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 .((أول نفاق املرء طعنه عىل إمامه)) :قال أبو الدرداء 

  [.7/48البيهقي يف الشعب ] رواه

 

يا بني احفظ عني ما أوصيك به: إمام عدل  )) :البنه  قال عمرو بن العاصو

وأسد حطوم خري من إمام ظلوم، وإمام ظلووم شوووم خوري مون  ،خري من مطر وبل

 .((فتنة تدوم

 [.176/ 1]اآلداب الرشعية واملنح املرعية 

 

من السونة أ  يوو ر أعبعوة: العواذ، و و )): [106وقال طاووس بن كيسان رمحه اهلل ]ت:

  .((الويبة، والسلطا ، والوالد

  .[20133عبد الرزاق يف املصنف برقم ] رواه

 

ال يزال الناس بخوري )): هـ[283]ت: قال سهل بن عبد اهلل التسرتي رمحه اهللو

ما عظموا السلطا  والعلامء، فإ ا عظموا هذين أصول  ا  ننيواهو وأخوراهو، وإ ا 

 .((وأخراهو استخفوا هبذين أفسد ننياهو

 [. 260/ 5]تفسري القرطبي 

 

[: 46هــ[ يف ويـيته لولد ـه ]ص:474قال أبو الوليد الباجي رمحـه اهلل ]ت:

فإ  السلطا  اجلائر الظاذ أعفق بالناس من الفتنوة  فالتزما الطاعة، ومالزمة اجلامعة؛))

   .((وانطالق األيدي واأللسنة
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 والصالة والسالم عل نبينا حممد وآله ويحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني

   :وبعد

عـ   واجلامعة مع والة أمرهم مـنهج  عـدل  وسـي   قـوم فإن منهج أهل السنة

تباع ولزوم األثر كام هو شأهنم يف سـارر أمـور الـد ن، فهـم  قتـدون وال أساس اال

ــدعون، وال  عارةــون ســنة رســول اهلل  ــون وال  بت ــدون، و تبع ــو م   بت بعق

 .وأفكارهم وأهوارهم

وقد علم بالرضورة من د ن اإلسـالم أنـه ال د ـن بال بةامعـة، وال مجاعـة بال 

 .بسمع وطاعة بالبإمامة، وال بمامة 

هو يلو  مون أموعنوا ))يف األمراء: هـ[ 110]ت:قال احلسن البرصي رمحه اهلل 

 مخسا: 

 .اجلمعة .1

 .واجلامعة .2

 .والعيد  .3

 .والثغوع .4

 واحلدون  .5

                                 
 شـي  اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللل ،قاعدة خمترصة يف وجوب طاعة اهلل ورسوله ووالة األمور (1)

 [. 3]ص:  حفظه اهلل لشي  عبد الرزاق البدر، تقد م: اهـ[728]ت:

 ويف سنده انقطاع. .[257الدارمي ] رواه جاء نحو ذلك عن عمر  (2)
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وا  ما يستقيو الدين إال هبو، وإ  جاعوا وظلموا، وا  ملا يصل  ا  هبو أكثور  

   .((مما يفسدو ، مع أ  وا  إ  طاعتهو لغيظ وأ  فر تهو لكفر

مثل اإلسالم والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود واألطناب واألوتاد، و

واألوتـاد النـاس، ال  صـلح فالفسطاط اإلسالم، والعمود السـلطان، واألطنـاب 

 .بعضه بال ببعض

ال بد للناس مون )): رمحه اهلل ب اس بن معاو ةعن  وأخرج البيهقي يف الشعب

 ثالثة أشياء: 

 .ال بد هلو من أ  تؤمن سبلهو .1

 .وخيتاع حلكمهو حتى يعدل احلكو فيهو .2

 .وأ  يقام هلو الثغوع التي بينهو وبني عدوهو  .3

فإ  هذه األشياء إ ا  ام هبا السلطا  احتمل النواس موا سوول  لوك مون أثور   

 .((السلطا ، وكل ما يكرهو 

يف بـدارع السـلك يف طبـارع [ هــ896]ت: قال ابن األزرق املـالكي رمحـه اهلل

: )بن الطاعة له أيل عظيم من أيول الواجبات الد نية، حتى أدرجها األرمة امللك

يف مجلة العقارد اإل امنية، وبن كانت من فن الفقه، لنزاع بعض املبتدعة فيام هـي مـن 

                                 
  [.119/ 9[، الدرر السنية يف األجوبة النةد ة ]117/ 2( جامع العلوم واحلكم ]1)

 ،  عني به كفر دون كفر. ((لكفر))قوله:

 [.54/ 1]عيون األخبار انظر: . رمحه اهلل ( قاله كعب األحبار2)

 .[7103]( برقم 3)
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 .لوازمه، وهو اإلمامة، وجعلوها لذلك من فصول رسم اإلمامة(

من أيول أهل السنة واجلامعة ذكرها  و كفي استدالال أن طاعة والة األمور

هــ[ يف بمجـاع السـلف يف 280كالكرمـا  رمحـه اهلل ]ت: كل من كتب يف االعتقاد

  .وغريمها هـ[ يف الرسالة الوافية444، والدا  رمحه اهلل ]ت: االعتقاد

األدلة الرشعية يف بيـان يف هـ[ 1434]ت:قال الشي  عبد اهلل السبيل رمحه اهلل 

ونظرا ألمهية حقوق والة األمر ع  الرعية، وعظيم ما  م ) :راعي والرعيةحق ال

من حقوق وواجبات، اهتم أهل السنة واجلامعة بإ ضـاحها وبياهنـا، والتأكيـد عـ  

 رعا تها، والقيام هبا.

أهنـم نصـوا عـ  هـذه احلقـوق يف كتـب العقارـد  فمن مظاهر هـذا االهـتامم:

  والتوحيد.

أهل السنة واجلامعة يف هذا األمـر هـو مقتمـ مـا دل عليـه  وبينوا: أن مذهب

الكتاب والسنة، من وجوب: السمع والطاعة لوالة األمور بال أن  أمروا بمعصـية، 

  فإن أمروا بمعصية فال طاعة  م ؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

                                 
 [.77( ]ص: 1)

  فائد :( 2)

 : )بن النبي [115/ 1] هـ[ يف منهاج السنة النبو ة728قال شي  اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ]ت:

أمر بطاعة األرمة املوجود ن املعلومني الذ ن  م سلطان  قدرون به ع  سياسة الناس ال بطاعة معدوم وال 

 جمهول، وال من ليس له سلطان، وال قدرة ع  يشء أيال(.

 [.47-46]ص: (3)

 [.242-241]ص: (4)

 [.  25-24]ص:( 5)
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، ونـزع وحتر م اخلـروج علـيهمو رون: النصح والدعاء، وبعانتهم ع  احلق، 

الطاعة من أ دهيم، سواء كـانوا أرمـة عـدوال يـاحلني، ام كـانوا مـن أرمـة اجلـور 

 والظلم، ما دام أهنم مل خيرجوا عن داررة اإلسالم.

فإن الصرب ع  جور األرمة وظلمهم مع ما فيـه مـن ؛ر؛ فإنـه أخـف ؛را، 

السمع وأ رس خطرا من ؛ر اخلروج عليهم، و ذا جاء األمر  من الشارع بوجوب 

والطاعة، وحتر م اخلروج ع  األرمة والوالة، وبن جاروا وظلمـوا، بال أن  رتكبـوا 

كام نص أهل السنة واجلامعة ع  أن من حقوق والة األمور ع  الرعية:  كفرا بواحا.

بجال م، وتوقريهم، وتعظـيمهم يف النفـوس؛ ألن ذلـك أوقـع يف هيبـتهم، حتـى 

 حيذرهم أهل الفسق والفةور.

حذر أهل السنة واجلامعة من الوقيعة يف أعراض األرمة، والتـنقص  ـم، أو كام 

الدعاء عليهم؛ ألن هذه األمور من أسباب وجود الضغارن واألحقـاد بـني الـوالة 

 . والرعية، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع يف يفوف األمة(

، وقد تناوله عـدد وروالة األم مسألة: طاعةبيان وب ضاح  ويف هذه الور قات

                                 
الفاةــلة حمــا؛ة ألقتهــا الشــيخة  وأصوول هووذه الوعيقووا ( 1)

يف بيتها العامر باملد نـة النبو ـة، وقـد رتـب الرسـالة  

 عبد الكريو السهالوي عفا ا  عنه.وهذهبا ووثق نصويها جار الشيخة أم أمحد رمحها اهلل،  

ارامت بالدعوة بىل اهلل قوال وفعال ع  منهج السلف الصالح، و ا واألستاذة رمحها اهلل كانت من الق 

يلة وثيقة بكبار العلامء، ومشا   اململكة العربية السعود ة، وباخلصوص مشا   املد نة النبو ة، ترجع 

ن بليهم وتأخذ بمشورهتم، وقد تم  ا تدر س كثري من كتب العقيدة طيلة مكثها باملد نة النبو ة بعد جميئها م

 هـ.1421الرشقية سنة 

ومن الكتب املرشوحة، األيول الثالثة، والقواعد األربعة، وكشف الشبهات، وكتاب التوحيد، 
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من املصنفني املخالفني للحق بسبب تأثرهم ببعض األفكار املخالفة لتقر رات أهل 

                                                                                               
ومسارل اجلاهلية، والعقيدة الواسطية، وأيول السنة، وخمترص السرية، والرحيق املختوم، وكتاب الكبارر 

، وقد أوياها الشي  ابن باز رمحه اهلل بإعادة للذهبي، واألربعني النوو ة... وكثري من املحا؛ات املوسمية

تدر س كتاب التوحيد. وكان بيتها مفتوحا كل مجعة لتدارس يحيح البخاري، ومن مزا اها رمحه اهلل ربي 

النساء بالعلامء الكبار وبجال م. وقد تعدى عدد طالبتها داخل اململكة وخارجها أكثر من مخسة عرش ألف 

 طالبة.

ستاذة رمحها اهلل بني العلم والدعوة ونفع طالب العلم حتى سميت بأم السلفيني وقد مجع اهلل لأل

باحلةاز، وقد  رس  ا التدر س خارج البالد بأملانيا يف سفرهتا العالجية، ومل تنقطع عن التوجيه واإلرشاد 

ا   وع  مسريهتا والدعوة بىل التوحيد حتى يف آخر ساعة من عمرها رمحها اهلل وقد أثنى عليها كثري من املش

الدعو ة، قال شيخنا يالح السحيمي حفظه اهلل: )األخت الداعية سلوى حسن سبكي اخلزرجية 

معروفة لدي باالستقامة، وحسن اخللق، وسالمة التوجه، واحلرص عىل طلب العلو، والسري عىل األنصار ة 

ة واملوعظة احلسنة والتدر س، وقد ، و ا جهود طيبة يف الدعوة بىل اهلل تعاىل باحلكممنهج السلف الصال 

خترج ع   دهيا كثري من طالبات العلم، وأرى أهنا أهل ملا أسند بليها من عمل خريي، وأرى االهتامم بنرش 

 دروسها ليفيد منها طابات العلم(. 

صاحلة با لة نفسها وو تها يف تعليو وقال شيخنا سليامن الرحييل حفظه اهلل: )وقد عرفتها امرأة 

، كثرية السؤال عنه مع العطف الشد د ع  طالباهتا، واإلحسان بىل التوحيد والسنة، ومتواضعة للحق

 طالب العلم(. 

وقال شيخنا عايم القر ويت حفظه اهلل: )األستاذة سلوى بنت حسن السبكية اخلزرجية األنصار ة 

 ة، وكانت باذلة وقتها للعلم ونرش ، كانت تسكن املد نة النبومن فرائد العرص، عاملة وناعية سلفيةامرأة 

الدعوة السلفية، و ا طالبات عد دات من دول عد دة، وترشف ع  مدارس خارج اململكة، وكانت 

 شد دة العنا ة بالتوحيد والسنة، والرتبية وهتذ ب األخالق(.

اإلمام (، ويدق امرأ  يندع وجون مثلها: )هـ[1422]ت: وقال عنها الشي  مقبل الوادعي رمحه اهلل

أسأل اهلل أن  ((إين أخرب بمو  الرجل من أهل السنة وكأين أفقد بعض أعضائي))أ وب السختيا  يف قوله: 

  نزل ع  قربها شآبيب الرمحات.
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اتبـاع مـنهج السـلف يف ، والسالمة كل السالمة يف السنة واجلامعة جهال أو عمدا

  .باب اإلمامة

ليـك بآثـار مـن سـلف وبن ع: )هــ[157]ت: قال اإلمام األوزاعي رمحه اهلل

، فإن األمر  نةيل وأنـت زخرفوه بالقول، وبن وب اك ورأي الرجالرفضك الناس، 

 األيبها  ، ويف لفظ عند التيمي(. رواه البيهقي يف املدخلمنه ع  طر ق مستقيم

 ،وقف حيـ  وقـف القـوم ،فايرب نفسك ع  السنة: )يف احلةة يف بيان املحةة

فإنه  سعك مـا  ؛واسلك سبيل سلفك الصالح ،وكف عام كفوا عنه ،وقل فيام قالوا

 .(وسعهم

ما أثبت شيئا بغري علوو  و  ))القارل:  هـ[256]ت: ورحم اهلل اإلمام البخاري

 .((منذ عقلت

من يواب فمن اهلل وحده ال رش ك له، وما كان فيـه  هذه الور قات فام كان يف

من خطأ أو زلل فمن نفيس األمارة بالسوء ومن الشـيطان الرجيـل، وال حـول وال 

قوة بال باهلل العيل العظيم، وهو حسبي ونعم الوكيـل، عليـه توكلـت وبليـه أنيـب، 

                                 
( وفيه كتب انتقدها بعض الباحثني وبينوا وجه خمالفتها لتقر رات أهل السنة واجلامعة باحلةة 1)

 والبيان.

يف كتاب أسئلة الثورة للدكتور فهد الفهيد، كشف أبرز شبه كتاب أسئلة  انظر: اجلنا ة ع  اإلسالم

، ةوابي معاملة احلكام عند أهل السنة حفظه اهلل الثورة لعيل بابطني، كالمها بتقد م شيخنا يالح الفوزان

 واجلامعة خلالد الظفريي.

 [.119( ]ص:2)

(3[ )1/112]. 

 .[58لبخاري للنووي ]ص:ما متس بليه حاجة القاري لصحيح اإلمام ا( 4)
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 وهذا أوان الرشوع يف املقصود.

                                 
 هـ.1441يفر  11( وأعيد النظر يف الرسالة مع ز ادة حروف فيها  وم 1)
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 تعريف الطاعة لغة واصطالحا:

: مقا يس اللغةيف هـ[ 395]ت:قال ابن فارس رمحه اهلل تعريف الطاعة لغة:

 الطاء والواو والعني أيل يحيح واحد  دل ع  اإليحاب واالنقياد. [طوع)]

و قال   قال: طاعه  طوعه، بذا انقاد معه ومم ألمره. وأطاعه بمعنى طاع له.  

 .(ملن وافق غريه: قد طاوعه

لألحكام الرشعية، : هي انقياد القلب واجلوارح الطاعة يف االصطالح الرشعي 

، ومن أذن اهلل بطاعته من خلقه يف غري اهلل عز وجل وأوامر رسوله وامتثال أوامر 

 معصية

: )االستةابة واالنقياد ملا  أمر به ويل األمر و نهى لطاعة يف املعنى االصطالحيا

بام  وافق الطبـع عنه، وذلك بامتثال األمر والنهي دون منازعة ومعارةة، سواء أمر 

 .  وافقه برشط أن ال  أمر بمعصية(أو مل 

 :لغة واصطالحا تعريف ويل األمر

اليشـء، وويل عليـه، والوال ـة بالكرسـ اخلطـة الويل من ويل ويل لغة: التعريف 

 .واإلمارة والسلطان، وبالفتح الوال ة النرصة والنسب، وأوليته األمر، وليته ب اه

ةد النهي، وهو مصـدر أمـر علينـا: بذا ويل، واالسـم اإلمـر بالكرسـ، األمر: 

                                 
(1 )[3 /431.] 

 .[20( الطاعة وأنواعها يف القرآن الكر م للسحيبا  ]ص:2)

 [.9الطر قي ]ص: ببراهيم عبد اهلللدكتور ( طاعة ويل األمر ل3)

  [.243/ 40]تاج العروس  [،1344ص: ]( القاموس املحيي 4)
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 : أي قبل أمره.تمررو أمره أمرا وبمارا فا

 . قال: أمر فالن مستقيم، وأموره مستقيمة 

هو من  توىل أمر األمة و قـوم بتـدبري مجيـع شـؤوهنا،  :واملعنى العام لويل األمر

 وترص ف أمورها، ورعا ة مصاحلها

 تعريف اإلمامة لغة واصطالحا:

 تعريف اإلمامة يف اللغة:

وكّل مـن اقتدـَديب بـه، : )يف العنيهـ[ 170رمحه اهلل ]ت:قال اخلليل بن أمحد 

، والنبّي عليه الّسالم بمام األمة، واخلليفة: بمام م يف األمور فهو بمام   الرعية.وقددُّ

  . والقرآن: بمام املسلمني 

 (.واملصحف الذي  وةع يف املساجد  سمى اإلمام

ومن معا  اإلمامة: املثال وهو ما  متثل عليه، وبمام الغالم يف املكتب ما  تعلمه 

  وم.  كل

 .وتأيت بمعنى الطر ق الواسع، وبمعنى الدليل

 واإلمامة اصطالحا: 

  .هي الر اسة العامة يف الد ن والدنيا

                                 
 [.26/ 4]لسان العرب  [،68/ 10] تاج العروس [،297/ 10]( املحكم واملحيي األعظم 1)

 .[17:( طاعة والة األمر وأثرها يف الوقا ة من اجلر مة ملاجد القحطا  ]ص2)

 [.429/ 8]( العني 3)

ن فارس [، معةم مقا يس اللغة الب15/457[، هتذ ب اللغة لألزهري ]429-8/428العني ] (4)

[1/28]. 

 [.75( معةم مقاليد العلوم للسيوطي ]ص:5)
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)خالفة عن ياحب الرّشع يف  :هـ[ يف تارخيه808] قال ابن خلدون رمحه اهللو

 . حراسة الّد ن وسياسة الّدنيا(

غريه معنى ومتابعة غريه لـه وقيل: يفة حكمية توجب ملويوفها تقد مه ع  

  . حسا

وهـي ر اسـة عامـة يف : )وقال حممود بن بسامعيل اخلريبيتي يف الدرة الغـراء

 الد ن والدنيا، ال عن دعوة النبوة، فيخرج النبوة والقضاء(.

 .وهو من أمجع التعار ف وأسلمها

 .واملراد باإلمام كل قارم بأمور الناس

: )جيـوز أن  قـال هــ[ يف روةـة الطـالبني676اهلل ]ت:قال النـووي رمحـه 

 لإلمام: اخلليفة، واإلمام، وأمري املؤمنني...(.

وبذ قد بينا حقيقة هـذا : )تارخيههـ[ يف 808وقال ابن خلدون رمحه اهلل ]ت:

تسـمى  ،املنصب وأنه نيابة عن ياحب الرش عة يف حفظ الد ن وسياسة الـدنيا بـه

فأما تسميته بماما فتشبيها بإمام الصالة يف  ،والقارم به خليفة وبماما ،وبمامة ،خالفة

                                 
(1[ )1 /239.] 

 [.106/ 1الفواكه الدوا  ع  رسالة ابن أيب ز د القريوا  ] (2)

 [.109]ص: (3)

 [42ةوابي معاملة احلاكم عند أهل السنة للظفريي ]ص:( 4)

 [.6/116( فتح الباري ]5)

(6 )[10/49.] 

(7[ )1 /239.] 
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وأما تسميته خليفة فلكونـه خيلـف  ،و ذا  قال اإلمامة الكربى ،اتباعه واالقتداء به

  (.خليفة بإطالق وخليفة رسول اهلل :فيقال ،يف أمته  النبي

 زيان  بيا : 

 ألقاب اخلليفة: 

: يف األحكام السلطانيةهـ[ 458رمحه اهلل ]ت:قال أبو  ع   :اخلليفة .1

 (.، ألنه خليفة يف أمتهوأن  قال خليفة رسول اهلل  ، أن  سمى خليفة )وجيوز

هـ[ يف 676قال اإلمام النووي رمحه اهلل ]ت:  أمري املؤمنني: .2

ي أمريب املؤمنني عمر بن اخلطاب : )األذكار مِّ ن سد ، ال خالف يف ذلك وأّولد مب

  .(أهل العلمبني 

ى القارم بأمر ع  أنه  ونبه البغوي رمحه اهلل يف رشح السنة ال بأسب أن  دسمَّ

وإ  كا  خمالفاً لسري  أئمة العدل، لقيامه بأمر املسلمني: أمري املؤمنني، واخلليفة، 

 املؤمنني وسمع املؤمنني له.

يف [ 1307]ت:قال العالمة يد ق حسن خان رمحه اهلل  امللك: .3

كل من يار ملكا ألمر الرعية يف قطر أو بلد، أو مجيع  :امللك): ل الكرامةبكلي

 األقطار، وليس مستمدا لذلك من ملك آخر(.

 

                                 
 [. 57ص: ]حتر ر األحكام يف تدبري أهل اإلسالم [،28]ص:( 1)

 [.361]ص:( 2)

(3 )[14/75.] 

 [.52]ص:( 4)
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: هـ[ يف تدبري األحكام733: قال ابن مجاعة رمحه اهلل ]ت:السلطا  .4

فسمي السلطان سلطانا بما مللكته وقدرته، وبما لكونه حةة ع  وجود اهلل )

ألنه كام ال  ستقيم أمر اإلقليم بغري مدبر، فكذلك ال  ستقيم أمر العامل وتوحيده، 

أمر سلطانني يف بلد واحد؛ وما فيه من احلكم بغري مدبر حكيم، وكام ال  ستقيم

 ....فكذلك ال  ستقيم أن  كون للوجود ب ان

وقيل: وهو مشتق من السليي، ألنه  يضء بعدله وتدبريه ع  رعيته كام  يضء 

 .(يي بنوره ع  أهلهالسل

 واستعمل يف هذا البح  كلمة ويل األمر لورودها يف القرآن والسنة.

 حتذير وتنبيه:

عن رسول  وأما ملك األمالك فال  سوغ، وال جيوز رشعا حلد   أيب هر رة 

وأشيظوه عليوه، عجول كوا   أشيظ عجل عىل ا  يوم القياموة، وأخبثوه»: قال اهلل 

 . رواه مسلم «يسمى ملك األمالك، ال ملك إال ا 

 .((أخنى)):  ويف لفظ للبخاري

 .((أخنع)): ويف لفظ آخر له

 . ((شاهان شاه مثل)): بن عيينة رمحه اهلل قال سفيانو

                                 
 [.74]ص:( 1)

 [.2143برقم ]( 2)

 [.4961برقم ] ( 3)

 [.6206برقم ]( 4)
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و لحق به حاكم احلكام، وسلطان السالطني، وأمري األمراء، وقايض القضـاة، 

 . وبن كان وقع اخلالف يف بحلاق بعضها 

هي عموم اخلطي الد نية الرشعية التي تندرج حتت اإلمامة  :اإلمامة الصغرل

                                 
 [. 526[، معةم املناهي اللفظية ]ص:10/590[، فتح الباري ]248-247حتفة املودود ]ص:( 1)

يف رشح كتاب التوحيد:  قالت 

)املقصود ليس من جهة االسم فقي بل من جهة املعنى كذلك؛ ألن كل اسم  دل ع  متام الكامل، وغا ة 

التعظيم ال  صلح بال هلل عز وجل، ومن جهة التعايل والتعاظم والكرب اء، فهذه كذلك ال تصلح بال هلل عز 

 وجل.

ا اهلل: ) قاس ع  ملك األمالك كل اسم حيمل معنى التعظيم واملبالغة والكرب اء مثل: وقالت رمحه

 قايض القضاة، أحكم احلاكمني، سلطان السالطني(.

وقالت رمحها اهلل: )ال شك أن التسمي بقايض القضاة وأسهل من التسمي بملك األمالك، ولكن 

 يس عليه يف قايض القضاة(.املعنى العام الذي لوحظ يف ملك األمالك  هو الذي ق

 وقالت رمحها اهلل: )التسمي بقايض القضاة  ونحوه مناف لكامل التوحيد وحتقيقه(.

وقالت رمحها اهلل: )اختلف العلامء يف التسمي بقايض القضاة ع  ثالثة أقوال: التحر م والكراهة 

 واجلواز.

عظم من قضاره وال حكم بال والتحر م هو الراجح فهو سبحانه قايض القضاة الذي ال قضاء أ 

 حكمه، ومحا ته جلناب التوحيد، وحتقيقا للتعظيم والكرب اء هلل تبارك وتعاىل.

  ((أ ضاكو عيل)) وأما من أجاز فاستدل بقول النبي 

مل  قل قايض القضاة، وبنام كان التفضيل لفئة فقي، والتقيد كام هو معروف جارز  والرد عليهم أنه 

 اة املد نة(.كأن  قول: قايض قض

[: 663 ]ص:رشح العقيدة السفار نية هـ[ يف1421قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل ]ت: (2)

واإلمامة نوعان: بمامة يف الد ن، وبمامة يف التدبري والتنظيم، فمن بمامة الد ن اإلمامة يف الصالة، فإن )

أمر بمتابعته، وهنى عن  اإلمام يف الصالة بمامته بمامة د ن، ومع ذلك فله نوع من التدبري، حي  بن النبي 

 ، وبذا ركع ركعنا، وبذا سةد سةدنا. وهكذا.سبقه والتخلف عنه، فهذا نوع تدبري؛ ألنه مثال بذا كرب كربنا
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 ،ووال ة األقـاليم، واجلهاد ،واإلفتاء ،واحلسبة ،كالقضاء -وهي اخلالفة–العظمى 

 .والبلدان

بطاعـة األمـراء  : أمـر رسـول اهلل حكو طاعة أصحاب الواليا  الصوغرل

 الذ ن  وليهم بمرة رس ة أو جيش.

