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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 إرشاد البرية إلى فقه السياسة الشرصية

، ونعوُذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌئات أعمالنا، َمن ٌهِده   ونستغفرههإن الحمد هلل نحمُده ونستعٌن

ٌُضلل فال هادي له  هللاُ فال ُمضل له .، ومن   

.، وأشهُد أن محمداً عبده ورسولُه  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له  

.102:آل عمران  {ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا حق ُتقاته وال تموُتنَّ إال وأنتم مسلمون}   

ٌا أٌها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفٍس واحدٍة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجاالً كثٌراً } 

.1:النساء  { ً ونساًء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان علٌكم رقٌبا  

ٌُطع *ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوالً سدٌداً } ٌُصلح لكم أعمالكم وٌغفر لكم ذنوَبكم ومن   

.71-70:األحزاب {ْ  ْ هللا ورسوله  قد  از  وزاً ععٌماً   

:أما بعد  

وسلم ، وشر األمور  فإن أصدق الحدٌث كتاُب هللا ، وخٌر الهدي هدُي محمد ، صلى هللا علٌه 

.فً النار  محدثاُتها ، وكلَّ محدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللٍة   

اعلم أخً المسلم هداك هللا ورعاك إن أحكام السٌاسة الشرعٌة ال تحتاج إلى أدلة تفصٌلٌة من 

الشرٌعة كما ٌضن البعض ، وخاصة الشباب المتحمس ممن لٌس له باع فً هذا الفن ، ولعل غٌاب 

تحكٌم الشرٌعة فً واقع المسلمٌن وسٌادة القوانٌن العلمانٌة وتسلط الحكام الذٌن ٌحاربون اإلسالم 

والدعاة له ، السبب فً هذا الفهم الخاطئ ، بل ٌكفً أن تكون أحكام السٌاسة الشرعٌة موافقة للشرع ال 

تصادمه وإن لم تستند إلى دلٌل شرعً ظاهر من الكتاب والسنة ، هذا ما نص علٌه علماء السلف ، 

:ٌقول اإلمام ابن القٌم رحمه هللا فً كتابه الطرق الحكمٌة فً السٌاسة الشرعٌة   

جرى فً جواز العمل فً السلطنة :  ، وقال ابن عقٌل فً الفنون السٌاسة الشرعٌةفصل ) 

ال سٌاسة إال ما وافق  ):بالسٌاسة الشرعٌة أنه هو الحزم وال ٌخلو من القول به إمام ، فقال الشافعً
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السٌاسة ما كان فعال ٌكون معه الناس أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد :  فقال ابن عقٌل (الشرع 

وإن لم ٌضعه الرسول صلى هللا علٌه وسلم وال نزل به وحً فإن أردت بقولك إال ما وافق الشرع أي 

لم ٌخالف ما نطق به الشرع فصحٌح وإن أردت ال سٌاسة إال ما نطق به الشرع فغلط وتغلٌط للصحابة 

:إلى أن قال ..............   

وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط فٌه طائفة فعطلوا 

الحدود وضٌعوا الحقوق وجرءوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشرٌعة قاصرة ال تقوم بمصالح 

العباد محتاجة إلى غٌرها ، وسدوا على نفوسهم طرقا صحٌحة من طرق معرفة الحق والتنفٌذ له  

وعطلوها مع علمهم وعلم غٌرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع ،  

ولعمر هللا إنها لم تناف ما جاء به الرسول وإن نافت ما فهموه من شرٌعته باجتهادهم والذي أوجب 

لهم ذلك نوع قصٌر فً معرفة الشرٌعة وتقصٌر فً معرفة الواقع وتنزٌل أحدهما على اآلخر 

:إلى أن قال .................  

فإن هللا سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه لٌقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به األرض 

وهللا سبحانه والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طرٌق كان فثم شرع هللا ودٌنه ، 

أعلم وأحكم وأعدل أن ٌخص طرق العدل وأماراته وأعالمه بشًء ثم ٌنفً ما هو أظهر منها وأقوى 

 ، فال ٌجعله منها وال ٌحكم عند وجودها وقٌامها بموجبها ، بل قد بٌن سبحانه بما داللة وأبٌن أمارة

شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بٌن عباده وقٌام الناس بالقسط ، فأي طرٌق استخرج بها 

العدل والقسط فهً من الدٌن ولٌست مخالفة له فال ٌقال إن السٌاسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل 

هً موافقة لما جاء به بل هً جزء من أجزائه ونحن نسمٌها سٌاسة تبعا لمصطلحهم وإنما هً عدل هللا 

