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إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ونعوذ باهلل من » :الم  مة

، ومن ٌضلل ال مضل لهشرور أنفسنا وسٌبات أعمالنا، من ٌهد هللا ؾ

فبل هادي له،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن 
َ َحقَّت ُ َ   ِِه »،محمدا عبده ورسوله، وبعد َه  الَّتِذٌَن آَمُنوا ا َّت ُوا هللاَّت ٌُّظ َ ؤ ٌَ

َه  النَّت ُس ا َّت ُوا »،[102: عمران آل]«َو  َ ُموُ نَّت إِ َّت َوأَْنُ ْم ُمْسلُِمونَ  ٌُّظ َ ؤ ٌَ
ُكْم الَّتِذي َخلََ ُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَ ٍة َوَخلََق ِمْنَه  َزْوَجَه  َوَبثَّت ِمْنهَُم   َربَّت
 َ َ الَّتِذي َ َس َءلُوَن بِِه َواألَْرَح َم إِنَّت هللاَّت ِرَج  ً َكثٌِراً َونَِس ًء َوا َّت ُوا هللاَّت

ُكْم َرقٌِب ً  ٌْ َ َوقُولُوا َقْو ً »،[1:النساء]«َك َن َعلَ َه  الَّتِذٌَن آَمُنوا ا َّت ُوا هللاَّت ٌُّظ َ ؤ ٌَ
َ  ()َسِ ٌ اً  ٌُِطْع هللاَّت ْ فِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن  ٌَ ٌُْصلِْح لَُكْم أَْعَم لَُكْم َو

أما بعد، فإن خٌر .[72ـ71:األحزاب]«َوَرُسولَُه َفَ ْ  َف َز َفْوزاً َعِلٌم ً 

الحدٌث كتاب هللا، وخٌر الهدي هدي محمد صلى هللا علٌه وسلم 
 وبعد، .«وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضبللة

هذه خطبُة َقَضاِء الحاجة التً كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 
وصحبه وسلم ٌخطب بها صحابته فً وقت الُجُحود والُحُروب 

ك بها  ى بها وَنَتَبرَّ والُخُطوب وَنْحن إْذ َبَدْأَنا بها كتابنا هذا فإننا َنَتؤَسَّ
ِة َرُسولِه َصلَّى هللا علٌه وسلم َفإنَّ هللا  َباِع ُسنَّ ٌَُوفَِّقَنا اِلتِّ وَنْسؤَل هللاَ أَْن 

ْ فِْر :}جل وعبل ٌقول ٌَ ُ َو ٌُْحبِْبُكُم هللاَّت بُِ ونًِ  َ َف  َّت
قُ ْ إِْن ُكْنُ ْم ُ ِحبُّظوَن هللاَّت

ُ َغفُوٌر َرِحٌٌم  : وفً الحدٌث ،[31: ءال عمران]{(31)لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوهللاَّت
ُ  بُِسنَّت ًِ ِعْنَ  َفَس ِ  أُمَّت ًِ لَُه أَْجُر َشِهٌ ٍ " أخرجه الطبرانً " اْلُمَ َمسِّس

َرَ  َقالَ فً المعجم األوسط،  ٌْ بًِ ُهَر
هِ : َعْن أَ ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ  َقاَل النَّ

ُ  بُِسنَّت ًِ ِعْنَ  َفَس ِ  أُمَّت ًِ لَُه أَْجُر َشِهٌ ٍ  »:َوَسلَّمَ  لَْم : "وقال« اْلُمَ َمسِّس

َد بِهِ  اٍد، َوَتَفرَّ بًِ َروَّ
ْرِو َهَذا اْلَحِدٌَث َعْن َعَطاٍء إاِلَّ َعْبُد اْلَعِزٌِز ْبُن أَ ٌَ :

َعْن ُعْتَبَة ْبِن َؼْزَواَن، " السنة"، وقال اْلَمْرَوِزيُّ فً "اْبُنُه َعْبُد اْلَمِجٌدِ 
 ِ َحاَبِة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  أَِخً َبنًِ َماِزِن ْبِن َصْعَصَعَة َوَكاَن ِمَن الصَّ

ِه َوَسلََّم َقالَ  َصلَّى هللاُ  ٌْ ِ   »:َعلَ ْبِر لِْلُمَ َمسِّس ٌَّت َم الصَّت إِنَّت ِمْن َوَرابُِكْم أَ
ِه أَْجُر َخْمِسٌَن ِمْنُكمْ  ٌْ ْوَمبٍِذ بَِم  أَْنُ ْم َعلَ ٌَ ِ أََو : ، َقالُوا«فٌِِهنَّت  ًَّ هللاَّ ا َنبِ ٌَ

ُ َعزَّ َوَجلَّ الَِّذٌَن َقبِلََوا َعْن َرُسوِل «َب ْ ِمْنُكمْ »: ِمْنهُْم  َقالَ  ، َوَمَدَح هللاَّ

ِهْم َوُهُم  ٌْ ِ َوأَْثَنى َعلَ ِهْم َعِن هللاَّ ٌْ ى إِلَ ِه َوَسلََّم َما أَدَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ  اْلُمَهاِجُروَن، َواأْلَْنَصاُر ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ

ْوَراِ  َواإْلِْنِجٌِل َفَقالَ  َوَضَرَب بِِهمُ  ِ }:اْلَمَثَل فًِ التَّ ٌ  َرُسو ُ هللاَّت ُمَحمَّت
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َنهُمْ  ٌْ اُء َعلَى اْلُكفَّت ِر ُرَحَم ُء َب َة  [29: الفتح] {َوالَّتِذٌَن َمَ ُه أَِش َّت ٌَ اْْل

ٌَُب ٌُِ وَنَ  َ ْحَت }:َوَقالَ  ،[15:ص] ُ َعِن اْلُمْإِمنٌَِن إِْذ 
ًَ هللاَّت لََ ْ  َرِ 

َجَرةِ  َة، وقال الطبرانً فً المعجم الكبٌر [18: الفتح]{الشَّت ٌَ عن عتبة  اْْل

 بن ؼزوان، أخً بنً مازن بن صعصعة وكان من الصحابة أن
ْبِر،  »:نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ٌَّت َم الصَّت إِنَّت ِمْن َوَرابُِكْم أَ

ِه لَُه َكؤَْجِر َخْمِسٌَن ِمْنُكمْ  ٌْ ْوَمبٍِذ بِِمْثِ  َم  أَْنُ ْم َعلَ ٌَ ُ  فٌِِهنَّت  ، «اْلُمَ َمسِّس
ًَّت هللاِ، أَوْ : َق لُوا ًَّت هللاِ، أَوْ : َق لُوا، «َب ْ ِمْنُكمْ »: ِمْنهُْم  َق  َ  ٌَ  َنبِ  ٌَ  َنبِ

اٍت أَْو أَْرَبً  «  َ، َب ْ ِمْنُكمْ »: ِمْنهُْم  َق  َ  وقال أبو الشٌخ  ."َثالََث َمرَّت

ْذُكُر َعْن  فً أمثال الحدٌث ٌَ بًِ اْلَحَسِن، 
ُه َسِمَع َسِعٌَد ْبَن أَ َعْن أَْسلََم، أَنَّ

ِه َوَسلَّمَ : أََنِس ْبِن َمالٍِك، َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْوَم ":َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ أَْنُ ُم اْل
ُكْم، َ ؤُْمُروَن بِ ْلَمْ ُروِي َوَ ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر،  َنٍة ِمْن َربِّس ٌِّس َعلَى َب

ْكَرَ  نِ  ِ، ُثمَّت َ ْلَهُر فٌُِكُم السَّت َسْكَرةُ اْلَجْهِ ، َوَسْكَرةُ : َوُ َج ِاُ وَن فًِ هللاَّت

لُوَن َعْن َذلَِ ، َفاَل َ ؤُْمُروَن بَِمْ ُروٍي َوَ  َ ْنَهْوَن  ِش، َوَسُ َحوَّت ٌْ ُح ِّس اْلَ 
ْوَمبٍِذ بِ ْلِكَ  ِ   ٌَ ِ َعزَّت َوَج َّت، اْلَ  بُِموَن  َعْن ُمْنَكٍر، َوَ  ُ َج ِاُ وَن فًِ هللاَّت

ِة لَهُ  نَّت ًٌ  مَوالسُّظ ِ ِمنَّت  أَْو : َق لُوا".  أَْجُر َخْمِسٌَن ِص ِّس ٌَ  َرُسو َ هللاَّت
ُكْم »: قال تعالى: قلت« َب ْ ِمْنُكمْ »: ِمْنهُْم  َق  َ  َه  النَّت ُس ا َّت ُوا َربَّت ٌُّظ َ ــؤ ٌَ

ٌء َعِلٌٌم  ًْ ْوَم َ َرْوَنَه  َ ْذَا ُ ُك ُّظ ُمْرِ َ ٍة َعمَّت   ()إِنَّت َزْلَزلََة السَّت َعِة َش ٌَ
أَْرَ َ ْت َوَ َ ُع ُك ُّظ َذاِت َحْمٍ  َحْملََه  َوَ َرى النَّت َس ُسَك َرى َوَم  ُاْم 

ِ َشِ ٌ ٌ  ا كان العالم  [1 :الحج] «بُِسَك َرى َولَِكنَّت َعَذاَ  هللاَّت هذا َولَمَّ

ٌُمسً فٌها الرجل  العربً واإلسبلمً ٌعٌش فَِتًنا َكقَِطِع اللٌل الُمظلم 
بٌُع دٌَنُه بَِعَرٍض  ٌَ ٌُْمِسً َكافًِرا  ٌُْصبِح ُمْإِمًنا و ٌُْصبِح كافرا، و ُمْإمنا و

ا كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى هللا علٌه وآله  ٌَ ْن ِمَن الدُّ
وصحبه وسلم فً صحٌح مسلم وؼٌره، بادرنا بما نراهُ ِمَن األْعماِل 

اِس بَِما َنَراه اْلُمْنِجً ِمْن َهِذِه اْلفَِتن  الحة أَالَ َوُهو إَِناَر ُ النَّ الصَّ
افِِع إِْن َشاَء هللاُ،  ٌَماِس اْلُمْظلِِم بِاْلِعْلِم النَّ اِجً َوالدِّ ٌَ َواْلُمِضٌُا لَِهِذِه الدَّ