من أطواعني فقود أطواهلل ا ، ومون »قال:   : أن رسول اهلل فعن أيب هر رة 

عصاين فقد عىص ا ، ومن أطواهلل أموريي فقود أطواعني، ومون عىصو أموريي فقود 

 . رواه البخاري «عصاين

رس ة فاستعمل رجال من األنصار وأمـرهم  ، قال: بع  النبي وعن عيل 

أن تطيعـو   قـالوا: بـ ، قـال:  أن  طيعوه، فغضب، فقال: أليس أمركم النبي 

فامجعوا يل حطبا، فةمعوا، فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال: ادخلوهـا، فهمـوا 

من النار، فام زالوا حتـى ون: فررنا بىل النبي وجعل بعضهم  مسك بعضا، و قول

لو نخلوها ما خرجووا منهوا إ  »، فقال: مخدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي 

 .رواه البخاري «يوم القيامة، الطاعة يف املعروف

: يف الرســالة الوافيــة هـــ[444]ت: قــال اإلمــام أبــو عمــرو الــدا  رمحــه اهلل

)وواجب االنقياد لألرمـة، والسـمع والطاعـة  ـم يف العرسـ، واليرسـ، واملنشـي، 

                                                                                               
وأما بمامة التدبري فتشمل اإلمام األعظم ومن دونه، واإلمام األعظم هو الذي له الكلمة العليا يف 

 ..(.البالد؛ كامللوك ورؤساء اجلمهور ات وما أشبه ذلك

 .[38ص]( بكليل الكرامة 1)

 [.7137]( برقم 2)

 [4340( برقم ]3)



 

 
18 

، وكذا طاعة خلفائهو، والنائبني عنهو من األموراء، واملكره، وبعظامهم، وتوقريهم

والقضووا ، واحلكووام، والعووامل، والسووعا ، وجبووا  اخلووراو، واألموووال، وسووائر موون 

  . جيب اخلروج عليه، واملشاقة  م( ، والاستخلفوه يف يشء مما إليهو النظر فيه

 لغة واصطالحا:البيعة تعريف 

 .املبا عة والطاعة واملعاقدة واملعاهدةتعريف البيعة يف اللغة: 

اعلـم أن يف مقدمتـه بقولـه:  )هـ[ 808رمحه اهلل ]ت:وقد فرسها ابن خلدون 

كأن املبا ع  عاهد أمريه ع  أنه  سلم له النظـر يف أمـر  ،البيعة هي العهد ع  الطاعة

و طيعه فيام  كلفه به مـن األمـر  ،ال  نازعه يف يشء من ذلك ،نفسه وأمور املسلمني

 .ع  املنشي واملكره

 ،وكانوا بذا با عوا األمري وعقدوا عهده جعلـوا أ ـدهيم يف  ـده تأكيـدا للعهـد 

ي بيعة مصدر باع ويارت البيعة مصـافحة فسم ،فأشبه ذلك فعل البارع واملشرتي

 .باأل دي هذا مدلو ا يف عرف اللغة ومعهود الرشع

وحيـثام ورد  ،وعند الشةرة ،ليلة العقبة وهو املراد يف احلد   يف بيعة النبي  

  .(هذا اللفظ

                                 
 [. 241( ]ص1)

 .[8/26( لسان العرب مادة بيع ]2)

(3 )[1 /261.] 
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املراد بأويل األمر من أوجب اهلل طاعته مـن الـوالة واألمـراء هـذا  : ال العلامء

 .قول مجاهري السلف واخللف من املفرس ن والفقهاء وغريهم

يف بحـدى الـروا تني عنـه، وز ـد بـن  ، وابن عبـاس وبه قال أبو هر رة 

أسلم، وميمون بن مهران، والسدي، ومقاتل، وهو بحـدى الـروا تني عـن اإلمـام 

 . أمحد

وأوىل األقـوال يف حي  قال: )[ 310]ت:ورجح هذا القول الطربي رمحه اهلل 

ذلك بالصواب، قول من قال: هم األمراء والوالة لصحة األخبـار عـن رسـول اهلل 

 طاعة، وللمسلمني مصلحة باألمر بطاعة األرمة والوالة فيام كان هلل)... . 

رمحـه اهلل   واختاره املاوردي ،هـ[204رمحه اهلل ]ت: ورجحه اإلمام الشافعي

  .هـ[676رمحه اهلل ]ت: ، والنوويهـ[450]ت:

 .هو العلامء :و يل

يف بحـدى الـروا تني، وجـابر  وبه قال مجع من أهل العلم منهم ابن عبـاس 

 ،واحلسن البرصي، والنخعي، وعطاء بن أيب رباح، وأبـو العاليـة، والضـحاك ،

 عنه، وابن أيب نةيح، والروا ة الثـا  عـن اإلمـام أمحـدوجماهد يف بحدى الروا تني 

                                 
 [18/176( عمدة القاري ]1)

 (. 502/ 8( تفسري الطربي )2)

 [.80-79( الرسالة ]ص:3)

 [5( األحكام السلطانية ]ص:4)

 [.12/223( رشح يحيح مسلم ]5)
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 .هـ[179رمحه اهلل ]ت: ، واختاره اإلمام مالكهـ[241رمحه اهلل ]ت:

 .و يل: أهنو أصحاب الرسول 

 وبه قال الضحاك، وجماهد يف الروا ة الثانية عنه، وهبذا القول قـال بكـر املـز 

 .هـ[264رمحه اهلل ]ت:

 .وعمر  و يل: أهنو أبو بكر 

، وابـن مسـعود وعـيل  وبه قال عكرمة. والكلبي غري أنه أةاف عـثامن 

. 

 .األمراء والعلامء :و يل 

 ، والقرطبـيهــ[543]ت: وبه قال مجـع مـن أهـل العلـم مـنهم ابـن العـريب

 ، وابـن كثـريهــ[751]ت: ، وابن القـيمهـ[728]ت: ، وابن تيميةهـ[671]ت:

 ، وابن بازهـ[1376]ت: ديع، وابن سهـ[1250]ت: ، والشوكا هـ[774بت:

 .[1420]ت:

والصـحيح: أهنـا : )يف الرسالة التبوكية[ هـ751]ت:قال ابن القيم رمحه اهلل 

                                 
فتح  [،1/444[، تفسري البغوي ]117-2/116[، زاد املسري ]5/259( اجلامع ألحكام القرآن ]1)

 [.7/329[، أةواء البيان ]6/116الباري ]

 [2/575[، الدر املنثور ]1/444تفسري البغوي ]( 2)

 [18/176[، عمدة القاري ]6/116( فتح الباري ]3)

[، 134[، السياسة الرشعية ]ص:5/259[، اجلامع ألحكام القرآن ]5/259( أحكام القرآن ]4)

[، تفسري ابن سعدي 1/481[، فتح القد ر ]1/519[، تفسري ابن كثري ]1/10بعالم املوقعني ]

 [.122-7/121[، جمموع فتاوى ومقاالت البن باز ]1/183]

 [46( ]ص:5)
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والة األمـر الـذي بعـ  اهلل بـه  متناولة للصنفني مجيعا؛ فإن العلـامء واألمـراء هـم

 رسوله.

فالعلامء  والته حفظا، وبيانا، وبالغا، وذبا عنه، وردا ع  مـن أحلـد فيـه وزاغ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ عنه، وقد وكلهم اهلل بذلك، فقال تعاىل: 

فيـا  ـا مـن وكالـة أوجبـت طـاعتهم واالنتهـاء بىل  [89]األنعام:  چى  ائ      ائ  

 أمرهم، وكون الناس تبعا  م.

قياما، ورعا ة، وجهادا، وبلزاما للناس به، وأخذهم ع   د من  واألمراء والته

 خرج عنه.

  .(وهذان الصنفان هم الناس، وسارر النوع اإلنسا  تبع  م ورعية
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 .وع  وجوب نصب اإلمام ،أمجع املسلمون ع  وجوب اإلمامة

دفع بلينا حممد بـن عـوف : يف السنة هـ[311رمحه اهلل ]ت: قال أبو بكر اخلالل

والفتنوة إ ا ذ يكون إموام »بن سفيان احلميص، قال: سمعت أمحد بن حنبل،  قـول: 

)«يقوم بأمر الناس ). 

: يف السياسـة الرشـعيةهــ[ 728]ت: وقال شي  اإلسالم ابن تيمية رمحـه اهلل

جيب أن  عرف أن وال ة أمر الناس من أعظم واجبات الد ن بل ال قيام للد ن وال )

للدنيا بال هبا. فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم بال باالجتامع حلاجة بعضهم بىل بعض، 

إ ا خورو ثالثوة يف سوفر : »وال بد  م عند االجتامع من رأس حتـى قـال النبـي 

 ، من حد   أيب سعيد، وأيب هر رة.رواه أبو داود« . فليؤمروا أحدهو

ال حيل »قال:  عن عبد اهلل بن عمرو، أن النبي  وروى اإلمام أمحد يف املسند

تـأمري  . فأوجـب «لثالثة يكونو  بفوال  مون األعإ إال أموروا علويهو أحودهو

الواحد يف االجـتامع القليـل العـارض يف السـفر، تنبيهـا بـذلك عـ  سـارر أنـواع 

  .(االجتامع

و ذا أكد ع  هذا األمر تأكيدا عظيام وجعل )اختاذ اإلمارة د نا وقربـة  تقـرب 

                                 
، األحكام [15ص: ]، األحكام السلطانية للاموردي [24ص: ]( غياث األمم يف التياث الظلم 1)

 . [48ص: ]م ، حتر ر األحكام يف تدبري أهل اإلسال[19ص: ]السلطانية أليب  ع  الفراء 

(2 )[1 /81]. 

 ، وقال األلبا  رمحه اهلل: )حسن يحيح(.[2609-2608]( برقم 3)

 ( وهو حد   يحيح لغريه.6647( برقم )4)

 [.129( ]ص: 5)
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 .( هبا بىل اهلل 

 وجوب نصب اإلمام.ع  وقد نقل غري واحد بمجاع العلامء 

وبقامـة هــ[ يف الرسـالة الوافيـة444أبو عمرو الـدا  رمحـه اهلل ]ت: قال

اإلمام مع القدرة واإلمكان: فرض ع  األمـة ال  سـعهم جهلـه، والتخلـف عنـه، 

بقامتـه وفرض وبقامته بىل أهل احلل والعقد من األمة دون النص من رسول اهلل 

من فروض الكفا ة، فإذا قام به البعض سقي عن الباقني كفرض اجلهـاد، والصـالة 

 ...(.عن املنكر، ومجع القرآن، ونحو ذلك ع  اجلنارز، واألمر باملعروف، والنهي

 هـ[671، والقرطبي رمحه اهلل ]ت:هـ[456ونقل ابن حزم رمحه اهلل ]ت:

  بمجاع العلامء ع  وجوب اإلمامة. وغريمها

                                 
 [.219( املصدر السابق ]ص:1)

 [.241-240( ]ص:2)

 .[4/87الفصل يف امللل ]( 3)

 .[1/264اجلامع ألحكام القرآن ]( 4)

 املاوردي، والقايض عياض، والنووي، وابن حةر.منهم  

[، الفـتح 12/410رشح يـحيح مسـلم ] [،6/220[، بكـامل املعلـم ]5األحكام السـلطانية ]ص:

[7/32] 

وخالف يف وجوب اإلمامة من ال  عتد بخالفه كاأليم، و؛ار، وهشـام الفـوطي، والنةـدات مـن 

  اخلوارج.



 

 
24 

بيالح د ـن اخللـق الـذي متـى فـاهتم خرسـوا ): املقصد األعظم من اإلمامة

 نفعهم ما نعموا به يف الدنيا؛ وبيالح ما ال  قوم الد ن بال به من  خرسانا مبينا، ومل

 .(أمر دنياهم

موةوعة خلالفـة ) األحكام السلطانيةواإلمامة كام قال املاوردي رمحه اهلل يف 

 (.النبوة يف حراسة الد ن وسياسة الدنيا

)بن  :الكاشـف عـن حقـارق السـننيف هـ[ 743]ت:وقال الطيبي رمحه اهلل 

الراعي ليس بمطلوب لذاته، وبنام أقيم حلفظ ما اسـرتعاه املالـك، فعـيل السـلطان 

حفظ الرعية فيام  تعني عليه من حفظ رشارعهم، والذب عنها لكل متصـد إلدخـال 

نيها، أو بمهال حدودهم، أو تصنيع حقوقهم وترك محا ـة اداخلة فيها، أو حتر ف ملع

سرية العدل فيهم، فينبغي أن ال  ترصـف  من جار عليهم وجماهدة عدوهم، أو ترك

 .(يف الرعية بال بإذن اهلل ورسوله، وال  طلب أجره بال من اهلل كالراعي

اإلمام بنام نصب لدفع العدو ومحا ة البيضة وسد اخللل واستخراج احلقوق و )

 .(وبقامة احلدود وجبا ة األموال لبيت املال وقسمتها ع  أهلها

سكة من عقل أن الذب عن احلوزة، والنضال دون حفـظ وال  رتاب من معه م

البيضة حمتوم رشعا، ولو ترك الناس فوىض ال جيمعهم ع  احلق جامع، وال  زعهم 

                                 
 [. 21(  السياسة الرشعية يف بيالح الراعي والرعية ]ص: 1)

 [.15ص: ]( 2)

(3) [8 /2569.] 

 [.271/ 1]( تفسري القرطبي 4)
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وتفـرق وازع، وال  ردعهم عن اتبـاع خطـوات الشـيطان رادع، مـع تفـنن اآلراء،

راء األهواء النتثر النظام، وهلك العظـام، وتوثبـت الطغـام والعـوام، وحتزبـت اآل

املتناقضة، وتفرقت اإلرادات املتعارةة، وملـك األرذلـون رساة النـاس، وفضـت 

املةامع، واتسع اخلرق ع  الراقع، وفشت اخلصومات، واستحوذ ع  أهل الـد ن 

ذوو العرامات، وتبددت اجلامعات، وال حاجة بىل اإلطناب بعد حصول البيان، وما 

 . زع اهلل بالسلطان أكثر مما  زع بالقرآن

وأما السمع : )هـ[ يف جامع العلوم واحلكم795]ت: وقال ابن رجب رمحه اهلل

والطاعة لوالة أمور املسلمني، ففيها سعادة الـدنيا، وهبـا تنـتظم مصـالح العبـاد يف 

معا شهم، وهبا  ستعينون ع  بظهار د نهم وطاعة رهبم، كام قال عيل بن أيب طالـب 

 :((ر أو فاجر، إ  كا  فاجرا عبد املؤمن فيه عبوه، إ  الناس ال يصلحهو إال إمام ب

  .(((ومحل الفاجر فيها إ  أجله

قال العلامء: وجود السلطان يف األرض حكمـة اهلل تعـاىل، ونعمـة عـ  عبـاده 

جز لة؛ لألن اهلل جبل اخللق بال األنبياء واملرسـلني عـ  حـب االنتصـاب، وعـدم 

 .الناس بعضهم بعضا اإلنصاف فلوال السلطان يف األرض ألكل

وبن أمور بني آدم ال  مكن أن تأخذ السرية املسـتقيمة بال بوجـود بمـام  لتـف 

الناس حوله،  أمترون بأمره و نتهون بنهيـه،  ـردع الظـامل و ضـع احلـق يف نصـابه، 

                                 
 [.24ص: ]( غياث األمم يف التياث الظلم 1)

 [.7508( رواه البيهقي يف شعب اإل امن برقم ]2)

(3[ )2 /117.] 

 [28( طاعة السلطان ]ص:4)
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 وقد ام قال األفوه األودي:

 .ال  صلح القوم فوىض ال رساة  م    وال رساة بذا جها م سادوا

. قيل ((ال بد للناس من إماع  بر  كانت أو فاجر ))أنه قال:  روى عن عيل  

 له: هذه الربة قد عرفناها فام بال الفاجرة  قال: 

 .يؤمن هبا السبيل)) .1

 .ويقام به احلدون .2

 .وجياهد به العدو .3

 .((ويقسو هبا الفيء .4

 وقال بعض العلامء: لوال السلطان ملا قدر 

 العامل ع  نرش علمه. .1

 وال احلاكم ع  بنفاذ حكمه. .2

 وال العابد ع  عبادته. .3

 وال الصانع ع  يناعته. .4

 وال التاجر ع  جتارته. .5

 وال الزارع ع  زراعته. .6

 والنقطعت السبل .7

 وتعطلت الثغور. .8

                                 
 [.2/250األمايل ] (1)

  [.548/ 1]منهاج السنة النبو ة ( 2)
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 . وظهرت املصارب والرشور .9

يف بكليـل الكرامـة يف تبيـان هـ[ 1307]ت:قال يد ق حسن خان رمحه اهلل و

)جيب أن  عرف أن وال ة أمر الناس من أعظم واجبات الد ن، بل  مقايد اإلمامة

ال قيام للد ن وال للدنيا بال هبا، فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم بال باالجتامع، حلاجة 

بعضهم بىل بعض، وال بد  م عند االجتامع من رأس...وألن اهلل تعاىل أوجب األمر 

 بقوة وبمارة، وكذلك سارر مـا أوجبـه باملعروف والنهي عن املنكر وال  تم ذلك بال

اهلل من اجلهاد والعدول وبقامة احلج واجلمع واألعياد ونرص املظلوم وبقامة احلدود 

ال تتم بال بالقوة واإلمارة...و قال: ستون سنة من بمام جارر أيلح من ليلة واحدة 

 بال سلطان، والتةربة تبني ذلك(.

والنفس، والعرض، واملال، والعقل ال ن حفظ الرضور ات اخلمس: الد ن، بو

 .  تم بال بذا كان للناس بمام  قوم بمصاحلهم وحيفظ حقوقهم و سوسهم

 .قال اإلمام أمحد رمحه اهلل: )الفتنة بذا مل  كن بمام  قوم بأمر الناس(

يف قواعد األحكام يف مصـالح هـ[660قال العز بن عبد السالم رمحه اهلل ]ت:

أجر اإلمام األعظم أفضل من أجر املفتي واحلاكم، ألن مـا جيلبـه مـن و: ) األنام

 (.املصالح و درأه من املفاسد أتم وأعم

                                 
 [11]ص:هـ[ 1033املرسة والبشارة يف أخبار السلطنة والوزارة ملرعي الكرمي رمحه اهلل ]ت:( 1)

 [11( ]ص:2)

 [.29اإلمامة وحقوق والة األمور للسدالن ]ص: ( 3)

 .[1/81اخلالل يف السنة ] رواه( 4)

(5) [1 /142.]  
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الواجب بالوال ات: بيالح د ن اخللق الذي متى فاهتم واحلايل أن املقصود )

خرسوا خرسانا مبينا ومل  نفعهم ما نعموا به يف الدنيا؛ وبيالح ما ال  قوم الد ن بال 

 .(أمر دنياهمبه من 

هـ[: ال  نبغـي للعاقـل أن 67ومن معني كالم األحنف بن قيس رمحه اهلل ]ت:

  نزل بلدا ليس فيه مخس خصال:

 سلطا   اهر.)) .1

 و ايض عانل. .2

 و وق  ائمة. .3

 وهنر جاع. .4

  ((وطبيب عاذ .5

 .رواه البيهقي يف شعبه

 

                                 
 [.58السياسة الرشعية ]ص:، [262/ 28]( جمموع الفتاوى 1)

 .[938[، السيل اجلرار ]ص:199وانظر: الطرق احلكمية ]ص:

 [.6993رواه البيهقي يف الشعب برقم ] (2)
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 تتم وال ة األمر بأحد أمور

جاء النص من الشارع بكون األرمـة مـن قـر ش.  :اإلمامة بالنصثبو  -1

إ  هذا األمر يف  ريش، ال يعوانمو أحود )): قال: قال رسول اهلل  فعن معاو ة 

  .رواه البخاري .«إال كبه ا  يف الناع عىل وجهه، ما أ اموا الدين

 .((ال يزال هذا األمر يف  ريش ما بقي منهو اثنا )): وقال 

 .(( دموا  ريواً وال تقدموها)) :وقال 

 .(( األئمة من  ريش)): وقال  

كانت باختيار أهل احلل والعقد من الصـحابة يف الصـحيح  خالفة أيب بكر  

 . من قويل أهل العلم

نينواعا، وال نعاوا،  ما ترك عسوول ا  »والدليل ما جاء عن عارشة، قالت: 

 .. رواه مسلم«وال شا ، وال بعريا، وال أوىص بيشء

،  تكون أليب بكر لكن هناك نصوص كثرية تشري بىل أن اخلالفة بعد النبي 

                                 
[، طليعة احلوار الدارج بني السنة واخلوارج 168انظر: قطف اجلنى الدا  للشي  العباد ]ص: (1)

 [.26]ص:

 .[7139-3500]برقم  (2)

 .[1820]ومسلم يف يحيحه برقم  [،3501]حه برقم  البخاري يف يحي رواه (3)

 [.519]يحيح: انظر خترجيه يف اإلرواء برقم  (4)

   [.520]يحيح: املصدر السابق برقم  (5)

  . [1/268]، تفسري القرطبي [6/221]بكامل املعلم  (6)

  . [1635برقم ] (7)
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  وأنه أوىل الناس هبا.

منها: ما رواه الشيخان عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه، قال: أتت امـرأة 

بليه، قالت: أرأ ت بن جئت ومل أجـدك  كأهنـا تقـول: ، فأمرها أن ترجع النبي 

 رواه البخاري )«إ  ذ جتديني فأيت أبا بكر: »املوت، قال 

انعي يل أبوا بكور، أبواك، )): يف مرةه وعن عارشة، قالت: قال يل رسول اهلل 

وأخاك، حتى أكتب كتابا، فإين أخاف أ  يتمنى متمن ويقول  ائل: أنا أو ، ويوأبى 

 .رواه مسلم  ((واملؤمنو  إال أبا بكرا  

العلامء جممعـون عـ  انعقـاد اخلالفـة  :ثبو  اإلمامة بالعهد واالستخالف -2

 .باالستخالف

 وله ثالث طرق ذكرها العلامء:

مثال ذلك استخالف أيب  أ  يعني اخلليفة عند موته أو  بل  لك خليفة بعده، - أ

 بكر لعمر الفاروق ريض اهلل عنهام. 

إ  أستخلف فقد استخلف من هو خري منوي »فعن عمر ريض اهلل عنه أنه قال: 

 رواه البخاري «أبو بكر، وإ  أترك فقد ترك من هو خري مني، عسول ا  

: )وىف هـ[ يف رشح يحيح البخـاري449]ت: قال ابن بطال املالكي رمحه اهلل

ه، وأن أمره يف ذلـك عـ  هذا كله دليل ع  جواز عقد اخلالفة من اإلمام لغريه بعد

                                 
   . [3659]برقم  (1)

 .[2387]برقم  (2)

 .[5/15]، املفهم [6/220]بكامل املعلم  (3)

  .  [7217]برقم  (4)
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بنام جاز ذلك ألمور منها: بمجاع األمة مـن الصـحابة ومـن  عامة املسلمني جارز...

بعدهم ع  استخالف أبى بكر عمر ع  األمة بعده، وأمضت الصحابة ذلـك منـه 

 .  ع  أنفسها، وجعل عمر األمر بعده يف ستة(

خيورو عونهو مون شوري هي أ  جيعل اإلموام األول األمور يف عاعوة ال  - ب

 . ختصيص لواحد بعينه

: )نصب اإلمـام البـد هـ[656]ت: قال أبو العباس القرطبي املالكي رمحه اهلل

 : منه، وأن لنصبه طر قني

 .أحدمها: اجتهاد أهل احلل والعقد

، و فوض التخيري ، وبما ع  مجاعة بأعياهنا؛ بما ع  واحد بعينهخر: النصواآل 

 واحد منهم .بليهم يف تعيني 

ف أهـل البـدع يف بعـض ، وال مباالة بخالوهذا مما أمجع عليه السلف الصالح 

 .  (  عتد بخالفهم: فإهنم الوأ ضا، فإهنم مسبوقون بإمجاع السلف، هذه املسارل

هي أ  جيعل اخلليفة والية العهد بعده لرجل ، ثو يقوول: فوإ  موا   بول   -و

فإ  ما  املو  أوال فالعقد الثواين -يستحق  لك عجل آخر-مويت فإ  الوالية لفال 

 . ثابت

                                 
(1)  [8 /284.] 

 .[1/268]، تفسري القرطبي [4/15]املفهم  (2)

(3) [4/15].   

 [.5/223]رشح ابن بطال  (4)
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عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام، قال: أمر   ما رواه البخاري ودليل ذلك:

إ   تول زيود : »يف غزوة مؤتة ز ـد بـن حارثـة، فقـال رسـول اهلل  رسول اهلل 

 « .فجعفر، وإ   تل جعفر فعبد ا  بن عواحة

أمجع علامء اإلسـالم  عـ  انعقـاد  :باختياع أهل احلل والعقد ثبو  اإلمامة -3

 . اخلالفة هبذه الطر قة، بذا مل  ستخلف اإلمام من  نوب عنه 

: ويورهتا أن خيرج رجل ع  اإلمام، فيقهـره ثبو  اإلمامة بالغلبة والقهر -4

النـاس،  و غلب الناس بسيفه، و نزع اخلالفة بالقوة حتى  ستتب له األمر، و قر لـه

و با عوه، فإذا تم له ذلك وبن كان فعله ال جيوز لكنه بذلك  صري بماما حيـرم قتالـه 

 . واخلروج عليه وبن كان فاسقا جاررا

بنكم : »، قال: قال لنا رسول اهلل  عن عبد اهلل  والدليل ما رواه البخاري

أنوا إليهو »رسول اهلل  قال: قالوا: فام تأمرنا  ا « سرتون بعدي أثرة وأمورا تنكروهنا

 « .حقهو، وسلوا ا  حقكو

: )يف هـ[ يف رشح يـحيح البخـاري449 ]ت:قال ابن بطال املالكي رمحه اهلل 

هذه األحاد   حةة يف ترك اخلروج ع  أرمة اجلور، ولزوم السـمع والطاعـة  ـم 

ت واجلهـاد، والفقهاء جممعون ع  أن اإلمام املتغلب طاعته الزمة، ما أقام اجلمعـا

ــا يف ــه؛ مل ــه خــري مــن اخلــروج علي ذلــك مــن حقــن الــدماء وتســكني  وأن طاعت

                                 
 [.4261برقم ]  (1)

 .[1/51]، أةواء البيان [1/268]تفسري القرطبي  (2)

 .[1/51]، أةواء البيان [1/269]تفسري القرطبي   (3)

 . [7052]رقم  ب  (4)
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 . الدمهاء...(

: )فمـام هــ[ يف اجلـامع386]ت: قال ابن أيب ز د القـريوا  املـالكي رمحـه اهلل

-أمجعت عليه األمة من أمور الد انة، ومن السنن التي خالفهـا بدعـة وةـاللة...