  .17:  ص1: ج (ورسوله ظهر بهذه األمارات والعالمات 

:وٌقول أٌضا   

وأخذ األحكام المتعلقة بالحرب ومصالح اإلسالم وأهله وأمره وأمور السٌاسات الشرعٌة من سٌره ) 

  .143:  ص3: المعاد ج زاد (  فهذا لون وتلك لون وباهلل التوفٌق ، من أخذها من آراء الرجالأولىومغازٌه 
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 ، فال بد من معرفة مراتب أقوال وأفعال النبً صلى هللا ٌجب ولم ٌقل أولىتأمل أخً فً هللا قوله 

علٌه وسلم قبل إعمالها وإنزالها على الوقائع ، وٌبٌن هذا اإلمام الكبٌر مراتب ما ٌصدر عن النبً صلى 

:هللا علٌه وسلم فٌقول   

 فقد ٌقول الحكم بمنصب  ،ومأخذ النزاع أن النبً كان هو اإلمام والحاكم والمفتً وهو الرسول) 

  :إلى ٌوم القٌامة كقولها الرسالة فٌكون شرعا عام

  .( من أحدث فً أمرنا هذا ما لٌس منه فهو رد) 

:وقوله   

.  (من زرع فً أرض قوم بغٌر إذنهم فلٌس له من الزرع شًء وله نفقته)   

.وكحكمه بالشاهد والٌمٌن وبالشفعة فٌما لم ٌقسم   

وقد ٌقول بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبً سفٌان وقد شكت إلٌه شح زوجها وأنه ال 

:ٌعطٌها ما ٌكفٌها   

  .( خذي ما ٌكفٌك وولدك بالمعروف) 

وقد ٌقول  ،  إذ لم ٌدع بأبً سفٌان ولم ٌسأله عن جواب الدعوى وال سألها البٌنة ،فهذه فتٌا ال حكم

بمنصب اإلمامة فٌكون مصلحة لألمة فً ذلك الوقت وذلك المكان وعلى تلك الحال فٌلزم من بعده من 

 ومن هاهنا تختلف  ،األئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التً راعاها النبً زمانا ومكانا وحاال

  .489:  ص3: زاد المعاد ج ( عنه األئمة فً كثٌر من المواضع التً فٌها أثر

مسائل السٌاسة الشرعٌة تختلف فً أحكامها عن المسائل العقدٌة والتعبدٌة والفقهٌة ، فالثانٌة ثابتة 

محكومة باألدلة الشرعٌة من الكتاب والسنة ، أما األولى فتكون متغٌرة ، تخضع لما تحققه من مصالح 

ومفاسد لألمة ، على أن تكون موافقة للشرع ال تصادمه ، فال ٌقال فٌها نرٌد مثاال علٌها من سٌرة النبً 

صلى هللا علٌه وسلم ، أو من بعده من الصحابة أو التابعٌن أو ممن بعدهم من أئمة اإلسالم وخلفائهم ، 

ٌطابق ما وصل إلٌه اجتهاد المعاصرٌن ، بل هو محل اجتهاد أولً األمر من العلماء واألمراء فمن 

:وفقه هللا للصواب فً اجتهاده فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر لقول النبً صلى هللا علٌه وسلم   
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.  البخاري صحٌح(  أجر  له أخطؤ ثم  اجتهد حكم وإذا ، أجران  له أصاب ثم  اجتهد الحاكم حكم إذا)   

وال ٌجوز ألحد من المسلمٌن ، من عامتهم أو علمائهم ، أن ٌكفر أو ٌضلل مخالفه فٌما اجتهد فٌه 

من مسائل السٌاسة الشرعٌة ، إال إذا صادم نصا شرعٌا وخالف ثابتا من ثوابت الشرٌعة المجمع علٌها ، 

:ٌقول ابن تٌمٌة رحمه هللا   

مسائل االجتهاد من عمل فٌها بقول بعض العلماء لم ٌنكر علٌه ولم ٌهجر ، ومن عمل بأحد ) 

القولٌن لم ٌنكر علٌه ، وإذا كان فً المسألة قوالن فإن كان اإلنسان ٌظهر له رجحان أحد القولٌن عمل 

:  ص20: مجموع الفتاوى ج  (به وإال قلد بعض العلماء الذٌن ٌعتمد علٌهم فً بٌان أرجح القولٌن وهللا أعلم 

207.  

