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إِنَّ احلَمَد هلِل، حنمُدُه، ونستَِعينُُه، ونستَغِفُرُه، ونُعوُذ باهلِل ِمْن 
مِضل  فاَل  اهلُل  يهِدهِ  َمْن  أعمانلا،  سيّئاِت  وِمْن  أنُفِسنَا،  ُشوِر 
 اهلُل، وْحَدُه ال 

َّ
هُل، وَمْن يُضلل فال هادَي هُل، وأشَهُد أْن ال هلإَ إال

يَك هُل، وأْشَهُد أنَّ حمّمًدا عبُدُه ورَسوهُل، صىل اهلُل عليِه وىلع  َشِ
آهِل وأصحابِِه وَسلَم تسليماً كثرياً، أّما بْعُد:

فإن زماناً يضطر اإلنساَن أن يبني نعمة وجود السلطان ولزوم 
فيه  وتطرفت  الفنت،  وغشيته  اجلهل،  فيه  كرث  لزمان  طاعته؛ 
األفهام، وعظم فيه ابلالء،  فإن مثل هذه األمور من املسلمات 
الرواسخ دلى لك بليب واعقل يشاهد ما حيل بابلدلان، وما يمر 

باألمم من حوادث الزمان.

ادلين،  لغري  فيه  وتفقه  ُجهاهل،  كرثت  زمان  يف  ولكننا 
املضامني  هذه  فيه  وهجرت  الكثري،  عقول  فيه  وغيبت 
اتلُّهم، وُجعل عند ابلعض  املِبنينِّ ذللك بشىت  واألبواب، واتهم 
عالمة ىلع مواالة الطواغيت بزعمهم! وعند آخرين عالمة ردة 
ومروق من ادلين!!، مع أن انلاس أحوج ما يكونون إىل بيانه، 
املشتعلة،  وابلدلان  املرتدية،  واألوضاع  املدهلمة،  الفنت  حيث 
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وادلعوات املضللة، واجلهل املنترش، ال سيما مع انتشار األفاكر 
وما  وحنوهم،  اخلوارج  كمذهب  اهلدامة،  املتطرفة  واملذاهب 
الفكري،  للفراغ  واستثمار  انلاس،  عقول  ىلع  تأثري  من  هلم 
إىل  أدى  األمر اذلي  وُطُرق منحرفة يف سبيل حتقيق مآربهم، 
طعن الكثري بأحاديث السمع والطاعة ولزوم اجلماعة وابليعة، 
ويف هذا رد ألحاديث رسول اهلل  ، وإمجاع األمة، 
من  فكم  احلق،  وينرش  السنة  ينقل  بمن  الطعن  بلاب  وفتح 
لزوم  ووجوب  والطاعة،  السمع  بأحاديث  حدثته  إذا  انلاس 
أن  املسلم  وأعرض، وغضب وتكدر، وواجب  نفر  اجلماعة، 
اهلل  رسول  قىض  مما  حرجا  نفسه  يف  جيد  وال  للحق،  يستسلم 
ويلبس  جهله،  من  اإلنسان  يؤىت  قد  ولكن   

عليه بالشبه، وال حول وال قوة إال باهلل.

أهل  اكنوا  ا  ـّ مل اخلوارج:  »وكذلك  اهلل:  تيمية رمحه  ابن  قال 
يقاتلون  اكنوا  حني  للجماعة؛  خمالفتهم  ظهرت  وقتال،  سيف 

انلاس. وأما ايلوم فال يعرفهم أكرث انلاس«! )1).

)1)   انلبوات )546/1).
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سمات آخر الزمان

وإن من أبرز سمات آخر الزمان: اجلهل والفنت، وهما أمران 
متالزمان.

فعن أيب هريرة  عن انليب  قال:»َيتََقارَُب 
َوَيْكرُثُ   (1( حُّ  الشُّ َوُيلَق  الِفنَتُ  َوَتْظَهُر  الِعلُم  َوُيْقبَُض  َماُن  الزَّ

الَهْرُج« قالوا: وما الَهْرُج؟ قال: »الَقتْل« )2).

وعن شقيق قال: »كنت مع عبداهلل وأيب موىس فقاال: قال 
َوُيْرَفُع  اجلَْهل  ِفيَها  ل  َيْنِ يَّاًما 

َ
أل اَعِة  السَّ يََدِي  َبنْيَ  »إِنَّ   : انليب 

ِفيَها الِعلُم َوَيْكرُثُ ِفيَها الَهْرُج َوالَهْرُج الَقتْل«)3).

)1)  قال انلووي: »ويلق الشح هو بإساكن الالم وختفيف القاف أي يوضع يف 
القلوب«. شح مسلم )221/16). 

وقال ابن حجر: »املراد إلقاؤه يف قلوب انلاس ىلع اختالف أحواهلم حىت يبخل 
العالم بعلمه فيرتك اتلعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حىت يرتك تعليم 
غريه، ويبخل الغين بماهل حىت يهلك الفقري، وليس املراد وجود أصل الشح ألنه 

لم يزل موجوًدا«. فتح ابلاري )17/13).
)2)   رواه ابلخاري ح)7061)، ومسلم ح)6964)، واللفظ هل.

)3)   رواه ابلخاري ح)7062).
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باب الفتن

انليب  مجع  وقد  السلطان،  يف  الزمان  آخر  فنت  وأعظم 

 بني هذين ابلابني يف أحاديث عدة، ويه وصايا 

عظيمة، منها:-

َمَع  ُكنَّا  قَال:    الَعاِص  بِْن  َعْمِرو  بْن  اهلِل  َعبْد  عن 

يُْصلُح  َمْن  فَِمنَّا  اًل  َمْنِ نلَا  َفَنَ َسَفٍر،  يِف    اهلِل  رَُسول 

نَاَدى  إِْذ  هِ،  َجرَشِ يِف  ُهَو  َمْن  َوِمنَّا  يَنْتَِضل،  َمْن  َوِمنَّا  ِخبَاَءُه، 

فَاْجتََمْعنَا  َجاِمَعًة،  الَة  الصَّ  : اهلِل  رَُسول  ُمنَاِدي 

 
ّ
إِىل رَُسول اهلِل ، َفَقال: »إِنَُّه لْم يَُكْن نيَِبٌّ َقبيْل إِال

َوُينِْذرَُهْم  لُهْم،  َيْعلُمُه  َما  تَُه ىلَع َخرْيِ  مَّ
ُ
أ ْن يَُدل 

َ
أ ا َعليِْه  اَكَن َحقًّ

لَها،  وَّ
َ
أ يِف  اَعِفيَتَُها  ُجِعل  َهِذهِ  تَُكْم  مَّ

ُ
أ َوإِنَّ  لُهْم،  َيْعلُمُه  َما  َشَّ 

ُق  قنِّ َفرُيَ فِتْنٌَة  َوتَِجُء  ُتنِْكُروَنَها،  ُموٌر 
ُ
َوأ باَلٌء،  آِخَرَها  وََسيُِصيُب 

َبْعُضَها َبْعًضا، َوتَِجُء الِفتْنَُة َفيَُقول الُمْؤِمُن: َهِذهِ ُمْهلَكِت، ُثمَّ 

َحبَّ 
َ
َتنَْكِشُف َوتَِجُء الِفتْنَُة، َفيَُقول الُمْؤِمُن: َهِذهِ َهِذهِ، َفَمْن أ

يُْؤِمُن  َوُهَو  َمِنيَّتُُه  تِِه 
ْ
فَلتَأ اجلَنََّة،  َوُيْدَخل  انلَّاِر،  َعِن  يُزَْحَزَح  ْن 

َ
أ
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ْن يُْؤىَت إِيلِْه، 
َ
ِت إِىل انلَّاِس اذِلي حُيِبُّ أ

ْ
بِاهلِل َوايلَْوِم اآلِخِر، َويلَأ

إِِن  فَليُِطْعُه  قَلِبِه،  َوَثَمَرَة  يَِدهِ،  َصْفَقَة  ْعَطاُه 
َ
فَأ إَِماًما  بَاَيَع  َوَمْن 

ُبوا ُعنَُق اآلَخِر«)1). إِْن َجاَء آَخُر ُينَازُِعُه فَاْضِ
اْستََطاَع، فَ

وعن العرباض بن سارية  قال: »قَاَم ِفينَا رَُسول اهلِل 

ِمنَْها  وَِجلْت  بَليَغًة،  َموِْعَظًة  فََوَعَظنَا  يَْوٍم،  َذاَت   

َوَعْظتَنَا  اهلِل،  رَُسول  يَا  فَِقيل:  الُعيُوُن،  ِمنَْها  وََذَرفَْت  الُقلوُب، 

ٍع، فَاْعَهْد إِيلْنَا بَِعْهٍد، َفَقال: »َعليُْكْم بِتَْقَوى اهلِل،  َموِْعَظَة ُموَدنِّ

ْوَن ِمْن َبْعِدي اْخِتالَفًا  اَعِة، َوإِْن َعبًْدا َحبَِشيًّا، وََسرَتَ ْمِع َوالطَّ َوالسَّ

الَمْهِدينِّنَي،  اِشِديَن  الرَّ اخلُلَفاِء  وَُسنَِّة  بُِسنَِّت،  َفَعليُْكْم  َشِديًدا، 

إِنَّ لُك 
فَ الُمْحَدثَاِت،  ُموَر 

ُ
َواأل َوإِيَّاُكْم  بِانلََّواِجِذ،  َعليَْها  وا  َعضُّ

بِْدَعٍة َضاَللٌة«)2).

ٍع، َفَماَذا  ويف رواية: »قُلنَا: يَا رَُسول اهلِل، إِنَّ َهِذهِ لَموِْعَظُة ُموَدنِّ

َكنََهارَِها  يلْلَها  ابَليَْضاِء  ىلَع  تُُكْم 
ْ
تََرك »قَْد  قَال:  إِيلْنَا؟  َتْعَهُد 

)1)   رواه مسلم ح)1844).
)2)   رواه ابن ماجه ح)42)، واللفظ هل ح)4607) ح)2676)، والزبار ح)4201).
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فََسرَيَى  ِمنُْكْم،  يَِعْش  َوَمْن  َهالٌك،   
ّ
إِال َبْعِدي  َعنَْها  يَِزيُغ  ال 

اخلُلَفاِء  وَُسنَِّة  ُسنَِّت  ِمْن  َعَرْفتُْم  بَِما  َفَعليُْكْم  َكِثرًيا،  اْخِتالفًا 

َحبَِشيًّا،  َعبًْدا  َوإِْن  اَعِة،  بِالطَّ وََعليُْكْم  الَمْهِدينِّنَي،  اِشِديَن  الرَّ

َحيْثَُما  نِِف 
َ
األ اَكجلََمل  الُمْؤِمُن  َما  إِنَّ

فَ بِانلََّواِجِذ،  َعليَْها  وا  َعضُّ

اْنَقاَد«)1). انِْقيَد 

)1)   رواه أمحد، ح)17141) قال األرناؤوط: "حديث صحيح بطرقه. وشواهده، 
وهذا إسناد حسن". وابن ماجه ح)43).
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ولوج الفتن

فالفنت أكرث ما تلج ىلع انلاس من هذا ابلاب:

ُوالة  ىلَع  َخَرَج  ْن  ِممَّ »َوَكِثرٌي  اهلل:  رمحه  تيمية  ابن  قال 

َعليِْه،  اْستِئْثَارِِهْم  َمَع  يلُنَاِزَعُهْم  َخَرَج  إِنََّما  رَثُُهْم 
ْ
ك

