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حكم الصلح على أكثر من الدية يف قتل العمد
احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم عىل خري خلقه  ،حممد وآله
وصحبه  ،وبعد:
فبناء عىل ما عرض يف جملس هيئة كبار العلامء يف جلسته املاضية رقم
( )54للنظر يف « حكم الصلح عىل أكثر من الدية يف قتل العمد » وتأجيل
رسائل رشعية متنوعة

البت يف هذا املوضوع إىل القادمة رقم ( )55فقد رأيت إبداء ما ظهر يل من
حكم هذه املسألة :
فأقول مستعينا باهلل تعاىل  ،سائال إياه التوفيق للسداد  ،واإلهلام
للصواب  :إن اهلل عز وجل قد جعل مبنى هذه الرشيعة اإلسالمية املباركة
عىل حتقيق املصالح  ،ودرء املفاسد  ،فام من أمر للعباد فيه مصلحة إال وقد
أمر به الرشع  ،وأذن فيه  ،وما من أمر فيه رضر عىل العباد إال وهنى عنه
وحذر منه .
وإن من أعظم املصالح التي جاءت هبا هذه الرشيعة املباركة  ،بل
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واتفقت عليها مجيع الرشائع الساموية السابقة حفظ الرضوريات اخلمس
ومن أجلها «حفظ النفس»  ،فمن حفظ اهلل للنفس البرشية املعصومة ما
رشعه من العقوبات الرادعة عن إتالفها أو يشء منها  ،حيث رشع الدية
والكفارة يف قتل اخلطأ وشبه العمد  ،ورشع القصاص يف النفس  ،ويف
األطراف يف حالة العمد العدوان  ،كام قال عز وجل  ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
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ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ[ املائدة. ]45:
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ثم بني جل وعال احلكمة من مرشوعية القصاص يف قوله عز وجل :
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ[ البقرة. ]179:
قال اإلمام ابن جرير رمحه اهلل عند تفسريه هلذه اآلية « :قال قتادة :
جعل اهلل هذا القصاص حياة ونكاال وعظة ألهل السفه واجلهل من الناس،
وكم من رجل هم بداهية لوال خمافة القصاص لوقع هبا  ،ولكن اهلل حجز
بالقصاص بعضهم عن بعض  ،وما أمر اهلل بأمر قط إال وهو صالح العباد
رسائل شرعية متنوعة

يف الدنيا واآلخرة  ،وال هنى اهلل عن أمر قط إال وهو فساد يف الدنيا
واآلخرة» اهـ.
وقال العالمة ابن عاشور عند تفسريه هلذه اآلية  « :أي يف القصاص
حياة لكم أي لنفوسكم  ،فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس  ،فلو أمهل
حكم القصاص ملا ارتدع الناس ؛ ألن أشد ما تتوقاه نفوس البرش من
احلوادث هو املوت  ،فلو علم القاتل أنه يسلم من املوت ألقدم عل القتل
مستخفا بالعقوبات .
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فتبني هبذا أن أعظم مقصد وأجل حكمة من مرشوعية القصاص هو
حفظ النفوس البرشية املعصومة عن االعتداء عليها ظلام وعدوانا  ،حتى
تظل آمنة مطمئنة عىل حياهتا  ،وال يتأتى ذلك إال بإقامة العقوبات الرادعة
التي رشع اهلل إقامتها عىل املعتدين  ،وتنفيذ القصاص فيهم  ،جزاء هلم بمثل
ما صنعوا  ،وحتى حيصل بإقامة تلك العقوبات الزجر واملنع للغري عن
اقرتاف يشء من هذه اجلرائم  ،حفاظا عىل أرواح العباد  ،وإضفاء لألمن
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واالستقرار يف البالد .
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فإنه متى ما وجد يشء من التهاون يف إقامة هذه العقوبات الزاجرة
عىل املستحقني هلا فإنه حيصل عىل الناس من الرضر واألذى بقدر ما حيصل
من اإلخالل والتقصري يف إقامة هذه األحكام الرشعية  ،والعقوبات
الزاجرة .
وإن من لطف اهلل بعباده وتيسريه عليهم أن جعل ألولياء الدم يف
رسائل رشعية متنوعة