والطاعة ألرمة املسلمني، وكل من ويل من أمر املسلمني عـن :)والسمع -فذكر منها

رةا أو عـن غلبـة، فاشـتدت وطأتـه مـن بـر أو فـاجر، فـال خيـرج عليـه جـار أم 

عدل....وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأرمة النـاس يف الفقـه واحلـد   

 .   به(ع  ما بيناه وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله، ومنه معلوم من مذه

(: )اعلـم أن 298/ 4يف الرشـح الكبـري )[ 1201رمحـه اهلل ]ت:قال الدرد ر 

بما بإ صاء اخلليفة األول ملتأهل  ـا، وبمـا  :اإلمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثالثة

بالتغلب ع  الناس؛ ألن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعتـه وال  راعـى يف 

 .   درء املفاسد وارتكاب أخف الرضر ن(هذا رشوط اإلمامة؛ بذ املدار ع 

 

 

                                 
(1) [10 /9.]   

   .[117-107ص] (2)

(3) [4 /298.] 
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 .ع  األمة عرشة حقوق، و م عليه عرشة حقوق لويل األمر

 العرش : ويل األمرحقوق 

 بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا، يف كل ما  أمر به أو  نهى عنه، بال أن .1

 . كون معصية

 .بذل النصيحة له  .2

باطنا وظاهرا ببذل املةهود يف ذلك ملا فيه نرص  القيام بنرصهتم .3

 املسلمني وبقامة حرمة الد ن، وكف أ دي املعتد ن.

أن  عرف له عظيم حقه، وما جيب من تعظيم قدره، فيعامل بام جيب له  .4

 .من االحرتام واإلكرام، وما جعل اهلل تعاىل له من اإلعظام

عليه، وحفظا لد نه ب قاظه عند غفلته، وبرشاده عند هفوته، شفقة  .5

 وعرةه، وييانة ملا جعله اهلل بليه من  اخلطأ فيه.

حتذ ره من عدو  قصده بسوء، وحاسد  رومه بأذى، أو خارجي  .6

خياف عليه منه، ومن كل يشء خياف عليه منه ع  اختالف أنواع ذلك وأجناسه، 

 فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها.

م، ومشغول الذمة بسببهم بعالمه بسرية عامله: الذ ن هو مطالب هب .7

 لينظر لنفسه يف خالص ذمته، ولألمة يف مصالح ملكه ورعيته.

  .بعانته ع  ما حتمله من أعباء األمة ومساعدته ع  ذلك بقدر املكنة .8

                                 
 .[ 69-61( حتر ر األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ]ص: 1)

 [28-27[، واألحكام السلطانية للقايض ]18]ص: وانظر األحكام السلطانية للاموردي
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رد القلوب النافرة عنه بليه، ومجع حمبة الناس عليه؛ ملا يف ذلك من  .9

 مصالح األمة وانتظام أمور امللة.

والفعل، وباملال والنفس واألهل يف الظاهر الذب عنه بالقول  .10

 والباطن، والرس والعالنية. 

وبذا وفت الرعية هبذه احلقوق العرشة الواجبة، وأحسنت القيام بمةامعها 

 واملراعاة ملوقعها، يفت القلوب، وأخلصت، واجتمعت الكلمة وانترصت.
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 :ويل األمروأما حقوق الرعية العرش  عىل 

 والذب عنها. محا ة بيضة اإلسالم .1

حفظ الد ن ع  أيوله املقررة، وقواعده املحررة، ورد البدع،  .2

واملبتدعني، وب ضاح حةج الد ن، ونرش العلوم الرشعية، وتعظيم العلم وأهله، 

ورفع مناره وحمله، وخمالطة العلامء األعالم، النصحاء لد ن اإلسالم، ومشاورهتم 

  .يف موارد األحكام

كفروض الصلوات، واجلمع واجلامعات،  بقامة شعارر اإلسالم: .3

واألذان، واإلقامة، واخلطابة، واإلمامة، ومنه النظر يف أمر الصيام والفطر، وأهلته، 

وحج البيت احلرام وعمرته. ومنه: االعتناء باألعياد، وتيسري احلةيج من نواحي 

 البالد، وبيالح طرقها وأمنها يف مسريهم، وانتخاب من  نظر أمورهم.

قضا ا واألحكام، بتقليد الوالة واحلكام لقطع املنازعات بني فصل ال .4

اخلصوم، وكف الظامل عن املظلوم، وال  ويل  ذلك بال من  ثق بد انته وأمانته 

وال  دع السؤال عن أخبارهم وييانته من العلامء والصلحاء، والكفاة النصحاء،

ول عنهم، مطالب والبح  عن أحوا م، ليعلم حال الوالة مع الرعية، فإنه مسؤ

  باجلنا ة منهم. 

   .بقامة فرض اجلهاد بنفسه .5

بقامة احلدود الرشعية ع  الرشوط املرعية، ييانة ملحارم اهلل عن  .6

التةريء عليها، وحلقوق العباد عن التخطي بليها. و سوي يف احلدود بني القوي 

  والضعيف، والوةيع والرش ف.
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   .جبا ة الزكوات .7

والقربات، ورصفها فيام هي له من اجلهات،  النظر يف أوقاف الرب .8

 وعامرة القناطر وتسهيل سبل اخلريات.

  .النظر يف قسم الغنارم وتقسيمها .9

. العدل يف سلطانه، وسلوك موارده يف مجيع شأنه .10
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 انعقد اإلمجاع ع  وجوب السمع والطاعة، ألدلة كثرية منها:

  :[30]البقرة: چ   ڀٻ  پ  پ  پ  پچ قال تعاىل 

هذه اآل ة أيل يف نصب بمام : )هـ[ يف تفسريه671]ت: قال القرطبي رمحه اهلل

وخليفة  سمع له و طاع، لتةتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام اخلليفة. وال خالف يف 

 ...(وجوب ذلك بني األمة وال بني األرمة

  :ـــاىل ـــال تع جئ    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ ق

ىت  يت  جث    متحئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت

 [59]النساء:  چمث  ىث   

: يف تيسـري الكـر م الـرمحن [هــ1376]ت: قال العالمة ابن سعدي رمحـه اهلل

واملفتني، فإنه وأمر بطاعة أويل األمر وهم: الوالة ع  الناس، من األمراء واحلكام )

ال  ستقيم للناس أمر د نهم ودنياهم بال بطاعتهم واالنقياد  م، طاعة هلل ورغبة فيام 

عنده، ولكن برشط أال  أمروا بمعصية اهلل، فإن أمروا بذلك فال طاعـة ملخلـوق يف 

معصية اخلالق. ولعل هذا هو الرس يف حذف الفعل عند األمر بطاعتهم وذكـره مـع 

ن الرسول ال  أمر بال بطاعة اهلل، ومن  طعه فقـد أطـاع اهلل، وأمـا طاعة الرسول، فإ

 .(أولو األمر فرشط األمر بطاعتهم أن ال  كون معصية

  عن عبد اهلل عن النبي ، :السمع والطاعة عوىل املورء املسولو فويام »، قال

. رواه «أحب وكره، ما ذ يؤمر بمعصوية، فوإ ا أمور بمعصوية فوال سومع وال طاعوة

                                 
(1 )[1 /264.] 

 .[184ص: ] (2)
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)البخاري  ) . 

يف هذا احلد  : وجوب السمع والطاعة واالنقياد لقول ويل األمر، سواء كان و

 .موافًقا ملراد املأمور، أو خمالًفا له بال يف معصية اهلل

فهذه فتوى عامـة لكـل مـن : )هـ[ يف بعالمه751]ت: قال ابن القيم رمحه اهلل

 .(ختصيص فيها البتةأمره أمري بمعصية اهللَّ كارنًا من كان، وال 

 .أن اإلمام بذا أمر بمندوب أو مباح وجب :فيهو

 عني سمع كالم احلاكم وطاعته واجب ع  كل مسلم سواء أمـره  :قال املطهر

 ،فإن أمره هبا فال جتوز طاعته ؛بام  وافق طبعه أو مل  وافقه برشط أن ال  أمره بمعصية

)ولكن ال جيوز له حماربة اإلمام ). 

ن أمرك السلطان بأمر بو: )مام حرب رمحه اهلل  كام يف حادي األرواحقال اإل

 (.فيه هلل معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن خترج عليه وال متنعه حقه

بال : )رشح السري الكبريهـ[ رمحه اهلل يف 483وقال حممد بن احلسن الشيبا  ]

أن  أمرهم بأمر ظاهر ال  كاد خيفى ع  أحد أنه هلكة، أو أمرهم بمعصية، فحينئـذ 

 (ولكن ينبغي أ  يصربوا وال خيرجوا عىل أمريهوال طاعة عليهم يف ذلك. 

 عن أيب هر رة  قال: قال رسول اهلل ،« : عليك السمع والطاعة يف عرسك

                                 
 .[7144]برقم  (1)

 [.429الصاحلني ]ص: ( تطر ز ر اض 2)

(3[ )6 /567.] 

 .[298/ 5]( حتفة األحوذي 4)

 [411]ص:( 5)

 [. 167]ص:( 6)
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) رواه مسلم «ويرسك، ومنوطك ومكرهك، وأثر  عليك ).  

قال العلامء معناه جتب طاعة وال ة األمور فيام  شق وتكرهه النفوس وغريه ممـا 

)ليس بمعصية فإن كان معصية فال سمع وال طاعة ) 

 عنـي : )هــ[ يف املفهـم656]ت: قال القايض أبو العباس القرطبـي رمحـه اهلل

ا لنشـاط بذلك أنَّ طاعة األمري واجبة ع  كل حال، سـواء كـان املـأمور بـه موافًقـ

 اإلنسان وهواه أو خمالًفا.

 [. وهي االستئثار واالختصاص بأمور الدنيا عليكم، ]((وَأَثَر ٍ عليك))وقوله 

املعنى: أّن الطاعة لألمراء واجبة وبن استأثروا باألموال دون الناس، بل وع  و

فاسومع وأطوع، وإ   ب ظهورك وأخوذ ))قـال حلذ فـة:  أشد من ذلك؛ ألنـه 

 .(((مالك

: )وفيه دليل ع  وجوب وقال يد ق حسن خان رمحه اهلل يف الرساج الوهاج

طاعة األمراء، وبن بلغوا يف العرس واجلور بىل ؛ب الرعية وأخذ أموا م، فيكـون 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ے  ےچ هذا خمصصا لعموم قوله تعـاىل

 [40]الشورى: چۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ    ۇۇ

  عن علقمة بن وارل احلرضمي، عن أبيه، قال: سأل سلمة بـن  ز ـد اجلعفـي

، فقال:  ـا نبـي اهلل، أرأ ـت بن قامـت علينـا أمـراء  سـألونا حقهـم رسول اهلل 

                                 
(1 )[1836]. 

 .[224/ 12]( رشح النووي ع  مسلم 2)

(3 )[7/340.] 

 .[1846]مسلم يف يحيحه برقم  رواه( 4)



 

 
41 

و منعونا حقنا، فام تأمرنا  فأعرض عنه، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأله يف الثانيـة 

سمعوا وأطيعووا، فوإنام علويهو موا ا»أو يف الثالثة، فةذبه األشع  بن قيس، وقال: 

  .  رواه مسلم« محلوا، وعليكو ما محلتو

 أي األمراء ،((عليهو)) 

 .وجوب السمع والطاعة لألمراء وبن مل  قوموا بحق الرعيةويف احلد  : 

لنا، فـنحن  فأمر النبي  لوا وعلينا ما محد أن نؤدي  م حقهم، وأن عليهم ما محد

لنا السمع  ِّلوا أن حيكموا فينا بالعـدل وأال  ظلمـوا أحـدًا، وأن محد والطاعة، وهم محد

 قيموا حدود اهلل ع  عباده اهلل، وأن  قيموا رش عـة اهلل يف أرض اهلل، وأن جياهـدوا 

أعداء اهلل، هذا الذي جيب عليهم، فإن قاموا به؛ فهذا هو املطلوب، وبن مل  قوموا به 

دوا احلق الذي عليهم فال نؤدي حقكم الذي لكم، هـذا فإننا ال نقول  م: أنتم مل تؤ

حرام، جيب أن نؤدي احلق الذي علينا، فنسمع ونطيع، ونخـرج معهـم يف اجلهـاد، 

 ونصيل وراءهم يف اجلمع واألعياد وغري ذلك، ونسأل اهلل احلق الذي لنا.

وهذا الذي دّل عليه هذا احلد   هـو مـذهب أهـل السـنة واجلامعـة، مـذهب 

الصالح؛ السمع والطاعة لألمراء وعدم عصياهنم فيام جتـب طـاعتهم فيـه، السلف 

وعدم بثارة الضغارن عليهم، وعدم بثارة األحقاد عليهم، وهذا مذهب أهل السـنة 

  .واجلامعة

                                 
 .[1846]برقم  (1)

 .[330/ 7]( التنو ر رشح اجلامع الصغري 2)

  [.432ص: ]( تطر ز ر اض الصاحلني 3)

 .[666/ 3] ( رشح ر اض الصاحلني 4)
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  ،عن أيب سالم، قال: قال حذ فة بن اليامن: قلت:  ا رسول اهلل، بنا كنـا برشـ

، قلـت: هـل «نعوو»اء هذا اخلري رش  قـال: فةاء اهلل بخري، فنحن فيه، فهل من ور

، «نعوو»، قلت: فهل وراء ذلك اخلري رش  قـال: «نعو»وراء ذلك الرش خري  قال: 

يكوو  بعودي أئموة ال متودو  هبوداي، وال يسوتنو  بسونتي، »قلت: كيف  قال: 

، قـال: قلـت: كيـف «وسيقوم فيهو عجال  لوهبو  لوب الوياطني يف جوثام  إنو 

تسومع وتطيوع لريموري، وإ   ب »، بن أدركـت ذلـك  قـال: أينع  ا رسول اهلل

) رواه مسلم« ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع ). 

فيه دليل ع  وجوب طاعة األمراء وبن بلغوا يف العسـف واجلـور بىل ؛ب و

ک  ک  ک  چ الرعية وأخذ أموا م فيكون هـذا خمصصـا لعمـوم قولـه تعـاىل: 

ــــرة:  چ  ڳک    گ  گ  گ  گ  ڳ ــــه: [ 194]البق  چ  ۓھ  ھ  ے  ےچ وقول

 .(2)[40]الشورى: 

 ،عن عدي بن حاتم قال: قلنا  ا رسـول اهلل: ال نسـألك عـن طاعـة مـن اتقـى

. رواه ابـن أيب ((اتقوا ا  واسمعوا وأطيعوا))ولكن من فعل وفعل فذكر الرش فقال: 

  .عايم

                                 
 [.1847]برقم  (1)

 .[207/ 7]( نيل األوطار 2)

، قال األلبا  رمحه اهلل يف ظالل اجلنة: )حد   يحيح ورجال بسناده رجال [1068]برقم  (3)

الشيخني غري عثامن بن قيس، وهو ابن حممد بن األشع  الكندي فهو جمهول. أورده ابن أيب حاتم 

بروا ة حفص هذا عنه. ومل  زد. وأبوه قيس بن حممد مل  وثقه غري ابن حبان، وأحاد   الباب  [3/1/165]

 (. تشهد له
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 :يف أيــول الســنة هـــ[399]ت: رمحــه اهللاإللبــريي  قــال ابــن أيب زمنــني 

فالسمع والطاعة لوالة األمر أمر واجب ومهام قرصوا يف ذاهتم فلم  بلغوا الواجب )

عليهم، غري أهنم  دعون بىل احلق، و ؤمرون به، و ـدلون عليـه، فعلـيهم مـا محلـوا 

 .(وع  رعا اهم ما محلوا من السمع والطاعة  م

فطاعـة اهلل ورسـوله : )هـ[ يف املةموع728]ت: وقال شي  اإلسالم رمحه اهلل

واجبة ع  كل أحد؛ وطاعة والة األمور واجبة ألمـر اهلل بطـاعتهم فمـن أطـاع اهلل 

ورسوله بطاعة والة األمر هلل فأجره ع  اهلل. ومن كان ال  طيعهم بال ملا  أخذه مـن 

 آلخرة من خالق. منعوه عصاهم: فام له يف ا الوال ة واملال فإن أعطوه أطاعهم؛ وبن

ثوال  ال ))قال:  عن النبي  عن أيب هر رة  ومسلم وقد روى البخاري

يكلمهو ا  يوم القيامة، وال ينظر إليهو، وال يزكيهو وهلو عذاب ألويو: عجول عوىل 

فضل ماء بالفال  يمنعه من ابن السبيل، وعجل بايع عجال بسلعة بعد العرص فحلف 

له با  ألخذها بكذا وكذا فصد ه وهو عىل شري  لك، وعجل بايع إماما ال يبايعه إال 

 .(((وىف، وإ  ذ يعطه منها ذ يف لدنيا فإ  أعطاه منها

إ  السامع املطيوع ال حجوة عليوه، وإ  السوامع » عن النبي  وعن معاو ة 

 .رواه ابن أيب عايم يف السنة «العايص ال حجة له

                                 
 [.276]ص:  (1)

 .[2353( برقم ]2)

 [ واللفظ له.108برقم ] (3)

(4[ )35 /16-17.] 

 .[1056( برقم ]5)
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لي  السمع والطاعوة فويام حتبوو ، فوإ ا »  وله شاهد من حد   أيب هر رة 

والطاعة، فيام كرهتو وأحببتو، فالسوامع املطيوع كرهتو أمرا تركتموه، ولكن السمع 

 .(1)رواه ابن زنةو ه يف األموال« سبيل عليه، والسامع العايص ال حجة له ال

: أي ال حةة له يف فعله، وال عذر لـه ((وإ  السامع العايص ال حجة له))قوله:   

  نفعه.

عن ز د بن أسلم، عن عطاء، أن عمر بن اخلطاب، قـال ملعـاذ بـن جبـل: مـا و

كلمة اإلخالص وهي الفطر  والصال  وهي امللوة والسومع ))مالك هذا األمر  قال: 

 .رواه الدا  يف السنن الواردة ((والطاعة

إ  اإلمام يفسد  لويال ويصول  ا  بوه ))قال:   عبد اهلل بن مسعودوروي عن 

وما يصل  به أكثر مما يفسد فام عمل فيكو من طاعوة ا  فلوه األجور وعلويكو كثريا 

رواه الدا  أ ضا  ((الوكر، وما عمل فيكو من معصية ا  فعليه الوزع وعليكو الصرب

 .يف السنن الواردة

هــ[ يف 803وأحاد   السمع والطاعة بلغت حد التواتر، قـال السـلمي  ]ت:

) وقد رو نا يف األحاد ـ  التـي بلغـت حـد التـواتر، أو : رسالته طاعة السلطان

بالسمع والطاعة لويل األمر ومنايحته وحمبتـه والـدعاء  كادت تبلغه: أمر النبي 

له....اعلم أرشدك اهلل وب اي بىل االتباع، وجنبنا الز ـغ واالبتـداع: أن مـن قواعـد 

                                 
 .[26برقم ] (1)

 [.125( برقم ]2)

 [.138( برقم ]3)

 [.46-45]ص:( 4)
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فرض ع  كل رعيـة، وأن  الرش عة املطهرة، وامللة احلنبفية املحررة، أن طاعة األرمة

طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرمحن، وأن طاعـة السـلطان تؤلـف شـمل الـد ن، 

 وتنظم أمر املسلمني.

 وأن عصيان السلطان هيدم أركان امللة.

 وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان.....

 وأن طاعة السلطان حبل اهلل املتني، ود نه القو م، وجنته الواقية(.
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  عن متيم الداري أن النبي :قلنـا: ملـن  قـال: « الدين النصويحة»، قال«  

) رواه مسلم .«ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهو ).  

النصيحة كلمة جامعة  عرب هبا عن مجلة برادة اخلري للمنصوح له، وليس  مكـن 

 . أن  عرب عنها بكلمة واحدة حترصها

ونصيحة األرمـة أن  طـيعهم يف احلـق، وال  ـرى اخلـروج علـيهم بذا جـاروا، 

وتذكريهم برفق ولطف، وبعالمهم ملا غفلوا عنه أو مل  بلغهم من حقوق املسلمني، 

 وتأليف قلوب الناس لطاعتهم. 

ومن النصيحة  م: الصالة خلفهم، واجلهاد معهـم، وأداء الصـدقات بلـيهم، 

هـذا كلـه عـ  أن ،كاذب عليهم، وأن  دعو  م بالصـالحوأن ال  غرهم بالثناء ال

ــحاب  ــن أي ــلمني م ــأمور املس ــوم ب ــن  ق ــريهم مم ــاء وغ ــة اخللف ــراد باألرم امل

 ....الوال ات.

وجاء التنصيص ع  األرمة بالنصيحة، ملا فيـه مـن أداء حقهـم الواجـب  ـم، 

 .وانتفاع املةتمع بنصيحتهم

وأما النصيحة يف جامع العلوم واحلكم: )هـ[ 795]ت:قال ابن رجب رمحه اهلل 

ألرمة املسلمني، فحب يالحهم ورشدهم وعد م، وحب اجـتامع األمـة علـيهم، 

                                 
 .[55]برقم  (1)

 .[306/ 1]( بكامل املعلم بفوارد مسلم 2)

، تعظيم قدر الصالة [37/ 2]، رشح النووي ع  مسلم [3183/ 10]( رشح املشكاة للطيبي 3)

 .[19[، هبةة قلوب األبرار البن سعدي ]ص:224[، ييانة يحيح مسلم البن الصالح ]ص:2/693]

 [.62( حتر ر األحكام يف تدبري أهل اإلسالم البن مجاعة ]ص:4)
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وكراهة افرتاق األمة عليهم، والتد ن بطاعتهم يف طاعة اهلل عز وجل، والبغض ملـن 

 .(رأى اخلروج عليهم، وحب بعزازهم يف طاعة اهلل عز وجل

 عن أيب هر ـرةو   قـال: قـال رسـول اهلل  :(( ،إ  ا  يور  لكوو ثالثوا

ويسخ  لكو ثالثا: ير  لكو أ  تعبدوه وال ترشكوا به شيئا، وأ  تعتصموا بحبل 

ا  عيعا وال تفر وا، وأ  تناصحوا من واله ا  أمركو، ويسخ  لكو:  يول و وال، 

  ((وإضاعة املال، وكثر  السؤال

العامة لوالة األمر وهم األرمة واخللفاء وكذلك سـارر فيه بجياب النصحية ع  

 .األمراء

 عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه، قال: قام رسول اهلل و  باخليف مـن

 لب املؤمن: إخالص العمل، والنصويحة لوويل  ثال  ال يغل عليهو)) ))منى، فقال: 

) أمحدرواه  .((األمر، ولزوم اجلامعة، فإ  نعوهتو تكو  من وعائه )  

 خليانة يف كل يشء.ا: من اإلغالل،  ((ال  غل))قوله: 

بفتح الياء، من الغل وهو احلقد والشحناء: أي ال  دخلـه حقـد « يغل»و روى 

  ز له عن احلق.

 بالتخفيف، من الوغول: الدخول يف الرش.« يغل»وروي 

قلبـه واملعنى أن هذه اخلالل الثالث تستصلح هبا القلوب، فمن متسك هبا طهر 

                                 
(1 )[1 /222.] 

 وسنده يحيح. [8799]برقم  (2)

  [.284/ 21]من املعا  واألسانيد ( التمهيد ملا يف املوطأ 3)

 ويف سنده ةعف، وله شواهد. [،16738]برقم  (4)
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 .من اخليانة والدغل والرش

قد مجع يف هذه األحاد   بني اخلصال الثالث؛ بخالص العمل هلل ومنايحة و

أويل األمر ولزوم مجاعة املسـلمني، وهـذه الـثالث جتمـع أيـول الـد ن وقواعـده 

 وجتمع احلقوق التي هلل ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا واآلخرة. 

وبيان ذلك أن احلقوق قسامن: حـق هلل وحـق لعبـاده، فحـق اهلل أن نعبـده وال 

نرشك به شيئا، كام جاء لفظه يف أحد احلد ثني؛ وهذا معنى بخالص العمل هلل، كـام 

 جاء يف احلد   اآلخر. 

وحقوق العباد قسامن: خاص وعام؛ أما اخلاص فمثل بر كـل بنسـان والد ـه، 

روع الد ن؛ ألن املكلف قد خيلو عن وجوهبا عليه؛ وحق زوجته وجاره؛ فهذه من ف

 وألن مصلحتها خاية فرد ة. 

وأما احلقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعـاة منايـحتهم؛ 

وحقوق الرعية لـزوم مجـاعتهم؛ فـإن مصـلحتهم ال تـتم بال بـاجتامعهم، وهـم ال 

امعهم واعتصـامهم بحبـل ع  ةاللة؛ بل مصلحة د نهم ودنياهم يف اجت جيتمعون

 .اهلل مجيعا؛ فهذه اخلصال جتمع أيول الد ن

والنصـيحة : )هـ[ يف املةمـوع728]ت: قال شي  اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

ألرمة املسلمني وعامتهم هـي منايـحة والة األمـر ولـزوم مجـاعتهم، فـإن لـزوم 

منهم بعينه، فهذه  مجاعتهم هي نصيحتهم العامة، وأما النصيحة اخلاية لكل واحد

                                 
 .[381/ 3]( النها ة يف غر ب احلد   واألثر 1)

 .[19/ 1]( جمموع الفتاوى 2)
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 .( مكن بعضها و تعذر استيعاهبا ع  سبيل التعيني

إ  العبد ليتكلو بالكلمة من عضوا  ا ، »قال:  ، عن النبي  عن أيب هر رة

ال يلقي هلا باال، يرفعه ا  هبا نعجا ، وإ  العبد ليتكلو بالكلمة من سوخ  ا ، ال 

  . رواه البخاري «يلقي هلا باال، موي هبا يف جهنو

وكـذلك الكلمـة التـي : )يف التمهيـدهــ[463]ت:قال ابن عبد الرب رمحه اهلل 

 ريض هبا اهلل عز وجل عند السلطان ليرصفه عن هواه وبكفه عـن معصـية  ر ـدها 

 بلغ هبا أ ضا من اهلل رةوانا ال حيسبه واهلل أعلم وهكـذا فرسـه ابـن عيينـة وغـريه 

  (وغريهاوذلك بني يف هذه الروا ة 

عمر عن الزهري عن السارب بن  ز ـد قـال عن السارب عن  وروى يف التمهيد

  أال أخاف يف اهلل لومة الرم خري يل أم أقبل ع  أمري)) :قال رجل لعمر بن اخلطاب

ومن كا  خلووا  ،أما من ويل من أمر املسلمني شيئا فال خيف يف ا  لومة الئو)) :فقال

 .((فليقبل عىل نفسه ولينص  ألمريه

أ أيت الرجل بىل السلطان فيعظه و نصـح لـه و ندبـه بىل  :وسئل مالك بن أنس 

 .((إ ا عجا أ  يسمع منه وإال فلي   لك عليه)) :اخلري فقال

 ونقل غري واحد بمجاع العلامء ع  جواز النصح لوالة األمر.