َ
أ ْو 

َ
أ ُموِر 

ُ
األ

ُذنُوٌب  ْمِر 
َ
األ لَويلنِّ  يَُكوُن  إِنَُّه  ُثمَّ  االْستِئْثَاِر.  ىلَع  وا  يَْصِبُ َولْم 

َوَيبَْق  ينِّئَاِت،  السَّ تِلَك  ُم  ُيَعظنِّ الْستِئْثَاِرهِ  ُبْغُضُه  َفيَبَْق  ْخَرى، 
ُ
أ

يُن  ادلنِّ َوَيُكوَن  فِتْنٌَة  تَُكوَن  ئلَاّل  ُيَقاتِلُه  نَُّه 
َ
أ َظانًّا  هُل  الُمَقاتِل 

ِواليٌَة،  ا  إِمَّ َغَرِضِه:  َطلُب  َعليِْه  َكُه  َحرَّ َما  ْعَظِم 
َ
أ َوِمْن  هلِل،  ُكُه 

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   زب   َتَعاىل:  قَال  َكَما  َمال،  ا  َوإِمَّ

َعِن  ِحيِح  الصَّ َويِف   ،]58 ]اتلوبة:  ژرب  ڈ   ڈ      ڎ  

نَُّه قَال: »ثاَلثٌَة ال يَُكلُمُهُم اهلُل َوال َينُْظُر 
َ
انلَّيِبنِّ  أ

منهم:  وذكر  يلٌم: 
َ
أ َعَذاٌب  َولُهْم  يِهْم  يَُزكنِّ َوال  الِقيَاَمِة  يَْوَم  إِيلِْهْم 

: رَِضَ ِمنَْها  ْعَطاُه 
َ
أ إِْن  دُلْنيَا:   

ّ
إِال ُيبَايُِعُه  ال  إَِماًما  بَاَيَع  »َورَُجل 

 

َوإِْن َمنََعُه َسِخَط«.
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َفَق ِمْن َهِذهِ اجِلَهِة ُشبَْهٌة وََشْهَوٌة، َوِمْن َهِذهِ اجِلَهِة َشْهَوٌة  إَِذا اتَّ
فَ

وَُشبَْهٌة قَاَمِت الِفتْنَُة«)1).

فاخللل يف هذا ابلاب ولوج للفنت من أوسع أبوابها: 

يِب ُهَريَْرَة  َعِن انلَّيِبنِّ  قَال: 
َ
فَعْن أ

َمَر 
َ
أ إِْن 

فَ بِِه،  َوُيتََّق  َوَرائِِه،  ِمْن  ُيَقاتَل  ُجنٌَّة،  اإِلَماُم  َما  »إِنَّ

ُمْر بَِغرْيِهِ 
ْ
ْجٌر، َوإِْن يَأ

َ
بِتَْقَوى اهلِل َعزَّ وََجل وََعَدل، اَكَن هُل بَِذلَك أ

اَكَن َعليِْه ِمنُْه«)2).

قال القاض عياض رمحه اهلل: »أي أنه اكلساتر واكلرتس ملنعه 

عدوهم،...  ونظره  بماكنه  واتقائهم  املسلمني،  بيضة  ومحايته 

ويرجع إيله يف األمور«)3).

يف  ورأيه  بنظره  ُيتَّق  أنه  »يعين:  اهلل:  رمحه  القرطيب  وقال 

وال  رأيه،  ىلع  ُيتَقّدم  وال  اخلطرية،  والوقائع  العظام،  األمور 

)1)   منهاج السنة )541/4).
)2)   رواه مسلم ح)1841).

)3)   إكمال املعلم )249/6).
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يُنفرد دونه بأمر مهم، حىت يكون هو اذلي يرَشع يف ذلك«)1).

والفوىض وضياع  الفنت  فهو حصن حصني، وسد منيع من 

احلقوق.

)1)   املفهم )25/4).
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اهتمام السلف بأحكام السلطان

وذللك اكن السلف واألئمة يولون هذا ابلاب عناية خاصة، 

وقَلَّ أن خيلو كتاب يف العقيدة من تقريره وشحه وبيانه، وما 

ذاك إال بلالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ به تنتظم مصالح ادلين 

وادلنيا معاً، وباإلخالل به قواًل أو فعاًل فساد ادلين وادلنيا.

وقد علم بالرضورة من دين اإلسالم أنه ال دين إال جبماعة، 

وال مجاعة إال بإمامة، وال إمامة إال بسمع وطاعة.

من  يَلون  :»هم  األمراء  يف  اهلل  رمحه  ابلرصي  احلسن  قال 

واحلدود.  واثلغور،  والعيد،  واجلماعة،  اجلمعة،  مخساً:  أمورنا 

لََما  واهلل  وظلموا.  جاروا  وإن  بهم،  إال  ادلين  يستقيم  ال  واهلل 

يُصلح اهلل بهم أكرث مما يُفسدون، مع أن طاعتهم واهلل لغبطة، 

وإن فرقتهم لكفر«)1).

)1)   جامع العلوم واحلكم )217/2).
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صور عناية السلف بأحكام السلطان

ولقد جتلت عناية السلف رمحهم اهلل بهذا ابلاب يف صور 

ىلع  يرتتب  ملا  نظراً  الفتنة،  بوادر  ظهور  عند  سيما  ال  عدة، 

اجلهل به - أو إغفاهل - من الفساد العريض يف العباد وابلالد:

الصورة األوىل: اتلحذير من اخلروج ىلع السلطان:

مثاهل ما جاء عن اإلمام أمحد رمحه اهلل حني أظهر السلطان 

القول خبلق القرآن، وامتحن العلماء، وماجت الفنت:

ِن َعُّ ْبُن ِعيَس، قَال: َسِمْعُت  ْخَبَ
َ
قال اخلالل رمحه اهلل: »َوأ

يِب َعبِْد 
َ
َحنْبَاًل َيُقول يِف ِواَليَِة الَواثِِق: اْجتََمَع ُفَقَهاُء َبْغَداَد إِىل أ

بُو بَْكِر ْبُن ُعبَيٍْد َوإِبَْراِهيُم ْبُن َعٍّ الَمْطبَِخُّ َوفَْضل ْبُن 
َ
اهلِل، أ

يَا  َفَقالوا:  لُهْم،  َذنُْت 
ْ
فَاْستَأ اهلِل،  َعبِْد  يِب 

َ
أ إِىل  فََجاُؤوا  اَعِصٍم، 

خلَلِق  إِْظَهاَرُه  َيْعنُوَن  َوفََشا،  َتَفاَقَم  قَْد  ْمُر 
َ
األ َهَذا  اهلِل  َعبِْد  بَا 

َ
أ

بُو َعبِْد اهلِل: َفَما تُِريُدوَن؟ قَالوا: 
َ
الُقْرآِن َوَغرْيِ َذلَك، َفَقال لُهْم أ

َفنَاَظَرُهْم  ُسلَطانِِه،  َواَل  بِإِْمَرتِِه  نَْرىَض  لْسنَا  نَّا 
َ
أ يِف  نَُشاِوَرَك  ْن 

َ
أ
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بُِقلوبُِكْم،  بِانلَِّكَرِة  َعليُْكْم  لُهْم:  َوقَال  َساَعًة،  اهلِل  َعبِْد  بُو 
َ
أ

َواَل  الُمْسلِمنَي،  َعَصا  وا  تَُشقُّ َواَل  َطاَعٍة،  ِمْن  يًَدا  ْلُعوا  ختَ َواَل 

اَعقِبَِة  يِف  اْنُظُروا  َمَعُكُم،  الُمْسلِمنَي  وَِدَماَء  ِدَماَءُكْم  تَْسِفُكوا 

وََداَر  فَاِجٍر،  ِمْن  اَح  يُْسرَتَ ْو 
َ
أ بَرٌّ  يَح  يَْسرَتِ َحىتَّ  وا  َواْصِبُ ْمِرُكْم، 

َ
أ

ىلَع  يِب 
َ
َوأ نَا 

َ
أ وََدَخلُت  َوَمَضْوا،  ْحَفْظُه 

َ
أ لْم  َكِثرٌي  َكاَلٌم  َذلَك  يِف 

ل اهلَل 
َ
يِب َعبِْد اهلِل: نَْسأ

َ
يِب أل

َ
َبْعَدَما َمَضْوا، َفَقال أ يِب َعبِْد اهلِل 

َ
أ

ْن َيْفَعل َهَذا، َوقَال 
َ
َحٍد أ

َ
ِحبُّ أل

ُ
ٍد، َوَما أ ِة حُمَمَّ مَّ

ُ
الََمَة نلَا َوأل السَّ

بَا َعبِْد اهلِل َهَذا ِعنَْدَك َصَواٌب؟  قَال: اَل، َهَذا ِخاَلُف 
َ
أ يِب: يَا 

َ
أ

قَال  قَال:  اهلِل  َعبِْد  بُو 
َ
أ َذَكَر  ُثمَّ   ، ِبِ

بِالصَّ ِفيَها  ِمْرنَا 
ُ
أ الِت  اآلثَاِر 

،( فَاْصِبْ َوإِْن   ... َوإِْن   ، فَاْصِبْ َبَك  َضَ )إِْن   :  انلَّيِبُّ 

.(1(!» ِبِ
َمَر بِالصَّ

َ
فَأ

ْمٍر اَكَن َحَدَث 
َ
بَا َعبِْد اهلِل يِف أ

َ
لُت أ

َ
وعن أيب احلارث قَال: »َسأ

َتُقول يِف  َما  اهلِل  َعبِْد  بَا 
َ
أ يَا  َفُقلُت:  بِاخلُُروِج  قَْوٌم  َوَهمَّ  بِبَْغَداَد، 

َيُقول:  وََجَعل  َعليِْهْم،  َذلَك  نَْكَر 
َ
فَأ الَقْوِم؟  َهُؤالَِء  َمَع  اخلُُروِج 

)1)   السنة للخالل )90).
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ْبُ ىلَع  َرى َذلَك َواَل آُمُر بِِه، الصَّ
َ
َماَء، اَل أ َماَء ادلنِّ ُسبَْحاَن اهلِل ادلنِّ

َماُء، َويُْستَبَاُح ِفيَها  ُْن ِفيِه َخرْيٌ ِمَن الِفتْنَِة، يُْسَفُك ِفيَها ادلنِّ
َ

َما حن

َما َعلْمَت َما اَكَن انلَّاُس ِفيِه، 
َ
ْمَوال، َوُينْتََهُك ِفيَها الَمَحاِرُم، أ

َ
األ

يَا  فِتْنٍَة  يِف  ُهْم  ليَْس 
َ
أ ايلَْوَم  َوانلَّاُس  قُلُت:  الِفتْنَِة؟  يَّاَم 

َ
أ َيْعيِن 

َوَقَع  إَِذا 
فَ ٌة،  َخاصَّ فِتْنٌَة  ِهَ  إِنََّما 

فَ اَكَن  َوإِْن  قَال:  اهلِل؟  َعبِْد  بَا 
َ
أ

ْبُ ىلَع َهَذا َويَْسلُم  بُل، الصَّ ِت الِفتْنَُة، َواْنَقَطَعِت السُّ يُْف َعمَّ السَّ