حالة القتل العمد العدوان احلق يف العفو عن قاتل مورثهم كلية  ،أو الرىض
بأخذ الدية  ،واعتبار هذا يف حال حصوله من أولياء الدم فضال منهم
وإحسانا عىل القاتل  ،ومع هذا فإن العفو عن القصاص يف أي حال من
حالتيه ال يعد إحسانا  ،إن ترتب عليه رضر ومفسدة  ،بل يعد نوعا من
أنواع الظلم  ،كأن يؤدي ذلك إىل إعانة اجلاين عىل تكرار جنايته أو إقدام
غريه من ذوي الرش واإلجرام عىل القتل واستهانتهم به  ،كام قال ذلك شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل فيام نقله عنه يف حاشية املقنع  « : 361/3قوله :
والعفو أفضل  .هذا املذهب » اهـ .
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قال الشيخ تقي الدين :استيفاء اإلنسان حقه من الدم عدل ،والعفو
إحسان  ،واإلحسان هنا أفضل  ،ولكن هذا اإلحسان ال يكون إحسانا إال
بعد العدل  ،وهو أن ال حيصل بالعفو رضر  ،فإذا حصل منه رضر كان ظلام
من العايف إما لنفسه  ،وإما لغريه فال يرشع .
قال يف اإلنصاف  :وهذا عني الصواب » .
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وقال ابن رجب يف القاعدة الرابعة واألربعني بعد املائة  :قال الشيخ
تقي الدين  « :مطالبة املقتول بالقصاص توجب حتتمه  ،فال يمكن الورثة
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بعد ذلك من العفو ».
وحيث إن كثريا من الناس يف هذه البالد املباركة – حرسها اهلل – قد
من اهلل تعاىل عليهم بوفرة املال وكثرته  ،حتى محلهم ذلك عىل بذل األموال
الطائلة التي تزيد عىل مقدار الدية أضعافا مضاعفة يف سبيل درء القصاص
عن اجلاين  ،وإرضاء ورثة املقتول بقبول الدية  ،مما حصل بسبب هذا
جسارة ذوي الرش واإلجرام يف اإلقدام عىل القتل وكثرة وقوعه ؛ ملا يغلب
رسائل شرعية متنوعة

عىل ظن بعضهم من قدرة أقاربه وأوليائه عىل إقناع ورثة املقتول بقبول
الدية والرىض هبا عن القصاص لكثرة ما يبذل هلم من مال ،فيحصل
للجاين ما أراد من شفاء غيظه بقتل املجني عليه  ،غري مبال بام يبذل من مال
يف سبيل شفاء غيظه وحتقيق قصده  ،السيام إذا كان يعلم أن هذا املال
سيقوم بدفعه غريه  ،ولن خيرس شيئا  ،إذ جرت العادة يف هذا الزمن بقيام
أقارب اجلاين وعشريته بجمع األموال الطائلة واستجداء الناس  ،حتى
حيصلوا عىل املبلغ املريض لورثة املجني عليه  ،وإن زاد عن الدية زيادة
بالغة ،كي يعفو عن القصاص  ،ويقبل الدية  ،حتى بلغ يف بعض القضايا
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التي سمعنا عنها أنه دفع ألولياء الدم عرشون مليون ريال  ،أي ما يقارب
مائتي دية .
ومن املعلوم أن هذا املبلغ الكبري املدفوع لورثة املقتول ال يتأتى مجعه
بيرس وال سهولة  ،بل يرتتب عىل مجعه إحلاق رضر وأذى بأناس كثريين  ،إذ
أن بعض القبائل تلزم مجيع أفرادها بدفع مبلغ معني  ،وقد يكون بعضهم
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فقريا  ،فيضطر لالستدانة من أجل دفع ما فرض عليه  ،فيتحمل يف ذمته
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ديونا تؤرقه وتثقل كاهله يف سبيل مل يوجبه اهلل عليه  ،بل يدفع ذلك املبلغ
مكرها عليه  ،أو مضطرا إليه محاية لعرضه وحفظا لسمعته  ،وكم يف هذا
من رضر كبري عىل خلق كثري وقد قال رسول اهلل  « : ال رضر وال رضار »
ثم إن هذه األموال الطائلة التي تبذل يف سبيل ذلك وما حيصل بسبب
حتصيلها من أرضار كثرية إنام هو من أجل إنقاذ نفس غري معصومة  ،بل
نفس باغية آثمة قد ارتكبت جرما عظيام  ،عظم اهلل عقوبته يف الدنيا
رسائل رشعية متنوعة