هــ[ يف اإلقنـاع: )وأمجعـوا عـ  628 ]ت:قال أبـو احلسـن القطـان رمحـه اهلل

                                 
 ( املصدر السابق.1)

 [.6478]برقم  (2)

(3 )[13 /51]. 
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 النصيحة للمسلمني... جلامعتهم وع  التودد يف اهلل، والدعاء ألرمة املسلمني(

                                 
(1[ )1/61-62.] 
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 األدلة ع  أن النصيحة لوالة األمر تكون رسا ال عالنية:

  رش ح بن عبيد احلرضمي، وغريه، قال: جلد عياض بـن غـنم يـاحب عن

حني فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثـم مكـ   دارا

 فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر بليه، ثم قال هشام لعياض: أمل تسـمع النبـي ليايل،

فقال عياض بـن  ((إ  من أشد الناس عذابا، أشدهو عذابا يف الدنيا للناس؟)) قول: 

غنم:  ا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت، ورأ نا ما رأ ت، أومل تسمع رسـول 

من أعان أ  ينص  لسلطا  بأمر، فال يبد له عالنية، ولكن ليأخذ بيده، )) قول:  اهلل 

بنك  ا هشام ألنت ، و(( فيخلو به، فإ   بل منه فذاك، وإال كا   د أنل الذي عليه له

رت  ع  سلطان اهلل، فهال خشيت أن  قتلك السلطان، فتكـون قتيـل اجلريء، بذ جت

  .رواه أمحد .سلطان اهلل تبارك وتعاىل

: أي نصيحة السلطان ((من أعان أ  ينص  لسلطا )): قوله رمحه اهلل  قال السندي

  نبغي أن تكون يف الرس ال بني اخللق.

وبذا خـال : )يف قطـف اجلنـى الـدا  قال شيخنا عبد املحسن العباد حفظـه اهلل

 .(النصح من الرفق واللني وكان عالنية فإنه  رض وال  نفع

، قلـت:  ((لو قال يل فرعون: بارك اهلل فيك))فعن ابن عباس ريض اهلل عنه قال: 

 .. رواه البخاري يف األدب املفرد، وفرعون قد مات ((وفيك))

                                 
 : )فاحلد   يحيح بمةموع طرقه(.[2/523]. قال األلبا  يف ظالل اجلنة [15333]برقم  (1)

 .[173ص: ]( 2)

 [.309] برقم ابن أيب الدنيا يف الصمترواه أ ضا: و [،1113برقم  ](3)
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عبـد اهلل بـن أيب أوىف وهـو حمةـوب البرصـ،  سعيد بن مجهان قال: أتيتعن و

فسلمت عليه، قال يل: من أنت  فقلت: أنا سعيد بن مجهان، قال: فام فعل والدك  

قال: قلت: قتلته األزارقة، قال: لعن اهلل األزارقة، لعن اهلل األزارقة، حدثنا رسـول 

كلهـا  قـال: ، قال: قلت: األزارقة وحدهم أم اخلوارج ((أهنو كالب الناع )) اهلل 

. قال: قلت: فإن السلطان  ظلـم النـاس، و فعـل هبـم، قـال:  ((بل اخلواعو كلها))

وحيك يا ابن عها  عليك بالسوان ))فتناول  دي فغمزها بيده غمزة شد دة، ثم قال: 

األعظو، عليك بالسوان األعظو إ  كا  السلطا  يسمع منك، فأته يف بيتوه، فوأخربه 

   .رواه أمحد ((وإال فدعه، فإنك لست بأعلو منهبام تعلو، فإ   بل منك، 

يــيانة اإلنســان عــن يف هـــ[ 1326]ت:قـال العالمــة السهســوا  رمحــه اهلل 

)وهو واجب عـ  املسـلم فـيام أحـب وكـره، مـا مل  ـؤمر  :وسوسة الشي  دحالن

 .(بمعصية

عـ  أي مجلة الناس ومعظمهم الذ ن جيتمعون ((عليك بالسوان األعظو))قوله: 

 .طاعة السلطان وسلوك النهج املستقيم

 عن شقيق، عن أسامة بن ز ـد  :أال تودخل عوىل عوثام  ))، قـال: قيـل لـه

أترو  أين ال أكلمه إال أسمعكو؟ وا  لقد كلمته فيام بيني وبينه، )) فقال:  ((فتكلمه؟

                                 
/ 1]. قال الشي  مقبل رمحه اهلل يف اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني [19415]برقم  (1)

223] .)  : )هذا حد   حسن 

 .[78/ 2]وانظر: سلسلة اآلثار الصحيحة أو الصحيح املسند من أقوال الصحابة والتابعني  

 . [307ص: ]( 2)

 [.419/ 2]( النها ة يف غر ب احلد   واألثر 3)
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  .رواه مسلم ((ما نو  أ  أفتت  أمرا ال أحب أ  أكو  أول من فتحه

 ر د ال أكون أّول من  فتح باب اإلنكار ع  األرمة عالنيًة فيكون باًبا من القيام 

 .ع  أرّمة املسلمني فتفرتق الكلمة وتتشتت اجلامعة

املةـاهرة   عنى يف: )هـ[ يف بكامل املعلم544]ت: قال القايض عياض رمحه اهلل

بالنكري والقيام بذلك ع  األمراء، وما خيشى من سوء عقباه كام تولد من بنكـارهم 

 جهارا ع  عثامن بعد هذا، وما أدى بىل سفك دمه واةطراب األمور بعده.

وفيه التلطف مع األمراء، وعرض ما  نكر عليهم رسا، وكذلك  لزم مع غريهم 

القبول وأجدر بـالنفع، وأبعـد  تـك السـرت من املسلمني ما أمكن ذلك، فإنه أوىل ب

 .(وحتر ك األنفة

 عنـي: أنـه كـان : )هـ[ يف املفهـم656]ت: قال أبو العباس القرطبي رمحه اهلل 

جيتنب كالمه بحرضة الناس، و كلمه بذا خال به، وهكذا جيـب أن  عاتـب الكـرباء 

اخلالء أداء ملـا جيـب مـن والرؤساء،  عظمون يف املأل ببقاء حلرمتهم، و دنصحون يف 

 .(نصحهم

                                 
 .[2989]برقم  (1)

[: )ومن دقيق الفطنة: أنك ال ترد 103/ 1يف الطرق احلكمية ]هـ[ 751]ت:قال ابن القيم رمحه اهلل 

. وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف يف بعالمه به، أاملطاع خطأه بني املأل، فتحمله رتبته ع  نرصة اخلطع  

 حي  ال  شعر به غريه(.  

 .[49/ 10]( رشح يحيح البخاري البن بطال 2)

(3 )[8 /538]. 

(4 )[6 /619]. 

 .[335وانظر خمترص يحيح مسلم لأللبا  ]ص
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رواه  ((فال تأته عىل عؤوس الناس ،إ ا أتيت األمري املؤمر)): وقال ابن مسعود 

 .سعيد بن منصور يف التفسري

، قـال: ((ال أعني ع  دم خليفـة أبـدا بعـد عـثامن))عبد اهلل بن عكيم قال: وعن 

إين ألعد  كور مسواويه عونوا عوىل ))فيقال له:  ا أبا معبد، أو أعنت ع  دمه  فقال: 

 رواه ابن سعد يف الطبقات ((نمه

آمر السلطان بـاملعروف وأهنـاه )) عن سعيد بن جبري، قال: قلت البن عباس: و

، فقال يل مثل ذلك، ((ثم عدت))، قال:  ((بن خفت أن  قتلك فال))قال:  ((عن املنكر 

ابن  رواه ((فاعال ففيام بينك وبينهإ  كنت ال بد ))ثم عدت، فقال يل مثل ذلك وقال: 

  ((وال تغتب إمامك))زاد أبو عوانة .أيب الدنيا يف األمر باملعروف

عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: أتى رجل ابن عباس فقال: أال أقدم ع  هـذا و

، قال: أفرأ ت بن أمر  بمعصـية « ال،  كون لك فتنة»السلطان فآمره وأهناه  قال: 

 .رواه عبد الرزاق «فذلك الذي تريد، فكن حينئذ عجال»اهلل  قال: 

املع  بن ز اد قال: قيل للحسن:  ا أبا سعيد، خـرج خـارجي باخلر بـة ، وعن 

يف  . رواه اآلجـري((املسكني رأى منكرا فـأنكره، فوقـع فـيام هـو أنكـر منـه))فقال: 

 .الرش عة

                                                                                               
 .[76ص:]وانظر: تنبيه الغافلني للنحاس 

 [ . 850برقم ]( 1)

(2[ )3 /80.] 

 .[80]برقم  (3)

 [.20728( برقم ]4)

 [.48( برقم ]5)
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: عن املثنى بن سعيد قال نا أبـو مجـرة قـال التار   الكبريوروى البخاري يف 

ا بلغني حتر ق البيت خرجت بىل مكـة واختلفـت بىل ابـن عبـاس حتـى عرفنـي مل))

 .((ال تكن عونا للويطا )) :فقال ،فسببت احلةاج عند ابن عباس ،واستأنس يب

مـن األمـر بـاملعروف والنهـي عـن : )هـ[597]ت: قال ابن اجلوزي رمحه اهلل

الطني التعر ف والوعظ، فأما ختشني القول نحو  ا ظامل  ا من ال خياف املنكر مع الس

 .(اهلل، فإن كان ذلك حيرك فتنة  تعدى رشها بىل الغري مل جيز

فإن وعظ سلطانا تلطف غا ة ما  مكن. : )القصاص واملذكر نوقال أ ضا يف 

باخلطاب، فإن امللوك بنام اعتزلوا الناس ليبقى جاههم. فإذا ووجهوا  ومل  واجهه

 .(باخلطاب رأوا ذلك نقصا

تنبيه الغافلني عـن أعـامل اجلـاهلني [ يف 814قال ابن النحاس رمحه اهلل ]ت:و

وخيتار الكالم مع السلطان يف اخللـوة عـ  ) وحتذ ر السالكني من أفعال اجلاهلني

األشهاد، بل  ود لو كلمه رسًا ونصحه خفية من غري ثالـ  الكالم معه ع  رؤوس 

 (. ام

والشـي   والشـي  ابـن سـعدي قال اإلمام الشـوكا  ،حو هذا التقر رنوب

                                 
(1 )[8 /104.] 

 [.176/ 1]( اآلداب الرشعية واملنح املرعية 2)

 [.3/132[، بدارع الفوارد ]744[. وانظر ييد اخلاطر ]ص:368]ص:( 3)

 [.76( ]ص:4)

 .[965ص:]( السيل اجلرار 5)

   .[50-49ص:]( الر اض النا؛ة 6)
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ــــــــــــــا  ــــــــــــــاز، األلب ــــــــــــــن ب ــــــــــــــي  اب                                                                                            ،والش

 .رمحهم اهلل ، والشي  السبيلوالشي  يالح الفوزان ،عثيمنيوالشي  ابن 

 :ومما ظهر من كالم العلامء يف احلكمة من نصح األمري رسا وبلطف ما  أيت

قـال اإلعانة عىل نفع أسباب اخلروو عليه وسفك الودماء يف ععيتوه:  -1

النصيحة أن تقوم بنرش معا ب والة : ليس من النووي رمحه اهلل يف رشح األربعني

األمور، ملا يف ذلك من ملء القلوب غيظا وحنقـا عـ  والة األمـور، وبذا امـتألت 

، وربام حيصل اخلروج ع  األمراء، فيحصل بـذلك القلوب من ذلك حصل التمرد

 من الرش والفساد ما اهلل به عليم(.

ثـر و ز ـد فسب احلكام ذنب  سلطهم به ع  السابني أك السب  نب: -2

يف جورهم، كام قال أبو بسحاق السبيعي رمحه اهلل ما سب قوم أمـريهم بال حرمـوا 

قال: ذكر رجل من بني مروان عند عن الويايف خريه. وروى البيهقي يف الشعب

كف عنهو، فوا  ألعامهلو لترسهلل فويهو مون السويوف ))أيب جعفر وأنا عنده، فقال: 

  ((املوهر  عليهو

                                 
 [.335ص:]( خمترص يحيح مسلم 1)

 .[29-27ص:]( حقوق الراعي والرعية 2)

 .[92/ 26]( جمموع فتاوى ورسارل العثيمني 3)

 .[100-99ص:]( األجوبة املفيدة ع  أسئلة املناهج اجلد دة 4)

 .[81ص:]( األدلة الرشعية يف بيان حق الراعي والرعية 5)

 .[48-34السلف يف نصح السالطني وذوي الرشف ]ص: طر قة (6)

 .[121]ص:( 7)

 .[7078( برقم ]8)
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: ولذلك جيب ع  الـداعي بىل اخلـري أن  شـفق التسبب يف أ ل الغري  -3

فقـد جـاء يف وكان هـذا دأب السـلف الصـالح، ع  األمة شفقة الوالد ع  ولده، 

 :يالح بن أمحد بن حنبل سـمعت أيب  قـولعن اجلرح والتعد ل البن أيب حاتم

 ءسـفيان تلطـ  بيشـ دخل سفيان بن عيينة ع  معن بن زاردة وهو باليمن ومل  كن

من أمر السلطان بعد فةعل سفيان  عظه و ذكر له أمر املسلمني فةعل معن  قـول 

 له: أبوهم أنت  أخوهم أنت .

 

                                 
(1 )[1 /53.]  
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بذا بغى  باغ ع  ويل األمر املسلم وتبينت احلال وجب ع  الرعيـة نرصـة ويل  

 .الباغياألمر باملعروف ورد 

جاء القـرآن : )هـ[ يف السيل اجلرار1250]ت: قال العالمة الشوكا  رمحه اهلل

ڳ  ڱ   ڱ  چ وجـل:  والسنة بتسمية مـن قاتـل املحقـني باغيـا فقـال اهلل عـز

 چڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ       ڻڱ  ڱ  ں  ں

فالبـاغي هـو  ،الباغية، وثبت يف الصحيح أن عامر بن  ارس تقتله الفئة [ 9]احلةـرات: 

و قـدح عليـه يف القيـام  ،أوجبهـا اهلل عـ  عبـاده يمن خرج من طاعة اإلمـام التـ

فـإن  ؛ودفع مفاسدهم من غري بصرية وال عـ  وجـه املنايـحة ،بمصالح املسلمني

ويار كل  ،انضم بىل ذلك املحاربة له والقيام يف وجهه فقد تم البغي وبلغ بىل غا ته

 چڻ  ڻ  ڻچمني مطالبـا بمقاتلتـه لقولـه سـبحانه: فرد مـن أفـراد املسـل

وجل:  اآل ة، وليس القعود عن نرصة املحق من الورع بعد قول اهلل عز [9]احلةـرات: 

  چڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     چ 

واحلايل أنه بذا تبني الباغي ومل  لتبس وال دخل يف الصلح كـان القعـود عـن 

وأما مع اللبس فال وجوب حتى  تبني املحق من املبطل  ،مقاتلته خالف ما أمر اهلل به

 .(لكن جيب السعي يف الصلح كام أمر اهلل به

  

                                 
 [.63( حتر ر األحكام البن مجاعة ]ص:1)

 .[965ص: ]( 2)
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: )اتفقـوا عـ  تـوقري يف مراتـب اإلمجـاع هـ[456قال ابن حزم رمحه اهلل ]ت:

 .اخلليفة(

بواب موا ))يف كتابه السـنة: هـ[ 287]ت:عقد احلافظ ابن أيب عايم رمحه اهلل و

، وبعـده (( كر عن النبي عليه السالم من أمره بإكرام السلطا  وزجره عون إهانتوه

 .((باب يف  كر فضل تعزير األمري وتو ريه))عقد باب ترجم له: 

احلةـة يف بيـان  وعقد اإلمام أبو القاسم قوام السـنة األيـبها  بابـا يف كتابـه

 .((فصل يف فضل تو ري األمري))له  املحةة وترجم

وقال الترب زي رمحه اهلل: )باب ذكر النصيحة لألمراء، وبكرام حملهـم، وتـوقري 

 .رتبتهم، وتعظيم منزلتهم(

 ومن أحانيث الباب:

يف مخس من فعل منهن كـان ةـامنا  قال: عهد بلينا رسول اهلل  عن معاذ 

من عان مريضا، أو خرو مع جناز ، أو خرو شازيا يف سبيل ا ، أو نخول ))ع  اهلل: 

رواه (( عىل إمام يريد بذلك تعزيره وتو ريه، أو  عد يف بيته فيسلو الناس منه ويسولو

   .أمحد وسنده حسن

                                 
(1 )[182.] 

(2 )[2/489.] 

(3 )[2/490.] 

(4 )[2/438.] 

 [60( النصيحة للراعي والرعية ]ص:5)

 [.22093برقم ] (6)
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 تعز ره: أي  وقره و عينه و نرصه و ؤ ده.

ضوامنا )): )املسـندهـ[ يف حاشـية 1138قال العالمة السندي رمحه اهلل ]ت: 

 : ذا ةامن، واملراد: مضمونا ع  اهلل تعاىل أن  دخله اجلنة أو  رزقه اخلري(((عىل ا 

عن معاو ة بن أيب سفيان قال: ملا خرج أبو ذر بىل الربذة لقيه ركب مـن أهـل و

العراق فقالوا:  ا أبا ذر قد بلغنا الذي ينع بك فاعقد لواء  أتيك رجال مـا شـئت 

  قول: ال  ا أهل اإلسالم فإ  سمعت رسول اهلل قال: مه

سيكون بعدي سلطان فأعزوه من التمس ذله ثغر ثغـرة يف اإلسـالم ومل  قبـل ))

 رواه ابن أيب عايم وسنده يحيح .((منه توبة حتى  عيدها كام كانت

مون أكورم سولطا  ا  » قـول:  ، قال: سمعت رسول اهلل  عن أيب بكرةو

  .رواه ابن أيب عايم  «ومن أها  سلطا  ا  أهانه ا أكرمه ا ، 

  .((من أجل سلطا  ا  أجله ا  يوم القيامة))ويف روا ة: 

السلطا  ظل ا  يف األعإ فمن أكرمه أكرم ا  ومن أهانوه أهانوه ))ويف روا ة: 

 .((ا 

الـوالة ومـن أنعـم هـ[ يف فضيلة العادلني من 430قال أبو نعيم رمحه اهلل ]ت:

 النظر يف حال العامل والسعاة: واإلمام العادل مظلل  وم القيامة يف أرشف املنازل(

                                 
(1 ) [13/109.] 

 [1079( برقم ]2)

 [.1017برقم ] (3)

 [.1025( برقم ]4)

 [.1024( برقم ]5)

 [.143( ]ص:6)
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عن ز اد بن كسيب العدوي، قال: كنت مع أيب بكرة حتت منرب ابن عامر وهو و

خيطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بالل: انظروا بىل أمرينـا  لـبس ثيـاب الفسـاق، 

مون أهوا  سولطا  ا  يف » قـول:  ت سـمعت رسـول اهلل فقال أبو بكرة: اسـك

 .رواه الرتمذي «األعإ أهانه ا 

أن  عرف لـه عظـيم : )يف حتر ر األحكام هـ[733قال ابن مجاعة رمحه اهلل ]ت:

حقه، وما جيب من تعظيم قدره، فيعامل بام جيب له مـن االحـرتام واإلكـرام، ومـا 

ولـذلك كـان العلـامء األعـالم مـن أرمـة اإلسـالم جعل اهلل تعاىل له من اإلعظام، 

 عظمون حرمتهم، و لبون دعوهتم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فـيام لـدهيم، 

 .(وما  فعله بعض املنتسبني بىل الزهد من قلة األدب معهم، فليس من السنة

انطلقت بىل حذ فة باملدارن ليايل سار الناس  قال: رمحه اهلل عن ربعى بن حراش

بىل عثامن، فقال:  ا ربعي، ما فعل قومك  قال: قلت: عن أي با م تسأل  قال: من 

خرج منهم بىل هذا الرجل، فسميت رجاال فيمن خرج بليه، فقال: سمعت رسول 

رواه  ((من فاعق اجلامعة واستذل اإلماع  لقي ا  وال وجه له عنده)) قول:  اهلل 

 .أمحد

ال  نبغي احتقار : )هـ[ يف فيض القد ر1031قال املناوي رمحه اهلل ]ت:

 ...(.السلطان ولو ظاملا فاسقا

                                 
 [ وقال: )هذا حد   حسن غر ب(، ويححه األلبا .2224( برقم ]1)

  [.63ص: ]( 2)

  [.23283برقم ]( 3)

(4 ) [2 /455.] 
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السلطان جعله اهلل معونة خللقه فيصان منصبه عن السب : )وقال أ ضا

وقد حذر  ،ودوام معونة خلقه ،ليكون احرتامه سببا المتداد يفء اهلل ؛واالمتهان

 (.فإنه  زداد رشا و زداد البالء ع  املسلمني ؛السلف من الدعاء عليه

 فائد :

أرأ تم لـو )) :يف تقبيل  د السلطان حني يافحه فقالرمحه اهلل عوتب ابن عقيل 

 :قـال ((بـ )) :قـالوا ((أم واقعـا موقعـة كان والدي فعل ذلك فقبلت  ده أكان خطأ

 ((فاألب  ريب ولده))

تربية خاية والسلطان  ريب العامل تربية عامة فهو باإلكرام أوىل ثم قال وللحال 

احلا؛ة حكم من البسها وكيف  طلب مـن املبـتيل بحـال مـا  طلـب مـن اخلـايل 

 .عنها

 رشح ر اض الصاحلني: يف هـ[1421]ت: وقال الشي  ابن عثيمني رمحه اهلل

كام أن والة األمر من األمـراء والسـالطني جيـب احـرتامهم وتـوقريهم تعظـيمهم 

وطاعتهم، حسب ما جاءت به الرش عة؛ ألهنم بذا احتقـروا أمـام النـاس، وأذلـوا، 

 وهون أمرهم؛ ةاع األمن ويارت البالد فوىض، ومل  كن للسلطان قوة وال نفوذ.

ا احتقـروا أمـام أعـني النـاس فهذان الصنفان من الناس: العلامء واألمـراء، بذ

فسدت الرش عة، وفسدت األمن، وةاعت األمور، ويار كل بنسان  رى أنـه هـو 

                                 
 [.399/ 6]( فيض القد ر 1)

  [.1123/ 3]( بدارع الفوارد 2)

(3) [3 /231.] 

 [.25وانظر أ ضا: األدلة الرشعية يف بيان حق الراعي والرعية للسبيل ]ص:



 

 
63 

العامل، وكل بنسان  رى ألنه هو األمري، فضاعت الرش عة وةـاعت الـبالد، و ـذا 

 (.أمر اهلل تعاىل بطاعة والة األمور من العلامء واألمراء
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لعلامء  قولون: بن استقامت لكم أمور السـلطان فـأكثر وامحـد اهلل تعـاىل كان ا 

واشكره، وبن جاءكم منه مـا تكرهـون وجهـوه بىل مـا تسـتوجبونه منـه بـذنوبكم 

وتستحقونه بآثامكم، فأقيموا عذر السلطان بانتشار األمور عليه، وكثرة ما  كابـده 

ولياء، وقلة النايح وكثرة رةاء األبمن ةبي جوانب اململكة واستئالف األعداء و

 .املدلس والفاةح

ومل  در وقال اإلمام عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشي  رمحه اهلل: )

حاشا عمر  -هؤالء املفتونون، أن أكثر والة أهل اإلسالم، من عهد  ز د بن معاو ة 

مـن اجلـراءة، قد وقـع مـنهم مـا وقـع  -بن عبد العز ز، ومن شاء اهلل من بني أمية 

واحلوادث العظام، واخلروج والفساد يف وال ة أهـل اإلسـالم؛ ومـع ذلـك فسـرية 

األرمة األعالم، والسادة العظام معهم، معروفة مشهورة، ال  نزعون  دا من طاعـة، 

 فيام أمر اهلل به ورسوله، من رشارع اإلسالم وواجبات الد ن.

شتهر أمره يف األمة بالظلم وأ؛ب لك مثال باحلةاج بن  وسف الثقفي، وقد ا

والغشم، واإلرساف يف سفك الدماء، وانتهـاك حرمـات اهلل، وقتـل مـن قتـل مـن 

سادات األمة، كسعيد بن جبري، وحارص ابـن الـزبري وقـد عـاذ بـاحلرم الرشـ ف، 

واستباح احلرمة، وقتل ابن الزبري، مع أن ابن الزبري قد أعطاه الطاعة، وبا عـه عامـة 

 واليمن، وأكثر سواد العراق. أهل مكة واملد نة

                                 
 .[48( ]ص: 1)
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واحلةاج نارب عن مروان، ثم عن ولده عبد امللك، ومل  عهد أحد مـن اخللفـاء 

بىل مروان، ومل  با عه أهل احلل والعقد، ومع ذلك مل  توقف أحد من أهل العلـم يف 

 طاعته، واالنقياد له فيام تسوغ طاعته فيه، من أركان اإلسالم وواجباته. 