َوقَال:  ِة،  ئِمَّ
َ
األ ىلَع  اخلُُروَج  ُينِْكُر  ْيتُُه 

َ
َوَرأ لَك،  َخرْيٌ  ِدينَُك  لَك 

َرى َذلَك َواَل آُمُر بِِه«)1).
َ
َماَء، اَل أ ادلنِّ

الصورة اثلانية: اتلأكيد ىلع ادلاعء هل:

قال ابَلْغَداِديُّ رمحه اهلل: »َسِمْعُت الُفَضيْل ْبَن ِعيَاٍض َيُقول: 

ُتَها إِال يِف اإلَماِم ِقيل هُل: َوَكيَْف  ْ نَّ يَل َدْعَوًة ُمْستََجابًَة َما َصريَّ
َ
لْو أ

ُْزِن َوَمىَت  ُتَها يِف َنْفِس لْم جتَ ْ ؟ قَال: َمىَت َما َصريَّ بَا َعٍّ
َ
أ َذلَك يَا 

ُتَها يِف اإِلَماِم فََصالُح اإِلَماِم َصالُح الِعبَاِد َوابِلالِد«)2). ْ َصريَّ

)1)   السنة للخالل )89).
)2)   حلية األويلاء )91/8).
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ْدُعو هُل بِالتَّْسِديِد 
َ
واكن اإلمام أمحد يقول عن إمامه: »َوإِننِّ أل

 .(1(» َرى هُل َذلَك َواِجبًا َعَّ
َ
ِييِد، َوأ

ْ
َواتلَّْوِفيِق يِف الليْل َوانلََّهاِر، َواتلَّأ

دُعو اهلَل هُل«)2).
َ
نَا أ

َ
 َوأ

َّ
ِت َعَّ يَْوٌم إِال

ْ
ويقول: »َما يَأ

وقال الطرطويش رمحه اهلل: »فحقيق ىلع لك رعية أن ترغب 

نصحها،  هل  تبذل  وأن  السلطان،  إصالح  يف  تعاىل  اهلل  إىل 

وختصه بصالح داعئها، فإن يف صالحه صالح العباد وابلالد، 

ويف فساده فساد العباد وابلالد«)3).

وذللك قال الببهاري رمحه اهلل: »إذا رأيت الرجل يدعو ىلع 

يدعو  الرجل  رأيت  وإذا  هوى،  صاحب  أنه  فاعلم  السلطان 

ِمرنا 
ُ
للسلطان بالصالح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء اهلل. فأ

أن ندعو هلم بالصالح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا، 

وصالحهم  أنفسهم،  ىلع  وجورهم  ظلمهم  ألن  جاروا؛  وإن 

)1)   السنة للخالل )14).
)2)   سري أعالم انلبالء )292/11).

)3)   رساج امللوك ص)151).
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وللمسلمني«)1). ألنفسهم 

السنة: أهل  عقيدة  بيان  يف  اهلل  رمحه  الطحاوي   وقال 

َوال  َجاُروا،  َوإِْن  ُموِرنَا، 
ُ
أ َوُوالِة  ِتنَا  ئِمَّ

َ
أ ىلَعَ  الـُخُروَج  نََرى  »َوال 

ِمْن  َطاَعتَُهْم  َونََرى  َطاَعِتِهْم،  ِمْن  يًَدا  ُع  َنْنِ َوال  َعلَيِْهْم،  نَْدُعو 

ُمُروا بَِمْعِصيٍَة، َونَْدُعو لَُهْم 
ْ
ِ َعزَّ وََجلَّ فَِريَضًة، َما لَْم يَأ َطاَعِة اللَّ

ُمَعافَاِة«)2).
ْ
َوال الِح  بِالصَّ

ِمرْيِ باَِلل 
َ
ُد بُن َواِسٍع ىلَع األ وقَال َسِعيُْد بُن اَعِمٍر: »َدَخل حُمَمَّ

يِب بُْرَدَة، فََداَعُه إِىل َطَعاِمِه، فَاْعتلَّ َعليِْه )3)، َفَغِضَب، َوقَال: 
َ
بِن أ

َراَك تَكَرُه َطَعاَمنَا.
ُ
إِننِّ أ

إِيلْنَا  َحبُّ 
َ
أ خِليَاُركم  فََواهلِل   ، ِمرْيُ

َ
األ َها  يُّ

َ
أ َذاَك  َتُقل  اَل  قَال: 

بنَائِنَا)4)... واآلثار واألقوال يف هذا املعىن كثرية جدا.
َ
ِمْن أ

)1)   شح السنة ص)116).
)2)   شح الطحاوية البن أيب العز )540/2).

)3)   أي اعتذر هل عن األكل لعلة ومرض.
)4)   سري أعالم انلبالء )122/6).
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الصورة اثلاثلة: اتلماس العذر هل:

قال الطرطويش رمحه اهلل: »اكن العلماء يقولون: إذا استقامت 

لكم أمور السلطان فأكرثوا محد اهلل تعاىل وشكره، وإن جاءكم 

منه ما تكرهون وجهوه إىل ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه 

بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان، النتشار األمور عليه، وكرثة 

األعداء،  واستئالف  اململكة،  جوانب  ضبط  من  يكابده  ما 

وإرضاء األويلاء، وقلة انلاصح وكرثة املدلس والطامع«)1).

من  انليل  أو  فيه،  الطعن  من  اتلحذير  الرابعة:  الصورة 

حرمته، وسوء األدب معه:

وقد تكاثرت اآلثار يف انليه عن الطعن يف األئمة:

اهلل  رَُسول  ْصَحاِب 
َ
أ ِمْن  َكابُِر 

َ
األ »اَكَن   :   أنس  قال 

َمَراِء«)2).
ُ
 َينَْهْونَا َعْن َسبنِّ األ

)1)   رساج امللوك ص)151).
)2)   السنن الواردة يف الفنت لدلان ح)141).
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  ٍد  حُمَمَّ ْصَحاِب 
َ
أ ِمْن  اُؤنَا  ُكَبَ »َنَهانَا  ويف رواية: 

َواتَُّقوا  َتْعُصوُهْم،  َوال  وُهْم،  َتُغشُّ َوال  َمَراَءُكْم 
ُ
أ تَُسبُّوا  ال  قَال: 

ْمَر إِىل قَِريٍب«)1).
َ
إِنَّ األ

وا، فَ اهلَل َواْصِبُ

»َوال  بدل:  َتبَْغُضوُهْم«،  »َوال  وغريه)2):  اعصم  أيب  ابن  وعند 

َتْعُصوُهْم«.

ىلَع  َطْعنُُه  الَمْرِء  نَِفاِق  ل  وَّ
َ
أ »إِنَّ   : ادلرداء  أبو  وقال 

إَِماِمِه«)3).

ىلَع  ْعَن  َوالطَّ »إِيَّاُكْم  اهلل:  اخلوالن رمحه  إدريس  أبو  وقال 

يِن ليَْس َحالَقُة  ْعَن َعليِْهْم ِهَ احلَالَقُة، َحالَقُة ادلنِّ إِنَّ الطَّ
ِة؛ فَ ئِمَّ

َ
األ

اِر«)4). ْشَ
َ
اُر األ اِننَي ُهُم اخلَائِبُوَن، َوِشَ عَّ ْعِر، أال إنَّ الطَّ الشَّ

ِمرَيُهْم إِال 
َ
بِو إِْسَحاَق السبييع رمحه اهلل: »َما َسبَّ قَْوٌم أ

َ
وقَال أ

)1)   شعب اإليمان للبيهيق ح)7117).
)2)   ح)1015).

)3)   شعب اإليمان للبيهيق ح)8959).
)4)   األموال البن زجنويه ح)38).
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ُحِرُموا َخرْيَُه«)1).

ا إِىل ِذي  وقال حذيفة : »ال َيْمِشنَيَّ رَُجل ِمنُْكْم ِشْبً

إِىل  َء 
ّ
ِذال

َ
أ لَطاَن  السُّ َذلّوا 

َ
أ قَْوٌم  يََزاُل  َواهلِل ال  فَال   ،ُ

َّ
يلُِذهل ُسلَطاٍن 

يَْوِم الِقيَاَمِة«)2).

 املتقدم: اتفاق أكابر أصحاب رسول  ويف أثر أنس 

ألن  بالسب،  األمراء  يف  الوقيعة  حتريم  ىلع    اهلل 

اخلروج  ثم  منتلهم،  وسقوط  األئمة  كراهية  إىل  يفيض  ذلك 

عن مجاعتهم واخلروج عليهم.

ذلوات  تعظيماً  ليس  عنهم  اهلل  رض  منهم  انليه  »وهذا 

الرشع،  يف  إيلهم  ولكت  الت  املسئويلة  لعظم  وإنما  األمراء، 

والت ال يقام بها ىلع الوجه املطلوب مع وجود سبهم والوقيعة 

وإىل  املعروف،  يف  طاعتهم  عدم  إيل  يفيض  سبهم  ألن  فيهم، 

إيغار صدور العامة عليهم، مما يفتح جمااًل للفوىض الت ال تعود 

)1)   السنن الواردة يف الفنت لدلان ح)146).
)2)   رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ح)38603).
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ينتيه  سبهم  مطاف  أن  كما  املستطري،  بالرش  إال  انلاس  ىلع 

واملصيبة  الكبى،  الطامة  وتلك  وقتاهلم،  عليهم  باخلروج 

العظىم«)1).

َواِجٌب،  ة  الَعامَّ الَمَصالِح  »َضبُْط  اهلل:  رمحه  القرايف  وقال 

ِعيَِّة َوَمىَت اْختَلفت  َوال َتنَْضِبُط إِال بعظمة األئمة يِف َنْفِس الرَّ

رَِت الَمْصلَحُة«)2). ِهينُوا َتَعذَّ
ُ
ْو أ

َ
َعليِْهْم أ

الُمْعتَِمِر:  بِْن  لَمنُْصوِر  »قُلُت  قَُداَمَة:  ْبُن  َزائَِدُة  قَال  وذللك 

نَال ِمْن 
َ
لَطاِن؟ قَال: »ال«. قُلُت: فَأ نَال ِمَن السُّ

َ
إَِذا ُكنُْت َصائًِما أ

ْهَواِء؟ قَال: »َنَعْم««)3).
َ
ْصَحاِب األ

َ
أ

وهذا كه من تعظيم األئمة، والقيام حبقوقهم. 

ن 
َ
أ ابِع:  »الرَّ األئمة:  حقوق  ذكر  مساق  يف  مجاعة  ابن  قال 

فيعامل  قدره،  َتْعِظيم  من  جيب  َوَما  َحقه،  َعِظيم  هُل  يعرف 

)1)   معاملة احلاكم ص)152-151).
)2)   اذلخرية )234/13).