ألن الفتوى فً األحكام السلطانٌة السٌاسة الشرعٌة تختلف وتتغٌر بتغٌر الظروف ، تبعا لتغٌر 

:الواقع ، ٌقول ابن القٌم رحمه هللا   

.فصل فً تغٌر الفتوى واختالفها بحسب تغٌر األزمنة واألمكنة واألحوال والنٌات والعوائد )   

بناء الشرٌعة على مصالح العباد فً المعاش والمعاد ، هذا فصل عظٌم النفع جدا وقع بسبب الجهل 

:  ص3: إعالم الموقعٌن ج (به غلط عظٌم على الشرٌعة أوجب من الحرج والمشقة وتكلٌف ما ال سبٌل إلٌه 

3.  

فتكفٌر وتضلٌل من أخطأ فً اجتهاده من هذه األمة ، هو سبٌل أهل البدع من الخوارج ، ومن تشبه 

بهم ممن ٌنتسب إلى مذهب أهل السنة والجماعة ، علم بذلك أم جهل ، حسنت نٌته أم ساءت ، قال ابن 

:تٌمٌة رحمه هللا تعالى   

وكانت البدع األولى ، مثل بدعة الخوارج ، إنما هً من سوء فهمهم للقرآن ، لم ٌقصدوا  )

معارضته ، لكن فهموا منه ما لم ٌدل علٌه ، فظنوا أنه ٌوجب تكفٌر أرباب الذنوب ، إذ كان المؤمن هو 

وعثمان وعلً ومن : ثم قالوا. فمن لم ٌكن برا تقٌا فهو كافر، وهو مخلد فً النار: البر التقى ، قالوا

:واالهما لٌسوا بمؤمنٌن ، ألنهم حكموا بغٌر ما أنزل هللا، فكانت بدعتهم لها مقدمتان   

.أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطؤ  ٌه  هو كا ر: الواحدة   

  . 31ـ13/30 مجموع الفتوى (أن عثمان وعلٌا ومن واالهما كانوا كذلك : والثانٌة 
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ومن القواعد الفقهٌة التً ٌجب مراعاتها فً مسائل السٌاسة الشرعٌة ، تخفٌف السوء عند عدم 

:إمكانٌة رفعه بالكلٌة ، ٌقول شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة   

مجموع  (فكما ٌجب إزالة الظلم ٌجب تقلٌله عند العجز عن إزالته بالكلٌة فهذا أصل عظٌم وهللا أعلم ) 

  .599:  ص28: الفتاوى ج

فالبد من الموازنة بٌن المصالح والمفاسد ، فإذا كان ارتكاب أدنى المفسدتٌن لدفع مفسدة أكبر منها ، 

:كان ذلك هو الواجب ، تقلٌال للشر إذا لم ٌكن باإلمكان إزالة الشر كله ، ٌقول ابن القٌم رحمه هللا   

والتحكٌم فً هذا الباب للقاعدة الكبرى التً ٌكون علٌها مدار الشرع والقدر وإلٌها ٌرجع الخلق  )

والدخول  ً أدنى  وهى إٌثار أكبر المصلحتٌن وأعالهما وإن فاتت المصلحة التً هً دونها  ،واألمر

فتفوت مصلحة لتحصل ما هو وأكبر منهما وٌرتكب مفسدة لدفع ما ،  منهما المفسدتٌن لد ع ما هو أكبر

  .108:  ص1: الجواب الكا ً ج  (أعظم منها  هو

ومن هذا الباب تولً نبً هللا ٌوسف علٌه السالم المنصب عند ملك كافر ، ٌقول شٌخ اإلسالم ابن 

:تٌمٌة   

ومن هذا الباب ، تولً ٌوسف الصدٌق على خزائن األرض لملك مصر بل ومسؤلته أن ٌجعله ) 

: كما قال تعالى على خزائن األرض وكان هو وقومه كفارا  

لَوقَودْد } مْد  وَو اءكُك فُك  جَو لُك  ِمن ٌُكوسُك اتِ  قَوبْد نَو ٌِّي ا بِالْدبَو كٍّك  فًِ ِزلْدتُكمْد  فَومَو ا شَو مَّ اءكُكم مِّي .34:غافر {بِهِ  جَو  

:وقال تعالى عنه   

ا } ًِ  ٌَو اِحبَو نِ  صَو جْد ابٌب  السِّي بَو قُكونَو  أَوأَورْد فَورِّي تَو رٌب  مُّم ٌْد ُك  أَومِ  خَو
اِحدُك  هللاُهّللا ارُك  الْدوَو ا *الْدقَوهَّ ونَو  مَو بُكدُك عْد ونِهِ  ِمن تَو اء إاِلَّ  دُك مَو  أَوسْد