ال  نازعونه، وال  من أدرك احلةاج من أيحاب رسول اهلل وكان ابن عمر و

 متنعون من طاعته، فيام  قوم به اإلسالم، و كمل به اإل امن. وكذلك مـن يف زمنـه 

من التابعني، كابن املسيب، واحلسـن البرصـي، وابـن سـري ن، وببـراهيم التيمـي، 

علامء األمة، من  وأشباههم ونظرارهم من سادات األمة. واستمر العمل ع  هذا بني

سادات األمة وأرمتها،  أمرون بطاعة اهلل ورسوله، واجلهاد يف سبيله مع كل بمام بر 

 أو فاجر، كام هو معروف يف كتب أيول الد ن والعقارد.

وكذلك بنو العباس، استولوا ع  بالد املسـلمني قهـرا بالسـيف، مل  سـاعدهم 

ومجا غفريا من بني أميـة وأمـرارهم  أحد من أهل العلم والد ن، وقتلوا خلقا كثريا،

ونواهبم، وقتلوا ابن هبرية أمري العراق، وقتلوا اخلليفة مروان؛ حتى نقل أن السفاح 

قتل يف  وم واحد نحو الثامنني من بني أمية، ووةع الفرش عـ  جثـثهم، وجلـس 

عليها، ودعا باملطاعم واملشارب؛ ومع ذلك فسرية األرمـة، كـاألوزاعي، ومالـك، 

هري، واللي  بن سعد، وعطاء بن أيب رباح، مع هؤالء امللـوك، ال ختفـى عـ  والز

 من له مشاركة يف العلم واطالع.

وحممد بن بسامعيل، وحممد بن والطبقة الثانية من أهل العلم، كأمحد بن حنبل،

بدر س، وأمحد بن نرص، وبسحاق بن راهو ـه، وبخـواهنم، وقـع يف عرصـهم مـن 

دع العظام، وبنكار الصفات، ودعوا بىل ذلك، وامتحنوا فيـه، امللوك ما وقع، من الب



 

 
66 

وقتل من قتل، كأمحد بن نرص؛ ومع ذلك فال  علم أن أحدا منهم نزع  دا من طاعة، 

 .(وال رأى اخلروج عليهم

 

                                 
 [.380/ 8( الدرر السنية يف األجوبة النةد ة ]1)
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عمرو بن الفضل قال: سألت أبا العالء، واحلةاج يف عباءة، فقلت:  ـا أبـا عن 

 .«انهلل له بالصالح فإ  صالحه خري لك»العالء أسب احلةاج  فقال: 

عن الزبرقان قال: قـال: كنـت عنـد أيب وارـل بسند يحيح  ويف الزهد  ناد

ال تسبه وما يدعيك لعلوه  وال: اللهوو ))فةعلت أسب احلةاج وأذكر مساوره قال: 

 .((اشفر يل، فغفر له

فانصـح ): رمحـه اهلل سـعيد بـن بسـامعيل عـثامن أيبعـن اإل امنويف شعب

للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصالح والرشاد بالقول والعمل واحلكم، فـإهنم بذا 

يلحوا يلح العباد بصالحهم، وب اك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا رشا و زداد 

املـؤمنني، البالء ع  املسلمني، ولكن ادع  م بالتوبة فيرتكوا الرش فريتفع البالء عن 

وب اك أن تأتيهم أو تتصنع إلتياهنم أو حتب أن   أتوك، واهرب منهم ما اسـتطعت، 

ما داموا مقيمني ع  الرش، فإن تـابوا وتركـوا الرشـ مـن القـول والعمـل واحلكـم 

وأخذوا الدنيا من وجهها فهناك فاحذر العز هبم، لتكون بعيدا منهم قر بـا بالرمحـة 

 (. م والنصيحة بن شاء اهلل

                                 
خصص بعض علامء أهل السنة واجلامعة مؤلفا يف وجوب الدعاء للسلطان، فقد ألف العالمة  (1)

هـ[ كتابا سامه دعارم اإلسالم يف 678بابن اجلييش ]ت:املفتي حييى بن منصور احلرا  احلنبيل املعروف 

 وجوب الدعاء لإلمام.

 [4/295[، ذ ل طبقات احلنابلة البن رجب ]2/377انظر: معةم الشيوخ للذهبي ]

 [.199ص: ]( الزهد ألمحد بن حنبل 2)

(3 )[2 /464]. 

(4 )[9 /498]. 
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أخربنا أبو بكر املـروذي، قـال: سـمعت أبـا عبـد اهلل،  يف السنة وقال اخلالل

إين ألنعو له بالصالح والعافية، و وال: لوئن ))وذكر اخلليفة املتوكل، رمحه اهلل فقال: 

   ((حد  به حد  لتنظر  ما حيل باإلسالم

اد بـن ز ـد، حدثنا الدوري، قال: ثنا سليامن بن داود، قال: ثنا مح قال أ ضاو

إنه موؤمر عليوك مثلوك، فوإ  »قال: ثنا عطية الرساج، أن أبا مسلم اخلوال ، قال: 

 .«فتضل اهتدل فامحد ا ، وإ  عمل بغري  لك فانهلل له باهلدل، وال ختالفه

: )فحقيق ع  كل رعية ترغـب بىل قال الطرطويش رمحه اهلل يف رساج امللوك 

وأن تبذل له نصحها، وختصه بصـالح دعارهـا، فـإن اهلل تعاىل يف يالح السلطان،  

 يالحه  يالح العباد والبالد، ويف فساده فساد العباد والبالد(.

هــ[ )وليـدع لـه بالصـالح، فـإن يـالحه 608وقال القرصي رمحه اهلل ]ت:

يالح املسلمني، وال خيرج عليه بالسـيف، فـإن ذلـك خـروج عـن الـد ن. ذكـره 

 .البيهقي يف شعب اإل امن

و ستحب الدعاء : )الطالبنيهـ[ يف روةة 676وقال النووي رمحه اهلل ]ت: 

 .(بصالح والة األمر

واستحب ختصيص الـدعاء لـويل األمـر يف خطبـة اجلمعـة: مـنهم ابـن قدامـة 

                                 
(1 )[1 /84]. 

(2 )[1 /86.] 

 [.187]ص:( 3)

(4 )[2/433.] 

(5 )[2/33.] 
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هـ[ يف 763[، وابن مفلح رمحه اهلل ]ت:3/181هـ[ يف املغني ]620املقديس ]ت:

[، 5/343هـ[ يف الرشح الكبري ]885]ت:[، واملرداوي رمحه اهلل 3/178الفروع ]

 [.1/298هـ[ يف اإلقناع ]968واحلةاوي رمحه اهلل ]ت:

هذا مذهب أهل السنة واجلامعة، أما مذهب أهل الضالل وأهل اجلهل، فريون 

 . هذا من املداهنة والتزلف

: )وقد تركـت هـذه قال الشي  يالح الفوزان حفظه اهلل يف امللخص الفقهي

ى يار الناس  سـتغربون الـدعاء لـوالة األمـور، و سـيؤون الظـن بمـن السنة حت

  فعله(.

وأدرج علامء السلف مسألة الدعاء لويل األمر يف مصنفاهتم العقد ة، كالبخاري 

ــه اهلل ]ت: ــه256رمح ـــ[يف عقيدت ــه اهلل ]ت:ه ــاوي رمح ـــ[ يف 321، والطح ه

، واآلجري رمحه اهلل نةيف رشح الس هـ[329، والربهباري رمحه اهلل ]ت:عقيدته

يف اعتقـاد أهـل  هــ[371]ت:اهلل رمحـه واإلسامعييل يف الرش عة هـ[360]ت:

، يف عقيدة السلف أيحاب احلـد   [هـ449ت:، والصابو  رمحه اهلل ]السنة

                                 
 [.221هيبة ويل األمر ]ص:  (1)

(2) [1/264.] 

 . [1/197رشح أيول االعتقاد] (3)

 .[70-68]ص: (4)

 [.116]ص: (5)

(6) [1/371-372.] 

 [.50]ص: (7)

 [.294]ص: (8)
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 . هـ[ يف احلةة يف بيان احلةة535]ت: وقوام السنة

الظلمـة يف قـومهم دعـاء رعيـتهم واعلم أن من أسباب طول حياة السـالطني 

، قـال ابـن رجـب رمحـه اهلل: عليهم؛ ألن من دعا ع  ظامله فقد استوىف حقه منه

لف: لوال أن الناس  دعون عيل ملوكهم، لعةل مللوكهم العقـاب. ) قال بعض السَّ

ومعنى هذا:  شري بىَلب أن دعاء الناس عليهم استفاء منهم بحقـوقهم مـن الظـامل، أو 

  .(فبذلك  دفع عنهم العقوبة لبعضها،

 فوائد الدعاء لوال  األمر:

 .إ  املسلو حني يدعو لويل أمره، فإنه يتعبد عبه هبذا الدعاء -1

: )الـدعاء يف اإلنصـاف هــ[681قال نارص الد ن بن املنـري رمحـه اهلل ]ت: 

 للسلطان الواجب الطاعة، مرشوع بكل حال(.

: )الدعاء لويل األمـر مـن أعظـم هـ[1420]ت: وقال الشي  ابن باز رمحه اهلل

 .القربات ومن أفضل الطاعات(

 يف الدعاء لويل األمر إبراء للذمة؛ إ  الدعاء من النصيحة. -2

                                 
(1) [2/268.] 

 .[16ص:] لرمضا طر قة السلف يف نصح السالطني وذوي الرشف ( 2)

 [.642/ 2]( جمموع رسارل ابن رجب 3)

 [.106-4/105هبامش الكاشف ] (4)

 [. 210/ 8]جمموع فتاوى ابن باز  (5)
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: ) ب  هـ[241]ت: والنصيحة واجبة ع  كل مسلم، قال اإلمام أمحد رمحه اهلل

والتأ يـد، وأرى ذلـك ألدعو له أي السلطان بالتسد د والتوفيق يف الليـل والنهـار 

 .رواه اخلالل يف السنة .(واجبا عيل

سمعت أبا عبد اهلل، وذكـر اخلليفـة املتوكـل، رمحـه اهلل وقال أبو بكر املروزي: 

إين ألنعو له بالصالح والعافية، و ال: لئن حد  به حد  لتنظر  موا حيول ))فقال: 

  .  .((باإلسالم

 .السنة واجلامعةالدعاء لويل األمر من عالما  أهل  -3

فأمرنـا أن نـدعو : )يف رشح السنة هـ[329قال اإلمام الربهباري رمحه اهلل ]ت:

 م ]بالصالح[ ، ومل نؤمر أن ندعو عليهم وبن ظلمـوا، وبن جـاروا؛ ألن ظلمهـم 

 .(وجورهم ع  أنفسهم، ويالحهم ألنفسهم وللمسلمني

قد ذكرت من التحـذ ر مـن : )يف الرش عة هـ[360قال اآلجري رمحه اهلل ]ت: 

مذاهب اخلوارج ما فيه بالغ ملن عصـمه اهلل تعـاىل، عـن مـذهب اخلـوارج، ومل  ـر 

رأهيم، ويرب ع  جور األرمة، وحيف األمراء، ومل خيرج عليهم بسيفه، وسـأل اهلل 

تعاىل كشف الظلم عنه، وعن املسـلمني، ودعـا للـوالة بالصـالح، وحـج معهـم، 

مني وي  معهم اجلمعة والعيد ن، فإن أمروه بطاعة وجاهد معهم كل عدو للمسل

فأمكنه أطاعهم، وبن مل  مكنه اعتـذر بلـيهم، وبن أمـروه بمعصـية مل  طعهـم، وبذا 

                                 
(1[ )1/83] 

 وسنده يحيح. [84/ 1]( 2)

 [.114( ]ص: 3)
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دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه و ده، ومل هيو ما هم فيه، ومل  عن عـ  فتنـة، 

 .(فمن كان هذا ويفه كان ع  الرصاط املستقيم بن شاء اهلل

و رون : )يف اعتقاد أهل احلد   هـ[371وقال اإلمام اإلسامعييل رمحه اهلل ]ت:

اخلـروج بالسـيف علـيهم، وال  الدعاء  م بالصالح والعطف بىل العدل، وال  رون

قتال الفتنة، و رون قتال الفئة الباغية مع اإلمام العادل، بذا كان ووجد ع  رشطهم 

 .(يف ذلك

يف عقيــدة الســلف  [449الصــابو  رمحــه اهلل ]ت: وقــال اإلمــام أبــو عــثامن

و ـرى أيـحاب احلـد   اجلمعـة والعيـد ن وغريمهـا مـن : )وأيحاب احلد  

الصلوات خلف كل بمام مسلم، برا كان أو فاجرا، و رون جهاد الكفرة معهم وبن 

كانوا جورة فةرة، و رون الدعاء  م باإليالح والتوفيق والصالح وبسي العـدل 

 .(يف الرعية

 .يف الدعاء لوال  األمر تصديق ملبدأ السمع والطاعة -4

ثـم بن رجـال مـن : )هــ[ يف البدا ـة والنها ـة774]ت: قال ابن كثري رمحه اهلل

بن رجال من العلو ني قد ))املبتدعة  قال له ابن البلخي وشى بىل اخلليفة شيئا فقال: 

فـأمر اخلليفـة نارـب  .((البـاطنأوى بىل منزل أمحد بن حنبل وهو  با ع له الناس يف 

فلم  عرشوا بال واملشاعل قد أحاطت بالـدار  بغداد أن  كبس منزل أمحد من الليل.

من كل جانب حتى من فوق األسطحة، فوجدوا اإلمـام أمحـد جالسـا يف داره مـع 

                                 
(1[ )1 /371 .] 

 [.76( ]ص: 2)

 [.92-91( ]ص:3)
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وال  ءهـذا يش عياله فسألوه عام ذكر عنه فقال: ليس عندي من هذا علم، وليس من

  ألرى طاعة أمري املؤمنني يف الرس والعالنية، ويف عرسي و رسي هذا من نيتي، وب

ومنشطي ومكرهـي، وأثـرة عـيل، وب  ألدعـو اهلل بالتسـد د والتوفيـق، يف الليـل 

 والنهار، يف كالم كثري.

ففتشوا منزله حتى مكان الكتب وبيوت النساء واألسطحة وغريهـا فلـم  ـروا 

 شيئا.

ته مما نسب بليه علم أهنم  كذبون عليـه كثـريا، املتوكل ذلك وعلم براء فلام بلغ

بعرشـة آالف  -وهو أحد احلةبة  -فبع  بليه  قوب بن ببراهيم املعروف بقورصة 

درهم من اخلليفة، وقال: هو  قرأ عليك السالم و قول: استنفق هـذه، فـامتنع مـن 

وبينـه، فقال:  ا أبا عبد اهلل ب  أخشى من ردك ب اهـا أن  قـع وحشـة بينـك  قبو ا.

واملصلحة لك قبو ا، فوةعها عنده ثم ذهب فلام كان من آخر الليل استدعى أمحد 

أهله وبني عمه وعياله وقال: مل أنم هذه الليلة من هذا املال، فةلسوا وكتبوا أسـامء 

مجاعة من املحتاجني من أهل احلد   وغريهم من أهل بغداد والبرصة، ثـم أيـبح 

سني بىل املارة واملارتني، فلم  بـق منهـا درمهـا، وأعطـى ففرقها يف الناس ما بني اخلم

منها أليب أ وب وأيب سعيد األشج، وتصدق بالكيس الذي كانت فيه، ومل  عي منها 

 ألهله شيئا وهم يف غا ة الفقر واجلهد، وجاء بنو ابنه فقال: أعطني درمها.

 محد.فنظر أمحد بىل ابنه يالح فتناول يالح قطعة فأعطاها الصبي فسكت أ
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وبلغ اخلليفة أنه تصدق باجلارزة كلها حتى كيسها، فقال عيل بن اجلهم:  ا أمـري 

املؤمنني بنه قد قبلها منك وتصدق هبا عنك، وماذا  صنع أمحـد باملـال  بنـام  كفيـه 

  ....رغيف

 .الدعاء لويل األمر عائد نفعه إ  الرعية -5

عن قيس بن أيب حازم، قال: دخل أبو بكر ع  امرأة من أمحس  قال  ا ز نـب، 

تكلمـي، »قالوا: حةت مصمتة، قال  ـا: « ما  ا ال تكلم »فرآها ال تكلم، فقال: 

امـرؤ »، فتكلمت، فقالت: من أنت  قال: «فإن هذا ال حيل، هذا من عمل اجلاهلية

، قالـت: مـن أي قـر ش «من قـر ش»، قالت: أي املهاجر ن  قال: «من املهاجر ن

، قالت: ما بقاؤنا ع  هذا األمر الصالح الذي «بنك لسئول، أنا أبو بكر»أنت  قال: 

، قالت: وما «بقاؤكو عليه ما استقامت بكو أئمتكو»جاء اهلل به بعد اجلاهلية  قال: 

 قالت: ب ،« أما كان لقومك رءوس وأرشاف،  أمروهنم فيطيعوهنم »األرمة  قال: 

 .البخاري رواه. «فهم أولئك ع  الناس»قال: 

أي ألن الناس ع  د ـن : )هـ[يف فتح الباري852]ت: قال ابن حةر رمحه اهلل

 .(ملوكهم فمن حاد من األرمة عن احلال مال وأمال

اعلموا أ  الناس لون ))عند موته:  أسلم، عن أبيه قال: قال عمر  عن ز د بن

 .البيهقي يف الكربى  رواه ((هلو والهتو وهداهتوبخري ما استقامت  يزالوا

                                 
(1[ )10 /372.] 

 [.3834( برقم ]2)

(3[ )7 /151.] 

 [.16729( برقم ]4)
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إنام زمانكو سلطانكو ، فوإ ا صول  سولطانكو ))عن القاسم بن خميمرة، قال: و

 .يف السنن الواردة الدا  رواه ((صل  زمانكو ، وإ ا فسد سلطانكو فسد زمانكو

الصارغ، قال: سمعت فضيال  قول: لو أن يل دعـوة مسـتةابة مـا  مردو هوعن 

  جعلتها بال يف السلطان.

 قيل له:  ا أبا عيل فرس لنا هذا.

إ ا جعلتها يف نفيس ذ تعدين، وإ ا جعلتهوا يف السولطا  صول ، فصول  ))قال: 

 .الربهباري رواه((بصالحه العبان والبالن

ألنـه )): يف رشح أيول اعتقاد أهل السنة واجلامعـة ويف روا ة عند الاللكاري

 .((بذا يلح اإلمام أمن البالد والعباد

أما يالح البالد فـإذا أمـن النـاس ظلـم )): يف احللية ويف روا ة عند أيب نعيم

 .اإلمام عمروا اخلرابات ونزلوا األرض

املعيشة عـن  وأما العباد فينظر بىل قوم من أهل اجلهل فيقول: قد شغلهم طلب 

طلب ما  نفعهم من تعلم القرآن وغريه فيةمعهم يف دار مخسني مخسني أقل أو أكثر 

 قول للرجل: لك ما  صلحك وعلم هؤالء أمر د نهم وانظر ما أخرج اهلل عز وجل 

    ((من فيهم مما  زكي األرض فرده عليهم. قال: فكان يالح العباد والبالد

                                 
 [.298برقم ] (1)

 [. 114( ]ص: 2)

(3[ )1 /197.] 

(4[ )8 /91.] 
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يوا معلوو ))هلل ع  كالم الفضيل رمحـه اهلل وقـال: علق اإلمام ابن املبارك رمحه ا

  . (( اخلري من حيسن هذا شريك

ر بن أنشد  أمحد بن عم :يف جامع بيان العلم ل احلافظ ابن عبد الرب رمحه اهللقا

 :عبد اهلل لنفسه يف قصيدة له

 للوالة  الرؤســـاء  نسأل اهلل يالحــــا

  نيا  فصالح الدِّ ن والـــدُّ 
َ
 يالحد األمـراء

مـلد     فبهْم  لتئمد الشَّ
َ
ْعد الـتنـاء  ع  بد

 (2)يف مواطني العناءً   وهم املدْغندون عنــــا

 مسألة: حكو من امتنع عن الدعاء لويل األمر؟

هذا من جهله، وعدم بصريته؛ ألن الدعاء لـويل قال العالمة ابن باز رمحه اهلل: )

األمر من أعظم القربات، ومن أفضل الطاعات، ومن النصيحة هلل ولعباده، والنبـي 

  :اللهوو اهود نوسوا وائوت هبوو»ملا قيل له: بن دوسا عصت وهم كفار قـال . »

 فهداهم اهلل وأتوه مسلمني.

ى له؛ ألن يالحه يـالح فاملؤمن  دعو للناس باخلري، والسلطان أوىل من  دع

لألمة، فالدعاء له من أهم الدعاء، ومن أهم النصح: أن  وفق للحق وأن  عان عليه، 

وأن  صلح اهلل له البطانة، وأن  كفيه اهلل رش نفسه ورش جلساء السوء، فالـدعاء لـه 

بالتوفيق وا دا ة وبصالح القلب والعمل ويالح البطانة من أهم املهـامت، ومـن 

                                 
 [.197/ 1( رشح أيول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ]1)

(2[ )1 /642 .] 
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ات، وقد روي عن اإلمام أمحد رمحه اهلل أنه قال: )لو أعلـم أن يل دعـوة أفضل القرب

 .مستةابة لرصفتها للسلطان( ، و روى ذلك عن الفضيل بن عياض رمحه اهلل

وسئلت اللةنة الدارمة عن حكم الدعاء ع  ويل األمر الذي ال حيكم بام أنـزل 

 اهلل 

اهلل عـ   ـده بيـالح رعيتـه تدعو له با دا ة والتوفيق، وأن جيعـل فأجابت:

  .(فيحكم بينهم برش عة اهلل

 لطيفة:

أنه نقل عن بعض السلف  يف االنتصافهـ[ 683]ت:ذكر ابن املنري رمحه اهلل 

 أنه دعا لسلطان ظامل! فقيل له: أتدعو له وهو ظامل 

 ((إي وا ، أنعو له إ  ما يدفع ا  ببقائه أعظو مما يندفع بزواله))فقال: 

فإذا قال املظلوم يف يف رساج امللوك: )هـ[ 520]ت:قال الطرطويش رمحه اهلل 

دعاره: اللهم ال توفقه فقد دعا ع  نفسه وع  سارر الرعية، ألنه من قل توفيقه 

 . (ظلمك ولو كان موفقًا ما ظلمك، فإن استةيب دعاؤك فيه زاد ظلمه لك

 فائد :

اعلم أن من أسباب طول حيـاة السـالطني الظلمـة يف قـومهم دعـاء رعيـتهم 

عليهم، ألنه من دعا ع  ظامله فقد استوىف حقه منه، نقل ابن رجـب رمحـه االلـه يف 

                                 
 [.210/ 8]( جمموع فتاوى ابن باز 1)

 [.791/ 1( فتاوى اللةنة الدارمة ]2)

(3 )[4/106.] 

 [.115]ص: 
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: عن بعض السـلف أنـه قـال  معاملة الظامل السارق املطبوع ةمن جمموع رسارله

 . ((العقاب لوال أ  الناس يدعو  عيل ملوكهو، لعجل مللوكهو))

ومعنى هذا:  شري بىَلب أن دعاء الناس عليهم استفاء منهم بحقوقهم من الظـامل، 

 أو لبعضها، فبذلك  دفع عنهم العقوبة.

 . ((لي  بصابر من نعا َعىَل من ظلمه))وروي عن اإلمام أمحد، قال: 

مع أن القاعدة يف ذلك أن األمري والرريس وامللـك لـن  كونـوا بال مـن جـنس 

إنوه ». ولذلك قال أبـو مسـلم اخلـوال  رمحـه اهلل: م يف الصالح وما دونهشعوهب

مؤمر عليك مثلك، فإ  اهتدل فامحد ا ، وإ  عمل بغري  لك فانهلل له باهلودل، وال 

 بإسناد يحيح. رواه اخلالل يف السنة «ختالفه فتضل

أيدينا سلطت اللهو بام كسبت ))هـ[: 312وقال ببراهيم بن محش رمحه اهلل ]ت:

 .رواه البيهقي يف الشعب ((علينا من ال يعرفنا وال يرمحنا

يبعوث عوىل ))وعن حممد بن سري ن عن أيب اجللد وكان  نظـر يف التـوراة قـال: 

 .رواه ابن األعرايب يف معةمه ((الناس ملوك بذنوهبو

                                 
 [.642/ 2]جمموع رسارل ابن رجب  (1)

[: )تأمل حكمته تعاىل يف أن جعل 253/ 1ولذلك قال ابن القيم رمحه اهلل يف مفتاح دار السعادة ] (2)

ملوك العباد وأمراءهم ووالهتم من جنس أعام م؛ بل كأن أعام م ظهرت يف يور والهتم وملوكهم فإن 

، وبن ظهر استقاموا استقامت ملوكهم، وبن عدلوا عدلت عليهم، وبن جاروا جارت ملوكهم ووالهتم

 فيهم املكر واخلد عة فوالهتم كذلك....(.   