واآلخرة .
والنفس التي جيب احلرص عىل إحيائها وإنقاذها عمال بقوله سبحانه
وتعاىل   :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ[ املائدة]32:
إنام هي النفس املعصومة  ،ال النفس اآلثمة املجرمة  ،قال ابن جرير عند
تفسريه هلذه اآلية : 234/10
« وقال آخرون  :معنى ذلك  :إن قاتل النفس املحرم قتلها يصىل
النار ،كام يصالها لو قتل الناس مجيعا  ﭦ ﭧ  من سلم من قتلها ،
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فقد سلم من قتل الناس مجيعا -ثم ساق بسنده عن ابن عباس قوله يف
تفسريه – فإحياؤها ال يقتل نفسا حرمها اهلل  ،فذلك الذي أحيا الناس مجيعا
يعني  :أنه من حرم قتلها إال بحق  ،حيي الناس منه مجيعا ».
هذا ومع أن مجهور العلامء رمحهم اهلل قد ذهبوا إىل جواز الصلح عىل
الدية بأكثر منها يف قتل العمد  ،ولعله الراجح إن شاء اهلل لقوة أدلته  ،إال
أنني أرى ولألسباب املشار إليها سابقا من حصول أرضار كثرية جراء قبول
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الصلح عىل أكثر من الدية وما نتج عنه من كثرة قتل العمد وجرأة ذوي
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اإلجرام يف اإلقدام عليه وهذا من شأنه أن يؤدي إىل اإلخالل باألمن ،
وهتديد حياة اآلمنني ،وألن املسألة خالفية ومل يثبت فيها إمجاع  ،فإنني أرى
يف هذه املسألة – والعلم عند اهلل – أن لويل األمر أن يمنع من بذل الزيادة
عىل مقدار الدية – أو حيدد الزيادة بحد معني ال يتجاوزه أحد ليس فيه
مبالغة  ،يقدرها ويل األمر  ،كأن تكون بمقدار ديتني أو ثالثة ونحو ذلك .
فإن لويل األمر أن حيكم بذلك من باب السياسة الرشعية  ،حتقيقا
رسائل شرعية متنوعة

ملصالح العباد  ،ودرءا للمفاسد واألرضار عنهم  ،والعمل بمثل هذا
مرشوع وجائز  ،جرى عليه عمل اخللفاء الراشدين ومن بعدهم عرب
عصور ا إلسالم املختلفة يمنعون الناس من أشياء مباحة ملصلحة اقتضت
أو رضورة دعت ؛ ولذا قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل  « :حيدث للناس
من األقضية عىل قدر ما أحدثوا من الفجور »  .وقد نص بعض الفقهاء :
عىل أن لويل األمر أن حيكم بالتعزير يف بعض اجلرائم ولو بالقتل إذا مل
حيصل االنكفاف عنه إال بذلك  ،وبناء عىل ذلك أصدر جملس هيئة كبار
العلامء منذ سنوات قرارا بجواز قتل مروج املخدرات تعزيرا  ،درءا لعظيم
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رضرهم  ،وجرى العمل هبذا يف هذه البالد – حرسها اهلل – كام نص بعض
الفقهاء عىل أن لإلمام أن يقتل القاتل عمدا – سياسة رشعية – ولو عفى
أولياء املقتول عن القصاص فقد قال اإلمام القايض أبو يعىل يف األحكام
السلطانية ص : 282
« فأما يف حق السلطنة  ،فهل يسقط بعفو صاحبه إذا كان السلطان
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يرى أن املصلحة يف استيفائه ؟
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ظاهر كالم أمحد رمحه اهلل تعاىل أنه يسقط ؛ ألنه مل يفرق  ،وحيتمل أن
ال يسقط للتهذيب والتقويم .
وقال العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف فتاويه :249/11
« من حممد بن إبراهيم إىل حرضة املكرم...إشارة إىل...حول قتل ...
لزوجته  ...وحكم قايض اخلرج بسقوط القود عن القاتل ؛ ألن أولياء الدم
رسائل رشعية متنوعة