ا تُكمُكوهَو ٌْد مَّ م أَونتُكمْد  سَو كُك آإُك آبَو ا وَو لَو  مَّ ُك  أَونزَو
انٍن  ِمن بِهَوا هللاُهّللا لْدطَو مُك  إِنِ  سُك كْد ِ  إاِلَّ  الْدحُك رَو  ِ ُهّللا واْد  أَوالَّ  أَومَو بُكدُك عْد اهُك  إاِلَّ  تَو ٌَّ لِكَو  إِ ٌنُك  ذَو  الدِّي

مُك  ٌِّي لَو ِكنَّ  الْدقَو رَو  وَو ثَو لَومُكونَو  الَو  النَّاسِ  أَوكْد عْد   .40-39: ٌوسف {ٌَو

ومعلوم أنه مع كفرهم البد أن ٌكون لهم عادة وسنة فً قبض األموال وصرفها على حاشٌة الملك 

وأهل بٌته وجنده ورعٌته ، وال تكون تلك جارٌة على سنة األنبٌاء وعدلهم ، ولم ٌكون ٌوسف ٌمكنه 

أن ٌفعل كل ما ٌرٌد وهو ما ٌراه من دٌن هللا ، فان القوم لم ٌستجٌبوا له لكن فعل الممكن من العدل 
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واإلحسان ونال بالسلطان من إكرام المإمنٌن من أهل بٌته ما لم ٌكن ٌمكن أن ٌناله بدون ذلك ، وهذا 

  :كله داخل فً قوله

قُكوا} َو  فَواتَّ
ا هللاَّ تُكمْد  مَو عْد طَو تَو   .56:  ص20: مجموع الفتاوى ج( 16:التغابن {اسْد

وهناك أمر ٌجب التنبه له ، وهو إن األحكام تختلف وفق حال المسلمٌن من القوة والضعف ، فقد ال 

ٌصلح الحكم فً حال الضعف عما هو فً حال القوة ، ففقه حال قوة المسلمٌن وتمكنهم هو فقه القاعدة 

واألصل ، أما فقه حال الضعف فهو فقه استثناء ، حتى نص أهل العلم بجواز العمل باآلٌات المنسوخة 

فً حال الضعف وعدم إمكان العمل باآلٌات المحكمة ، وتقدٌر هذا األمر محل اجتهاد ، قد تختلف فٌه 

:اآلراء فً مثل واقعنا الٌوم ، ٌقول اإلمام ابن تٌمٌة رحمه هللا   

  ً حق كل مإمن مستضعف ال ٌمكنه نصر هللا ورسوله بٌده وال بلسانه اآلٌاتوصارت تلك ) 

 الصغار على المعاهدٌن  ً حق كل مإمن قوي آٌة وصارت  ، ٌنتصر بما ٌقدر علٌه من القلب ونحوه

 عمر آخر ونحوها كان المسلمون ٌعملون فً اآلٌة وبهذه  ، لسانهأوٌقدر على نصر هللا ورسوله بٌده 

 األمةتزال طائفة من هذه   قٌام الساعة الإلى وكذلك هو  ،الراشدٌن رسول هللا وعلى عهد خلفائه 

 هو  ٌها بؤرض من كان من المإمنٌن   ،قائمٌن على الحق ٌنصرون هللا ورسوله النصر التام

 الصبر والصفح عمن ٌإذي هللا ورسوله من بآٌة  ً وقت هو  ٌه مستضعف  لٌعمل أومستضعف 

 الكفر الذٌن ٌطعنون  ً أئمة قتال بآٌة ٌعملون  إنما القوة أهل وأما  ، الكتاب والمشركٌنأوتواالذٌن 

 : ص2: الصارم المسلول ج  ( الكتاب حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاغرون أوتوا قتال الذٌن وبآٌةالدٌن 

405/414  

كما ٌجب العمل ابتداًء بأحكام القاعدة واألصل ، وعدم تتبع الرخص ما أمكن العمل بالنصوص 

المحكمة ، ونربً الجٌل المسلم علٌها ونشٌعها بٌن المسلمٌن ، وال نهمل فقه االستثناء وال نتركه فً 

:حال  الضعف ، ٌقول أبو قتادة الفلسطٌنً   

والرخصة فً الفقه اإلسالمً هً حالة استثناء ولٌست أصال، لكن هذه الجماعات تصنع من هذا ) 

االستثناء قاعدة، وتجعله دٌنا ٌفرض على األتباع التزامه، والخروج علٌه شذوذ، فانظر إلى تلك 

الدراسات التً أفرزها هذا االتجاه التً تجٌز لهم الدخول فً الوزارات الكافرة، ومع ما فً هذه األدلة 