أبو نعيم يف حلية األويلاء )41/5) وابن أيب ادلنيا يف كتاب الصمت  )3)   رواه 
ح)235).
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من  هُل  َتَعاىل  اهلل  جعل  َوَما  َرام، 
ْ
َواإِلك االحرتام  من  هُل  جيب  بَِما 

اإلِْسالم  ة  ئِمَّ
َ
أ من  ْعالم 

َ
األ العلَماء  اَكَن  َوذَللك  اإلعظام، 

يعظمون حرمتهم، ويلبون دعوتهم، َمَع زهدهم وورعهم وَعدم 

من  الّزْهد  إِىل  املنتسبني  بعض  َيْفَعله  َوَما  دليهم،  ِفيَما  الطمع 

َدب َمَعهم، فَليَْس من الّسنة)1)«.
َ
قلة األ

َْت ِمنَْبِ 
َ

يِب بَْكَرَة حت
َ
: ُكنُْت َمَع أ قَال ِزَياُد بن ُكَسيٍْب الَعَدِوينِّ

باَِلل)2):  بُو 
َ
أ َفَقال  ِرقَاٌق.  ِثيَاٌب  وََعليِْه  خَيُْطُب،  َوُهَو  اَعِمٍر  ابِْن 

اِق. ُكم يَلِبُس ِثيَاَب الُفسَّ ِمرْيِ
َ
اْنُظُروا إِىل أ

: اْسُكْت، َسِمْعُت رَُسْول اهلِل  ِْت الِمنَْبِ
َ

بُو بَْكَرَة ِمْن حت
َ
َفَقال أ

َهانَُه اهلُل«)3).
َ
َهاَن ُسلَطاَن اهلِل أ

َ
 َيُقْول: »َمْن أ

)1)   حترير األحاكم ص)64).
َديََّة، 

ُ
بُو باَِلل: ُهَو ِمرَْداُس بُن أ

َ
)2)   قال اذلهيب يف سري أعالم انلبالء )20/3): "أ

ِمَن اخلََواِرِج". 
)3)   رواه الطيالس يف مسنده ح)928)، وابن أيب اعصم يف السنة ح)1018).
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والية أمر الناس واجب ديني

وضورة  ادلين،  واجبات  من  واجب  انلاس  أمر  ووالية 

ادلنيا إال  تستقيم  يقوم ادلين، وال  احلياة، بل ال  من ضورات 

بسلطان قاهر:

ِمرٌي 
َ
أ إِال  انلَّاَس  يُْصلُح  »ال   : َطالٍب  يِب 

َ
أ ْبُن  َعُّ  قَال 

ِمرَي الُمْؤِمِننَي، َهَذا الَبُّ فََكيَْف بِالَفاِجِر؟ 
َ
ْو فَاِجٌر، قَالوا: يَا أ

َ
بَرٌّ أ

بِِه  َوجُيَاَهُد  بُل،  السُّ بِِه  وََجل  َعزَّ  اهلُل  ُن  يَُؤمنِّ الَفاِجَر  »إِنَّ  قَال: 

ابَليُْت،  بِِه  َوحُيَجُّ  احلُُدوُد،  بِِه  َوُتَقاُم  َء،  الَفْ بِِه  َوُيـْجىب   ، الَعُدوَّ

َجلُه«)1).
َ
ِتيَُه أ

ْ
َوَيْعبُُد اهلَل ِفيِه الُمْسلُم آِمنًا َحىتَّ يَأ

وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل: »البد للمسلمني من حاكم، 

أتذهب حقوق انلاس؟«)2).

مْحََد ْبَن َحنْبَلَيُقول: 
َ
: »َسِمْعُت أ ُد ْبُن َعوِْف احِلْمِصُّ وقَال حُمَمَّ

)1)   شعب اإليمان للبيهيق ح)7102).
)2)   األحاكم السلطانية للفراء ص)24).
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ْمِر انلَّاِس«)1).
َ
»َوالِفتْنَُة إَِذا لْم يَُكْن إَِماٌم َيُقوُم بِأ

ومن قول ابن املبارك رمحه اهلل:

لَطاِن ُمْعِضلًة »اهلُل يَْدَفُع بِالسُّ

            َعْن ِديْنِنَا رمَْحًَة ِمنُْه َورِْضَوانَـا

َمْن نلَا ُسبُل
ْ
ُة لْم تَأ ئِمَّ

َ
لْواَل األ

قَْوانَا«
َ
ْضَعـُفـنَا َنْهباً أل

َ
             َوَكـاَن أ

ابِْن  َموُْت  بَلَغُه  ن 
َ
أ ا  فَلمَّ َهَذا،  ْعَجبَُه 

َ
أ الرَِّشيَْد  إِنَّ  َفيَُقال: 

ا إِيلِْه َراِجُعْوَن، يَا فَْضل! إِيَْذْن 
الُمبَاَرِك بِِهيَْت قَال: إِنَّا هلِل َوإِنَّ

ونَا يِف ابِْن الُمبَاَرِك. للنَّاِس ُيَعزُّ

لَطان ُمْعِضلًة ... َفَمِن  َما ُهَو الَقائِل: اهلُل يَدَفُع بِالسُّ
َ
َوقَال: أ

نَا؟)2). اذِلي يَْسَمُع َهَذا ِمِن ابِْن الُمبَاَرِك، َواَل َيْعرُِف َحقَّ

)1)   السنة للخالل )81/1).
)2)   سري أعالم انلبالء )414/8).
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َمْصلَحتُُهْم  تَِتمُّ  آَدَم ال  بيَِن  »َوُكّ  اهلل:  تيمية رمحه  ابن  وقال 

 ، َواتلَّنَاُصِ َواتلََّعاُوِن  بِاالْجِتَماِع   
ّ
إال اآلِخَرِة  يِف  َوال  ْنيَا  ادلُّ يِف  ال 

فَاتلََّعاُوُن َواتلَّنَاُصُ ىلَع َجلِب َمنَافِِعِهْم؛ َواتلَّنَاُصُ دَلفِْع َمَضارنِِّهْم؛ 

لُهْم  بُدَّ  فَال  اْجتََمُعوا  إَِذا 
فَ بِْع.  بِالطَّ َمَدِنٌّ  اإِلنَْساُن  ُيَقال:  َولَهَذا 

ُموٍر جَيْتَنِبُوَنَها لَما 
ُ
ُموٍر َيْفَعلوَنَها جَيْتَلبُوَن بَِها الَمْصلَحَة. َوأ

ُ
ِمْن أ

الَمَقاِصِد  بِِتلَك  لآلِمِر  ُمِطيِعنَي  َوَيُكونُوَن  الَمْفَسَدِة؛  ِمْن  ِفيَها 

َوانلَّاِه َعْن تِلَك الَمَفاِسِد، فََجِميُع بيَِن آَدَم ال بُدَّ لُهْم ِمْن َطاَعِة 

آِمٍر َونَاهٍ«)1).

)1)   جمموع الفتاوى )62/28).
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نصب اإلمام واجب باإلجماع

وقد أمجع العلماء ىلع فرضية ووجوب نصب اإلمام: 

ِة يِف  قال املاوردي رمحه اهلل: »اإِلَماَمُة َموُْضوَعٌة خِلالفَِة انلُّبُوَّ

ِة  مَّ
ُ
األ يِف  بَِها  َيُقوُم  لَمْن  َوَعْقُدَها  ْنيَا،  ادلُّ وَِسيَاَسِة  يِن  ادلنِّ ِحَراَسِة 

َواِجٌب بِاإِلمْجَاِع«)1).

وقال القرطيب رمحه اهلل عند قَْول اهلِل َتَعاىل: زب  ٻ  پ  پ  

ْصل يِف نَْصِب إَِماٍم 
َ
پ  پڀ  رب ]ابلقرة: 30[: »َهِذهِ اآليَُة أ

ْحاَكُم 
َ
أ بِِه  َوَتنُْفُذ  الَكَمُة،  بِِه  تَلْجتَِمَع  َوُيَطاُع،  هُل  يُْسَمُع  وََخليَفٍة 

ِة  ئِمَّ
َ
ِة َوال َبنْيَ األ مَّ

ُ
اخلَليَفِة. َوال ِخالَف يِف وُُجوِب َذلَك َبنْيَ األ

.(2(» َصمنِّ
َ
 َما ُرِوَي َعِن األ

ّ
إِال

ْمِر 
َ
أ ِواليََة  نَّ 

َ
أ ُيْعَرَف  ْن 

َ
أ ُب  »جَيِ اهلل:  رمحه  تيمية  ابن  وقال 

ْنيَا  يِن َوال لدلُّ ِقيَاَم لدلنِّ بَل ال  يِن؛  َواِجبَاِت ادلنِّ ْعَظِم 
َ
أ ِمْن  انلَّاِس 

)1)   األحاكم السلطانية ص)15).
)2)   تفسري القرطيب )264/1).
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حِلَاَجِة  بِاالْجِتَماِع  إال  َمْصلَحتُُهْم  تَِتمُّ  ال  آَدَم  بيَِن  إِنَّ 
فَ بَِها،  إال 

 ... ٍس 
ْ
َرأ ِمْن  االْجِتَماِع  ِعنَْد  لُهْم  بُدَّ  َوال  َبْعٍض،  إىل  َبْعِضِهْم 
َماَرِة ِدينًا َوقُْرَبًة َيتََقرَُّب بَِها إىل اهلِل«)1).

َ
َاُذ األ

نِّ
فَالَواِجُب اخت

وقال أبو عبد اهلل القليع الشافيع رمحه اهلل:

»نظام أمر ادلين وادلنيا مقصود، وال حيصل ذلك إال بإمام 
موجود.

لم نقل بوجوب اإلمامة، ألدى ذلك إيل دوام االختالف  لو 
واهلرج إيل يوم القيامة.

لو لم يكن للناس إمام مطاع، النثلم شف اإلسالم وضاع.

واملنابر،  املحاريب  تلعطلت  قاهر،  إمام  لألمة  يكن  لم  لو 
وانقطعت السبل للوارد والصادر.

وضاعت  األحاكم،  فيه  تلعطلت  إمام،  من  عرص  خىل  لو 
األيتام، ولم حيج ابليت احلرام.

)1)   جمموع الفتاوى )391/28).
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نكحت  ملا  والوالة،  والسالطني  والقضاة  األئمة  لوال 

األياىم، وال كفلت ايلتاىم.

لوال السلطان، لاكن انلاس فوىض، وألكل بعضهم بعضا«)1).

ِة  ئِمَّ
َ
األ ِمْن  »الَعاِدُل  اهلل:  رمحه  السالم  عبد  بن  العز  وقال 

ْهل 
َ
أ بِإِمْجَاِع  نَاِم 

َ
األ يِع  مَجِ ِمْن  ْجًرا 

َ
أ ْعَظُم 

َ
أ ِم  َواحلاُكَّ َوالُوالِة 

ُهْم َيُقوُموَن جِبَلِب لُك َصالٍح اَكِمٍل، وََدرِْء لُك فَاِسٍد  نَّ
َ
اإلِْسالِم، أل

َشاِمٍل«)2). 

)1)   تهذيب الرياسة ص)94-95) نقال عن معاملة احلاكم ص)55).
)2)   قواعد األحاكم )143/1).
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أدلة وجوب عقد اإلمارة

 ومن أدلة وجوب عقد اإلمارة:

قوهل تعاىل: زب ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     -1
ی  یی     رب  ]النساء: 59[.

ففيها األمر بطاعة األمري، واألمر للوجوب،  فكيف يوجب 
اهلل طاعة األمري ووجوده ليس واجبا؟!

َسِمْعُت  قَال:  عنهما  اهلل  رض  ُعَمَر  بْن  اهلِل  َعبْد  عن   -2
رَُسول اهلِل  َيُقول: »َمْن َماَت َوليَْس يِف ُعنُِقِه َبيَْعٌة، 

َماَت ِميتًَة َجاِهليًَّة«)1). 

فكيف يموت من يموت وليس يف عنقه بيعة ميتة جاهلية، 
واإلمام ليس واجباً وجوده؟

ىلع    انليب  موت  بعد  الصحابة  إمجاع   -3
نصب اإلمام قبل االشتغال بدفنه  ديلل قاطع ىلع 

أنه من أهم الواجبات.

