارت الدار لتشاورهم وعقد األلویة في حروبهم

اإلسالم بمكة، ثم تتابع الناس فبنوا من الدور ما استوطنوه، وآلما قربوا من عصر 
ازدادوا قوة وآثرة عدد حتى دانت لهم العرب فصدقت المخيلة األولى في الریاسة 

عليهم، ثم بعث اهللا سبحانه نبيه رسوًال فصدقت المخيلة الثانية في حدوث النبوة فيهم 
فآمن به من هدى وجحد من عائد، وهاجر عنهم صلى اهللا عليه وسلم حين اشتد به األذى 

 . ثمان سنين من هجرته عنهمحتى عاد ظافرًا بعد
واختلف الناس في دخوله صلى اهللا عليه وسلم مكة عام الفتح هل دخلها عنوة أو صلحًا 
مع إجماعهم على أنه لم یغنم منها ماًال ولم یسب فيها ذریة، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى 

 عنوة أن یعفو أنه دخلها عنوة فعفا عن الغنائم ومن على السبي، وإن لإلمام إذا فتح بلدًا
عن غنائمه وممن على سبيه، وذهب الشافعي إلى أنه دخلها صلحًا عقده مع أبي سفيان 

من أغلق بابه آان آمنًا، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن : "آان الشرط فيه أن
 ".دخل دار أبي سفيان فهو آمن

ذآرهم وألجل عقد إال ستة أنفس استثنى قتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة وقد مضى 
الصلح لم یغنم ولم یسب، وليس لإلمام إذا فتح بلدًا عنوة أن یعفو عن غنائمه وال ممن 

على سبيه لما فيهما من حقوق اهللا تعالى وحقوق الغانمين فصارت مكة وحرمها حين لم 
 .تغنم أرض عشر إن زرعت ال یجوز أن یوضع عليها خراج

رتها، فمنع أبو حنيفة من بيعها وأجاز إجارتها في واختلف الفقهاء في بيع دور مكة وإجا
غير أیام الحج ومنع منهما في أیام الحج لروایة األعمش عن مجاهد أن النبي صلى اهللا 

 ".مكة حرام ال یحل بيع رباعها وال أجور بيوتها : " عليه وسلم قال
هللا عليه وذهب الشافعي رحمه اهللا إلى جواز بيعها وإجارتها، ألن رسول اهللا صلى ا

وسلم أقرهم عليها بعد اإلسالم بعدما آانت عليه قبله ولم یغنمها ولم یعارضهم فيها وقد 
هذه دار الندوة، وهي أول دار بنيت بمكة . آانوا یتبایعونها قبل اإلسالم وآذلك بعده

صارت بعد قصي لعبد الدار بن قصي وابتاعها معاویة في اإلسالم من عكرمة بن عامر 
عبد الدار بن قصي وجعلها دار اإلمارة وآانت من أشهر دار ابتيعت ذآرًا بن هشام بن 

وأنشرها في الناس خبرًا، فما أنكر بيعها أحد من الصحابة وابتاع عمر وعثمان رضي 
اهللا عنهما ما زاداه في المسجد من دور مكة تملك أهلها أثمانها، ولو حرم ذلك لما بذاله 

وتحمل روایة . عمل إلى وقتنا هذا فكان إجماعًا متبوعًامن أموال المسلمين ثم جرى به ال
مجاهد مع إرسالها على أنه ال یحل بيع رباعها وعلى أهلها تنبيهًا على أنها لم تغنم 

 .فتملك عليهم فذلك لم تبع وآذلك حكم اإلجارة
وحده من طریق المدینة دون التنعيم عند : أما الحرم فهو ما أطاف بمكة من جوانبها

ني نفار على ثالثة أميال، ومن طریق العراق على ثنية جبل بالمنقطع على سبعة بيوت ب
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أميال، ومن طریق الجعرانة بشعب آل عبد اهللا بن خالد على تسعة أميال، ومن طریق 
الطائف على عرفة من بطن نمرة على سبعة أميال، ومن طریق جدة منقطع العشائر 

عالى حرمًا لما اختص به من التحریم وباین على عشرة أميال، فهذا حد ما جعله اهللا ت
یعني " وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا آمنًا : " قال اهللا عز وجل: بحكمه سائر البالد

 .مكة وحرمها
ألنه آان وادیًا غير ذي زرع، فسأل اهللا تعالى أن یجعل " وارزق أهله من الثمرات " 

 العيش، فأجابه اهللا تعالى إلى ما سأل، ألهله األمن والخصب ليكونوا بهما في رغد من
 .فجعله حرمًا آمنًا یتخطف الناس من حوله، وجبا إليه ثمرات آل بلد حتى جمعها فيه

واختلف الناس في مكة وما حولها هل صارت حرمًا آمنًا بسؤال إبراهيم عليه السالم أو 
إبراهيم عليه السالم أنها لم زل حرمًا آمنًا بسؤال : أحدهما: آانت قبل آذلك على قولين

نم الجبابرة والمسلطين ومن الخسوف والزالزل، وإنما سأل إبراهيم عليه السالم ربه 
سبحانه أن یجعله حرمًا آمنًا من الجدب والقحط وأن یرزق أهله من الثمرات لروایة 

 :سعيد بن أبي سعيد قال
هي حرام إلى یوم أیها الناس إن اهللا سبحانه حرم مكة یوم خلق السموات واألرض، ف" 

القيامة ال یحل المريء یؤمن باهللا واليوم اآلخر أن یسفك بها دمًا أو یعضد بها شجرًا، 
وإنها ال تحل ألحد بعدي ولم تحل لي إال في هذه الساعة غضبًا على أهلها، أال وهي قدر 

ا جعب على حالها باألمس، أال ليبلغ الشاهد الغائب، فمن قال إن رسول اهللا قد قتل به
 ".أحدًا فقولوا إن اهللا تعالى قد أحلها لرسوله ولم یحلها لك 

أن مكة آانت حالًال قبل دعوة إبراهيم عليه السالم آسائر البالد وأنها : والقول الثاني
صارت بدعوته حرمًا آمنًا حين حرمها، آما صارت المدینة بتحریم رسول اهللا صلى اهللا 

، لروایة األشعث عن نافع عن أبي هریرة قال عليه وسلم حرامًا بعد أن آانت حالًال
إن إبراهيم عليه الصالة والسالم آان عبد اهللا وخليله، : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأني عبد واهللا ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدینة ما بين ال بيتها 
 ".شجر إال لعلف بعير عضاهها وصيدها، وال یحمل بها سالح لقتال، وال یقطع بها 

والذي یختص به الحرم من األحكام التي تباین بها سائر البالد خمسة أحكام أحدها أن 
الحرم ال یدخل محل قدم إليه حتى یحرم لدخوله إما بحج أو بعمرة یتحلل بها من 

وقال أبو حنيفة یجوز أن یدخلها المحل إذا لم یرد حجًا أو عمرة، وفي قول . إحرامه
أحلت لي ساعة من نهار لم " ليه الصالة والسالم حين دخل مكة عام الفتح حالًال النبي ع

مما یدل على وجوب اإلحرام على داخلها، إال أن یكون ممن یكثر " تحل ألحد بعدي 
الدخول إليها لمنافع أهلها آالحطابين والسقایين الذین یخرجون منها غدوة ویعودون إليها 

لين لدخول المشقة عليهم في اإلحرام آلما دخلوا فإن علماء عشية، فيجوز لهم دخولها مح
مكة أقروهم على دخولها محلين فخالفوا حكم من عداهم، فإن دخل القادم إليها حالًال فقد 
أثم وال قضاء عليه وال دم، ألن القضاء متعذر؛ فإنه إذا خرج للقضاء آان إحرامه الذي 

یكون قضاء عن دخوله األول فتعذر القضاء یستأنفه مختصًا بدخول الثاني فلم یصح أن 
وأعوز فسقط، وأما الدم فال یلزمه الدم ألن الدم یلزم جبران النسك وال یلزم جبرانًا 

 .ألصل النسك
أن ال یحارب أهلها لتحریم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتالهم، فإن : والحكم الثاني

حریم قتالهم مع بغيهم ویضيق عليهم بغوا على أهل العدل، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى ت



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

والذي عليه أآثر الفقهاء أنهم . حتى یرجعوا عن بغيهم ویدخلوا في أحكام أهل العدل
یقاتلون على بغيهم إذا لم یمكن ردهم عن البغي إال بقتال ألن قتال أهل البغي من حقوق 

 أن تكون اهللا تعالى التي ال یجوز أن تضاع، وألن تكون محفوظة في حرمة أولى من
 .مضاعفة فيه

فأما إقامة الحدود في الحرم فذهب رحمه اهللا إلى أنها تقام فيه على من أتاها وال یمنع 
الحرم من إقامتها سواء أتاها في الحرم أو في الحل ثم لجأ إلى الحرم وقال أبو حنيفة إن 

يه فيه وألجئ وإن أتاها في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم یقم عل. أتاها في الحرم أقيمت فيه
 .إلى الخروج معه فإذا خرج أقيمت عليه

تحریم صيده على المحرمين والمحلين من أهل الحرم من طرأ إليه، فإن : والحكم الثالث
أصاب في صيده وجب عليه إرساله، فإن تلف في یده ضمنه بالجزاء آالمحرم، وهكذا 

كذا لو رمي من الحل لو رمي من الحرم صيدًا في الحل ضمنه ألنه قاتل في الحرم وه
صيدًا في الحرم ضمنه ألنه مقتول في الحرم، ولو صيد في الحل ثم أدخل الحرم آان 
حم ال له عند الشافعي رحمه اهللا، وحرامًا عليه عند أبي حنيفة، وال یحرم قتل ما آان 

 .مؤذیًا من السباع وحشرات األرض
وال یحرم قطع ما غرسه اآلدميون والحكم الرابع یحرم قطع شجرة الذي أنبته اهللا تعالى، 

آما ال یحرم فيه ذبح األنيس من الحيوان، وال یحرم رعي خاله، ویضمن عاقطعه من 
محظور شجره، فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والشجرة الصغيرة بشاة، والغصن من 

آل واحد منهما یسقطه من ضمان أصله، وال یكون ما استخلف بعد قطع األصل مسقطًا 
 .ألصللضمان ا

الحكم الخامس أن ليس لجميع من خالف دین اإلسالم من ذمي أو معاهد أن یدخل الحرم 
ال مقيمًا فيه وال مارًا به وهذا مذهب الشافعي رحمه اهللا وأآثر الفقهاء، وجوز أبو حنيفة 

إنما المشرآون نجس فال یقربوا : " دخولهم إليه إذا لم یستوطنوه، وفي قوله تعالى
 ". بعد عامهم هذا المسجد الحرام

نص یمنع ما عداه، فإن دخله مشرك عزر إن دخله بغير إذن ولم یستبح قتله، وإن دخله 
بإذن لم یعذر وأنكر على اآلذان له، وعزر إن اقتضت حالة التعزیر وأخرج منه 

المشرك آمنًا، وإذا أراد المشرك دخول الحرم ليسلم فيه منع منه حتى یسلم قبل دخوله، 
شرك في الحرم حرم دفنه فيه ودفن في الحل، فإن دفن في الحرم نقل إلى وإذا مات م

الحل إال أن یكون قد بلي فيترك فيه آما ترآت أموات الجاهلية، وأما سائر المساجد 
وقال . فيجوز أن یؤذن لهم في دخولها ما لم یقصد الدخول استبذالها بأآل أو نوم فيمنعوا

 .ها بحالمالك ال یجوز أن یؤذن لهم في دخول
سمي حجازًا ألنه حجز بين نجد وتهامة، وقال ابن : وأما الحجاز فقد قال األصمعي

 .سمي حجازًا لما احتجز به من الجبال: الكلبي
أحدها أن ال یستوطنه : وما سوى الحرم منه مخصوص من سائر البالد بأربعة أحكام

عبد اهللا بن عتبا بن مشرك من ذمي وال معاهد، وجوزه أبو حنيفة وقد روى عبيد اهللا 
آان آخر ما عهد به رسول اهللا صلى : مسعود رحمه اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

 ".ال یجتمع في جزیرة العرب دینان : " اهللا عليه وسلم أن قال
وأجلى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أهل الذمة عن الحجاز، وضرب لمن قدم منهم 

یام ویخرجون بعد انقضائها فجرى به العامل واستقر عليه تاجرًا أو صانعًا مقام ثالثة أ
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الحكم فمنع أهل الذمة من استيطان الحجاز و الیمكنون من دخوله وال یقيم الواحد منهم 
في موضع منه أآثر من ثالثة أیام، فإذا انقضت صرف عن موضعه وجاز أن یقيم في 

 أآثر من ثالثة أیام عزر إن فإن أقام بموضع منه: غيره ثالثة أیام ثم یصرف إلى غيره
 .لم یكن معذورًا

والحكم الثاني أن ال تدفن أمواتهم وینقلوا إن دفنوا فيه إلى غيره، ألن دفنهم مستدام 
فصار آاالستيطان، إال أن یبعد مسافة إخراجهم منه ویتغيروا إن أخرجوا فيجوز ألجل 

 .الضرورة أن یدفنوا فيه
 صلى اهللا عليه وسلم بالحجاز حرمًا محظورًا ما بين والحكم الثالث أن لمدینة رسول اهللا

وأباحه أبو حنيفة وجعل المدینة . البتيها یمنع من تنفير صيده وعضد شجره آحرم مكة
آغيرها، وفيما قدمناه من حدیث أبي هریرة دليل على أن حرم المدینة محظور فإن قتل 

 .رهصيده وعضد شجره فقد قيل إن جزاءه سلب ثيابه، وقيل تعزی
والحكم الرابع أن أرض الحجاز تنقسم الختصاص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أحدهما صدقات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التي أخذها بحقيه، فإن : بفتحها قسمين
والحق الثاني أربعة أخماس الفيء الذي أفاده اهللا . أحد حقيه الخمس من الفيء والغنائم

عليه المسلمون بخبل وال رآاب، فما صار إليه بواحد من على رسوله مما لم یوجف 
هذین الحقين، فقد رضخ منه لبعض أصحابه وترك باقيته لنفقته وصالته ومصالح 

المسلمين، حتى مات عنه صلى اهللا عليه وسلم فاختلف الناس في حكمه بعد موته فجعله 
إلمام القائم مقامه في وجعله آخرون ل. قوم موروثًا عنه ومقسومًا على المواریث ملكًا

والذي عليه جمهور الفقهاء أنها صدقات محرمة الرقاب . حمایة البيضة وجهاد العدو
مخصوصة المنافع مصروفة في وجوه المصالح العامة، وما سوى صدقاته أرض عشر 

ال خراج عليها ألنها ما بين مغنوم ملك على أهله أو متروك لمن أسلم عليه، وآال 
 . خراج عليهاألمرین معشور ال

فأما صدقات النبي عليه الصالة والسالم فهي محصورة ألنه قبض عنها فتعينت وهي 
إحداها وهي أول أرض ملكها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصية مخيریق : ثمانية

حكى الواقدي أن مخيریق اليهودي آان حبرًا من علماء . اليهودي من أموال بني النضير
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم یوم أحد آانت له سبعة حوائط وهي بني النضير آمن برس

المبيت والصافية والدالل وجسنى وبرقة واألعراف والمسربة فوصى بها لرسول اهللا 
 .صلى اهللا عليه وسلم حين أسلم وقال معه بأحد حتى قتل رحمه اهللا

أفاءها اهللا على والصدقة الثانية أرضه من أموال بني النضير بالمدینة، وهي أول أرض 
رسوله فأجالهم عنها وآف عن دمائهم وجعل لهم ما حملته اإلجل من أموالهم إال الحلقة 
وهي السالح، فخرجوا بما استقلت إبلهم إلى خيبر والشام وخلصت أرضهم آلها لرسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ما آان ليامين بن عمير وأبي سعد بن وهب فإنهما أسلما قبل 

ثم قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما . فر فأحرز لهما إسالمهما جميع أموالهمالظ
سوى األرضين من أموالهم على المهاجرین األوليين دون األنصار إلى سهل بن حنيف 

وأبا دجانة سماك بن خرشة فإنهما ذآرا فقرًا فأعطاهما وحبس األرضين على نفسه 
نفق منها على أزواجه، ثم سلمها عمر إلى فكانت من صدقاته یضعها حيث یشاء وی

 .العباس وعلي رضوان اهللا عليهما ليقوما بمصروفها
نام : والصدقة الثالثة والرابعة والخامسة ثالثة حصون من خيبر ثمانية حصون
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والقموص وشق والنطاة والكتيبة والوطيح والساللم وحصن الصعب بن معاذ، وآان 
 عليه وسلم منها ناعم وعند قتل محمود بن مسلمة أول حصن فتحه رسول اهللا صلى اهللا

أخو محمد بن مسلمة والثاني القموص وهو حصن بن أبي الحقيق، ومن سببه اصفطى 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وآانت عند آنانة بن الربيع 

 عنقها صداقها، بن أبي الحقيق فأعتقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتزوجها وجعل
ثم حصن الصعب بن معاذ وآان أعظم حصون خيبر وأآثرها ماًال وطعامًا وحيوانًا، ثم 

شق والنطاة والكتيبة فهذه الحصون الستة فتحا عنوة، ثم افتتح الوطيح والساللم وهي 
آخر فتوح خيبر صلحًا بعد أن حاصرهم بضع عشر ليلة فسألوه أن یسير بهم ویحقن لهم 

 ذلك، وملك من هذه الحصون الثمانية ثالثة حصون الكتيبة والوطيح دماءهم ففعل
أما الكتيبة فأخذها بخمس الغنيمة، وأما الوطيح والساللم فهما مما أفاء اهللا عليه : والساللم

ألنه فتحها صلحًا فصارت هذه الحصون الثالثة بالفيء والخمس خالصة لرسول اهللا 
وقسم الخمسة الباقية بين الغانمين .  من صدقاتهصلى اهللا عليه وسلم فتصدق بها وآانت

وفي جملتها وادي خيبر ووادیا السریر ووادي حاضر على ثمانية عشر سهمًا، وآانت 
عدة من قسمت عليه ألفا وأربعمائة وهم أهل الحدیبية من شهد منهم خيبر ومن غاب 

ان فيهم مائتا عنها ولم یغب عنها إال جابر بن عبد اهللا قسم له آسهم من حضرها، وآ
فارس أعطاهم ستمائة سهم وألف ومائتا سهم أللف مائتي رجل، فكانت سهام جميعهم 

ألفا وثمانمائة سهم، أعطى لكل مائة سهمًا فلذلك صارت خيبر مقسومة على ثمانية عشر 
 .سهمًا

والصدقة السادسة النصف من فدك، فقد آان النبي صلى اهللا عليه وسلم لما فتح خيبر 
 فدك فصالحوه بسفارة محيصة بن مسعود على أن له نصف أرضهم ونخلهم جاءه أهل

یعاملهم عليه ولهم النصف اآلخر، فصار النصف منها من صدقاته معاملة مع أهلها 
بالنصف من ثمرتها والنصف اآلخر خالصًا لهم إلى أن أجالهم عمر بن الخطاب رضي 

 فدك ودفع إليهم نصف القيمة فبلغ اهللا عنه فيمن أجاله من أهل الذمة عن الحجاز، فقوم
ذلك ستين ألف درهم، وآان الذي قومها مالك بن التيهان وسهل بن أبي حثمة وزید بن 
ثابت فصار نصفها من صدقات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونصفها اآلخر لكافة 

 .المسلمين، ومصرف النصفين اآلن سواء
ألن ثلثها آان لبني عذرة وثلثيها لليهود والصدقة السابعة الثلث من أرض وادي القرى 

فصالحهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على نصفه، فصارت أثالثًا ثلثها لرسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم هو من صدقاته، وثلثها لليهود، وثلثها لبني عذرة إلى أن أجالهم 

ینار فدفعها إليهم عمر رضي اهللا عنه عنها وقوم حقهم فيها فبلغت قيمته تسعين ألف د
وقال لبني عذرة إن شئتم أدیتم نصف ما أعطيت ونعطيكم النصف فأعطوه وهو خمسة 

وأربعون ألف دینار فصار نصف الوادي لبني عذرة، والنصف اآلخر الثلث منه في 
صدقات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسدس منه لكافة المسلمين، ومصرف جميع 

 .النصف سواء
ثامنة موضع سوق بالمدینة یقال له مهر ولذا استقطعها مروان من عثمان والصدقة ال

رضي اهللا عنه فنقم الناس بها عليه، فاحتمل أن یكون إقطاع تضمين ال تمليك ليكون له 
في الجواز وجه، فهذه ثمان صدقات حكاها أهل السير ونقلها وجوه رواة المغازي، واهللا 

 .أعلم بصحة ما ذآرنا
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ذه الصدقات الثمانية من أمواله، فقد حكى الواقدي أن رسول اهللا صلى فأما ما سوى ه
اهللا عليه وسلم ورث من أبيه عبد اهللا أم أیمن الحبشية واسمها برآة، وخمسة أجمال 

وقطعة من غنم، وقيل ومواله شقران وابنه صالحًا وقد شهد بدرًا، وورث من أمه آمنة 
 شعب بني علي، وورث من زوجته خدیجة بنت وهب الزهریة دارها التي ولد فيها في

بنت خویلد رضي اهللا عنها دارها بمكة بين الصفا والمروة خلف سوق العطارین 
وأمواًال، وآان حكيم بن حزام اشترى لخدیجة زید بن حارثة من سوق عكاظ بأربعمائة 

أم درهم فاستوهبته منها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه وزوجه أم أیمن فولدت 
أیمن أسامة بعد النبوة، فأما الداران فإن عقيل بن أبي طالب باعهما بعد هجرة رسول اهللا 

فقال هل ? صلى اهللا عليه سلم فلما قدم مكة في حجة الوداع قيل له في أي داریك تنزل
ترك لنا عقيل من ربع فلم یرجع فيما باعه عقيل ألنه تغلب عليه ومكة دار حرب یومئذ 

 . المستهلك فخرجت هاتان الداران من صدقاتهفأجرى عليه حكم
وأما دور أزواج النبي عليه الصالة والسالم فقد آان أعطى آل واحدة منهن الدار التي 

تسكنها ووصى بذلك لهن، فإن آان ذلك منه عطية تمليك فهي خارجة من صدقاته، وإن 
سجد وال آان عطية سكنى وإرفاق فهي من جملة صدقاته، وقد دخلت اليوم في الم

 .أحسب منها ما هو خارج عنها
وأما رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآلته، فقد روى هشام الكلبي عن عوانة ابن 

الحكم أن أبا بكر الصدیق رضي اهللا عنه دفع إلى علي رضي اهللا عنه آلة رسول اهللا 
عن عائشة وروى األسود . صلى اهللا عليه وسلم ودابته وحذاءه وقال ما سوى ذلك صدقة

توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند : " رضي اهللا عنها قالت
فقد حكى أنها . فإن آانت درعه المعروفة بالبتراء" یهودي بثالثين صاعًا من شعير

آانت عند الحسين بن علي رضوان اهللا عليهما یوم قتل فأخذها عبيد اهللا بن زیاد، فلما 
 بن زیاد صارت الدرع إلى عباد بن الحصين الحنظلي، ثم إن خالد قتل المختار عبيد اهللا

بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد وآان أمير البصرة سأل عبادًا عنها فجحده إیاها فضربة 
مائة سوط فكتب إليه عبد الملك بن مروان مثل عباد ال یضرب إنما آان ینبغي أن یقتل 

 .لكأو یعفى عنه ثم ال یعرف للدرع خبر بعد ذ
أما البردة فقد اختلف الناس فيها، فحكى أبان بن ثعلب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

آان وهبها لكعب بن زهير واشتراها منه معاویة رضي اهللا عنه وهي التي یلبسها 
الخلفاء، وحكى ضمرة بن ربيعة أن هذه البردة أعطاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فأخذها منهم سعيد بن خالد بن أبى أوفى وآان عامًال عليهم من قبل أهل أیلة أمانا لهم 
مروان بن محمد فبعث بها إليه وآانت في خزائنه حتى أخذت بعد قتله، وقبل اشتراها 

 .أبو العباس السفاح بثالثمائة دینار
وأما القضيب فهو من ترآة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التي هي صدقة وقد صار 

 . من شعار الخالفةمع البردة
أما الخاتم فلبسه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي اهللا 

عنهم حتى سقط من یده في بئر فلم یجده، فهذا شرح ما قبض عنه رسول اهللا صلى اهللا 
 .عليه وسلم من صدقته وترآته

قسم أسل : انقسامها أربعة أقساموأما ما عدا الحرم والحجاز من سائر البالد، فقد ذآرنا 
عليه أهله فيكون أرض عشر، وقسم أحياه المسلمون فيكون بما أحيوه معشورًا، وقسم 
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وقسم صولح أهله عليه فيكون فيئًا یوضع عليه . أحرزه الغانمون عنوة فيكون معشرًا
ز أحدهما ما صولحوا على زوال ملكهم عنه فال یجو: وهذا القسم ینقسم قسمين. الخراج

والثاني . بيعه، ویكون الخراج أجرة ال تسقط بإسالم أهله فتؤخذ من المسلم وأهل الذمة
ما صولحوا على بقاء ملكهم عليه، فيجوز بيعه ویكون الخراج جزیة تسقط بإسالمهم 

 .ویؤخذ من أهل الذمة وال یؤخذ من المسلمين
فإنها أصل وإذ قد انقسمت البالد على هذه األقسام فسنشرح حكم أرض السواد 

حكم الفقهاء فيها بما یعتبر به نظائرها وهذا السواد یشار به إلى سواد آسرى 

الذي فتحه المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه من أرض 

العراق سمي سوادًا لسواده بالزرع واألشجار، ألنه حين تاخم جزیرة العرب 

 أرضهم إليه ظهرت لهم التي ال زرع فيها وال شجرة آانوا إذا أخرجوا من

خضرة الزرع واألشجار وهم یجمعون بين الخضرة والسواد في األسامي آما 

 : قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب وآان أسود اللون من الرمل

 أخضر الجلدة من نسل العرب  وأنا األخضر من یعـرفـنـي
حين خلت من جبال فسموا خضرة العراق سوادًا، وسمي عراقًا الستواء أرضه 

تعلو وأودیة تنخفض، والعراق في آالم العرب هو االستواء قال الشاعر من 

 : السریع

سياق من ليس له عراق  سقتم إلى الحق لهم وساقوا
أي ليس له استواء، وحد السواد طوًال من حدیثة الموصل إلى عبادان، وعرضه من 

فرسخًا وعرضه ثمانين فرسخًا فأما عذیب القادسية إلى حلوان یكون طوله مائة وستين 
العراق فهو في العرض مستوعب ألرض السواد عرفًا ویقصر عن طوله في العرف 

ألن أوله من شرقي دجلة العلث وفي غربيها حربي ثم یمتد إلى آخر أعمال الصرة من 
جزیرة عبادان فيكون طوله مائة وخمسة وعشرین فرسخًا یقصر عن السواد بخمسة 

خًا وعرضه مع تبعه في العرف ثمانون فرسخًا آالسواد قال قدامة بن جعفر وثالثين فرس
یكون ذلك مكسرًا عشرة آالف فرسخ وطول الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع 

المرسلة ویكون بذراع المساحة وهي الذراع الهاشمية تسعة آالف ذراع فيكون ذلك إذا 
ین ألف جریب وخمسمائة ضرب في مثل هو تكسير فرسخ في فرسخ اثنين وعشر

جریب، فإذا ضرب ذلك في عدد الفراسخ وهي عشرة آالف فرسخ بلغ مائتي ألف ألف 
وخمسة وعشرین ألف ألف جریب، یسقط منها بالتخمين مواضع التالل واآلآام والسباخ 
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واآلجام ومداس الطرق والمحاج ومجاري األنهار وعراض المدن والقرى ومواضع 
القناطر والشاذر وأنات والبنادر ومطارح القصب وأتاتين اآلجر األرجاء والبریدات، و

وغير ذلك الثلث وهو خمسة وسبعون ألف ألف جریب، یصير الباقي من مساحة العراق 
مائة ألف ألف وخمسين ألف ألف جریب یراح منها النصف ویكون النصف مزروعًا مع 

ما ذآره قدامة في مساحة ما في الجميع من النخل والكرم واألشجار، فإذا أضيف إلى 
العراق ما زاد عليها من بقية السواد وهو خمسة وثالثون فرسخًا آانت الزیادة على تلك 

المساحة قد ربعها فيصير ذلك مساحة جميع ما یصلح للزرع والغرس من أرض 
السواد، وفي المتعذر أن یستوعب زرع جميعه، وقد یتعطل منه بالعوارض والحوادث 

قد قيل إنه بلغت مساحة السواد في أیام آسرى قباذ مائة ألف ألف ما ال ینحصر، و
وخمسين ألف ألف جریب فكان مبلغ ارتفاعه مائتي ألف ألف وسبعة وسبعين ألف ألف 
درهم بوزن سبعة، ألنه آان یأخذ على آل جریب درهمًا وقفيزًا ثمنه ثالثة دراهم وزن 

ر رضي اهللا عنه من اثنين وثالثين المثقال، وأن مساحة ما آان یزرع منه على عهد عم
 .ألف ألف جریب إلى ستة وثالثين ألف ألف جریب

وإذ قد استقر ما ذآرناه من حدود السواد ومساحة مزارعه، فقد اختلف الفقهاء في فتحه 
فذهب أهل العراق إلى أنه فتح عنوة، لكن لم یقسمه عمر رضي اهللا عنه بين . وفي حكمه

 وضرب الخراج على أرضه، والظاهر من مذهب الشافعي الغانمين وأقره على سكانه
رحمه اهللا في السواد أنه فتح عنوة واقتسمه الغانمون ملكًا ثم استنزلهم عمر رضي اهللا 

عنه فنزلوا إال طائفة استطاب نفوسهم بمال عاوضهم به عن حقوقهم منه فلما خلص 
 الشافعي في واختلف أصحاب. للمسلمين ضرب عمر رضي اهللا عنه عليه خراجًا

حكمه، لمذهب أبو سعيد األصطخري في آثير منهم إلى أن عمر رضي اهللا عنه وقفه 
على آافة المسلمين وأقره في أیدي أربابه بخراج ضربه عل رقاب األرضين یكون 

أجرة لها تؤدى في آل عام وإن لم تقدر مدتها لعموم المصلحة فيها، وصارت بوقفه لها 
رسوله من خيبر والعوالي وأموال بني النضير، ویكون المأخوذ في حكم ما أفاء هللا على 

وال یكون . من خراجها مصروفًا في المصالح وال یكون فيئًا مخموسًا ألنه قد خمس
مقصورًا على الجيش ألنه وقف على عامة المسلمين فصار مصرفه في عموم 

ناطر وآراء مصالحهم التي منها أرزاق الجيش وتحصين الثغور وبناء الجوامع والق
األنهار وأرزاق من تعم بهم المصلحة من القضاة والشهود والفقهاء والقراء واألئمة 
والمؤذنين، فهذا یمنع من بيع رقابها وتكون المعارضة عليها باالنتفاع واالنتقال ألید 

وجواز التصرف ال لثبوت الملك إال على ما أحدث فيها من غرس وبناء، وقيل أن عمر 
 وقف السواد برأي علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي اهللا عنهما، رضي اهللا عنه

إن عمر رضي اهللا عنه حين : وقال أبو العباس بن سریج في نفر من أصحاب الشافعي
استنزل الغانمين عن السواد باعه على األآرة والدهاقين بالمال الذي وضعه عليها 

 مثله في عموم المصالح آما قبل خراجًا یؤدونه ي آل عام فكان الخراج ثمنًا، وجاز
 .بجواز مثله في اإلجارة وأن بيع أرض السواد یجوز ویكون البيع موجبًا للتمليك

وأما قدر الخراج المضروب عليها، فقد حكى عمرو بن ميمون أن عمر رضي اهللا عنه 
حين استخلص السواد بعث حذیفة على ما وراء دجلة وبعث عثمان بن حنيف على ما 

، قال الشعبي فمسح عثمان بن حنيف السواد فوجده ستة وثالثين ألف ألف دون دجلة
بلغني أن القفيز مكيال لهم : جریب فوضع على آل جریب درهمًا وقفيزًا، قال القاسم
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وروى قتادة عن أبي مخلد أن . یدعى الشبرقان، قال یحيى بن آدم هو المحتوم الحجاجي
عشرة دراهم وعلى آل جریب من النخل عثمان بن حنيف جعل على آل جریب م الكرم 

ثمانية دراهم، وعلى آل جریب من قصب السكر ستة دراهم، وعلى آل جریب من 
الرطبة خمسة دراهم، وعلى آل جریب من البر أربعة دراهم، وعلى آل جریب من 

الشعير درهمين فكان خراج البر والشعير في هذه الروایة مخالفًا لخراجهما في الروایة 
 وهذا الختالف النواحي بحسب ما تحتمل وآانت ذراع حذیفة وعثمان بن األخرى،