من هشاشة إال أنها أكثر ما تصلح أن ٌقال إنها استثناء من األصل والقاعدة، لكن هذا االستثناء هو 

 أما الجماعات المجاهدة فهً :إلى أن قال ..................المنهج عند هذه الجماعات، والقاعدة شذوذ
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 هو ، وتجتمع من أجله وتنشره بٌن الناس أهدى سبٌال وأقوم قٌال، فإن منهجها التً تبنً أفرادها علٌه

وهً مع ذلك ال تلغً االستثناء وال تتجاوزه، ألن االستضعاف حالة استثناء، وفقهه هو فقه األصل، 

  .جتهادواال الجهاد ( االستثناء ال فقه األصل والقاعدة

ومن األمثلة من سٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم التً تبٌن هدٌه فً سٌاسته لألمة ، إعطاء الكفار 

:من زكاة المسلمٌن تألٌفا لقلوبهم ، ودفعا لمضرتهم ، ٌقول شٌخ اإلسالم   ابن تٌمٌة رحمه هللا   

فالكافر إما أن ترجى عطٌته منفعة كإسالمه أو دفع ، والمإلفة قلوبهم نوعان كا ر ومسلم ) 

 والمسلم المطاع ٌرجى بعطٌته المنفعة أٌضا كحسن إسالمه أو إسالم  ،مضرته إذا لم ٌندفع إال بذلك

نظٌره أو جباٌة المال ممن ال ٌعطٌه إال لخوف أو لنكاٌة العدو أو كف ضرره عن المسلمٌن إذ لم ٌنكف 

 وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما ٌفعل الملوك  ،إال بذلك

 فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدٌن وأهله كان من جنس عطاء النبً صلى هللا علٌه  ،فاألعمال بالنٌات

وإنما ٌنكره   ، وإن كان المقصود العلو فً األرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون ،وسلم وخلفائه

  .46:  ص1: السٌاسة الشرعٌة ج ( الدٌن الفاسد ذوو

ومن ذلك عطاء النبً صلى هللا علٌه وسلم رؤوس القبائل من الغنائم لٌتألفهم به ، واستجالب أعدائه 

:إلٌه ، لما ٌحققه ذلك من تقوٌة لإلسالم وأهله ، ٌقول ابن القٌم   

وهذا العطاء هو من النفل نفل النبً به رإوس القبائل والعشائر لٌتؤلفهم به وقومهم على ) 

لما  ٌه من تقوٌة اإلسالم وشوكته  من تنفٌل الثلث بعد الخمس والربع بعده   هو أولى بالجواز ،اإلسالم

لقد أعطانً )   : هكذا وقع سواء كما قال بعض هإالء الذٌن نفلهم ، واستجالب عدوه إلٌه ،وأهله

فما ظنك بعطاء قّوى ،   (رسول هللا وإنه ألبغض الخلق إلً  ما زال ٌعطٌنً حتى إنه ألحب الخلق إلً

اإلسالم وأهله وأذل الكفر وحزبه واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذٌن إذا غضبوا غضب 

 فلله  ، فإذا أسلم هؤالء لم ٌتخلف عنهم أحد من قومهم ، رضوا لرضاهم ،لغضبهم أتباعهم وإذا رضوا

 ومعلوم أن األنفال هلل ولرسوله ٌقسمها  ،ما أعظم موقع هذا العطاء وما أجداه وأنفعه لإلسالم وأهله

 لو وضع الغنائم بؤسرها  ً هإالء لمصلحة اإلسالم العامة لما رسوله حٌث أمره ال ٌتعدى األمر 

 ولما عمٌت أبصار ذي الخوٌصرة التمٌمً وأضرابه عن هذه  ،خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل

  وقال مشبهه إن هذه لقسمة ما أرٌد بها وجه هللا ،قال له قائلهم اعدل فإنك لم تعدل، المصلحة والحكمة 

 ولعمر هللا إن هؤالء من أجهل الخلق برسوله ومعرفته بربه وطاعته له وتمام عدله وإعطائه هلل ومنعه ،
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 وقد وله أن ٌمنعها الغانمٌن جملة كما منعهم غنائم مكة  ،هلل وهلل سبحانه أن ٌقسم الغنائم كما ٌحب

 وله أن ٌسلط علٌها نارا من السماء تأكلها وهو فً ذلك كله أعدل  ،أوجفوا علٌها بخٌلهم وركابهم

عٌن المصلحة والحكمة  سدى بل هو  وما فعل ما فعله من ذلك عبثا وال قدره ،العادلٌن وأحكم الحاكمٌن