ِه َوَسلََّم َقالَ ؾ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرَ  إِنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
َب ِ ُروا )»: َعْن أَ

ٌُْمِسً َك فًِرا  ُج ُ ُمْإِمًن  َو ٌُْصبُِح الرَّت ِ  اْلُمْللِِم  ٌْ بِ ألَْعَم ِ  فَِ ًن  َك َِطِع اللَّت
 ٌَ ْن بٌُِع  ٌنه بِ ْرض من ال ُّظ ٌَ ٌُْصبُِح َك فًِرا  ٌُْمِسً ُمْإِمًن  َو  («أَْو 

الحدٌث أخرجه أحمد وأبو داود الطٌالسً وابن أبً شٌبة ومسلم 
وأبو داود والترمذي وأبو نعٌم فً المسند المستخرج وأبو عوانة فً 
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وأبو ٌعلى الموصلً  المستخرج وفً المسند واْلجري فً الشرٌعة
قال . والطبرانً فً المعجم األوسط وفً مسند الشامٌٌن،وعٌرهم

معنى الحدٌث اْلَحثُّ على المبادر  إلى ": النووي فً شرح مسلم
ْحُدُث من الفتن  ٌَ األعمال الصالحة قبل تعذرها واالشتؽال عنها بما 
الشاؼلة المتكاثر ، المتراكمة كتراكم ظبلم اللٌل المظلم ال اْلُمْقِمر، 
ووصؾ صلى هللا علٌه وسلم نوعا من شدابد تلك الفتن، وهو أنه 
ٌمسً مإمنا ثم ٌصبح كافرا، أو عكسه، وهذا لعظم الفتن ٌنقلب 

اللهم ثبتنا بالقول " .اإلنسان فً الٌوم الواحد هذا االنقبلب وهللا أعلم
فالٌوم ال ٌنكر صحة معنى هذا . الثابت فً الحٌا  الدنٌا وفً اْلخر 

 من أنباء سمعناها تخبر عن ارتداد البعض فكم. الحدٌث إال مكابر
عن الدٌن اإلسبلمً، الدٌن الحق، مقابل إقامة فً ببلد الكفر أو 

َهَماٍت زهٌد  ٌْ ولهذا وذاك قُْمنا بهذا الَمْجهود الذي نسؤل هللا أن . ُدَر

ْأيِ العام العربً واإلسبلمً بؤفكار واضحة  ٌَُوفَِّقَنا به فً إنار  الرَّ

ٌَُحقَِّق  َباِع ما من شؤنه أن  لَة من الكتاب والسنة َتُحثُّ على اتِّ ُمَإصَّ
ٌَُإدي  العْدَل أساس االستقرار ألن العدل ضمان االستقرار وعكسه 

تؽٌٌر "إلى االنفجار فً محٌط ٌإلب فٌه البعض من أجل ما ٌسمٌه 
الفصل : وقد قسمناه إلى فصول هً" األنظمة العربٌة واإلسبلمٌة

كٌؾ تعامل الصحابة : فضل العدل واتباعه، الفصل الثانً: األول
: جور الحكام سبب االنفجار، وخاتمة: مع الحكام  الفصل الثالث

 .ختم هللا لنا بالحسنى ورزقنا البر والفردوس األسنى
 

َب ِعه: الفص  األو   :َفْ  ُ اْلَ ْ ِ  َواأْلَْمُر بِ  ِّس

ْنِكُر َفْضل العدل ودوره فً استقرار األمم المسلمة الباهر   ٌُ الَ أََحٌد 
لَم إذا هكما أن. وكذلك الكافر  الحابر  ُشكُّ أَُحٌد فً أنَّ الظُّ ٌَ  ال 

ي حتما إلى االنفجار والتؽٌٌر العنٌؾ  ٌَُإدِّ سبب الذي يُ اْسَتْشَرى 
ثورات أو انقبلبات أو حروب أهلٌة أو ؼٌر ذلك من الكوارث، 

لذلك حث هللا على العدل وأمر به، . نسؤل هللا السبلمة واالستقرار
ؤُْمُر بِ ْلَ ْ ِ  َواإْلِْحَس ِن َوإٌَِ  ِء }:قال تعالى فً سور  النحل ٌَ  َ إِنَّت هللاَّت

ِ ُلُكْم لََ لَّتُكْم  ٌَ ْنَهى َعِن اْلَفْحَش ِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْ ًِ  ٌَ ِذي اْل ُْرَبى َو
ُروَن  بًِ َحاتِمٍ : "قال ابن كثٌر فً تفسٌره{ (90)َ َذكَّت

َثَنا : َوَقاَل اْبُن أَ َحدَّ
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ا َعْن  ٌَّ َثَنا َزَكِر ٍد، َحدَّ ٌْ ْعلَى ْبُن ُعَب ٌَ َثَنا  ، َحدَّ َماِديُّ أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر الرَّ
ِر ْبِن َشَكٍل َقالَ  ٌْ ِ ْبنَ : َعاِمٍر َعْن ُشَت قُولُ  َسِمْعُت َعْبَد هللاَّ ٌَ  إِنَّت :َمْسُعوٍد 