حنيف ذراع اليد وقبضة وإبهامًا ممدودًا، وآان السواد في أول أیام الفرس جاریًا على 
المقاسمة إلى أن مسحه ووضع الخراج عليه قباذ بن فيروز فارتفع له بالمساحة مائة 

 .وخمسون ألف ألف درهم بوزن المثقال
ن السبب في مساحته وإن آان م قبل جاریًا على المقاسمة ما حكي أنه وآا

خرج یومًا یتصيد فأفضى إلى شجر ملتف فدخل فيه للصيد فصعد إلى رابية 

یشرف منها على الشجر ليرى ما فيه من الصيد، فرأى امرأة تحفر في بستان 

هي تمنعه، فيه نخل ورمان مثمر ومعها صبي یرید أن یتناول شيئًا من الرمان و

: فقالت? فعجب منها وأنفذ إليها رسوًال یسألها عن سبب منع ولدها من الرمان

إن للملك حقًا لم یأت القاسم لقبضه ونخاف أن ینال منه شيئًا إال بعد أخذ حقه، 

فرق الملك لقولها وأدرآته رأفة برعيته فتقدم إلى وزرائه بالمساحة التي یقارب 

متد ید آل إنسان إلى ما یملكه في وقت حاجته إليه قسطها ما یحصل بالمقاسمة لت

فكان الفرس على هذا في بقية أیامهم وجاء اإلسالم فأقره عمر بن الخطاب على 

المساحة والخراج فبلغ ارتفاعه في أیامه مائة ألف ألف وعشرین ألف ألف 

درهم، وجباه عبيد اهللا بن زیاد مائة ألف ألف وخمسة وثالثين ألف ألف درهم 

شمه وظلمه، وجباه الحجاج مائة ألف ألف وثمانية عشر ألف ألف بغشمه بغ

وخرابه، وجباه عمر بن عبد العزیز رحمه اهللا مائة ألف ألف وعشرین ألف ألف 

بعدله وعمارته وآان ابن هبيرة یجبيه مائة ألف ألف سوى طعام الجند وأرزاق 

ن ألف ألف إلى المقاتلة، وآان یوسف ابن عمر یحصل منه في آل سنة من ستي
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سبعين ألف ألف، ویحتسب بعطاء نم قبله من أهل الشام ستة عشر ألف ألف، 

وفي نفقة البرید أربعة آالف درهم وهم في الطوارق ألف ألف، ویبقى في بيوت 

األحداث والعوانق عشرة آالف درهم وقال عبد الرحمن بن جعفر بن سليمان 

 ثالث مرات، فما نقص من مال ارتفاع هذا اإلقليم في الحقين ألف ألف ألف

الرعية زاد في مال السلطان، وما نقص من مال السلطان زاد في مال الرعية، 

ولم یزل السواد على المساحة والخراج إلى أن عدل لهم المنصور رحمه اهللا في 

الدولة العباسية عن الخراج إلى المقاسمة، ألن السعر نقص فلم تف الغالت 

جعله مقاسمة وأشار أبو عبيد اهللا على المهدي أن بخراجها وخرب السواد ف

یجعل أرض الخراج مقاسمة بالنصف إن سقي سيحًا وفي الدوالي على الثلث 

وفي الدواليب على الربع ال شيء عليهم سواه، وأن یعمل في النخل والكرم 

والشجر مساحة خراج تقدر بحسب قربه من األسواق والفرض ویكون البين 

ذا بلغ حاصل الغلة ما بقي بخراجين أخذ عنها خراجًا آامًال، مثل المقاسمة فإ

 .وإذا نقص ترك فهذا ما جرى في أرض السواد

والذي یوجبه الحكم أن خراجها هو المضروب عليها أوًال وتغييره إلى المقاسمة 

إذا آان لسبب حادث اقتضاه اجتهاد األئمة فيكون أمضى مع بقاء سببه وإال أعيد 

 عند زوال سببه، إذ ليس لإلمام أن ینقض اجتهاد من تقدمه، فأما إلى حاله األول

تضمين العمال ألموال العشر والخراج فباطل ال یتعلق به الشرع حكم، ألن 

العامل مؤتمن یستوفي ما وجب ویؤدي ما حصل فهو آالوآيل الذي إذا أدى 

یقتضي األمانة لم یضمن نقصانًا ولم یملك زیادة وضمان األموال بقدر معلوم 
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االقتصار عليه في تمل ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لوضع العمالة وحكم 

 .األمانة فبطل

وحكي أن رجًال أتى العباس رضي اهللا عنه یتقبل منه األبلة بمائة ألف درهم 

 .فضربه مائة سوط وصلبه حيًا تعزیرًا وأدبًا

بين صفتهم وقد خطب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه الناس فجمع في خطبته 

وصفة والیته عليهم وحكم المال الذي یليه بما هو الصواب المسموع والحق 

أیها الناس اقرءوا لقرآن تعرفوا به، واعملوا بما فيه تكونوا من : المتبوع، فقال

أهله، ولن یبلغ ذو حق أن یطاع في معصية اهللا، إال وإنه لن یبعد من رزق ولن 

 وإني ما وجدت صالح ما والني اهللا إال یقرب من أجل یقول المرء حقًا، أال

بثالث أداء األمانة واألخذ بالقوة والحكم بما أنزل اهللا، أال وأني ما وجدت صالح 

أن یؤخذ بحق؛ وأن یعطى في حق، وأن یمنع في حق، وأن : هذا المال إال بثالث

یمنع من باطل، أال وإني في مالكم آولي اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن 

 .قرت أآلت بالمعروف آترمم البهيمة األعرابيةافت

 الباب الخامس عشر 

 في إحياء الموات واستخراج المياه

ال یجوز إحياؤه إال بإذن : من أحيا مواتًا ملكه بإذن اإلمام وبغير إذنه، وقال أبو حنيفة
 ".ليس ألحد إال ما طابت به نفس إمامه : " اإلمام، لقول النبي عليه الصالة والسالم
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 ".من أحيا أرضًا مواتًا فهي له : " وفي قول النبي عليه الصالة والسالم
 .دليل على أن ملك الموات معتبر باألحياء دون إذن اإلمام

والموات عند الشافعي آل ما لم یكن عامرًا وال حریمًا لعامر فهو مات وإن آان متصًال 
: ه الماء، وقال أبو یوسفالموات ما بعد من العامر لم یبلغ: وقال أبو حنيفة. بعامر

الموات آل أرض إذا وقف على أدناها من العامر مناد بأعلى صوته لم یسمع أقرب 
الناس إليها في العامر، وهذان القوالن یخرجان عن المعهود في اتصال العمارات 

جيرانه من أهل عامر أحق : وقال مالك. ویستوي في إحياء الموات جيرانه واألباعد
باعد، وصفة اإلحياء، معتبرة بالعرف فيما یراد له اإلحياء ألن رسول اهللا بإحيائه من األ

صلى اهللا عليه وسلم أطلق ذآره إحالة على العرف المعهود فيه، فإن أراد إحياء الموات 
 .للسكنى آان إحياؤه بالبناء والتسقيف ألنه أول آمال العمارة التي یمكن سكناها

أحدها جمع التراب المحيط : عتبر فيه ثالثة شروطوإن أراد إحياءها للزرع والغرس ا
والثاني سوق الماء إليها إن آانت یبسًا وحبسه . بها حتى یصير حاجزًا بينها وبين غيرها

عنها إن آانت بطائح ألن إحياء لليبس بسوق الماء إليه، وإحياء البطائح بحبس الماء 
والحرث یجمع إثارة : اوالثالث حرثه. عنها حتى یمكن زرعها وغرسها في الحالين

المعتدل وآسح المستعلى وطم المنخفض، فإذا استكملت هذه الشروط الثالثة آمل 
ال یملكه حتى یزرعه أو : اإلحياء وملك المحيي، وغلط بعض أصحاب الشافعي فقال

یغرسه، وهذا فاسد ألنه بمنزلة السكنى التي ال تعتبر في تملك المسكون، فإن زارع 
ء من قام بحرثها وزراعتها آان المحيي مالكًا لألرض والمثير مالكًا عليها بعد اإلحيا

للعمارة، فإن أراد مالك األرض بيعها جاز وإن أراد مالك العمارة بيعها فقد اختلف في 
وقال . جوازه فقال أبو حنيفة إن آان له إثارة جاز له بيعها، وإن لم یكن له إثارة لم یجز

ى األحوال آلها ویجعل األآار شریكًا في األرض یجوز له بيع العمارة عل: مالك
ال یجوز له بيع العمارة بحال إال أن یكون له فيها أعيان قائمة : وقال الشافعي. بعمارته

آشجر أو زرع فيجوز له بيع األعيان دون اإلثارة، وإذا تحجر على موات آان أحق 
ه من المتحجر، فإن أراد بإحيائه من غيره، فإن تغلب عليه من أحياه آان المحيي أحق ب

المتحجر على األرض بيعها قبل إحيائها لم یجز على الظاهر من مذهب الشافعي، 
وجوزه آثير من أصحابه، ألنه لما صار بالتحجير عليها أحق بها جاز له بيعها 

آاألمالك، فعلى هذا لو باعها فتغلب عليها في ید المشتري من أحياها فقد زعم ابن 
الشافعي أن ثمنها ال یسقط عن المشتري لتلف ذلك في یده بعد هریرة من أصحاب 

وقال غيره من أصحابه القائلين بجواز بيعه إن الثمن یسقط عنه ألن قبضه لم . قبضه
یستقر، فأما إذا تحجر وساق الماء ولم یحرث فقد ملك الماء وما جرى فيه من الموات 

بيع ما جرى فيه الماء، وفي جواز وحریمه ولم یملك ما سواه وإن آان به أحق وجاز له 
 .بيع ما سواه من المحجور ما قدمناه من الوجهين

وما أحيي من الموات معشور ال یجوز أن یضرب عليه خراج سواء سقي بماء العشر 
إن ساق إلى ما أحياه ماء العشر آانت : وقال أبو حنيفة وأبو یوسف. أو بماء الخراج

ج آانت أرض خراج، وقال محمد بن الحسن إن أرض عشر، وإن ساق إليها ماء الخرا
آانت األرض المحياة على أنهار حفرتها األعاجم فهي أرض خراج، وإن آانت على 

أنهار أجراها اهللا عز وجل آدجلة والفرات فهي أرض عشر، وقد أجمع العراقيون 
أما على قول محمد . وغيرهم على أن ما أحيي من موات البصرة وسباخها أرض عشر
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لحسن فألن دجلة البصرة مما أجراه اهللا تعالى من األنهار وما عليها من األنهار بن ا
المحدثة فهي محياة احتفرها المسلمون في الموات وأما على قول أبي حنيفة فقد اختلف 

فجعل بعضهم العلة فيه أن ماء الخراج یغيض في : أصحابه في تعليل ذلك على قولين
سد ألن المد یفيد الماء العذب من البحر وال یمتزج بمائه دجلة والفرات، وهذا التعليل فا

وال تشر وإن آان المد شربها إال ماء دجلة والفرات، وقال أصحابه منهم طلحة بن آدم 
بل العلة فيه أن ماء دجلة البصرة فال یكون من ماء الخراج، ألن البطائح ليست من 

بالعراق انبطحت قبل اإلسالم فتغير أنهار الخراج، وهذا تعليل فاسد أیضًا ألن البطائح 
وسببه ما حكاه صاحب السير أن . حكم األرض حتى صارت مواتًا ولم یعتبر حكم الماء

ماء دجلة آان ماضيًا في الدجلة المعروفة باللغور الذي ینتهي إلى دجلة البصرة من 
أرض المدائن في منافذ مستقيمة المسالك محفوظة الجوانب وآان موضع البطائح اآلن 

مزارع وقرى ذات منازل فلما آان الملك قباذ بن فيروز انفتح في أسافل آسكر بثق 
عظيم أغفل أمره حتى غلب ماؤه وغرق من العمارات ما عاله فلما ولى أبو شروان ابنه 
أمر بذلك الماء فتزحم بالمسنيات حتى عاد بعض تلك األرض إلى عمارتها وآانت على 

لسنة التي بعث فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد ذلك سنة ست من الهجرة وهي ا
اهللا بن حذافة السهمي إلى آسرى رسوًال وهو آسرى أبرویز فزادت دجلة والفرات 

زیادة عظيمة لم یر مثلها فانبثقت بثواقًا عظامًا اجتهد أبرویز في سكرها حتى صلب في 
در للماء على حيلة ثم ورد یوم واحد سبعين سكارى وبسط األموال على اإلقطاع فلم یق

المسلمون العراق وتشاغلت الفرس بالحروب فكانت البثوق تنفجر فال یلتفت إليها 
ویعجز الدهاقين عن سدها فاتسعت البطيحة وعظمت، فلما ولي معاویة رضي اهللا عنه 

ولي مواله عبد اهللا بن دراج خراج العراق فاستخرج له من أرض البطائح ما بلغت غلته 
الف ألف درهم، واستخرج بعده حسان النبطي للوليد بن عبد الملك ثم لهشام من خمسة آ

بعده آثيرًا من أرض البطائح، ثم جرى للناس على هذا إلى وقتنا حتى صارت جوامدها 
وأآثر، وآان هذا التعليل من أصحاب أبي حنيفة مع ماشرحناه من أحوال البطائح عذرا 

ه من إجماعهم على أن ما أحيي من موات البصرة دعاهم إليه ما شاهدوا الصحابة علي
 .أرض عشر وما ذلك لعلة غير اإلحياء

وأما حریم ما أحياه من الموات لسكنى أو زرع فهو عند الشافعي معتبر بما ال تستغني 
حریم : وقال أبو حنيفة. عنه تلك األرض من طریقها وفائها ومجاري مائها ومغيضها

حریمها ما انتهى إليه صوت : وقال أبو یوسف. اؤهاأرض ما بعد منها ولم یبلغه م
المنادي من حدودها، ولو آان لهذین القولين وجه لما اتصلت عمارتان وال تالصقت 
داران وقد مصرت الصحابة رضي اهللا عنهم البصرة على عهد عمر رضي اهللا عنه 

 ذراعًا، وجعلوها خططًا لقبائل أهلها فجعلوا عرض شارعها األعظم وهو مربدها ستين
وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشرین ذراعًا، وجعلوا عرض آل زقاق سبعة 

أذرع، وجعلوا وسط آل خطة رحبة فسيحة لمرابط خيلهم وقبور موتاهم وتالصقوا في 
وقد روى بشير . المنازل ولم یفعلوا ذلك إال عن رأي اتفقوا عليه ونص ال یجوز خالفه

إذا تدارأ القوم في : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالبن آعب عن أبي هریرة أن رسول 
 ".طریق فليجعل سبعة أذرع 

وأما المياه المستخرجة فتنقسم ثالثة أقسام مياه األنهار ومياه آبار مياه عيون فأما األنهار 
 :فتنقسم ثالثة أقسام
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فرات أحدها ما أجراه اهللا تعالى من آبار األنهار التي یحتقرها اآلدميون آدجلة وال
ویسميان الرافدین فماؤهما یتسع للزرع وللشاربة، وليس یتصور فيه قصور عن آفایة 
وال ضرورة تدعو فيه إلى تنازع أو مشاحنة، فيجوز لمن شاء من الناس أن یأخذ منها 

لضيعته شربًا ویجعل من ضيعته إليها مغيضًا، وال یمنع من أخذ شرب وال یعارض في 
 .إحداث مغيض
أحدهما أن یعلو :  ما أجراه اهللا تعالى من صغار األنهار، وهو على ضربينوالقسم الثاني

ماؤها وإن لم یحبس ویكفي جميع أهله من غير تقصير، فيجوز لكل ذي أرض من أهله 
أن یأخذ منه شرب أرضه في وقت حاجته وال یعارض بعضهم بعضًا، فإن أراد قوم أن 

علوا إليه مغيض نهر آخر نظر، فإن یستخرجوا منه نهرًا یساق إلى أرض أخرى أو یج
والضرب الثاني أن . آان ذلك مضرًا بأهل هذا النهر منع منه، وإن لم یضر بهم لم یمنع

یستقل ماء هذا النهر وال یعلو للشرب إال بحبسه فلألول من أهل النهر أن یبتدئ بحبسه 
رضًا ليسقى أرضه حتى تكتفي منه وترتوي ثم یحبسه من یليه حتى یكون آخرهم أ

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قضى في شرب : " روى عبادة بن الصامت. آخرهم حبسًا
النخل من السيل أن لألعلى أن یشرب قبل األسفل ثم یرسل الماء إلى األسفل الذي یليه 

 ".آذلك حتى ینقضى األرضون 
ن وأما قدر ما یحبسه في الماء في أرضه، فقد روى محمد بن إسحاق عن أبي مالك ب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى في وادي مهزور أن یحبس : " ثعلبة عن أبيه
 ".الماء في األرض إلى الكعبين، فإذا بلغ إلى الكعبين أرسل إلى األخرى 

وقضى في سيل بطحان بمثل ذلك فقدره بالكعبين، وليس هذا القضاء منه : وقال مالك
 .مقدر بالحاجةعلى العموم في األزمان والبلدان، ألنه 

أحدها باختالف األرضين، فمنها ما یرتوي باليسير ومنها : وقد یختلف من خمسة أوجه
والثاني بإختالف ما فيها، فإن للزرع من الشرب قدرًا وللنخل : ماال یؤتوي إال بالكثير

والثالث باختالف الصيف والشتاء، فإن لكل واحد من الزمانين قدرًا، . واألشجار قدرًا
والخامس . ع باختالفها في وقت الزرع وقبله، فإن لكل واحد من الوقتين قدرًاوالراب

باختالف حال الماء في بقائه وانقطاعه، فإن المنقطع یؤخذ منه ما یدخر والدائم یؤخذ 
منه ما یستعمل، فالختالفه من هذه األوجه الخمسة لم یكن تحدیده بما قضاه رسول اهللا 

فلو سقى .  وآان معتبرًا بالعرف المعهود عند الحاجة إليهصلى اهللا عليه وسلم في أحدها
رجل أرضه أو فجرها فسال من مائها إلى أرض جاره فغرقها لم یضمن ألنه تصرف 
في ملكه بمباح، فإن اجتمع في ذلك الماء سمك آان الثاني أحق بصيده من األول ألنه 

 .في ملكه
ا أحيوه من األرضين فيكون النهر بينهم والقسم الثالث من األنهار ما احتفره اآلدميون لم

مالكًا مشترآًا آالزقاق المرفوع بين أهله ال یختص أحدهم بملكه، فإن آان هذا النهر 
بالبصرة یدخله ماء المد فهو یعم جميع أهله ال یتشاحون فيه التساع مائه وال یحتاجون 

 یقبض بعد االرتواء إلى حبسه لعلوه بالمد إلى الحد الذي ترتوي منه جميع األرضين ثم
في الجزر، وإن آان بغير البصرة من البالد التي ال مد فيها وال جزر فالنهر مملوك لمن 

احتفره من أرباب األرضين ال حق فيه لغيره في شرب منه وال مغيض، وال یجوز 
لواحد من أهله أن ینفرد بنصب عبارة عليه وال برفع مائه وال إدارة رحى فيه إال عن 

يع أهله الشتراآهم فيما هو ممنوع من التفرد به آما ال یجوز في الزقاق مرضاة جم
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المرفوع أن یفتح إليه بابًا، وال أن یخرج عليه جناحًا وال یمد عليه ساباطًا إال بمرضاة 
 .جميعهم

أحدها أن یتناوبوا عليه باألیام إن قلوا : ثم ال یخلو حال شربهم منه من ثالثة أقسام
ا، ویقترعوا إن تنازعوا في الترتيب حتى یستقر لهم ترتيب األول وبالساعات إن آثرو

ومن یليه ویختص آل واحد منهم بنوبته ال یشارآه غيره فيها، ثم هو من بعدها على ما 
 .ترتبوا

والقسم الثاني أن یقتسموا فم النهر عرضًا بخشبة تأخذ جانبي النهر ویقسم فيها حفور 
آل حفرة منها قدر ما استحقه صاحبها من خمس أو مقدرة بحقوقهم من الماء یدخل في 

 .عشر ویأخذه إلى أرضه على األدوار
والقسم الثالث أن یحفر آل واحد منهم في وجه أرضه شربًا مقدرًا لهم باتفاقهم أو على 

مساحة أمالآهم ليأخذ من ماء النهر قد حقه ویساوي فيه جميع شرآائه، وليس له أن 
وه وال لواحد منهم أن یؤخر شربًا مقدمًا، آما ليس لواحد من یزید فيه وال لهم أن ینقص

وليس له أن یقدم شربًا مؤخرًا وإن جاز أن . أهل الزقاق المرفوع أن یؤخر بابًا مقدمًا
یقدم بابًا مؤخرًا، ألن في تقدیم الباب المؤخر اقتصارًا على بعض الحق وفي تقدیم 

ا النهر المحفور في الموات فهو عند الشرب المؤخر زیادة على الحق، فأما حریم هذ
الشافعي معتبر بعرف الناس في مثله، وآذلك حكم القناة ألن القناة نهر باطن وقال أبو 

وحریم القناة ما لم یسح على وجه : قال أبو یوسف. حریم النهر ملقى طينه: حنيفة
 .األرض وآان جامعًا للماء ولهذا القول وجه مستحسن

أحدها أن یحفرها لسابلة فيكون ماؤها مشترآًا :  ثالثة أحوالوأما اآلبار فلحافرها
قد وقف عثمان رضي اهللا عنه بئر رومة فكان یضرب بدلوه مع . وحافرها فيه آأحدهم

الناس ویشترك في مائها إذا اتسع شرب الحيوان وسقى الزرع، فإن ضاق ماؤها عنهما 
يون والبهائم، فإن ضياق آان شرب الحيوان أولى به من الزرع ویشترك فيها اآلدم

 .عنهما آان اآلدميون بمائها أحق من البهائم
والحالة الثانية أن یحتفرها الرتفاقه بمائها آالبادیة إذا انتجعوا أرضًا وحفروا فيها بئرًا 

لشربهم وشرب مواشيهم آانوا أحق بمائها ما أقاموا عليها في نجعتهم وعليهم بذل 
يرهم فإذا ارتحلوا عنها صارت البئر سابلة فتكون الفضل من مائها للشاربين دون غ

خاصة االبتداء وعامة االنتهاء، فإن عادوا إليها بعد االرتحال عنها آانوا هم وغيرهم 
 .سواء فيها ویكون السابق إليها أحق بها

والحالة الثالثة أن یحتفرها لنفسه ملكًا فما لم یبلغ بالحفر إلى استنباط مائها لم یستقر ملكه 
يها، وإذا استنبط ماءها استقر ملكًا بكمال اإلحياء إال أن یحتاج إلى طي فيكون طيها عل

 .من آمال اإلحياء واستقرار الملك ثم یصير مالكًا لها ولحریمها
واختلف الفقهاء في قدر حریمها، فذهب الشافعي رحمه اهللا إلى أنه معتبر بالعرف 

ئر للناضح خمسون ذارعًا وقال أبو یوسف حریم الب: وقال أبو حنيفة. المعهود في مثلها
قال أبو یوسف . حریمها ستون ذراعًا إال أن یكون رشاؤها أبعد فيكون لها منتهى رشائها

وحریم بئر العطن أربعون ذراعًا، وهذه المقادیر ال تثبت إال بنص، فإن جاءها نص آان 
 ویكون داخًال في متبعًا وإال فهو معلول وللتقدیر بمنتهى الرشاء وجه یصح اعتباره

العرف المعتبر، فإذا استقر ملكه على البئر وحریمها فهو أحق بمائها واختلف أصحاب 
الشافعي هل یصير مالكًا له قبل استقائه وحيازته، فذهب بعضهم إلى أنه یجري على 
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ملكه في قراره قبل حيازته؛ آما إذا ملك معدنًا ملك ما فيه قبل أخذه، یجوز بيعه قبل 
وقال آخرون ال یملكه إال بعد الحيازة صلة . ، ومن استقاه بغير إذنه استرجع منهاستفائه

موضوعة على اإلباحة، وله أن یمنع من التصرف فيها باستفائه فإن غلبه من استقاء لم 
یسترجع منه شيئًا، فإذا استقر حكم هذه البئر في اختصاصه بملكها واستحقاقه لمائها فله 

لة أشجاره، فإن لم یفضل عن آفایته فضل لم یلزمه بذل شيء سقي مواشيه وزرعه ونخي
 .منه إال لمضطر على نفس

وروى الحسن رحمه اهللا أن رجًال أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم یسقوه حتى مات فأغرمهم 
عمر رضي اهللا عنه الدیة، وإن فضل منه بعد آفایته فضل لزمه على مذهب الشافعي أن 

أرباب المواشي والحيوان دون الزرع واألشجار وقال من یبذل فضل مائه للشاربه من 
وقال آخرون . أصحابه أبو عبيدة بن جرثونة ال یلزمه بذل الفضل منه لحيوان وال زرع

منهم یلزمه بذله للحيوان دون الزرع وما ذهب إليه الشافعي من وجوب بذله للحيوان 
قال رسول :  هریرة قالروى أبو الزناد عن األعرج عن أبي. دون الزرع هو المشروع
من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكأل منعه اهللا فضل : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ".رحمته یوم القيامة 
أحدها أن یكون في قرار البئر، فإن : وبذل هذا الفضل معتبر بأربعة شروط

 استقاه لم یلزمه بذله، والثاني أن یكون متصًال بكأل یرعى، فإن لم یقرب من

الكأل لم یلزمه بذله، والثالث أن ال تجد المواشي غيره، فإن وجدت مباحًا غيره 

لم یلزمه بذله وعدلت المواشي إلى الماء المباح، فإن آان غيره من الموجود 

مملوآًا لزم آل واحد من مالكي الماءین أن یبذل فضل مائه لمن ورد إليه، فإذا 

الرابع أن ال یكون . رض عن اآلخراآتفت المواشي بفضل أحد الماءین سقط الف

عليه في ورد المواشي إلى مائه ضرر یلحقه في زرع وال ماشية فإن لحقه 

بورودها ضرر منعت وجاز للرعاة استقاء فضل الماء لها، فإذا آملت هذه 

الشروط األربعة لزمه بذل الفضل وحرم عليه أن یأخذ له ثمنًا، ویجوز مع 

ثمنه إذا باعه مقدرًا بكيل أو وزن، وال یجوز أن اإلخالل بهذه الشروط أن یأخذ 

یبيعه جزافًا وال مقدارًا بري ماشية أو زرع، وإذا احتفر بئر أو ملكها وحریمها 

ثم احتفر آخر بعد حریمها بئرًا فنضب ماء األول وغار فيها أقر عليها ولم یمنع 
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ك إذا نضب وقال مال. منها، وآذلك لو حفرها لطهور فتغير بها ماء األول أقرب

 .ماء األول إليها أو تغير بها منع منها وطمت

أحدها أن یكون مما أنبع اهللا تعالى ماءها ولم : وأما العيون فتنقسم ثالثة أقسام

یستنبطه اآلدميون فحكمها حكم ما أجراه اهللا تعالى من األنهار، ولمن أحيا أرضًا 

 روعي ما أحي بمائها من بمائها أن یأخذ منه قدر آفایته، فإن تشاحوا فيه لضيفه

الموات، فإن تقدم فيه بعضهم على بعض آان ألسبقهم إحياء أن یستوفي من 

منها شرب أرضه ثم لمن یليه، فإن قصر الشرب عن بعضهم آان نقصانه في 

حق األخير، وإن اشترآوا في اإلحياء على سواء ولم یسبق به بعضهم بعضًا 

 .هایأة عليهتحاضوا فيه إما بقسمة الماء وإما بالم

والقسم الثاني أن یستنبطها اآلدميون فتكون ملكًا لمن استنبطها ویملك معها 

حریمها وهو على مذهب الشافعي معتبر بالعرف المعهود في مثلها ومقدر 

وقال أبو حنيفة حریم العين خمسمائة ذراع ولمستنبط هذه . بالحاجة الداعية إليها

 .ا جرى فيه ماؤها ملكًا له وحریمهالعين سوق مائها إلى حيث شاء وآان م

والقسم الثالث أن یستنبطها الرجل في ملكه فيكون أحق بمائها لشرب أرضه، 

وإن فضل عن . فإن آان قدر آفایتها فال حق عليه فيه غال لشارب مضطر

آفایته أراد أن یحيي بفضله أرضًا مواتًا فهو أحق به لشرب ما أحياه وإن لم 

 بذله ألرباب المواشي دون الزرع آفضل ماء البئر، فإن یرده لموات أحياه لزمه

اعتاض عليه من أرباب الزرع جاز، وإن اعتاض من أرباب المواشي لم یجوز 

لمن احتفر في البادیة بئرًا فملكها أو عينًا استنبطها أو یبيعها، وال یحرم عليه 
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یحرم عليه وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب ال یجوز له بيعها، وال . ثمنها

ثمنها، وقال عمر بن عبد العزیز وأبو الزناد إن باعها لرغبة جاز، وإن باعها 

لخالء لم یجز وآان أقرب الناس إلى مالك أحق بها بغير ثمن، فإن رجع الخالي 

 .فهو أملك لها

 الباب السادس عشر 

 في الحمى واألرفاق

إلباحة لنبت الكأل ورعي وحمى الموات هو المنع من إحيائه إمالآًا ليكون مستبقى ا
 .المواشي

 ".قد حمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالمدینة وصعد جبًال بالبقيع " 
 .هو النقيع بالنون: قال أبو عبيد

 ".هذا حماي وأشار بيده إلى القاع : " وقال
فأما حمى . وهو قدر ميل في ستة أميال حماه لخليل المسلمين من األنصار والمهاجرین

ة بعده فإن حموا به جميع الموات أو أآثره لم یجز، وإن حموا أقلة لخاصة من األئم
 .الناس أو ألغنائهم لم یجز

أحدهما ال یجوز : وإن حموه لكافة المسلمين أو للفقراء والمساآين ففي جوازه قوالن
ویكون الحمى خاصًا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لروایة الصعب ابن جثامة أن 

 ".ال حمى إال هللا ولرسوله : "  صلى اهللا عليه وسلم حين حمى البقيع قالرسول اهللا
والقول الثاني أن حمى األئمة بعده جائز آجوازه لهم، ألنه آان یفعل ذلك 

قد حمى أبو بكر . لصالح المسلمين ال لنفسه فكذلك من قام مقامه في مصالحهم

وحمى . ه أبا سالمةرضي اهللا عنه بالربذة ألهل الصدقة واستعمل عليه موال

عمر رضي اهللا عنه من الشرف مثل ما حماه أبو بكر من الربذة وولى عليه 

یا هنى ضم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم : مولى له یقال له هنى وقال
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فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصریمة ورب الغنيمة، وإیاك ونعم بن 

هما یرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب عفان وبن عوف فإنهما إن تهلك ماشيت

ال ? الصریمة ورب الغنيمة یأتيني بعياله فيقول یا أمير المؤمنين أفتارآهم أنا

أباك فالكأل أهون علي من الدینار والدرهم، والذي نفسي بيده لوال المال الذي 

فأما قول رسول اهللا . أحمل عليه في سبيل اهللا ما حميت عليهم من بالدهم شبرًا

 .اهللا عليه وسلمصلى 

فمعناه ال حمى إال على مثل ما حماه اهللا ورسوله ": ال حمى إال هللا ولرسوله " 

للفقراء والمساآين ولمصالح آافة المسلمين، ال على مثل ما آانوا عليه ف 

الجاهلية من تفرد العزیز منهم بالحمى لنفسه، آالذي آان یفعله آليب بن وائل، 

شاز من األرض ثم یستعدیه ویحمي ما انتهى إليه فإنه آان یوافى بكلب على ن

عواؤه من آل الجهات، ویشارك الناس فيما عداه حتى آان ذلك سبب قتله، وفيه 

 : یقول العباس بن مرداس من الطویل

 من العز حتى طاح وهو قتيلها  آما آان یبغيها آليب بظلـمـه
حلولهـا اوإذ یمنع األقناء منه  على وائل إذ یترك الكلب نابحًا

وإذا جرى على األرض حكم الحمى استبقاء لمواتها سابًال ومنعًا من إحيائها ملكًا روعي 
حكم المحمي، فإن آان للكافة تساوى فيه جميعهم من غني وفقير ومسلم وذمي في رعي 

آلئهم بخيلهم وماشيتهم، فإن خص به المسلمون اشتراك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم ومنع 
ة، وإن خص به الفقراء والمساآين منع منه األغنياء وأهل الذمة وال یجوز منهم أهل الذم

أن یخص به األغنياء دون الفقراء وال أهل الذمة دون المسلمين، وإن خص به نعم 
الصدقة أو خيل المجاهدین لم یشرآهم فيه غيرهم ثم یكون الحمى جاریًا على ما استقر 

مخصوص لعموم الناس جاز أن یشترآوا عليه من عموم وخصوص، فلو اتسع الحمى ال
فيه الرتفاع الضرر عمن خص به، ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم یجز أن 
یختص به أغنياؤهم، وفي جواز اختصاص فقرائهم به وجهان، وإذا استقر حكم الحمى 