  .وحكمته ورحمته  مصدره كمال علمه وعزته  ،والعدل والرحمة

 إن قٌل  لو دعت حاجة اإلمام  ً وقت من األوقات إلى مثل هذا مع عدوه هل ٌسوغ له ذلك ، قٌل 

اإلمام نائب عن المسلمٌن ٌتصرف لمصالحهم وقٌام الدٌن  إن تعٌن ذلك للد ع عن اإلسالم والذب عن 

وهل ، ساغ له ذلك بل تعٌن علٌه ، حوزته واستجالب رإوس أعدائه إلٌه لٌؤمن المسلمون شرهم 

  المفسدة المتوقعة من  وات تؤلٌف هذا  ، إنه وإن كان  ً الحرمان مفسدة، تجوز الشرٌعة غٌر هذا 

    وتحصٌل أكمل ، ومبنى الشرٌعة على د ع أعلى المفسدتٌن باحتمال أدناهما ،العدو أععم

زاد  ( وباهلل التو ٌق  ،بل بناء مصالح الدنٌا والدٌن على هذٌن األصلٌن، المصلحتٌن بتفوٌت أدناهما 

  .486ـ485/ ص3/المعاد ج

ومن ذلك أٌضا قبول النبً صلى هللا علٌه وسلم اشتراط بعض القبائل فً الدخول إلى اإلسالم عدم 

القٌام ببعض فرائضه ، ترغٌبا لهم وتٌسٌرا فٌه ، وإن كان ال ٌصح اإلسالم إال بإتٌانها ، ٌقول ابن القٌم 

:رحمه هللا   

وروٌنا فً سنن أبً داود عن جابر قال اشترطت ثقٌف على النبً أال صدقة علٌها وال جهاد ، ) 

:فقال النبً بعد ذلك   

  .599:  ص3: زاد المعاد ج (  {سٌتصدقون وٌجاهدون إذا أسلموا} 

ومن ذلك أٌضا االستجابة لما ٌطلبه الكفار والظلمة ، إذا كان فٌما ٌطلبونه مصلحة للمسلمٌن ، 

وتعظٌم لحرماتهم ، وإن تمسكوا بما هم علٌه من كفر وظلم وفجور ، ٌقول الشٌخ أبو محمد المقدسً 

:أخطاء فً التكفٌر  {الثالثٌنٌة  }فً رسالته   

وهذا أمر واضح من السفه إطالة الوقوف عنده والجدال فٌه ،ومع هذا فال مانع عندي من أن  )

أذكر بعض الجهال الذٌن ٌطالبون باألدلة علٌه ؛بقول النبً علٌه الصالة والسالم فً شأن حلف 

: الفضول وهو مؤسسة من مؤسسات الكفار  
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.. وسٌأتً {لو دعٌت إلٌه  ً اإلسالم ألجبت  }  

:وبقوله علٌه الصالة والسالم فً قصة الحدٌبٌة عن كفار قرٌش   

وبما أجابهم إلٌه من شروط  { ال ٌسؤلوننً خطة ٌععمون  ٌها حرمات هللا إال أعطٌتهم إٌاها }

.معلومة معروفة   

 باب الشروط فً الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ، { كتاب الشروط }أنظرها فً البخاري 

( وكتابة الشروط  

:وٌستدل اإلمام ابن القٌم من ذلك بقوله   

حرمة من   إذا طلبوا أمرا ٌعظمون فٌه ،ومنها أن المشركٌن وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة) 

 فٌعاونون على ما فٌه تعظٌم  ، أجٌبوا إلٌه وأعطوه وأعٌنوا علٌه وإن منعوا غٌره ،حرمات هللا تعالى

 فكل من التمس المعاونة على  ، وٌمنعون مما سوى ذلك ، ال على كفرهم وبغٌهم ،حرمات هللا تعالى

 ما لم ٌترتب على إعانته على ذلك المحبوب  ،محبوب هلل تعالى مرض له أجٌب إلى ذلك كائنا من كان

  .303:  ص3: زاد المعاد ج  (مبغوض هلل أعظم منه

ومن ذلك ترك النبً قتل بعض المرتدٌن الذٌن أمر بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة ، بشفاعة 

:أصحابه ، منهم عبد هللا بن سعد بن أبً سرح ، ٌقول ابن القٌم   

هللا بن سعد بن   فإن عبد ،جواز قتل المرتد الذي تغلعت ردته من غٌر استتابة  ،وفٌها من الفقه) 