 .[20( برقم ]3)

 .[17-16]ص:لرمضا وانظر طر قة السلف يف نصح السالطني وذوي الرشف 

 [.7005برقم ]( 4)
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مل أزل أسمع : )هـ[ يف رساج امللوك520وقال الطرطويش رمحه اهلل ]ت:

، بىل أن ظفرت هبذا ((أعاملكو عاملكو، كام تكونوا يو  عليكو))الناس  قولون: 

يلِّ ببْعضب الظَّاملنََيب ببْعضاً }املعنى يف القرآن؛ قال اهلل تعاىل:  لَكب ندوب ذب كب  [.129األنعام: ] {وب

. وقال عبد امللك ((ما أنكر  من زمانك فإنام أفسده عليك عملك))وكان  قال: 

ما أنصفتمونا يا معرش الرعية، تريودو  منوا سوري  أيب بكور وعمور وال ))بن مروان: 

. وقـال ((تسريو  فينا وال يف أنفسوكو بسوريهتام، نسوأل ا  أ  يعوني كول عوىل كول

 الت بنو إرسائيل: إهلنا أنت يف السامء ونحن يف األعإ فكيف نعرف عضاك ))قتادة:

 تعا  إ  بعض أنبيائهو: إ ا اسوتعملت علويكو خيواعكو من سخطك؟ فأوحى ا 

. وقـال ((فقد عضيت عنكو، وإ ا استعملت عليكو رشاعكو فقد سوخطت علويكو

 ا أمري املؤمنني ما بال أيب بكر وعمـر انطـاع )): عبيدة السلام  لعيل بن أيب طالب 

ت وعـثامن الناس  ام، والدنيا عليهام أةيق من شـرب فاتسـعت علـيهام ووليـت أنـ

أل  ))فقال:  ((اخلالفة ومل  نطاعوا لكام، وقد اتسعت فصارت عليكام أةيق من شرب 

 ((ععية أيب بكر وعمر كانوا مثيل ومثل عوثام ، وععيتوي أنوا اليووم مثلوك وشوبهك 

وكتب أخ ملحمد بن  وسف  شكو بليه جور العامل، فكتب بليه حممد بـن  وسـف: 

، ولي  ينبغي ملن يعمل املعصية أ  ينكر العقوبوة، بلغني كتابك وتذكر ما أنتو فيه))

  (((وذ أع ما أنتو فيه إال من شؤم الذنوب، والسالم؟

                                                                                               
 [.1978برقم ]( 1)

 [.116]ص:( 2)
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ال »قـال:  ، قال: هنانا كرباؤنا من أيحاب رسول اهلل  عن أنس بن مالك

األمور تسبوا أموراءكو، وال تغوووهو، وال تبغضووهو، واتقووا ا  واصوربوا؛ فوإ  

  . رواه ابن أيب عايم يف السنة .« ريب

كا  األكابر من أصحاب عسوول ا  )): عند ابن عبد الرب يف التمهيد ويف لفظ

  ينهوننا عن سب األمراء)). 

إياكو ولعن الوال ، فوإ  لعونهو احلالقوة، وبغضوهو ))، قال:  عن أيب الدرداء

قـال:  ((نصونع إ ا عأينوا مونهو موا ال نحوب؟يا أبا الدعناء، فكيوف ))قيل:  ((العا ر 

رواه ابن أيب عايم يف  ((ايربوا، فإن اهلل بذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم باملوت))

 .السنة

سب اإلمام احلالقة، ال أ ول: حالقة الوعر، ولكون حالقوة ))وعن أيب جملز قال: 

 رواه ابن زنةو ه يف األموال ((الدين

سهيل القطعي قال: سـمع ابـن سـري ن رجـال عن  احلليةوروى أبو نعيم يف 

فإنك لو  د وافيوت اخخور  كوا    مه أما الرجل» سب احلةاج فأقبل عليه فقال: 

واعلوو أ  ا   ،أصغر  نب عملته    أعظو عليك من أعظو  نوب عملوه احلجواو

                                 
يد ورجاله : )بسناده ج[488/ 2]قال الشي  األلبا  رمحه اهلل يف ظالل اجلنة  [.1015]برقم  (1)

 ثقات ويف بعضهم كالم ال  رض(. 

(2 )[21/287]. 

 .[1016]برقم ( 3)

 [34( برقم ]4)

(5 )[2 /271.] 
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 ،إ  أخذ من احلجاو ملن ظلمه فسوف يأخذ للحجاو ممون ظلموه ،تعا  حكو عدل

 «فال توغلن نفسك بسب أحد

بْد وروى البالذري عن  عباس بن هشام عن أبيه عن جده قال: كتب عمر بىَلب عب

ْ د بن اخلطاب عامله ع  الكوفة:  مْحبَن ْبن زب بَْد الرَّ أما بعد فقد بلغني أّ  »احلميد ْبن عب

و عن  لك، فإنه بلغني أ  املظلوم يدعو عوىل  الظواذ، من  بلك يسبّو  احلجاو، فاهنه

 . «فيكو  املظلوم ظاملا والظاذ مظلوما

موا ))، قـال: رمحـه اهلل عن برساريل، عن أيب بسحاق وأخرج أبو عمرو الدا 

 .((سب  وم أمريهو إال حرموا خريه

 سب أحـدا مـن رمحه اهلل وعن ابن مهدي رمحه اهلل: ما سمعت سفيان الثوري 

 . حاتم يف اجلرح والتعد ل. رواه ابن أيبالسلطان قي يف شدته عليهم

هـــ[ يف كشــف املشــكل مــن حــد   597]ت: قــال ابــن اجلــوزي  رمحــه اهلل

هم، واملحافظـة عـ  : )الصحيحني  عب اد مب اجْلهب والنصيحة ألرمة املْدسلمني طاعتهم، وب

تَي تغ يَْهم دون املدارح الَّ  .ر(بيعتهم، وبهداء النصارح بَلب

بذا رأ ت الرجـل  ـدعو ) :هـ[329]ت: السنة رشحقال اإلمام الربهباري يف و

ع  السلطان فاعلم أنه ياحب هوى، وبذا رأ ت الرجل  دعو للسلطان بالصالح 

 فاعلم أنه ياحب سنة بن شاء اهلل.

                                 
(1) [8 /184]. 

 .[146]( برقم 2)

(3 )[1/97]. 

(4 )[4 /219]. 



 

 
82 

 .(((ال يف السلطا إلو كانت يل نعو  ما جعلتها ))لقول فضيل: 

: هــ[371رمحه اهلل ]ت: لإلسامعييلاعتقاد أرمة السلف أهل احلد   وجاء يف 

و رون الدعاء  م باإليالح والعطـف بىل العـدل، وال  ـرون اخلـروج بالسـيف )

 ....(عليهم، وال قتال يف الفتنة

مـن  متنـع عـن الـدعاء لـويل عهـ[ 1420]ت:سئل العالمة ابن باز رمحه اهلل 

  حفظك اهلل -األمر 

األمر من أعظم القربات،  هذا من جهله، وعدم بصريته؛ ألن الدعاء لويلفقال: 

ملا قيل لـه: بن دوسـا  والنبي »ومن أفضل الطاعات، ومن النصيحة هلل ولعباده، 

 فهداهم اهلل وأتوه مسلمني.« . عصت وهم كفار قال: اللهم اهد دوسا وارت هبم 

فاملؤمن  دعو للناس باخلري، والسلطان أوىل من  دعى له؛ ألن يالحه يـالح 

ن أهم الدعاء، ومن أهم النصح: أن  وفق للحق وأن  عان عليه، لألمة، فالدعاء له م

وأن  صلح اهلل له البطانة، وأن  كفيه اهلل رش نفسه ورش جلساء السوء، فالـدعاء لـه 

بالتوفيق وا دا ة وبصالح القلب والعمل ويالح البطانة من أهم املهـامت، ومـن 

لو أعلوو أ  يل نعوو  )) قال: أفضل القربات، وقد روي عن اإلمام أمحد رمحه اهلل أنه

 .، و روى ذلك عن الفضيل بن عياض رمحه اهلل((مستجابة لرصفتها للسلطا 

                                 
 [.113ص: ]( 1)

  [.75ص: ]( 2)

 .[210/ 8]( جمموع فتاوى ابن باز 3)

 [57األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلد دة ]ص: :وانظر
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كان السلف  عدون الطعن يف األمراء عالمة للخوارج فقد  روى ابن أيب عايم 

 ،كان ياحب يل حيـدثني عـن شـأن اخلـوارج :قال ،عقبة بن وساجعن  يف السنة

 . فلقيت عبد اهلل بن عمرو ،فحةةت وطعنهو عىل أمرائهو

وقـد جعـل اهلل عنـدك علـام ، فقلت له: أنت من بقية أيحاب رسـول اهلل  

 .و شهدون عليهم بالضاللة ، طعنون ع  أمرارهم ،وأناس هبذا العراق

 أيت رسـول اهلل  ،أولئك عليهو لعنة ا  واملالئكة والناس أععوني))فقال يل:  

 .فةعل  قسمها بني أيحابهمن ذهب وفضة  بقليد

واهلل لئن أمرك اهلل أن تعدل فـام أراك  !فقال  ا حممد ،فقام رجل من أهل الباد ة 

 .أن تعدل

 ((.وحيك من يعدل عليه بعدي))فقال:  

 .((ردوه رو دا))فلام وىل قال:  

بن يف أمتي أخا  ذا  قـرؤون القـرآن ال جيـاوز تـراقيهم كلـام )): فقال النبي 

 .((قتلوهم ثالثاخرجوا فا

والطعن ع  الوالة طر قة هيود ة، فقد روى  سيف بـن عمـر يف الفتنـة ووقعـة 

األمر  ظهرواأو، وابدؤوا بالطعن عىل أمرائكو))عن ابن سبأ اليهودي قال:   اجلمل

 .((وانعوهو إ  هذا األمر ،تستميلوا الناس ؛والنهي عن املنكر ،باملعروف

وكاتب من كان استفسد يف األمصار : )وامللوكتار   الرسل وجاء يف 

وكاتبوه، ودعوا يف الرس بىل ما عليه رأهيم، وأظهروا األمر باملعروف والنهي عن 

                                 
 [ وبسناده يحيح ع  رشط البخاري.934برقم ]( 1)

 [..49-48]ص:( 2)
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، و كاتبهم بكتب يضعوهنا يف عيوب والهتواملنكر، وجعلوا  كتبون بىل األمصار 

يقرؤه بخواهنم بمثل ذلك، و كتب أهل كل مرص منهم بىل مرص آخر بام  صنعون، ف

أولئك يف أمصارهم وهؤالء يف أمصارهم، حتى تناولوا بذلك املد نة، وأوسعوا 

 ....(.األرض بذاعة، وهم  ر دون غري ما  ظهرون

 :السلفتطبيق 

 -، قال: فلام دخلت عليه  ، أنه وفد ع  معاو ة املسور بن خمرمةعن 

 .-حسبت أنه قال: سلمت عليه 

 .«ما فعل طعنك ع  األرمة  ا مسور »ثم قال:  

 . ((ارفضنا من هذا، أو أحسن فيام قدمنا له))قال: قلت:  

 «لتكلمن بذات نفسك»قال: 

 .قال: فلم أدع شيئا أعيبه به بال أخربته به 

ال أبرأ من الذنوب فهل لك ذنوب ختاف أن هتلك بن مل  غفرها اهلل »قال:  

 .« لك 

 .قال: قلت: نعم

فام جيعلك أحق بأن ترجو املغفرة مني، فواهلل ملا أيل من اإليالح بني »قال:  

الناس، وبقامة احلدود، واجلهاد يف سبيل اهلل، واألمور العظام التي حتصيها أكثر مما 

تيل، وب  لع  د ن  قبل اهلل فيه احلسنات، و عفو فيه عن السيئات، واهلل مع ذلك ما 

 .«ه، بال اخرتت اهلل ع  ما سواهكنت ألخري بني اهلل وغري

                                                                                               
(1 )[4/341.  ] 
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قال: ففكرت حني قال يل ما قال، فوجدته قد خصمني، فكان بذا ذكره بعد 

 . رواه عبد الرزاق يف مصنفهذلك دعا له بخري

  :فقه

نص العلامء ع  تعز ر ساب األرمة، ومثري الناس بلسانه عليهم، قال ابن قدامة 

وبن سبوا اإلمام أو غريه من أهل العدل، عزروا؛ : )[ يف املغني620رمحه اهلل ]ت:

  . (ألهنم ارتكبوا حمرما ال حد فيه

                                 
 [  .20717برقم ]( 1)

(2 )[8/530.  .] 
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  چ قـــال تعـــاىل: 

  ائۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

ــــراف:  چەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ]األع

137.]  

إنكوو : »ز د بن وهب، سـمعت عبـد اهلل، قـال: قـال لنـا رسـول اهلل عن و

أنوا إليهو »قالوا: فام تأمرنا  ا رسول اهلل  قال: « سرتو  بعدي أثر  وأموعا تنكروهنا

  . رواه البخاري .«حقهو، وسلوا ا  حقكو

الرجـل املراد باألثرة: ما  رون بعده من التفضيل يف العطاء، واألثرة: ما  ؤثر به 

 .أي:  فضل به

ترك اخلروج ع  أرمة اجلور، ولزوم السمع والطاعة  ـم  حةة يف احلد   يفو

والفقهاء جممعون ع  أن اإلمام املتغّلب طاعته الزمة، ما أقام اجلمعـات واجلهـاد، 

ذلك من حقن الدماء وتسكني الـدمهاء، أال  وأن طاعته خري من اخلروج عليه؛ ملا يف

فويف أهنم سيكون  ((سرتو  بعدل أثرً  وأموًعا تنكروها))يحابه: أل ترى قوله 

عليهم أمراء  أخذون منهم احلقوق و ستأثرون هبا، و ـؤثرون هبـا مـن ال جتـب لـه 

األثرة، وال  عدلون فيها، وأمرهم بالصرب عليهم والتزام طاعتهم ع  ما فـيهم مـن 

 .اجلور

                                 
 [.7052]برقم  (1)

 [.392/ 20]التوةيح لرشح اجلامع الصحيح  (2)

 [.8/ 10]البن بطال  ي( رشح يحيح البخار3)
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هذا من معةزات : )مسلم [ يف رشح يحيح676قال النووي رمحه اهلل ]ت:

وفيه احل  ع  السمع  ،وقد وقع اإلخبار متكررا ووجد خمربه متكررا ،النبوة

والطاعة وبن كان املتويل ظاملا عسوفا فيعطى حقه من الطاعة وال خيرج عليه وال 

 (.ىل يف كشف أذاه ودفع رشه وبيالحهبل  ترضع بىل اهلل تعا ،خيلع

مون عأل مون أموريه شويئا »، قـال: ابن عباس، ريض اهلل عنهام، عن النبـي و

رواه  .«يكرهه فليصرب عليه فإنه من فاعق اجلامعة شربا فام ، إال ما  ميتة جاهليوة

  . البخاري

ويف الباب عن عدي بن حاتم، وأنس بـن مالـك، وابـن مسـعود، وأسـيد بـن 

 .حضري 

 فهو السلف:

عن أيب غالب قال: كنت بدمشق فةـيء بسـبعني رأسـا مـن رءوس احلرور ـة 

فـدخل املسـةد  فنصبت ع  درج املسةد ، فةاء أبو أمامة ياحب رسـول اهلل 

 .فةعل هير ق عربته ساعة ،ثم خرج فوقف عليهم ،فص  ركعتني

 .، ثالث مرات ((ما  صنع ببليس بأهل اإلسالم))ثم قال:  

 .، ثالث مرات((كالب جهنم))ثم قال: 

 .، ثالث مرات ((رش قت  قتلت حتت ظل السامء))ثم قال:  

 .(( ا أبا غالب بنك ببلد أهو ته كثرية ، هؤالء به كثري))ثم أقبل عيل فقال:  

 .((أجل))قلت:  

                                 
(1) [12 /232.] 

 [.7054برقم ]( 2)
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 .((أعاذك اهلل منهم))قال:  

 . ((ومل هتر ق عربتك ))قال:  

 . ((رمحة  م بهنم كانوا من أهل اإلسالم))قال:  

 .((أتقرأ سورة آل عمران ))قال: 

 .((نعم))قلت:  

ــال:  ــة ))ق ــذه اآل  ــرأ ه ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ اق

 .بىل آخر اآل ة [7]آل عمران:  چ  ۀڻ   ڻ  ڻ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ ، ثم قرأ  ((هؤالء كان يف قلوهبم ز غ فز غ هبم))قلت:  

 .[106عمران: ]آل  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ            ۈۈ

 .((بهنم هؤالء))قال: فقلت:  

تفرقت بنو برساريل ع  بحدى وسبعني فرقـة )): ، قال رسول اهلل قال: نعم 

 .((كلها يف النار بال السواد األعظم

  (( ا أبا أمامة أما ترى ما  صنع السواد األعظم ))فقال رجل بىل جنبي:  

تطيعوه هتتدوا وما عـ  الرسـول  عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم وبن))قال:  

 ((بال البالغ املبني

  ((السمع والطاعة خري من املعصية والفرقة ،  قضون لنا ثم  قتلوننا))قال:  

أو تقوله عن  هذا الذي حتدث به شيئا سمعته من رسول اهلل ))قال: فقلت له: 

 .((رأ ك
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مـرة أو مـرتني  ب  بذا جلريء أن أحدثكم ومل أسمعه من رسـول اهلل ))قال:  

 ويف سنده ةعف وله طرق تقو ه. رواه احلارث بن أيب أسامة .((حتى قا ا سبعا

إ  »بلغ ابن عمر أن  ز د بن معاو ة بو ع له فقـال: وعن حممد بن املنكدر قال: 

  .رواه ابن أيب شيبة «كا  خريا عضينا ، وإ  كا  رشا صربنا

شعيب ال ينفعك ما كتبت حتى ترل الصال  يا ))وقال سفيان الثوري رمحه اهلل: 

خلف كل بر وفاجر ، واجلهان ماضيا إ  يوم القيامة ، والصرب حتوت لوواء السولطا  

 . رشح أيول اعتقاد أهل السنة واجلامعةرواه الاللكاري يف   ((جاع أم عدل

أ ـأيت الرجـل بىل السـلطان فيعظـه و نصـح لـه رمحه اهلل وسئل مالك بن أنس 

. رواه ابن عبـد ((إ ا عجا أ  يسمع منه وإال فلي   لك عليه)) :بىل اخلري فقالو ندبه 

 .التمهيدالرب يف 

: يف اإلقناع يف مسارل اإلمجـاعهـ[ 628]ت:قال أبو احلسن القطان رمحه اهلل 

)وأمجعوا ع  أن الفضل يف الصرب عليهم، وأن الصواب ترك اخلروج علـيهم حتـى 

 من فاجر(. سرت ح بر أو  سرتاح 

                                 
(1 )[2 /716]. 

[، والاللكاري يف رشح أيول 8040[، والطربا  يف الكبري برقم ]37892ابن أيب شيبة برقم ] رواهو

 [152االعتقاد برقم ]

 [30575( برقم ]2)

(3) [1 /173.] 

(4 )[21 /285.] 

(5 )[1/61-62.] 
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بنه  ستعمل عليكم أمراء، »أنه قال:  ، عن النبي عن أم سلمة، زوج النبي 

فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بر ، ومـن أنكـر فقـد سـلم، ولكـن مـن ريض 

 .رواه مسلم «ال، ما صلوا»، قالوا:  ا رسول اهلل، أال نقاتلهم  قال: «وتابع

 ... ووقع ذلك كام أخرب  ،خبار باملستقبلاحلد   فيه معةزة ظاهرة باألهذا 

وهذا يف حق من ال  ستطيع  ،من كره ذلك املنكر فقد بر  من بثمه وعقوبته ،ومعناه

فمن عرف املنكر ومل  شتبه عليه فقد  ....بنكاره بيده وال لسانه فليكرهه بقلبه وليربأ 

فـإن عةـز  ،وعقوبته بأن  غريه بيد ه أو بلسانه يارت له طر ق بىل الرباءة من بثمه

وفيه دليل ع  أن مـن عةـز عـن بزالـة املنكـر ال  ـأثم بمةـرد  ...فليكرهه بقلبه 

ال .....بل بنام  أثم بالرىض به أو بأن ال  كرهـه بقلبـه أو باملتابعـة عليـه  ،السكوت

مـن قواعـد  بمةرد الظلـم أو الفسـق مـامل  غـريوا شـيئاجيوز اخلروج ع  اخللفاء

 .(اإلسالم

خياع أئمتكو الذين حتبوهنو »قال:  ، عن رسول اهلل  عن عوف بن مالكو

وحيبونكو، ويصلو  عليكو وتصولو  علويهو، ورشاع أئموتكو الوذين تبغضووهنو 

، قيل:  ا رسول اهلل، أفال ننابـذهم بالسـيف  «ويبغضونكو، وتلعنوهنو ويلعنونكو

ال ، وإ ا عأيتو من والتكو شيئا تكرهونوه، فواكرهوا ال، ما أ اموا فيكو الص»فقال: 

 .رواه مسلم «عمله، وال تنزعوا يدا من طاعة

                                 
 .[1854( برقم ]1)

 [.244/ 12]رشح النووي ع  مسلم  (2)

 .[1855( برقم ]3)
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دليــل الفـاحلني لطــرق ر ــاض يف هـــ[ 1057]ت:قـال ابــن عــالن رمحـه اهلل 

وبنام منع من مقـاتلتهم مـدة بقـامتهم  ((ما أ اموا فيكو الصال )): )قوله: الصاحلني

الصالة التي هي عنوان اإلسالم، والفارق بني الكفـر واإلسـالم حـذرًا مـن هتـيج 

الفتن واختالف الكلمة وغري ذلك مما  كون أشد نكارة من احتامل نكرهم واملضارة 

 (.منهم ع  ما  نكر

أموريه شويئا مون عأل مون )) قـال: عن ابن عباس ريض اهلل عنهام عن النبي و

رواه  .((يكرهه فليصرب عليه؛ فإنه من فاعق اجلامعة شربا فام ؛ إال ما  ميتة جاهلية

 .ومسلم البخاري

 وعرفةة بن رش ح  ،وابن عمر ،وأيب هر رة ويف الباب عن أيب ذر، 

رمحـه اهلل:  فتح الباري البن حةـركام يف هـ[ 449]ت:رمحه اهلل بن بطال اقال 

يف احلد   حةة يف ترك اخلروج ع  السلطان ولو جـار وقـد أمجـع الفقهـاء عـ  )

وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف 

ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء وحةتهم هذا اخلـرب وغـريه ممـا  سـاعده ومل 

ر الرص ح فال جتوز طاعته يف ذلك بل  ستثنوا من ذلك بال بذا وقع من السلطان الكف

 .(جتب جماهدته ملن قدر عليها

وأمـا اخلـروج علـيهم : )هـ[ يف رشح مسـلم676]ت: وقال النووي رمحه اهلل

                                 
(1 )[2 /475.] 

 [.7053( برقم ]2)

 [.1849( برقم ]3)

(4) [13/7.] 
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 ...(وقتا م فحرام بإمجاع املسلمني وبن كانوا فسقة ظاملني

وال نرى السيف عـ  أحـد : )هـ[ يف عقيدته321]ت: قال الطحاوي رمحه اهلل

وال نـرى اخلـروج عـ  أرمتنـا ووالة .بال من وجب عليه السيف  أمة حممد  من

طاعتهم من ونرى ،وال ننزع  دا من طاعتهم ،وال ندعوا عليهم، جارواأمورنا وبن

 .(وندعو  م بالصالح واملعافاة ،طاعة اهلل عز وجل فر ضة  ما مل  أمروا بمعصية

يف رشح السـنة: )وال حيـل قتـال هــ[ 329]ت:قال اإلمام الربهباري رمحه اهلل 

 السلطان، واخلروج عليه وبن جار(

ومـن خـرج عـ  بمـام مـن أرمـة ) [:234املد ني رمحه اهلل ]ت: نوقال عيل ب

املسلمني وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له باخلالفة بأي وجه كانت برةا كانـت أو 

، فـإن بغلبة فهو شاق هذا اخلارج عليه العصا، وخالف اآلثـار عـن رسـول اهلل 

مات اخلارج عليه مات ميتة جاهلية. وال حيل قتال السلطان وال اخلروج عليه ألحد 

  .(من عمل ذلك فهو مبتدع ع  غري السنةمن الناس، ف

هــ[، وأبـو حـاتم الـرازي رمحـه اهلل 264وقال أبو زرعة الرازي رمحه اهلل ]ت

وال نرى اخلروج ع  األرمة وال القتال يف الفتنة، ونسمع ونطيـع ملـن : )هـ[277]:

نـب واله اهلل عز وجل أمرنا وال ننزع  دا من طاعـة، ونتبـع السـنة واجلامعـة، ونةت

                                 
(1 )[12/229.] 

 [.69بتعليق األلبا  ]ص:  (2)

 [78( ]ص:3)

  (188/ 1رشح أيول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ) (4)
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 .(الشذوذ واخلالف والفرقة

محاد بن ز د قال: حدثنا عمر بن  ز د، يـاحب الطعـام عن  وروى اآلجري

قال: سمعت احلسن أ ام  ز د بن املهلب قال: وأتاه رهي فأمرهم أن  لزموا بيوهتم، 

وا  لوو أ  النواس إ ا ابتلووا مون  بول سولطاهنو ))و غلقوا عليهم أبواهبم، ثم قال: 

 صربوا ما 

أ  يرفع ا   لك عنهو، و لك أهنو يفزعو  إ  السيف فيوكلوا إليه، ووا  موا  

ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  چ ، ثـم تـال:  ((جاءوا بيوم خري   

 چەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ائائ

   [. 137]األعراف: 

عن أيب البخرتي، قال: قيل حلذ فة: أال نأمر بـاملعروف وننهـى عـن املنكـر  و

رواه ابـن أيب  «إنه حلسن ، ولكن لي  من السنة أ  ترفع السالح عىل إماموك»قال: 

 .شيبة

جعفر بن سليامن قال: حدثنا املع  بن ز ـاد قـال: قيـل للحسـن:  ـا أبـا وعن 

املسكني عأل منكرا فأنكره، فو ع فويام هوو ))سعيد، خرج خارجي باخلر بة ، فقال: 

   ((أنكر منه

فال  نبغـي ملـن رأى ): هـ[ يف الرش عة360رمحه اهلل ]ت: قال حممد بن احلسني

                                 
  (197/ 1) املصدر السابق (1)

(2 )[1/373.] 

 [37613برقم ]( 3)

(4[ )1 /345 .] 
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اجتهاد خارجي قد خرج ع  بمام عدال كان اإلمام أو جاررا، فخرج ومجـع مجاعـة 

للقـرآن، وال  وسل سيفه، واستحل قتال املسلمني، فال  نبغـي لـه أن  غـرت بقراءتـه

بطول قيامه يف الصالة، وال بـدوام يـيامه، وال بحسـن ألفاظـه يف العلـم بذا كـان 

مذهبه مذهب اخلوارج، وقد روي عن رسول اهلل يـ  اهلل عليـه وسـلم فـيام قلتـه 

أخبار ال  دفعها كثري من علامء املسلمني، بل لعله ال خيتلف يف العلم هبا مجيـع أرمـة 

 .(املسلمني

اآلثار املرفوعـة يف هـذا : )هـ[463يف التمهيد ]ت: ن عبد الرب رمحه اهللوقال اب

الباب كلها تدل ع  أن مفارقة اجلامعة وشق عصا املسلمني واخلالف ع  السلطان 

 .(املةتمع عليه و ر ق الدم و بيحه

وكان أفاةل هـ[ يف منهاج السنة: )728وقال شي  اإلسالم رمحه اهلل ]ت:

وسعيد بن  ،عن اخلروج والقتال يف الفتنة، كام كان عبد اهلل بن عمر املسلمني  نهون

وغريهم  نهون عام احلرة عن اخلروج ع   ز د، وكام  ،وعيل بن احلسني ،املسيب

 . وغريمها  نهون عن اخلروج يف فتنة ابن األشع  ،وجماهد ،كان احلسن البرصي

                                 
 .( املصدر السابق1)

(2 )[21 /282.] 