على أرض فأقدم عليها من أحياها ونقض حماها روعي الحمى، فإن آان مما حماه 
 صلى اهللا عليه وسلم آان الحمى ثابتًا واإلحياء باطًال والمتعرض إلحيائه رسول اهللا

مردودًا من جورًا ال سيما إذا آان سبب الحمى باقيًا، ألنه ال یجوز أن یعارض حكم 
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 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنقض وال إبطال
 صلى اهللا وإن آان من حمى األئمة ویجري عليه حكم الحمى آالذي حماه رسول اهللا

والقول الثاني یقر اإلحياء ویكون حكمه أثبت من الحمى : عليه وسلم ألنه حكم نفذ بحق
 ".من أحيى أرضًا مواتًا فهي له : " لتصریح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله

وال یجوز ألحد من الوالة أن یأخذ من أرباب المواشي عوضًا عن مراعي موات أو 
الماء والنار : المسلمون شرآاء في ثالث: "  صلى اهللا عليه وسلمحمى لقول رسول اهللا

 ".والكأل 
وأما األرفاق فهو أرفاق الناس بمقاعد األسواق وأفنية الشوارع وحریم األمصار 

. قسم یختص االرتفاق فيه بالصحارى والفلوات: ومنازل األسفار فيقسم ثالثة أقسام
 . وقسم یختص بالشوارع والطرقوقسم یختص االرتفاق فيه بأفنية األمالك،

فأما القسم األول وهو ما اختص بالصحارى والفلوات فكمنازل األسفار وحلول المياه 
أحدهما أن یكون الجتياز السابلة واستراحة المسافرین فيه فال نظر : وذلك ضربان

للسلطان فيه لبعده عنده وضرورة السابلة إليه، والذي یختص السلطان له من ذلك 
ح عورته وحفظ مياهه والتخلية بين الناس وبين نزوله ویكون السابق إلى المنزل بإصال

من : " أحق بحلوله فيه من المسبوق حتى یرتحل عنه لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم
 ".مناخ من سبق إليها 

فإن وردوه على سواء وتنازعوا فيه نظر في التعدیل بينهم مما یزیل تنازعهم وآذلك 
ا انتجعوا أرضًا طلبًا للكأل وارتفاقًا بالمرعى وانتقاًال من أرض إلى أخرى البادیة إذ

. آانوا فيما نزلوه وارتحلوا عنه آالسابلة ال اعتراض عليهم في تنقليهم ورعيهم
والضرب الثاني أن یقصدوا نزول األرض اإلقامة فيها واالستيطان لها، فللسلطان في 

إن آان مضرًا بالسابلة منعوا منها قبل النزول نزولها بها نظر یراعي فيه األصلح، ف
وبعده، وإن لم یضر بالسابلة راعى األصلح في نزولهم فيها أو منعهم منها ونقل غيرهم 

إليها، آما فعل عمر حين مصر البصرة والكوفة نقل إلى آل واحد من المصرین من 
الفتنة وسفك الدماء رأى المصلحة فيه لئال یجتمع فيه المسافرون فيكون سببًا النتشار 

وآما یفعل في إقطاع الموات ما یرى، فإن لم یستأذنوه حتى نزلوه لم یمنعهم منه آما ال 
یمنع من أحيى مواتًا بغير إذنه ودبرهم بما یراه صالحًا لهم ونهاهم عن إحداث زیادة من 

قدمنا مع عمر بن : روى آثير بن عبد اهللا عن أبيه عن جده قال. بعد إال عن إذنه
الخطاب في عمرته سنة سبع عشرة فكلمه أهل المياه في الطریق أن یبنوا بيوتًا فيما بين 
 .مكة والمدینة لم تكن قبل ذلك، فأذن لهم واشترط عليهم أ، ابن السبيل أحق بالماء والظل
وأما القسم الثاني وهو ما یختص بأفنية الدور واألمالك، فإن آان مضرًا بأربابها منع 

ها إال أن یأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا، وإن آان غير مضر بهم المرتفقون من
أحدهما أن لهم االرتفاق بها وإن لم یأذن : ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذنهم قوالن

والقول . أربابها؛ ألن الحریم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم الناس فيما عداه
ریمهم إال عن إذنهم ألنه تبع ألمالآهم فكانوا به أحق الثاني أنه ال یجوز االتفاق بح

وبالتصرف فيه أخص، فأما حریم الجوامع والمساجد، فإن آان االتفاق به مضرًا بأهل 
المساجد والجوامع منعوا منه ولم یجز للسلطان أن یأذن لهم فيه ألن المصلين به أحق، 

فيه إذن السلطان لهم على وإن لم یكن مضرًا أجاز ارتفاقهم بحریمها، وهل یعتبر 
 .وجهين من القولين في حریم األمالك
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وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر 
أحدهما أن نظره فيه مقصور على آفهم عن التعدي : السلطان، وفي نظره وجهان

يم جالسًا وال أن یقدم ومنعهم من اإلضرار واإلصالح بينهم عند التشاجر، وليس له أن یق
مؤخرًا ویكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق، والوجه الثاني أن نظره فيه نظر 

مجتهد فيما یراه صالحًا في إجالس من یجلسه ومنع من یمنعه وتقدیم من یقدمه آما 
یجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات وال یجعل السابق منهما إلى المكان أحق به 

من المسبوق، فإذا انصرف عنه آان هو وغيره من الغد فيه سواء یراعى فيه السابق 
إليه وقال مالك إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورًا آان أحق به من غيره قطعًا 
للتنازع وحسمًا للتشاجر، واعتبار هذا وإن آان له في المصلحة وجه یخرجه عن حكم 

 .اإلباحة إلى حكم الملك
س العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدریس والفتيا فعلى آل وأما جلو

واحد منهم زاجر من نفسه أن ال یتصدى لما ليس له بأهل فيضل به المستهدي ویزل به 
 .المسترشد، وقد جاء األثر بأن

 ".أجرؤآم على الفتيا أجرؤآم على جراثيم جهنم " 
ختيار من إقراره أو إنكاره، فإذا أراد من هو لذلك والسلطان فيهم من النظر ما یوجبه اال

أهل أن یترتب في أحد المساجد لتدریس أو فتيًا نظر حال المسجد، فإن آان من مساجد 
المحال التي ال یترتب األئمة فيها من جهة السلطان لم یلزم من ترتب فيه للتدریس 

 فيه من ترتب لإلمامة، وإن والفتيا استئذان السلطان في جلوسه آما ال یلزم أن یستأذن
آان من الجوامع وآبار المساجد التي یترتب األئمة فيها بتقليد السلطان روعي في ذلك 
عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله، فإن آان للسلطان في جلوس مثله نظر لم یكن له 

فتات أن یترتب للجلوس فيه إال عن إذنه آما ال یترتب لإلمامة فيه إال عن إذنه لئال ی
عليه في والیته، وإن لم یكن للسلطان في مثله نظر معهود لم یلزم استئذانه للترتيب فيه 
وصار آغيره من المساجد، وإذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد فقد جعله مالك أحق 

والذي عليه جمهور الفقهاء أن هذا یستعمل في عرف . بالموضع إذا عرف به
ا قام عنه زال حقه منه وآان السابق إليه أحق لقول وإذ. االستحسان وليس بحق مشروع

 :اهللا تعالى
 ".سواء العاآف فيه والباد 

ویمنع الناس في الجوامع والمساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء صيانة 

ال حمى إال في : " وقد روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. لحرمتها

. فأما ثلة البئر فهو منتهى حریمها. لقة القومثلة البئر، وطول الفرس، وح: ثالث

وأما طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا آان مربوطًا، وأما حلقة القوم فهو 

 ".استدارتهم في الجلوس للتشاور والحدیث 



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما یسوغ فيه االجتهاد لم یعترض عليهم فيه 

 فيكفوا عنه، وإن حدث منازع ارتكب ما ال یسوغ فيه إال أن یحدث بينهم تنافرًا

االجتهاد آف عنه ومنع منه، فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من یدعو إليه لزم 

السلطان أن یحسم بزواجر السلطنة ظهور بدعته ویوضح بدالئل الشرع فساد 

ن مقالته، فإن لكل بدعة مستمعًا، ولكل مستغو متبعًا، وإذا تظاهر بالصالح م

استبطن ما سواه ترك، وإذا تظاهر بالعلم من عرى منه هتك ألن الداعي إلى 

 .صالح ليس فيه مصلح والداعي إلى علم ليس فيه مضل

 الباب السابع عشر 

 في أحكام اإلقطاع

وإقطاع السلطان مختص بما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره، وال یصح فيما تعين 
 .وإقطاع استغالل. إقطاع تمليك: بانوهو ضر. فيه مالكه وتميز مستحقه

موات وعامر ومعادن فأما : فأما إقطاع التمليك فتنقسم فيه األرض المقطعة ثالثة أقسام
أحدهما ما لم یزل مواتًا على قدیم الدهر فلم تجر فيه عمارة وال : الموات فعلى ضربين

ره، ویكون یثبت عليه ملك فهذا الذي یجوز للسلطان أن یقطعه من یحييه ومن یعم
اإلقطاع على مذهب أبي حنيفة شرطًا في جواز اإلحياء ألنه یمنع من إحياء الموات إال 

وعلى مذهب اإلمام الشافعي أن اإلقطاع یجعله أحق بإحيائه من غيره وإن : بإذن اإلمام
لم یكن شرطًا في جوازه ألنه یجوز إحياء الموات بغير إذن اإلمام، وعلى آال المذهبين 

قد قطع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزبير : " قطع أحق بإحيائه من غيرهیكون الم
فقال . بن العوام رآض فرسه من موات النقيع فأجراه ثم رمى بسوطه رغبة في الزیادة

 ".أعطوه منتهى سوطه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
:  وذلك ضربانوالضرب الثاني من الموات ما آان عامرًا فخرب فصار مواتًا عاطًال

أحدهما ما آان جاهليًا آأرض عاد وثمود فهي آالموات الذي لم یثبت فيه عمارة، 
عادي األرض هللا ولرسوله ثم : " ویجوز إقطاعه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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 ".هي لكم مني 
والضرب الثاني ما آان إسالميًا جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب . یعني أرض عاد

فذهب :  مواتًا عاطًال، فقد اختلف الفقهاء في حكم إحيائه على ثالثة أقوالحتى صار
یملك : وقال مالك. الشافعي فيه إلى أنه ال یملك باإلحياء سواء عرف أربابه أو لم یعرفوا

إن عرف أربابه لم : وقال أبو حنيفة رحمه اهللا. باإلحياء سواء عرف أربابه أو لم یعرفوا
 یعرفوا ملك باإلحياء، وإن لم یجز على مذهبه أن یملك باإلحياء یملك باإلحياء، وإن لم

من غير إقطاع، فإن عرف أربابه لم یجز إقطاعه وآانوا أحق ببيعه وإحيائه وإن لم 
یعرفوا جاز إقطاعه وآان اإلقطاع شرطًا في جواز إحيائه، فإذا صار الموات على ما 

اع أحق الناس به لم یستقر ملكه عليه شرحناه إقطاعًا، فمن خصه اإلمام به وصار باإلقط
قبل اإلحياء فإن شرع في إحيائه صار بكمال اإلحياء مالكًا له وإن أمسك عن إحيائه آان 

أحق به یدًا وإن لم یصر ملكًا ثم روعي إمساآه عن إحيائه، فإن آان لعذر ظاهر لم 
أبو حنيفة ال یعترض عليه فيه وأقر في یده إلى زوال عذره، وإن آان غير معذور قال 

یعارض فيه قبل مضى ثالث سنين، فإن أحياه فيها وإال بطل حكم إقطاعه بعدها 
احتجاجًا بأن عمر رضي اهللا عنه جعل أجل اإلقطاع ثالث سنين، وعلى مذهب الشافعي 
أن تأجيله ال یلتزم وإنما المعتبر فيه القدرة على إحيائه، فإذا مضى عليه زمان یقدر على 

 له إما أن تحييه فيقر في یدك وإما أن ترفع یدك عنه ليعود إلى حاله قبل إحيائه فيه قيل
وأما تأجيل عمر رضي اهللا عنه فهو قضية في عين یجوز أن یكون لسبب . إقطاعه

 .اقتضاه أو الستحسان رآه
فلو تغلب على هذا الموات المستقطع متغلب فأحياه فقد اختلف العلماء في حكمه على 

وقال أبو حنيفة إن أحياه . الشافعي أن محييه أحق به من مستقطعهمذهب : ثالث مذاهب
وقال مالك إن . قبل ثالث سنين آان ملكًا للمقطع، وإن أحياه بعدها آان ملكًا للمحيي

أحياه عالمًا باإلقطاع آان ملكًا للمقطع، وإن أحياه غير عالم باإلقطاع خير المقطع بين 
ين ترآه للمحيي والرجوع عليه بقيمة الموات قبل أخذه وإعطاء المحيي نفقة عمارته، وب

 .إحيائه
أحدهما ما تعين مالكه فال نظر للسلطان فيه إال ما یتعلق بتلك : وأما العامر فضربان

األرض من حقوق بيت المال إذا آانت في دار اإلسالم سواء آانت لمسلم أو ذمي، فإن 
 فأراد اإلمام أن یقطعها ليملكها آانت في دار الحرب التي ال یثبت للمسلمين عليها ید

 .المقطع عند الظفر بها جاز
وقد سأل تميم الداري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن یقطعه عيون البلد الذي آان " 

 ".منه بالشام قبل فتحه ففعل 
أال : وسأله أبو ثعلبة الخشني أن یقطعه أرضًا آانت بيد الروم فأعجبه ذلك، وقال" 

 ".فكتب له بذلك آتابًا . والذي بعثك بالحق ليفتحن عليك: فقال? لتسمعون ما یقو
وهكذا لو استوهب من اإلمام مال في دار الحرب وهو على ملك أهلها أو استوهب أحد 

من سبيها وذاریها ليكون أحق به إذا فتحها جاز وصحت العطية فيه مع الجهالة بها 
قال للنبي . م بن أوس بن حارثة الطائيأن حری: " روى الشعبي. لتعلقها باألمور العامة
 ".إن فتح اهللا عليك الحيرة فأعطني بنت نفيلة: صلى اهللا عليه وسلم

فلما أراد خالد صلح أهل الحيرة قال له حریم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل 
لي بنت نفيلة فال تدخلها في صلحك وشهد له بشير بن سعد ومحمد بن مسلمة فاستثناها 
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 الصلح ودفعها إلى حریم فاشتریت منه بألف درهم وآانت عجوزًا قد حالت عن من
عهده فقيل له ویحك لقد أرخصتها آان أهلها یدفعون إليك ضعف ما سألت بها فقال ما 

وإذا صح اإلقطاع والتمليك على هذا الوجه نظر . آنت أظن أن عددًا یكون أآثر من ألف
 المستقطع والمستوهب أحق بما استقطعه واستوهبه حال الفتح، فإن آان الفتح عنوة آان

من الغانمين ونظر في الغانمين، فإن علموا باإلقطاع والهبة قبل الفتح فليس لهم المطالبة 
بعوض ما استقطع ووهب، وأن لم یعلموا حتى فتحوا عارضهم اإلمام عنه بما یستطيب 

ال یلزمه : ال أبو حنيفةوق. به نفوسهم آما یستطيب نفوسهم عن غير ذلك من الغنائم
 .استطابة نفوسهم عنه وال عن غيره من الغنائم إذا رأى المصلحة في أخذها منهم

من العامر ما لم یتعين مالكوه ولم یتميز مستحقوه، وهو على ثالثة : والضرب الثاني
 :أقسام

اق أحدها ما أصفاه اإلمام لبيت المال من فتوح البالد، إما بحق الخمس فبأخذه باستحق
أهله له، وإما بأن یصطفيه باستطابة نفوس الغانمين عنه فقد اصطفى عمر بن الخطاب 

رضي اهللا عنه من أرض السواد أموال آسرى، وأهل بيته وما هرب عنه أربابه أو 
هلكوا فكان مبلغ غلتها تسعة آالف درهم آان یصرفها في مصالح المسلمين ولم یقطع 

 عنه أقطعها ألنه رأى إقطاعها إیاه أن یأخذ منه حق شيئًا منها، ثم إن عثمان رضي اهللا
الفيء فكان ذلك منه إقطاع إجارة ال إقطاع تمليك فتوفرت غلتها حتى بلغت على ما قيل 

خمسين ألف درهم فكان منها صالته وعطایاه ثم تناقلها الخلفاء بعده فلما آان عام 
الدیون وأخذ آل قوم ما یليهم، الجماجم سنة اثنتين وثمانين في فتنة ابن األشعث أحرق 

فهذا النوع من العامر ال یجوز إقطاع رقبته ألنه قد صار باصطفائه لبيت المال ملكًا 
لكافة المسلمين فجرى على رقبته حكم الوقوف المؤبدة وصار استغالله هو المال 

 والسلطان فيه بالخيار على وجه النظر في األصلح بين أن یستغله. الموضوع في حقوقه
لبيت المال آما فعل عمر رضي اهللا عنه وبين أن یتخير له من ذوي المكنة والعمل من 
یقوم بعمارة رقبته بخراج یوضع عليه مقدر بوفور االستغالل ونقصه آما فعل عثمان 
رضي اهللا عنه ویكون الخراج أجرة تصرف في وجوه المصالح إال أن یكون مأخوذًا 

آان ما وضعه من الخراج مقاسمة على الشطر بالخمس فيصرف في أهل الخمس، فإن 
من الثمار والزروع جاز في النخل آما ساق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل خيبر 

على النصف من ثمار النخل، وجوازها في الزرع معتبر باختالف الفقهاء في جواز 
 وقيل بل المخابرة، فمن أجازها أجاز الخراج بها ومن منع منها منع من الخراج بها،

یجوز الخراج بها، وإن منع من المخابرة لما یتعلق بها من عموم المصالح التي یتسع 
حكمها عن أحكام العقود الخاصة ویكون العشر واجبًا في الزرع دون الثمر، ألن الزرع 

 .ملك لزارعيه والثمرة ملك لكافة المسلمين مصروفة في مصالحهم
ج فال یجوز إقطاع رقابهم تمليكًا ألنها تنقسم على أرض الخرا: والقسم الثاني من العامر

ضرب یكون رقابهم وقفًا وخراجها أجرة، فتمليك الوقف ال یصح بإقطاعها وال . ضربين
وضرب یكون رقابها ملكًا وخراجها جزیة فال یصح إقطاع مملوك تعين . بيع وال هبة

 .مالكوه، فأما إقطاع خراجها فنذآره بعد في إقطاع االستغالل
ما مات عنه أربابه ولم یستحقه وارثه بفرض وال تعصيب فينتقل إلى : القسم الثالثو

وقال أبو حنيفة ميراث من ال . بيت المال ميراثًا لكافة المسلمين مصروفًا في مصالحهم
وارث له مصروف في الفقراء خاصة صدقة عن الميت، ومصرفه عند الشافعي في 
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مالك الخاصة وصار بعدا النتقال إلى بيت المال جوه المصالح أعم ألنه قد آان من األ
وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما انتقل إلى بيت المال من رقاب . من األمالك العامة

أنها تصير وقفًا : أحدهما: على وجهين? األموال هل یصير وقفًا عليه بنفس االنتقال إليه
والوجه .  وال إقطاعهالعموم مصرفها الذي ال یختص بجهة، فعلى هذا ال یجوز بيعها

ال تصير وقفًا حتى یقفها اإلمام، فعلى هذا ال یجوز بيعها إذا رأى بيعها أصلح : الثاني
لبيت المال ویكون ثمنها مصروفًا في عموم المصالح وفي ذوي الحاجات من أهل الفيء 

وأهل الصدقات وأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل بجوازه ألنه لما جاز بيعها 
ف ثمنها إلى من یراه من ذوي الحاجات وأرباب المصالح جاز إقطاعها له ویكون وصر

تمليك رقبتها آتمليك ثمنها وقيل إن إقطاعها ال یجوز وإن جاز بيعها ألن البيع معاوضة 
وهذا اإلقطاع صلة واألثمان إذا صارت ناضة لها حكم یخالف في العطایا حكم األصول 

 .رق بينهما ضعيفًا، وهذا الكالم في إقطاع التمليكالثابتة فافترقا، وإن آان الف
فإقطاعه ال یجوز ألنه : فأما العشر: عشر، وخراج: وأما إقطاع االستغالل فعلى ضربين

زآاة ألصناف یعتبر وصف استحقاقها عند دفعها إليهم، وقد یجوز أن ال یكونوا من 
 تجب فإن وجبت وآان أهلها وقت استحقاقها ألنها تجب بشروط، یجوز أن ال توجد فال

مقطها وقت الدفع مستحقًا آانت حوالة بعشر قد وجب على ربه عن هو من أهله صح؛ 
وجاز دفعه إليه، وال یصر دیناله مستحقًا حتى یقبضه، ألن الزآاة ال تملك إال بالقبض، 

 .فإن منع من العشر لم یكن له خصمًا فيه وآان آامل العشر بالمطالبة أحق
أن : ختلف حكم إقطاعه باختالف حال مقطعه، وله ثالثة أحوال أحدهافي: وأما الخراج

یكون من أهل الصدقات فال یجوز أن یقطع مال الخراج ألن الخراج فيء ال یستحقه 
أهل الصدقة آما ال یستحق الصدقة أهل الفيء، وجوز أبو حنيفة ذلك ألنه یجوز صرف 

 .فيء أهل الصدقة
 المصالح ممن ليس له رزق مفروض، فال یصح أن أن یكون من أهل: والحالة الثانية

یقطعه على اإلطالق وإن جاز أن یعطاه من مال الخراج ألنه من نفل أهل الفيء ال من 
فرضه، وما یعطى له إنما هو من صالت المصالح، فإن جعل له من مال الخراج شيء 

أحدهما : نأجرى عليه حكم الحوالة والتسبب ال حكم اإلقطاع فيعتبر في جوازه شرطا
والثاني أن یكون مال الخراج قد حل ووجب . أن یكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته

 .ليصح التسبب عليه والحوالة به فخرج بهذین الشرطين عن حكم اإلقطاع
أن یكون من مرتزقة أهل الفيء وفرضية الدیوان وهم أهل الجيش وهم : والحالة الثالثة

 لهم أرزاقًا مقدرة تصرف إليهم مصرف االستحقاق أخص الناس بجواز اإلقطاع ألن
ألنها تعویض عما أرصدوا نفوسهم له من حمایة البيضة والذب عن الحریم فإذا صح أن 
یكونوا من أهل اإلقطاع روعي حينئذ مال الخراج، فإن له حالين حال یكون جزیة وحال 

ألنه مأخوذ مع بقاء یكون أجرة، فأما ما آان منه جزیة فهو غير مستقر على التأیيد 
الكفر وزائل مع حدوث اإلسالم، فال یجوز إقطاعه أآثر من سنة ألنه غير موثوق 

باستحقاقه بعدها، فإن أقطعه سنة بعد حلول واستحقاقه صح، وإن أقطعه في السنة قبل 
. یجوز إذا قيل إن حول الجزیة مضروب لألداء: أحدهما. استحقاقه ففي جوازه وجهان

جوز إذا قيل إن حول الجزیة مضروب للوجوب، وأما ما آان من الخراج ال ی: والثاني
أجرة فهو مستقر الوجوب على التأیيد فيصح إقطاعه سنتين وال یلزم االقتصار منه على 

 .سنة واحدة، بخالف الجزیة التي ال تستقر



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

أن یقدر سنين معلومة : أحدها: وإذا آان آذلك فال یخلو حال إقطاعه من ثالثة أقسام
آإقطاعه عشر سنين، فيصح إذا روعي فيه شرطان أحدهما أن یكون رزق المقطع 

 .معلوم القدر عند باذل اإلقطاع، فإن آان مجهوًال عنده لم یصح
أن یكون قدر الخراج معلومًا عند المقطع وعند باذل اإلقطاع، فإن آان مجهوًال : والثاني

خل حال الخراج من أحد أمرین إما عندهما أو عند أحدهما لم یصح، وإذا آان آذلك لم ی
أن یكون مقاسمة أو مساحة، فإن آان مقاسمة، فمن جوز من الفقهاء وضع الخراج على 

 .المقاسمة جعله من المجهول الذي ال یجوز إقطاعه
أن ال یختلف باختالف الزروع فهذا : أحدهما: وإن آان الخراج مساحة فهو ضربان

تلف باختالف الزروع فينظر رزق مقطعه فإن آان أن یخ: والثاني. معلوم یصح إقطاعه
في مقابلة أعلى الخراجين صح إقطاعه ألنه راض بنقص إن دخل عليه، وإن آان في 

 .مقابلة أقل الخراجين لم یصح إقطاعه ألنه قد یوجد فيه زیادة ال یستحقها
 تخلو ثم یراعى بعد صحة اإلقطاع في هذا القسم حال المقطع في مدة اإلقطاع فإنها ال

أحدها أن یبقى إلى انقضائها على حال السالمة فهو على استحقاق : من ثالثة أحوال
والحالة الثانية أن یموت قبل انقضاء المدة فيبطل اإلقطاع في . اإلقطاع إلى انقضاء المدة

المدة الباقية بعد موته ویعود إلى بيت المال، فإن آانت له ذریة دخلوا في إعطاء 
والحالة الثالثة أن یحدث به . رزاق الجند فكان ما یعطونه سببًا ال إقطاعًاالذراري ال في أ

أنه : زمانه فيكون باقي الحياة مفقود الصحة ففي بقاء إقطاعه بعد زمانته قوالن أحدهما
باق عليه إلى انقضاء مدته إذ قيل إن رزقه بالزمانة قد سقط فهذا حكم القسم األول إذا 

 .لومةقدر اإلقطاع فيه بمدة مع
من أقسامه أن یستقطعه مدة حياته ثم لعقبه ورثته بعد موته فهذا إقطاع : والقسم الثاني

باطل، ألنه قد خرج بهذا قد خرج اإلقطاع من حقوق بيت المال إلى األمالك الموروثة 
وإذا بطل آان ما اجتباه منه مأذونًا فيه عن عقد فاسد فيبرأ أهل الخراج بقبضه وحسب 

 فإن آان أآثر رد الزیادة؛ وإن آان أقل رجع بالباقي وأظهر السلطان من جملة رزقه،
فساد اإلطالع حتى یمنع من القبض ویمنع أهل الخراج من الدفع، فإن دفعوه بعد إظهار 

 .ذلك لم یبرأ منه
أحدهما أنه : أن یستقطعه مدة حياته ففي صحة اإلقطاع قوالن: والقسم الثالث

والقول الثاني أنه .  ال یقتضي سقوط رزقهصحيح إذا قيل إن حدوث زمانته

باطل إذا قيل إن حدوث زمانته یوجب سقوط رزقه، وإذا صح اإلقطاع فأراد 

السلطان استرجاعه من مقطعه جاز ذلك فيما بعد السنة التي هو فيها ویعود 

رزقه إلى دیوان العطایا فأما في السنة التي هو فيها فينظر، فإن حل رزقه فيها 

خراجها لم یسترجع منه في سنته الستحقاق خراجها في رزقه، وإن قبل حلول 

حل خراجها قبل حلول رزقه جاز استرجاعه منه ألن تعجيل المؤجل وإن آان 
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 .جائزًا ليس بالزم

: وأما أرزاق ما عدا الجيش إذا أقطعوا بها مال الخراج فيقسمون ثالثة أقسام

مصالح وجباة الخراج من یرتزق على عمل غير مستدیم آعمال ال: أحدها

فاإلقطاع بأرزاقهم ال یصح ویكون ما حصل لهم بها من مال الخراج تسببًا 

 .وحوالة بعد استحقاق الرزق وحلول الخراج

من یرزق على عمل مستدیم ویجري رزقه مجرى الجعالة وهم : والقسم الثاني

ؤذنين الناظرون في أعمال البر التي یصح التطوع بها إذا ارتزقوا عليها آالم

واألئمة فيكون جعل الخراج لهم في أرزاقهم تسببًا به وحوالة عليه وال یكون 

 .إقطاعًا

من یرتزق على عمل مستدیم ویجري رزقه مجرى اإلجارة وهو : والقسم الثالث

من ال یصح نظره إال بوالیة وتقليد مثل القضاة والحكام وآتاب الدواوین فيجوز 

حدة، ویحتمل جواز إقطاعهم أآثر من سنة أن یقطعوا بأرزاقهم خراج سنة وا

أحدهما یجوز آالجيش والثاني ال یجوز لما یتوجه إليهم من العزل : وجهين

 .واالستبدال

وأما إقطاع المعادن وهي البقاع التي أودعها اهللا تعالى جواهر األرض فهي 

 .ظاهرة وباطنة: ضربان

 آمعادن الكحل والملح فأما الظاهرة فهي ما آان جوهرها المستودع فيها بازرًا

والقار والنفط، وهو آالماء الذي ال یجوز إقطاعه والناس فيه سواء یأخذه من 

أن األبيض بن حمال استقطع : " ورد إليه روى ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده
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فقال األقرع بن حابس . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملح مآرب فأقطعه

دت هذا الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس فيها یا رسول اهللا إني ور: التميمي

عيره من ورده أخذه وهو مثل الماء العد باألرض فاستقال األبيض في قطيعة 

فقال النبي عليه الصالة . فقال قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة. الملح

 ".هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد من ورده أخذه : والسالم

وقال غيره . لعذب هو الذي له مواد تمده مثل العيون واآلبارالماء ا: قال أبو عبيد

هو الماء المتجمع المعد فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم یكن إلقطاعها حكم 

وآان المقطع وغيره فيها سواء، وجميع من ورد إليها أسوة مشترآون فيها، فإن 

 ألنه متعد بالمنع ال منعهم المقطع منها آان بالمنع متدیًا وآان لما أخذه مالكًا

باألخذ فكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لئال یثبته إقطاعًا بالصحة أو 

 .یصير معه آاألمالك المستقر

وأما المعادن الباطنة فهي ما آان جوهرها مستكنًا فيها ال یوصل إليه إال بالعمل 

ة سواء آمعادن الذهب والفضة والصفر والحدید، فهذه وما أشبهها معادن باطن

 .احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو لم یحتج

أحدهما ال یجوز آالمعادن الظاهرة وآل الناس فيها : وفي جواز إقطاعها قوالن

 .شرع

یجوز إقطاعها لروایة آثير بن عبد اهللا بن عوف المزني عن أبيه : والقول الثاني

ن الحارث المعادن أقطع بالل ب: " عن جده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ".القبليه جلسيها وغوریها، وحيث یصلح الزرع من قدس ولم یقطعه حق مسلم 
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أحدهما أنه أعالها وأسفلها وهو قول عبد اهللا : وفي الجلسى والغورى تأویالن

والثاني أن الجلسى بالد نجد والغورى بالد تهامة، وهذا قول أبي . بن وهب

  :عبيدة ومنه قول الشماخ من الطویل

 آوقب الحصى جلسيها قد تغورا  فمرت على ماء العذیب وعينهـا
 .فعلى هذا یكون المقطع أحق بها وله منع الناس منها

أحدهما أنه إقطاع تمليك یصير به المقطع مالكًا لرقبة المعدن آسائر : وفي حكمه قوالن
 . بعد موتهأمواله في حال عمله وبعد قطعه یجوز له بيعه في حياته وینتقل إلى ورثته

أنه إقطاع إرفاق ال یملك به رقبة المعدن ویملك به االرتفاق : والقول الثاني

بالعمل فيه مدة مقامه عليه، وليس ألحد أن ینازعه فيه ما أقام على العمل، فإذا 

ترآه زال حكم اإلقطاع عنه وعاد إلى حال اإلباحة، فإذا أحيى مواتًا بإقطاع أو 

ياء معدن ظاهر أو باطن ملكه المحيي على التأیيد غير إقطاع فظهر فيه باإلح

 .آما یملك ما استنبطه من العيون واحتفره من اآلبار

 الباب الثامن عشر 

 في وضع الديوان وذآر أحكامه

والدیوان موضع لحفظ ما یتعلق بحقوق السلطنة من األعمال واألموال ومن یقوم بها من 
أحدهما أن آسرى اطلع ذات یوم على : انالجيوش والعمال، وفي تسميته دیوانًا وجه

آتاب دیوانه فرآهم یحسبون مع أنفسهم فقال دیوانه أي مجانين فسمى موضعهم بهذا 
االسم ثم حذفت الهاء عند آثرة االستعمال تخفيفًا لالسم فقيل دیوان، والثاني أن الدیوان 

م على الجلي بالفارسية اسم الشياطين فسمى الكتاب باسمهم لحذقهم باألمور وقوته
وأول من : والخفي وجمعهم لما شذ وتفرق، ثم سمى مكان جلوسهم باسمهم فقيل دیوان

