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  العمل يف القضاء وتوابعه خارج ديار اإلسالم: القرار الثامن

  
لقد أرسل اهللا رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وسبيلهم إىل ذلك حتكيم شرائعه لقيامهـا      

على العدل املطلق، ونبذ ما خالفها من األهواء والتراتيب البشرية، فال جيوز التحاكم إيل القضاء الوضـعي   
لى أن تكون مطالبـه أمامـه   إال عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد احلقوق واستخالص املظامل، ع

مشروعة، وأن ال يستحل من أحكامه إال ما وافق الشريعة، فمن حكم له بغري حقه فال يأخذه، ألن حكم 
  .القاضي ال حيل حراما وال حيرم حالال فإنه كاشف وليس مبنشئ

عي، يتعني على اجلاليات اإلسالمية العمل على تسوية منازعام صلحا يف إطار التحكـيم الشـر      
والسعي بالطرق القانونية لدى الدول اليت يقيمون فيها  لتمكينهم من التحاكم إىل شريعتهم ال سـيما يف  

  باب األحوال الشخصية  
 .العمل يف جماالت احملاماة مشروع إذا اقتنع احملامي بعدالة وشرعية ما يطلب منه التوكل فيه    
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؛ من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال غفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنانستعينه ونستاحلمد هللا حنمده وو بسم اهللا
وبني لنا شرائع ديننا  ىف شىت ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، بلغ عن ربه فأمت البالغ؛ هادي له

م عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع ملته إىل يوم الدين ، فاللهم صل وسلحىت غبطنا على بيانه أهل الكتاب مناحي احلياة،
  ..وبعد ,آمني

يف ظـل   - يف أغلبـهم   - فإن ثلث املسلمني يف زماننا هذا يعيشون كأقليات يف بالد غري إسالمية والثلثان يعيشون 
  . أنظمة غري إسالمية وإن كانوا يف بالد اإلسالم

  . الشريعة اإلسالمية - ال تقربعض ما فيها  أو - لئك خيضعون لقوانني وضعية ال تقرها أووهؤالء و

مث مرحلة احلكم ا، وهـو عمـل    ،حل العمل ذه القوانني تبدأ من التقنني، وهو عمل أعضاء االس النيابيةاومر
  . وهو عمل الشرطة ،مث مرحلة التنفيذ واإللزام ،القضاة

وهؤالء الشاحلال  كما كان عليه - وهي حرية نسبية  - ي واحملتسب ط ينفذون ما ميلى عليهم وليس هلم حرية القاضر
يف  أووهنا ينبغي للمسلم أن يتساءل إذا كان جائزا له أن يعمل شرطيا يف ظل هـذه األنظمـة   , يف تاريخ اإلسالم القدمي

  !تلك البلدان غري اإلسالمية

وسوف أقسم البحث , وجه اخلصوصد غري اإلسالمية على ل يف حبثي هذا عمل املسلم شرطيا يف البالواوسوف أتن
على وجه وإىل متهيد أذكر فيه حال اجلاليات املسلمة يف البالد غري اإلسالمية وأصف عمل الشرطة يف البالد الغربية منها 

مث . أبني ما قد يطرحه البعض من أضرار ومصاحل االخنراط يف هذه األعمـال يف الواليات املتحدة األمريكية مث  اخلصوص
ل يف التحاكم إىل غري شرع اهللا وبعد ذلك أعرض ألدلة إباحة ومنع هذه األعمال وأردف ذلك كله بالترجيح أذكر األص
  . والتوصية
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روبـا  أو، فإن ثلث املسلمني يعيشون كأقليات يف بالد غري إسالمية كاهلند والصـني وروسـيا وبـالد    سبق كما
. املولودين فيها أون إىل تلك البالد إال أن أكثرهم من سكاا األصليني وبعض هؤالء من املهاجري. ستراليااواألمريكتني و

وإنه يف ظـل أعـراف   , إلسالم، وإن تيسرت للبعض القليلواجلامع بني أكثرهم هو صعوبة اهلجرة من بالدهم إىل ديار ا
ميادين العمل، سيما تلك القطاعات  كل اجلاليات املشاركة يف مجيعتوقع من أبناء فإنه ي ،أكثرها أواملواطنة يف تلك البالد 

  .اهلامة كاجليش والشرطة والقضاء وغريهاالوالئية 

وإن إحجام جالية من اجلاليات عن املشاركة يف مثل هذه القطاعات، ولنأخذ قطاع الشيظهر  ،طة ألنه املعين يف حبثنار
وكذلك فـإن   .يترتب على ذلك غمطهم حقوقهموقد  ،ألهل هذه البالد ضعفًا يف والء املسلمني من املواطنني لبلدام

عدم وجود املسلمني يف هذه القطاعات جيعل العاملني فيها أقل معرفة باإلسالم وأهله وأكثر نفورا منهم، وهذا يرجع بال 
 قلة املعرفـة مبهامهـا  و جهلهم بعملها إىل ؤديهذه القطاعات ي عناملسلمني  غيبةكما أن . شك على املسلمني بالضرر

جـود  بينما يؤدي ومؤسسات،  أووقوعهم يف املخالفات أفرادا كذلك و يقة التعامل األمثل معها يف وعيهم اجلمعي،طرو
األخطاء اليت قد ترجع و تلك املخالفات من ارتكابأفرادها و اجلالية إىل محاية العاملني يف هذه القطاعات بني أبناء اجلالية

راط يف عمل الشرطة تسهيل بعض األمور على املسلمني من تنظيم املرور قرب ومما يذكر من فوائد االخن. عليهم بالضرر
  . اخل... محايتها  أومساجدهم 

بقي أن للعمل يف الشرطة مفاسد أعظمها إلزام الناس بغري حكم اهللا ورمبا تسرب توقري وحب هذه األحكام إىل قلب 
الشرم  ي بل ورمبا تسرب ذلك إىل قلوب أهله ومن يراه من اطملسلمني باملسجد وإىل عموم املسلمني فيغيب عن قناعـا

عـن   وهم وإن كانوا يرضخون له وينصحون بعدم خمالفته دفعـا للضـرر   .مفهوم احلاكمية هللا ويرضون بغري شرع اهللا
شـيء   لشرع اهللا اوتوقري ما كان منه معارضإال أن هذا شيء والرضا به  أهله،و لسمعة الدين اصونو جمتمعامو مأنفسه
ومن مفاسد العمل يف هذا القطاع أن العامل قد يتنازل عن الكثري من قناعاته الشرعية ويقع يف الكثري مـن اآلثـام   ,آخر

ومن مفاسد العمل يف بعض قطاعات الشرطة التجسس , وة وغريهاواخلل - يف هذا القطاع وهو كثري  - كاالختالط احملرم 
ؤدي إىل ضعف الوالء بني أفراد اجلالية وحصول الريبة، وهـذا أكثـر يف عمـل    مما ي ،على اخللق، املسلم منهم والكافر

  . التحريني التابعني للمباحث ال باقي القطاعات
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��ª�«�¬�®����°�±�²�³��́﴿ :قـال اهللا تعـاىل   ؛احلكم بغري ما أنزل اهللا شر عظيم

¶��̧�¹�º�»�¼�¾½�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ��������� �!������"�#�$� ﴾
)1(

.  