ال أعلو أحدا ))محاد بن ز د قال: ذكر أ وب الفقراء الذ ن خرجوا مع ابن األشع  فقال: عن  (3)

. قال: فصحب أبو ((عشب له عن مرصعه، وال أحد منهو نجا إال  د ندم عىل ما كا  منه -منهو  تل إال  د

فيها برمح، ومل أ؛ب فيها   ا أبا قالبة ب  أمحد اهلل بليك أ  مل أطعن))ن  سار قال: فقال: قالبة مسلم ب

 . ((بسيف ومل أرم فيهم بسهم

يا أبا عبد ا  كيف بمن عآك وا فا فقال هذا أبو عبد ا  وا  ما و ف هذا املو ف إال وهو ))فقال له: 

 .((عىل احلق، فتقدم فقاتل حتى  تل؟
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و ذا استقر أمر أهل السنة ع  ترك القتال يف الفتنة لألحاد   الصحيحة 

وياروا  ذكرون هذا يف عقاردهم، و أمرون بالصرب ع  جور الثابتة عن النبي 

 األرمة وترك قتا م، وبن كان قد قاتل يف الفتنة خلق كثري من أهل العلم والد ن.

يف هذا الباب واعترب أ ضا  بي ومن تأمل األحاد   الصحيحة الثابتة عن الن

 اعتبار أويل األبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبو ة خري األمور. 

أن خيرج بىل أهل العراق ملا كاتبوه كتبا كثرية أشار عليه  و ذا ملا أراد احلسني 

أفاةل أهل العلم والد ن، كابن عمر وابن عباس وأيب بكر بن عبد الرمحن بن 

هشام أن ال خيرج، وغلب ع  ظنهم أنه  قتل، حتى بن بعضهم قال:  احلارث بن

أستودعك اهلل من قتيل. وقال بعضهم: لوال الشفاعة ألمسكتك ومنعتك من 

اخلروج. وهم يف ذلك قايدون نصيحته طالبون ملصلحته ومصلحة املسلمني. واهلل 

 طئ أخرى.ورسوله بنام  أمر بالصالح ال بالفساد، لكن الرأي  صيب تارة وخي

فتبني أن األمر ع  ما قاله أولئـك، ومل  كـن يف اخلـروج ال مصـلحة د ـن وال 

حتـى قتلـوه    مصلحة دنيا، بل متكن أولئك الظلمة الطغاة من سبي رسـول اهلل

مظلوما شهيدا، وكان يف خروجه وقتله من الفساد ما مل  كن حصل  لو قعد يف بلده، 

الرش مل حيصل منه يشء، بل زاد الرش بخروجه فإن ما قصده من حتصيل اخلري ودفع 

سببا لرش عظـيم. وكـان قتـل احلسـني ممـا  اخلري بذلك، ويار ذلكوقتله، ونقص

 أوجب الفتن، كام كان قتل عثامن مما أوجب الفتن.

من الصرب ع  جور األرمة وترك قتا م  وهذا كله مما  بني أن ما أمر به النبي 

                                                                                               
 فبكى حتى متنيت أ  مل أقل شيئا.قال: 

 [.2/86رواه الفسوي يف املعرفة والتار   ]
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ور للعباد يف املعاش واملعاد، وأن من خالف ذلك واخلروج عليهم هو أيلح األم

ع  احلسن  متعمدا أو خمطئا مل حيصل بفعله يالح بل فساد. و ذا أثنى النبي 

ومل  ثن « إ  ابني هذا سيد وسيصل  ا  به بني فئتني عظيمتني من املسلمني»بقوله: 

طاعة وال مفارقة ع  أحد ال بقتال يف فتنة وال بخروج ع  األرمة وال نزع  د من 

 .(للةامعة

عن محيد بن عبد الرمحن، وروى ابن أيب الدنيا يف اإلرشاف يف منازل األرشاف

بىل احلي بىل [ بابن احلسني بن عيل بن أيب طالب  قال: جاء عيسى بن ز د بن عيل 

 .وحسن بن يالح، وجعفر األمحر فذكروا اخلروج ،منز م فاجتمع بليه أيب

 ،واالجتامهلل ال تضبطه ،  اخلروو ال يستقيو إال باجتامهللإ))فقال عيسى:  

وإ  نحن خرجنا شغل بنا وشغلنا به فقتل امرؤ  ،والسلطا   د ضب  أمر الناس

لن نفرغ وذ  ،وانتهب مال امرئ مسلو ونحن سبب انتهابه ،ونحن سبب يف  تله

،  هذا خلق لي  جيتمعو  عىل كتاب وال سنة ، يفرغ السلطا  للنظر يف أمره

  ((تفر وا

قال ابن عبد الـرب رمحـه اهلل ، واخلروو عىل الوال  الظلمة فيه مفاسد عظيمة

                                 
 [.375برقم ]( 1)

 اخلروج عن طاعة ويل األمر من أعظم أسباب الفساد يف البالد والعباد.( 2)

 [.50[،األدلة الرشعية يف بيان حال الراعي والرعية للسبيل ]ص:7/315الدرر السنية ]

: )خسارر ثورات -رريس االحتاد العام لغرف الصناعة والتةارة والزراعة-قال عدنان القصار (3)

 مليار دوالر(.  800الربيع العريب 

و قول حممد بن ببراهيم التوجيري األمني العام املساعد جلامعة الدول العربية: )االقتصاد العريب خرس 

تي حدثت يف بعض الدول العربية مليار دوالر كنتيةة مبارشة للتظاهرات واالحتةاجات ال 120ما  عادل 
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فالصرب ع  طاعة اجلارر ن من األرمة أوىل من اخلروج ) هـ[ يف التمهيد463]ت:

عليه ألن يف منازعته واخلروج عليه استبدال األمن باخلوف وألن ذلك حيمـل عـ  

الغارات والفساد يف األرض وذلك أعظم من الصرب ع  جـوره هراق الدماء وشن 

 (.وفسقه واأليول تشهد والعقل والد ن أن أعظم املكروهني أوالمها بالرتك

: )بذ يف ترك هـ[ يف رشح يحيح البخاري449وقال ابن بطال رمحه اهلل ]ت:

 اخلروج عليهم: حتصني الفروج، واألموال، وحقن الدماء(

: هــ[ يف جممـوع الفتـاوى728]ت: م ابـن تيميـة رمحـه اهللقال شي  اإلسالو

 .(فاخلروج عليهم  وجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم)

فـإذا كـان ):هـ[ يف بعـالم املـوقعني751]ت: وقال تلميذه ابن القيم رمحه اهلل

بنكار املنكر  ستلزم ما هو أنكر منه وأبغض بىل اهلل ورسوله فإنـه ال  سـوغ بنكـاره، 

وبن كان اهلل  بغضه و مقت أهله، وهـذا كاإلنكـار عـ  امللـوك والـوالة بـاخلروج 

وقد استأذن الصحابة رسـول اهلل »عليهم؛ فإنه أساس كل رش وفتنة بىل آخر الدهر، 

 ؤخرون الصالة عن وقتها، وقالوا: أفال نقاتلهم  فقـال:  يف قتال األمراء الذ ن 

من عأل من أمريه ما يكرهه فليصرب وال ينزعن يدا من »وقال: « ال، ما أقاموا الصالة

ومن تأمل ما جرى ع  اإلسالم يف الفتن الكبار والصغار رآها من بةـاعة « طاعته

ما هو أكـرب منـه؛ فقـد  هذا األيل وعدم الصرب ع  منكر؛ فطلب بزالته فتولد منه

                                                                                               
 فيام  سمي بالربيع العريب( .موقع اجلامرك السعود ة.

(1) [23 /279.] 

(2 )[5/126] 

 [. 126/ 5]املستدرك ع  جمموع الفتاوى [.وانظر: 28/180] (3)
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  ....( رى بمكة أكرب املنكرات وال  ستطيع تغيريها كان رسول اهلل 

 :ويل األمرأحوال اخلروو عىل 

 اخلروج ع  احلاكم ع  ثالثة أحوال:  كون

 بما بالتفةري أو القتال بالسيف أو غريه من آالت احلرب. -1

جور امللوك نقمـة مـن نقـم  قال احلسن البرصي رمحه اهلل: )اعلم عافاك اهلل أن

اهلل، ونقم اهلل ال تالقى بالسيوف، وبنام تتقـى وتسـتدفع بالـدعاء والتوبـة واإلنابـة 

واإلقالع عن الذنوب، بن نقم اهلل متى لقيت بالسيف كانت هـي أقطـع( رواه ابـن 

  .اجلوزي يف آدب احلسن البرصي

 ختلفـه عـن األمـر، كتب عمرو بن عبيد اهلل بىل عبـد اهلل بـن شـربمة  عذلـه يف

 باملعروف والنهي عن املنكر، فكتب بليه عبد اهلل بن شربمة: 

 والعاملون به هلل أنصار    األمر  ا عمرو باملعروف نافلة

 والالرمون  م يف ذاك أرشار   والتاركون له ةعفا  م عذر

 . ع  األرمة، بن القتل ب؛ار   األمر  ا عمرو ال بالسيف تشهره 

يل، اخلروج بالسف هو قول عامة السلف، رصح به الطحاوي واإلسامعيوترك 

، وابن الصـالح، والنـووي، وابـن تيميـة، وحـافظ والصابو  والتيمي األيبها 

                                 
 [. 12/ 3( بعالم املوقعني عن رب العاملني ]1)

الواقع السيايس والفكري ع  ةوء الكتاب [، مراجعات يف فقه 28/179وانظر: جمموع الفتاوى ]

 [.25والسنة ]ص:

 [.119( ]ص:2)

  [.22ص: ]األمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالل  (3)
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 ي رمحهم اهلل.محك

و كون بالتحر ض ع  اخلروج ونزع  د الطاعة ولو مل  بارش اخلروج  -2

 بنفسه.

يوا جنوان  أال »جلنادة أيب أميـة: ،  عن أيب قالبة، قال: قال عبادة بن الصامت

أخربك بالذي لك والذي عليك؟ إ  عليوك السومع والطاعوة يف عرسوك ويرسوك، 

، وأال تنوازهلل األمور لسانك بالقولومنوطك ومكرهك، ويف األثر  عليك، وأ  تدهلل 

أهله، إال أ  تؤمر بمعصية ا  براحا، فإ  أمر  بخالف ما يف كتاب ا  فاتبع كتاب 

 .رواه عبد الرزاق «ا 

وعن سعد بن حذ فة قال: رفع بىل حذ فة عيوب سعيد بن العاص، فقـال: مـا 

أدري أي األمر ن أردتم: تناول سلطان قوم ليس لكم، أو أردتـم  رد هـذه الفتنـة؛ 

 . فإهنا مرسلة من اهلل.... ! رواه احلاكم

هـ[ يف جمموع 1420:]ت وقال سامحة الوالد الشي  عبد العز ز بن باز رمحه اهلل

ليس من منهج السلف التشهري بعيوب الوالة، وذكر ذلـك عـ  املنـابر؛ : )الفتاوى

ألن ذلك  فيض بىل الفوىض وعدم السمع والطاعة يف املعروف، و فيض بىل اخلوض 

الذي  رض وال  نفع، ولكن الطر قة املتبعة عند السلف: النصيحة فـيام بيـنهم وبـني 

يه، أو االتصال بـالعلامء الـذ ن  تصـلون بـه حتـى  وجـه بىل السلطان، والكتابة بل

 .(اخلري

                                 
 [.20687( برقم ]1)

   [.8535برقم ]( 2)

(3 )[8 /210.] 
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أو  عتقد عدم لزوم البيعة لويل األمر واخلروج عليـه ولـو مل  عمـل أو  -3

 . تكلم

والقعد ـة قـوم مـن يف هدي السـاري: )هـ[ 852رمحه اهلل ]ت:قال ابن حةر 

 .(اخلوارج كانوا  قولون بقو م وال  رون اخلروج بل  ز نونه

 عود ))قال عبد اهلل بن حممد الضعيف الطرسويس رمحه اهلل من شيوخ أيب داود: 

 .رواه أبو داود يف مسارله ((اخلواعو هو أخبث اخلواعو

قال الشي  يالح الفوزان حفظه اهلل: )فاخلروج ع  اإلمام  كـون بالسـالح، و

أنه جيـوز اخلـروج عـ  و كون بالكالم، و كون باالعتقاد ولو مل  تكلم، فإذا اعتقد 

 .ويل األمر فقد شارك اخلوارج يف عقيدهتم(

 :ويل األمرمظاهر اخلروو عىل 

 مظاهر اخلروج القولية:

 الدعاء ع  ويل األمر. -1

  الغلو يف التكفري -2

 اهتامهم للعلامء باملداهنة. -3

 

                                 
 [.38( وجوب طاعة السلطان يف غري معصية الرمحن، للعر ني ]ص:1)

 [.432/ 1]( فتح الباري 2)

 .[271]ص:( 3)

 حتذ ر الشباب من فتنة اخلروج واملظاهرات واإلرهاب.( 4)

 [.57-11( مظاهر اخلروج ع  احلكام ]ص:5)
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 املظاهر الفعلية:

 عدم السمع والطاعة. -1

 بقامة والدروس املخالفة لويل األمر. -2

 بظهار األمر باملعروف والنهي عن املنكر. -3

 املظاهرات واالعتصامات. -4

 :تنبيه

من القـول واإلمام مالك رمحه اهلل  ،ما نسب بىل اإلمام احلسن البرصي رمحه اهلل

 .باخلروج ال  صح عنهام

وكذلك ال  صح القول نسبة القول باخلروج ع  أرمة اجلـور لإلمـام الشـافعي 

  رمحهم اهلل. اإلسالم ابن تيميةواإلمام أمحد وشي  

                                 
 [540-533]ص:للظفريي ةوابي معاملة احلاكم عند أهل السنة ( 1)
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 ،القاعد  األو : وجوب عقد البيعة لإلمام، والتغليظ عىل من لي  يف عنقه بيعة

 والرتهيب من نقضها.

والسمع والطاعة يف رشح السنة: )هـ[ 329]ت:قال اإلمام الربهباري رمحه اهلل 

ويل اخلالفة بإمجاع الناس عليه ورةاهم بـه فهـو لألرمة فيام حيب اهلل و رىض، ومن 

.أمري املؤمنني، وال حيل ألحد أن  بيت ليلة وال  رى أن عليه بمامًا برًا كان أو فاجراً 

واحلج والغزو مع اإلمام ماض، ويالة اجلمعة خلفهم جارزة، و صيل بعدها سـت 

 ..(ركعات،  فصل بني كل ركعتني، هكذا قال أمحد بن حنبل.

بىل عبد اهلل بن مطيع حـني كـان مـن    نافع، قال: جاء عبد اهلل بن عمر عنو

أمر احلرة ما كان، زمن  ز د بن معاو ة، فقال: اطرحـوا أليب عبـد الـرمحن وسـادة، 

 قولـه:  فقال: ب  مل آتك ألجلس، أتيتك ألحدثك حـد ثا سـمعت رسـول اهلل 

ا  يوم القياموة ال حجوة من خلع يدا من طاعة، لقي » قول:  سمعت رسول اهلل 

 .مسلم رواه «له، ومن ما  ولي  يف عنقه بيعة، ما  ميتة جاهلية

وملـا خـرج يف البدا ة والنها ـة: )هـ[ 774]ت:وقال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل 

 -أهل املد نة عن طاعته وخلعوه وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة، مل  ذكروا عنه

بال مـا ذكـروه عنـه مـن رشب اخلمـر وبتيانـه بعـض  -وهم أشد الناس عداوة لـه

القاذورات، مل  تهموه بزندقة كام  قذفه بذلك بعض الروافض، بل قـد كـان فاسـقا 

والفاسق ال جيوز خلعه ألجل ما  ثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع ا رج كام وقـع 

                                 
 [.57ص: ]( 1)

 [.1851( برقم ]2)



 

 
103 

لـام رجعـوا زمن احلرة، فإنه بع  بليهم من  ردهم بىل الطاعة وأنظرهم ثالثة أ ام، ف

قاتلهم وغري ذلك، وقد كان يف قتال أهل احلرة كفا ـة، ولكـن جتـاوز احلـد بإباحـة 

املد نة ثالثة أ ام، فوقع بسبب ذلك رش عظيم كام قدمنا، وقد كان عبد اهلل بـن عمـر 

بن اخلطاب ومجاعات أهل بيت النبوة ممن مل  نقض العهد. وال با ع أحدا بعد بيعتـه 

حدثنا بسامعيل بن علية حدثني يخر بن جو ر ة عن  :م أمحدليز د. كام قال اإلما

نافع. قال: ملا خلع الناس  ز د بن معاو ة مجع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: 

 أما بعد فإنا با عنا هذا الرجل عـ  بيـع اهلل ورسـوله، وب  سـمعت رسـول اهلل 

ذه شدع  فوال ، وإ  مون أعظوو إ  الغانع ينصب له لواء يوم القيامة يقال ه» قول. 

الغدع إال أ  يكو  اإلرشاك با ، أ  يبايع عجل عجال عىل بيع ا  وعسوله ثو ينكث 

فال خيلعن أحد منكم  ز د وال  رسفن أحـد مـنكم يف هـذا األمـر، فيكـون « . بيعته

  الفيصل بيني وبينه.

 وقد رواه مسلم والرتمذي من حـد   يـخر بـن جو ر ـة، وقـال الرتمـذي:

 .(حسن يحيح

ويف هـذا احلـد   ) :يف الفـتحهــ[ 852]ت:قال احلافظ ابن حةر رمحـه اهلل 

جـار يف وجوب طاعة اإلمام الذي انعقدت له البيعة واملنع من اخلروج عليـه ولـو

 .(حكمه وأنه ال  نخلع بالفسق

  

                                 
 [.5088برقم ] (1)

 [.72/ 13]( فتح الباري البن حةر 2)
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حي  اجتمع النـاس عـ  عبـد   شهدت ابن عمر :عبد اهلل بن د نار قالعن 

كتب إين أ ر بالسمع والطاعة لعبد ا  عبد امللك أمري املؤمنني عىل سونة )) :امللك قال

 .البخاري  رواه ((وإ  بني  د أ را بمثل  لك ،ا  وسنة عسوله ما استطعت

كان يف زمان الفتنة ال   عن ز د بن أسلم أن ابن عمر ويف طبقات ابن سعد

 وأدى بليه زكاة ماله. ، أيت أمري بال ي  خلفه

 .((ال أ اتل يف الفتنة وأصيل وعاء من شلب)) قول:  كان و

وأصويل وعاء مون ... ))أنـه قـال :  اإلمام أمحد بام ثبت عن ابن عمر واحتج

 .((شلب

كل من غلب )) قول :  هـ[204رمحه اهلل ]: سمعت الشافعي عن حرملة قال:و

  .((ع  اخلالفة بالسيف حتى  سمي خليفة، وجيمع الناس عليه، فهو خليفة

 .رواه البيهقي يف مناقب الشافعي

 -ومن غلب عليهم  عنـي: الـوالة : )هـ[241]ت: وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل

بالسيف حتى يار خليفة، وسمي أمري املؤمنني، فال حيل ألحد  ؤمن بـاهلل واليـوم 

 .( راه بمامًا، برًا كان أو فاجراً اآلخر أن  بيت وال 

 يفهــ[ 852]ت: رمحه اهلل تعاىلوقد حكى اإلمجاع ع  ذلك احلافظ ابن حةر 

                                 
 [.6777]( برقم 1)

 [.111/ 4( الطبقات الكربى ]2)

 [.11]ص: للشي  الربجس رمحه اهلل ( معاملة احلكام يف ةوء الكتاب والسنة 3)

 [. 448/ 1( مناقب الشافعي للبيهقي ]4)

 [.20( األحكام السلطانية أليب  ع  الفراء ]ص: 5)
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أو  -من كل مذهب ع  أن من تغلـب عـ  بلـد  ألرمة جمموعون)ا، فقال:الفتح

 له حكم اإلمام يف مجيع األشياء.... -بلدان 

 وقال الشي  عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشي  رحم اهلل اجلميع:

)وأهل العلم .... متفقون ع  طاعة من تغلـب علـيهم يف املعـروف،  ـرون نفـوذ 

اثنان، و رون املنع مـن اخلـروج علـيهم  أحكامه، ويحة بمامته، ال خيتلف يف ذلك

بالسيف وتفر ق األمة، وبن كان األرمة فسقة ما مل  روا كفرًا بواحـًا ونصويـهم يف 

  .ذلك موجودة عن األرمة األربعة وغريهم وأمثا م ونظرارهم(

                                 
(1[ )7/13.] 

 [.3/168( جمموعة الرسارل واملسارل النةد ة ]2)
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ت األقطـار، دبال بذا اتسعت الد ار وتباع ال جيوز تعدد األرمة يف عرص واحد،

بحي  ال  صل حكم اإلمام بىل مجيع األقطار، أو استوىل كل بمام وسلطان متغلـب 

ع  قطر من األقطار وأقام حكمه فيها، جاز حينئذ تعدد األرمة، فيكون لكـل بلـد 

 .  بمام، و سمع الناس للمتويل عليهم وع  قطرهم

  كر الدليل:

من خرو من الطاعة، وفاعق اجلامعوة ))أنه قال:  ، عن النبي  ةعن أيب هر ر

 .رواه مسلم .((فام ، ما  ميتة جاهلية

 وكـأن املـراد  ،أي طاعة اخلليفة الذي وقع االجتامع عليه ((عن الطاعة)) :قوله

خليفة أي قطر من األقطار بذ مل جيمع الناس ع  خليفة يف مجيع البالد اإلسالمية من 

بذ لو محل احلـد    ،بل استقل أهل كل بقليم بقارم بأمورهم ؛أثناء الدولة العباسية

 .ع  خليفة اجتمع عليه أهل اإلسالم لقلت فاردته

 ة الذ ن اتفقوا عـ  طاعـة بمـام أي خرج عن اجلامع  ((وفاعق اجلامعة)) :قوله

 .انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم

املراد باملفارقة السـعي يف حـل عقـد ):هـ[695]ت: قال ابن أيب مجرة رمحه اهلل

ألن  ؛ولو بأدنى يشء فكني عنهـا بمقـدار الشـرب ؛البيعة التي حصلت لذلك األمري

                                 
[: )ومن مل  فرق بني حايت االختيار 8/174ل ابن الوز ر رمحه اهلل يف العوايم والقوايم ]قا( 1)

 واالةطرار؛ فقد جهل املعقول واملنقول(.

، تفسري القرطبي [4/49]، املفهم [6/260]، بكامل املعلم [55-3/54]املعلم للامزري  (2)

 .[60-1/59]، أةواء البيان [1/106]، الفواكه الدوا  [77-1/76]، بدارع السلك [1/273]

 [.1848( برقم ]3)
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 (بغري حقاألخذ يف ذلك  ؤول بىل سفك الدماء 

 أي منسوبة بىل أهل اجلهل ((ميتة جاهليةما  )) :قوله 

: )العقد إلمامني يف عرص واحد ال  هـ[ يف املعلم536]ت: قال املازري رمحه اهلل

جيوز. وقد أشار بعض املتأخر ن من أهل األيول بىل أن د ار املسلمني بذا اتسـعت 

وتباعدت وكان بعض األطراف ال  صل بليه خرب اإلمام وال تدبريه حتى  ضـطروا 

 .بىل بقامة بمام  دبرهم فإن ذلك  سوغ  م(

: )بن رشط هــ[896يف بـدارع السـلك]ت: وقال ابن األزرق املالكي رمحه اهلل

وحدة اإلمام بحي  ال  كون هناك غريه ال  لزم مع تعذر اإلمكان. كان ابـن عرفـة 

فيام حكاه األيب عنه: فلو بعد موةع اإلمام حتى ال  نفذ حكمـه يف بعـض األقطـار 

البعيدة جاز نصب غريه يف ذلك القطر. وللشي  علم الد ن من علامء العرص بالد ار 

  رص ة جيوز ذلك للرضورةامل

وأمـا بعـد : )هـ[ يف السيل اجلـرار1250]ت: وقال العالمة الشوكا  رمحه اهلل

فمعلوم أنه قد يار يف كل قطـر أو  ؛وتباعد أطرافه ،واتساع رقعته ،انتشار اإلسالم

وال  نفـذ  ،القطـر اآلخـر أو األقطـار كـذلك أقطار الوال ة بىل بمام أو سلطان ويف

وأقطاره التي رجعت بىل وال ته فال بأس بتعدد  ،لبعضهم أمر وال هني يف قطر اآلخر

وجيب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة لـه عـ  أهـل القطـر  ،األرمة والسالطني

                                 
 [.7/ 13]فتح الباري البن حةر  (1)

 [. 258/ 3( سبل السالم رشح بلوغ املرام ]2)

(3) [3/54-55]. 

(4) [1/76-77]. 
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فإنه  ؛فاعرف هذا ... .وكذلك ياحب القطر اآلخر ،الذي  نفذ فيه أوامره ونواهيه

ودع عنـك مـا  قـال يف  ،واملطابق ملـا تـدل عليـه األدلـةاملناسب للقواعد الرشعية 

فإن الفرق بني ما كانت عليه الوال ة اإلسالمية يف أول اإلسـالم ومـا هـي  ؛خمالفته

عليه اآلن أوةح من شمس النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت ال  ستحق أن خياطب 

 .(باحلةة ألنه ال  عقلها

: هــ[1206]ت: ب، رمحـه اهلل تعـاىلقال شي  اإلسالم حممد بن عبد الوهـاو

األرمة جممعون من كل مذهب، ع  أن من تغلب ع  بلد أو بلدان له حكم اإلمام )

ألن النـاس مـن زمـن طو ـل قبـل  ؛يف مجيع األشياء، ولوال هذا ما استقامت الدنيا

اإلمام أمحد بىل  ومنا هذا، ما اجتمعوا ع  بمام واحد، وال  عرفون أحدا من العلامء 

 .(ذكر أن شيئا من األحكام، ال  صح بال باإلمام األعظم

                                 
 [.941( ]ص: 1)

 [.2/ 12( الدرر السنية ومسارل نةد ة ]2)
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: )اجلامعة ع  هـ[ يف التمهيد463اجلامعة كام قال ابن عبد الرب رمحه اهلل ]ت:

 بمام  سمع له و طاع(.