 .وضع الدیوان في اإلسالم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه
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اختلف الناس في سبب وضعه له، فقال قوم سببه أن أبا هریرة قدم عليه بمال من 
لف درهم فاستكثره عمر فقال له فقال خمسمائة أ? البحرین فقال له عمر ماذا جئت به

فقال ال أدري ? قال نعم مائة ألف خمس مرات فقال عمر أطيب هو? أتدري ما تقول
أیها الناس قد جاءنا مال آثير، : فصعد عمر المنبر فحمد اهللا تعالى وأثنى عليه ثم قال

ر المؤمنين قد فإن شئتم آلنا لكم آيًال وإن شئتم عددنا لكم عدًا، فقام إليه رجل فقال یا أمي
وقال آخرون بل سببه أن عمر . رأیت األعاجم یدونون دیونًا لهم فدون أنت لنا دیوانًا

بعث بعثًا وآان عنده الهرمزان فقال لعمر هذا بعث قد أعطيت أهله األموال، فإن تخلف 
منهم جل وآجل بمكانه فمن أین یعمل صاحبك به فأثبت لهم دیوانًا فسأله عن الدیوان 

روى عابد بن یحيى عن الحارث بن نفيل أن عمر رضي اهللا عنه . ه لهمحتى فسر
استشار المسلمين في تدوین الدیوان فقال له علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه تقسم آل 

وقال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه . سنة ما اجتمع إليك من المال وال تمسك سنة شيئًا
حصوا حتى یعرف من أخذ ممن لم یأخذ خشيت أن أرى ماًال آثيرًا یتبع الناس، فإن لم ی

ینتشر األمر، فقال خالد بن الوليد قد آنت بالشام فرأیت ملوآها قد دونوا دیوانًا وجندوا 
جنودًا فدون دیوانًا وجند جنودًا فأخذ بقوله ودعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل 

 على منازلهم فبدءوا ببني وجبير بن مطعم وآانوا من شبان قریش وقال اآتبوا الناس
هاشم فكتبوهم ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه ثم عمر وقومه وآتبوا القبائل ووضعوها على 

ما وددت أنه آان هكذا ولكن ابدءوا . فلما نظر فيه قال ال. الخالفة ثم رفعوه إلى عمر
بقربة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األقرب فاألقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه 
اهللا فشكره العباس رضوان اهللا عليه على ذلك وقال وصلتك رحم وروى زید بن أسلم 

عن أبيه أن بني عدي جاءوا إلى عمر فقالوا إنك خليفة إنك خليفة رسول اهللا وخليفة أبي 
بكر وأبو بكر خليفة رسول اهللا، فلو جعلت نفسك حيث جعلك اهللا سبحانه وجعلك هؤالء 

خ بخ یا بني عدي أردتم األآل على ظهري وأن أهب حسناتي القوم الذین آتبوا فقال ب
لكم ال، ولكنكم حتى تأتيكم الدعوة وأن ینطبق عليكم الدفتر یعني ولو تكتبوا آخر الناس؛ 

إن لي صاحبين سلكا طریقًا فإن خالفتهما خولف بي، ولكنه واهللا ما أدرآنا الفضل في 
ملنا إال بمحمد صلى اهللا عليه وسلم فهو الدنيا وال نرجو الثواب عند اهللا تعالى على ع

شرفنا وقومه أشراف العرب ثم األقرب فاألقرب، وواهللا لئن جاءت األعاجم بعمل وجئنا 
بغير عمل لهم أولى بمحمد صلى اهللا عليه وسلم منا یوم القيامة، فإن من قصر به عمله 

لدیوان قال وروى عامر أن عمر رضي اهللا عنه حين أراد وضع ا. لم یسرع به نسبه
فقال له عبد الرحمن بن عوف ابدأ بنفسك، فقال عمر أذك أني حضرت مع ? بمن أبدأ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو یبدأ ببني هاشم وبني عبد المطلب فبدأ بهم عمر 
بمن یليهم من قبائل قریش بطنًا بعد بطن حتى استوفى جميع قریش، ثم انتهى إلى 

. وا برهط سعد بن معاذ من األوس ثم باألقرب فاألقرب لسعداألنصار، فقال عمر ابدء
وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أنه آان ذلك في المحرم سنة عشرة فلما استقر 
ترتيب الناس في الدواوین على قدر النسب المتصل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال یرى التفضيل بالسابقة، وآان أبو بكر رضي اهللا عنه یرى التسویة بينهم في العطاء و
آذلك آان رأي علي رضي اهللا عنه في خالفته وبه أخذ الشافعي ومالك، وآان رأي 

عمر رضي اهللا عنه التفضيل بالسابقة في اإلسالم، وآذلك آان رأي عثمان رضي اهللا 
 .عنه بعده، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق
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ل أتسوي بين من هاجر الهجرتين وقد نظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس فقا
فقال له أبو بكر إنما عملوا ? وصلى إلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف

هللا وإنما أجورهم على اهللا، وإنما الدنيا دار بالغ للراآب فقال له عمر ال أجعل من قاتل 
بالسابقة ففرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آمن قاتل معه؛ فلما وضع الدیوان فضل 
منهم علي بن : لكل من شهد بدرًا من المهاجرین األولين خمسة آالف درهم في آل سنة

أبي طالب، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد اهللا، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن 
بن عوف رضي اهللا عنهم وفرض لنفسه معهم خمسة آالف درهم وألحق به العباس بن 

الحسين رضوان اهللا عليهم لمكانهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه عبد المطلب والحسن 
وسلم، وقيل بل فضل العباس وفرض له سبعة آالف درهم، وفرض لك من شهد بدرًا 
من األنصار أربعة آالف درهم، ولم یفضل على أهل بدر أحدًا إلى أزواج رسول اهللا 

ف درهم إال عائشة، فإنه صلى اهللا عليه وسلم، فإنه فرض لكل واحدة منهن عشرة آال
فرض لها اثني عشر ألف درهم، وألحق بهن جویریة بن الحارث وصفية بنت حيي، 
وقيل بل فرض لكل واحدة منهن ستة آالف درهم، وفرض لكل من هاجر قبل الفتح 

ثالثة آالف درهم ولمن أسلم بعد الفتح ألفي درهم لكل رجل وفرض لغلمان أحداث من 
نصار آفرائض مسلمي الفتح، وفرض لعمر بن أبي سلمة أبناء المهاجرین واأل

المخزومي أربعة آالف درهم ألن أمه أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال له 
فقال ? لم تفضل عمر علينا وقد هاجوا آباؤنا وشهدوا بدرًا: محمد بن عبد اهللا بن جحش

أت الذي یستعتب بأم مثل أم عمر أفضله لمكانه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلي
سلمة أعتبه، وفرض ألسامة بن زید أربعة آالف درهم فقال له عبد اهللا بن عمر فرضت 
? لي ثالثة آالف درهم وفرضت ألسامة أربعة آالف درهم وقد شهدت ما لم یشهد أسامة

فقال عمر زدته ألن آان أحب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منك وآان أبوه أحب 
ى رسول اهللا من أبيك ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم، إل

وفرض ألهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل منهم من ألفين إلى ألف إلى 
لئن آثر المال ألفرضن لكل رجل . خمسمائة إلى ثالثمائة، ولم ینقص أحد منها وقال

ألفا لسفره وألفا یخلفها في أهله؛ وفرض أربعة آالف درهم ألفا لفرسه وألفا لسالحه و
للمنفوس مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم، فإذا بلغ زاده، وآان ال یفرض 
لمولود شيئًا حتى یفطم إلى أن سمع امرأة ذات ليلة وهي تكره ولدها على الفطام وهو 

هه على الفطام إن عمر ال یفرض للمولود حتى یفطم فأنا أآر: فقال? یبكي فسألها عنه
حتى یفرض له فقال یا ول عمرآم احتقب من وزر وهو ال یعلم ثم أمر عمر منادیه 

ال تجعلوا أوالدآم بالفطام فإنا نفرض لكل مولود في اإلسالم، ثم آتب إلى أهل : فنادى
العوالي وآان یجري عليهم القوت، فأمر بجریب من الطعام فطحن ثم خبز ثم ثرد ثم 

ا منه غداهم حتى أصدرهم، ثم فعل العشاء مثل ذلك فقال یكفي الرجل دعا ثالثين فأآلو
جریبان في آل شهر، وآان یرزق الرجل والمرأة والمملوآة جریبين في آل شهر، آان 

 .إذا أراد الرجل أن یدعو على صاحبه قال له قطع اهللا عنك جریبك
ًا بالنسب، وآان الدیوان موضوعًا على دعوة العرب في ترتيب الناس فيه معتبر

وتفضيل العطاء معتبرًا بالسابقة في اإلسالم وحسن األثر في الدین، ثم روعي في 
التفضيل عند انقراض أهل السوابق بالتقدم في الشجاعة والبالء في الجهد، فهذا حكم 

 .دیوان الجيش في ابتداء وضعه على الدعوة القریبة والترتيب الشرعي
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موال فجرى هذا األمر فيه بعد ظهور اإلسالم بالشام وأما دیوان االستيفاء وجبایة األ
والعراق على ما آان عليه من قبل، فكان دیوان الشام بالرومية ألنه آان من ممالك 

الروم وآان دیوان العراق بالفارسية ألنه آان من ممالك الفرس، فلم یزل أمرهما جاریًا 
 إلى العربية سنة إحدى على ذلك إلى زمن عبد الملك بن مروان فنقل دیوان الشام

 .وثمانين
وآان سبب نقله إليه ما حكاه المدائني أن بعض آتاب الروم في دیوانه أراد ماء لدواته 

فبال فيها بدًال من الماء فأدبه وأمر سليمان بن سعد أن ینقل الدیوان إلى العربية فسأله أن 
مانين ألف دینار، فلم یعينه بخراج األردن سنة ففعل وواله األردن وآان خراجه مائة ث

تنقص السنة حتى فرغ من الدیوان فنقله، وأتى به عبد الملك بن مروان فدعا سرجون 
آاتبه فعرضه عليه فغمة وخرج آئيبًا، فلقيه قوم من آتاب الروم فقال لهم اطلبوا 

 .المعيشة من غير هذه الصناعة وقد قطعها اهللا عنكم
قله إلى العربية أن آاتب الحجاج آان یسمى أما دیوان الفارسية بالعراق فكان سبب ن

زادان فروخ آان معه صالح بن عبد الرحمن بكتب بين یدیه بالعربية والفارسية فوصله 
زادان فروخ بالحجاج فخف على قلبه فقال صالح لزادان فروخ إن الحجاج قربني وال 

نه ال یجد من آمن عليك أن یقدمني عليك، فقال ال تظن ذلك فهو إلي أحوج مني إليه أل
یكفيه حسابه غيري، فقال صالح واهللا لو شئت أن أحول الحساب إلى العربية لفعلت، قال 

فحول منه ورقة أو سطرًا حتى أرى ففعل ثم قتل زادان فروخ في أیام عبد الرحمن بن 
األشعث، فاستخلف الحجاج صالحًا مكانه فذآر له ما جرى بينه وبين زادان فروخ، 

فأجابه إلى ذلك وأجله فيه أجًال حتى نقله إلى العربية، فلما عرف مرد فأمره أن ینقله 
إنشاه بن زادان فروخ ذلك بذل له مائة ألف درهم ليظهر للحجاج العجز عنه فلم یفعل، 

فقال له قطع اهللا أوصالك من الدنيا آما قطعت أصل الفارسية، فكان عبد الحميد بن 
 .أعظم منته على الكتابیحيى آاتب مروان یقول هللا در صالح ما 

 .والذي یشتمل عليه دیوان السلطنة ینقسم أربعة أقسام
أحدها ما یختص بالجيش من إثبات وعطاء، والثاني ما یختص باألعمال من رسوم 

والرابع ما یختص ببيت المال من . والثالث ما یختص بالعمال من تقليد وعزل. وحقوق
كام الشرع یتضمن تفصيلها ما ربما آان دخل وخراج، فهذه أربعة أقسام تقتضيها أح

 .لكتاب الدواوین في إفرادها عادة هم بها أخص
فيما یختص بالجيش من إثبات وعطاء فإثباتهم في الدیوان معتبر : فأما القسم األول

السبب الذي یستحق به : والثاني. الوصف الذي یجوز به إثباتهم: بثالثة شروط أحدها
 .لتي یقدر به عطاؤهمالحال ا: والثالث. ترتيبهم

البلوغ فإن : أحدها: فأما شرط جواز إثباتهم في الدیوان فيراعى فيه خمسة أوصاف
الصبي من جملة الذراري واألتباع، فلم یجز أن یثبت في دیوان الجيش فكان جاریًا في 

 .عطاء الذراري
و حنيفة الحریة، ألن المملوك تابع لسيده فكان داخًال في عطائه، وأسقط أب: والثاني

اعتبار الحریة، وجوز إفراد العبد بالعطاء في دیون المقاتلة، وهو رأي أبي بكر وخالفه 
 .فيه عمر اعتبر الحریة في العطاء، وبه أخذ الشافعي

اإلسالم ليدفع عن الملة باعتقاده ویوثق بنصحه واجتهاده، فإن أثبت فيهم ذميًا : والثالث
 .لم یجز، وإن ارتد منهم مسلم سقط
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رابع السالمة من اآلفات المانعة من القتال فال یجوز أن یكون زمنًا وال أعمى وال وال
أقطع، ویجوز أن یكون أخرس أو أصم، فأما األعرج، فإن آان فارسًا أثبت، وإن آان 

 .راجًال لم یثبت
فإن ضعفت منته عن اإلقدام . والخامس أن یكون فيه إقدام على الحروب ومعرفة بالقتال

فته بالقتال لم یجز إثباته، ألنه مرصد لما هو عاجز عنه، فإذا تكاملت فيه أو قلت معر
هذه األوصاف لخمس آان إثباته في دیوان الجيش موقوفًا على الطلب واإلیجاب فيكون 
منه الطلب إذا تجرد عن آل عمل، ویكون لمن ولي األمر اإلجابة إذا دعت الحاجة إليه، 

م یحسن إذا أثبت في الدیوان أن یحلى فيه وینعت، فإن فإن آان مشهر االسم نبيه القدر ل
آان من المغمورین في الناس حلى ونعت، فذآر سنة وقده ولونه وحلي وجهه ووصف 
بما یتميز به عن غيره، لئال تتفق األسماء ویدعي وقت العطاء وضم إلى نقيب عليه أو 

 .عریف له ليكون مأخوذًا بدرآه
 .أحدهما عام واآلخر خاص: أثبتوا فيه فمعتبر من وجهينوأما ترتيبهم في الدیوان إذا 

فأما العام فهو ترتيب القبائل واألجناس حتى تتميز آل قبيلة عن غيرها وآل جنس عمن 
خالفه، فال یجمع فيه بين المختلفين وال یفرق به بين المتفقين، لتكون دعوة الدیوان على 

ذب، وإذا آان هكذا لم یخل حالهم نسق واحد معروف بالنسب یزول به التنازع والتجا
من أن یكونوا عربًا أو عجمًا، فإن آانوا عربًا تجمعهم أنساب وتفرق بينهم أنساب 

ترتبت قبائلهم بالقربى من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آما فعل عمر رضي اهللا عنه 
 .حين دونهم

وقحطان، فتقدم عدنان فيبدأ بالترتيب في أصل النسب ثم بما یتفرع عنه، فالعرب عدنان 
على قحطان ألن النبوة فيهم، وعدنان یجمع ربيعة ومضر، فتقدم مضر على ربيعة ألن 

النبوة فيهم، ومضر یجمع قریشًا وغير قریش، فتقدم قریش ألن النبوة فيهم، وقریش 
یجمع بني هاشم وغيرهم، فتقدم بنو هاشم ألن النبوة فيهم فيكون بنو هاشم قطب الترتيب 

 یليهم من أقرب األنساب إليهم حتى یستوعب قریشًا، ثم بمن یليهم في النسب ثم بمن
 .حتى یستوعب جميع مضر، ثم بمن یليهم في النسب حتى یستوعب جميع عدنان

شعيب، ثم قبيلة، ثم : وقد رتب أنساب العرب ستة مراتب، فجعلت طبقات أنسابهم هي
ألبعد مثل عدنان وقحطان، سمي فالشعب النسب ا: عمارة، ثم بطن ثم فخذ، ثم فصيلة

شعبًا ألن القبائل منه تشعبت، ثم القبيلة، وهي ما انقسمت فيه أنساب الشعب مثل ربيعة 
ومضر، سميت قبيلة لتقابل األنساب فيها، ثم العمارة، وهي ما انقسمت فيها أنساب 

ني عبد القبائل مثل قریش وآنانة، ثم البطن، وهو ما انقسمت فيه انساب العمارة مثل ب
مناف وبني مخزوم، ثم الفخذ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل بني هاشم وبني 

أمية، ثم الفصيلة وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بني أبي طالب وبني العباس، 
فالفخذ یجمع الفصائل والبطن یجمع األفخاذ، والعمارة تجمع البطون، والقبيلة تجمع 

 القبائل، وإذا تباعدت األنساب صارت القبائل شعوبًا والعمائر العمائر، والشعب یجمع
 .قبائل

إما أجناس : وإن آانوا عجمًا ال یجتمعون على نسب فالذي یجمعهم عند فقد النسب أمران
فالمتميزون باإلجناس آالترك والهند ثم یتميز الترك أجناسًا والهند أجناسا . وإما بالد

لجبل، ثم یتميز الدیلم بلدانًا والجبل بلدانًا وإذا تميزوا والمتميزون بالبالد آالدیلم وا
باألجناس أو البلدان، فإن آانت لهم سابقة في اإلسالم ترتبوا عليها في الدیوان، وإن لم 
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 .تكن لهم سابقة ترتبوا بالقرب من ولي األمر، فإن تساووا فبالسبق إلى طاعته
حد یرتب بالسابقة في اإلسالم فإن وأما الترتيب الخاص فهو ترتيب الواحد بعد الوا

تكافئوا في السابقة ترتبوا بالدین، فإن تقاربوا فيه ترتبوا بالسن؛ فإن تقاربوا فيها ترتبوا 
بالشجاعة، فإن تقاربوا فيها فولي األمر بالخيار بين أن یرتبهم بالقرعة أو یرتبهم عن 

 .رأیه واجتهاده
تغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حمایة وأما تقدیر العطاء فمعتبر بالكفایة حتى یس

 .البيضة
أحدها عدد من یعوله من الذراري والمماليك والثاني : والكفایة معتبرة من ثالثة أوجه

والثالث الموضع الذي یحله في الغالء والرخص . عدد ما یرتبطه من الخيل والظهر
 عطائه ثم تعرض حاله في فيقدر آفایته في نفقته وآسوته لعامه آله فيكون هذا القدر في
 .آل عام فإن زادت رواتبه الماسة زید، وإن نقصت نقص

فمنع الشافعي من ? واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفایة هل یجوز أن یزاد عليها
ألن أموال بيت المال ال توضع إال في الحقوق . زیادته على آفایته وإن اتسع المال
ویكون وقت العطا : على الكفایة إذا اتسع المال لهاالالزمة، وجوز أبو حنيفة زیادته 

معلومًا یتوقعه الجيش عند االستحقاق، وهو معتبر بالوقت الذي تستوفي فيه حقوق بيت 
وإن : المال، فإن آانت تستوفي في وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس آل سنة

نت تستوفي في آل آانت تستوفي في وقتين جعل العطاء في آل سنة مرتين، وإذا آا
شهر جعل العطاء فيء رأس آل شهر ليكون المال مصروفًا إليهم عند حصوله، فال 

وإذا تأخر عنهم العطاء عند بيت المال . یحبس عنهم إذا اجتمع وال یطالبون به إذا تأخر
لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها آانت أرزاقهم دینًا على بيت المال وليس لهم مطالبة 

وإذا أراد ولي األمر . به آما ليس لصاحب الدین مطالبة من أعسر بدینهولي األمر 
إسقاط بعض الجيش لسبب أوجبه أو لعذر اقتضاه جاز، وإن آان لغير سبب لم یجز 

 .ألنهم جيش المسلمين في الذب عنهم
وإذا أراد بعض الجيش إخراج نفسه من الدیوان جاز مع االستغناء عنه ولم یجز مع 

وإذا جرد الجيش لقتال فامتنعوا وهم أآفاء من حاربهم . ال أن یكون معذورًاالحاجة إليه إ
سقطت أرزاقهم، وإن ضعفوا عنهم لم تسقط وإذا نفقت دابة أحدهم في حرب عوض 

عنها وإن نفقت في غير حرب لم یعوض، وإذا استهلك سالحه فيها عوض عنه إن لم 
إذا جرد لسفر أعطي نفقة سفره و. یكن یدخل في تقدیر عطائه ولم یعوض إن دخل فيه

إن لم تدخل في تقدیر عطائه ولم یعط إن دخلت فيه، وإذا مات أحدهم أو قتل آان ما 
 .یستحق من عطائه موروثًا عنه على فرائض اهللا تعالى وهو دین لورثته في بيت المال
هما واختلف الفقهاء في استبقاء نفقاء ذریته من عطائه في دیوان الجيش على قولين أحد

أنه قد سقطت نفقتهم من دیوان الجيش لذهاب مستحقه ویحالون على مال العشر 
أنه یستبقى من عطائه نفقات ذریته ترغيبًا له في المقام وبعثًا : والصدقة، والقول الثاني

 .له على األقدام
أحدهما یسقط : واختلف الفقهاء أیضًا في سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة على قولين

أنه باق على العطاء ترغيبًا في التجند :  مقابلة عمل قد عدم، والقول الثانيألنه في
 .واالرتزاق

: وأما القسم الثاني فيما اختص باألعمال من رسوم وحقوق فيشمل على ستة فصول
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أحدها تحدید العمل بما یتميز به من غيره وتفصيل نواحيه التي تختلف أحكامها، فيجعل 
وإن . فيه غيره، ویفصل نواحي آل بلد إذا اختلفت أحكام نواحيهلكل بلد حدًا ال یشارآه 

اختلفت أحكام الضياع في آل ناحية فصلت ضياعه آتفصيل نواحيه وإن لم تختلف 
 .اقتصر على تفصيل النواحي دون الضياع

والفصل الثاني أن یذآر حال البلد هل فتح عنوة أو صلحًا وما استقر عليه حكم أرضه 
فإنه ال یخلو من ثالثة ?  وهل، اختلفت أحكامه ونواحيه أو تساوتمن عشر أو خراج،

أحوال إما أن یكون جميعه أرض عشر أو جميعه أرض خراج، أن یكون بعض عشرًا 
وبعضه خراجًا، فإن آان جميعه أرض عشر لم یلزم إثبات مسائحه ألن العشر على 

ن العشر ال مستخرجًا الزرع دون المساحة، ویكون ما استؤنف زرعه مرفوعًا إلى دیوا
منه ویلزم تسمية أربابه عند رفعه إلى الدیوان ألن وجوب العشر فيه معتبر بأربابه دون 

رقاب األرضين، وإذا رفع الزرع بأسماء أربابه ذآر مبلغ آيله وحال سقيه بسيح أو 
عمل الختالف حكمه ليستوفي على موجبه، وإن آان جميعه أرض خراج لزم إثبات 

الخراج على المساحة، فإن آان هذا الخراج في حكم األجرة لم یلزم تسمية مسائحه ألن 
أرباب األرضين ألنه ال یختلف بإسالم وال آفر، وإن آان الخراج في حكم الجزیة لزم 

باختالف أهله، وإن آان بعضه . تسمية أربابه وصفهم باإلسالم والكفر الختالف حكمه
ر ما آان منه عشرًا وفي دیوان الخراج ما عشرًا وبعضه خراجًا فصل في دیوان العش

 .آان منه خراجًا الختالف الحكم فيهما وأجرى على آل واحد منهما ما یختص بحكمه
والفصل الثالث أحكام خراجه ما استقر على مسائحه هل هو مقاسمة على زرعه أو هو 

ان رزق مقدر على خراجه، فإن آان مقاسمة لزم إذا أخرجت مسائح األرضين من دیو
الخراج أن یذآر معها مبلغ المقاسمة من ربع أو ثلث أو نصف ویرفع إلى الدیوان 

مقادیر الكيول لتستوفي المقاسمة على موجبها، وإن آان الخراج ورقًا لم یخل من أن 
یكون متساویًا مع اختالف الزروع أو مختلفًا، فإن آان متساویًا مع اختالف الزروع 

راج ليستوفي خراجها وال یلزم أن یرفع إليه إال ما قبض أخرجت المسائح من دیوان الخ
منها، وإن آان الخراج مختلفًا باختالف الزروع لزم إخراج المسائح من دیوان الخراج، 

 .وأن یرفع إليه أجناس الزروع ليستوفي خراج المساحة على ما یوجبه حكم الزرع
يهم في عقد الجزیة فإن والفصل الرابع ذآر من آل بلد من أهل الذمة وما استقر عل

آانت مختلفة باليسار واإلعسار سموا في الدیوان مع ذآر عددهم ليختبر حال یسارهم 
وأعسارهم، وإن لم تختلف في اليسار واإلعسار جاز االقتصار على ذآر عددهم ووجب 

مراعاتهم في آل عام ليثبت من بلغ ویسقط من مات أو أسلم لينحصر بذلك ما یستحق 
 .من حریتهم

والفصل الخامس إن آان من بلدان المعادن أن یذآر أجناس معادنه وعدد آل جنس منها 
ليستوفي حق المعدن منها وهذا مما ال ینضبط بمساحة وال ینحصر بتقدیر الختالفه 

وإنما ینضبط بحسب المأخوذ منه إذا أعطي وأنال وال یلزم في أحكام المعادن أن 
هي من أرض عشر أو خراج ألن الدیوان فيها یوصف في الدیوان أحكام فتوحها هل 

موضوع الستيفاء الحق من نبلها وحقها ال یختلف ذلك في حقوق العاملين فيها 
وقد تقدم القول في اختالف الفقهاء في أجناس ما یؤخذ حق المعادن منه، وفي . واآلخذین

ت برأیه في قدر المأخوذ منه، فإن لم یكن قد سبق لالئمة فيها حكم اجتهدوا إلى الوق
الجنس الذي یجب فيه وفي القدر المأخوذ منه وعمل عليه في األمرین معًا إذا آان من 
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أهل االجتهاد، وإن آان من سبق من األئمة والوالة قد اجتهد برأیه في الجنس الذي یجب 
فيه وفي القدر المأخوذ منه وحكم به فيها حكمًا أیده وأمضاه فاستقر حكمه في األجناس 

ب فيها حتى المعدن ولم یستقر حكمه في القدر المأخوذ من المعدن، ألن حكمه التي یج
في الجنس معتبر بالمعدن الموجود وحكمه في القدر یعتبر بالمعدن ألن حكمه بالجنس 

 .معتبر بالمعدن الموجود وحكمه في القدر معتبر بالمعدن المفقود
موالهم دخلت دار اإلسالم والفصل السادس إن آان ثغرًا یتاخم دار الحرب وآانت أ

معشورة عن صلح استقر معهم وأثبت في دیوان عقد صلحهم وقدر المأخوذ منهم من 
عشر أو خمس وزیادة عليه أو نقصان منه، فإن آان یختلف باختالف األمتعة واألموال 
فصلت فيه وآان الدیوان موضوعًا إلخراج رسومه و الستيفاء ما یرفع إليه من مقادیر 

 .المحمولة إليهاألمتعة 
وأما أعشار األموال المنتقلة في دار اإلسالم من بلد إلى بلد فمحرمة ال یبيحها شرع وال 
یسوغها اجتهاد وال هي من سياسات العدل وال من قضایا النصفة وقل ما تكون إال في 

شر الناس : " البالد الجائرة، وقد روى عن النبي عليه الصالة والسالم أنه قال
 ".الحشارونالعشارون 

وإذا غيرت الوالة أحكام البالد ومقادیر الحقوق فيها اعتبر ما فعلوه، فإن آان مسوغًا في 
االجتهاد ألمر اقتضاه ال یمنع الشرع منه لحدوث سبب یسوغ الشرع الزیادة ألجله أو 

وإذا استخرج حال . النقصان لحدوثه جاز وصار الثاني هو الحق المستوفي دون األول
واألحوط أن . الدیوان جاز أن یقتصر على إخراج الحال الثانية دون األولىالعمل من 

یخرج الحالين لجواز أن یزول السبب الحادث فيعود الحكم األول؛ وإن آان ما أخذ به 
الوالة من تغيير الحقوق غير مسوغ في الشرع وال له وجه في االجتهاد آانت الحقوق 

 سوء غيروه إلى زیادة أو نقصان، ألن الزیادة على الحكم األول وآان الثاني مردودًا
وإذا استخرج حال العمل من . ظلم في حقوق الرعية والنقصان ظلم في حقوق بيت المال

الدیوان وجب على رافعة من آتاب الدواوین إخراج الحالين إن آان المستدعي 
زمه إخراج الحال إلخراجها من الوالة ال یعلم حالها فيما تقدم، وإن آان عالمًا بها لم یل

األول إليه ألن علمه بها قد سبق وجاز االقتصار على إخراج الحال الثانية مع وصفها 
 .بأنها مستحدثة

أحدها : وأما القسم الثالث فيما اختص بالعمال من تقليد وعزل، فيشتمل على ستة فصول
ن جاز ذآر من یصح منه تقليد العمال، وهو معتبر بنفوذ األمر وجواز النظر، فكل م

: نظره في عمل نفذت فيه أوامره وصح منه تقليد العمال عليه، وهذا یكون من أحد ثالثة
وإما من عامل . وإما من وزیر التعویض. إما من السلطان المستولي على آل األمور

فأما وزیر . عام الوالیة آعامل إقليم أو مصر عظيم یقلد في خصوص األعمال عامًال
 .ليد عامل إال بعد المطالعة واالستئمارالتنفيذ فال یصح منه تق

والفصل الثاني من یصح أن یتقلد العمالة، وهو من استقل بكفایته ووثق بأمانته، فإن 
آانت عمالة تفویض تفتقر إلى اجتهاد روعي فيها الحریة واإلسالم، وإن آانت عمالة 

 .تنفيذ ال اجتهاد للعامل فيها لم یفتقر إلى الحریة واإلسالم
أحدها تحدید الناحية :  الثالث ذآر العمل الذي تقليده وهذا یعتبر فيه ثالثة شروطوالفصل

والثاني تعيين العمل الذي یختص بنظره فيها من جبایة أو . بما تتميز به عن غيرها
والثالث العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل ینتفي عنه الجهالة، : خراج أو عشر
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 .ثة في عمل علم به المولي والمولى صح التقليد ونفذفإذا استكملت هذه الشروط الثال
 :والفصل الرابع زمان النظر، فال یخلو من ثالثة أحوال

أحدها أن یقدره بمدة محصورة الشهور أو السنين، فيكون تقدیرها بهذه المدة مجوز 
 من وال یكون النظر في المدة المقيدة الزمًا. النظر فيها ومانعًا من النظر بعد انقضائها

جهة المولي، وله صرفه وال استبدال به إذا رأى ذلك صالحًا، فأما لزومه من جهة 
فمعتبر بحال جاریة عليها، فإن آان الجاري معلومًا بما تصح به األجور . العامل المولى

لزمه العمل في المدة إلى انقضائها، ألن العمالة فيها تصير من اإلجارات المحضة 
والفرق بينهما في تخيير المولي ولومها . مل إلى انقضائها إجبارًاویؤخذ العامل فيها بالع

للمولى أنها في جنبة المولي من العقود الخاصة لعقده لها في حق نفسه فيجري عليها 
حكم اللزوم وإن لم یتقدر جاریة بما یصح في األجور لم تلزمه المدة، وجاز له الخروج 

 . حال ترآه حتى ال یحلو عمله من ناظر فيهمن العمل إذا شاء بعد أن ینهي إلى موليه
والحالة الثانية أن یقدر بالعمل فيقول المولي فيه قد قلدتك خراج ناحية آذا في هذه السنة 

فإذا . أو قلدتك صدقات بلد آذا في هذا العام فتكون مدة نظره مقدرة بفراغه عن عمله
یعزله المولي، وعزله فرغ منه انعزل عنه وهو قبل فراغه على ما ذآرنا یجوز أن 

 .لنفسه معتبر بصحة جاریة وفساده
والحالة الثالثة أن یكون التقليد مطلقًا فال یقدر بمدة وال عمل، فيقول فيه قد قلدتك خراج 

الكوفة أو أعشار البصرة أو حمایة بغداد، فهذا تقليد صحيح وإن جهلت مدته، ألن 
نه اللزوم المعتبر في عقود المقصود منه اإلذن لجواز النظر، وليس المقصود م

 .اإلیجارات
إما أن یكون مستدیمًا أو : وإذا صح التقليد وجاز النظر لم یخل حاله من أحد أمرین

منقطعًا، فإن آان مستدیمًا آالنظر في الجبایة والقضاء وحقوق المعادن فيصح نظره فيها 
ما أن ال یكون أحده: وإن آان منقطعًا فهو على ضربين. عامًا بعد عام ما لم یعزل