ؤُْمُر بِ ْلَ ْ ِ  َواإْلِْحس ِن  ٌَ  َ ٍة فًِ اْل ُْرآِن إِنَّت هللاَّت ٌَ  َوإِنَّت [90: النَّْحلِ ]أَْجَمَع آ
ٍة فًِ اْل ُْرآِن َفَرًج  ٌَ ْجَ  ْ لَُه َمْخَرج ً : أكبر آ ٌَ  َ ِق هللاَّت ٌَ َّت وقال ." َوَمْن 

َ :َقْولُُه َتَعالَى": "أضواء البٌان"محمد األمٌن الشنقٌطً فً   إِنَّت هللاَّت
ْنَهى َعِن اْلَفْحَش ِء  ٌَ ؤُْمُر بِ ْلَ ْ ِ  َواإْلِْحَس ِن َوإٌَِ  ِء ِذي اْل ُْرَبى َو ٌَ

ُروَن،  ِ ُلُكْم لََ لَّتُكْم َ َذكَّت ٌَ فًِ َهِذِه - َجلَّ َوَعبَل - َذَكَر َواْلُمْنَكِر َواْلَبْ ًِ 

ِة اْلَكِرٌَمةِ  ٌَ ؤُْمُر َخْلَقُه بِاْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن، َوإٌَِتاِء ِذي اْلقُْرَبى، : اْْل ٌَ ُه  أَنَّ
تَِّعُظوا بِؤََواِمِرِه  ٌَ ْنَهاُهْم َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْؽًِ، أِلَْجِل أَْن  ٌَ ُه  َوأَنَّ

هُ  ٌَ ْجَتنُِبوا َنْه ٌَ ْمَتثِلُوا أَْمَرهُ، َو ٌَ ؤُْمرُ  »َوُحِذَؾ َمْفُعولُ . َوَنَواِهٌِه، َف ٌَ» ،
ْنَهى» ٌَ ْعِمٌمِ «َو اِت الَّتًِ أََمَر فٌَِها بِاْلَعْدِل َقْولُهُ  .، لَِقْصِد التَّ ٌَ  َوِمَن اْْل

ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعلَى أَ َّت َ ْ ِ لُوا اْعِ لُوا ُاَو أَْقَرُ  :َتَعالَى ْجِرَمنَّت ٌَ  َوَ  

ْ َوى  وا اأْلََم َن ِت إِلَى أَْالَِه  :َوَقْولُهُ  ،[8\5]لِل َّت ؤُْمُرُكْم أَْن ُ َإ ُّظ ٌَ  َ  إِنَّت هللاَّت
ِ ُلُكْم بِِه  ٌَ َ نِِ مَّت   َن النَّت ِس أَْن َ ْحُكُموا بِ ْلَ ْ ِ  إِنَّت هللاَّت ٌْ َوإَِذا َحَكْمُ ْم َب

ا َذَكَر ُسْبَحاَنُه أَنَّ ": "فتح القدٌر"وقال الشوكانً فً " [.58\4] ُثمَّ لَمَّ
ْكلٌِؾِ  ًة َجاِمَعًة أِلُُصوِل التَّ ٌَ ٍء َذَكَر َعقَِبُه آ ًْ اَن ُكلِّ َش ٌَ ُكلَِّها  فًِ اْلقُْرآِن تِْب

ؤُْمُر بِ ْلَ ْ ِ  َواإْلِْحس نِ } :َتْصِدًٌقا لَِذلَِك َفَقالَ  ٌَ  َ   {.إِنَّت هللاَّت
وا اأْلَم ن ِت إِلى  }:وقال تعالى فً سور  النساء ؤُْمُرُكْم أَْن ُ َإ ُّظ ٌَ  َ إِنَّت هللاَّت

ِ ُلُكْم  ٌَ َ نِِ مَّت   َن النَّت ِس أَْن َ ْحُكُموا بِ ْلَ ْ ِ  إِنَّت هللاَّت ٌْ أَْالِه  َوإِذا َحَكْمُ ْم َب
َ ك َن َسِمٌ  ً َبِصٌراً  ٌُْخبُِر : "قال ابن كثٌر فً تفسٌره {(58)بِِه إِنَّت هللاَّت

ؤُْمُر بِؤََداِء اأْلََماَناِت إِلَى أَْهلَِها ٌَ ُه  َوفًِ َحِدٌِث اْلَحَسِن َعْن . َتَعالَى أَنَّ
ِه وسلم قال  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  أَ ِّس اأْلََم َنِة إِلَى َمنِ »َسُمَرَ  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

َنِن، َوَهَذا « اْبَ َمَنَ ، َوَ  َ ُخْن َمْن َخ َن َ  َرَواهُ اإْلَِماُم أَْحَمُد َوأَْهُل السُّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ  ُعمُّ َجِمٌَع اأْلََماَناِت اْلَواِجَبِة َعلَى اإْلِْنَساِن ِمْن ُحقُوِق هللاَّ ٌَ
َعلَى ِعَباِدِه من الصلوات والزكوات والصٌام والكفارات والنذور 