�	�������������������﴿ :و قال����������������������������

������������������ � ﴾
)2(

.  

﴾ �/�.�-�,�+�*�(�)'�&��%﴿: قالو
)3(

.  


�	������������������﴿ :قالو� ﴾
)4(

.  

غريها ا فيكون فعله  الًمستبد أو شريعة اهللا متردد بني أن يكون راضيا بغري من باء بإمث احلكم بغري ما أنزل اهللا فإنهو 
مع قناعة بـأن   ،ظلم يف أمور جزئية أول أوت أوهوى  أوشهوة  أوهل يكون حيكم بغريها جل أوكفرا أكرب خمرجا عن امللة 

  . فيكون عمله بذلك معصيةً من كبائر اآلثامأنه يلزمه العمل به، و شرع اهللا هو األحكم واألفضل

  :أهل العلم فيمن باء ذا اإلمث و هذه أقوال

ال خالف بني اثنني من املسـلمني أن مـن   «: رمحه اهللا- علي ابن حزم األندلسي أبو حممد الفقيه قال اإلمام احملدث 

»حكم حبكم اإلجنيل مما مل يأت بالنص عليه وحي يف شريعة اإلسالم فإنه كافر مشرك خارج عن اإلسالم
)5(

.   

واإلنسان مىت حلل احلرام امع عليه « :- رمحه اهللا  - بن تيمية لعباس أمحد بن عبد احلليم أبو اقال شيخ اإلسالم و 

»أو حرم احلالل امع عليه أو بدل الشرع امع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء
)6(

 .   

____________ 

 .49املائدة  )1(
 .26 :ص )2(
 .50 :املائدة )3(
 .44 :املائدة )4(
 .هـ1404األوىل،  علي بن أمحد بن حزم، دار احلديث، القاهرة،، )5/162(: »حكام يف أصول األحكامإلا« )5(
د الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية، القـاهرة، الطبعـة   أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مجع وترتيب عب. )3/267( »الفتاوى جمموع« )6(

 .الثانية



 

 

�*�(�)'�&��%﴿يف تفسري قوله تعـاىل  - رمحه اهللا  - بن كثري املفسر إمساعيل بن عمر وقال احلافظ 

+�,�-�.�/� ﴾
)1(

ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهللا املشتمل على كل خري الناهي عن كـل شـر   «: 
كما كـان أهـل   ، وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة اهللا

وذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع هلم الياسق وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية املأخ... اجلاهلية حيكمون 

»فمن فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل حكم اهللا ورسوله فال حيكم سواه يف قليل وال كثري  ...
)2(

.   

  :﴾ ��)'�&��%﴿: يف تفسري قوله تعاىل - رمحه اهللا  - أمحد شاكر احملدث وقال العالمة 

يغريونه ويبدلونه  ...م املسلمون يف بالدهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا أفيجوز مع هذا يف شرع اهللا أن حيك«
إن األمر يف هذه القوانني الوضعية واضح وضـوح  ... ال يبايل واضعه أوافق شرعة اإلسالم أم خالفها ؟ ، كما يشاءون

من كان يف العمـل ـا أو    وال عذر ألحد ممن ينتسب لإلسالم كائنا، ورةاال خفاء فيه وال مد، الشمس هي كفر بواح
وليبلغوا ، وكل امريء حسيب نفسه أال فليصدع العلماء باحلق غري هيابني، فليحذر امرؤ لنفسه، اخلضوع هلا أو إقرارها

»غري موانني وال مقصرين، ما أمروا بتبليغه
)3(

.  

ستبني تنزيل القانون اللعـني  إن من الكفر األكرب امل« :- رمحه اهللا  - حممد بن إبراهيم آل الشيخ  وقال مساحة الشيخ
يف احلكم ، بلسان عريب مبني، ليكون من املنذرين -  صلى اهللا عليه وسلم - منزلة ما نزل به الروح األمني علي قلب حممد 

��������������������������������������﴿ اهللا عز وجـل  مناقضة ومعاندة لقول، والرد إليه عند تنازع املتنازعني، به بني العاملني

	��
������������������������������������������� ﴾
)4(

وقد نفى اهللا سبحانه وتعاىل اإلميان عن مـن مل   
فال وربـك ال  ﴿: قال تعاىل، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم، صلى اهللا عليه وسلم فيما شجر بينهم حيكموا النيب

»..﴾يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمايؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا 
)5(

.  

هذا القرآن يهدي لليت هي إن ﴿ يف تفسري قوله تعاىل - رمحه اهللا  - وقال الشيخ الرباين القرآين حممد األمني الشنقيطي 
  :﴾أقوم

____________ 

 .50 :املائدة )1(
 .من سورة املائدة 50تفسري ابن كثري، تفسري اآلية  )2(
 .الثالثة أمحد حممد شاكر، ،)4/173(» ة التفسريعمد« )3(
 .59: النساء )4(
 .آل الشيخ، اإلفتاء، الرياض، حممد بن إبراهيم )2ص(» حتكيم القوانني« )5(



 

 

حممد بن عبد ومن هدي القرآن لليت هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعا غري التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم «
وملا قال الكفار للـنيب  ، فاتباعه لذلك التشريع املخالف كفر بواح خمرج من امللة اإلسالمية، اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه

 صلى اهللا عليه وسلم
)1(

وما ذحبه ، ما ذحبتم بأيديكم حالل: فقالوا له، اهللا قتلها: الشاة تصبح ميتة من قتلها ؟ فقال هلم: 

���p���q���r���s������t������u ﴿ يهم قوله تعاىل؟ أنزل اهللا ف!فأنتم إذن أحسن من اهللا ! مية تقولون إنه حرام اهللا بيده الكر

v�w�x���zy�{���|�}���~�������������������������� ﴾   وحذف الفـاء
فهو قسم ... ء إذ لو كانت اجلملة جوابا للشرط القترنت بالفا... يدل على قسم حمذوف  ﴾إنكم ملشركون﴿ من قوله

وهذا الشرك خمرج عـن امللـة بإمجـاع    ، من اهللا جل وعال أقسم به على أن من اتبع الشيطان يف حتليل امليتة أنه مشرك

 »املسلمني
)2(

.  