 فلما كان ٌوم الفتح  ، وكان ٌكتب الوحً لرسول هللا ثم ارتد ولحق بمكة ،أبً سرح كان قد أسلم وهاجر

:أتى به عثمان بن عفان رسول هللا لٌباٌعه فأمسك عنه طوٌال ثم باٌعه وقال   

.{ إنما أمسكت عنه لٌقوم إلٌه بعضكم  ٌضرب عنقه}   

:فقال له رجل هال أومأت إلً ٌا رسول هللا فقال   

.{ ما ٌنبغً لنبً أن تكون له خائنة األعٌن}   

فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إٌمانه وهجرته وكتابه الوحً ثم ارتد ولحق المشركٌن ٌطعن على 

لم ٌؤمر اإلسالم وٌعٌبه وكان رسول هللا ٌرٌد قتله فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة 
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 ولم ٌباٌعه لٌقوم إلٌه بعض أصحابه فٌقتله فهابوا رسول هللا أن ٌقدموا على النبً بقتله حٌاء من عثمان

قتله بغٌر إذنه واستحٌى رسول هللا من عثمان وساعد القدر السابق لما ٌرٌد هللا سبحانه بعبد هللا مما 

.464 : ص3: زاد المعاد ج   (ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فباٌعه  

أنظر إلى قول اإلمام ابن القٌم ــ جواز ــ ولم ٌقل ــ ٌجب ــ ألن األمر لو كان من األحكام الثابتة ، 

لما قبل النبً صلى هللا علٌه وسلم بها شفاعة أحد كائنا من كان ، فالحكم فٌها من األحكام السلطانٌة 

.والسٌاسة الشرعٌة ، التً ٌكون ألولً األمر الخٌار فً العمل بها ، لما ٌترجح له من مصلحة ومفسدة   

ومن ذلك أٌضا ما قبله النبً صلى هللا علٌه وسلم من شروط فً صلح الحدٌبٌة ، رغم ما فٌها من 

:إجحاف بحق المسلمٌن ، ٌقول ابن القٌم بشأنها   

 جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما  ٌه ضٌم على المسلمٌنومنها أن مصالحة المشركٌن ببعض ) 

  .306:  ص3: زاد المعاد ج(  ففٌه دفع أعلى المفسدتٌن باحتمال أدناهما  ،ما هو شر منه

ومن ذلك عزم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مصالحة قبٌلة غطفان فً غزوة الخندق على أن 

ٌعطٌهم ثلث ثمار المدٌنة ، مقابل أن ال ٌشاركوا فً قتال المسلمٌن ، وأن ٌعودوا إلى دٌارهم ، ٌقول ابن 

:القٌم رحمه هللا   

ولما طالت هذه الحال على المسلمٌن أراد رسول هللا أن ٌصالح عٌٌنة بن حصن والحارث بن ) 

عوف رئٌسً غطفان على ثلث ثمار المدٌنة وٌنصرفا بقومهما وجرت المراوضة على ذلك فاستشار 

:السعدٌن فً ذلك فقاال   

ٌا رسول هللا إن كان هللا أمرك بهذا فسمعا وطاعة وإن كان شٌئا تصنعه لنا فال حاجة لنا فٌه لقد } 

كنا نحن وهؤالء القوم على الشرك باهلل وعبادة األوثان وهم ال ٌطمعون أن ٌأكلوا منها ثمرة إال قرى أو 

{.بٌعا فحٌن أكرمنا هللا باإلسالم وهدانا له وأعزنا بك نعطٌهم أموالنا وهللا ال نعطٌهم إال السٌف   

: وقال  صوب رأٌهما  

{ إنما هو شًء أصنعه لكم رأٌت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة}   
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ثم إن هللا عز وجل وله الحمد صنع أمراً من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم فكان 

مما هٌأ من ذلك أن رجال من غطفان ٌقال له نعٌم بن مسعود بن عامر رضً هللا عنه جاء إلى رسول 

:هللا فقال ٌا رسول هللا إنً قد أسلمت فمرنً بما شئت فقال رسول هللا   

.273:  ص3: زاد المعاد ج { ( إنما أنت رجل واحد  خذل عنا ما استطعت  إن الحرب خدعة}   

فقول اإلمام ابن القٌم ، فصوب رأٌهما ، ٌوضح أن األمر كان رأٌا منه فً مصالحة غطفان ، وقد 

عزم علٌه ، وكاد أن ٌنفذه ، إال إنه صلى هللا علٌه وسلم صوب رأي السعدٌن ، وقد قرأت من بعض 

األخوة كالما فٌه إشارة بتخطئة النبً صلى هللا علٌه وسلم ، وكأنه رجع إلى الحق ، وهذا منزلق خطٌر 