)1)   رواه مسلم ح)1851).
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َتْقِديِم  ىلَع  َحابَُة  الصَّ مْجََعِت 
َ
»َوأ اهلل:  رمحه  القرطيب  قال 

يِف  نَْصاِر 
َ
َواأل الُمَهاِجِريَن  َبنْيَ  َوَقَع  اْخِتالٍف  َبْعَد  يِق  دنِّ الصنِّ

ِمرٌي 
َ
أ ِمنَّا  نَْصاُر: 

َ
األ قَالِت  َحىتَّ  اتلَّْعِينِي،  يِف  َساِعَدَة  بيَِن  َسِقيَفِة 

بُو بَْكٍر َوُعَمُر َوالُمَهاِجُروَن َعْن َذلَك، 
َ
ِمرٌي، فََدَفَعُهْم أ

َ
َوِمنُْكْم أ

َوقَالوا لُهْم: إِنَّ الَعَرَب ال تَِديُن إِال لَهَذا الَحنِّ ِمْن قَُريٍْش، َوَرَوْوا 
فَْرُض  اَكَن  فَلْو  لُقَريٍْش.  َطاُعوا 

َ
َوأ فَرََجُعوا  َذلَك،  يِف  اخلََبَ  لُهُم 

اإِلَماَمِة َغرْيَ َواِجٍب ال يِف قَُريٍْش َوال يِف َغرْيِِهْم لَما َساَغْت َهِذهِ 
بَِواِجبٍَة  ليَْسْت  َها  إِنَّ قَائِل:  َولَقال  َعليَْها،  َوالُمَحاَوَرُة  الُمنَاَظَرُة 
تِلَنَازُِعُكْم وَْجٌه َوال فَائَِدٌة يِف  َفَما  ال يِف قَُريٍْش َوال يِف َغرْيِِهْم، 
الَوفَاُة  تُْه  َحرَضَ ا  لمَّ   يَق  دنِّ الصنِّ إِنَّ  ُثمَّ  بَِواِجٍب  ليَْس  ْمٍر 

َ
أ

َعِهَد إِىل ُعَمَر يِف اإِلَماَمِة، َولْم يقل هل أحد هذا أمر غري َواِجٍب 
ْراَكِن 

َ
أ ِمْن  ُرْكٌن  َها  نَّ

َ
َوأ وُُجوبَِها  ىلَع  فََدل  َعليَْك،  َوال  َعليْنَا 

يِن اذِلي بِِه قَِواُم الُمْسلِمنَي«)1). ادلنِّ

قلة  مع  السفر  يف  باتلأمري    انليب  أمر   -4

العدد، وقرص املدة:

)1)   تفسري القرطيب )264/1).
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  نَّ رَُسول اهلِل
َ
فَعْن َعبِْد اهلِل بِْن َعْمٍرو  أ

ُروا َعليِْهْم  مَّ
َ
الٍة إِال أ

رِْض فَ
َ
ّل ثلاَلثَِة َنَفٍر يَُكونُوَن بِأ قَال: »ال حَيِ

َحَدُهْم«)1).
َ
أ

ِمرَي 
ْ
تَأ   وَْجَب 

َ
»فَأ اهلل:  رمحه  تيمية  ابن  قال 

بذلك  تنبيها  السفر،  يف  العارض  القليل  االْجِتَماِع  يِف  الَواِحِد 

نَْواِع االْجِتَماِع«)2).
َ
ىلَع َسائِِر أ

)1)   رواه أمحد ح)6647).
)2)   جمموع الفتاوى )390/28).



-32 -

وجوب عقد البيعة للحاكم المسلم

القائم  لإلمام  ابليعة عقد واجب يف عنق لك مسلم  وعقد 

ذلك،  اعتقاد  عدم  يف  الوعيد  جاء  وقد  املسلم،  املستقر 

والرتهيب من نقضها:

فَعْن نَافٍِع، قَال: َجاَء َعبُْد اهلِل ْبُن ُعَمَر إِىل َعبِْد اهلِل بِْن ُمِطيٍع 

َفَقال:  ُمَعاِوَيَة،  بِْن  يَِزيَد  َزَمَن  اَكَن،  َما  ِة  ْمِر احلَرَّ
َ
أ ِمْن  اَكَن  ِحنَي 

ْجلَس، 
َ
أل آتَِك  لْم  إِننِّ  َفَقال:  وَِساَدًة،  الرَّمْحَِن  َعبِْد  يِب 

َ
أل اْطرَُحوا 

ثََك َحِديثًا َسِمْعُت رَُسول اهلِل  َيُقوهُل: َسِمْعُت رَُسول  َحدنِّ
ُ
تَيْتَُك أل

َ
أ

اهلِل  َيُقول: »َمْن َخلَع يًَدا ِمْن َطاَعٍة، ليِقَ اهلَل يَْوَم 

َة هُل، َوَمْن َماَت َوليَْس يِف ُعنُِقِه َبيَْعٌة، َماَت ِميتًَة  الِقيَاَمِة ال ُحجَّ

َجاِهليًَّة«)1).

قال القرطيب رمحه اهلل: »ه واجبة ىلع لك مسلم لقوهل: »َمْن 

َمْن  أنّه  َجاِهليًَّة«، غري  ِميتًَة  َماَت  َبيَْعٌة،  ُعنُِقِه  يِف  َوليَْس  َماَت 

)1)   رواه مسلم ح)1851).
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واملباشة  بالقول  فبيعته  والشهرة،  والعقد  احلل  أهل  ِمن  اكن 

بايلد؛ إن اكن حاًضا، أو بالقول واإلشهاد عليه إن اكن اغئبًا، 

حتت  دخوهل  يعتقد  أن  ُيْعَرف:  وال  هُل،  يُْؤَبُه  ال  َمْن  ويكف 

يعتقد  وال  واجلهر،  الرّس  يف  هل  ويطيع  ويسمع  اإلمام،  طاعة 

لم  ألنه  جاهلية؛  ميتة  مات  فمات،  أضمره  فإن  ذللك،  خالفًا 

جيعل يف عنقه بيعة«)1).

َث بِِه َعبُْد اهلِل ْبُن  وقال ابن تيمية - رمحه اهلل -: »َوَهَذا َحدَّ

ِمرِي َوقِْتِهْم يَِزيَد َمَع 
َ
ا َخلُعوا َطاَعَة أ ُعَمَر لَعبِْد اهلِل بِْن ُمِطيِع لمَّ

َوَفَعل  َوُهْم،  ُهَو  اْقتَتَل  إِنَُّه  ُثمَّ  اَكَن،  َما  لِم  الظُّ ِمَن  ِفيِه  اَكَن  نَُّه 
َ
أ

ُموًرا ُمنَْكَرًة.
ُ
ِة أ ْهل احلَرَّ

َ
بِأ

َحاِديِث 
َ
نَّ َهَذا احلَِديَث َدل ىلَع َما َدل َعليِْه َسائُِر األ

َ
َفُعلَم أ

نَّ َمْن 
َ
يِْف، َوأ ُموِر الُمْسلِمنَي بِالسَّ

ُ
نَُّه ال يُـْخرُج ىلَع ُوالِة أ

َ
ِمْن أ

ُموِر َماَت ِميتًَة َجاِهليًَّة«)2). 
ُ
لْم يَُكْن ُمِطيًعا لُوالِة األ

)1)   املفهم )44/4).
)2)   منهاج السنة )111/1).
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 ، انلَّيِبنِّ  َعِن  َعبَّاٍس رَِضَ اهلُل عنهما  ابِْن  وَعْن 

َمْن  إِنَُّه 
فَ فَليَْصِبْ َعليِْه  يَْكَرُهُه  َشيْئًا  ِمرِيهِ 

َ
أ ِمْن  ى 

َ
َرأ »َمْن  قَال: 

ا َفَماَت، إِال َماَت ِميتًَة َجاِهليًَّة«، َويِف لْفٍظ:  فَاَرَق اجلََماَعَة ِشْبً

لَطاِن  إِنَُّه َمْن َخَرَج ِمَن السُّ
، فَ ِمرِيهِ َشيْئًا فَليَْصِبْ

َ
أ »َمْن َكِرَه ِمْن 

ا َماَت ِميتًَة َجاِهليًَّة«)1). ِشْبً

يِب ُهَريَْرَة  َعْن انلَّيِبنِّ  قَال: »اَكنَْت 
َ
َوَعْن أ

، َوإِنَُّه  نِْبيَاُء، ُكَّما َهلَك نيَِبٌّ َخلَفُه نيَِبٌّ
َ
اِئيل تَُسوُسُهْم األ َبنُو إرْسَ

ُمُرنَا؟ قَال: 
ْ
وَن، قَالوا: َفَما تَأ ال نيَِبَّ َبْعِدي َوَيُكوُن ُخلَفاُء َفيَْكرُثُ

َسائِلُهْم  اهلَل  إِنَّ 
فَ ُهْم،  َحقَّ ْعُطوُهْم 

َ
أ ُثمَّ  ل،  وَّ

َ
فَاأل ل  وَّ

َ
األ بِبَيَْعِة  فُوا 

ا اْسرَتاَْعُهْم«)2). َعمَّ

ِعيَِّة  ُب ىلَع الرَّ نَُّه جَيِ
َ
قال الشواكن رمحه اهلل: »ِفيِه َديلل ىلَع أ

الُمبَاَيَعُة  لُهْم  جَيُوُز  َوال  ل  وَّ
َ
األ ُثمَّ  ل،  وَّ

َ
األ اإِلَماِم  بِبَيَْعِة  الَوفَاُء 

ل«)3). وَّ
َ
لإلَِماِم اآلَخِر َقبْل َموِْت األ

)1)   رواه ابلخاري ح )7053 - 5054)، ومسلم ح)1849).
)2)   رواه ابلخاري، ح )3455)، ومسلم ح)1842).

)3)   نيل األوطار )203/7).
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اْبُن  مَجََع  ُمَعاِوَيَة  ْبَن  يَِزيَد  انلَّاُس  ا َخلَع  »لمَّ قَال:  نافع  وَعْن 

إِنَّا قَْد بَاَيْعنَا َهَذا 
ا َبْعُد فَ مَّ

َ
َد، ُثمَّ قَال أ ْهلُه، ُثمَّ تََشهَّ

َ
ُعَمَر بَنِيِه َوأ

  الرَُّجل ىلَع َبيِْع اهلِل َورَُسوهِل َوإِننِّ َسِمْعُت رَُسول اهلِل

َغْدَرُة  َهِذهِ  ُيَقال  الِقيَاَمِة  يَْوَم  لَواٌء  هُل  ُينَْصُب  الَغاِدَر  إِنَّ  َيُقول 

َبيِْع  ىلَع  رَُجاًل  رَُجل  ُيبَايَِع  ْن 
َ
أ الَغْدِر  ْعَظِم 

َ
أ ِمْن  َوإِنَّ  فُاَلٍن، 

يَِزيَد،  ِمنُْكْم  َحٌد 
َ
أ خَيْلَعنَّ  فَاَل  َبيَْعتَُه  َينُْكَث  ُثمَّ  َورَُسوهِل،  اهلِل 

بَييِْن  َصيْلٌم)1)  َفيَُكوَن  ْمِر 
َ
األ َهَذا  يِف  ِمنُْكْم  َحٌد 

َ
أ َفنَّ  يرُْشِ َواَل 

َوَبيْنَُه«)2).

يبيت يللة وال  الببهاري رمحه اهلل: »ال حيل ألحد أن  قال 

... هكذا قال أمحد  يرى أن ليس عليه إمام براً اكن أو فاجراً 

بن حنبل«)3).