ة وجلهل أو تأول أو شهأنه الزم االتباع، و مع إقراره بأنه األكمل واألفضل ،أما الصنف اآلخر الذي خالف شرع اهللا
أو ظلم، فال ميكن إطالق الكفر عليهم، وال خيلو أن يكون فعلهم من كبائر الذنوب، فإن ذنبا مساه اهللا أو هوى أو رشوة 

وعلى هذا حيمل قول ابن عباس يف تفسري قوله . كفرا، وإن كان كفرا دون كفر ليس كآخر مل يسمه اهللا أو رسوله كفرا


�	��������������� ﴿ :تعاىل� ﴾
)3(

»فر الذي تذهبون إليهليس بالك«: حيث قال 
)4(

.  

وهذا هو الصواب إذ أنه إمنا كان يكلمهم عن واقع ليس فيه استبدال لشرع اهللا ولكن حكاهلـوى   بغريه لنـوازع  م
رط ال يدخل يف الصنف األول ما داموا مقرين بأفضلية شرع اهللا وعدم جـواز  ولعل فعل الش, وبسط النفوذ وقهر العباد

كن الشرط من املسلمني يف البالد غري اإلسالمية مل يبدلوا شرع اهللا وال ميكنهم رد النـاس إليـه،   التحاكم إىل غريه، ول
  هل توليهم هلذه األعمال داخل يف الصنف الثاين أم أنه قد جيوز هلم ارتكابا ألخف الضررين؟: فيكون السؤال هو

____________ 

﴿ : أتأكل مما قتلنا وال تأكل مما قتل اهللا فأنزل اهللا عز وجـل : خاصمت اليهود النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: ورد بلفظ قال ابن عباس رضي اهللا عنهما) 1(
، والبيهقي يف )12259(أحاديث عبد اهللا بن العباس رضي اهللا عنهما  –﴾ أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري باب العني .. وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه

، وورد بألفاظ أخرى عنـد أيب  )18675(﴿وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه ﴾ : سننه الكربى كتاب الصيد والذبائح باب سبب نزول قول اهللا عز وجل
موقوفا على ابن عباس رضي اهللا عنهما، والنسائي يف سننه كتاب الضحايا باب تأويل قول  )2435(داود يف سننه كتاب الضحايا باب يف ذبائح أهل الكتاب 

يا رسول اهللا أنأكل ما : أتى ناس النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالو: "، ويف رواية عند الترمذي)4361(﴿ وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه ﴾ : اهللا عز وجل
 ).2995(يف كتاب تفسري القرآن من سورة األنعام .." .نقتل وال نأكل ما يقتل اهللا

 .1415، حممد األمني الشنقيطي، حتقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت، )3/40(» أضواء البيان« )2(
 .44: املائدة )3(
 .ـه 1414حتقيق حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، ). 8/20(» سنن البيهقي« )4(
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  .ال السابق، ال بد من عرض سريع لعمل الشرطة على اختالف أنواعهالإلجابة عن السؤ

  : شرط املدن يقومون بالوظائف اآلتية لفرض القانون �

  . الدوريات الراكبة - 1
  . االستجابة لنداءات االستغاثة أو خدمة املواطنني - 2
  . تنظيم املرور عند حصول احلوادث - 3
  . التحري عن حوادث السرقة باإلكراه - 4
  . تقدمي اإلسعاف األويل لضحايا احلوادث - 5
6 - الكثري منهم يعا ملنع اجلرميةين يف ناحية معينة للتواصل مع سكا .  
  . مالحظة التصرفات املشبوهة وتتبع ارمني والقبض عليهم - 7
  . فرض قانون املرور - 8

يف فرض القانون يف املتخصصني  وهم من أنواع الشرط ليات واملدارس ووسائل املواصالتشرط اجلامعات والك �
  وبعض هؤالء من التحريني وأكثرهم من مرتدي زي الشرط , أماكن بعينها

  : بعض الشرط يتخصصون يف �

  . التحليالت الكيميائية وامليكروسكوبية - 1
  . التدريب على عمل الشرطة واستعمال األسلحة النارية - 2
  . التعرف على اخلطوط وبصمات األصابع - 3
  ). إلبطال مفعول املفرقعات مثال(االستجابة السريعة  وحدات - 4
  . وحدات اخليالة أو راكيب الدراجات - 5
  . شرطة حفظ النظام واألمن باحملاكم - 6

  :شرط املقاطعات �

  . ونوناب ويشرف على أعمال قريبة من شرطة املدن وله معخيف الغالب ينتSherif صاحب الشرطة 

____________ 

  WWW. BLS.Gov. خمتصرا من موقع مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل األمريكية )1(



 

 

  : شرط الوالية ومن عملهم �

  . قبض على ارمني يف مجيع أحناء الواليةال - 1
  . الدوريات الراكبة بالطرق السريعة لغرض القانون ومحاية األمن - 2
  . عون ضحايا احلوادث - 3
  . قد يستعني م شرط املدن أو املقاطعات عند احلاجة - 4

  : ومن أعماهلم. الشرط  املخربون والتحريون واحملققون وهم ال يرتدون زي �

  . دلة اجلناياتمجع أ - 1
  . بعضهم يتخصص يف حماربة جرائم معينة - 2
  . يقومون مبتابعة ارمني والقبض عليهم - 3

  :شرط الصيد �

  . وهم يفرضون القوانني املتعلقة بالصيد يف الرب والبحر وقيادة الزوارق - 1
  . يقدمون املساعدة ملن حيتاجها - 2
  . وحماضر احلوادث ىحيررون الشكأو - 3

  : F.B.Iث الفيدراليةشرط املباح �

ومن عملهم القيام بالتحري واملتابعة وإعداد القضايا ضد . هؤالء هم احملققون والتحريون التابعون للحكومة الفيدرالية
أي تتعلق بالدولـة كاملـة   » فيدرالية«ارمني وخمالفي القانون يف حنو أكثر من مائيت نوع من اجلرائم اليت يطلق عليها 

  . ومنها جرائم أمن الدولة ؛لية ال الوالياتوالسلطة الفيدرا

  : ومما يقومون به

  . البحث والتحري واملراقبة للمشتبه فيهم - 1
  . صت على اتصاالمنالت - 2
  .  الشركات الكربىيفمتابعة جرائم العمل والغش  - 3
  .رافات شرط املدن والوالياتحنمتابعة ا - 4
  . داريمتابعة قضايا الرشوة والفساد املايل واإل - 5
  . متابعة قضايا اإلرهاب والتجسس - 6
  . واجلرائم العابرة للواليات - 7
  . وجرائم ريب املخدرات - 8
  . والسطو على البنوك - 9



 

 

  . وخطف الطائرات - 10
  . واالختطاف - 11
  . التعدي على احلقوق املدنيةو - 12

فحة املخدرات داخل وخـارج  وهم متخصصون يف مكا DEAشرط مكافحة املخدرات واألدوية غري املشروعة  �
  . أمريكا

  Marshalsشرط القضاء  �

الشهود واحمللفـني   ن ذلك محايةموهم متخصصون يف محاية وتأمني وخدمة وتيسري أعمال النظام القضائي واحملاكم و
  ونقل ارمني الفيدراليني 