، نسأل هللا العافٌة ، وال أظن أنهم ٌقصدون ذلك ، ولكنه التعصب لموقف ٌرونه ، وتخطئة لمخالفٌهم ، 

.غفر هللا  لنا ولهم   

وأذكر إخوانً المجاهدٌن إن القرار والموقف فً مسائل السٌاسة الشرعٌة واألحكام السلطانٌة ٌكون 

ألولً األمر ال ٌنازعهم فٌه أحد ، ألنه موضع اجتهاد ونظر لما ٌحقق مصلحة األمة ، وٌدفع عنها 

المفاسد أو ٌقللها ، وعلى األتباع السمع والطاعة ، طاعة لربهم ، حتى ٌستقٌم أمرهم ، وتجتمع كلمتهم ، 

:قال ابن أبً العز   

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف األمة أن ولً األمر ، وإمام الصالة ، والحاكم ، وأمٌر ) 

الحرب ، وعامل الصدقة ، ٌطاع فً مواضع االجتهاد ، ولٌس علٌه أن ٌطٌع أتباعه فً موارد االجتهاد 

، بل علٌهم طاعته فً ذلك ، وترك رأٌهم لرأٌه ، فإن مصلحة الجماعة واالئتالف ، ومفسدة الفرقة 

. 376: شرح الطحاوٌة  (الجزئٌة  واالختالف ، أعظم من أمر المسائل  

:وقال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة   

 بإتباع وأمر فٌه إتباعه ، من ولً أمرهم من األمراء والعلماء فٌما ساغ له إتباعوعلى األتباع ) 

.19/124 مجموع الفتاوى (اجتهاده   

 اإلمام فً مسائل التحري لما تأتى فصل الخصومات فً إتباعولو لم ٌتعٌن ) :وقال الجوٌنً 

 كل خصم بمذهبه ومطلبه ، وبقً الخصمان فً مجال خالف الفقهاء مرتبكٌن وألستمسكالمجتهدات ، 

  .217: غٌاث األمم  (فً خصومات ال تنقطع 
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وأذكر إخوانً بحادثة حصلت فً كردستان ، شمال العراق ، حٌن أرادت قٌادة جماعة أنصار 

 م عقد هدنة مع اإلتحاد الوطنً الكردستانً ، الذي ٌتزعمه جالل الطالبانً ، بعد 2003اإلسالم عام 

 ا مرتداقتال دام أكثر من سنة ، اعترض بعض األخوة على التفاوض مع اإلتحاد المذكور ، كونه عدو

صائال علٌنا ، وقد استولى على سهل شهرزور الذي كان تحت سٌطرة الحركة اإلسالمٌة ، بل واحتل 

 ، التً كانت فٌها قواتنا ، بعد معارك دامٌة وقع  {شنروي}  من مناطق الجماعة وهً سلسلة جبال اقسم

 تعصف فٌها خٌرة مجاهدٌنا قتلى ، نحسبهم شهداء وال نزكً على هللا أحدا ، وكادت تحصل فتنة كبٌرة

 بسبب اعتراضهم على هذا التفاوض ، مما جعل  قٌادة الجماعة  تستفتً مشاٌخ الجهاد فً بالجماعة ،

التفاوض الجزٌرة ، فكان الجواب فتوى بجواز التفاوض مع هذا العدو وإن كان مرتدا صائال ، ما دام 

 بهذه ٌحقق المصلحة للمجاهدٌن ، وٌقرر ذلك ولً أمر الجماعة المتمثل بأمٌرها وقٌادتها ، وانطفأت

 الفتنة بحمد هللا ، بل اشترك كبٌر المعترضٌن ـ رحمه هللا ـ فً المفاوضات مع اإلتحاد الوطنً الفتوى

الكردستانً ، والتً باءت بالفشل لعدم تلبٌة شروطنا ، وقد كنت فً حٌنها مسؤول الهٌئة الشرعٌة 

.  الجماعة وقاضً  

اللهم ألف بٌن قلوب عبادك المجاهدٌن ، ووحد صفوفهم ، واجعل بأسهم على من عاداهم ، وال 

.تجعله بٌنهم ، وانصرهم وانصر بهم ، وتولهم وال تجعل للشٌطان طرٌقا للوقٌعة بٌنهم   

 

وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم ، وسار على نهجهم إلى ٌوم 

.الدٌن   

 

 كتبه الفقٌر إلى عفو ربه

ـاب بن محمد السلطان  عبد الوهَّ

  هـ1430 شعبان 17

  م2009 آب 8

 