)1)   أي قطيعة بيين وبينه.
)2)   رواه أمحد ح)5088).

)3)   شح السنة ص)56).



-36 -

ال بيعة إال لإلمام القائم ذي الشوكة

بقية  فتلزم  والعقد،  احلل  أهل  بها  يقوم  إنما  ابليعة  وهذه 

الرعية، كما تقدم يف كالم القرطيب رمحه اهلل.

هل  اذلي  املعلوم،  املوجود،  لإلمام  إال  تكون  ال  وابليعة 

سلطان وقدرة يستطيع بها أن يسوس انلاس، ال ملجهول احلال 

والعني واملاكن، ثم يديع اخلالفة فيتهافت ىلع بيعته السفهاء، 

وخيلعون ابليعة الواجبة!!!

بَِطاَعِة  َمَر 
َ
أ   »انلَّيِبُّ  اهلل:  رمحه  تيمية  ابن  قال 

ِة الَموُْجوِديَن الَمْعلوِمنَي اذِليَن لُهْم ُسلَطاٌن َيْقِدُروَن بِِه ىلَع  ئِمَّ
َ
األ

هُل  ليَْس  َمْن  َوال  جَمُْهول،  َوال  َمْعُدوٍم  بَِطاَعِة  ال  انلَّاِس  ِسيَاَسِة 

ْصال«)1).
َ
ٍء أ ُسلَطاٌن، َوال قُْدَرٌة ىلَع يَشْ

قال الشيخ عبد السالم البجس رمحه اهلل: »وحجة هذا: أن 

مقاصد اإلمامة الت جاء الرشع بها من إقامة العدل بني انلاس 

)1)   منهاج السنة )115/1).
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وإظهار شعائر اهلل تعاىل وإقامة احلدود وحنو ذلك ال يمكن أن 

يقوم بها معدوم لم يوجد بعد، وال جمهول ال يعرف.

وإنما يقوم بها اإلمام املوجود اذلي يعرفه املسلمون عموماً 

واذلي  ونسائهم،  رجاهلم  وشيبهم،  شبابهم  وعوامهم،  علماؤهم 

هل قدرة ىلع إنقاذ مقاصد اإلمامة، ...

فمن نّزل نفسه منلة ويل األمر اذلي هل القدرة والسلطان 

أعطته  أو  والطاعة هل  للسمع  انلاس، فداع مجاعة  ىلع سياسة 

تلك اجلماعة بيعة تسمع وتطيع هل بموجبها،.... وويل األمر قائم 

ظاهر: فقد حاد اهلل ورسوهل، وخالف مقتىض الرشيعة، وخرج 

من اجلماعة.

... ومن آزره أو ناصه بمال أو  فال جتب طاعته، بل حترم، 

وتقتيل  اإلسالم،  هدم  ىلع  أاعن  فقد  ذلك،  من  أقل  أو  كمة 

أهله، وسىع يف األرض فساداً، واهلل ال حيب املفسدين«)1).

)1)   معاملة احلاكم ص)40).
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وجوب لزوم الجماعة في كل حال

وإمامهم  املسلمني  مجاعة  يلزم  أن  املسلم  ىلع  والواجب 

مهما عظمت الفنت، وكرث الرش:

  اهلِل  رَُسول  لوَن 
َ
يَْسأ انلَّاُس  »اَكَن  قال:    فعن حذيفة 

يَا  َفُقلُت:  يُْدِرَكيِن،  ْن 
َ
أ خَمَافََة  نِّ  الرشَّ َعِن  هُل 

َ
ْسأ

َ
أ َوُكنُْت  اخلرَْيِ  َعِن 

رَُسول اهلِل إِنَّا ُكنَّا يِف َجاِهليٍَّة َوَشٍّ فََجاَءنَا اهلُل بَِهَذا اخلرَْيِ َفَهل 

نِّ  ؟ قَال: »َنَعْم«، قُلُت: َوَهل َبْعَد َذلَك الرشَّ َبْعَد َهَذا اخلرَْيِ ِمْن َشٍّ

قَال: »قَْوٌم  َدَخنُُه؟  َوَما  َوِفيِه َدَخٌن«، قُلُت:  قَال: »َنَعْم  ؟  ِمْن َخرْيٍ

َذلَك  َبْعَد  َوُتنِْكُر«، قُلُت: َفَهل  ِمنُْهْم  َتْعرُِف  َيْهُدوَن بَِغرْيِ َهْدِي 

َجاَبُهْم 
َ
أ َمْن  َجَهنََّم  بَْواِب 

َ
أ ىلَع  ُداَعٌة  »َنَعْم  قَال:  ؟  َشٍّ ِمْن  اخلرَْيِ 

»ُهْم  قَال:  نلَا؟  ِصْفُهْم  اهلِل  رَُسول  يَا  قُلُت:  ِفيَها«،  قََذفُوُه  إِيلَْها 

ْدَرَكيِن 
َ
أ إِْن  ُمُرِن 

ْ
تَأ َفَما  قُلُت:  لِسنَِتنَا«، 

َ
بِأ َوَيتََكُموَن  ِجدَلتِنَا  ِمْن 

لْم  إِْن 
فَ قُلُت:  َوإَِماَمُهْم«،  الُمْسلِمنَي  مَجَاَعَة  »تَلَزُم  قَال:  َذلَك؟ 

ل تِلَك الِفَرَق ُكَها َولْو  يَُكْن لُهْم مَجَاَعٌة َوال إَِماٌم؟ قَال: »فَاْعَتِ
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نَْت ىلَع َذلَك«)1).
َ
ْصل َشَجَرٍة َحىتَّ يُْدِرَكَك الَموُْت َوأ

َ
ْن َتَعضَّ بِأ

َ
أ

 ، »َنَعْم«  قَال:  ؟  َشٌّ اخلرَْيِ  َذلَك  َوَراَء  َفَهل  »قُلُت:  رواية:  ويف 

ٌة ال َيْهتَُدوَن بُِهَداَي، َوال  ئِمَّ
َ
قُلُت: َكيَْف؟ قَال: »يَُكوُن َبْعِدي أ

يَاِطنِي  الشَّ قُلوُب  قُلوُبُهْم  رَِجال  ِفيِهْم  وََسيَُقوُم  بُِسنَِّت،  يَْستَنُّوَن 

إِْن  اهلِل،  رَُسول  يَا  ْصنَُع 
َ
أ َكيَْف  قُلُت:  قَال:   ، إِنٍْس«  ُجثَْماِن  يِف 

َظْهُرَك،  ُضَِب  َوإِْن  ِمرِي، 
َ
لأل َوتُِطيُع  »تَْسَمُع  قَال:  َذلَك؟  ُت 

ْ
ْدَرك

َ
أ

ِطْع«)2). 
َ
ِخَذ َمالَك، فَاْسَمْع َوأ

ُ
َوأ

قال انلووي رمحه اهلل : »َويِف َحِديِث ُحَذْيَفَة َهَذا لُزوُم مَجَاَعِة 

الَمَعاِصَ  فََسَق وََعِمل  َوإِْن  َطاَعِتِه  َووُُجوُب  َوإَِماِمِهْم  الُمْسلِمنَي 

َمْعِصيٍَة  َغرْيِ  يِف  َطاَعتُُه  َفتَِجُب  َذلَك  َوَغرْيِ  ْمَوال 
َ
األ ْخِذ 

َ
أ ِمْن 

ُموُر الِت 
ُ
َوِفيِه ُمْعِجَزاٌت لَرُسول اهلِل  َوِهَ َهِذهِ األ

ْخَبَ بَِها َوقَْد َوَقَعْت ُكَها«)3).
َ
أ

)1)   رواه ابلخاري ح)7084)، ومسلم ح)1847).
)2)   رواه مسلم ح)1847).

)3)   شح مسلم )237/12).
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ٌة جلََماَعِة  ال: ِفيِه ُحجَّ وقال ابن حجر رمحه اهلل: »َوقَال بن َبطَّ

ىلَع  اخلُُروِج  َوتَْرِك  الـُمْسلِمنَي  مَجَاَعِة  لُزوِم  وُُجوِب  يِف  الُفَقَهاِء 

بَْواِب 
َ
ُهْم »ُداَعٌة ىلَع أ نَّ

َ
ِخرَيَة بِأ

َ
ائَِفَة األ نَُّه وََصَف الطَّ

َ
ِة اجلَْوِر أل ئِمَّ

َ
أ

لنَي َوُهْم  وَّ
َ
َجَهنََّم« َولْم َيُقل ِفيِهْم »َتْعرُِف َوُتنِْكُر« َكَما قَال يِف األ

َمَر َمَع َذلَك بِلُزوِم 
َ
ال يَُكونُوَن َكَذلَك إِال َوُهْم ىلَع َغرْيِ َحقٍّ َوأ

 ... ََماَعِة 
ْ
اجل َويِف  ْمِر 

َ ْ
األ َهَذا  يِف  اْختُِلَف  َبِيُّ 

الطَّ قَاَل  اجلََماَعِة، 

يَن يِف َطاَعِة َمِن  ِ
َّ

ََماَعِة اذل
ْ
ََبِ لُُزوُم اجل

ْ
ُمَراَد ِمَن اخل

ْ
نَّ ال

َ
َواُب أ َوالصَّ

ََماَعِة«)1). 
ْ
ِمرِيهِ َفَمْن نََكَث َبيَْعتَُه َخَرَج َعِن اجل

ْ
اْجتََمُعوا ىلَعَ تَأ

ِخَذ 
ُ
َوأ َظْهُرك  ُضَِب  »َوإِْن  »قَْوهُل:  اهلل:  رمحه  الشواكن  وقال 

َوإِْن  َمَراِء 
ُ
األ َطاَعِة  وُُجوِب  ىلَع  َديلل  ِفيِه  ِطْع« 

َ
َوأ فَاْسَمْع  َمالك 

ْمَوالِهْم«)2).
َ
ْخِذ أ

َ
ِعيَِّة َوأ بَلُغوا يِف الَعْسِف َواجلَْوِر إىل َضِْب الرَّ

نَُّه 
َ
أ ْخَبَ 

َ
أ قَْد    »َوُهَو  ابن تيمية رمحه اهلل:  وقال 

بُِسنَِّتِه،  يَْستَنُّوَن  َوال  بَِهْديِِه  َيْهتَُدوَن  ال  ٌة  ئِمَّ
َ
أ َيُقوُم  َذلَك  َبْعَد 

)1)   فتح ابلاري )37/13).
)2)   نيل األوطار )207/7).
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َمَر 
َ
َوأ يَاِطنِي يِف ُجثَْماِن اإِلنِْس،  َوبِِقيَاِم رَِجال قُلوُبُهْم قُلوُب الشَّ

َخَذ َمالَك، 
َ
ِمرِي، َوإِْن َضََب َظْهَرَك َوأ

َ
اَعِة لأل ْمِع َوالطَّ َمَع َهَذا بِالسَّ

نَّ اإِلَماَم اذِلي ُيَطاُع ُهَو َمْن اَكَن هُل ُسلَطاٌن، َسَواٌء اَكَن 
َ
َ أ َفتَبنَيَّ

ْو َظالًما«.
َ
اَعِدال أ

فكيف  متواترة،  اجلور  والة  طاعة  ىلع  ادلالة  واألحاديث 

بأهل العدل واخلرّي منهم؟

لَك 
َ
نَْسأ اهلِل ال  رَُسول  يَا  قُلنَا:   : بن حاتم  قال عدي 

، َفَقال:  َّ َعْن َطاَعِة َمِن اتََّق، َولِكْن َمْن َفَعل َوَفَعل، فََذَكَر الرشَّ

ِطيُعوا«)1).
َ
»اتَُّقوا اهلَل، َواْسَمُعوا َوأ

ا اخلُُروُج َعليِْهْم َوقِتَالُهْم فََحَراٌم  مَّ
َ
قال انلووي رمحه اهلل: »َوأ

َتَظاَهَرِت  َوقَْد  َظالِمنَي  فََسَقًة  اَكنُوا  َوإِْن  الُمْسلِمنَي  بِإِمْجَاِع 

َينَْعِزل  ال  نَُّه 
َ
أ نَِّة  السُّ ْهل 

َ
أ مْجََع 

َ
َوأ َذَكْرتُُه  َما  بَِمْعىَن  َحاِديُث 

َ
األ

بِالِفْسِق«)2). لَطاُن  السُّ

)1)   رواه الطبان يف الكبري )101/17) وابن أيب اعصم يف السنة ح)1103).
)2)   شح صحيح مسلم )229/12).
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وإن  األئمة  الشواكن رمحه اهلل: »ال جيوز اخلروج ىلع  وقال 

منهم  يظهر  ولم  الصالة  أقاموا  ما  مبلغ  أي  الظلم  يف  بلغوا 

الكفر ابلواح واألحاديث الواردة يف هذا املعىن متواترة«)1).