معهود العود في آل عام آالوالي عل قسم الغنيمة فينعزل بعد فراغه منها وليس له 
والضرب الثاني أن یكون عادًا في آل عام آالخراج . النظر في قسمة غيرها من الغنائم

الذي إذا استخرج في عام عاده فيما یليه، فقد اختلف الفقهاء هل یكون إطالق تقليده 
أحدهما أنه :  نظر عامه أو محموًال على آل عام ما لم یعزل على وجهينمقصورًا على

یكون مقصورًا للنظر على العام الذي هو فيه، فإذا استوفى خراجه أو أخذ أعشاره 
. انعزل ولم یكن له أن ینظر في العام الثاني إال بتقليد مستجد اقتصارًا على اليقين

 .في آل عام ما لم یعزل اعتبارًا بالعرفوالوجه الثاني أنه یحمل على جواز النظر 
أحدها أن : والفصل الخامس في جاري العامل على عمله، وال یخلو فيه من ثالثة أحوال

والثالث أن ال یسمى بجهول وال بمعلوم، فإن . یسمى معلومًا، والثاني أن یسمى مجهوًال
وعي تقصيره، فإن سمي معلومًا استحق المسمى إذا وفى العمالة حقها، فإن قصر فيها ر

آان لترك بعض العمل لم یستحق جاري ما قابله وإن آان لخيانة منه مع استيفاء العمل 
استكمل جاریة وارتجع ما خان فيه، وإن زاد في العمل روعيت الزیادة، فإن لم تدخل 

في حكم عمله آان نظره فيها مردودًا ال ینفذ، وإن آانت داخلة في حكم نظره لم یخل من 
إما أن یكون قد أخذها بحق أو ظلم، فإن آان أخذها بحق آان متبرعًا بها ال : رینأحد أم

یستحق لها زیادة على المسمى في جاریه، وإن آان ظلمًا وجب ردها على من ظلم بها 
وآان عدوانًا من العامل یؤخذ بجریرته، وأما إن سمي جاریة مجهوًال استحق جاري 
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ل مقدار في الدیوان وعمل به جماعة من العمال مثله فيما عمل، فإن آان جاري العم
صار ذلك القدر هو جاري المثل، وإن لم یعمل به إال واحدًا لم یصر ذلك مألوفًا في 

 .جاري المثل
وأما إن لم یسم جاریه بمعلوم وال بمجهول فقد اختلف الفقهاء في استحقاقه لجاري مثله 

به، فمذهب الشافعي فيها أنه ال على عمله على أربعة مذاهب قالها الشافعي وأصحا
جاري له على عمله ویكون متطوعًا به حتى یسمى جاریًا معلومًا أو مجهوًال لخلو عمله 

وقال أبو . من عوض، وقال المزني له جاري مثله وإن لم یسمه الستيفاء عمله عن إذنه
لم العباس بن سریج إن آان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله، وإن 

: یشهر بأخذ الجاري عليه فال جاري له وقال أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي
إن دعى إلى العمل في االبتداء أو أمر به فله جاري مثله، فإن ابتدأ بالطلب فأذن له في 

العمل فال جاري له، وإذا آان في عمله مال یجتبى فجاریه مستحق فيه، وإن لم یكن فيه 
 . المال مستحق من سهم المصالحمال فجاریه في بيت

والفصل السادس فيما یصح به التقليد، فإن آان نصًا یلفظ به المولي صح به التقليد آما 
تصح به سائر العقود، وإن آان عن توقيع المولي بتقليده خطًا ال لفظ صح التقليد 

لنقود وانعقدت به الوالیات السلطانية إذا اقترنت به شواهد الحال وإن لم تصح به ا
الخاصة اعتبارًا بالعرف الجاري فيه، وهذا إذا آان التقليد مقصورًا عليه ال یتعداه إلى 

استنابة غيره فيه وال یصح إذا آان التقليد عامًا متعدیًا؛ فإذا صح التقليد بالشروط 
المعتبرة فيه وآان العمل قبله خاليًا من ناظر تفرد هذا المولى بالنظر واستحق جاریه 

وقت نظره فيه، وإن آان في العمل ناظر قبل تقليده نظر في العمل، فإن آان ما من أول 
ال یصح االشتراك فيه آان تقليده الثاني عزًال لألول، وإن آان مما یصح فيه االشتراك 
روعي العرف الجاري فيه، فإن لم یجز العرف باالشتراك فيه آان عزًال لألول، وإن 

ن تقليد الثاني عزًال لألول وآانا عاملين عليه وناظرین جرى العرف باالشتراك فيه لم یك
فيه، فإن قلد عليه مشرف آان العامل مباشرًا للعمل وآان المشرف مستوفيًا له یمنع من 

 .زیادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به
أحدها أنه ليس للعامل أن : وحكم المشرف یخالف حكم صاحب البرید من ثالثة أوجه

 .ون المشرف وله أن ینفرد به دون صاحب البریدینفرد بالعمل د
 .والثاني أن للمشرف منع العامل مما أفسد فيه وليس ذلك لصاحب البرید

والثالث أن المشرف ال یلزمه اإلخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد إذا انتهى إليه، 
شرف ویلزم صاحب البرید اإلخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد ألن خبر الم

 .استعداء وخبر صاحب البرید إنهاء
أحدهما أن خبر اإلنهاء یشتمل : والفرق بين خبر اإلنهاء وخبر االستعداء من وجهين

 .على الفاسد والصحيح وخبر االستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح
والثاني أن خبر اإلنهاء فيما رجع عنه العامل وفيما لم یرجع عنه وخبر االستدعاء 

لم یرجع عنه دون ما رجع عنه، وإذا أنكر العامل استعداء المشرف أو إنهاء مختص بما 
صاحب البرید لم یكن قول واحد منهما مقبوًال عليه حتى یبرهن عنه، فإن اجتمعا على 

وإذا طولب . اإلنهاء واالستعداء صار شاهدین عليه فيقبل قولهما عليه إذا آانا مأمونين
 لزمه رفعه في عمالة الخراج ولم یلزمه رفعه في عمالة العامل برفع الحساب فيما تواله

ومصرف العشر إلى أهل الصدقات وعلى . العشر، ألن مصرف الخراج إلى بيت المال
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مذهب أبي حنيفة یؤخذ برفع الحساب في المالين الشتراك مصر فهما عنده، وإذا ادعى 
 الخراج دفع عامل العشر صرف العشر في مستحقه قبل قوله فيه، ولو ادعى عامل

 .الخراج إلى مستحقه لم یقبل قوله إال بتصدیق أو بينة
أحدهما أن یستخلف عليه من : وإذا أراد العامل أن یستخلف على عمله فذلك ضربان

ینفرد بالنظر فيه دونه، فهذا غير جائز منه ألنه یجري مجرى االستبدال، وليس له أن 
 .یستبدل غيره بنفسه وإن جاز له عزل نفسه

ضرب الثاني أن یستخلف عليه معينًا له فيراعي مخرج التقليد فإنه ال یخلو من ثالثة وال
أحدها أن یتضمن إذنًا باالستخالف فيجوز له أن یستخلف ویكون من استخلفه : أحوال

نائبًا عنه یعزل بعزله إن لم یكن مسمى في اإلذن، فإن سمي له من یستخلفه فقد اختلف 
 .فقال قوم ینعزل، وقال آخرون ال ینعزل? هل ینعزل بعزلهالفقهاء فيه إذا استخلفه 

والحالة الثانية أن یتضمن التقليد نهيًا عن االستخالف، فال یجوز له أن یستخلف وعليه 
أن ینفرد بالنظر فيه إن قدر عليه، فإن عجز عنه آان التقليد فاسدًا، فإن نظر مع فساد 

ونهي ولم یصح منه ما اختص اختص التقليد صح من نظره ما اختص باإلذن نم أمر 
 .بالوالیة من عقد وحل

والحالة الثالثة أن یكون التقليد مطلقًا ال یتضمن إذنًا وال نهيًا فيعتبر حال العمل فإن قدر 
على التفرد بالنظر فيه لم یجرأ أن یستخلف عليه، وإن لم یقدر على التفرد بالنظر فيه 

 .ز أن یستخلف فيما قدر عليهجاز له أن یستخلف فيما عجز عنه ولم یج
وأما القسم الرابع فيما اختص بيت المال من دخل وخرج، فهو أن آل ما ل استحقه 
المسلمون ولم یتعين ماله منهم فهو من حقوق بيت المال، فإذا قبض صار بالقبض 

مضافًا إلى حقوق بيت المال سواء أدخل إلى حرزه أو لم یدخل، ألن بيت المال عبارة 
ة ال عن المكان، وآل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على عن الجه

بيت المال، فإذا صرف في جهته صار مضافًا إلى الخراج من بيت المال سواء خرج 
من حرزه أو لم یخرج، ألن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أیدیهم فحكم بيت 

 .المال جار عليه في دخله إليه وخرجه
فيء وغنيمة :  فاألموال التي یستحقها المسلمون تنقسم ثالثة أقساموإذا آان آذلك

 .وصدقة
فأما الفيء فمن حقوق بيت المال، ألن مصرفه موقوف على رأي اإلمام واجتهاده، وأما 
الغنيمة فليست من حقوق بيت المال ألنها مستحقة للغانمين الذین تعينوا بحضور الواقعة 

 .وال اجتهاد له في منعهم فلم تصر من حقوق بيت المالال یختلف مصرفها برأي اإلمام، 
قسم منه یكون من حقوق بيت المال وهو : وأما خمس الفيء والغنيمة فينقسم ثالثة أقسام

سهم النبي صلى اهللا عليه وسلم المصروف في المصالح العامة لوقوف مصرفه على 
وهو سهم ذوي القربى، رأي اإلمام واجتهاده، وقسم منه ال یكون من حقوق بيت المال 

ألنه مستحق لجماعتهم فتعين مالكوه وخرج عن حقوق بيت المال لخروجه عن اجتهاد 
اإلمام ورأیه، وقسم منه یكون بيت المال فيه حافظًا له على جهاته وهو سهم اليتامى 

 .والمساآين وابن السبيل إن وجدوا دفع إليهم وإن فقدوا أحرز لهم
 مال باطن فال یكون من حقوق بيت المال لجواز أن ینفرد صدقة: وأما الصدقة فضربان

أربابه بإخراج زآاته في أهلها، والضرب الثاني صدقة مال ظاهر آأعشار الزروع 
والثمار وصدقات المواشي، فعند أبي حنيفة أنه من حقوق بيت المال ألنه یجوز صرفه 
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ذهب الشافعي ال یكون على رأي اإلمام واجتهاده ولم یعينه في أهل السهمين، وعلى م
من حقوق بيت المال ألنه معين الجهات عنده ال یجوز صرفه على غير جهاته، ولكن 

فذهب في القدیم إلى ? اختلف قوله هل یكون بيت المال محًال إلحرازه عند تعذر جهاته
أن بيت المال إذا تعذرت الجهات یكون محًال إلحرازه فيه إلى أن توجد ألنه آان یرى 

عه إلى اإلمام ورجع عنه في مستجد قوله إلى أن بيت المال ال یكون محًال وجوب دف
إلحرازه استحقاقًا ألنه ال یرى فيه وجوب دفعه إلى اإلمام وإن جاز أن یدفع إليه فذلك لم 

 .یستحق إحرازه في بيت المال وإن جاز إحرازه فيه
 فيه حرزًا فاستحقاقه أحدهما ما آان بيت المال: وأما المستحق على بيت المال فضربان

معتبر بالوجود، فإن المال موجودًا فيه آان صرفه في جهاته مستحقًا وعدمه مسقط 
أحدهما أن : والضرب الثاني أن یكون بيت المال مستحقًا فهو على ضربين. الستحقاقه

یكون مصرفه مستحقًا على وجه البدل آأرزاق الجند وأثمان الكراع والسالح فاستحقاقه 
بر بالوجود وهو من الحقوق الالزمة مع الوجود والعدم فإن آان موجودًا عجل غير معت

وإن آان معدومًا وجب فيه على األنظار آالدیون مع اإلعسار، . دفعه آالدیون مع اليسار
والضرب الثاني أن یكون مصرفه مستحقًا على وجه المصلحة واألرفاق دون البدل 

فإن آان موجودًا في بيت المال وجب فيه وسقط فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم، 
فرضه عن المسلمين، وإن آان معدومًا سقط وجوبه عن بيت المال وآان إن عم ضرره 

من فروض الكفایة على آافة المسلمين حتى یقوم به منهم من فيه آفایة آالجهاد، وإن 
أو انقطاع آان مما ال یعم ضرره آوعر طریق قریب یجد الناس طریقًا غيره بعيدًا 

شرب یجد الناس غيره شربًا، فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه على 
الكافة لوجود البدل، فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع ألحدهما 

صرف فيما یصير منهما دیًن فيه، فلو ضاق عن آل واحد منهما جاز لوالي األمر إذا 
 بيت المال ما یصرفه في الدیون دون االرتفاق وآان من خاف الفساد أن یفترض على

 .حدث بعده من الوالة مأخوذًا بقضائه إذا اتسع له بيت المال
وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها، فقد اختلف الفقهاء في فاضله، فذهب أبو 

 أنه وذهب الشافعي إلى. حنيفة إلى أنه یدخر في بيت المال لما ینوب المسلمين من حادث
یقبض على أموال من یعم به صالح المسلمين وال یدخر ألن النوائب تعين فرضها 

 .عليهم إذا حدثت فهذه األقسام األربعة التي وضعت عليها قواعد الدیوان
العدالة : وأما آاتب الدیوان وهو صاحب ذمامه، فالمعتبر في صحة والیته شرطان

 .والكفایة
 بيت المال والرعية فاقتضى أن یكون في العدالة فأما العدالة فألنه مؤتمن على حق
 .واألمانة على صفات المؤتمنين

وأما الكفایة فألنه مباشر لعمل یقتضي أن یكون في القيام مستقًال بكفایة المباشرین فإذا 
حفظ القوانين، واستيفاء الحقوق، وإنبات الرفوع، : صح تقليده فالذي ندب له ستة أشياء

 .إخراج األحوال، وتصفح الظالماتومحاسبات العمال، و
فأما األول منها وهو حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زیادة تتحيف بها 

الرعية أو نقصان ینثلم به حق بيت المال، فإن قررت في أیامه لبالد استؤنف فتحها أو 
لحكم المستقر لموات ابتدئ في إحيائه أثبتها في دیوان الناحية ودیوان بيت المال الجامع ل

فيها، وإن تقدمته القوانين المقررة فيها رجع فيها إلى ما أثبته أمناء الكتاب إذا وثق 
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بخطوطهم وتسلمه من أمنائهم تحت ختومهم وآانت الخطوط الخارجة على هذه الشروط 
مقنعة في جواز األخذ به والعمل عليها في الرسوم الدیوانية والحقوق السلطانية، وإن لم 

ي أحكام القضاء والشهادات اعتبارًا بالعرف المعهود فيها آما یجوز للمحدث أن تقنع ف
یؤدي ما وجده من سماعه بالخط الذي یثق به ویجيء على قول أبي حنيفة أنه ال یجوز 

لكاتب الدیوان أن یعمل على الخط وحده حتى یأخذه سماعًا من لفظ نفسه یحفظه عنه 
. عتبارًا بالقضاء والشهادات وهذا شاق مستبعدبقلبه آما یقول في روایة الحدیث ا

والفرق بينهما أن القضاء والشهادات من الحقوق الخاصة التي یكثر المباشر لها والقيم 
بها فلم یضق الحفظ لها بالقلب فذلك لم یجز أن یعول فيها عل مجرد الخط وأن القوانين 

رتها وانتشارها فضاق حفظها الدیوانية من الحقوق العامة التي یقل المباشر لها مع آث
 .بالقلب فذلك جاز التعویل فيها على مجرد الخط وآذلك روایة الحدیث

أحدهما استيفاؤها ممن وجبت عليه : وأما الثاني وهو استيفاء الحقوق فهو على ضربين
والثاني استيفاؤها نم القابضين لها من العمال، فأما استيفاؤها من العاملين . من العاملين

 فيه على إقرار العمال بقبضها، وأما العمل فيها على خطوط العمال بقبضها فالذي فيعمل
عليه آتاب الدواوین أنه إذا عرف الخط آان حجة القبض سواء اعترف العامل بأنه 

والذي عليه الفقهاء أنه إن لم یعترف العامل بأنه . خطه وأنكره إذا قيس بخطه المعروف
حجة في القبض ال یسوغ أن یقاس بخطه في اإللزام خطه وأنكره لم یلزمه ولم یكن 

إجبارًا وإنما یقاس بخطه إرهابًا ليعترف به طوعًا، وإن اعترف بالخط وأنكر القبض 
فالظاهر من مذهب الشافعي أن یكون في الحقوق السلطانية خاصة حجة للعاملين بالدفع 

بي حنيفة أنه ال یكون وحجة على العمال بالقبض اعتبارًا بالعرف؛ والظاهر من مذهب أ
حجة عليهم وال للعاملين حتى یقر به لفظًا آالدیون الخاصة، وفيما قدمناه من الفرق 

 .بينهما مقنع
وأما استيفاؤها من العمال، فإن آانت خراجًا إلى بيت المال لم یحتج فيها إلى توقيع ولي 

نها والكالم في األمر وآان اعتراف صاحب بيت المال بقبضها حجة في براءة العمال م
خط إذا تجرد عن إقراره على ما قدمناه في خطوط العمال أنه یكون حجة على الظاهر 

من مذهب الشافعي وال یكون حجة على الظاهر من مذهب أبي حنيفة، وإن آانت خراجًا 
من حقوق بيت المال ولم تكن خراجًا إليه لم یمض العمال إال بتوقيع ولي األمر وآان 

 .رفت صحته حجة مقنعة في جواز الدفعالتوقيع إذا ع
أحدهما أن یكون االحتساب به موقوفًا على اعتراف : وأما االحتساب به فيحتمل وجهين

 .الموقع له بقبض ما تضمنه، ألن التوقيع حجة بالدفع إليه وليس بحجة في القبض منه
يع القبض والوجه الثاني یحتسب به العامل في حقوق بيت المال، فإن أنكر صاحب التوق

حاآم العامل فيه وأخذ العامل بإقامة الحجة عليه، فإن عدمها أحلف صاحب التوقيع وأخذ 
والوجه األول أشبه بتحقيق الفقه، فإن . العامل بالغرام، وهذا الوجه أخص بعرف الدیوان

استراب صاحب الدیوان بالتوقيع لم یحتسب للعامل به على الوجهين معًا حتى یعرضه 
 فإن اعترف به صح وآان االحتساب به عل ما تقدم، وإن أنكره لم یحتسب على الموقع،

به للعامل ونظر في وجه الخراج، فإن آان في خاص موجود رجع به العامل عليه، وإن 
آان في جهات ال یمكن الرجوع بها سأل العامل ال في عرف السلطنة وال في حكم 

ة مدفوع عن إحالف الموقع وفي القضاء، فإن علم بصحة الخراج فهو من عرف السلطن
 .حكم القضاء یجاب عليه
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رفوع مساحة وعمل، ورفوع قبض : وأما الثالث فهو إثبات الرفوع، فينقسم ثالثة أقسام
فأما رفوع المساحة والعمل، فإن آانت أصولها مقدرة في . واستيفاء، ورفوع خرج ونفقة

وان إن وافقها، وإن لم یكن لها الدیوان اعتبر صحة الرفع بمقابلة األصل وأثبت في الدی
في الدیوان أصول عمل في إثباتها على قول رافعها، وأما رفوع القبض واالستيفاء 

ألنه یقر به على نفسه ال لها، وأما رفوع . فيعمل في إثباتها على مجرد قول رافعها
بتوقيعات فإن احتج . الخراج والنفقة فرافعها مدع لها فال نقبل دعواه إال بالحجج البالغة

 .والة األمور استعرضها وآان الحكم فيها على ما قدمنا من أحكام التوقيعات
وأما الرابع وهو محاسبة العمال فيختلف حكمها باختالف ما تقلدوه، وقد قدمنا 

القول فيها، فإن آانوا من عمال الخراج لزمهم رفع الحساب ووجب على آاتب 

ن آانوا من عمال العشر لم یلزمهم الدیوان محاسبتهم على صحة ما رفعوه، وإ

على مذهب الشافعي رفع الحساب ولم یجب على آاتب الدیوان محاسبتهم عليه؛ 

ألن العشر عنده صدقة ال یقف مصرفها على اجتهاد الوالة، ولو تفرد أهالها 

بمصرفها أجزأت ویلزمهم على مذهب أبي حنيفة رفع الحساب ویجب على 

وإذا . ، ألن مصرف الخراج والعشر عنده مشتركآاتب الدیوان محاسبتهم عليه

حوسب من وجبت عليه محاسبته من العمال نظل، فإن لم یقع بين العامل وآاتب 

الدیوان حلف آان آاتب الدیوان مصدقًا في بقایا الحساب، فإن استراب به ولي 

األمر آلفه إحضار شواهده، فإن زالت الریبة عنه سقطت اليمين فيه، وإن لم 

لریبة وأراد ولي األمر اإلحالف على ذلك أحلف العامل دون آاتب تزل ا

الدیوان، ألن المطالبة متوجهة على العامل دون الكاتب وإن اختلفا في الحساب 

نظر فإن آان اختالفهما في خراج فالقول فيه قول الكاتب ألنه منكر، وإن آان 

مل فيها على ما اختالفهما في مساحة تمكن إعادتها اعتبرت بعد االختالف وع

 .یخرج بصحيح االعتبار

وأما الخامس وهو إخراج األحوال فهو استشهاد صاحب الدیوان على ما ثبت 
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أحدهما أن ال یخرج : فيه من قوانين وحقوق فصار آالشهادة واعتبر فيه شرطان

من األموال إال ما علم صحته آما ال یشهد إال بما علمه وتحققه، والثاني أن ال 

 حتى یستدعي منه آما ال یشهد حتى یستشهد، والمستدعي إلخراج یبتدئ بذلك

األموال من نفذت توقيعاته آما أن المشهود عنده من نفذت أحكامه، فإذا أخرج 

حاًال لزم الموقع بإخراجها واألخذ بها والعمل عليها آما یلزم الحاآم تنفيذ الحكم 

المال جاز أن یسأله من بما یشهد به الشهود عنده، فإن استراب الموقع بإخراج 

أین أخرجه ویطالبه بإحضار شواهد الدیوان بها، وإن لم یجز للحاآم أن یسأل 

شاهدًا عن سبب شهادته، فإن أحضرها ووقع في النفس صحتها زالت عنه 

الریبة، وإن عدمها وذآر أنه أخرجها من حفظه لتقدم علمه بها صار معلول 

 .ه أورده عليه، وليس له استخالفهالقول، والموقع مخير بين قبول ذلك من

وأما السادس وهو تصفح الظالمات فهو یختلف بسبب اختالف التظلم، وليس 

یخلو من أن یكون المتظلم من الرعية أو من العمال، فإن آان المتظلم من 

الرعية تظلم من عامل تحيفه في معاملته آان صاحب الدیوان فيها حاآمًا بينهما 

ظالمة ویزیل التحيف سواء وقع النظر إليه بذلك أو لم وجاز له أن یتصفح ال

یقع، ألنه مندوب لحفظ القوانين واستيفاء الحقوق فصار بعقد الوالیة مستحقًا 

لتصفح الظالمة، فإن منع منها امتنع وصار عزًال عن بعض ما آان إليه، وإن 

 آان المتظلم عامًال جوزف في حساب أو غولط في معاملة صار صحب الدیوان

 .فيها خصمًا، وآان المتصفح لها والي األمر

 الباب التاسع عشر 
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 في أحكام الجرائم

الجرائم محظورات شرعية زجر اهللا تعالى عنها بحد أو تعزیز، ولها عند التهمة حال 
استبراء تقتضيه السياسة الدینية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجيه األحكام 

 .الشرعية
د التهمة وقبل ثبوتها وصحتها فمعتبر بحال النظر فيها، فإن آان حاآمًا فأما حالها بع

رفع إليه رجل قد اتهم بسرقة أو زنا لم یكن لتهمة بها تأثير عنده؛ ولم یجز أن یحبسه 
لكشف وال استبراء، وال أن یأخذه بأسباب اإلقرار إجبارًا، ولم یسمع الدعوى عليه في 

ف وراعى ما یبدو من إقرار المتهوم أو إنكاره؛ إن السرقة إال من خصم مستحق لما قر
اتهم بالزنا لم یسمع الدعوى عليه إال بعد أن یذآر المرأة التي زنى بها ویصف ما فعله 

بها بما یكون زنا بموجبه للحد، فإن أقر حده بموجب إقراره، وإن أنكر وآانت بينة 
 تعالى، إذا طلب الخصم سمعها عليه، وإن لم تكن أحلفه في اآلدميين دون حقوق اهللا

 .اليمين
وإن آان النظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرًا أو من أوالد األحداث والمعاون آان له 
مع هذا المتهوم من أسباب الكشف واالستبراء ما ليس للقضاة والحكام وذلك من تسعة 

 .أوجه یختلف بها حكم النظرین
المتهوم من أعوان اإلمارة من غير تحقيق أحدها أنه ال یجوز لألمير أن یسمع قرف 

الدعوى المقررة ویرجع إلى قولهم في اإلخبار عن حال المتهوم، وهل هو من أهل 
فإن برءوه من مثل ذلك خفت التهمة ? وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم ال? الریب

ووضعت وعجل إطالقه ولم یغلط عليه، وإن قرفوه بأمثاله وعرفوه بأشباهه غلظت 
 .لتهمة وقویت واستعمل فيها من حال الكشف ما سنذآره، وليس هذا للقضاةا

والثاني أن لألمير أن یراعي شواهد الحال وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها، 
فإن آانت التهمة زنا وآان المتهوم مطيعًا للناس ذا فكاهة وخالبة قویت التهمة، وإن آان 

 وآان المتهوم بها ذا عيارة أو في بدنه آثار بضده ضعفت، وإن آانت اتهمه بسرقة
ضرب أو آان معه حين أخذ منقب قویت التهمة، وإن آان بضده ضعفت وليس هذا 

 .للقضاة أیضًا
واختلف في مدة حبسه . والثالث أن لألمير أن یعجل حبس المتهوم للكشف واالستبراء

ستبراء والكشف مقدر لذلك، فذآر عبد اهللا الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه لال
وقال غيره بل ليس بمقدار وهو موقوف على رأي اإلمام . بشهر واحد ال یتجاوزه

 .واجتهاده وهذا أشبه وليس للقضاة أن یحبسوا أحدًا إال بحق وجب
والرابع أن یجوز لألمير مع قوة التهمة أن یضرب المتهوم ضرب التعزیز ال ضرب 

ف به واتهم، فإن أقر وه مضروب اعتبرت حاله الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قر
فيما ضرب عليه، فإن ضرب ليقر لم یكن إلقراره تحت الضرب حكم، وإن ضرب 
ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره، فإذا أعاده آان 

مأخوذًا باإلقرار الثاني دون األول، فإن اقتصرت على اإلقرار األول ولم یستعده لم 
 .يق عليه أن یعمل باإلقرار األول، وإن آرهناهیض
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والخامس أنه یجوز لألمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ینزجر عنها بالحدود أن 
یستدیم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى یموت بعد أن یقوم بقوته وآسوته من بيت 

 .المال ليدفع ضرره عن الناس، وإن لم یكن ذلك للقضاة
یجوز لألمير إحالف المتهوم استبراء لحاله وتغليظًا عليه في الكشف عن والسادس أنه 

أمره في التهمة بحقوق اهللا تعالى وحقوق اآلدميين، وال یضيق عليه أن یجعله بالطالق 
والعتاق والصدقة آاإلیمان باهللا في البيعة السلطانية، وليس للقضاة إحالف أحد على 

 . إلى الطالق أو العتقغير حق وال أن یجاوزوا األیمان باهللا
والسابع أن لألمير أن یأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبار ویظهر من الوعيد عليهم ما 

یقودهم إليها طوعًا، وال یضيق عليهم الوعيد بالقتل فيما ال یجب فيه القتل ألنه وعيد 
إرهاب یخرج عن حد الكذب إلى حين التعزیز واألدب، وال یجوز أن یحقق وعيده 

 .تل فيقتل فيما ال یجب فيه القتلبالق
والثامن أنه ال یجوز لألمير أن یسمع شهادات أهل المال ومن ال یجوز أن یسمع منه 

 .القضاة إذا آثر عددهم
والتاسع أن لألمير النظر في المواثبات وإن لم توجد غرمًا وال حدًا، فإن لم یكن بواحد 

دهما أثر فقد ذهب بعضهم إلى أنه منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوى وإن آان بأح
والذي عليه أآثر الفقهاء أنه یسمع . یبدأ بسماع دعوى من به األثر وال یراعي السبق

قول أسبقهما بالدعوى ویكون المبتدئ بالمواثبة أعظمهما جرمًا وأغلظهما تأدیبًا، ویجوز 
قتراف أحدهما بحسب اختالفهما في اال: أن یخالف بينهما في التأدیب من وجهين

والثاني بحسب اختالفهما في الهيبة والتصاون وإذا رأى من الصالح في ردع . والتعدي
السفلة أن یشهرهم وینادي عليهم بجرائمهم ساغ له ذلك، فهذه أوجه یقع بها الفرق في 

الجرائم بين نظر األمراء والقضاة في حال االستبراء وقبل ثبوت الحد الختصاص 
 . القضاة باألحكاماألمير بالسياسة واختصاص

 .وأما بعد ثبوت جرائمهم فيستوي في إقامة الحدود عليهم أحوال األمراء والقضاة
 .إقرار وبينة، ولكل واحد منهما حكم یذآر في موضعه: وثبوتها عليهم یكون من وجهين

والحدود زواجر وضعها اهللا تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به لما في 
البة الشهوات الملهية عن وعيد اآلخرة بعاجل اللذة، فجعل اهللا تعالى من الطبع من مغ

زواجر الحدود ما یردع به ذا الجهالة حذرًا من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة 
ليكون ما حظر من محارمه ممنوعًا وما أمر به من فروضه متبوعًا فتكون المصلحة 

 ".ما أرسلناك إال رحمة للعالمين و: " أعم والتكليف أتم، قال اهللا تعالى
یعني ف باستنقاذهم من الجهالة وإرشادهم من الضاللة وآفهم عن المعاصي 

 .وبعثهم على الطاعة

أحدهما ما : فأما الحدود فضربان: حد وتعزیز: وإذا آان آذلك فالزواجر ضربان

ة آان من حقوق اهللا تعالى، والثاني ما آان من حقوق اآلدميين، فأما المختص

والثاني ما . أحدهما ما وجب في ترك مفروض: بحقوق اهللا تعالى فضربان
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 .وجب في ارتكاب محظور

فأما ما وجب في ترك مفروض آتارك الصالة المفروضة حتى یخرج وقتها 

یسأل عن ترآه لها، فإن قال لنسيان أمر بها قضاء في وقت ذآرها ولم ینتظر 

من نام عن صالة أو : " عليه وسلمبها مثل وقتها، قال رسول اهللا صلى اهللا 

 ".نسيها فليصلها إذا ذآرها فذلك وقتها ال آفارة لها غير ذلك 

وإن ترآها لمرض صالها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع، قال اهللا 

 ".ال یكلف اهللا نفسًا إال وسعها : " تعالى

إذا لم یتب، وإن ترآها جاحدًا لوجوبها آان آافرًا، حكمه حكم المرتد یقتل بالردة 

وإن ترآها استثقاًال لفعلها مع اعترافه بوجوبها، فقد اختلف الفقهاء في حكمه 

وقال أحمد بن . فذهب أبو حنيفة إلى أنه یضرب في وقت آل صالة وال یقتل

حنبل وطائفة من أصحاب الحدیث یصير بترآها آافرًا یقتل بالردة، وذهب 

دًا وال یصير مرتدًا، وال یقتل إال بعد الشافعي إلى أنه ال یكفر برآها وال یقتل ح

االستنابة، فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها، فإن قال أصليها في منزلي 

وآلت أمانته ولم یجبر على فعلها بمشهد من الناس، وإن امتنع من التوبة ولم 

یجب إلى فعل الصالة قتل بترآها في الحال على أحد القولين وبعد ثالثة أیام في 

القول الثاني ویقتله بسيف صبرًا، وقال أبو العباس ابن سریج یقتله ضربًا 

 .بالخشب حتى یموت ویعدل عن السيف الموحي ليستدرك التوبة بتطاول المدى

واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع من 

خرون إلى أنه ال وذهب آ. قضائها، فذهب بعضهم إلى أن قتله بها آالموقتات
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یقتل بها الستقرارها في الذمة بالفوات ویصلى عليه بعد قتله ویدفن في مقابر 