ِه اْلِعَباُد، َوِمْن ُحقُوِق  ٌْ لُِع َعلَ طَّ ٌَ وؼٌر ذلك مما هو مإتمن علٌه وال 
ؤَْتِمُنوَن بِِه  ٌَ ا  ِر َذلَِك ِممَّ ٌْ اْلِعَباِد َبْعِضِهْم َعلَى َبْعٍض َكاْلَوَدابِِع َوَؼ

ُ َعزَّ  َنٍة َعلَى َذلَِك، َفؤََمَر هللاَّ ٌِّ بَلِع َب ِر اطِّ ٌْ َبْعَضهُْم َعلَى َبْعٍض ِمْن َؼ
اَمِة،  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ا أُِخَذ ِمْنُه َذلَِك  ٌَ ْن ْفَعْل َذلَِك فًِ الدُّ ٌَ َوَجلَّ بِؤََدابَِها، َفَمْن لَْم 
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِحٌِح أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َكَما َثَبَت فًِ اْلَحِدٌِث الصَّ
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ٌُْ َ صَّت لِلشَّت ِة اْلَجمَّت ِء ِمَن »: َقالَ  ى  نَّت اْلُح ُوُق إِلَى أَْالَِه  َح َّت لَُ َإ َّت
بًِ َحاتِمٍ . «اْلَ ْرَن ءِ 

، : َوَقاَل اْبُن أَ ًُّ ُد ْبُن إِْسَماِعٌَل اأْلَْحَمِس َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ابِِب، َعْن َزاَذاَن، َعْن  ِ ْبِن السَّ اَن، َعْن َعْبِد هللاَّ ٌَ َثَنا َوِكٌٌع َعْن ُسْف َحدَّ
ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َقالَ  ٌُْإَتى : َعْبِد هللاَّ َهاَدَ  ُتَكفُِّر ُكلَّ َذْنٍب إاِلَّ اأْلََماَنَة،  إِنَّ الشَّ

َقالُ  ٌُ ِ، َف ُجِل ٌوم القٌامة، وإن كان قُتَِل فًِ َسبٌِِل هللاَّ أَدِّ أََماَنَتَك، : بِالرَّ
َم  ُل لَُه اأْلََماَنُة فًِ َقْعِر َجَهنَّ ا  َفُتَمثَّ ٌَ ْن ٌَها َوَقْد َذَهَبِت الدُّ فٌقول فؤنى أَُإدِّ

ْحِملَُها َعلَى َعاتِقِِه، َقالَ  ٌَ َها َف ٌْ ْهِوي إِلَ ٌَ ْهِوي َعلَى : َف ٌَ َفَتْنِزُل َعْن َعاتِقِِه َف
ْثُتُه، َفَقالَ : َقاَل َزاَذانُ . أََثِرَها أََبَد اْْلبِِدٌنَ  ُت اْلَبَراَء َفَحدَّ ٌْ َصَدَق : َفؤََت

وا اأْلَم ن ِت إِلى أَْالِه : أَِخً ؤُْمُرُكْم أَْن ُ َإ ُّظ ٌَ  َ وقال الشوكانً ." إِنَّت هللاَّت

اِت اْلُمْشَتِملَِة َعلَى َكثٌٍِر ": "فتح القدٌر"فً  ٌَ َهاِت اْْل ُة ِمْن أُمَّ ٌَ َهِذِه اْْل
اِس فًِ  ْشَمُل َجِمٌَع النَّ ٌَ اِهَر أَنَّ اْلِخَطاَب  ْرِع، أِلَنَّ الظَّ ِمْن أَْحَكاِم الشَّ

ِد ْبِن أَْسلََم، َوَشْهِر ْبِن  ٌْ ، َوَز ًٍّ َجِمٌِع اأْلََماَناِت، َوَقْد ُرِوَي َعْن َعلِ

ُل أَْظَهُر، َوُوُروُدَها َعلَى : َحْوَشبٍ  َها ِخَطاٌب لُِواَلِ  اْلُمْسلِِمٌَن، َواأْلَوَّ أَنَّ
َنافًِ َما فٌَِها ِمَن اْلُعُموِم، َفااِلْعتَِباُر بُِعُموِم اللَّْفِظ  ٌُ ؤْتًِ اَل  ٌَ َسَبٍب َكَما َس
َر فًِ اأْلُُصوِل َوَتْدُخُل اْلُواَل ُ فًِ َهَذا  َبِب، َكَما َتَقرَّ اَل بُِخُصوِص السَّ

ِهْم ِمَن اأْلََماَناِت، َوَردُّ  ٌْ ُة َما لََد ٌَ ِهْم َتؤِْد ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ ا، َف ًٌّ لِ اْلِخَطاِب ُدُخواًل أَوَّ
اِس فًِ  ُرُهْم ِمَن النَّ ٌْ ْدُخُل َؼ ٌَ ي اْلَعْدِل فًِ أَْحَكاِمِهْم، َو بَلَماِت، َوَتَحرِّ الظُّ