)1)   السيل اجلرار )556/4).
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الجماعة حصن من الفتن

وإذا أردت أن تعرف عظم هذه الوصية، وأثر لزوم السلطان 

وانلعمة به، تأمل وصية انليب  ألمته يف أعظم مجع 

شهده املسلمون:

  قَال: قَاَم رَُسول اهلِل  رْيِ بِْن ُمْطِعٍم
فعن ُجبَ

 َسِمَع َمَقالِت، فَواََعَها، ُثمَّ 
ً
َ اهلُل اْمَرأ بِاخلَيِْف ِمْن ِمىًن، َفَقال: »نرَضَّ

اَها إِىل َمْن لْم يَْسَمْعَها، فَُربَّ َحاِمل فِْقٍه ال فِْقَه هُل، َورُبَّ َحاِمل  دَّ
َ
أ

الُمْؤِمِن:  قَلُب  َعليِْهْم  يُِغل  ِمنُْه، ثاَلٌث ال  ْفَقُه 
َ
أ ُهَو  َمْن  إِىل  فِْقٍه 

إِنَّ 
فَ اجلََماَعِة،  َولُزوُم  ْمِر، 

َ
األ لَويلنِّ  َوانلَِّصيَحُة  الَعَمل،  إِْخالُص 

َدْعَوَتُهْم تَُكوُن ِمْن َوَرائِِه«)1). 

بًَدا: 
َ
أ ويف رواية: »ثاَلُث ِخَصال ال يَِغل َعليِْهنَّ قَلُب ُمْسلٍم 

إِنَّ 
ْمِر، َولُزوُم اجلََماَعِة، فَ

َ
إِْخالُص الَعَمل هلِل، َوُمنَاَصَحُة ُوالِة األ

يُط ِمْن َوَرائِِهْم«)2). ِ
ُ

َدْعَوَتُهْم حت

)1)   رواه أمحد ح)16738).
)2)   رواه أمحد ح)21590).
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 َسِمَع َمَقالِت، فَواََعَها، ُثمَّ 
ً
َ اهلُل اْمَرأ وقوهل : »نرَضَّ

اَها إِىل َمْن لْم يَْسَمْعَها، فَُربَّ َحاِمل فِْقٍه ال فِْقَه هُل، َورُبَّ َحاِمل  دَّ
َ
أ

ْفَقُه ِمنُْه«.
َ
فِْقٍه إِىل َمْن ُهَو أ

هذا كه تأكيد ىلع تبليغ هذه الوصية لألمة.

نَُّه  َداَع 
َ
ال تََرى أ

َ
قال ابن عبد الب رمحه اهلل: »أ

ِكيًدا ِمنُْه يِف ِحْفِظَها 
ْ
تَأ اَها  دَّ

َ
أ ُثمَّ  َمَقاتَلُه َهِذهِ فَواََعَها  لَمْن َحِفَظ 

َوَتبْليِغَها َوِهَ قَْوهُل ثاَلٌث ال يَِغل َعليِْهنَّ قَلُب ُمْسلٍم«)1).

وهذه الوصايا اثلالث:

يِن  ُصول ادلنِّ
ُ
َْمُع أ

َ
قال ابن تيمية رمحه اهلل: »َوَهِذهِ اثلَّالُث جت

ْنيَا  َْمُع احلُُقوَق الِت هلِل َولِعبَاِدهِ، َوتَنْتَِظُم َمَصالَح ادلُّ
َ

َوقََواِعَدُه َوجت

َواآلِخَرِة«)2).

يَِغل َعليِْهنَّ  »قَْوهُل: »ثاَلٌث ال  وقال ابن عبد الب رمحه اهلل: 

)1)   اتلمهيد )276/21).
)2)   جمموع الفتاوى )11/1).
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َغليال  َوَمَعُهنَّ  َعليِْهنَّ  الَقلُب  يَُكوُن  ال  َفَمْعنَاُه  ُمْؤِمٍن«  قَلُب 

ْخلَص الَعَمل هلِل 
َ
بًَدا، َيْعيِن ال َيْقَوى ِفيِه َمَرٌض َوال نَِفاٌق إَِذا أ

َ
أ

ْمِر«)1).
َ
ويل األ

ُ
َولِزَم اجلََماَعَة َونَاَصَح أ

يَِغل  ال  ِخَصال  »ثاَلُث  »َوقَوهل:  اهلل:  رمحه  القيم  ابن  وقال 

َعليِْهنَّ قَلُب ُمْسلٍم ... « إِىل آِخره؛ أي: ال حيمل الغل َوال يبْق 

إِنََّها تنىف الغل والغش َوُهَو فََساد القلب 
ِفيِه َمَع َهِذه اثلَّالثَة فَ

وخيرجه  قلبه  غل  يْمنَع  إخالصه  هلل  فاملخلص  وسخايمه، 

ويزيله مجلة، ألنه قد انرصفت دوايع قلبه وإرادته إِىل مرضاة 

ربه فَلم يبْق ِفيِه َموِضع للغل والغش ...

 َوقَوهل: »َوُمنَاَصَحُة أئمة الُمسلمني«، َهَذا أيضا منَاف للغل 

إِن انلَِّصيَحة ال جتامع الغل، إِْذ ِهَ ِضّده، فَمن نصح 
والغش، فَ

األئمة واألمة فقد بِرئ من الغل!

القلب من  يطهر  ا  ِممَّ أيضا  َهَذا  مَجَاَعتهْم«،  »َولُزوم  َوقَوهل:   

)1)   اتلمهيد )276/21).
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إِن َصاحبه للزومه مَجاَعة الُمسلمني حيب لُهم 
فَ الغل والغش، 

َما حيب نلَفِسِه، َويكرُه لُهم َما يكره لَها، ويسوؤه َما يسؤوهم، 

ويرسه َما يرسهم، َوَهَذا خِبِالف من احناز َعنُْهم واشتغل بالطعن 

واملعتلة  واخلوارج  الرافضة  َكفعل  لُهم  واذلم  َوالَعيْب  َعليِْهم 

فإنهم ال يكونون   ... وغشا،  ممتلئة غال  قُلوبهم  إِن 
فَ وََغرِيهم 

قّط إال أعوانا وِظْهراً ىلع أهل اإلسالم فأي َعدو قَاَم للُمسلمني 

أْمر قد شاهدته األمة  َوَهَذا  الَعدو وبطانته،  اَكنُوا أعوان َذلك 

ويشج  اآلذان  يصم  َما  ِمنُْه  سمع  فقد  يَُشاهد  لم  َومن  ِمنُْهم 

الُقلوب.

أحسن  من  َهَذا  َوَرائِِهْم«،  ِمْن  يُط  ِ
ُ

حت َدْعَوَتُهْم  إِنَّ 
»فَ َوقَوهل:   

بالسور  الُمسلمني  َدْعَوة  شبه  معىن،  وأفخمه  وأوجزه  الَكالم 

فَتلك  ُدُخول عدوهم َعليِْهم  الَمانِع من  الُمِحيط بهم  والسياج 

سورا  اَكنَت  ا  ـّ مل داخلوها  وهم  اإلسالم  َدْعَوة  ِهَ  الِت  ادلْعَوة 

بِِه  الُمسلمني أحاطت  لزم مَجاَعة  َعليِْهم أخب أن من  وسياجا 

تِلَك ادلْعَوة الِت ِهَ َدْعَوة اإلسالم َكَما أحاطت بهم، فادلعوة 
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يِف  دخل  فَمن  بَها،  وحتيط  شعثها،  وتلم  األمة،  َشمل  جتمع 

مجاعتها أحاطت بِِه وشملته«)1). 

املسلمني  مجاعة  لزوم  وثمرات  فضائل  أعظم  من  وهذا 

ومن  األعداء،  ومن  الفنت،  من  وسياج  حصن  فيه  وإمامهم، 

الضعف واتلفرق واتلحزب وغري ذلك.

َْفُظهم، 
َ

ُوُطهم وتْكنُُفهم وحت ْي حتَ
َ
قال ابن األثري رمحه اهلل: »أ

ْهل ابِلْدَعِة«)2).
َ
نَِّة ُدوَن أ يُِريُد أهل السُّ

)1)   مفتاح دار السعادة )278-277/1).
)2)   انلهاية يف غريب احلديث )122/2).
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السلطان ظل اهلل في األرض

لَطاُن ِظل اهلِل يِف  ومثل هذا الوصية قوهل : »السُّ

َهانَُه اهلُل«.
َ
َهانَُه أ

َ
َرَمُه اهلُل، َوَمْن أ

ْ
ك

َ
َرَمُه أ

ْ
ك

َ
رِْض، َفَمْن أ

َ
األ

َرَم 
ْ
ك

َ
َرَمُه أ

ْ
ك

َ
رِْض، َفَمْن أ

َ
لَطاُن ِظل اهلِل يِف األ ويف رواية: »السُّ

َهانَُه اهلُل«)1).
َ
َهانَُه أ

َ
اهلَل، َوَمْن أ

السلطان يف  أن  فيه  رِْض«، 
َ
األ يِف  اهلِل  لَطاُن ِظل  »السُّ فقوهل: 

ادلنيا ظل يستظل بعدهل، ويؤوى إيله، ويسرتاح يف فيئه.

وفيه  اجتماع،  وفيه  ووقاية،  وراحة،  استقرار،  فيه  فالظل: 

يقع ثمر الشجر، فمن ترك الظل فقد وقع يف السموم واللهيب 

والفنت وتعرض لرضبات الشمس الت قد تقتله، ثم لك واحد 

مع  واالجتماع  حارقة،  فالشمس  بمصلحته،  يهتم  الشمس  يف 

انلاس يزيد احلرارة، وإذا اكن عنده زاد أو حنوه فف الغالب أنه 

يفسد مع الشمس واحلر، لك هذا يف خمالفة السلطان...!