ني ومتابعة املخالفـات  شرط مكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية واملفرقعات وهم متخصصون بفرض القوان �
  .اخلاصة ذه األشياء

  :شرطة وزارة اخلارجية �

ـ    ،ومن عملهم حفظ أمن الدبلوماسيني وحماربة اإلرهاب مون العـون  دوعملهم داخل وخارج أمريكـا حيـث يق
للسفارات، ويف داخل أمريكا يتابعون حاالت تزوير جوازات السفر  وتصاريح الدخول وكذلك يقدمون احلماية ألفراد 

  .البعثات الدبلوماسية

  :شرط وزارة األمن الداخلي �

  . واهلجرة والعمليات اخلاصة وحتتها فروع اجلمارك واحلدود

وهم من غري مرتدي زي الشرطة ويركبون على الرحالت املختلفة حلفظ ) Air Marshals(شرط محاية الطريان  �
  . األمن على متنها

  :(Special Services) شرطة احلماية اخلاصة �

  . املترشحني للرئاسة وعوائلهم كما حيمون الشخصيات اهلامة من البالد األخرىو حيمون الرئيس ونائبه وهم

  . شرطة الربيد ومهمتهم تأمني عمل جهاز الربيد �

  . شرطة احلدائق العامة والغابات وهؤالء يقومون حبفظ األمن وضبط املخالفات والعناية باحلدائق العامة والغابات �



 

 

   :  شرطة السجون �

ومعظمهم يعيسجون تابعة للواليات أو احلكومة الفيدرالية ويقومون حبفظ األمن داخـل السـجون ومنـع     ون يفن
  .التشاجر واالعتداء بني املساجني
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ك ل ذلك حاكما أو متحاكما سواٌء كان ذلكل األدلة املذكورة على حرمة التحاكم لغري شرع اهللا وكفر من فع - 1
  .وال خيلو ضابط الشرطة أن يكون منفذًا ألحكام هؤالء احلكام وفارضا لقانون ليس من  عند اهللا, الكفر أكرب أو أصغر

وقد جياب بأن القوانني الوضعية ليست سواًء فمنها ما يتفق مع مقاصد الشريعة كقوانني املرور اليت يقصد منها حفظ 
منع قتل بعض فصائل احليوانات وبعض القـوانني  و رواح واألموال ومنها ما ال يتعارض مع الشريعة كحفظ الغاباتاأل

ن بعض القوانني تعـارض الشـريعة وال   إولكن بقي أن يقال , قد تكون من باب املصاحل املرسلةاإلدارية يف الشركات و
   .مناص لضابط الشرطة من اإللزام ا وعقوبة من خيالفها

وقد جياب على اجلزء األخري بأن هذا ال يطرد يف كل أنواع الشرط فمنهم من يتخصص يف مكافحة املخـدرات أو  
التحليالت الكيميائية أو تعيني البصمات أو محاية الربيد والغابات وغري ذلك مما ليس فيه إلزام بقانون خمالف لشـريعة اهللا  

  . ليت يتعرض هلا العاملوإن كان ال خيلو أي منها من بعض املخالفات ا

ون على اإلمث والعدوان فإن ضابط الشرطة قد يشارك يف بناء قضية ضد مسلم مظلوم أو تعسفت السلطات االتع - 2
  . معه لسبب أو آخر، واجلاليات اإلسالمية يف الغرب يتحدثون عن أمثال هذه القضايا التعسفية ضد أفرادهم ومؤسسام


��À�Á�ÃÂ�Ä�Å��Æ¿��﴿ هذا واهللا تعـاىل يقـول  ���������������������� 

﴾
)1(

عونة للظلمة أو املظلومني، فال يستوون؛ قـال  ألعمال الشرطة قد يكونون وكالء ولكن هؤالء الذين يتصدرون و, 
  : شيخ اإلسالم ابن تيمية

ـ  مث والعدوان من أعان الظامل على ظلمه أما منواملعني على اإل" داء أه أو علـى  أعان املظلوم على ختفيف الظلم عن
ه إىل الظامل مثال ذلك ويل منالذى يتوكل يف محل املال  أواملظلمة فهو وكيل املظلوم ال وكيل الظامل مبنزلة الذى يقرضه 

إىل غريه بعد االجتهاد التام يف الدفع فهو  أوقل منه إليه أذا طلب ظامل منه ماال فاجتهد يف دفع ذلك مبال إاليتيم والوقف 
يتوكل هلم يف العقد والقبض  يوكذلك وكيل املالك من املنادين والكتاب وغريهم الذ ؛احملسنني من سبيلحمسن وما على 

هل قرية أو درب أو سـوق أو  أوكذلك لو وضعت مظلمة على م؛ ودفع ما يطلب منهم ال يتوكل للظاملني يف األخذ هل
بينهم على قدر طاقتهم من غري حماباة لنفسه وال وقسطها  ،مكانمدينة فتوسط رجل منهم حمسن يف الدفع عنهم بغاية اإل

ن من يدخل يف ذلك يكون وكيـل  ألكن الغالب  .عطاء كان حمسناإلبل توكل هلم يف الدفع عنهم وا ،لغريه وال ارتشاء
____________ 

 .2: املائدة )1(



 

 

عوام أكرب الظلمة الذين حيشرون يف توابيت من نار هم وأالظاملني حمابيا مرتشيا خمفرا ملن يريد وآخذا ممن يريد وهذا من 

»شباههم مث يقذفون يف النارأو
)1(

.  

عـون  و اجلاه ال نصرة احلـق و مثلما قال شيخ اإلسالم، فإن الغالب فيمن يطلب هذه الوظائف أنه إمنا يريد الراتبو
  . املظلومني

﴾ ����M��N�O�P�Q��R﴿ :التجسس منهي عنه يف الشريعة عند عدم التهمة، قال اهللا تعاىل - 3
)2(

 .  

نه شر فال يتجسس عليه، ولكن الكثري من املسلمني يف تلك اجلاليات قد يتجسس عليهم ألن الريبـة  فمن مل يظهر م
ون على املسـاجد والبيـوت والسـيارات    توالشك قد متلكت من القائمني على األمور بشأن هذه اجلاليات، فهم يتنص

   .وأجهزة االتصال املختلفة

  .  أعمال الشر طة عند الظلمة الفسقةاألدلة الصرحية من السنة على املنع من تويل - 4

صنفَان مـن  قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم «: يف حديث أيب هريرة عند مسلم صلى اهللا عليه وسلمقوله     .أ 
اتياٌء كَاسنِسا الناس و َونرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنيس مهعم ما قَومهارِ مل أَرلِ النرؤوسهن  أَه لَاتائم يلَاتمم اتارِيع

كَذَا و ةِسريمن م دوجا لَيهإِنَّ رِحيا وهنَ رِحيجِدةَ وال ينالْج لْنخدلَا ي لَةائالْم تخكَذَاكأسنة الْب«
)3(

. 