هم أوالد القاتل  ،نفيدكم أن ما ذكره القايض من سقوط القود صحيح ؛
ألن الورثة للدم هم أوالد القاتل  ،وليس لألوالد أن يقتصوا من أبيهم ،
وقد ذكر القايض أن لإلمام تعزير مثل هذا بام يراه  ،ومن التعزير القتل ،
فإذا رأى اإلمام قتل هذا الرجل  ،فله ذلك؛ حقنا للدماء ملثل هذه اجلرأة
عىل دماء املسلمني .والسالم عليكم » .
وقال أيضا يف : 264/11
« إن بعض العلامء أجازوا لويل األمر القتل تعزيرا يف بعض اجلرائم ،
والسيام إذا كان ذلك املجرم مفسدا ومل يمكن دفع رضره عن املجتمع إال
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بالقتل » .
وقال أيضا  :يف : 288/11
« الذين يسعون يف بذل األموال لئال يقتل شخص من شأنه اإلرضار
والفساد  ،مضعف معنوية األمن  ،هذا ال ينبغي  ،أو ويل القصاص ما
ريض ،فإنه يوجد يشء يقع كاملقهور أن يرىض وإال فهو ما ريض » .
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وقد جرى من والة أمر هذه البالد – حرسها اهلل – منذ تأسيسها إىل
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يومنا هذا املنع من بعض األمور املباحة ملصلحة اقتضت  ،أو رضورة دعت
عىل مرأ ي ومسمع من العلامء وإقرار به ،أو إفتاء بجوازه ومرشوعيته ومن
ذلك املسألتان التاليتان :
األوىل  :منع الناس من إحياء األرض املوات إال بإذن من ويل األمر ،
ومنع املحاكم الرشعية من إصدار حجج استحكام بذلك ملن أدعى إحياء
أرض بعد عام 1386هـ مع أن إحياء األرض املوات جائز رشعا لقوله :
رسائل شرعية متنوعة

« من أحيا أرضا ميتة فهي له » وإنام عمل بذلك مراعاة ملصلحة البالد .
الثانية  :ما صدر من جملس هيئة كبار العلامء منذ سنوات من أن لويل
أمر هذه البالد منع من أدى فريضة احلج من التنفل به قبل ميض مخس
سنوات  ،وجرى العمل بذلك  ،مع أن التنفل باحلج كل عام أمر مندوب
إليه  ،لكن اقتىض ما يدعو إىل املنع من ذلك سياسة رشعية حتقيقا ملصلحة
عظيمة للمسلمني  ،ودرءا ملفاسد كثرية تنجم عن كثرة املتنفلني باحلج كل
عام .
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ولإلمام ابن القيم رمحه اهلل كالم نفيس يف كتابه ( الطرق احلكمية )
بني فيه مرشوعية منع الناس من أشياء مباحة ملصلحة تقتيض ذلك  ،أو
رضورة تدعو إليه  ،وأن العمل بذلك من السياسة الرشعية اجلزئية التابعة
للمصالح فتقيد هبا زمانا  ،ومكانا من غري أن يكون ذلك قاعدة مطردة يف
كل زمان ومكان،وقد استدل عىل ذلك بأدلة عديدة وقضايا كثرية من عمل
اخللفاء الراشدين وغريهم  ،وقد رأيت نقل بعض كالمه رمحه اهلل ملا فيه من
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داللة ظاهرة وحجة ساطعة،حيث قال رمحه اهلل يف ص13وما بعدها :
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« السلطنة بالسياسة الرشعية  :أنه هو احلزم  ،وال خيلو من القول به
إمام  ،فقال شافعي  :ال سياسة إال ما وافق الرشع  .فقال ابن عقيل :
السياسة ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الصالح  ،وأبعد عن
الفساد  ،وإن مل يضعه الرسول  ، وال نزل به وحي  ،فإن أردت « إال ما
وافق الرشع » أي مل خيالف ما نطق به الرشع  :فصحيح  .وإن أردت  :ال
سياسة إال ما نطق به الرشع  :فغلط  ،وتغليط للصحابة  ،فقد جرى من
رسائل رشعية متنوعة

اخللفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما ال جيحده عامل بالسنن  .ولو مل يكن
إال حتريق عثامن املصاحف  ،فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه عىل مصلحة األمة ،
وحتريق عيل  الزنادقة يف األخاديد فقال :
ملا رأيت األمر منكــــرا