)1)   رواه ابن أيب اعصم يف السنة ح)1024).
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َرَم 
ْ
ك

َ
أ َرَمُه 

ْ
ك

َ
أ »َفَمْن  اهلُل«  َرَمُه 

ْ
ك

َ
أ َرَمُه 

ْ
ك

َ
أ »َفَمْن  قال:  وذللك 

أكرمه  السلطان،  يف  أمره  وامتثال  بطاعته  ربه  أكرم  ملا  اهلَل«، 

اهلل باخلري واألمن وانلجاة من الفنت يف ادلنيا، واألجر والكرامة 

يف األخرى.
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ال يتساهل مع من يسعى للفتن

السلطان، ويف خالف ذلك فتح  فمن إجالل اهلل إكراَم 

بلاب الرشور، وذللك ال يُتساهل مع من يسىع يف اإلخالل 

بهذا ابلاب:

يُْت انلَّيِبَّ 
َ
ْشَجيِعنِّ  قَال: َرأ

َ
يٍْح األ فَعْن َعْرفََجَة بِْن ُشَ

 ىلَع الِمنَْبِ خَيُْطُب انلَّاَس، َفَقال: »إِنَُّه َسيَُكوُن 

ْو يُِريُد 
َ
أ ْيتُُموُه فَاَرَق اجلََماَعَة، 

َ
َرأ َبْعِدي َهنَاٌت َوَهنَاٌت، َفَمْن 

إِنَّ 
ٍد  اَكئِنًا َمْن اَكَن فَاْقتُلوُه، فَ ِة حُمَمَّ مَّ

ُ
ْمَر أ

َ
ُق أ ُيَفرنِّ

اجلََماَعَة  فَاَرَق  َمْن  َمَع  يَْطاَن  الشَّ إِنَّ 
فَ اجلََماَعِة،  ىلَع  اهلِل  يََد 

يَْرُكُض«.

َراَد 
َ
أ َفَمْن  َوَهنَاٌت،  َهنَاٌت،  َبْعِدي  »َستَُكوُن  رواية:  ويف 

ُبوُه  فَاْضِ مَجٌْع  َوُهْم   ، ٍد  حُمَمَّ ِة  مَّ
ُ
أ ْمَر 

َ
أ َق  ُيَفرنِّ ْن 

َ
أ

يِْف«)1). بِالسَّ

)1)   رواه النسايئ ح)4021-4020 ).
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ْن 
َ
أ َراَد 

َ
أ َفَمْن  َوَهنَاٌت،  َهنَاٌت  َستَُكوُن  »إِنَُّه  رواية:  ويف 

يِْف اَكئِنًا َمْن  ُبوُه بِالسَّ يٌع، فَاْضِ ِة َوِهَ مَجِ مَّ
ُ
ْمَر َهِذهِ األ

َ
َق أ ُيَفرنِّ

اَكَن«)1).

امللك  سياسة  يف  حيسن  »ال  اهلل:  رمحه  عقيل  ابن  قال 

العفو عمن سىع ىلع ادلولة باخلروج ىلع السلطان«)2).

وقوهل: »اَكئِنًا َمْن اَكَن«.

ونسبه،  لرشفه  حيرتم  ال  »أي:  اهلل:  رمحه  القرطيب  قال 

وال يهاب لعشريته ونََشبه، بل يبادر بقتله قبل شارة شه، 

ه«)3). واستحاكم فساده، وعدوى ُعرنِّ

فال يقال: اعلم، داعية، حافظ قرآن، بار، .... لك من أراد 

)1)   رواه مسلم ح)1852).
اإلمام  ملحمد  ونهايته"  االحنراف  "بداية  كتاب  عن  نقال   (109/1( الفنون    (2(

ص)454).
)3)   املفهم )63/4)، والنُشبة: الَعَصبة، والُعر: اجلرب.
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للنار يف  أن يفرق اجلماعة ال يتساهل معه، ألن تركه ترك 

االشتعال واالنتشار.

َهانَُه اهلُل« أي ليس هل قيمة!.
َ
َهانَُه أ

َ
وذللك قال: »َوَمْن أ

يَُزوُرُه  بِالَمَدائِِن  ايلََماِن  ْبَن  ُحَذْيَفَة  َت 
َ
أ نَُّه 

َ
أ ِربيِْعٍّ  فَعْن 

؟  ِربيِْعُّ يَا  قَْوُمَك  َفَعل  َما  ُحَذْيَفُة:  َفَقال  قَال:  ْختَُه، 
ُ
أ َوَيُزوُر 

َزَمِن  يِف  وََذلَك  َنَفًرا،  فََسىمَّ  َنَعْم،  قَال:  َحٌد؟ 
َ
أ ِمنُْهْم  َخَرَج 

َ
أ

ُخُروِج انلَّاِس إِىل ُعثَْماَن، َفَقال ُحَذْيَفُة: َسِمْعُت رَُسول اهلِل 

 َيُقول: »َمْن َخَرَج ِمَن اجلََماَعِة َواْستََذل اإِلَماَرَة 

ليِقَ اهلَل َوال وَْجَه هُل ِعنَْدُه«)1).

يَْوَم  اهلَل  ليِقَ  َطاَعٍة،  ِمْن  يًَدا  َخلَع  »َمْن  حديث:  وتقدم 

َة هُل«)2). الِقيَاَمِة ال ُحجَّ

)1)   رواه أمحد ح)23288).
)2)   رواه مسلم ح)1851).
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قال انلووي رمحه اهلل: »أي ال حجة هُل يِف فِْعلِه، َوال ُعْذَر 

هُل َينَْفُعُه«)1).

بها  حيتّج  ًة  ُحجَّ جيد  ال  »أي:  اهلل:  رمحه  القرطيب  وقال 

اهلل  رسول  ألن  وانلاكل؛  العذاب  فيستحق  السؤال،  عند 

وجوب  من  بإبالغه  اهلل  أمره  ما  أبلغه  قد   

السمع والطاعة ألويل األمر يف الكتاب والسنة«)2).

)1)   شح مسلم )240/12).
)2)   املفهم )62/4).
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عظم منزلة السلطان وجزاءه

فالسلطان ظل يف األرض، وذللك من عدل يف هذا الظل 

يف ادلنيا جازاه اهلل بظل عرشه يف األخرى.

قَال:    انلَّيِبنِّ  َعِن    ُهَريَْرَة  يِب 
َ
أ فَعْن 

»َسبَْعٌة يُِظلُهُم اهلُل يِف ِظلِه، يَْوَم اَل ِظل إِال ِظلُه: اإِلَماُم الَعاِدل 

.(1(» ...

قال العلماء: وإنما جوزي بهذا اجلزاء، ألن انلاس اكنوا 

يف ظل عدهل يف ادلنيا، فاكن جزاؤه يف اآلخرة أن يكون يف 

  ظل ربه، ألن اجلزاء من جنس العمل، وقدمه

فإنهم  مرتبة،  وأعالهم  السبعة،  أفضل  ألنه  األول؛  يف 

داخلون حتت ظله، ولعموم انلفع به)2).

)1)   رواه ابلخاري ح)660)،  مسلم ح)1031).
)2)   انظر مرقاة املفاتيح )407/2).
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مثال الناس عند وجود السلطان وعدمه

القاهر  السلطان  »ومثال  اهلل:  رمحه  الطرطويش  وقال 

منري،  رساج  فيه  بيت  مثال  سلطان؛  بال  ورعية  لرعيته، 

وحوهل فئام من انلاس يعاجلون صنائعهم، فبينما هم كذلك 

إذ طفئ الرساج، فقبضوا أيديهم، وتعطل مجيع ما اكنوا فيه، 

ودبت  اخلسيس،  اهلام  وخشخش  الرشير،  احليوان  فتحرك 

العقرب من مكمنها، وفسقت الفأرة من حجرها، وخرجت 

مع  البغوث  وهاج  حبيلته،  اللص  وجاء  معدنها،  من  احلية 

املضار. كذلك  فيهم  واستطارت  املنافع،  فتعطلت  حقارته، 

السلطان إذا اكن قاهراً لرعيته، - أي يُسمع هل ويطاع - اكنت 

أهبها حمقونة، واحلرم  به يف  به اعمة، واكنت ادلماء  املنفعة 

حمروسة،  واألموال  اعمرة،  واألسواق  مصونة،  خدورهن  يف 

واحليوان الفاضل ظاهر، واحليوان الرشير من أهل الفسوق 

وادلاعرة خامل، فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد ىلع 
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ظلم  أي   - كفة  السلطان حواًل يف  ظلم  ولو جعل  اجلميع، 
وأعظم  أرجح  ساعة  انلاس  هرج  اكن   - اجلائر  السلطان 
أو  السلطان  زوال  ويف  وكيف ال  السلطان حواًل،  ظلم  من 
ضعف شوكته سوق أهل الرش، ..  واللصوص واملناَهبة؟ قال 
يتمىن  فال  الفضيل: جور ستني سنة خري من هرج ساعة، 
زوال السلطان إال جاهل مغرور، أو فاسق يتمىن لك حمذور، 
إصالح  يف  تعاىل  اهلل  إىل  ترغب  أن  رعية  لك  ىلع  فحقيق 
السلطان، وأن تبذل هل نصحها وختصه بصالح داعئها، فإن 
العباد  فساد  فساده  ويف  وابلالد،  العباد  يف صالحه صالح 

وابلالد«)1).

وهلذا اكنت قاعدة السلف يف هذا ابلاب العظيم: زيادة 
االعتناء به كما زادت حاجة األمة إيله، سدا بلاب الفنت، 
انلَّاُس  يََزال  »ال  يقولون:  واكنوا  وادلنيا،  ادلين  ىلع  وحفاظا 

لَطاَن«)2). ُموا السُّ رْيٍ َما َعظَّ
خِبَ

)1)   رساج امللوك ص)151-150).
)2)   هذا قول سهل بن عبداهلل رمحه اهلل، انظر تفسري القرطيب )260/5).
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إَماٍم  ِمْن  َسنًَة  ِستُّوَن  »َوُيَقال:  اهلل:  رمحه  تيمية  ابن  قال 
 ُ تُبنَينِّ َواتلَّْجِرَبُة  ُسلَطاٍن،  باِل  َواِحَدٍة  يلْلٍة  ِمْن  ْصلُح 

َ
أ َجائٍِر 

َذلَك. فإن الوقت واملاكن اذلي يعدم فيه السلطان بموت أو 
قتل، ولم يقم غريه، أو جتري فيه فتنة بني طائفتني، أو خيرج 
ادلين  الفساد يف  فيها من  أهله عن حكم سلطان، جيري 
وادلنيا، ويفقد فيه من مصالح ادلنيا وادلين ماال يعلمه إال 

اهلل.

ويرون  به،  اهلل  نعمة  قدَر  ُيَعظمون  السلف  اكن  وهلذا 
ادلاعء هل ومناصحته من أعظم ما يتقَربون به إىل اهلل تعاىل، 

مع عدم الطمع يف ماهل ورئاسته«)1).

أمرنا،  ووالة  بالدنا  علينا  حيفظ  أن  تعاىل  اهلل  فأسأل 
ويوفقنا  شكره،  يوزعنا  وأن  ونعمه،  أمنه  علينا  ويديم 

لطاعته، إنه بكل مجيل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

)1)   رواه أمحد ح)16738).
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اكن الفراغ من كتابة هذه األسطر يللة اتلاسع من شهر اهلل 

املحرم سنة سٍت وثالثني وأربعمئة وألف للهجرة انلبوية.

واحلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات وتتواىل اخلريات.

كتبه الفقري إىل عفو مواله:
حممد بن غيث أبو عبد اهلل
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