فـال  ، ذلك منكم أدرك فمن، يؤخرون الصالة عن مواقيتهاو، يكم أمراء يقربون شرار الناسليأتني عل«: قولهو   .ب 

 »ال شرطيا ،و ال جابيا ،و ال خازناو ،يكونن عريفا
)4(

.   

روى الطرباين يف الصغريو  .ج 
)1(

واألوسط 
)2(

اهللا عليه  صلى - قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة  
درك ذلك الزمان منكم فال أفمن  وقضاة خونة وفقهاء كذبة ةمراء ظلمة ووزارء فسقأيكون يف آخر الزمان «: - وسلم 

»يكون هلم جابيا وال عريفا وال شرطيا
)3(

 .   

____________ 

الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية، القـاهرة،   أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مجع وترتيب عبد. )285-28/284(» جمموع الفتاوى« )1(
 الطبعة الثانية

  .12: احلجرات )2(
، ومالك يف موطئه يف باب ما يكره للنسـاء  )3971(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اللباس والزينة باب النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت  )3(

 ).8311(، وأمحد يف مسنده يف باقي مسند املكثرين من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه )1421(لبسه من الثياب 
إسناده صحيح أو حسن : وقال املنذري .، حتقيق حممد عبد الرزاق محزة، دار الكتب العلمية، بريوت)375/ 1(يف صحيحه، موارد الظمآن  ه ابن حبانروا )4(

 .1421 ىل، سنة األو: الدين األلباين، مكتبة املعارف، الطبعة للمنذري، حممد ناصر» الترغيب والترهيب«صحيح ) 2/30(أو ما قارما، الترغيب والترهيب 
 .سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف 360: وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة، رقم



 

 

يستعني الظلمة و ولكن املتأمل هلذه األحاديث جيد أا حتذر املسلمني من واقع معني يفشو فيه الظلم يف بالد اإلسالم
ظلم الذي تشري إليـه هـذه   ببعض اخللق على قهر اآلخرين، وال شك أن احلكم بغري ما أنزل اهللا ظلم للنفس، ولكن ال

قد وصف النجاشي بالعدل ومل  صلى اهللا عليه وسلماألحاديث ليس مرادفًا للكفر وإمنا مباين له، أال ترى أن رسول اهللا 
يكن حيكم بشريعة اهللا، وإمنا بشريعة قومه، اليت هي النصرانية احملرفة، فالكفر والظلم إذا متباينان ذا اخلصوص وإن كان 

  . فر من نوع ظلم ولو للنفس، وال خيلو أن يكون الظلم من فروع الكفر ونتائجهال خيلو ك

اهللا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال ينصـر الدولـة   : لذلك يروىو «ولذلك فإن اإلمام ابن تيمية يقول 

»الظاملة وإن كانت مؤمنة
)4(

واملشاهد يف البالد الغربية أن , وجه فالعدل والكفر قد جيتمعان من بعض الوجوه ال من كل, 
  . ا من العدل بني األفراد ما ال نظري له يف بالد اإلسالم ولعل يف إنكار ذلك من املكابرة ما ال يليق مبسلم

إن الشرطي الذي عمل يف الدولة اإلسالمية عند هؤالء األمراء الذين يقدمون شرار اخللق إمنـا يسـاهم يف تـدهور    
 - يف كل قطاعات الشرطة و على عمل الشرط يف كل بالد اإلسالم اليس هذا تعميمو -  بعمله هذاواحندار دولة اإلسالم 

وإن ما جتده من اآلثار عـن  . بينما ذاك اآلخر الذي يعمل يف دولة الكفر رمبا يرفع اهللا به بعض الضرر عن اجلالية املسلمة
عصرين األموي والعباسي اليت نفرت الكثري من العلماء من أهل العلم بشأن الشرط والشرطة ملما انصبغ ببعض املظامل يف ال

  . هذه األعمال وأهلها

بقي أن هناك من املخالفات يف هذا القطاع ما هو مشترك بني قطاعات عديدة من قطاعات العمل يف الغرب بل  - 5
ـ ولكن لعل هذه األ. ويف الشرق املسلم يف أحيان كثرية كاالختالط املستهتر واخللوة وغريها  عمـل   امور مما ال يتميز

  . الشرطي عن غريه

___________ 

 . 1405عمار، بريوت، األوىل،  دار -، للطرباين، حتقيق حممد شكور أمرير، املكتب اإلسالمي )1/340( »الصغرياملعجم « )1(
 .1415، للطرباين، حتقيق طارق بن عوض اهللا بن حممد وعبد احملسن احلسيين، دار احلرمني، القاهرة، )4/277( »األوسط« )2(
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد ناصر الدين األلبـاين، مكتبـة    .3309: السلسلة الضعيفة، رقم منكر،: األلباين لقا )3(
فيه داود بن سليمان اخلراساين قال الطرباين ال بأس به، وقال األزدي ضعيف جدا، ومعاوية بن اهليثم مل أعرفه، وبقية رجالـه ثقـات،   : وقال اهليثمي. ملعارفا

 .هـ1406 بكر اهليثمي، مؤسسة املعارف، سنة  ومنبع الفوائد، علي بن أيب .، جممع الزوائد)5/236( »جممع الزوائد«
 .أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية. )28/63(» تاوىالف« )4(
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 عند من جوز ذلك هو من قبيل احتمال أدىن الضـررين  –إال يف النادر من أنواعها  –لعل جتويز تويل عمل الشرطة 
بقي أن نؤكد هذه القاعدة ونبني دخول العمل بالشرطة حتتـها مـن أدلـة    . ن باب املصاحل املرسلة أو ما فوقهاليس مو

  . الكتاب والسنة وعمل سلف األمة

أما قاعدة ارتكاب أخف الضررين فهي أصل عظيم من أصول دين اإلسالم الذي جيمع بني املثالية والواقعية وميكـن  
  . لرم ىع يعيش فيه بإجيابية ساعيا إىل التغيري إىل ما هو أصلح للعباد وأرضصاحبه من التعاطي مع كل واق

إن الشريعة جاءت لتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها وعلى « :- رمحه اهللا  - قال اإلمام  ابن تيمية 

»قصامهاين لتفويت أرهذا تعطل أدىن املصلحتني لتحصيل أعالمها ويرتكب أخف الشرين والضر
)1(

.  