 .المسلمين ألنه منهم ویكون ماله لورثته

فأما تارك الصيام فال یقتل بإجماع الفقهاء ویحبس عن الطعام والشراب مدة 

ى صيام شهر رمضان ویؤدب تعزیرًا، فإن أجاب إلى الصيام ترك ووآل إل

 .أمانته، فإن شوهد آآًال عزر ولم یقتل

وأما إذا ترك الزآاة فال یقتل بها وتؤخذ إجبارًا من ماله، ویعزر إن آتمها بغير 

شبهة، وإن تعذر أخذها المتناعه حورب عليها وإن أفضى الحرب إلى قتله حتى 

 .تؤخذ منه آما حارب أبو بكر الصدیق مانعي الزآاة

عي على التراخي ما بين االستطاعة والموت، فال وأما الحج ففرضه عند الشاف

یتصور على مذهبه تأخيره عن وقته، وهو عند أبي حنيفة على الفور، فيتصور 

على مذهبه تأخيره عن وقته ولكنه ال یقتل ولكنه ال یقتل به وال یعزر عليه، ألنه 

 .یفعله بعد الوقت أداء ال قضاء، فإن مات قبل أدائه حد عنه من رأس ماله

وأما الممتنع من حقوق اآلدميين من دیون وغيرها فتؤخذ منه جبرًا إن أمكن 

ویحبس بها إذا تعذرت إال أن یكون بها معسرًا فينظر إلى ميسرة فهذا حكم ما 

 .وجب بترك المفروضات

أحدهما ما آان من حقوق اهللا : وأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان

 .الخمر، وحد السرقة، وحد المحاربةحد الزنا، وحد : تعالى وهي أربعة

حد القذف بالزنا والقذف في : والضرب الثاني من حقوق اآلدميين شيئان

 .الجنيات، وسنذآر آالرآل واحد منهما مفصًال
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 الفصل األول 

 في حد الزنا

الزنا هو تغييب البالغ العاقل حشفة ذآره في أحد الفرجين من قبل أو دبر ممن ال عصمة 
بهة، وجعل أبو حنيفة الزنا مختصًا بالقبل دون الدبر ویستوفي في حد الزنا بينهما وال ش

 .بكر ومحصن: حكم الزاني والزانية، ولكل واحد منهما حالتان
أما البكر فهو الذي لم یطأ زوجة بنكاحن فيحد إن آان حرًا مائة سوط تفرق في جميع 

. د فيقتل، وال خلق فال یؤلمبدنه إال الوجه والمقاتل ليأخذ آل عضو حقه، بسوط ال حدی
واختلف الفقهاء في تغریبه مع الجلد، فمنع منه أبو حنيفة اقتصارًا على جلده، وقال مالك 

یغرب الرجل وال تغرب المرأة، وأوجب الشافعي تغریبها عامًا عن بلدها إلى مسافة 
بيًال، البكر خذوا عني قد جعل اهللا لهن س: " أقلها یوم وليلة، لقوله صلى اهللا عليه وسلم

 ".بالبكر جلد مائة وتغریب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 
 .وحد الكافر والمسلم سواء عند الشافعي في الجلد والتغریب

وأما العبد ومن جرى عليه حكم الرق من المدبر والمكاتب وأم الولد فحدهم في الزنا 
ف في تغریب من رق واختل. خمسون جلدة على النصف من حد الحر لنقصهم بالرق

منهم فقيل ال یغرب لما في التغریب من اإلضرار بسيده وهو قول مالك، وقيل یغرب 
عامًا آامًال آالحر، وظاهر مذهب الشافعي أنه یغرب نصف عام آالجلد في تنصيفه، 

وأما المحصن فهو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح، وحده الرجم باألحجار أو ما قام 
ال یلزم توقي مقاتله، بخالف الجلد ألن المقصود بالرجم القتل، وال مقامها حتى یموت و

 .وقال داود یجلد مائة سوط ثم یرجم، والجلد منسوخ في المحصن. یجلد مع الرجم
 ".وقد رجم النبي صلى اهللا عليه وسلم ما عزًا ولم یجلده " 

فة اإلسالم وليس اإلسالم شرطًا في اإلحصان، فيرجم الكافر آالمسلم، وقال أبو حني
 .شرط في اإلحصان، فإذا زنا الكافر جلد ولم یرجم

 ".وقد رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم یهودیين زنيا " 
وال یرجم إال محصنًا، فأما الحریة فهي من شروط اإلحصان، فإذا زنى العبد لم یرجم، 

لبهائم زنا یرجم آالحر، واللواط وإتيان ا: وقال داود. وإن آان ذا زوجة جلد خمسين
یوجب جلد البكر ورجم المحصن، وقيل بل یوجب قتل البكر والمحص، وقال أبو حنيفة 

اقتلوا البهيمة ومن : " ال حد فيهما، وقد روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 ".أتاها 

وإذا زنى البكر بمحصنة أو المحصن بالبكر جلد البكر منهما ورجم المحصن وإذا عاود 
 .بعد الحد حد، وإذا زنى مرارًا قبل الحد حد للجميع حدًا واحدًاالزنا 

إما بإقرار أو بينة، فأما اإلقرار، فإذا أقر البالغ العاقل بالزنا : والزنا یثبت بأحد أمرین
مرة واحدة طوعًا أقيم عليه الحد، وقال أبو حنيفة ال آخذه حتى یقر أربع مرات، وإذا 
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وقال أبو حنيفة ال یسقط .  عنه قبل الجلد سقط عنه الحدوجب الحد عليه بإقراره ثم رجع
الحد برجوعه عنه، وأما البينة فهو أن یشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول ال امرأة 

فيهم یذآرون أنهم شاهدوا دخول ذآره في الفرج آدخول المرود في المكحلة، فإن لم 
على حقها مجتمعين أو متفرقين قبلت یشاهدوا ذلك على هذه الصفة، فإذا قاموا بالشهادة 

وإذا شهدوا . وقال أبو حنيفة ومالك ال أقبلها إذا تفرقوا في األداء وأجعلهم قذفة. شهادتهم
بالزنا بعد سنة أو أآثر سمعت شهادتهم وقال أبو حنيفة ال أسمعها بعد سنة وأجعلهم قذفة 

ولين وال یحدون في الثاني، وإذا لم یكمل شهود الزنا أربعة فهم قذفة یحدون في أحد الق
وإذا شهدت البينة على إقراره بالزنا جاز االقتصار على شاهدین في أحد القولين، وال 

یجوز في القول الثاني أقل من أربعة، وإذا رجم الزاني بالبينة حفرت له بئر عند رجمه 
وإن رجم . ینزل فيها إلى وسطه یمنعه من الهرب، فإن هرب اتبع ورجم حتى یموت

بإقراره لم تحفر له، وإن هرب لم یتبع، ویجوز لإلمام أو من حكم برجمه من الوالة أن 
یحضر رجمه، ویجوز أن ال یحضر، وقال أبو حنيفة ال یجوز أن یرجم إال بحضور من 

أعد یا أنيس على هذه المرأة فإن : " حكم برجمه، وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم
 ".اعترفت فارجمها 

 ال یحضر الشهود رجمه، وقال أبو حنيفة یجب حضورهم وأن یكونوا أول ویجوز أن
من یرجمه، وال تحد حامل حتى تضع وال بعد الوضع حتى یوجد لولدها مرضع وإذا 
أدعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه بزوجته أو جهل تحریم 

ادرءوا : " بي صلى اهللا عليه وسلمالزنا وهم حدیث اإلسالم درئ بها عنه الحد، قال الن
 ".الحدود بالشبهات 

وقال أبو حنيفة إذا اشتبهت عليه األجنية لزوجته لم یكن ذلك شبهة له وحد من أصابه ا، 
وإذا أصاب ذات محرم بعقد نكاح حد، وال یكون العقد مع تحریمها بالنص شبهة في 

إذا تاب الزاني بعد القدرة عليه درء الحد، وجعله أبو حنيفة شبهة یسقط بها الحد عنه، و
قال اهللا . لم یسقط عنه الحد، ولو تاب قبل القدرة عليه یسقط عنه الحد في أظهر القولين

ثم إن ربك للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك : " تعالى
 ".من بعدها لغفور رحيم 

والثاني لغلبة الشهوة مع العلم بأنها . ة سوءأحدهما بجهال: تأویالن" بجهالة " وفي قوله 
سوء وهذا أظهر التأولين، ولكن من جهل بأنها سوء لم یأثم بها، وال یحل ألحد أن یشفع 

  : في إسقاط حد عن زان وال غيره، وال یحل للمشرع إليه أن یشفع فيه قال اهللا تعالى
ة یكن له آفل من یشفع شفاعة حسنة یكن له نصيب منها ومن یشفع شفاعة سيئ

 ".منها 

أحدها أن الشفاعة الحسنة التماس الخير : وفي الحسنة والسيئات ثالث تأویالت

لمن یشفع له، والشفاعة السيئة التماس الشر له، وهذا قول الحسن ومجاهد، 

والثاني أن الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء عليهم، والثالث 
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 .ليصه من الظلم والسيئة دفعه عن الحقوهو محتمل أن الحسنة تخ

وفي الكفل تأویالن أحدهما اإلثم وهو قول الحسن، والثاني أنه النصيب، وهو 

 .قول السدي

 الفصل الثاني 

 قطع السرقة

آل مال محرز بلغت قيمته نصابًا إذا سرقه بالغ عاقل ال شبهة له في المال وال 

ن سرق ثانية بعد قطعه إما من في حرزه قطعت یده اليمنى من مفصل الكوع، فإ

ذلك المال بعد إحرازه أو من غيره قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن 

سرق ثالثة قال أبو حنيفة ال یقطع فيها؛ وعند الشافعي تقطع في الثالثة یده 

اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وإن سرق خامسة عزر ولم یقتل، وإن 

 .س عليه إال قطع واحدسرق مرارًا قبل القطع فلي

واختلف الفقهاء في قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد فذهب الشافعي إلى أنه مقدر 

وقال أبو حنيفة هو . بما تبلغ قيمته ربع دینار فصاعدًا من غالب الدنانير الجيدة

وقدره إبراهيم النخعي . مقدر بعشر دراهم أو دینار، وال یقطع في أقل منه

 أربعة دنانير، وقدره ابن ليلى بخمسة دراهم وقدره مالك بأربعين درهمًا أو

 .وقال داود ویقطع في الكثير والقليل من غير تقدیر. بثالثة دراهم

واختلف الفقهاء في المال الذي تقطع في اليد، فذهب الشافعي إلى أنه یقطع في 
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صيد وقال أبو حنيفة ال یقطع فيما آان أصله مباحًا آال. آل مال حرم على سارقه

وقال أبو حنيفة ال . وعند الشافعي یقطع فيه بعد تمليكه. والحطب والحشيش

وقال أبو حنيفة ال یقطع . وعند الشافعي یقطع فيه. یقطع في الطعام والرطب

وقال أبو حنيفة ال یقطع إذا سرق من . سارق المصحف وعند الشافعي یقطع

إذا سرق عبدًا صغيرًا ال و: قنادیل المسجد أو أستار الكعبة وعند الشافعي یقطع

وقال أبو حنيفة ال یقطع، ولو سرق . یعقل أو أعجميًا ال یفهم قطع عند الشافعي

 .صبيًا صغيرًا لم یقطع وقال مالك یقطع

واختلف الفقهاء في الحرز فشذ عنهم داود ولم یعتبره قطع آل سارق من حرز 

وإذا . أغرم لم یقطعوقال أبو حنيفة إن قطع لم یغرم وإن . ما سرقه قطع أو غرم

وقال أبو حنيفة یسقط إذا عفا رب المال . وهبت له السرقة لم یسقط عنه القطع

عن التقطع لم یسقط قد عفى صفوان بن أمية عن سارق ردائه فقال رسول اهللا 

 ".ال عفا اهللا عني إن عفوت، وأمر بقطعه : " صلى اهللا عليه وسلم

قي واحد منهم فقدم ليقطع فقال وحكي أن معاویة أتى بلصوص فقطعهم حتى ب

 : من الطویل

بعفوك أن تلقى نكاًال بينـهـا  یميني أمير المؤمنين أعيذهـا
وال تقدم الحسناء عيبًا یشينهـا  یدي آانت الحسناء لو تم سترها
یمينـهـا إذا ما شمال فارقتها  فال خير في الدنيا وآانت خبيثة

فقالت أم السارق اجعلها من ? أصحابكفقال معاویة آيف أصنع بك وقد قطعت 

جملة ذنوبك التي تتوب إلى اهللا منها فخلي سبيله، فكان أول حد ترك في 

 .اإلسالم

ویستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر، وال 
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یقطع صبي، وال یقطع المغمي عليه إذا سرق في إغمائه، وال یقطع عبد سرق 

 .وقال داود یقطعان. ، وال والد سرق من مال ولدهمن مال سيده

 الفصل الثالث 

 في حد الخمر

. آل ما أسكر آثيره أو قليله من خمر أو نبيذ حرام حد شاربه سواء سكر منه أو لم یسكر
 .وقال أبو حنيفة یحد من شرب الخمر وإن لم یسكر، وال یحد من شرب النبيذ حتى یسكر

دي وأطراف الثياب ویبكت بالقول الممض والكالم أن یجلد أربعين باألی: والحد

وقيل بل یحد بالسوط اعتبارًا بسائر الحدود ویجوز أن . الرادع للخبر المأثور فيه

یتجاوز األربعين إذا لم یرتدع بها إلى ثمانين جلدة، فإن عمر رضي اهللا عنه حد 

بة فيه شارب الخمر أربعين إلى أن رأى الناس تهافت الناس فيه فشاور الصحا

فقال علي عليه السالم ? وقال أرى الناس قد تهافتوا في شرب الخمر فماذا ترون

أرى أن تحده ثمانين، ألنه إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي 

افترى، فحده ثمانين حد الفریة فجلد فيه عمر بقية أیامه، واألئمة من بعده ثمانين 

 عليه الحد فيموت فأجد في نفسي منه شيئًا ما أحد أقيم: فقال علي عليه السالم

ألحق قتله إال شارب الخمر فإنه شيء رأیناه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم، فإن حد شارب الخمر أربعين فمات منها آانت نفسه هدرًا، وإن حد 

 .ثمانين فمات ضمنت نفسه

. ي حدهأحدهما جمع دیته لمجاوزته النص ف: وفي قدر ما یضمن منها قوالن
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ومن أآره على شرب . والثاني نصف دیته ألن نصف حده نص ونصفه مزید

الخمر أو شربها وهو ال یعلم أنها حرام فال حد عليه، وإن شربها لعطش حد 

ألنها ال تروي، وإن شربها لداء لم یجد ألنه ربما یبرأ بها، وإذا اعتقد إباحة 

حتى یقر بشرب الخمر النبيذ حد وإن آان على عدالته، وال یحد السكران 

قال أبو . المسكر أو یشهد عليه شاهدان أنه شرب مختارًا ما لم یعلم أنه مسكر

 .عبيد الزبيري أحده للسكر وهذا سهو، ألنه قد یكره على شرب السكر

وحكم السكران في جریان األحكام عليه آالصاحي إذا آان عاصيًا بسكره، فإن 

 الخمر أو شرب ما ال یعلم أنه خرج عن حكم المعصية إلآراهه على شرب

 .مسكر لم یجر عليه قلم آالمغمي عليه

واختلف في حد المسكر فذهب أبو حنيفة إلى أن حد السكر ما زال معه العقل 

وحده أصحاب . حتى ال یفرق بين األرض والسماء وال یعرف أمه من زوجته

ير منتظم الشافعي بأنه ما أفضى بصاحبه إلى أن یتكلم بلسان متكسر ومعنى غ

ویتصرف بحرآة مختبط ومشي متمایل وإذا جمع بين اضطراب الكالم فهما 

وإفهامًا وبين اضطراب الحرآة مشيًا وقيامًا صار داخًال في حد السكر وما زاد 

 .على هذا فهو زیادة في حد السكر
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 الفصل الرابع 

 في حد القذف واللعان

قد اإلجماع عليها، ال یزاد فيها وال حد القذف بالزنا ثمانون جلدة، ورد النص بها وانع
ینقص منها، وهو من حقوق اآلدميين یستحق بالطلب ویسقط بالعفو، فإذا اجتمعت في 

 .المقذوف بالزنا خمسة شروط، وفي القاذف ثالثة شروط وجب الحد فيه
أن یكون بالغًا عاقًال مسلمًا حرًا عفيفًا، فإن آان : أما الشروط الخمسة في المقذوف فهي

بيا أو مجنونًا أو عبدًا أو آافرًا أو ساقط العصمة بزنا حد فيه فال حد على قاذفه ولكن ص
 .یعزر ألجل األذى ولبذاءة اللسان

أن یكون بالغًا عاقًال حرًا، فإن آان صغيرًا أو : وأما الشروط الثالثة في القاذف فهي
ویحد .  لنصفه بالرقمجنونًا لم یحد ولم یعزر، وإن آان عبدًا حد أربع نصف الحد للحر

الكافر آالمسلم، وتحد المرأة آالرجل، ویفسق القاذف وال یعمل بشهادته فإن تاب زال 
قال أبو حنيفة تقبل شهادته إن تاب قبل الحد، وال . فسقه وقبلت شهادته قبل الحد وبعده

تقبل شهادته إن تاب بعد الحد، والقذف باللواط وإتيان البهائم آقذف الزنا في وجوب 
 .وال یحد القاذف بالكفر والسرقة ویعزر ألجل األذى. الحد

والقذف بالزنا ما آان صریحًا آقوله یا زاني أو قد زنيت أو رأیتك تزني، فإن قال یا 
فاجر أو یا فاسق أو یا لوطي آان آنایة الحتماله، فال یجب به الحد إال أن یرید به القذف 

ب الشافعي الحتماله، وصریحًا عند ولو قال یا عاهر آانت آنایة عند بعض أصحا
 ".الولد للفراش وللعاهر الحجر : " آخرین لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

أن . والتریض: وجعل مالك رحمه اهللا التعویض فيه آالصریح في وجوب الحد

یقول فيحال الغضب والمالحاة أنا ما زنيت فجعله بمثابة قوله إنك زنيت، وال 

الشافعي وأبي حنيفة رحمهما اهللا حتى یقر أنه أراد به حد في التعریض عند 

القذف، فإذا قال یا بن الزانيين آان قاذفًا ألبویه دونه فيحد لهما إن طلبا أو 

حد : أحدهما إال أن یكونا ميتين فيكون الحد موروثًا عنهما، وقال أبو حنيفة

 یجز، وإذا القذف ال یورث ولو أراد المقذوف أن یصالح عن حد القذف بمال لم

قذف الرجل أباه حد له، وإن قذف ابنه لم یحد وإذا لم یحد القاذف حتى زنا 
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وقال أبو حنيفة یسقط، وإذا قذف الرجل زوجته . المقذوف لم یسقط حد القذف

 .بالزنا حد لها إال أن یالعن منها

واللعان أن یقل في المسجد الجامع على المنبر أو عنده بمحضر من الحاآم 

أشهد باهللا إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من : لها أربعةوشهود أق

الزنا بفالن، وأن هذا الولد من زنا وما هو مني إن أراد أن ینفي الوالد ویكرر 

ذلك أربعًا، ثم یقول في الخامسة لعنة اهللا علي إن آنت من الكاذبين فيما رميتها 

وإن هذا الولد من الزنا على زوجته به من الزنا بفالن إن آان ذآر الزاني بها، 

إال أن تالعن فتقول أشهد باهللا أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من 

الزنا بفالن، وأن هذا الولد منه وما هو من زنا مكرر ذلك أربعًا، ثم تقول في 

الخامسة وعلي غضب اهللا إن آان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من 

 فإذا أآملت هذه سقط حق الزنا عنها وانتفى الولد عن الزوج ووقعت الزنا بفالن

 .الفرقة بينهما وحرمت على األبد

واختلف الفقهاء فيما وقعت به الفرقة، فذهب الشافعي إلى أن الفرقة واقعة بلعان 

وقال أبو حنيفة ال تقع الفرقة . وقال مالك الفرقة بلعانهما معًا. الزوج وحده

رق بينهما الحاآم، وإذا قذفت المرأة زوجها حدت ولم تالعن بلعانهما حتى یف

وإذا أآذب الزوج نفسه بعد اللعان لحق به الولد وحد للقذف ولم تحل له الزوجة 

 .عند الشافعي وأحلها أبو حنيفة
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 الفصل الخامس 

 في قود الجنایات وعقلها

 .عمد، وخطأ؛ وعمد شبه خطأ: الجنایات على النفوس ثالثة

د المحض فهو أن یتعمد قتل النفس بما یقطع بحده آالحدید أو بما یمور فأما العم

في اللحم موز الحدید أو ما یقتل غالبًا بثقله آالحجارة والخشب فهو قتل عمد 

قال أبو حنيفة العمد الموجب للقود ما قتل بحده من حدید وغيره . یوجب الحد

 ألمه من األحجار والخشب وإذا مار في اللحم مورًا، وال یكون ما قتل بثقله أو

وحكم العمد عند الشافعي أن یكون ولي المقتول حرًا مع . عمدًا وال یوجب قودًا

وقال أبو حنيفة لولي المقتول أن ینفرد بالقود . تكافؤ الدمين بين القود والدیة

وولي الدم هو وارث المال من ذآر أو . وليست له لدیة إال عن مرضاة القاتل

وقال مالك أولياؤه ذآور الورثة دون إناثهم وال قود لهم . صيبأنثى بفرض أو تع

وقال مالك . إال أن یجتمعوا على استيفائه، فإن عفا أحدهم سقط القود وجبت الدیة

ال یسقط، وإذا آان فيهم صغير أو مجنون لم یكن للبالغ والعاقل أن ینفرد بالقود 

المقتول بحریة وال إسالم، وتكافؤ الدمين عند الشافعي أن ال یفضل القاتل على 

فإن فضل القاتل عليه بأحدهما فقتل حر عبدًا أو مسلم آافرًا فال قود عليه، وقال 

أبو حنيفة العتبار بهذا التكافؤ فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر آما یقتل العبد 

ن بالحر والكافر بالمسلم وما فتحاماه النفوس من هذا وتأباه قد منع القائلين به م
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 .العمل عليه

حكي أنه رفع إلى أبو یوسف القاضي مسلم قتل آافرًا فحكم عليه بالقود فأتاه 

 : رجل برقعة فألقاها إليه فإذا فيها مكتوب من السریع

جرت وما العادل آالجائر  یا قاتل المسلم بالـكـافـر
من علماء الناس أو شاعر  یا من ببغداد وأطرافـهـا
واصبروا فاألجر للصابـر  دینكماسترجعوا وابكوا على 

بقتله المؤمن بالـكـافـر  جاز على الدین أبو یوسف
فدخل أبو یوسف على الرشيد وأخبره الخبر وأقرأه الرقعة فقال له الرشيد تدارك هذا 
األمر بحيلة لئال تكون فتنة فخرج أبو یوسف وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة 

 فأسقط القود؛ والتوصل إلى مثل هذا سائغ عند ظهور الذمة وثبوتها فلم یأتوا بها
 .المصلحة فيه

وقال أبو حنيفة ال قود على . ویقتل العبد بالعبد وإن فضلت قيمة القاتل على المقتول
 .القاتل إذا زادت قيمته على قيمة المقتول

ویقاد الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل . وإذا اختلف أدیان الكفار قيد بعضهم ببعض
الكبير بالصغير والعاقل بالمجنون، وال قود على صبي وال مجنون وال یقاد والد بولده و

 .ویقاد الولد بالوالد واألخ باألخ
وأما الخطأ المحض فهو أن یتسبب إليه في القتل من غير قصد، فال یقاد القاتل بالمقتول 

رع جناحًا فوقع على آرجل رمى هدفًا فأمات إنسانًا أو حفر بئرًا فوقع فيها إنسان أو أش
إنسان أو رآب دابة فرمحت ووطئت إنسانًا أو وضع حجرًا فعثر إنسان فهذا وما أشبهه 
إذا حدث عنه الموت قتل خطأ محض یوجب الدیة دون القود، وتكون على عاقلة الجاني 

وقال أبو حنيفة من حين یحكم . ال في ماله مؤجلة في ثالث سنين من حين یموت القتيل
دیته والعاقلة من عدا اآلباء واألبناء من العصبات، فال یحمله األب وإن عال وال الحاآم ب

االبن وإن سفل وجعل أبو حنيفة ومالك اآلباء واألبناء من العاقلة، وال یتحمل القاتل مع 
وقال أبو حنيفة ومالك یكون القاتل آأحد العاقلة، والذي یتحمله . العاقلة شيئًا من الدیة

ي آل سنة نصف دینار أو قدره من اإلبل، وال یتحمل األوسط ربع دینار الموسر منهم ف
ومن أیسر بعد فقره تحمل ومن افتقر بعد . أو قدره من اإلبل، ویتحمل الفقير شيئًا منها

 .یساره لم یتحمل
ودیة نفس الحر المسلم إن قدرت ذهبًا ألف دینار من غالب الدنانير الجيدة، وإن قدرت 

وقال أبو حنيفة عشرة آالف درهم، وإن آانت إبًال فهي مائة . لف درهمورقًا إثنا عشر أ
بعير أخماسًا، ومنها عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون 

ودیة المرأة على . وعشرون حقة؛ وعشرون جذعة، وأصل الدیة اإلبل وما عداها بدل
 .النصف من دیة الرجال في النفس واألطراف

وقال مالك .  دیة اليهودي والنصراني، فذهب أبو حنيفة إلى أنها آدیة المسلمواختلف في
نصف دیة المسلم، وعند الشافعي أنها ثلث دیة المسلم، وأما المجوسي فدیته ثلثا عشر 
دیة المسلم ثمانمائة درهم ودیة العبد قيمته ما بلغت وإن زادت على دیة الحر أضعافًا 
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 . ال أبلغ بها دیة الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة دراهموقال أبو حنيفة. عند الشافعي

وأما العمد شبه الخطأ فهو أن یكون عامدًا في الفعل غير قاصد للقتل آرجل ضرب 
رجًال بخشبة أو رمى بحجر یجوز أن یسلم من مثلها أو یتلف فأفضى إلى قتله أو آمعلم 

فال قود عليه في هذا القتل، ضرب صبيًا بمعهود أو عزر السلطان رجًال على ذنب فتلف 
وفيه الدیة على العاقلة مغلظة وتغليظها في الذهب والورق أن یزاد عليها ثلثها، وفي 

اإلبل أن تكون أثالثًا منها ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أوالدها 
دًا وال صلحًا ال تحمل العاقلة عبدًا وال عم: " وروي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 ".وال اعترافًا 
ودیة الخطأ المحض في الحرم واألشهر الحرم وذي الرحم مغلظة، ودیة العمد المحض 

إذا عفى فيه عن القود على جمعهم فعليهم دیة واحدة وإن آثروا؛ ولولي الدم أن یعفو 
م عن من شاء من هم ویقتل باقيهم، وإن عفا عن جميعهم فعليهم دیة واحدة تسقط عليه

على عدد رؤوسهم فإن آان بعضهم جارحًا أو موجئًا فالقود في النفس على الذابح 
وإذا قتل الواحد جماعة قتل . والموجئ والجارح مأخوذ بحكم الجراحة دون النفس

وقال أبو حنيفة یقتل بجميعهم وال دیة عليه؛ وإذا . باألول ولزمته في ماله دیة الباقين
نهم وآان القود لمن قرع منهم إال أن یتراضى أولياؤهم قتلهم في حالة واحدة أقرع بي

وقال أبو حنيفة یقتل . على تسليم القود ألحدهم فيقاد له ویلزم في ماله دیات الباقين
بجميعهم وال دیة عليه؛ وإذا قتلهم في حالة واحدة أقرع بينهم وآان القود لمن قرع منهم 

. هم فيقاد له ویلزم في ماله دیات الباقينإال أن یتراضى أولياؤهم على تسليم القود ألحد
وإذا أمر المطاع رجًال بالقتل فالقود على اآلمر والمأمور معًا، ولو آان األمر غير 

. مطاع آان القود على المأمور دون اآلمر، وإذا أآره على القتل وجب القود على المكره
 :وفي وجوبه على المكره قوالن

قطع من مفصل ففيه القود فيقاد من اليد باليد والرجل وأما لقود في األطراف فكل طرف 
بالرجل واألصبع واألنملة باألنملة والسن بمثلها، وال تقاد یمنى بيسرى وال عليًا بسفلى 

وال ضرس بسن وال ثنية برباعية، وال یؤخذ بسن من قد ثغر سن من لم یثغر، وال تؤخذ 
تؤخذ اليد الكتابة والصانعة بيد من ید سليمة بيد شالء وال بلسان ناطق بلسان أخرس، و

وتؤخذ العين بالعين وتؤخذ النجالء بالحوالء والعشواء، وال . ليس بكاتب وال صانع
تؤخذ العين القائمة واليد الشالء إال بمثلها، ویقاد األنف الذي یشم باألنف األخشم وأذن 

مي ومن الشریف وقال مالك ال قود عليه ویقاد من العربي بالعج. السميع بأذن األصم
فإن عفى عن القود بهذه األطراف إلى الدیة ففي اليدین الدیة الكاملة وفي . بالدنيء

أحدهما نصف الدیة، وفي آل أصبع عشر الدیة وهو عشر من اإلبل، وفي آل واحدة 
من أنامل األصابع ثالثة وثلث إال أنملة اإلبهام ففيها خمس من اإلبل ودیة اليدین 

وفي العينين الدیة . أناملهما فيكون في آل أنملة منها خمس من اإلبلآالرجلين إال في 
وفي إحداهما نصف الدیة، وال فضل لعين األعور على من ليس بأعور، وأوجب مالك 
رحمه اهللا في عين األعور جميع الدیة، وفي الجفون األربع جميع الدیة، وفي آل واحد 

ا نصف الدیة وف اللسان الدیة وفي اللسان وفي إحداهم. منها ربع الدیة وفي األنف الدیة
الدیة وفي الشفتين ربع الدیة وفي آل سن خمس من اإلبل، وال فضل لسن على ضرس 

وال لثنية على ناجذ وفي إذهاب السمع الدیة فإن قطع أذنية فأذهب سمعة فعليه دیتان، 
إن قطع لسانه ف. وآذلك لو قطع أنفه فأذهب شمه فعليه دیتان، وفي إذهاب الكالم الدیة
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وفي إذهاب الذآر الدیة، وذآر . وفي إذهاب العقل الدیة. فأذهب آالمه فعليه دیة واحدة
الخصي ومعنين وغيرهما سواء وقال أبو حنيفة في ذآر العنين والخصي حكومة، وفي 

االنثيين الدیة وفي إحداهما نصف الدیة، وفي ثدیي المرأة دیتها، وفي إحداهما نصف 
 .وقيل دیة.  الرجل حكومةالدیة وفي ثدي

وأما الشجاج، فأولها الخارصة وهي التي أخذت في الجلد، وال قود فيها وال دیة وفيها 
ثم الدامية، وهي التي أخذت في الجلد وأدمت وفيها حكومة ثم الدامغة، وهي . حكومة

ثم المتالحمة، وهي . التي قد خرج دماؤها من قطع الجلد آالدامغة وفي وفيها حكومة
ثم الباضعة وهي التي قطعت اللحم بعد . لتي قطعت وأخذت في اللحم وفيها حكومةا

ثم السمحاق، وهي التي قطعت جميع اللحم بعد الجلد وأبقت على . الجلد وفيها حكومة
حكومات هذه الشجاج تزید على حسب . عظم الرأس غشاوة رقيقة وفيها حكومة

اللحم الغشاوة وأوضحت عن العظم ترتيبها، ثم الموضحة، وهي التي قطعت الجلد و
ثم الهاشمة، وهي التي أوضحت عن . فقبها القود، فإن عفى عنها ففيها خمس من اإلبل

اللحم حتى ظهر وهشمت عظم الرأس حتى تكسر وفيها عشر من اإلبل، فإن أراد القود 
سًا من الهشم لم یكن له، وإن أراده من الموضحة قيد له منها وأعطى في زیادة الهشم خم

ثم النقلة، وهي التي أوضحت وهشمت حتى . وقال مالك في الهشم حكومة. من اإلبل
شظى العظم وزال عن موضعه واحتاج إلى نقله وإعادته وفيها خمس عشرة من اإلبل، 

ثم المأمومة وتسمى . فإن استقاد من الموضحة أعطى في الهشم والتنقيل عشرًا من اإلبل
 .م الدماغ وفيها ثلث الدیةالدامغة، وهي التي وصلت إلى أ