ي فًِ  ِهْم ِمَن اأْلََماَناِت، َوالتََّحرِّ ٌْ ِهْم َردٌّ َما لََد ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ اْلِخَطاِب، َف
َهاَداِت َواأْلَْخَبارِ  ْن َقاَل بُِعُموِم َهَذا اْلِخَطابِ . الشَّ اْلَبَراُء ْبُن : َوِممَّ

ًُّ ْبُن َكْعٍب، َواْخَتاَرهُ ُجْمهُوُر  اٍس، َوأَُب َعاِزٍب، َواْبُن َمْسُعوٍد، َواْبُن َعبَّ
ِرٌَن، َوِمْنهُُم اْبُن َجِرٌٍر، َوأَْجَمُعوا َعلَى أَنَّ اأْلََماَناِت َمْرُدوَد ٌ : اْلُمَفسِّ

اُر، َكَما َقاَل اْبُن اْلُمْنِذرِ : إِلَى أَْرَبابَِها : َواأْلََماَناتُ . اأْلَْبَراُر ِمْنهُْم َواْلفُجَّ
ًَ َمْصَدٌر بَِمْعَنى اْلَمْفُعولِ  نَ : َقْولُهُ . َجْمُع أََماَنٍة، َوِه ٌْ  َوإِذا َحَكْمُ ْم َب

اِس :  أَيْ النَّت ِس أَْن َ ْحُكُموا بِ ْلَ ْ  ِ  َن النَّ ٌْ ؤُْمُرُكْم إَِذا َحَكْمُتْم َب ٌَ  َ َوإِنَّ هللاَّ

ِ : َواْلَعْدلُ . أَْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدلِ  ُهَو َفْصُل اْلُحُكوَمِة َعلَى َما فًِ ِكَتاِب هللاَّ
ِد،  ْأيِ اْلُمَجرَّ ِه َوَسلََّم، اَل اْلُحْكُم بِالرَّ ٌْ ُ َعلَ ِة َرُسولِِه َصلَّى هللاَّ ُسْبَحاَنُه َوُسنَّ
ٌُوَجْد َدلٌُِل تِْلَك اْلُحُكوَمِة  ٍء، إاِلَّ إَِذا لَْم  ًْ َس ِمَن اْلَحقِّ فًِ َش ٌْ َفإِنَّ َذلَِك لَ
ْأيِ ِمَن اْلَحاِكِم  ِة َرُسولِِه، َفبَل َبؤَْس بِاْجتَِهاِد الرَّ ِ َواَل فًِ ُسنَّ فًِ ِكَتاِب هللاَّ

ِ ُسْبَحاَنُه، َوبَِما ُهَو أَْقَرُب إِلَى اْلَحقِّ ِعْنَد َعَدِم  ْعلَُم بُِحْكِم هللاَّ ٌَ الَِّذي 
ِ َوَرُسولِِه، َواَل بَِما  ْدِري بُِحْكِم هللاَّ ٌَ ا اْلَحاِكُم الَِّذي اَل  ، َوأَمَّ ُوُجوِد النَّصِّ
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َة إَِذا  ْعقُِل اْلُحجَّ ٌَ ُه اَل  ْدِري َما ُهَو اْلَعْدُل، أِلَنَّ ٌَ ِهَما، َفهَُو اَل  ٌْ ُهَو أَْقَرُب إِلَ
 ِ َن ِعَباِد هللاَّ ٌْ ْحُكَم بَِها َب ٌَ ا َما : َقْولُهُ . َجاَءْتُه، َفْضبًل َعْن أَْن  نِِعمَّ

ْمَنا اْلَبْحَث فًِ ِمْثِل َذلِكَ   ".َمْوُصوَفٌة أَْو َمْوُصولٌَة، َوَقْد َقدَّ
ُكْم َوِمٌث َقُه }: وقال تعالى فً سور  المابد  ٌْ ِ َعلَ َواْذُكُروا نِْ َمَة هللاَّت

َ َعلٌٌِم بِذاِت  َ إِنَّت هللاَّت الَّتِذي واَثَ ُكْم بِِه إِْذ قُْلُ ْم َسِمْ ن  َوأََطْ ن  َوا َّت ُوا هللاَّت
ُ وِر  ِ ُشَه اَء بِ ْل ِْسِط (7)الصُّظ اِمٌَن ّلِِلَّت َه  الَّتِذٌَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّت ٌُّظ ٌَ  أَ  

ْ وى  ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعلى أَ َّت َ ْ ِ لُوا اْعِ لُوا ُاَو أَْقَرُ  لِل َّت ْجِرَمنَّت ٌَ َو  
َ َخبٌٌِر بِم  َ ْ َملُوَن 

َ إِنَّت هللاَّت ُ الَّتِذٌَن آَمُنوا (8)َوا َّت ُوا هللاَّت  َوَعَ  هللاَّت
قال ابن كثٌر فً .{ َوَعِملُوا الصَّت لِح ِت لَهُْم َمْ فَِرةٌ َوأَْجٌر َعِلٌمٌ 

ِهْم فًِ َشْرِعِه : "تفسٌره ٌْ ًرا ِعَباَدهُ اْلُمْإِمنٌَِن نِْعَمَتُه َعلَ قُوُل َتَعالَى ُمَذكِّ ٌَ
ٌَن اْلَعِظٌمَ  ُسوَل اْلَكِرٌَم َوَما أََخَذ . لَهُْم َهَذا الدِّ ِهْم َهَذا الرَّ ٌْ َوإِْرَسالِِه إِلَ