»وقد يرتكب النهي احلتم إذا كانت له مصلحة راجحة«: - رمحه اهللا  - وقال اإلمام الشاطيب 
)2(

   

وال ريب أن هذه القاعدة تستند على أدلة مـن الشـريعة،   . وللعز بن عبد السالم وغريه من احملققني عبارات مشاة
الدنيا تتشابك وتتداخل، وليس أكثر ما يف هذه الدنيا خيلـص  وهي مقتضى احلكمة اإلهلية، فإن املصاحل واملفاسد يف هذه 

  . حة وكذا قتلُه للغالمجولقد خرق اخلضر السفينة ملصلحة را. إىل مصلحة حمضة أو مفسدة حمضة

وقد أذن رسول اهللا للحجاج بن عالط أن يذكره بسوء وينال منه ليستخلص ماله من أهل مكة
)3(

مع أن النيل منـه   
  . وأمثال ذلك كثري يف القرآن والسنة. كفر يه وسلمصلى اهللا عل

بقي أن نذكر بأن حفظ الدين أوىل من حفظ النفس والعقل واملال والعرض والنسل، أال ترى أن اهللا قد شرع القتال 
  : وإن الشاطيب نفسه صاحب املقولة السابقة هو من قال. بل فرضه يف أحوال وفيه ما فيه من املوت وضياع املال

ال من حيث أهـواء  ، احلياة الدنيا للحياة األخرى واملفاسد املستدفعة إمنا تعترب من حيث تقام، صاحل اتلبة شرعاامل«
  :والدليل على ذلك أمور، درء مفاسدها العادية أو، النفوس يف جلب مصاحلها العادية

____________ 

قـاهرة، الطبعـة   ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية، ال)28/129(»جمموع الفتاوى« )1(
 .الثانية

 .الشاطيب، حتقيق عبد اهللا دراز، دار املعرفة، بريوت). 331/ 3(» املوافقات« )2(
، وابن حبان يف صحيحه كتاب السري باب يف اخلالفة واإلمـارة  )11960(أخرجه أمحد يف مسنده يف باقي مسند املكثرين من حديث أنس رضي اهللا عنه  )3(
، والبيهقي يف سننه الكربى كتاب السري باب من أراد غـزوة فـورى   )3196(حجاج بن عالط السلمي  –جمه الكبري باب احلاء ، والطرباين يف مع)4530(

 .منقطع: 4/215ورجاله رجال الصحيح، وقال ابن كثري يف البداية والنهاية : 6/255، قال اهليثمي يف جممع الزوائد )18235(بغريها 



 

 

حىت يكونـوا  ،  من دواعي أهوائهماملكلفني أن الشريعة إمنا جاءت لتخرج -  إن شاء اهللا - ما سيأيت ذكره : أحدها
طلب منافعها العاجلة ، مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وهذا املعىن إذا ثبت ال جيتمع، عبادا هللا

 ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن »وقد قال ربنا سبحانه، كيف كانت

كما ، كما أن املضار حمفوفة ببعض املنافع، عادة فع احلاصلة للمكلف مشوبة باملضارما تقدم معناه من أن املنا: الثاين
، املـال  أو إتالفها وإحياء، حبيث إذا دار األمر بني أحياءها وإتالف املال عليها، اإلحياء نقول إن النفوس حمترمة حمفوظة

كما جاء يف جهـاد  ، وإن أدى إىل إماتتها، وىلكان إحياء الدين أ، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين، كان إحياؤها أوىل
كـان إحيـاء   ، عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثرية يف احملارب مثال وكما إذا، وغري ذلك، وقتل املرتد، الكفار

»أوىل النفوس الكثرية
)1(

.  

﴾�¾���½��¼�º«����¹̧��¶�	́� ﴿ :على ذلك بقول اهللا تعاىل الًوضرب ابن تيمية مثا
)2(

أن فبني  

النهي عن الفحشاء واملنكر مصلحة ولكن ذكر اهللا أكرب فهو مقصود لنفسه واألول تابع
)3(

.  

____________ 

 .يب، حتقيق عبد اهللا دراز، دار املعرفة، بريوتللشاط). 2/39(» املوافقات« )1(
 .45: العنكبوت) 2(
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعـة  ). 102/ 20(» جمموع الفتاوى« )3(

 .الثانية
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  : الفتوى اليت ال تراعي ذلك قاصرة، يقول الشاطيب رمحه اهللاو احملققون من أهل العلم يراعون مآالت األعمال

»تهد ال حيكم على فعل من كانت األف االنظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرععال موافقة أو خمالفة وذلك أن ا
األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعا ملصلحة 

عنه أو مصلحة  فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه وقد يكون غري مشروع ملفسدة تنشأ
تندفع به ولكن له مآل على خالف ذلك فإذا أطلق القول يف األول باملشروعية فرمبا أدى استجالب املصـلحة فيـه إىل   

املصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطالق القول باملشروعية وكذلك إذا أطلق القول يف الثـاين  تساوي مفسدة 
أو تزيد فال يصح إطالق القول بعدم املشروعية وهو جمال تساوي اع املفسدة إىل مفسدة ة رمبا أدى استدفيبعدم املشروع

»مود الغب جار على مقاصد الشريعةللمجتهد صعب املورد إال أنه عذب املذاق حم
)1(

.  

يت على قد ترك إعادة بناء الب صلى اهللا عليه وسلمشك أن هذا الكالم عليه نور الشريعة الغراء، أليس رسول اهللا وال
قواعد إبراهيم حىت ال يكون يف ذلك فتنة لقريش وترك قتل املنافقني مع استحقاقهم له حىت ال يتحدث الناس أن حممـدا  

يقتل أصحابه
)2(

ومن هذا الباب ي اإلمام ابن تيمية أصحابه أن ينكروا على التتار شرب اخلمر ألن اخلمر ال تصـدهم   ,

برياء وسلب أمواهلمعن الصالة وذكر اهللا بل عن قتل األ
)3(

.  

يف بعض أنواعها  - هل تويل أعمال الشرطة على ما فيها من خمالفات واإللزام بغري شريعة اهللا : هوو السؤال الثاين يبق
  مما يدخل حتت هذه القواعد؟  - 

  : وأدلتهم على ذلك.. نعم : جواب املبيح

  : رمحه اهللال اإلمام ابن تيمية قصة يوسف عليه السالم وتوليه الوزارة لفرعون، ويف ذلك قا -1

الوالية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون يف حق الرجل املعني غريها أوجب  أو أحب فيقـدم  .. .«
ومن هذا الباب تويل يوسف الصديق على خزائن األرض مللك مصر بل . حينئذ خري اخلريين وجوبا تارة واستحبابا أخرى

____________ 

 .هللا دراز، دار املعرفة، بريوتللشاطيب، حتقيق عبد ا. )4/195( »املوافقات« )1(
، ومسلم يف صحيحه كتاب احلج باب نقـض الكعبـة وبنائهـا    )1480(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب احلج باب فضل مكة وبنياا  )2(
)2368.( 
يف صحيحه كتاب الرب والصلة واآلداب بـاب   ، ومسلم)3257(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املناقب باب ما ينهى من دعوة اجلاهلية  )3(

 ).4682(نصر األخ ظاملا أو مظلوما 



 

 

��������A����B����C����D���E﴿ :خزائن األرض وكان هو وقومه كفارا كما قـال تعـاىل  ومسألته أن جيعله على 

F����G�H���I�J�������K�����L�NM�O����P����Q����R����S���T���U�����V���W���X��Y�Z���[���

\����]����^���_������`� ﴾
)1(

وصرفها على ومعلوم أنه مع كفرهم ال بد أن يكون هلم عادة وسنة يف قبض األموال  ,
حاشية امللك وأهل بيته وجنده ورعيته وال تكون تلك جارية على سنة األنبياء وعدهلم ومل يكن يوسف ميكنه أن يفعـل  
كل ما يريد وهو ما يراه من دين اهللا فإن القوم مل يستجيبوا له لكن فعل املمكن من العدل واإلحسان ونال بالسلطان من 

﴾ ��������������������﴿: مل يكن ميكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل يف قولهإكرام املؤمنني من أهل بيته ما 
)2(

.  