أججت ناري ودعوت قنربا

ونفي عمر بن اخلطاب  لنرص بن حجاج  .اهـ
وهذا موضع مزلة أقدام  ،ومضلة أفهام  ،وهو مقام ضنك  ،ومعرتك
صعب  ،فرط فيه طائفة فعطلوا احلدود  ،وضيعوا احلقوق ،وجرؤا أهل
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الفجور عىل الفساد وجعلوا الرشيعة قارصة ال تقوم بمصالح العباد ،
حمتاجة إىل غريها  ،وسدوا عىل نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة
احلق والتنفيذ له  ،وعطلوها  ،مع علمهم وعلم غريهم قطعا  :أهنا حق
مطابق للواقع  ،ظنا منهم منافاهتا لقواعد الرشع  ،ولعمر اهلل إهنا مل تناف ما
جاء به الرسول  ، وإن نفت ما فهموه هم من رشيعته باجتهادهم ،
والذين أوجب هلم ذلك  :نوع تقصري يف معرفة الرشيعة  ،وتقصري يف معرفة
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الواقع  ،وتنزيل أحدمها عىل اآلخر  ،فلام رأى والة األمور ذلك  ،وأن
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الناس ال يستقيم هلم أمر إال بأمر وراء ما فهمه هؤالء من الرشيعة أحدثوا
من أوضاع سياستهم رشا طويال  ،وفسادا عريضا ،فتفاقم األمر  .وتعذر
استدراكه  ،وعز عىل العاملني بحقائق الرشع ختليص النفوس من ذلك ،
واستنقاذها من تلك املهالك .
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينايف
حكم اهلل ورسوله  ،وكال الطائفتني أتيت من تقصريها يف معرفة ما بعث اهلل
رسائل شرعية متنوعة

به رسوله  ،وأنزل به كتابه  ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل رسله  ،وأنزل
كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات ،
فإن ظهرت أمارات العدل  ،وأسفر وجهه بأي طريق كان  :فثم رشع اهلل
ودينه  ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم و أعدل أن خيص طرق العدل
وأماراته وأعالمه بيشء  ،ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة  ،وأبني
أمارة  :فال جيعله منها  ،وال حيكم عند وجودها وقيامها بموجبها  ،بل قد
بني سبحانه وتعاىل بام رشعه من الطرق  :أن مقصوده إقامة العدل بني
عباده  ،وقيام الناس بالقسط  :فأي طريق استخرج هبا العدل والقسط فهي
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من الدين  ،ليست خمالفة له .
فال يقال  :إن السياسة العادلة خمالفة ملا نطق به الرشع  ،بل هي
موافقة ملا جاء به  ،بل جزء من أجزائه  ،ونحن نسميها سياسة تبعا
ملصطلحكم  ،وإنام هي عدل اهلل ورسوله  ،ظهر هبذه األمارات
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والعالمات  ،فقد حبس رسول اهلل يف هتمة وعاقب يف هتمة ملا ظهرت
أمارات الريبة عىل املتهم  ،فمن أطلق كل متهم وح ّلفه ّ
وخىل سبيله – مع
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علمه باشتهاره بالفساد يف األرض  ،وكثرة رسقاته  ،وقال ال آخذه إال
بشاهدي عدل – فقوله خمالف للسياسة الرشعية  ،وقد منع النبي  الغال
من الغنيمة سهمه  ،وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده  ،ومنع القاتل من
السلب ملا أساء شافعه عىل أمري الرسية فعاقب املشفوع له عقوبة للشفيع ،
وعزم عىل حتريق بيوت تاركي اجلمعة واجلامعة .
رسائل رشعية متنوعة

وأضعف الغرم عىل السارق ما ال قطع فيه  ،ورشع فيه جلدات ،
نكاال وتأديبا  ،وأضعف الغرم عىل كاتم الضالة عن صاحبها  ،وقال يف
تاركي الزكاة  « :إنا آخذوها منه وشطر ماله  ،من عزمات ربنا » وأمر بكرس
دنان اخلمر  ،وأمر بكرس القدور التي طبخ فيها اللحم احلرام  ،ثم نسخ
عنهم الكرس  ،وأمرهم بالغسل  ،وأمر عبد اهلل بن عمرو بتحريق الثوبني
املعصفرين  ،فسجرهبام التنور  ،وأمر املرأة التي لعنت ناقتها أن ختيل سبيلها،
وأمر بقتل شارب اخلمر بعد الثالثة والرابعة ومل ينسخ ذلك  ،ومل جيعله حدا
البد منه  ،بل هو بحسب املصلحة إىل رأي اإلمام  ،ولذلك زاد عمر  يف
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احلد عن األربعني  ،ونفي فيها  ،وأمر النبي  بقتل الذي كان يتهم بأم
خيص تركه  ،وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت
ولده  ،فلام تبني أنه
ّ
اجلارية برأسها أنه رضخه بني حجرين  ،فأخذ  ،فأقر  ،فرضخ رأسه  ،وهذا
يدل عىل جواز أخذ املتهم إذا قامت قرينة التهمة  ،والظاهر  :أنه مل يقم عليه
بينة  ،وال أقر اختيارا منه للقتل وإنام هدد أو رضب .
فصل  :وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف ملن طلبه .
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فمن ذلك  :أن أبا بكر ريض اهلل عنه حرق اللوطية وأذاقهم حر النار
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يف الدنيا قبل اآلخرة  ،وكذلك قال أصحابنا  :إذا رأى اإلمام حتريق اللوطي
فله ذلك  ،فإن خالد بن الوليد ريض اهلل عنه كتب إىل أيب بكر الصديق
ريض اهلل عنه إنه وجد يف بعض نواحي العرب رجال ينكح كام تنكح املرأة ،
فاستشار الصديق أصحاب رسول اهلل  وفيهم عيل بن أيب طالب ريض
اهلل عنه وكان أشدهم قوال  ،فقال  :إن هذا الذنب مل تعص به أمة من األمم
إال واحدة  ،فصنع اهلل هبم ما صنع كام قد علمتم أرى أن حيرقوا بالنار ،
رسائل شرعية متنوعة