وعلى الواصلة إلى . وأما جراح الجسد فال تقدر دیة شيء منها إال الجافية

الجوف وفيها ثلث الدیة، وال قود في جراح الجسد إال الموضحة عن عظم ففيها 

وإذا قطعت أطرافه فاندملت وجبت عليه دیاتها وإن آانت أضعاف دیة . حكومة

اندمالها آانت عليه دیة النفس وسقط دیات األطراف، النفس، ولو مات منها قبل 

ولو مات بعد اندمال بعضها وجبت عليه دیة النفس فيما لم یندمل مع دیة 

األطراف، وفيما اندمل من لسان األخرس وید األشل واألصبع الزائد والعين 

القائمة حكومة، والحكومة في جميع ذلك أن یقوم الحاآم المجني عليه لو آان 

 لم یجن عليه ثم یقومه لو آان عبدًا بعد الجنایة عليه ویعتبر ما بين القيمتين عبدًا

وإذا ضرب بطن امرأة فألقت من . من دیته فيكون قدر الحكومة في جنایته

الضرب جنينًا ميتًا ففيه إذا آان حرًا غرة عبد أو أمة تحملها العاقلة، ولو آان 
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آر واألنثى، فإن استهل الجنين صار مملوآًا ففيه عشر قيمة أمه یستوي فيه الذ

ویفرق بين الذآر واألنثى، وعلى آل قال نفس ضمن . خاص ففيه الدیة آاملة

وأوجبها أبو حنيفة على الخاطئ، دون العامد . بدیتها الكفارة عامدًا آان أو خاطئًا

والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن أعوزها صام 

تابعين، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينًا في أحد القولين، وال شيء شهرین مت

عليه في القول اآلخر وإذا ادعى قوم قتًال على قوم ومع الدعوى لوث واللوث أن 

یعنوا بالدعوى ما یوقع في النفس صدق المدعي فيصير القول باللوث وقول 

و نكل المدعي عن المدعي فيحلف خمسين یمينًا ویحكم له بالدیة دون القود، ول

وإذا وجب القود في نفس أو . اليمين أو بعضها حلف عليه خمسين یمينًا وبرئ

فإن آان في طرف لم . طرف لم یكن لوليه أن ینفرد باستيفائه إال بإذن السلطان

یمكنه السلطان من استيفائه حتى یتواله غيره، وأجره الذي یتواله في مال 

أبو حنيفة تكون في مال المقتص له دون وقال . المقتص منه دون المقتص له

المقتص منه، فإن آان القصاص في نفس جاز أن یأذن له السلطان في استيفائه 

بنفسه إذا آان ثابت النفس وإال استوفاه السلطان له بأومى سيف وأمضاه، فإن 

تفرد ولي القود باستيفائه من نفس أو طرف ولم یتعد عزره السلطان الفتياته 

 .ار إلى حقه بالقود فال شيء عليهعليه وقد ص
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 الفصل السادس 

 التعزیر

والتعزیر تأدیب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ویختلف حكمه باختالف حاله وحال 
فاعله، فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأدیب استصالح وزجر یختلف بحسب اختالف 

لهيبة من أهل للصيانة أخف أحدها أن تأدیب ذي ا: الذنب ویخالف الحدود من ثالثة أوجه
أقيلوا ذوي الهيئات : " من تأدیب أهل البذاء والسفاهة لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

 ".عثراتهم 
فإن تساووا في الحدود المقدرة فيكون تعزیز من جل قدره : فتدرج الناس على منازلهم

 الكالم وغایة باإلعراض عنه، وتعزیز من دونه بالتعنيف له وتعزیز من دونه بزواجر
االستخفاف الذي ال قذف فيه وال سب، ثم یعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي یحبسو 

فيه على حسب ذابهم وبحسب هفواتهم، فمنهم من یحبس یومًا، ومنهم تقدر غایته بشهر 
لالستبراء والكشف وبستة أشهر للتأدیب والتقویم ثم یعدل بمن دون ذلك إلى النفي 

 .ت ذنوبة إلى اجتذاب غيره إليها واستضراره بهاواإلبعاد إذا تعد
فالظاهر من مذهب الشافعي تقدر بما دون الحول ولو . واختلف في غایة نفيه وإبعاده

بيوم واحد لئال یصير مساویًا لتعزیر الحول في الزنا، وظاهر مذهب مالك أنه یجوز أن 
دون ذلك إلى الضرب یزاد فيه على الحول بما یرى من أسباب الزواجر ثم یعدل بمن 

 .ینزلون فيه على حسب الهفوة في مقدار الضرب وبحسب الرتبة في االمتهان والصيانة
واختلف في أآثر ما ینتهي إليه الضرب في التعزیز، فظاهر مذهب الشافعي أن أآثره 

في الحر تسعة وثالثون سوطًا لينقص عن أقل الحدود في الخمر، فال یبلغ بالحر أربعين 
أآثر التعزیر تسعة وثالثون سوطًا في الحر والعبد . وقال أبو حنيفة. عشرینوبالعبد 

وقال مالك ال حد ألآثره، ویجوز أن یتجاوز به . وقال أبو یوسف أآثره خمسة وسبعون
أآثر الحدود وقال أبو عبد اهللا الزبيري تعزیر آل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه 

القذف بخمسة أسواط، فإن آان الذنب في وأعاله خمسة وسبعون یقصر به عن حد 
التعزیر بالزنا روعي منه ما آان، فإن أصابوهما بأن نالهم منها ما دون الفرج 

ضربوهما أعلى التعزیر وهو خمسة وسبعون سوطًا، وإن وجدوهما في إزار غير 
متباشرین ضربوهما أربعين سوطًا وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهما ثيابهما 

ثالثين سوطًا، وإن وجدوهما في طریق یكلمها وتكلمه ضربوهما عشرین ضربوهما 
سوطًا، وإن وجدوه یتبعها ولم یقفوا على غير ذلك تحققوا، وإن وجدوهما یشير إليها 
وتشير إليه بغير آالم ضربوهما عشرة أسواط، وهكذا یقول في التعزیر بسرقة ما ال 

ضرب أعلى التعزیر خمسة وسبعين یجب فيه القطع، فإذا سرق نصابًا من غير حرز 
وإذا سرق أقل من . وإذا سرق من حرز أقل من نصاب ضرب ستين سوطًا. سوطًا

نصاب من غير حرز ضرب خمسين سوطًا، فإذا جمع المال في الحرز واسترجع منه 
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قبل إخراجه ضرب أربعين سوطًا، وإذا نقب الحرز ودخل ولم یأخذ ضرب ثالثين 
ولم یدخل ضرب عشرین سوطًا، وإذا تعرض للنقب أو لفتح وإذا نقب الحرز . سوطًا

وإذا وجد معه منقب أو آان مراصد للمال یحقق ثم . باب ولم یكمله ضرب عشرة أسواط
على هذه العبارة فيما سوى هذین وهذا الترتيب وإن آان مستحسنًا في الظاهر فقد تجرد 

جوه التي یختلف فيها الحد االستحان فيه عن دليل یتقدر به وهذا الكالم في أحد الو
 .والعزیر

والوجه الثاني أن الحد وإن لم یجز العفو عنه وال الشفاعة فيه فيجوز في التعزیر العفو 
عنه وتسوغ الشفاعة فيه، فإن تفرد التعزیر بحق السلطنة حكم التقویم ولم یتعلق به حتى 

از أن یشفع فيه من آلدمي جاز لولي األمر أن یراعي األصلح في العفو أو التعزیر وج
اشفعوا إلي : " روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. سأل العفو عن الذنب

 ".ویقضي اهللا على لسان نبيه ما یشاء 
ولو تعلق بالتعزیر حتى آلدمي آالتعزیر في الشتم والمواثبة ففيه حق للمشئوم 

مر أن یسقط بعفوه حق والمضروب وحق السلطنة للتقویم والتهذیب، فال یجوز لولي األ
المشئوم والمضروب، وعليه أن یستوفي له حقه من تعزیر الشاتم والضارب، فإن عفا 

المضروب والمشئوم آان ولي األمر بعد عفوهما على خياره في فعل األصلح من 
التعزیر تقویمًا والصفح عنه عفوًا، فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إليه سقط 

 .واختلف في سقوط حق السلطنة عنه والتقویم على الوجهين: دميالتعزیر اآل
أحدهما وهو قول أبي عبد اهللا الزبيري أنه یسقط وليس لولي األمر أن یعزر فيه ألن حد 

 .القذف أغلظ ویسقط حكمه بالعفو فكان حكم التعزیر بالسلطنة أسقط
و قبل الترافع إليه آما والوجه الثاني وهو األظهر أن لولي األمر أن یعزر فيه مع العف

یجوز أن یعزر فيه مع العفو بعد الترافع إليه مخالفة للعفو عن حد القذف في الموضعين 
ألن التقویم من حقوق المصلحة العامة ولو تشاتم وتواثب والد من ولد سقط تعزیر الوالد 

تل الولد بوالده في حق الولد ولم یسقط تعزیر الولد في الوالد آما ال یقتل الوالد بولده، ویق
وآان تعزیر األب مختصًا بحق السلطنة والتقویم ال حق فيه للولد، ویجوز لولي األمر 

أن ینفرد بالعفو عنه وآان تعزیر الولد مشتكرًا بين حق الولد وحقوق السلطنة فال یجوز 
لولي األمر أن ینفرد بالعفو عنه مع مطالبة الوالد به حتى یستوفيه له وهذا الكالم في 

 .الوجه الثاني الذي یختلف فيه الحد والتعزیر
والوجه الثالث أن الحد وإن آان ما حدث عنه من التلف هدرًا فإن التعزیر یوجب ضمان 
ما حدث عنه من التلف، قد أرهب عمر بن الخطاب امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنينها 

 .ميتًا فشاور عليًا عليه السالم وحمل دیة جنينها
فقيل تكون على عاقلة ولي األمر، وقيل تكون :  دیة التعزیرواختلف في محل

في بيت المال، فأما الكفارة ففي ماله إن قيل إن الدیة على عاقلته، وإن قيل إن 

والثاني في بيت . أحدهما في ماله: الدیة في بيت المال ففي محل الكفارة وجهان

عرف فأفضى إلى تلفه المال، وهكذا المعلم إذا ضرب صبيًا أدبًا معهودًا في ال
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ویجوز للزوج ضرب زوجته إذا . ضمن دینه على عاقلته والكفارة في ماله

نشزت عنه، فإن تلفت من ضربه ضمن دیتها على عاقلته إال أن یتعمد قتال فيقاد 

 .بها

وأما صفة الضرب في التعزیر فيجوز أن یكون بالعصا وبالسوط الذي آسرت 

وط لم تكسر ثمرته فذهب الزبيري إلى واختلف في جوازه بس. ثمرته آالحد

جوازه فإن زاد في الصفة على ضرب الحدود وأنه یجوز أن یبلغ به إنهار الدم، 

وذهب جمهور أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه إلى حظره بسوط لم تكسر 

ثمرته وألن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ وهو آذلك محظور فكان في 

ال یجوز أن یبلغ بتعزیز إنهار الدم وضرب التعزیر أولى أن یكون محظورًا و

الحد یجب أن یفرق في البدن آله بعد توقي المواضع القاتلة ليأخذ آل عضوا 

نصيبه من الحد، وال یجوز أن یجمع في موضع وحد من الجسد واختلف في 

ضرب التعزیر فأجراه جمهور أصحاب الشافعي مجرى الضرب في تفریقه 

ي فجوز جمعه في موضع واحد من الجسد ألنه وحظر جمعه، وخالفهم الزبير

لما جاز إسقاطه عن جميع الجسد جاز إسقاطه عن بعضه بخالف الحد ویجوز 

أن یصل في التعزیر حيًا قد صلب رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وال یمنع إذا صلب أداء طعام وال شراب وال . رجًال على جبل یقال له أبو ناب

ء للصالة ویصلي موميًا ویعيد إذا أرسل وال یتجاوز بصلبه یمنع من الوضو

ثالثة أیام، ویجوز في نكال التعزیر أن یجر من ثيابه إال قدر ما یستر عورته 

ویشهر في الناس وینادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم یتب، ویجوز أن یحلق 
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زه واختلف في جواز تسوید وجوههم؛ فجو. شعره وال یجوز أن تحلق لحيته

 .األآثرون، ومنع منه األقلون

 الباب العشرون 

 في أحكام الحسبة?

هي أمر بالمعروف إذا ظهر ترآته ونهى عن المنكر إذا أظهر فعله وقال اهللا : الحسبة
 ".ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخير ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر : " تعالى

أحدها : لمتطوع والمحتسب من تسعة أوجهوهذا وإن صح من آل مسلم فالفرق فيه بين ا
أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الوالیة وفرضه على غيره داخل في فروض 

والثاني أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي ال یجوز أن یتشاغل عنه، . الكفایة
 .وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي یجوز أن یتشاغل عنه بغيره

نصوب لالستعداء إليه فيما یجب إنكاره، وليس المتطوع منصوبًا والثالث أنه م
 .لالستعداء

 .والرابع أن على المحتسب إجابة من استعداه وليس على المتطوع إجابته
والخامس أن عليه أن یبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ویفحص عما 

 . المتطوعة بحث وال فحصترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته ليس على غيره من
والسادس أن له أن یتخذ على إنكاره أعوانًا ألنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب 

 .ليكون له أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن یندب لذلك أعوانًا
والسابع أن له أن یعزر في المنكرات الظاهرة ال یتجاوز إلى الحدود وليس للمتطوع أن 

 .یعزر على منكر
من أن له أن یرتزق على حسبته من بيت المال وال یجوز للمتطوع أن یرتزق على والثا

 .إنكار منكر
والتاسع أن له اجتهاد رأیه فيم تعلق بالعرف دون الشرع آالمقاعد في األسواق وإخراج 

األجنحة فيه فيقر وینكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه وليس هذا للمتطوع فيكون الفرق 
ة وإن آان یأمر بالمعروف ینهى عن المنكر وبين غيره من المتطوعين بين والي الحسب

 .وإن جاز أن یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر من هذه الوجوه التسعة
وإذا آان آذلك فمن شروط والي الحسبة أن یكون حرًا عدًال ذا رأي وصرامة وخشونة 

 .في الدین وعلم بالمنكرات الظاهرة
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 الشافع، هل یجوز له أن یحمل فيما ینكره من األمور التي واختلف الفقهاء من أصحاب
أحدهما وهو قول أبي سعيد : على وجهين? اختلف الفقهاء فيها على رأیه واجتهاده أم ال

األصطخري أن له أن یحمل ذلك على رأیه واجتهاده، فعلى هذا یجب على المحتسب أن 
والوجه الثاني .  رأیه فيما اختلف فيهیكون عالمًا من أهل االجتهاد في أحكام الدین ليجتهد

ليس له أن یحمل الناس على رأیه واجتهاده وال یقودهم إلى مذهبه لتسویغ االجتهاد 
الكافة وفيما اختلف فيه؛ فعلى هذا یجوز أن یكون المحتسب من غير أهل االجتهاد إذا 

 .آان عارفًا بالمنكرات المتفق عليها
 بالقضاء وأحكام المظالم، فأما ما بينها وبين القضاء وأعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام

فهي موافقة ألحكام القضاء من وجهين، ومقصورة عنه من وجهين وزائدة عليه من 
 .فأما الوجهان في موافقتها ألحكام القضاء: وجهين

فأحدهما جواز االستعداء إليه وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق 
أحدها : يس هذا على عموم الدعاوى، وإنما یختص ثالث أنواع من الدعوىاآلدميين، ول

والثاني ما یتعلق بغش أو تدليس : أن یكون فيما یتعلق ببخس وتطفيف في آيل أو وزن
والثالث فيما یتعلق بمطل وتأخير لدین مستحق مع المكنة، وإنما جاز . في مبيع أو ثمن

ي دون ما عداها من سائر الدعاوي لتلقها بمنكر نظره في هذه األنواع الثالثة من الدعاو
ظاهر هو منصوب إلزالته واختصاصها بمعروف بين هو مندوب إلى إقامته، ألن 

موضوع الحسبة ألزم الحقوق والمعونة على استيفائها، وليس للناظر فيها أن یتجاوز 
 .فهذا أحد وجهي الموافقة. ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات

ثاني أن له إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه وليس هذا على والوجه ال
العموم في آل الحقوق وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها على 
العموم في آل الحقوق وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها وإذا 

 فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها إلى وجبت باعتراف وإقرار مع تمكنه وإیساره
 .مستحقها، ألن في تأخيره لها منكر هو منصوب إلزالته

فأحدهما قصورها عن سماع عموم . وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء
الدعاوي الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في العقود والمعامالت وسائر 

یجوز أن ینتدب لسماع الدعوى لها وال أن یتعرض للحكم فيها الحقوق والمطالبات، فال 
ال في آثير الحقوق وال في قليلها من درهم فما دونه إال أن یرد ذلك إليه بنص صریح 

یزید على إطالق الحسبة فيجوز ویصير بهذه الزیادة جامعًا بين قضاء وحسبة، فيراعى 
طلق الحسبة فالقضاة والحكام فيه أن یكون من أهل االجتهاد، وإن اقتصر به عن م

 .بالنظر في قليل ذلك وآثير أحق، فهذا وجه
والوجه الثاني أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها، فأما ما یتداخله التجاحد والتناآر 
فال یجوز له النظر فيه، ألن الحاآم فيها یقف على سماع بينة وإحالف یمين، وال یجوز 

بات الحق، وال أن یحلف یمينًا على نفي الحق والقضاة للمحتسب أن یسمع بينة على إث
 .والحكام بسماع البينة وإحالف الخصوم أحق
 .وأما الوجهان في زیادتها على أحكام القضاء

فأحدهما أنه یجوز للناظر فيها أن یتعرض لنصفح ما یأمر به من المعروف وینهى عنه 
 یتعرض لذلك إال بحضور من المنكر وإن لم یحضره خصم مستعد، وليس للقاضي أن

خصم یجوز له سماع الدعوى منه، فإن تعرض لذلك خرج عن منصب والیته وصار 
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 .متجوزًا في قاعدة نظره
والثاني أن للناظر في الحسبة من سالطة السلطنة واستطالة الحماة فيم تعلق بالمنكرات 

يها بالسالطة ما ليس للقضاة ألن الحسبة موضوعة للرهبة، فال یكون خروج المحتسب إل
والغلظة تجورًا فيها وال خرقًا والقضاء موضوع للمناصفة فهو باألناة والوقار أحق 

وخروجه عنهما إلى سالطة الحسبة تجوز وخرق ألن موضوع آل واحد من المنصبين 
 .مختلف فالتجوز فيه خروج عن حده

 .وأما ما بين الحسبة والمظالم فينهما شبه مؤتلف وفرق مختلف
أحدهما أن موضوعهما مستقر على الرهبة : ه الجامع بينهما فمن وجهينفأما لشب

المختصة بسالطة السلطنة وقوة الصرامة، والثاني جواز التعرض فيهما ألسباب 
 .المصالح والتصلع إلى إنكار العدوان الظاهر

أحدهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه : وأما الفرق بينهما فمن وجهين
 والنظر في الحسبة موضوع لما رفع عنه القضاة ولذلك آانت رتبة المظالم القضاة،

أعلى ورتبة الحسبة أخفض، وجاز لوالي المظالم أن یوقع إلى القضاة والمحتسب ولم 
یجز للقاضي أن یوقع إلى والي المظالم، وجاز له أن یوقع إلى المحتسب ولم یجز 

ق الثاني أنه یجوز لوالي المظالم أن یحكم للمحتسب أن یوقع إلى واحد منهما، فهذا الفر
 .وال یجوز لوالي الحسبة أن یحكم

وإذا استقر ما وصفناه من موضوع الحسبة ووضع الفرق بينهما وبين القضاء والمظالم 
 .والثاني نهي عن المنكر. أحدهما أمر بالمعروف: فهي تشتمل على فصلين

والثاني ما . ا ما یتعلق بحقوق هللا تعالىأحده: فأما األمر بالمعروف فينقسم ثالثة أقسام
 .یتعلق بحقوق اآلدميين، والثالث ما یكون مشترآًا بينهما

فأما المتعلق بحقوق اهللا عز وجل فضربان، أحدهما یلزم األمر به في الجماعة دون 
االنفراد آترك الجمعة في وطن مسكون، فإن آانوا عددًا قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم 

ين فما زاد فواجب أن یأخذهم بإقامتها ویأمرهم بفعلها ویؤدب على اإلخالل بها آاألربع
أحدها أن یتفق رأیه : وإن آانوا عددًا اختلف في انعقاد الجمعة بهم فله ولهم أربعة أحوال

ورأي القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد فواجب عليه أن یأمرهم بإقامتها وعليهم أن 
ا ویكون في تأدیبهم على ترآها ألين من تأدیبه على ترك ما نعقد یسارعوا إلى أمره به

 .اإلجماع عليه
والحالة الثانية أن یتفق رأیه ورأي القوم على أن الجمعة ال تنعقد بهم فال یجوز أن 

 .یأمرهم بإقامتها وهو بالنهي عنها لو أقيمت أحق
حتسب، فال یجوز له أن الحالة الثالثة أن یرى القوم انعقاد الجمعة بهم والیراه الم

یعارضهم فيها وال یأمر بإقامتها ألنه الیراه، وال یجوز أن ینهاهم عنها ویمنعهم مما 
 .یرونه فرضا عليهم

والحالة الرابعة أن یرى المحتسب انعقاد الجمعة بهم وال یراه القوم فهذا مما في استمرار 
زیادته، فهل للمحتسب أن ترآه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده وآثرة العدد و

على وجهين ألصحاب الشافعي رضي اهللا ? یأمرهم بإقامتها اعتبارًا بهذا المعنى أم ال
 .عنه

أحدهما وهو مقتضى قول أبي سعيد األصطخري أنه یجوز له أن یأمرهم بإقامتها 
اعتبارًا بالمصلحة لئال ینشأ الصغير على ترآها فيظن أنها تسقط مع زیادة العدد آما 
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سقط بنقصانه، فقد راعى زیاد مثل هذا في صالة الناس في جامعي البصرة والكوفة، ت
فإنهم آانوا إذا صلوا في صحنه فرفعوا من السجود مسحوا جباهم من التراب فأمر 

بإلقاء الحصى في صحن المسجد الجامع وقال لست آمن أن یطول الزمان فيظن الصغير 
 . سنة في الصالةإذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود

والوجه الثاني ال یتعرض ألمرهم بها ألنه ليس له حمل الناس على اعتقاده، وال أن 
یأخذهم في الدین برأیه مع تسویغ االجتهاد فيه وأنهم یعتقدون أن نقصان العدد یمنع من 

وأما أمرهم بصالة العيد فله أن یأمرهم بها، وهل یكون األمر بها من . إجزاء الجمعة
على وجهين من اختالف أصحاب الشافعي فيها ? ق الالزمة أو من الحقوق الجائزةالحقو

فإن قيل إنها مسنونة آان األمر بها ندبًا، وإن ? هل هي مسنونة أو من فروض الكفایة
 .قيل إنها من فروض الكفایة آان األمر بها حتمًا

عائر اإلسالم فأما صالة الجماعة في المساجد وإقامة األذان فيها للصلوات فمن ش
وعالمات التعبد التي فرق بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين دار اإلسالم ودار 

الشرك فإذا اجتمع أهل بلد أو محلة على تعطيل الجماعة في مساجدهم وترك األذان في 
أوقات صلواتهم آان المحتسب مندوبًا إلى أمرهم باألذان والجماعة في الصلوات، وهل 

على وجهين من اختالف ? يه یأثم بترآه أو مستحب له یثاب على فعلهذلك واجب عل
أصحاب الشافعي في اتفاق أهل بلد على ترك األذان واإلقامة والجماعة، وهل یلزم 

فأما ترك صالة الجمعة من آحاد الناس أو ترك األذان ? السلطان محاربتهم عليه أم ال
 لم یجعله عادة وإلفًا ألنها من الندب واإلقامة لصالته فال اعتراض للمحتسب عليه إذا

الذي یسقط باألعذار إال أن یقترن به استرابة أو یجعله إلفًا وعادة ویخاف تعدي ذلك إلى 
غيره في االقتداء به فيراعى حكم المصلحة به في زجره عما استهان به من سنن عبادته 

 عن النبي صلى اهللا ویكون وعيده على ترك الجماعة معتبرًا بشواهد حاله، آالذي روي
 :عليه وسلم أنه قال

لقد هممت أن آمر أصحابي أن یجمعوا حطبًا وآمر بالصالة فيؤذن لها وتقام ثم أخالف " 
 ".إلى منازل أقوام ال یحضرون الصالة فأحرقها عليهم 

وأما ما یأمر به آحاد الناس وأفرادهم فكتأخير الصالة حتى یخرج وقتها فيذآر بها ویأمر 
ویراعى جوابه عنها، فإن قال ترآتها لنسيان حثه على فعلها بعد ذآره ولم یؤدبه؛ بفعلها 

وإن قال ترآتها لتوان وهو إن أدبه زجرًا وأخذه بفعلها جبرًا، وال اعتراض على من 
أخرها والوقت باق الختالف الفقهاء في فضل التأخير، ولكن لو آانت الجماعات في بلد 

اتهم إلى آخره والمحتسب یرى فضل تعجيلها فهل له أن قد اتفق أهله على تأخير صلو
یأمرهم بالتعجيل على وجهين ألن اعتبار جميع الناس لتأخيرها یفضي بالصغير الناشئ 
إلى اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ما تقدم ولو عجلها بعضهم ترك من آخرها منهم وما 

 .یراه من التأخير
الف فيه رأي المحتسب فال اعتراض له فيه بأمر فأما األذان والقنوت في الصلوات إذا خ

وال نهي وإن آان یرى إذا ما یفعل مسوغًا في االجتهاد لخروجه عن معنى ما قدمناه 
وآذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ یخالف فيه رأي المحتسب من إزالة النجاسة 

ى مسح أقل بالمائعات والوضوء بماء تغير بالمذرورات الطاهرات، أو اقتصار عل
الرأس أو العفو عن قدر درهم من النجاسات فال اعتراض له في شيء من ذلك بأمر وال 

نهي، وآان له في اعتراضه عليهم في الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء وجهان، لما 



م السلطانية للماوردي                                    مكتبة مشكاة األحكا
 اإلسالمية 

فيه من اإلفضاء إلى استباحته على آل حال فإنه ربما آل إلى السكر من شربه ثم على 
 . تكون أوامره بالمعروف في حقوق اهللا تعالىنظائر هذا المثال

 .عام وخاص: فأما األمر بالمعروف في حقوق اآلدميين فضربان
فأما العام فكالبلد إذا تعطل شربه أو استهدم سوره أو آان یطرقه بنو السبيل من ذوي 

الحاجات فكفوا عن معونتهم، فإن آان في بيت المال ماًال لم یتوجه عليهم فيه ضرر أمر 
بإصالح شربهم وبناء سورهم وبمعونة بني السبيل في االجتياز بهم، ألنها حقوق تلزم 
بيت المال دونهم، وآذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم، فأما إذا أعوز بيت المال 
آان األمر ببناء سورهم وإصالح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني 

 األمكنة منهم وال یتعين أحدهم في األمر به، وإن السبيل فيهم متوجهًا إلى آافة ذوي
شرع ذوي المكنة في عملهم وفي مراعاة بني السبيل وباشروا القيام به سقط عن 

المحتسب حق األمر به ولم یلزمهم االستئذان في مراعاة بني السبيل وفي بناء ما آان 
تهدم لم یكن لهم اإلقدام مهدومًا، ولكن لو أرادوا هدم ما یعيدون بناءه من المسترم والمس

على هدمه فيما عم أهل البلد من سوره وجامعهم إال باستئذان ولي األمر دون المحتسب 
ليأذن لهم في هدمه بعد تضمينه القيام بعمارته وجاز فيما خص من المساجد في العشائر 

ذهم والقبائل أال یستأذنوه، وعلى المحتسب أن یأخذهم ببناء ما هدموه وليس له أن یأخ
بإتمام ما استأنفوه، فأما إذا آف ذوي المكنة عن بناء ما استهدم وعمارة ما استرم، فإن 

وإن تعذر المقام في . آان المقام في البلد ممكنًا وآان الشرب وإن قل مقنا تارآهم وإباه
البلد لتعطيل شربه واندحاض سورة نظر، فإن آان البلد ثغرًا یضر بدار اإلسالم تعطيله 

لولي األمر أن یفسخ في االنتقال عنه وآان حكمه حكم النوازل إذا حدثت في لم یجز 
القيام آافة ذوي المكنة به وآان تأثير المحتسب في مثل هذا إعالم السلطان به، وترغيب 

أهل المكنة في عمله وإن لم یكن هذا البلد ثغرًا مضرًا بدار اإلسالم آان أمره أیسره 
تسب أن یأخذ أهله جبرًا بعمارته، ألن السلطان أحق أن وحكمه أخف ولم یكن هذا للمح

یقوم به، ولو اعوزه المال فيستجده فيقول لهم المحتسب ما استدام عجز السلطان عنه 
أنتم مخيرون بين االنتقال عنه أو التزام ما یصرف في مصالحه التي یمكن معها دوام 

تسمح به نفوسهم ولم یجز أن استيطانة، فإن أجابوه إلى التزام ذلك آلف جماعتهم ما 
یأخذ آل واحد منهم في عينه أن یلتزم جبرًا ما ال تسمح به نفسه من قليل و آثير ویقول 
ليخرج آل واحد منكم ما سهل عليه وطاب نفسًا به ومن أعوزه المال أعان العمل حتى 

ًا إذا اجتمعت آفایة المصلحة أو یلوح اجتماعها بضمان آل واحد من أهل المكنة قدر
طاب به نفسًا شرع حينئذ في عمل المصلحة وأخذ آل ضامن من الجماعة بالتزام ما 

ضمنه، وإن آان مثل هذا الضمان ال یلزم في المعامالت الخاصة، ألن حكم ما عم من 
وإذا عمت هذه المصلحة لم یكن للمحتسب . المصالح موسع فكان حكم الضمان فيه أوسع

ن السلطان فيها لئال یصير بالتفرد مفتاتًا عليه إذ ليست هذه أن یتقدم بالقيام بها حتى یستأذ
المصلحة من معهود حسبته فإن قلت وشق استئذان السلطان فيها أو خيف زیادة الضرر 

 .لبعد استئذانه جاز شروعه فيها من غير استئذان
وأما الخاص فكالحقوق إذا مطلت والدیون إذا أخرت فللمحتسب أن یأمر بالخروج منها 

 المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق، وليس له أن یحبس بها ألن الحبس حكم، وله أن مع
یالزم عليها ألن لصاحب الحق أن یالزم، وليس له األخذ بنفقات األقارب الفتقار ذلك 

إلى اجتهاد شرعي فيمن تجب له، ویجب عليه إال أن یكون الحاآم قد فرضها فيجوز له 
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آفالة من تجب آفالته من الصغار واالعتراض له فيها حتى أن یأخذ له بأدائها، وآذلك 
 .یحكم بها الحاآم فيجوز حينئذ للمحتسب أن یأمر بالقيام بها على الشروط المستحقة فيها

وأما قبول الوصایا والودائع فليس له أن یأمر فيها أعيان الناس وآحادهم ویجوز أن یأمر 
تقوى، ثم على هذا المثال تكون أوامره بها على العموم حثا على التعاون بالبر وال

 .بالمعروف في حقوق اآلدميين
وأما األمر بالمعروف فيما آان مشترآًا بين حقوق اهللا تعالى وحقوق اآلدميين فكأخذ 

األولياء نكاح األیامى أآفائهن إذا طلبن وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن وله تأدیب 
 .س له تأدیب من امتنع من األولياءمن خالف في العدة من النساء ولي

ومن نفى ولدًا قد ولد فراض أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام األدباء جبرًا 

وعزره عن النفي أدبًا، ویأخذ السادة بحقوق العبيد واإلماء وأن ال یكلفوا من 

األعمال ما ال یطيقون، وآذلك أرباب البهائم یأخذه بعلوفتها إذا قصروا وأن ال 

 . فيما ال تطيقیستعملوها

ومن أخذ لقيط وقصر في آفالته أمره أن یقوم بحقوق التقاطه من التزام آفالته أو 

تسليمه إلى من یلتزمها ویقول بها، وآذلك واجد الصوال إذا قصر فيها یأخذه 

بمثل ذلك من القيام بها ویكون ضامنًا للضالة بالتقصير وال یكون به ضامنًا 

 .اللقيط

إلى غيره ضمنها؛ وال یضمن اللقيط بالتسليم إلى غيره، ثم وإذا أسلم الضالة 

 .على نظائر هذا المثال یكون أمره بالمعروف في الحقوق المشترآة

. أحدها ما آان من حقوق اهللا تعالى: وأما النهي عن المنكرات فينقسم ثالثة أقسام

 .والثاني ما آان من حقوق اآلدميين، والثالث ما آان مشترآًا بين الحقين

. أحدها ما تعلق بالعبادات: فأما النهي عنها في حقوق اهللا تعالى فعلى ثالثة أقسام

 .والثالث ما تعلق بالمعامالت. والثاني ما تعلق بالمحظورات

فأما المتعلق بالعبادات فكالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة والمتعمد تغيير 
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رار، واإلسرار في أوصافها المسنونة مثًال من یقصد الجهر في صالة اإلس