َعتِِه َعلَى ُمَتاَبَعتِِه َوُمَناَصَرتِِه  ٌَ ِهْم ِمَن اْلَعْهِد َواْلِمٌَثاِق فًِ ُمَبا ٌْ َعلَ

اِم بِِدٌنِِه َوإِْببَلِؼِه َعْنُه، َوَقُبولِِه ِمْنُه، َفَقاَل َتَعالَى ٌَ : َوُمَإاَزَرتِِه، َواْلقِ
ُكْم َوِمٌث َقُه الَّتِذي واَثَ ُكْم بِِه إِْذ قُْلُ ْم َسِمْ ن   ٌْ ِ َعلَ َواْذُكُروا نِْ َمَة هللاَّت

ِ َصلَّى َوأََطْ ن  َها َرُسوُل هللاَّ ٌْ ًَ البٌعة التً كانوا ٌباٌعون َعلَ  َوَهِذِه ِه

ِه َوَسلََّم ِعْنَد إِْسبَلِمِهْم َكَما َقالُوا ٌْ ُ َعلَ ُ : هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ ْعَنا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َبا
اَعِة فً منشطنا ومكرهنا وأثر ْمِع َوالطَّ ِه َوَسلََّم َعلَى السَّ ٌْ  علٌنا،  َعلَ

ِ }:وأن ال ننازع األمر أهله، وقال هللا َتَعالَى َوم  لَُكْم َ  ُ ْإِمُنوَن بِ ّلِلَّت
ُكْم َوَقْ  أََخَذ ِمٌث َقُكْم إِْن ُكْنُ ْم ُمْإِمنٌِنَ  ْ ُعوُكْم لُِ ْإِمُنوا بَِربِّس ٌَ ُسو ُ   َوالرَّت

ِهْم ِمَن اْلَمَواثٌِِق : ، َوقٌِلَ {[8: اْلَحِدٌدِ ] ٌْ هُوِد بَِما أُِخَذ َعلَ ٌَ َهَذا تِْذَكاٌر لِْل
اِد لَِشْرِعِه،  ٌَ ِه َوَسلََّم َوااِلْنقِ ٌْ ُ َعلَ ٍد َصلَّى هللاَّ َواْلُعهُوِد فًِ ُمَتاَبَعِة ُمَحمَّ

بًِ َطْلَحَة َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
ًُّ ْبُن أَ وقال محمد األمٌن  ".َرَواهُ َعلِ
ِة اْلَكِرٌَمِة "": أضواء البٌان"الشنقٌطً فً  ٌَ َوَقْولُُه َتَعالَى فًِ َهِذِه اْْل

ِ َقْد أََمَر  ٌُِضلََّك َعْن َسبٌِِل هللاَّ بِِع اْلَهَوى َف اِس بِاْلَحقِّ َواَل َتتَّ َن النَّ ٌْ َفاْحُكْم َب
َباِع اْلَهَوى،  اِس بِاْلَحقِّ َوَنَهاهُ فٌِِه َعِن اتِّ َن النَّ ٌْ ُه َداُوَد فٌِِه، بِاْلُحْكِم َب ٌَّ َنبِ

ِ، أِلَنَّ اْلَفاَء فًِ َقْولِِه  بَلِل َعْن َسبٌِِل هللاَّ َباَع اْلَهَوى، ِعلٌَّة لِلضَّ َوأَنَّ اتِّ
ةِ  ٌَّ ِ َتُدلُّ َعلَى اْلِعلِّ ٌُِضلََّك َعْن َسبٌِِل هللاَّ َر فًِ اأْلُُصوِل، فًِ  .َف َوَقْد َتَقرَّ

ْعلٌِِل َكَقْولِهِ  ْنبٌِِه، أَنَّ اْلَفاَء ِمْن ُحُروِؾ التَّ َسَهى : َمْسلَِك اإْلٌَِماِء َوالتَّ
ِرَقِة  ِل، َولِِعلَِّة السَّ ْهِو فًِ اأْلَوَّ ُدهُ، أَْو لِِعلَِّة السَّ ٌَ َفَسَجَد، َوَسَرَق َفقُِطَعْت 

َنا َعْن  َبَع اْلَهَوى، َفؤََضلَُّه َربُّ ْهِدٌِد لَِمِن اتَّ انًِ، َوأُْتبَِع َذلَِك بِالتَّ فًِ الثَّ
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لٌِهِ  ٌَ ِ، فًِ َقْولِِه َتَعالَى َبْعَدهُ  ِ : َسبٌِِل هللاَّ ِ لُّظوَن َعْن َسبٌِِ  هللاَّت ٌَ إِنَّت الَّتِذٌَن 
ْوَم اْلِحَس  ِ  ٌَ وانطبلقا مما تقدم " .[26\38] لَهُْم َعَذاٌ  َشِ ٌٌ  بَِم  َنُسوا 