فكتب أبو بكر إىل خالد « أن حيرق » فحرقه .ثم حرقهم عبد اهلل بن الزبري،
ثم حرقهم هشام بن عبد امللك  ،وحرق عمر بن اخلطاب  حانوت اخلامر
بام فيه  ،وحرق قرية يباع فيها اخلمر ...
وحلق عمر رأس نرص بن حجاج ونفاه من املدينة ؛ لتشبيب النساء
به ،ورضب صبيغ بن عسل التميمي عىل رأسه ملا سأل عام ال يعنيه ،
وصادر عامله  ،فأخذ شطر أمواهلم  ،ملا اكتسبوها بجاه العمل  ،واختلط ما
خيتصون به بذلك  ،فجعل أمواهلم بينهم وبني املسلمني شطرين .
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وألزم الصحابة أن يقلوا احلديث عن رسول اهلل  ملا اشتغلوا به عن
القرآن سياسة منه  ،إىل غري ذلك من سياساته التي ساس هبا األمة . 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل  :ومن ذلك إلزامه للمطلق
ثالثا بكلمة واحدة بالطالق  ،وهو يعلم أهنا واحدة  ،ولكن ملا أكثر الناس
منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به  ،ووافقه عىل ذلك رعيته من الصحابة  ،وقد
أشار هو إىل ذلك فقال  « :إن الناس قد استعجلوا يف يشء كانت هلم فيه أناة
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فلو أنا أمضيناه عليهم ؟ فأمضاه عليهم ليقلوا منه . »...
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ومن ذلك  :اختياره للناس اإلفراد باحلج ليعتمروا يف غري أشهر احلج
فال يزال البيت احلرام مقصودا  ،فظن بعض الناس أنه هنى عن املتعة  ،وأنه
أوجب اإلفراد وتنازع يف ذلك ابن عباس وابن الزبري  ،وأكثر الناس عىل
ابن عباس يف ذلك  ،وهو حيتج عليهم باألحاديث الصحيحة الرصحية  .فلام
أكثروا عليه قال « :يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السامء  ،أقول لكم :
قال رسول اهلل  ، وتقولون :قال أبو بكر وعمر » وكذلك ابنه عبد اهلل
رسائل رشعية متنوعة

كانوا إذا احتجوا عليه بأبيه يقول  « :إن عمر مل يرد ما تقولون  ،فإذا أكثروا
عليه  ،قال  :أفرسول اهلل  أحق أن تتبعوا أم عمر» ؟ .
واملقصود  :أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب املصلحة  ،وخيتلف
باختالف األزمنة  ،فظنها من ظنها رشائع عامة الزمة لألمة إىل يوم القيامة،
ولكل عذر وأجر  ،ومن اجتهد يف طاعة اهلل ورسوله فهو دائر بني األجر
واألجرين .
وهذه السياسة التي ساسوا هبا األمة وأضعافها هي من تأويل القرآن
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والسنة  ،ولكن هل هي من الرشائع الكلية التي ال تتغري بتغري األزمنة  ،أم
من السياسات اجلزئية التابعة للمصالح  ،فتتقيد هبا زمانا ومكانا » أهـ كالم
ابن القيم رمحه اهلل .
فهذا ما ظهر يل من حكم هذه املسألة  ،واهلل أسأل أن يلهمنا
الصواب  ،وأن يوفقنا للسداد  ،وأن جينبنا الزلل يف القول والعمل إنه ويل
ذلك والقادر عليه .
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وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .
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