ولكن االستدالل بقصة يوسف عليه السالم ال يسلم من املعارضة، فإن بعض أهل العلم يشترطون أن يكون العامـل  
نة للظامل ويتأول ما يف سورة يوسف حرا يف تصرفه حىت يعمل للظامل أو الفاجر وبعضهم ال يرى ذلك مطلقًا ألن فيه إعا

للملك على ماله دون ملكه بل ذهب البعض للقول بأن فرعون يوسف كان صاحلًا، ويف ذلـك يقـول    الًبأنه كان عام
  : اإلمام القرطيب  رمحه اهللا

 ,ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجـل الفـاجر  ] 55سورة يوسف اآلية [يف هذه اآلية : قال بعض أهل العلم«
وأما إذا كان عمله حبسب ; فيصلح منه ما شاء , بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه يف فعل ال يعارضه فيه, والسلطان الكافر

واألول ; وهذا اليوم غري جائز , إن هذا كان ليوسف خاصة: وقال قوم. اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فال جيوز ذلك
فإن كان املويل ظاملا فقد اختلف النـاس يف جـواز   : املاورديقال . أعلمواهللا . أوىل إذا كان على الشرط الذي ذكرناه

وألن , ألن يوسف ويل مـن قبـل فرعـون   ; جوازها إذا عمل باحلق فيما تقلده  - أحدمها : الوالية من قبله على قولني
وتزكيتـهم بتقلـد   , ملعونة هلمملا فيه من تويل الظاملني با; أنه ال جيوز ذلك : الثاين. االعتبار يف حقه بفعله ال بفعل غريه

أن فرعون يوسف كان : أحدمها: ف من قبل فرعون جبوابنيفأجاب من ذهب إىل هذا املذهب عن والية يوس; أعماهلم 
واألصح : املاورديقال . فزالت عنه التبعة فيه, أنه نظر يف أمالكه دون أعماله: الثاين. وإمنا الطاغي فرعون موسى, صاحلا

هاد ما جيوز ألهله فعله من غري اجت: أحدها: قولني أن يفصل ما يتواله من جهة الظامل على ثالثة أقساممن إطالق هذين ال
, ألن النص على مستحقه قد أغىن عن االجتـهاد فيـه  , فيجوز توليه من جهة الظامل, يف تنفيذه كالصدقات والزكوات

 جيوز أن يتفردوا به ويلزم االجتهاد يف مصرفه كـأموال  ما ال: والقسم الثاين. وجواز تفرد أربابه به قد أغىن عن التقليد
مـا جيـوز أن   : والقسم الثالث. وجيتهد فيما ال يستحق, ألنه يتصرف بغري حق; فال جيوز توليه من جهة الظامل , الفيء

____________ 

 .34: غافر )1(
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي، مكتبة ابـن تيميـة،     )48ص/20( »جمموع الفتاوى« .16:التغابن )2(

 .القاهرة، الطبعة الثانية



 

 

بـني   فإن كان النظـر تنفيـذا للحكـم   , فعقد التقليد حملول, ولالجتهاد فيه مدخل كالقضايا واألحكام, يتواله ألهله

»وإن كان إلزام إجبار مل جيز, زوتوسطا بني جمبورين جا, متراضيني
)1(

. 

غري هـذا   - يف األغلب  –الفجور ظاهر، وحالتنا و ولعل املالحظ أن تعليق حتفظ هذا الفريق من العلماء على الظلمِ
يقول الدكتور علي ؛ ق اليدسف عليه السالم مل يكن مطلواحلق أن ما ذكره شيخ اإلسالم هو األقرب، فإن يو, تقدم كما

  :حممد الصوا


�	����������������﴿لة قوله تعاىل وقد كان للملك نظام وقانون معني بدال«���� ﴾
)2(

 .

 ������G�H���I�J�����K����L���M﴿ :كما كان اتمع مشركًا، وأنه استمر على شركه بعد يوسف، بدليل قوله تعـاىل 

﴾
)3(

كم كله، بل مل يكن ميلك خزائن مصر كلها، ألن للملك مصروفات خاصـة  ، وواضح أن يوسف مل يكن ميلك احل
به، مل يكن جائزا ليوسف أن يتدخل فيها، وقد كان تمع فرعون الكافر عادة وسنة يف قبض األموال، وصرفها علـى  

ن يوسف قادرا على أن حاشية امللك، وأهل بيته، ورعيته، ومل تكن السنة جارية على وفق شريعة األنبياء وعدهلم، ومل يك

»، وفق ما يراه من دين اهللا وعدلهيفعل كل ما يريد
)4(

.  

واستدل ا على جواز تـويل   - رمحه اهللا  - وإىل هذا  التأويل لقصة يوسف عليه السالم ذهب أبو األعلى املودودي 
ويل فرض كفايـة يف بعـض   إىل كون ذلك الت -  رمحه اهللا - الواليات املختلفة يف نظام حكومة غري إسالمية بل ذهب 

األحوال
)5(

وال يصلح أن يقال إن ما كان من يوسف إمنا هو من شرع من قبلنا فإنه مل يأت يف شرعنا ما ينسـخه وإذا  , 
  . كانت القضية تتعلق باإلميان والكفر والتوحيد والشرك، فال ريب أن دين األنبياء يف ذلك واحد

  : اخلالقويف ذلك الصدد يقول الشيخ عبد الرمحن عبد 

»دليل عليه من كتاب وال سنة، بل  فهذا أيضا ال، اوأما القول بأن تويل الواليات يف احلكومات الكافرة ال جيوز شرع
عليه وسلم وهو نيب كرمي القيام على خزائن األرض يف مصـر   غري ذلك، فقد توىل يوسف صلى اهللا الكتاب والسنة على

نعم ,  أنه مل يأت يف شرعنا ما خيالفهآلن، وهو وإن كان يف شرع من سبقنا، إالاملالية ا وهو منصب مشابه ملنصب وزارة

____________ 

 .هـ1408/ 1ألحكام القرآن للقرطيب، دار الكتب العلمية، بريوت، طاجلامع  )1(
 .76: يوسف) 2(
 .34: غافر) 3(
 ). 343ص(جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت . حبث مشاركة املسلم األمريكي يف احلياة السياسية األمريكية )4(
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ي النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكون املسلم جابي اجاء اجلور عند أئمة اأو شرطي
)1( 

، فال يتعدى هذا إال بدليل، وهـو   
 يضرب الناس ليأخـذ  اذلك أن يكون شرطيوك، اجيمع املكوس من الناس للحاكم ظلم اجابي أنه حيرم أن يكون املسلم

»أمواهلم، ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
)2(

.  