فانظر يف حكا ته تتبني : )[ يف االعتصامهـ790قال الشاطبي رمحه اهلل ]ت:و

العـوام،  من ظن أن اجلامعة هي مجاعة الناس وبن مل  كن فيهم عامل، وهو )فهم غلي

فليثبت املوفق يف هذه املزلـة قدمـه لـئال  ضـل عـن سـواء   ،ال فهم العلامء األعالم

 .(السبيل، وال توفيق بال باهلل

  كر الدليل عىل وجوب لزوم اجلامعة:

يف تنبيـه أويل وأمـد يف عمـره يالح السحيمي حفظه اهلل الدكتور:  شيخناقال 

: )وقد جـاءت نصـوص القـرآن األبصار بىل كامل الد ن وما يف البدع من أخطار

 والسنة تأمر بلزوم اجلامعة، وحتر من مفارقتها بأي حال من األحوال(.

ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  قال تعاىل:

ڈ  ژ      چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 [103]آل عمران:  چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ   ڑژ  ڑ

علويكو بالطاعوة ))، وقـال أ ضـا: ((اجلامعـة))حبـل اهلل:  قال ابن مسـعود 

                                 
(1[ )21/272]. 

(2 )[3 /219.] 

 [.267( ]ص:3)

 [.3/182[. وانظر تفسري ابن عطية ]4/30ابن جر ر ] رواه (4)
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 والسدي. ،والضحاك ،، وهو قول قتادة((واجلامعة، فإهنام حبل ا  الذي أمر به

مـا  قـول يف  باملد نة فقال:  سامك بن الوليد احلنفي أنه لقي ابن عباسوعن 

 سلطان علينا  ظلمونا و شتمونا و عتدون علينا يف يدقاتنا أال نمنعهم 

ال، أعطهو يا حنفي، فإ  أباك أهذب الوفتني منتفش املنخورين، يعنوي: ))قال: 

زنجي، وأعطه صد تك، فلنعو القلوص  لوص يؤمر الرجل بوني عرسوه ووطبوه، 

يوا حنفوي: اجلامعوة، ))أخذ ذراعـي فغمزهـا وقـال: ، ثم ((يعني زوجته و ربة اللبن

اجلامعووة، إنووام هلكووت األمووو اخلاليووة بتفر هووا، أمووا سوومعت  ووول ا  عووز وجوول: 

  .رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه((چ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ

يف تفسريه: قول من قال: بن حبل اهلل هـ[ 671رمحه اهلل ]ت:وقد ذكر القرطبي 

 واملعنى كله متقارب متداخل، فـإنمن قال هو اجلامعة ثم قال:  ) هو القرآن، وقول

اهلل تعاىل  أمر باأللفة و نهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة واجلامعة نةاة. ورحـم اهلل 

 حي  قال:هـ[181رمحه اهلل ]ت:ابن املبارك 

 .(بن اجلامعة حبل اهلل فاعتصموا ... منه بعروته الوثقى ملن دانا

قام فينا،  ، أنه قام فينا، فقال: أال بن رسول اهلل  بن أيب سفيان عن معاو ةو

أال إ  من  بلكو من أهل الكتاب افرت وا عىل ثنتني وسبعني ملوة، وإ  هوذه ))فقال: 

امللة ستفرتق عىل ثال  وسبعني: ثنتا  وسبعو  يف النواع، وواحود  يف اجلنوة، وهوي 

                                 
 [.723/ 3ابن أيب حاتم يف تفسريه ] رواه( 1)

(2) [3 /724.] 

(3[ )4 /159.] 

 [.5/134وانظر: منهاج السنة ] 
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وإنه سيخرو يف أمتي أ وام جتاعل هبو تلك األهوواء كوام يتجواعل الكلوب  .اجلامعة

  .رواه أبو داود ((لصاحبه ال يبقى منه عرق وال مفصل إال نخله

يعني:  -األمة ستفرتق عىل ثال  وسبعني ملة وإ  هذه)): عند أمحد ويف لفظ

 .((، كلها يف الناع إال واحد ، وهي اجلامعة-األهواء 

موا أنوا عليوه »قالوا: ومن هي  ـا رسـول اهلل  قـال: : عند الرتمذي لفظويف 

 .«وأصحايب

عـن اخلـري،  : كـان النـاس  سـألون رسـول اهلل قالحذ فة بن اليامن، وعن 

وكنت أسأله عن الرش، خمافة أن  دركني، فقلت:  ا رسول اهلل، بنـا كنـا يف جاهليـة 

قلـت: وهـل « نعوو»اخلري من رش  قال:  ورش، فةاءنا اهلل هبذا اخلري، فهل بعد هذا

 وم مدو  »قلت: وما دخنه  قال: « نعو، وفيه نخن»بعد ذلك الرش من خري  قال: 

نعوو، »قلت: فهل بعد ذلك اخلري مـن رش  قـال: « بغري هديي، تعرف منهو وتنكر

قلت:  ا رسول اهلل يفهم لنا، « انعا  عىل أبواب جهنو، من أجاهبو إليها  ذفوه فيه

قلت: فام تأمر  بن أدركني ذلك  قـال: « هو من جلدتنا، ويتكلمو  بألسنتنا: »قال

قلـت: فـإن مل  كـن  ـم مجاعـة وال بمـام  قـال: « تلزم عاعة املسلمني وإموامهو»

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أ  تعض بأصل شجر ، حتى يدعكك املو  وأنوت »

                                 
وبسناده حسن كلام قال احلافظ يف ختر ج أحاد   الكشاف. وحد   افرتاق  .[4597برقم ] (1)

 يحيح بشواهده.. األمة 

 [ وسنده حسن.16937برقم ] (2)

 [ وحسنه األلبا  رمحه اهلل.2641برقم ] (3)
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  . رواه البخاري .«عىل  لك

فوأ  ووو  وأنوت عواإ عوىل جوذل ))بسند حسـن  ماجهو ؤ ده روا ة ابن 

  ((شجر ، خري لك من أ  تتبع أحدا منهو

فاستمسك هبـذا احلـد   تسـعد وتسـلم، وب ـاك ومعضـالت الفـتن، وب ـاك 

 .واحلطمة، وب اك والرو بضة

وفيـه حةـة يف رشح يحيح البخاريهـ[449قال ابن بطال رمحه اهلل ]ت:

وجوب لزوم مجاعة املسلمني وترك القيام ع  أرمة اجلور، أال ترى  جلامعة الفقهاء يف

نعا  عىل أبواب جهنو من أجاهبو إليها  ذفوه ))ويف أرمة زمان الرش فقال:  أنه 

فويفهم باجلور والباطل واخلالف لسنته؛ ألهنم ال  كونون ددعاًة ع  أبواب  ،((فيها

األولـني،  منهم وتنكر، كام قـال يفجهنم بال وهم ع  ةالل، ومل  قل فيهم تعرف 

وأمر مع ذلك بلزوم مجاعـة املسـلمني وبمـامهم، ومل  ـأمر بتفر ـق كلمـتهم وشـق 

 .(عصاهم

ويف احلد   أنه متى مل  كن للناس بمام : )هـ[310]ت: وقال الطربي رمحه اهلل

خشية و عتزل اجلميع بن استطاع ذلك ،حزابا فال  تبع أحدا يف لفرقة أفافرتق الناس 

وبه جيمع بـني مـا  ،وع  ذلك  تنزل ما جاء يف سارر األحاد   ،من الوقوع يف الرش

                                 
 [.7084برقم ] (1)

 .[3981( برقم ]2)

 [20( طليعة التحفة املحمد ة يف حق الراعي والرعية ]ص:3)

(4[ )10 /33 .] 
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 .(ظاهره االختالف منها

 يف سـننه هـ[ حد   حذ فـة 458وقد ذكر احلافظ البيهقي رمحه اهلل ]ت:

 مفتتحا به: باب الرتغيب يف لزوم اجلامعة، والتشد د ع  من نزع  ده من الطاعة

إ  ا  ير  لكو ثالثوا، ويكوره )): ، قال: قال رسول اهلل  هر رةعن أيب و

لكو ثالثا، فري  لكو: أ  تعبدوه، وال ترشكوا به شويئا، وأ  تعتصوموا بحبول ا  

رواه  ((عيعا وال تفر وا، ويكره لكوو:  يول و وال، وكثور  السوؤال، وإضواعة املوال

 .مسلم

نرض ا  امورأ سومع )) قول:  سمعت رسول اهلل  قال،  ز د بن ثابتوعن 

منا حديثا، فحفظه حتى يبلغه شريه، فإنه عب حامل فقه لي  بفقيه، وعب حامل فقه 

 ((إ  من هو أفقه منه

ثال  خصال ال يغل عليهن  لب مسلو أبدا: إخالص العمول  ، ومناصوحة ))

 .رواه أمحد ((وال  األمر، ولزوم اجلامعة، فإ  نعوهتو حتي  من وعائهو

يف مفتـاح دار  هــ[751قـال ابـن القـيم رمحـه اهلل ]ت: ((ولزوم اجلامعة))قوله: 

 ؛ ضا مما  طهر القلب من الغـل والغـشأهذا : ((ولزوم عاعتهو)) :وقوله: )السعادة

 ،و كره  م ما  كره  ـا ،فإن ياحبه للزومه مجاعة املسلمني حيب  م ما حيب لنفسه

 .و رسه ما  رسهم ،و سوؤه ما  سؤوهم

                                 
 [.37/ 13( فتح الباري البن حةر ]1)

(2) [16/556.] 

 [.1715( برقم ]3)

 يحيح. [ وسنده21590( برقم ]4)
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 ،والـذم  ـم ،عليهم والعيبواشتغل بالطعن ،از عنهمحوهذا بخالف من ان 

 وغشا و ذا جتد غالفإن قلوهبم ممتلئة  ؛كفعل الرافضة واخلوارج واملعتزلة وغريهم

غشهم لالرمـة واالمـة واشـدهم بعـدا عـن وأ ،بعد الناس من االخالصأالرافضة 

 .مجاعة املسلمني

وشهادهتم عـ   ،مة عليهمالناس غال وغشا بشهادة الرسول واألشد أفهؤالء  

ي عدو أف ؛سالمهل اإلأعوانا وظهرا ع  أال ب كونون قي  هنم الإف ،نفسهم بذلكأ

 .عوان ذلك العدو وبطانتهأقام للمسلمني كانوا 

ذان ومن مل  شاهد فقد سمع منه ما  صـم اآل ،مة منهممر قد شاهدته األأوهذا  

 .القلوبو شةي 

وأنا آموركو بخمو  ا  أمورين : »قال أن النبي  وعن احلارث األشعري 

هبن، السمع والطاعة واجلهان واهلجر  واجلامعة، فإنه من فاعق اجلامعة  يد شرب فقود 

خلع عبقة اإلسالم من عنقه إال أ  يرجع، ومن انعى نعول اجلاهلية فإنوه مون جثوا 

وإ  صىل وصام، فانعوا »وبن ي  ويام  قال:  ، فقال رجل:  ا رسول اهلل«جهنو

. . رواه الرتمـذي يف جامعـه«بدعول ا  الذي سامكو املسلمني املؤمنني، عبوان ا 

 (.هذا حد   حسن يحيح غر بوقال: )

الربقة ما جيعل يف عنـق : )يف معامل السننهـ[ 388]ت:قال اخلطايب رمحه اهلل 

                                 
(1[ )1 /73.] 

 [.58-54[، مفهوم اجلامعة واإلمامة لسليامن أبا اخليل ]ص:19-1/18جمموع الفتاوى ] وانظر:

 [2863( برقم ]2)

(3) [4 /334.] 
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 .دكالطوق  مسكها لئال ترش ،الدابة

من خرج عن طاعة اجلامعة وفارقهم يف األمر املةمـع عليـه فقـد ةـل  : قول 

فإهنا ال  ـؤمن عليهـا  ،وكان كالدابة بذا خلعت الربقة التي هي حمفوظة هبا ،وهلك

 عند ذلك ا الك والضياع.

اجلامعوة عمحوة، والفر وة : »، قال: قـال رسـول اهلل  عن النعامن بن بشريو

 . رواه ابن أيب عايم يف السنة «عذاب

عن ابن عمر قال: خطبنا عمر باجلابية فقال:  ا أهيـا النـاس، ب  قمـت فـيكم و

أوصيكو بأصحايب، ثو الذين يلووهنو، ثوو الوذين »فينا فقال:  كمقام رسول اهلل 

يلوهنو، ثو يفوو الكذب حتى حيلف الرجول وال يسوتحلف، ويووهد الوواهد وال 

خيلو  عجل بامرأ  إال كا  ثالثهام الويطا ، عليكو باجلامعة وإياكو يستوهد، أال ال 

والفر ة فإ  الويطا  مع الواحد وهو من االثنني أبعد، من أعان بحبوحة اجلنة فليلزم 

 .رواه الرتمذي «اجلامعة، من رسته حسنته وساءته سيئته فذلك املؤمن

 حيتمل معنيني: ((عليكو باجلامعة))قوله 

أن األمة بذا اجتمعت ع  قول فال جيوز ملن بعـدهم أن حيـدث قـوال أحدمها: 

 آخر.

 .والثا : بذا اجتمعوا ع  بمام فال حتل منازعته، وال خلعه..(

الوجه الثا  يف عارةة األحوذي هـ[ 1353ورجح املباركفوري رمحه اهلل ]ت:

                                 
 [ وسنده حسن.93برقم ] (1)

 [ وقال: )هذا حد   حسن يحيح غر ب من هذا الوجه(.  2165( برقم ]2)

(3[ )9/11.] 
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 .أي املنتظمة بنصب اإلمامة ((عليكو باجلامعة)) فقال يف حتفة األحوذي

 (.أي احذروا مفارقتها ما أمكن ((وإياكو والفر ة)) 

كـل يشء أي وسـطه أراد ببحبوبـة اجلنـة أي وسـطها،  ((بحبوحة اجلنة))قوله: 

 وخياره

الزموا هذه الطاعة واجلامعوة فإنوه حبول ا  ))، قال: عن عبد اهلل بن مسعود و

 .رواه احلاكم ((اجلامعة خري مما حتبو  يف الفر ةالذي أمر به، وأ  ما تكرهو  يف 

فقلنـا لـه: اعهـد  عن أيب الشعثاء، قال: خرجنا مع أيب مسعود األنصـاري و

عليكو بتقول ا ، ولزوم عاعة حممد صوىل ا  عليوه وسولو، فوإ  ا  »بلينا. فقال: 

والتلوو  يف نيون  تعا  لن جيمع عاعة حممد عىل ضاللة، وإ  نين ا  واحد، وإياكو

رواه احلـاكم  .«ا ، وعليكو بتقول ا  واصربوا حتى يسرتي  بر ويسرتاح من فاجر

  .يف مستدركه

يا أبوا أميوة، لعلوك أ  )): عمر بن اخلطاب  قال يل عن سو د بن غفلة قال:و

اإلمام، وإ  كا  عبدا حبويا، إ   بك فاصرب، وإ  أمرك بأمر  ختلف بعدي، فأطع

 حرمك فاصرب، وإ  ظلمك فاصرب، وإ  أمرك بأمر ينقص نينك فقول: وإ  فاصرب،

 .رواه البيهقي يف الكربى .((سمع وطاعة، نمى نو  نيني

                                 
(1 )[6 /320.]  

 [.2/205ب احلد   أليب عبيد ]( غر 2)

 [8663( برقم ]3)

 [.8545برقم ] (4)

 [16706برقم ] (5)
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فكتب بليه ابن  اللي  قال كتب رجل بىل ابن عمر أن اكتب بيل بالعلم كله وعن

النواس إ  العلو كثري ولكن إ  استطعت أ  تلقى ا  خفيف الظهر من نماء )) :عمر

مخيص البطن من أمواهلو كافا لسانك عن أعراضهو الزموا  ألمور عواعتهو فافعول 

  .ابن عساكر يف تارخيه رواه ((والسالم

وابـن  ،عن بقية قال: حدثنا ثابت بن العةالن قال: أدركت أنـس بـن مالـكو

وعطـاء  ،وببراهيم النخعي ،والشعبي ،وسعيد بن جبري ،واحلسن البرصي ،املسيب

 ،ومكحـول ،والزهـري ،وعبد اهلل ابن أيب مليكة ،وجماهد، وطاووس ،أيب رباحابن 

 ،واحلكـم بـن عتبـة ،وثابـت البنـا  ،وعطـاء اخلراسـا  ،والقاسم أبا عبد الرمحن

وكـان قـد أدرك أبـا بكـر -وأبا عامر  ،وحممد بن سري ن ،ومحاد ،وأ وب السختيا 

كلهو يأمروين يف اجلامعوة وينهووين وسليامن بن موسى:  ،و ز د الرقايش ،-الصد ق

 .الطربا  يف مسند الشاميني رواه. عن أصحاب األهواء

إ ا فسود  اجلامعوة فعليوك بوام : )هــ[228]ت: رمحـه اهللقال نعيم بن محاد و

 رواه(. كانت عليه اجلامعة  بل أ  تفسد وإ  كنت وحدك فإنك أنت اجلامعة حينئوذ

 .ابن عساكر

: بعـالم املـوقعني عـن رب العـاملنيهـ[ يف 751قال ابن القيم رمحه اهلل ]ت:

واعلم أن اإلمجاع واحلةة والسواد األعظم هـو العـامل يـاحب احلـق، وبن كـان )

                                 
(1 )[31 /169.] 

 .[2257( برقم ]2)

(3[ )46 /409.] 

(4) [3 /308.] 
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 (.وحده، وبن خالفه أهل األرض

ــامة ــو ش ــال أب ــه اهلل ]ت: وق ـــ[665رمح ــدعيف  ه ــار الب ــ  بنك ــ  ع  الباع

ن بو ه،فاملراد به لزوم احلق واتباعـ :بلزوم اجلامعة وحي  جاء األمر: )واحلوادث

ألن احلـق الـذي كانـت عليـه اجلامعـة  ؛كان املتمسك باحلق قليال واملخالف كثـريا

 (.ىل كثرة أهل الباطل بعدهمبوال نظر  وأيحابه  األوىل من النبي 

عن عبيدة السلام  قال: سمعت عليا  قول: اجتمع رأي ورأي عمر يف أمهات و

فرأيك وعأي األوالد أن ال  بعن، قال: ثم رأ ت بعد أن  بعن، قال عبيدة: فقلت له: 

، قـال: عمر يف اجلامعة أحوب إيل مون عأيوك وحودك يف الفر وة، أو  وال: يف الفتنوة

 .عبد الرزاق يف مصنفه رواه فضحك عيل.

                                 
 [.22ص: ]( 1)

 .[13224( برقم ]2)
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للعلامء ميزة وترش ف ع  غـريهم، فقـد قـرن اهلل شـهادهتم بشـهادة مالركتـه 

   ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ الكرام، فقال تعاىل: 

 [ 18]آل عمران:   چڃ     ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ

ا  لوه طريقوا إ  من سلك طريقا يلتم  فيوه علوام، سوهل : وقال 

اجلنة، وإ  املالئكة لتضع أجنحتها عضا لطالوب العلوو، وإ  طالوب العلوو 

يستغفر له من يف السامء واألعإ، حتى احليتا  يف املاء، وإ  فضل العاذ عىل 

العابد كفضل القمور عوىل سوائر الكواكوب، إ  العلوامء وعثوة األنبيواء، إ  

إنام وعثوا العلو، فمن أخوذه أخوذ بحوظ  األنبياء ذ يوعثوا نيناعا وال نعاا،

وغريه ابن ماجه رواهوافر

، من آ ل فقيها فقد آ ل عسوول ا  ))قال:  عن ابن عباس روي و

خرجـه ابـن شـاهني يف  .((فقود آ ل ا  عوز وجول ومن آ ل عسول ا  

 .الرتغيب

  قـول:هــ[ 181]ت:رمحه اهلل سمعت ابن املبارك قال فضالة النسوي، عن و 

 حق عىل العا ل أ  ال يستخف بثالثة: ))

 .العلامء -1

 .والسالطني  -2

                                 
 [ وقال األلبا  رمحه اهلل: )يحيح(.223( برقم ]1)

 ويف سنده ةعف. [284برقم ] (2)
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 .واإلخوا   -3

فإنه من استخف بالعلامء  هبت آخرته، ومن استخف بالسلطا   هبوت ننيواه، 

((ومن استخف باإلخوا   هبت مروءته
  .ذكره الذهبي يف سريه 

ومما  نبغي التنبيه عليه: ما وقع من كثري من اجلهلة، من وجاء يف الدرر السنية: )

وترك القيام بام وجب عليهم مـن أمـر  باملداهنة والتقصري،اهتام أهل العلم والد ن، 

اهلل سبحانه، وكتامن ما  علمون من احلـق، والسـكوت عـن بيانـه، ومل  ـدر هـؤالء 

ؤمنني، سـم قاتـل، وداء امل اجلهلة: أن اغتياب أهل العلم والد ن، والتفكه بأعراض

ک  ک  گ  گ   چدفني، وبثم واةح مبـني، قـال تعـاىل: 

 .[ 58]سورة األحزاب آ ة:  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 أقلوا عليهم ال أبا ألبيكمو من ... اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا

 فإذا سمع املنصف هذه اآل ات، واألحاد  ، واآلثار، وكالم املحققني من أهل

العلم والبصارر، وعلم أنه موقوف بني  دي اهلل، ومسئول عام  قول و عمل، وقـف 

عند حده، واكتفى به عن غريه، وأما من غلب عليه اجلهل وا وى، وأعةب برأ ه، 

فال حيلة فيه، نسـأل اهلل العافيـة لنـا وإلخواننـا املسـلمني، بنـه ويل ذلـك والقـادر 

   .(عليه

: يف حقوق الراعـي والرعيـة هـ[1421]ت: محه اهللوقال الشي  ابن عثيمني ر

وهيبة والة األمر ةـاع الرشـع واألمـن؛  )فإذا حاول أحد أن  قلل من هيبة العلامء

                                 
(1[ )17 /251.] 

(2[ )9 /114.] 
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ذا تكلم يف األمـراء متـردوا عـ  بألن الناس بذا تكلم يف العلامء مل  ثقوا بكالمهم، و

 .كالمهم وحصل الرش والفساد(

الوقت ، وطاعة ال يعنيه وجنبه ماطاعة الو ت يف  استعملهأراد اهلل به خريا ومن 

اليوم تتمثل يف اجلهاد العلمي خايـة؛ ألن اليـد أقرصـ عـن غـريه بسـبب ةـعف 

املسلمني، فخري ما  قدمه املرء اليوم لنفسه وألمته هو تعلم د ن اهلل وتعليمـه غـريه، 

ومـن كـان  ،حيسنوزته يف حدود ما من أهل العلم وطلبته فليعلم من بحفمن كان 

وذلـك ببنـاء  ،دون ذلك فليةتهد يف رعا ة أهله بإ صال العلم بليهم وليةاهد بامله

رشطـة وطبع الكتب التي  نصـحها بـه أهـل العلـم، ونسـ  األ، عيةاملدارس الرش

، وال  ستصـغرن هـذا بل وع  غريهم وكل بحسبه ،وتوز عها ع  عموم املسلمني

ي هو أيل كـل فقال القران الذ ،فيه باجلهاد الكبريمر ، وأفإن اهلل سامه جهادا ؛حدأ

]الفرقان:  چڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ جهاد علمي 

   .وهو أكرب اجلاهد ن كام نص عليه ابن القيم يف مفتاح دار السعادة  [52

 

 

 

  

                                 
 .[10]ص: (1)

 [.61ص: ]مهامت حول اجلهاد للفوزان : وانظر  

 .[149-148]ص:لرمضا  (  رسالة كام تكونوا  وىل عليكم 2)
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، فام فيه من يواب فمن اهلل وحده، وما كان ويف اخلتام هذا جهد املقل أقدمه

 .فيه من خطأ فمني ومن الشيطان

أسأل اهلل عز وجل أن  تقبل مني، وأن جيعل ما قمت به حةة يل ال عـيل، وأن و

أن  قينـا رشور أنفسـنا وسـيئات أعاملنـا، وأن  وأسأله  غفر يل اخلطأ والتقصري، 

جيعل من هذه الوقا ة هدا ة مجيع والة أمور املسلمني بىل الد ن القـو م، وأن جيمـع 

 .كلمتهم ع  احلق املبني، بن ريب لسميع الدعاء

وي  اهلل وسلم ع  نبينا حممد وع  آله ويحبه، وسلم تسليام كثـريا بىل  ـوم  

 الد ن.

 .أستغفرك وأتوب بليك ،م وبحمدك أشهد أن ال بله بال أنتوسبحانك الله

 

 

 تم بحمد اهلل

  

                                 
[: 58هـ[ يف كتابه اجلـواهر املضـية يف بيـان اآلداب السـلطانية ]ص:1031قال املناوي احلنفي ]( 1)

فوإ  الرجول مونهو )وهذا الكتاب وبن كان أيل وةعه لألحكام السلطانية  نتفع بغالبه حتى آحاد الرعية؛ 

 ...(.سلطا  بيته وعياله ععيته
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 102............ص:......قواعد يف الوال ة واحلكم.........................

 البيعة لإلمام، والتغلـيظ عـ  مـن لـيس يف عنقـه بيعـة،  القاعدة األوىل: وجوب عقد

 102.ص:......................................................والرتهيب من نقضها......

 .104.ص:.........................القاعدة الثانية:  وال ة املتغلب يحيحة باإلمجاع 
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 106ص: .....................مة......القاعدة الثالثة:  صح يف االةطرار  تعدد األر 

 109...............ص:...............لزوم اجلامعة يامم النةاة............

 119.ص:.....................وجوب الرجوع بىل العلامء الكبار.............

 122خامتة..............................................................ص:


