
 

 

            KALSOONI INTEE LE, EG BAA LAGU QABI KARAA HADALADA SH XASSAAN  

                                                         UU KASOO GUURIYO CULIMADA 

أجمعين، وصحبه آله وعلى األمين، رسوله على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد  

وبعد،،، الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن  

Waa qormadeenii labaad  ee aan uga hadlayney hadalada Sh Xassaan Xuseen{ وإيانا هللا هداه"    uu  

kasoo guuriyo Culimada iyo sida uu ugu ciyaaray, amaanadii Cilmiga  ahaydna uusan ugudan 

siday ahayd. 

 Waxaan qormadeenii koowaad kusoo qaadanay  hadalkii uu kasoo guuriyay {  أبو الحرمين إمام 

الجويني المعالي  } waxaan soo tilmaanay sida Sh Xassaan  usoo guuriyay warkaas  iyo sidii saxda 

ahayd. 

Waxaan qormadeena labaad ee maanta kusoo qaadan doonaa insha-Allaah  labo hadal uu 

kasoo guuriyay Culimada iyo sida uu  ugu ciyaaray, waxaana kamid ah. 

1- hadal uu kasoo guuriyay              {  بكر أبو بالقاضي المشهور محمد بن هللا عبد بن محمد ،  الحافظ العالمة اماإلم 

المالكي اإلشبيلي األندلسي  العربي ابن      Wuxuuna usoo guuriyay sida tan, wuxuuna ku qoray fatwadii uu 

udiray reer kismaayo boga 21—22. 



 

 

 

 

 ما عنهم يكف أن في جزاء عليه فعرضوا بمصالحهم، ويقوم أمورهم، في ينظر ملكا وكان:) العربي ابن وقال

 فرجتهم، وسد بيضتهم، حفظ في الخلق بحماية يقوم أن فرض الملك وعلى ومأجوج، يأجوج عادية من يجدونه

 أكلتها لو حتى ونظره، يده تحت خزنتهم يجمعها التي وحقوقهم عليهم، تفيء التي أموالهم من ثغرهم وإصالح

 فإذا لهم النظر حسن وعليه أموالهم، من ذلك جبر عليهم لكان العوارض، واستوفتها المؤن، وأنفدتها الحقوق،

 ذلك يغن لم فإن أموالهم، قبل أنفسهم بذلوا أمرا الحوادث فأطلعت صفرا وبقيت الخزانة ذخائر هذا بعد فنيت

تدبير بأحسن وتصرف تقدير، على منهم تؤخذ فأموالهم . 

 اخدموا أي بقوة، فأعينوني إليكم أحتاج وإنما إليه، أحتاج لست: قال المال عليه عرضوا لما القرنين ذو فهذا

 أجرة أخذوها إن وأنهم دونهم، تغني ال األموال أن ورأى عندكم؛ والرجال عندي األموال فإن معي، بأنفسكم

 :)3/343) له القرآن أحكام( أولى األبدان بخدمة التطوع فكان باألخذ، عليهم فعاد إليه، يحتاج مما ذلك نقص

Sh Xassaan Xuseen( هللا هداه ) hadalka imaamka sida uu ahaa umawada keenin ee dhexda waxa uu kasaaray 

3 shardi uu imaamku ku xiray(  الضرائب مسألة ) oo ah goormaa ayay dowlada muslimka ah u banaan 

tahay in ay shacabkeeda ka qaado xoolo aan ahayn kii xaqa loogu lahaa , waana Mas,alo 

Culimadu ku kala aragti duwan yihiin, qolo ogol oo shuruud ku xidhay iyo kuwa diidan una arka 

inay xaaraam tahay, mana ahan mowduuceena inaan mas,aladaas hada ka hadlo, laakin waxaan 

rabay inaan idin bidhaamiyo  si aad u fahantaan waxa meesha laga saaray. 

Bal ila fiiriya  waxa uu sh Xassaan meesha ka tuurey , waa kan hadalka imaamka oo 

dhamaystiran, waxa uuna imaamka fasirayay aayada 94 ee suuratul kahf ee ka hadlaysey qisadii 

(dul qarnayn iyo qolo ka baqanaysey dhibka ومأجوج يأجوج  ). 

 [األرض يف مفسدون ومأجوج يأجوج إن القرنني ذا يا قالوا تعاىل قوله ]

 [ .49: الكهف]{ سدا وبينهم بيننا جتعل أن على خرجا لك جنعل فهل 

 يكف أن يف جزاء عليه فعرضوا مبصاحلهم، ويقوم أمورهم، يف ينظر ملكا وكان واألجرة، اجلزاء: اخلرج: واحدة مسألة فيها

 وإصالح فرجتهم، وسد بيضتهم، حفظ يف اخللق حبماية يقوم أن فرض امللك وعلى ومأجوج، يأجوج عادية من جيدونه ما عنهم

 املؤن، وأنفدهتا احلقوق، أكلتها لو حىت ونظره، يده حتت خزنتهم جيمعها اليت وحقوقهم عليهم، تفيء اليت أمواهلم من ثغرهم

 :شروط بثالثة وذلك هلم، النظر حسن وعليه أمواهلم، من ذلك جرب عليهم لكان العوارض، واستوفتها

 .عليهم بشيء يستأثر أال: األول

 .فيعينهم منهم احلاجة بأهل يبدأ أن: الثاين

 أمرا احلوادث فأطلعت صفرا وبقيت اخلزانة ذخائر هذا بعد فنيت فإذا ،منازهلم مقدار على بينهم العطاء يف يسوي أن: الثالث

 .تدبري بأحسن وتصرف تقدير، على منهم تؤخذ فأمواهلم ذلك يغن مل فإن أمواهلم، قبل أنفسهم بذلوا



 

 

 فإن معي، بأنفسكم اخدموا أي بقوة، فأعينوين إليكم أحتاج وإمنا إليه، أحتاج لست: قال املال عليه عرضوا ملا القرنني ذو فهذا

 فعاد إليه، حيتاج مما ذلك نقص أجرة أخذوها إن وأهنم دوهنم، تغين ال األموال أن ورأى عندكم؛ والرجال عندي األموال

 . أوىل األبدان خبدمة التطوع فكان باألخذ، عليهم

Hadalkan waxaan kasoo guuriyay  

393-ص 3-العريب،ج بن بكر إليب القرآن أحكام   

لبنان - بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر  

م 3003 - هـ 4939 الثالثة،: الطبعة  

Inta aan caseeyey xariiqdana aan hoosta ka saaray waa inta uu sh xassaan ka tuurey hadalka 

imaamka. 

Su,aasha is waydiinta mudan waxay tahay Sh Xassaan muxuu uga jaray hadalka imaamka 

shuruudii uu ku xidhay Mas,alada, sow ma,ahan khiyaano lagu sameeyey Amaanadii Cilmiga , 

sow daliil uma ahan inay jirto diin yari , xalaal miirasho la,aan 

             

                                                                                                                     ( والعافية العفو اهلل نسأل ). 

2- Hadalkan labaadna waxa uu kasoo guuriyay 

اإلشبيلي المالكي القيسي منظور بن محمد بن أحمد بن محمد بكر وأب القاضي بن أحمد القاسم أبو إشبيلية قاضي  .  

 

وجاللة علم بيت من ، محتشم محدث ، إمام فقيه  

Sh Xassaan  wuxuu hadalkan ku qoray Fatwadii uu u diray reer kismaayo boga 21,waxa uu hadalka 

sheekha kajaray shuruud shan ah oo ku xidhnayd jawaadta Ibnu Manduur, walow uu dib ka keeney  

shuruudaas shanta ah  boga 38 ee fatwada reer kismaayo uu udiray,laakin hadana shuruudii uu dib ka 

keeney waxa uu kajaray labo xadiith uu shiikhu keeney iyo hadal yar oo raacsanaa,waxaa laga yaabaa 

inuu arinkaas u cuskaday in axaadiistas ay yihiin kuwa daciif ah hase ahaatee taasi cudurdaar ma aha. 

Maxaa yeelay amaanada Cilmiga waxay kujirtay inuu wada keeno hadalka sheekha oo dhan oo ay 

kujiraan axaadiistaas daciifka ah kadibna uu cadeeyo dacfigooda, dhanka kale iyadooba ay jirto in Culimo 

muxaqiqiin ah ay qabaan in Axaadiistaas saxiix yihiin ama Xasan yihiin. 