  :قصة النجاشي -2

مات الْيوم رجلٌ صالح فَقُومـوا  «: حني مات النجاشي النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن جابِرٍ رضي اهللا عنه قال

حأَص يكُملُّوا على أَخةَفَصم«
)3(

.  

وإمنا كان ملكًا ألمة كافرة حيكم فيها . للنجاشي بالصالح وصالته عليه صلى اهللا عليه وسلموالشاهد يف القصة نعته 

بغري شريعة اهللا
)4(

  : ، ويف ذلك قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا

ا ما يتـوىل الرجـل بـني    فإن قومه ال يقرونه على ذلك وكثري; والنجاشي ما كان ميكنه أن حيكم حبكم القرآن « 
لك وال املسلمني والتتار قاضيا بل وإماما ويف نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل ا فال ميكنه ذلك بل هناك من مينعه ذ

. إنه سم على ذلك: وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل وقيل .يكلف اهللا نفسا إال وسعها
ه سعداء يف اجلنة وإن كانوا مل يلتزموا من شرائع اإلسالم ما ال يقدرون على التزامه بل كانوا حيكمـون  فالنجاشي وأمثال

»باألحكام اليت ميكنهم احلكم ا
)5(

فإن كان حكم احلاكم بغري شرع اهللا جائزا يف تلك احلال يف غري بالد اإلسالم وعند , 
  . تنفيذ هذه األحكام جائزاعدم القدرة على احلكم بشرع اهللا، فأوىل أن يكون 

____________ 

ليأتني عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤذون الصالة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فال يكونن حريفا وال شرطيا : "مل يرد ذا اللفظ وإمنا ورد بلفظ)1(
من حديث  –، وبنحوه عند الطرباين يف معجمه الكبري باب العني )4586(األئمة ، أخرجه ابن حبان يف صحيحه كتاب السري باب طاعة "وال جابيا وال خازنا

، وأبو يعلي يف )564(، ويف معجمه الصغري حرف العني من امسه علي 4/277، ويف معجمه األوسط من امسه علي )9498(عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
رواه الطـرباين يف الصـغري   ): 9177( – 5/419، قال اهليثمي يف جممع الزوائـد  )1115( – 2/362مسنده من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 

ضعيف جدا، ومعاوية بن اهليثم مل أعرفه وبقية رجاله ثقـات، وصـححه   : ال بأس به، وقال األزدي: واألوسط وفيه داود بين سليمان اخلراساين، قال الطرباين
 ).360(أللباين يف السلسلة الصحيحة ، وصححه ا2/30املنذري يف الترغيب والترهيب 

 فصول من السياسة الشرعية عبد الرمحن عبد اخلالق )2(

، ومسلم يف صحيحه كتاب اجلنائز باب يف التكبري علـى اجلنـازة   )3588(متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املناقب باب موت النجاشي  )3(
  ".ه فقام فأمنا وصلى عليهمات اليوم عبد هللا صاحل أصحح: "، بلفظ)1583(
 . ، دار الكتب العلمية، بريوت)2/132(» تاريخ الطربي«كما يف » فإين ال أملك إال نفسي«: فإنه أرسل إىل رسول اهللا يقول له )4(
 .ة، القاهرة، الطبعة الثانيةأمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمي  )20/56(» الفتاوى« )5(



 

 

فما ، شهدت مع عموميت حلف املطيبني«: قال ����حديث عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا  -3

»أحب أن أنكثه وأن يل محر النعم
)1(

:  

ب أن ينكث يف اإلسالم حلفًا كان يف اجلاهلية ألنه قام على نصرة املظلوم، واألكثر مـن   حيمل �والشاهد أن النيب 
لمحتاج ودفع للمضار عن النفس واألبدان وقمع للجرميـة املنظمـة   منا هو عون لط يف البالد غري اإلسالمية إعمل الشر

  . اخل... وغريها 

____________ 

، وابن حبان يف صحيحه كتاب )1567(أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند العشرة املبشرين باجلنة من حديث عبد الرمحن بن عوف الزهري رضي اهللا عنه  )1(
ذهيب، والبخاري يف األدب املفرد باب حلـف  صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه ال: ، وقال)2870(، واحلاكم يف مستدركه كتاب املكاتب )4373(األميان 

  ).441(، وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد )567(اجلاهلية 



 

 

  :الترجيح

  . اآلراء وأدلتها أن يف األمر طرفني ووسطًا النظر يفالذي يظهر من 

عدم جوازه ملا فيه من إيقاع  يظهر يل هو رالية وأمن الدولة فالذيفهو تويل أعمال املباحث الفيد: لوأما الطرف األ
بعض قناعام  أوعملهم اإلغاثي  أوببعض املسلمني الذين قد تتعسف معهم احلكومات من أجل آرائهم السياسية  ىاألذ

والتنصت علـى بيـوم وسـيارام     غريهمو املسلمنيهؤالء إن العمل ذه األجهزة سيشمل التجسس على . الشرعية
وإن اخنراط املسلمني يف هذه األعمال املمنوعة شـرعا ملمـا   . م بل ومساجدهم أيضا من غري مة ظاهرةوأجهزة اتصاهل

يؤدي إىل حصول الريبة بني أبناء اجلالية وضعف عقدة الوالء اإلمياين بينهم وهذا كله من الشر الذي ال أجد يف مـآالت  
  . االمتناع عن هذه األعمال شرا  فوقه

واألسلحة النارية وشـرطة   غفهو من مثل العمل بشرطة مكافحة املخدرات ومكتب الكحول والتبأما الطرف اآلخر 
  . الربيد واحلدائق العامة والغابات والصيد بل والسجون أيضا، فإن كل ذلك مما يظهر جوازه

ادعت زوجته  وأما الوسط فهو تويل أعمال شرط املدن والواليات واملقاطعات، وقد يلزم منه القبض على رجل مسلم
  . دفعها وهذه احلوادث وأمثاهلا وإن كانت نادرةً إال أا حتصل أو» اغتصبها«أنه 

وهذا الوسط هو الذي حيتاج إعمال النظر والتدقيق للحكم على شر الشرين ودفع أعالمها باحتمال األدىن، وهـذا  
  . شأن ينبغي لألمة أن تتركه للراسخني يف  العلم منها مث تصدر عن رأيهم

  . واهللا تعاىل أعلم وأحكم