صالة الجهر أو یزید في الصالة أو في اآلذان أذآارًا غير مسنونة، فللمحتسب 

إنكارها وتأدیب المعاند فيها إذا لم یقل بما ارتكبه إمام متبوع، وآذل إذا أخل 

بتطهير جسده أو ثوبه أو موضع صالته أنكره عليه إذا تحقق ذلك منه، وال 

 آالذي حكى على بعض الناظرین في الحسبة أنه یؤاخذه بالتهم وال بالظنون،

سأل رجًال داخًال إلى المسجد بنعلين هل یدخل بهما بيت طهارته فلما أنكر ذلك 

أراد إحالفه عليه، وهذا جهل من فاعله وتعدى فيه أحكام الحسبة وغلب فيه 

سوء الظنة، وهكذا لو ظن برجل أنه یترك الغسل من الجنابة أو یترك الصالة 

يام لم یؤاخذه بالتهم ولم یعامله باإلنكار، ولكن یجوز له بالتهمة أن یعظ والص

فإن رآه یأآل . ویحذر من عذاب اهللا على إسقاط حقوقه واإلخالل بمفروضاته

في شهر رمضان لم یقدم على تأدیبه إال بعد سؤاله عن سبب أآله إذا التبست 

ل إذا ظهرت منه إمارات أحواله فربما آان مریضًا أو مسافرًا أو یلزمه السؤا

الریب، فإن ذآر من األعذار ما یحتمله حالة آف عن زجره وأمره بإخفاء أآله 

لئال یعرض نفسه للتهمة وال یلزم إحالفه عند االسترابة بقوله ألنه موآول إلى 

أمانته، فإن لم یذآر عذرًا جاهر باإلنكار عليه مجاهرة ردع وأدبه تأدیب زجر، 

في آل أنكر عليه المجاهرة بتعویض نفسه للتهمة، ولئال وهكذا لو علم عذره 

 .یقتضى به من ذوي الجهالة ممن ال یميز حال عذره من عيره

وأما الممتنع من إخراج الزآاة؛ فإن آان من األموال الظاهرة فعامل الصدقة 

یأخذها منه جبرًا أخص وهو بتعزیره على الغلول إن لم یجد له عذرًا أحق، وإن 
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موال الباطنة فيحتمل أن یكون المحتسب أخص باإلنكار عليه من آان من األ

عامل الصدقة، ألنه اعتراض للعامل في األموال الباطنة، ویحتمل أن یكون 

العامل باإلنكار عليه أخص ألنه لو دفعها له أجازه ویكون تأدیبه معتبرًا بشواهد 

 وآل إلى أمانته حاله في االمتناع من إخراج زآاته، فإن ذآر أنه یخرجها سرًا

وإن رأى رجًال یتعرض لمسألة الناس في طلب الصدقة وعلم أنه غني إما . فيها

بمال أو عمل أنكره عليه وأدبه فيه وآان المحتسب بإنكاره أخص من عامل 

الصدقة قد فعل عمر رضي اهللا عنه مثل ذلك بقوم من أهل الصدقة ولو رأى 

تحریمها على المستغني عنها ولم ینكره عليه آثار الغنى وهو یسأل الناس آالمه 

عليه لجواز أن یكون في الباطن فقيرًا، وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على 

العمل زجره وأمره أن یتعرض لالحتراف بعمله، فإن أقام على المسألة عزره 

وإن دعت الحالة عند إلحاح من حرمت عليه المسألة بمال أو . حتى یقلع عنها

نفق على ذي مال جبرًا من ماله ویؤجر ذا العمل وینفق عليه من عمل إال أن ی

أجرته لم یكن المحتسب أن یفعل ذلك بنفسه ألن هذا حكم والحكام به أحق فيرفع 

 .أمره إلى الحاآم ليتولى ذلك أو یأذن فيه

وإذا وجد من یتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ ولم یأمن  

 سوء تأویل أو تحریف جواب أنكر عليه التصدي لما ليس اغترار الناس به في

ومن أشكل عليه أمره لم یقدم عليه . هو من أهله وأظهر أمره لئال یغتر به

قد مر علي بن أبي طالب عليه السالم بالحسن . باإلنكار إال بعد االختبار

فقال الورع، ? البصري وهو یتكلم عن الناس فاختبره، فقال له ما عماد الدین
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وهكذا لو ابتدع بعض . قال الطمع، قال تكلم اآلن إن شئت? فقال فما آفته

المنتسبين إلى العلم قوًال خرق به اإلجماع وخالف فيه النص ورد قوله علماء 

عصره أنكره عليه وزجره عنه، فإن أقلع وتاب وإال فالسلطان بتهذیب الدین 

 عدل فيه عن ظاهر أحق وإذا تعرض بعض المفسرین لكتاب اهللا تعالى بتأویل

التنزیل إلى باطن بدعة تتكلف له غمض معانيه أو تفرد بعض الرواة بأحادیث 

مناآير تنفر منها النفوس أو یفسد بها التأویل آان على المحتسب إنكار ذلك 

والمنع منه، وهكذا إنما یصح منه إنكاره إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد 

هين، إما أن یكون بقوته في العلم واجتهاده والحق من الباطن، وذلك من أحد وج

فيه حتى ال یخفى ذلك عليه، وإما بأن یتفق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه 

 .فيستعدونه فيه فيعول في اإلنكار على أقاویلهم وفي المنع منه على اتفاقهم

وأما ما تعلق بالمحظورات فهو أن یمنع الناس من مواقف الریب ومظان التهمة 

 ".دع ما یریبك إلى ما ال یریبك : " د قال النبي صلى اهللا عليه وسلمفق

 .فيقدم اإلنكار وال یعجل بالتأدیب قبل اإلنكار

حكى إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه نهى الرجال أن 

یطوفوا مع النساء فرأى رجًال یصلي مع النساء فضربه بالدرة فقال الرجل واهللا 

نت لقد ظلمتني، وإن آنت أسأت فما علمتني، فقال عمر أما شهدت إن آنت أحس

عزمتي؛ فقال ما شهدت لك عزمة فألقى إليه الدرة وقال له اقتص قال ال أقتص 

قال ال أعفو، فافترقا على ذلك، ثم لقيه من الغد فتغير . اليوم، قال فاعفو عني

?  مني قد أسرع فيكلون عمر فقال له الرجل یا أمير المؤمنين آأني أرى ما آان
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فقال أجل، قال فأشهد اهللا إني قد عفوت عنك، وإذا رأى وقفة رجل مع إمرأة في 

طریق سابل لم تظهر منهما أمارات الریب لم یعترض عليهما بزجر وال إنكار 

 .فيما یجد الناس بدًا من هذا

وإن آانت الوقفة في طریق خال فخلو المكان ریبة فينكرها ال یعجل بالتأدیب 

عليهما حذرًا من أن تكون ذات محرم، وليقل إن آانت ذات محرم فصنها عن 

مواقف الریب، وإن آانت أجنبية فخف اهللا تعالى من خلوة تؤدیك إلى معصية 

 .اهللا تعال، وليكن زجره بحسب األمارات

حتى أبو األزهر أن ابن عائشة رأى رجًال یكلم امرأة في طریق فقال له إن 

قبيح بك أن تكلمها بين الناس، وإن لم تكن حرمتك فهو أقبح، آانت حرمتك فإنه ل

فإذا برقعة قد ألقيت في حجره مكتوب فيها . ثم ولى عنه وجلس للناس یحدثهم

 : من الكامل

سحرًا أآلمهـا رسـول  إن التي أبصـرتـنـي
آادت لها نفسي تسـيل  أدت إلـي رســـالة

ذب خصره ردف ثقيل  من فاتر االلـحـاظ یج
یرمي وليس له رسـيل  متنكبًا قوس الـصـبـا
حتى تسمع ما نـقـول  فلو أن أذنـك بـينـنـا

 أثري هو الحسن الجميل  لرأیت ما استقبحت مـن
فقرأها ابن عائشة ووجد مكتوبًا على رأسها أبو نواس، فقال ابن عائشة مالي 

مثله، وال یكون وللتعرض ألبي نواس، وهذا القدر من إنكار ابن عائشة آاف ل

لمن ندب لإلنكار من والة الحسبة آافيًا، وليس فيما قال أبو نواس تصریح 

بفجور الحتمال أن یكون إشارة إلى ذات محرم وإن آانت شواهد حاله وفحوى 

آالمه ینطقان بفجوره وریبته فيكون من مثل أبي نواس منكرًا وإن جاز أن ال 
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ب في هذه الحال ما ینكره تأنى وتفحص فإذا رأى المحتس. یكون من غيره منكرًا

وراعى شواهد الحال ولم یعجل باإلنكار قبل االستخبار، آالذي رواه ابن أبي 

بينما عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه یطوف : الزناد عن هشام بن عروة قال

بالبيت إذ رأى رجًال یطوف وعلى عانقه امرأة مثل المهاة یعني حسنًا وجماًال 

 : لسریعوهو یقول من ا

موطأ أتبع الشـهـوال  قدت لهذي جمًال ذلـوًال
 أحذر أن تسقط أو تزوال  أعد لها بالكف أن تمـيال
   أرجو بذاك نائًال جزیال

قال امرأتي یا ? فقال له عمر رضي اهللا عنه یا عبد اهللا من هذه التي وهبت لها حجك
فقال له مالك ال . بقى لها خامةأمير المؤمنين، وإنها حمقاء مرغامة، أآول قمامة، ال ی

 .قال فشأنك بها. قال إنها حسناء ال تفرك، وأم صبيان ال تترك? تطلقها
المرغام المختلط، فلم یقدم عليه باإلنكار حتى استخبره فلما انتفت عنه : قال أبو زید
 .الریبة الن له

 آان ذميًا أدبه وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر، فإن آان مسلمًا أراقها عليه وأدبه، وإن
 .على إظهارها

واختلف الفقهاء في إراقتها عليه، فذهب أبو حنيفة إلى أنها ال تراق عليه، ألنها عنده من 
ومذهب الشافعي أنها تراق عليهم ألنها ال تضمن عنده . أموالهم المضمونة في حقوقهم

 .في حق مسلم وال آافر
نه من األموال التي یقر المسلمون عليها وأما المجاهرة بإظهار النبيذ، فعند أبي حنيفة أ
وعند الشافعي أنه ليس بمال آالخمر وليس . فيمنع من إراقته ومن التأدیب على إظهاره

في إراقته غرم، فيعتبر والي الحسبة بشواهد الحال فيه فيهنى فيه عن المجاهرة ویزجر 
 من أهل االجتهاد، لئال عليها إن آان لمعاقرة وال یریقه عليه إال أن یأمره بإراقته حاآم

وأما السكران إذا تظاهر بسكره وسخف بهجره أدره . یتوجه عليه غرم إن حوآم فيه
 .على السكر والهجر تعزیرًا ال حدًا لقلة مراقبته وظهور سخفه

وأما المجاهرة بإظهار المالهي المحرمة المحتسب أن یفصلها حتى تصير خشبًا لتزول 
اهرة بها، وال یكسرها إن آان خشبها یصلح لغير عن حكم المالهي، ویؤدب المج

 .المالهي
وفيها . وأما اللعب فليس یقصد بها المعاصي وإنما یقصد بها إلف البنات لتربية األوالد

وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصویر ذوات األزواج ومشابهة األصنام، 
شواهد األحوال یكون إنكاره فللتمكين منها وجه، وللمنع منها وجه، ویحسب ما تقتضيه 

 .وإقراره
قد دخل النبي عليه الصالة والسالم على عائشة رضي اهللا عنها وهي تلعب بالبنات " 

 ".فأقرها ولم ینكر عليها 
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وحكى أن أبا سعيد األصطخري من أصحاب الشافعي تقلد حسبة بغداد في أیام المقتدر 
لنبيذ المحرم وأقر سوق اللعب ولم فأزال سوق الدادي ومنع منها وقال ال یصلح إال ل

آانت عائشة رضي اهللا عنها تلعب بالبنات بمشهد رسول اهللا صلى : یمنع منها وقال قد
 .اهللا عليه وسلم فلم ینكره عليها، وليس ما ذآره من اللعب بالبعيد من االجتهاد
 یستعمل وأما سوق الدادي فاألغلب من حاله أنه ال یستعمل إال في النبيذ، وقد یجوز أن

نادرًا في الدواء وهو بعيد، فبيعه عند من یرى إباحة النبيذ جائز ال یكره وعند من یرى 
تحریمه جائز لجواز استعماله في غيره، ومكروه اعتبارًا باألغلب من حاله، وليس منع 

وإنما منع من المظاهرة بإفراد سوقه والمجاهرة ببيعه . أبي سعيد منه لتحریم بيعه عنده
 له بإباحة ما اتفق الفقهاء على إباحة مقصده ليقع لعوام الناس الفرق بينه وبين إلحاقًا

غيره من المباحات، وليس یمتنع إنكار المجاهرة ببعض المباحات آما ینكر المجاهرة 
 .بالمباح من مباشرة األزواج واإلماء

ألستار وأما ما لم یظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن یتجسس عنها وال أن یهتك ا
من أتى من هذه القاذورات : " حذرًا من االستتار بها، قال النبي عليه الصالة والسالم

 ".شيئًا فليستتر بستر اهللا، فإنه من یبد لنا صفحته نقم حد اهللا تعالى عليه 
أحدهما : فإن غلب على الظن استسرار قوم بها ألمارات دلت آثار ظهرت فذلك ضربان

حرمة یفوت استدراآها، مثل أن یخبره من یثق بصدقه أن أن یكون ذلك في انتهاك 
رجًال خال بأمر ليزني بها أو برجل ليقتله، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن یتجسس 

ویقدم على الكشف والبحث حذرًا من فوات ما ال یستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب 
إلقدام على الكشف المحظورات، وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم ا
 .والبحث في ذلك واإلنكار، آالذي آان من شأن المغيرة بن شعبة

فقد روي أنه آان تختلف إليه بالبصرة امرأة من بني هالل یقال لها أم جميل بنت محجم 
بن األفقم وآان لها زوج من ثقيف یقال له الحجاج بن عبيد، فبلغ ذلك أبا بكرة بن 

ن الحارث وزیاد بن عبيد فرصدوه حتى إذا دخلت عليه مسروح وسهل بن معبد ونافع ب
هجموا عليهما وآان من أمرهم في الشهادة عليه عند عمر رضي اهللا عنه ما هو مشهور 
 .فلم ینكر عليهم عمر رضي اهللا عنه هجومهم وإن آان حدهم القذف عند قصور الشهادة

فال یجوز التجسس والضرب الثاني ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة، 
 .عليه وال آشف األستار عنه
دخل على قوم یتعاقرون على شراب ویوقدون في : حكي أن عمر رضي اهللا عنه

أخصاص فقال نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم ونهيتكم عن اإلیقعاد في األخصاص 
فأوقدتم، فقالوا یا أمير المؤمنين قد نهاك اهللا عن التجسس فتجسست ونهاك عن الدخول 

هاتان بهاتين، وانصرف ولم یتعرض لهم : بغير إذن فدخلت، فقال عمر رضي اهللا عنه
فمن سمع أصوات مألة منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم أنكرها خارج الدار ولم 

 .یهجم عليه بالدخول، ألن المنكر ظاهر وليس على أن یكشف عما سواه من الباطن
وع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضي وأما المعامالت المنكرة آالزنا والبي

المتعاقدین به إذا آان متفقًا على حظره فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر 
 .عليه وأمره في التأدیب مختلف بحسب األحوال وشدة الحظر

وأما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فال مدخل له في إنكاره إال أن یكون مما ضعف 
يه وآان ذریعة إلى محظور متفق عليه آربا النقد فالخالف فيه ضعيف وهو الخالف ف
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? ذریعة إلى ربا النساء المتفق على تحریمه، فهل یدخل في إنكاره بحكم والیته أم ال
 .على ما قدمنا من الوجهين

وفي معنى المعامالت وإن لم تكن منها عقود المناآح المحرمة ینكرها إن اتفق العلماء 
ا، وال یتعرض إلنكارها إن اختلف الفقهاء فيها إال أن یكون مما ضعف على حظره

الخالف فيه وآان ذریعة إلى محظور متفق عليه آالمتعة فربما صارت ذریعة إلى 
استباحة الزنا، ففي إنكاره لها وجهان، وليكن بدل إنكاره لها الترغيب في العقود المتفق 

 .عليها
ات وتدليس األثمان فينكره ویمنع منه ویؤدب عليه ومما یتعلق بالمعامالت غش المبيع

 ".ليس منا من غش : " وروي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. بحسب الحال فيه
فإن آان هذا الغش تدليسًا على المشتري ویخفى عليه فهو أغلظ الغش تحریمًا وأعظمها 

 یخفى على المشتري آان مأثمًا فاإلنكار عليه أغلظ والتأدیب عليه أشد، وإن آان ال
أخف مأثمًا وألين إنكارًا، وینظر في مشتریه، فإن اشتراه ليبيعه من غيره توجه اإلنكار 

على البائع لغشه وعلى المشتري بابتياعه، ألنه قد یبيعه لمن ال یعلم بغشه؛ فإن آان 
ل في یشتریه ليستعمله خرج المشتري من جملة اإلنكار وتفرد البائع وحده، وآذلك القو

 .تدليس األثمان
ویمنع من تصریة المواشي وتحفيل ضروعها عند البيع للنهي عنه فإنه نوع من 

 .التدليس
ومما هو عمدة نظره المنع من التطفف والبخس في المكایيل والموازین والصنجات 

. لوعيد اهللا تعالى عليه عند نهيه عنه، وليكن األدب عليه أظهر والمعاقبة فيه أآثر
 إذا استراب بموازین السوقة ومكایيلهم أن یختبرها ویعایرها ولو آان له على ویجوز له

 .ما عایره منها طابع معروف بين العامة ال یتعاملون إال به آان أحوط وأسلم
فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغيرما طبع بطابعه توجه اإلنكار عليهم إن آان مبخوسًا من 

 مطبوعه وإنكاره من الحقوق السلطانية والثاني أحدهما لمخالفته في العدول عن: وجهين
للبخس والتطفيف في الحق وإنكاره من الحقوق الشرعية، فإن آان ما تعاملوا به من 

غير المطبوع سليمًا من بخس ونقص توجه اإلنكار عليهم بحق السلطنة وحدها ألجل 
 الدراهم المخالفة، وإن زور قوم على طابعه آان المزور فيه آالمبهرج على طابع

أحدهما : والدنانير فإن قرن التزویر بغش آان اإلنكار عليه والتأدیب مستحقًا من وجهين
والثاني من جهة الشرع في الغش وهو أغلظ . في حق السلطنية من جهة التزویر

التكوین، وإن سلم التزویر من غش تفرد باإلنكار السلطاني منهما فكان أحقهما، وإذا 
ج أهله فيه آيالين ووزانين ونقادین تخيرهم المحتسب ومنع أن اتسع البلد حتى احتا

ینتدب لذلك إال من ارتضاه من األمناء الثقات وآانت أجورهم من بيت المال إن اتسع 
لها، فإن ضاق عنها قدرها لهم حتى ال یجري بينهم فيها استزادة وال نقصان فيكون ذلك 

وقد آان األمراء یقومون باختيارهم . ذریعة إلى الممایلة والتحيف في مكيل أو موزون
وترتيبهم لذلك ویثبتونهم بأسمائهم في الدواوین حتى ال یختلط بهم غيرهم ممن ال تؤمن 
وساطته، فإن ظهر من أحد هؤالء المختارین للكيل والوزن تحيف في تطفيف أو ممایلة 

ناس وآذلك في زیادة أدب وأخرج عن جملة المختارین ومنع أن یتعرض للوساطة بين ال
القول في اختيار الداللين یقر منهم األمناء ویمنع الخونة، وهذا مما یتواله والة الحسبة 

 .إن قعد عنه األمراء
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وأما اختيار القسام والزراع فالقضاة أحق باختيارهم من والة الحسبة ألنهم قد یستنابون 
 .في أموال األیتام والغير

ألسواق فإلى الحماة وأصحاب المعاون وإذا وقع في وأما اختيار الحراسيين في القبائل وا
التطفيف تخاصم جاز أن ینظر المحتسب إن لم یكن مع الخصم فيه تجاحد وتناآر، فإن 
أفضى إلى تجاحد وتناآر آان القضاة أحق بالنظر فيه من والة الحسبة ألنهم باألحكام 

ومما . تصاله بحكمهمأحق وآان التأدیب فيه إلى المحتسب، فإن تواله الحاآم جاز ال
ینكره المحتسب في العموم وال ینكره في الخصوص واآلحاد التبایع بما لم یألفه أهل 

البلد من المكایيل واألوزان التي ال تعرف فيه وإن آانت معروفة في غيره، فإن تراضى 
قد بها اثنان لم یعترض عليهما باإلنكار والمنع، ویمنع أن یرتسم بها قوم من العموم ألنه 

 .یعاملهم فيها من ال یعرفها فيصير مغرورًا
وأما ما ینكر من حقوق اآلدميين المحضة فمثل أن یتعدى رجل في حد لجاره أو في 
حریم لداره أو في وضع أجذاع على جداره فال اعتراض للمحتسب فيه ما لم یستعده 

آان الجار ألنه حق یخصه فيصح منه العفو عنه والمطالبة به، فإن خاصمه فيه 
للمحتسب النظر فيه إن لم یكن بينهما تنازع وتناآل وأخذ المتعدي بإزالة تعدیه وآان له 
تأدیبه عليه بحسب شواهد الحال، فإن تنازعا آان الحاآم بالنظر فيه أحق، ولو أن الجار 
أقر جاره على تعدیه وعفا عن مطالبته بهدم ما تعدى فيه ثم عاد مطالبًا بعد ذلك آان له 

ذ المتعدي بعد العفو عنه في هدم ما بناه، ولو آان قد ابتدأ البناء ووضع األجذاع ذلك وأخ
بإذن الجار ثم رجع الجار في إذنه لم یؤخذ الثاني بهدمه، لو انتشرت أغصان الشجرة 

إلى دار جاره آان للجار أن یستعدي المحتسب حتى یعدیه على صاحب الشجرة ليأخذه 
ي داره وال تأدیب عليه، ألن انتشارها ليس من فعله، ولو بإزالة ما انتشر من أغصانها ف

انتشرت عروق الشجرة تحت األرض حتى دخلت في قرار أرض الجار لم یؤخذ بقلعها 
ولم یمنع الجار من التصرف في قرار أرضه وإن قطعها وإذا نصب المالك تنورًا في 

لو نصب في داره رحى داره فتأذى الجار بدخانه لم یعترض عليه ولم یمنع منه، وآذلك 
أو وضع فيها حدادین أو قصارین لم یمنع ألن للناس التصرف بأمالآهم بما أحبوا وما 
یجد الناس من مثل هذا بدًا وإذا تعدى مستأجر على أجير في نقصان أجره أو استزادة 

عمل آفه عن تعدیه وآان اإلنكار عليه معتبرًا بشواهد حاله، ولو قصر األجير في حق 
جر فنقصه من العمل أو استزاده في األجرة منعه منه وأنكره عليه إذا تخاصما المستأ

 .إليه، فإن اختلفا وتناآرا آان الحاآم بينهما أحق
منهم من : ومما یؤخذ والة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في األسواق ثالثة أصناف

ة والخيانة، ومنهم یراعي عمله في الوقور والتقصير، ومنهم من یرعى حاله في األمان
 .من یراعي عمله في الجودة والرداءة

فأما من یراعي في الوقور والتقصير فكالطبيب والمعلمين ألن الطبيب إقدامًا على 
النفوس یفضي إلى التقصير فيه إلى تلف أو سقم، وللمعلمين من الطرائق التي ینشأ 

منهم من توفر عمله وحسنت الصغار عليها ما یكون نقلهم عنها بعد الكبر عسيرًا فيقر 
 .طریقته ویمنع من قصر وأساء من التصدي لما یفسد به النفوس وتخبث به اآلداب

وأما من یراعي حاله في األمانة والخيانة فمثل الصاغة والحاآة والقصارین والصباغين 
ألنهم ربما هربوا بأموال الناس، فيراعي أهل الثقة واألمانة منهم فيقرهم ویبعد من 

ت خيانته ویشهر أمره لئال یغتر به من ال یعرفه، وقد قيل إن الحماة ووالة المعاون ظهر
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 .أخص بالنظر في أحوال هؤالء من والة الحسبة وهو األشبه، ألن الخيانة تابعة للسرقة
وأما من یراعي عمله في الجودة والرداءة فهو مما ینفرد بالنظر فيه والة الحسبة، ولهم 

وأما في عمل .  العموم فساد العمل ورداءته وإن لم یكن فيه مستعدأن ینكروا عليهم في
مخصوص اعتاد الصانع فيه العساد والتدليس فإذا استعداه الخصم قابل عليه باإلنكار 
والزجر، فإن تعلق بذلك غرم روعي حال الغرم، فإن افتقر إلى تقدیر أو تقيم لم یمكن 

حكمي وآان القاضي بالنظر فيه أحق، وإن للمحتسب أن ینظر فيه الفتقاره إلى اجتهاد 
لم یفتقر إلى تقدیر وال تقویم واستحق فيه المثل الذي ال اجتهاد فيه، وال تنازع فللمحتسب 

 .أن ینظر فيه بإلزام الغرم والتأدیب على فعله ألنه أخذ بالتناصف وزجر عن التعدي
الء وأجازه مالك وال یجوز أن یسعر على الناس األقوات وال غيرها في رخص وال غ

 .في األقوات مع الغالء
وأما ما ینكر من الحقوق المشترآة بين حقوق اهللا تعالى وحقوق اآلدميين فكالمنع من 
اإلشراف على منازل الناس، وال یلزم من عال بناؤه أن یستر سطحه وإنما یلزم أن ال 

ين، فإن ملكوا یشرف على غيره ویمنع أهل الذمة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلم
أبنية عالية أقروا عليها ومنعوا من اإلشراف منها على المسلمين وأهل الذمة بما شرط 
عليهم في ذمتهم من لبس الغيار والمخالفة في الهيئة وترك المجاهرة بقولهم في العزیر 

ویمنع عنهم من تعرض لهم من المسلمين بسب أو أذى، ویؤدب عليه من خالف فيه، 
أئمة المساجد السابلة والجوامع الجفلة من یطيل الصالة حتى یعجز عنها وإذا آان في 

الضعفاء وینقطع بها ذوو المحاجات أنكر ذلك عليه آما أنكره رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 ".أفتان أنت یا معاذ : " وسلم على معاذ بن جبل حين أطال الصالة بقومه وقال

 . یجز أن یؤدیه عليها ولكن یستبدل به من یخففهافإن أقام على اإلطالة ولم یمتنع منها لم
وإذا آان في القضاة من یجب الخصوم إذا قصدوه ویمتنع من النظر بينهم إذا تحاآموا 
إليه حتى تقف األحكام ویستضر الخصوم فللمحتسب أن یأخذه مع ارتفاع األعذار بما 

 وال یمنع علو رتبته ندب له من النظر بين المتحاآمين وفصل القضاة بين المتنازعين،
 .من إنكار ما قصر فيه

قد مر إبراهيم بن بطحاء ولي الحسبة بجانبي بغداد بدار أبي عمر بن حماد وهو یومئذ 
قاضي القضاة فرأى الخصوم جلوسًا على بابه ینتظرون جلوسه للنظر بينهم وقد تعالى 

 الخصوم تقول لقاضي القضاة: النهار وجرت الشمس، فوقف واستدعى حاجبه وقال
جلوس على الباب وقد بلغتهم الشمس وتأذوا باالنتظار، فإما جلست لهم أو عرفتهم 

عذرك فيصرفوا غداً ویعودوا، وإذا آان في سادة العبيد من یستعملهم فيما ال یطيقون 
الدوام عليه آان منعهم واإلنكار عليهم موقوفًا على استعداد العبيد على وجه اإلنكار 

 .دوه منع حينئذ وزجروالعظة فإذا استع
وإذا آان من أرباب المواشي من یستعملها فيما ال تطيق الدوام عليه أنكره المحتسب 

عليه ومنعه منه، وإن لم یكن فيه مستعد إليه، فإن أدعى المالك احتمال البهيمة لما 
یستعملها فيه جاز للمحتسب أن ینظر فيه ألنه وإن افتقر إلى اجتهاد فهو عرفي یرجع 

إلى عرف الناس وعاداتهم، وليس باجتهاد شرعي والمحتسب ال یمتنع من اجتهاد فيه 
وإذا استعداه العبد في امتناع سيده من آسوته . العرف وإن امتنع من اجتهاد الشرع

ونفقته جاز أن یأمره بهما ویأخذه بالتزامهما، ولو استعداه من تقصير سيده فيهما لم یكن 
ه یحتاج في التقدیر إلى اجتهاد شرعي، وال یحتاج في له في ذلك نظر وال إلزام ألن
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التزام األصل إلى اجتهاد شرعي، ألن التقدیر منصوص عليه ولزومه غير منصوص 
 .عليه

وللمحتسب أن یمنع أرباب السفن من حمل ما ال تسعه ویخاف منه غرقها، وآذلك 
اء حجز بينهم بحائل وإذا حمل فيها الرجال والنس. یمنعهم من المسير عند اشتداد الریح

 .وإذا اتسعت السفن نصب للنساء مخارج للبراز لئال یتبرجن عند الحاجة
وإذا آان في أسهل األسواق من یختص بمعاملة النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته 

فإذا تحققها منه أقره على معاملتهن، وإذا ظهرت منه الریبة وبان عليه الفجور منعه من 
لى التعرض لهن، وقد قيل إن الحماة ووالة المعاون أخص بإنكار هذا معاملتهن وأدبه ع

 .والمنع منه من والة الحسبة ألنه من توابع الزنا
وینظر إلى الحسبة في مقاعد األسواق فيقر منها ما ال ضرر فيه على المارة ویمنع ما 

وفًا على استضر به المارة، وال یقف منعه على االستعداد إليه، وجعله أبو حنيفة موق
 .االستعداء إليه

وإذا بنى قوم في طریق سابل منع منه، وإن اتسع الطریق یأخذهم بهدم ما بنوه ولو آان 
 .المبنى مسجدًا ألن مرافق الطرق للساوك ال لألبنية

وإذا وضع الناس األمتعة واآلالت األبنية في مسالك الشوارع واألسواق ارتفاقًا لينقلوه 
نه إن لم یستضر به المارة، ومنعوا منه إن استضروا به وهكذا حاًال بعد حال مكنوا م

القول في إخراج األجنحة واألسبطة ومجاري المياه وآبار الحشوش یقر ما ال یضر 
ویمنع ما ضر ویجتهد المحتسب رأیه فيما ضر وما لم یضر ألنه من االجتهاد العرفي 

ي ما روعي فيه أصل ثبت والفرق بين االجتهادین أن االجتهاد الشرع: دون الشرعي
حكمه بالشرع واالجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف، ویوضح 

ولوالي . الفرق بينهما بتمييز ما یسوغ فيه اجتهاد المحتسب مما هو ممنوع االجتهاد فيه
ملك أو مباح إال من أرض . الحسبة أن یمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا

واختلف في جواز نقلهم من .  لمالكها أن یأخذ من دفنه فيها بنقله منهامخصوبة فيكون
 .أرض قد لحقها سيل أو ندى فجوزه الزبيري وأباه غيره

ویمنع من خصاء اآلدميين والبهائم ویؤدب عليه وإن استحق فيه قود أو دیة استوفاه 
 .لمستحقه ما لم یكن فيه تناآر وتنازع

إال للمجاهدة في سبيل اهللا، ویؤدب من یصبغ به ویمنع من خضاب الشيب بالسواد 
وال یمتنع من الخضاب بالحناء والكتم، ویمنع من التكسب بالكهانة واللهو . للنساء

وهذا فضل یطول أن یبسط ألن المنكرات ال ینحصر . ویؤدب عليه اآلخذ والمعطي
 .وفيما ذآرناه من شواهد دليل على ما أغفلناه. عددها فتستوفي

من قواعد األمور الدینية، وقد آان أئمة الصدر األول یباشرونها بأنفسهم لعموم والحسبة 
صالحها وجزیل ثوابها، ولكن لما أعرض عنها السلطان وندب لها من هان وصارت 

عرضة للتكسب وقبول الرشا ألن أمرها وهان على الناس خطرها، وليس إذا وقع 
عن بيان أحكامها ما لم یجز اإلخالل به اإلخالل بقاعدة سقط حكمها، وقد أغفل الفقهاء 

وإن آان أآثر آتابنا هذا یشتمل على ما قد أغفله الفقهاء أو قصروا فيه فذآرنا ما أغفلوه 
 .واستوفينا ما قصروا فيه

وأنا أسأل اهللا توفيقًا لما توخيناه وعونًا على ما نویناه بمنه ومشيئته، وهو حسبي ونعم 
 الوآيل
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