
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (ة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوكلسلس)

 ع السلطة شرطيا أو في أعمال أخرىحكم العمل مجواب سؤال 

 ابو ياسرإلى 

 

 :السؤال

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

سلطة الضرار  ة،لينا في هذه السلطت  باعلم بأننا قد أسكن في مدينة خليل الرحمن والكل يعندي سؤال أخي أنا 

 :سؤالي من شقين .وواقعها معروف

 .فيهم شرطي السير نبم ،أي ال يجوز ،ثمآجهزتها ألى إهل جميع من ينتسب : األول

 الخ...يط والقصيرمن أصحاب الحرف كالبناء والبل( في مقراتهم)ما حكم من يعمل عندهم : الثاني

 .والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 

 : الجواب

 وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

 ...بالنسبة للعمل شرطياً عند السلطة -1

َرْيَرَة َقااَل : أخرج أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه، واللفظ ألبي يعلى -  َقالَ : عن َعْن أَبِي َسِعيٍد، َوأَِبي ه 

ِ َصلهى هللا  َعلَْيِه َوَسلهمَ  ول  هللاه ُموَن ِشَراَر النَّاِس، »: َرس  اِس َزَماٌن َيُكوُن َعلَْيُكْم أَُمَراُء ُسَفَهاُء ُيَقدِّ لََيأْتَِينَّ َعلَى النَّ

ََلَة َعْن َمَواقِيتَِها، َفَمْن أَْدَرَك َذلَِك  ُروَن الصَّ ا َوََل َجابًِيا َوَيْظَهُروَن بِِخَياِرِهْم، َوُيَؤخِّ ِمْنُكْم، َفََل َيُكوَننَّ َعِريًفا َوََل ُشْرِطي ً

الرسول صلى هللا عليه وسلم فيه عن هذه األربعة تحت حكم األمراء السفهاء بشكل  ىهذا الحديث ينه. «َوََل َخاِزًنا

 .مطلق

َماَن َفََل  َفَمنْ »: ولكن أخرج الطبراني في الصغير واألوسط عن أبي هريرة الرواية التالية - أَْدَرَك ِمْنُكْم َذلَِك الزَّ

ا ، أي أن النهي مقيهد ألن الالم لالختصاص، «َفََل َيُكوَننَّ لَُهمْ »: ، فقال»َيُكوَننَّ لَُهْم َجابًِيا، َوََل َعِريًفا، َوََل ُشْرِطي ً

ص بهم، والدوائر األمنية وهذا يعني أن النهي في الحديث الثاني متعلق بالعمل لهؤالء الحكام مثل الحرس الخا

 ...الخاصة بحمايتهم، وكذلك الخازن ألموالهم ونحو ذلك من الدوائر األمنية الخاصة بالحكام

أجهزة الشرطة وألن القواعد األصولية تنص على حمل المطلق على المقيد، فإذن يكون النهي متعلقاً بالعمل في 

كالحرس الخاص لرئيس السلطة وأعوانه، وخزنة أموالهم، وشرطة أمن الدولة ... الخاصة بحماية الحكام وأمنهم

 .ونحو ذلك



وبطبيعة الحال فالجواز ال يعني ظلم الناس أو أكل حقوقهم، بل تحري . وأما أجهزة الشرطة األخرى العادية فيجوز

 .ولذلك فشرطي السير وأمثاله جائز عمله... جهزة الشرطة بل في كل دائرةالحق في العمل، وهذا ليس فقط في أ

أما األعمال األخرى كأن يكون أجيراً عندهم في البناء والتبليط والقصارة، فجائز ألن عقد اإلجارة جائز مع  -2

أخرج ابن . الخاصةالمسلم وغير المسلم في األعمال المباحة إال في حالة الحرب الفعلية، فلها أحكامها الشرعية 

ا َفَخَرَج َيْلَتِمُس َعَمًَل ُيصِ »ماجه َعْن اْبِن َعبهاٍس َقاَل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َخَصاَصٌة َفَبلََغ َذلَِك َعلِي ً ِ َصلَّى َّللاَّ يُب أََصاَب َنبِيَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 
ِ َصلَّى َّللاَّ َفأََتى ُبْسَتاًنا لَِرُجٍل ِمْن اْلَيُهوِد َفاْسَتَقى لَُه َسْبَعَة َعَشَر َدْلًوا ُكلُّ  فِيِه َشْيًئا لُِيقِيَت بِِه َرُسولَ َّللاَّ

ِ َصلَّى َرهُ اْلَيُهوِديُّ ِمْن َتْمِرِه َسْبَع َعَشَرَة َعْجَوًة َفَجاَء بَِها إِلَى َنبِيِّ َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َدْلٍو بَِتْمَرٍة َفَخيَّ
، وأخرج «َّللاَّ

وهو دليل على جواز اإلجارة في األعمال المباحة مع المسلم غير الملتزم ما دام يجوز مع غير الترمذي،  نحوه

 .فاإلجارة جائزة عند السلطة في األعمال المباحة. المسلم

 

 أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 هـ1141 الفرد رجب 22
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 :الفيسبوك رابط الجواب من صفحة األمير على

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173078036193615&set=a.15443922

4724163.1073741827.154433208058098&type=1&relevant_count=1 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173078036193615&set=a.154439224724163.1073741827.154433208058098&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173078036193615&set=a.154439224724163.1073741827.154433208058098&type=1&relevant_count=1