 

 

 Sida saxda ah waxay tahay Culimadana dhaqan u ah,  amaanada Cilmigana ay ku jirto  in uu hal mar soo 

wada guuriyo hadalka sheekha oo dhan oo aan lakala nuqsaaminin, waa kan sida sh xassaan usoo 

guuriyay hadalka Ibnu Manduur  :- 

 والسنة القرآن أوجبه وما بالزكاة، يطالبون وإمنا بالشرع، واجبة غري مبغارم املسلمون يطالب أال األصل نإ)

 ومصاحل جند من له حيتاج وما الوطن، محل به أمكن ما وهكذا املال، بيت يرثه من وارث والركاز كالفيء

 فيوزع وعدة حرب آلة من إليه حيتاج وما اجلند أرزاق عن املال بيت عجز فإذا اإلسالم، ثلم وسد املسلمني

 ذا يا قالوا} تعاىل قوله من ويستنبط احلكم هذا خيرج: يقال ذلك وعند ذلك، من إليه حيتاج ما الناس على

 املعيار( . سدا وبينهم بيننا جتعل أن على خرجا لك جنعل فهل األرض يف مفسدون ومأجوج يأجوج إن القرنني

(44/431 ).   

Sida aad u jeedaan waxa uu ka jaray shuruudii shanta ahayd ee ku xidhnayd mas,aladan hadii la 

jarana uu soo baxay macno kale oo ah in ay banan tahay marwalba in dadka xoolahooda laga 

qaadi karo bilaa shardi hadii loo baahdo, waa kan hadalka Ibnu Manduur oo dhamaystiran.  

Sheekha  waxaa la waydiiyay mas,alada ah ( الرعية على الخراج فرض حكم  ) waxa uu ku jawaabay sida 

tan: 

 يطالب أال األصل أن- التوفيق وباهلل- اجلواب اهلل، رسول على والسالم والصالة تعاىل، هلل احلمد: فأجاب

 وارث والركاز كالفيء والسنة القرآن أوجبه وما بالزكاة، يطالبون وإمنا بالشرع، واجبة غري مبغارم املسلمون

 اإلسالم، ثلم وسد املسلمني ومصاحل جند من له حيتاج وما الوطن، محل به أمكن ما وهكذا املال، بيت يرثه من

 من إليه حيتاج ما الناس على فيوزع وعدة حرب آلة من إليه حيتاج وما اجلند أرزاق عن املال بيت عجز فإذا

 ومأجوج يأجوج إن القرنني ذا يا قالوا} تعاىل قوله من ويستنبط احلكم هذا خيرج: يقال ذلك وعند ذلك،

 :بشروط إال هذا جيوز ال لكن { اآلية ...خرجا لك جنعل فهل األرض يف مفسدون

 عليه اهلل صلى لقوله شيء عليهم يفرض أن جيز مل به يقوم ما املال بيت يف كان فلو احلاجة، تتعني أن األول

 وهذا«  َمْكٍس َصاِحُب اجَلّنَة َيْدُخل ال» : وسلم عليه اهلل صلى وقال. « ِجْزَية ُمْسِلٍم على َلْيَس» : وسلم

 .ظلمًا املال إغرام إىل يرجع

 ال من يعطي أن وال سرف، يف ينفقه أْن وال املسلمني، دون به يستأثر أن جيوز وال بالعدل، فيه يتصرف أن الثاين
 .يستحق مما أكثر أحدًا يعطي وال يستحق،

 .الغرض حبسب ال واملصلحة احلاجة حبسب مصرفه يصرفه أن الثالث



 

 

 يغرم فال قليل شيء َلُه أْو له شيء ال ومن إجحاف، وال ضرٍر غري من قادرًا نكا من على الغرم يكون أن الرابع

 .شيئًا

    يوزع فال املال، بيت يف ما على لزيادة فيه يفتقر ال وقت جاء فرمبا وقت، كل يف هذا يتفقد أن اخلامس

Hadalkan waxaan kasoo guuriyay  

والمغرب واالندلس إفريقية أهل فتاوى عن المغرب والجامع المعرب المعيار  

431-431/ص 44/ج الونشريسي يحيى بن أحمد العباس ألبي  

Sida aad u jeedaan Sh Xassaan waxa uu jaray shuruudii ku xidhnayd mas,aladan, sidoo kale  

waxaad hadalka sheekha ka fahmi kartaan in jawaabtiisa ay ku xidhan tahay shuruudaas. 

Waxaan si naba u banaaneyn oo xaaraam ah in hadalka laga soo guurinayo Culimada lakala jaro. 

 Su,aasha ay mudan tahay in la waydiiyo Sh Xassaan waxay tahay:  makuu banaan tahay sh xassaanow 

inaad jarjarato hadalka Culimada, mase waxa aad ka wayday sida uu yahay ayaad kasoo saari rabtaa?  

Halkan waxaa inoogu dhamaatay qaybtii labaad  waa inoo  qaybtii sadexaad insha-Allaah 

 

     علي راجي حذيفة هللا في أخوكم

 وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم

 