ٌتبٌن فضل العدل لذلك كان الفرق بٌن المقسطٌن والقاسطٌن حٌث 
الَّتِذٌَن إِْن }:  قال جل وعبل:الفرق بٌن اْلُمْ ِسِطٌن َواْلَ  ِسطٌن :قلنا

نَّت ُامْ  َك َة َوأََمُروا بِ ْلَمْ ُروِي  َمكَّت اَلَة َوآَ ُوا الزَّت فًِ اأْلَْرِض أََق ُموا الصَّت
ِ َع قَِبُة اأْلُُمورِ  قال ابن كثٌر فً  {(41) َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوّلِِلَّت

اُهْم فًِ : َقاَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّانَ : "تفسٌره نَّ فٌَِنا َنَزلَْت الَِّذٌَن إِْن َمكَّ
كاَ  َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِؾ َوَنَهْوا َعِن  بلَ  َوآَتُوا الزَّ اأْلَْرِض أَقاُموا الصَّ

ِر َحقٍّ إاِلَّ أَْن قُْلَنا ٌْ اِرَنا بَِؽ ٌَ ا فًِ : اْلُمْنَكِر َفؤُْخِرْجَنا ِمْن ِد نَّ ُ ُثمَّ ُمكِّ َنا هللاَّ َربُّ
َنا َعِن  ٌْ َكاَ ، َوأََمْرَنا بِاْلَمْعُروِؾ، َوَنَه َنا الزَّ ٌْ بَلَ  َوآَت اأْلَْرِض، َفؤََقْمَنا الصَّ

ًَ لًِ َوأِلَْصَحابًِ ِ َعاقَِبُة اأْلُُموِر َفِه ةِ . اْلُمْنَكِر، َوهلِلَّ ٌَ ُهْم : َوَقاَل أَُبو اْلَعالِ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ٍد َصلَّى هللاَّ هذا ال خبلؾ فٌه لكنهم ـ ." أَْصَحاُب ُمَحمَّ

وكما ٌقولون ـ العبر  بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، فهذا دور 
ون  ُإمُّ ٌَ كل حكام المسلمٌن وقد ظلوا كذلك ٌقٌمون الصبل  ـ بل 

الناس فً الصلوات ـ وُتْدَفُع لهم الصدقات الزكوٌة فٌصرفونها فٌما 
نص علٌه هللا من مستحقٌن لها، وٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن 
المنكر حتى اتسعت رقعة الدولة اإلسبلمٌة أنشإوا مجالس للحسبة 

تتولى القٌام بالمعروؾ والنهً عن المنكر، تبحث عن الخلل 
لل فً التطفٌؾ فً الموازٌن، أو الؽش خفتصلحه، سواء أكان هذا ال

فً البٌوع، أو فً المكاٌٌل، أو فً األخبلق سواء ما بدا فً السفور 
ؼضب هللا إلى أو الدعار  أو شرب الخمور أو ؼٌر ذلك مما ٌإدي 

اإلظبلل بظل : الجابز  األولى: تٌنوسخطه، فحازوا على جابز
عرش الرحمن ٌوم ال ظل إال ظله، والجابز  الثانٌة الجلوس على 

لحدٌث منابر من نور ٌوم القٌامة عند ٌمٌن الرحمن وكلتا ٌدٌه ٌمٌن ل
ِمٌِن »: الصحٌح ٌَ إِنَّت اْلُمْ ِسِطٌَن ِعْنَ  هللاِ َعلَى َمَن بَِر ِمْن ُنوٍر، َعْن 

ْ ِ لُوَن فًِ ُحْكِمِهْم  ٌَ ِمٌٌن، الَّتِذٌَن  ٌَ ِه  ٌْ  َ ٌَ ْحَمِن َعزَّت َوَج َّت، َوِكْلَ    الرَّت
أخرجه أحمد والحمٌدي وابن أبً شٌبة ومسلم « َوأَْالٌِِهْم َوَم  َولُوا

، بٌنما كان  كبٌر  وأجور ؼفٌر والنسابً وؼٌرهم، فهذه جابز 
َوأَمَّت  اْلَ  ِسُطوَن َفَك ُنوا }}:نصٌب الذٌن جاروا فً السلطة قوله تعالى

َم َحَطًب  " االستذكار"قال ابن عبد البر فً  {[15: اْلِجنِّ ]{ لَِجَهنَّت
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ا اْلقاِسُطوَن أَيِ ": "فتح القدٌر"والشوكانً فً  اْلَجابُِروَن : َوِمنَّ
، َوَمالُوا إِلَى َطِرٌِق اْلَباِطِل،  الُِموَن الَِّذٌَن َحاُدوا َعْن َطِرٌِق اْلَحقِّ الظَّ

َقالُ  ْوا َرَشداً : ٌُ َقَسَط إَِذا َجاَر، َوأَْقَسَط إَِذا َعَدَل َفَمْن أَْسلََم َفؤُولبَِك َتَحرَّ
اءُ . َقَصُدوا َطِرٌَق اْلَحقِّ : أَيْ  ا اْلقاِسُطوَن : َقاَل اْلَفرَّ أّموا الهدى أَمَّ

َم َحَطباً أَيْ  اِر توقد بهم: َفكاُنوا لَِجَهنَّ فكان فضل العدل ." َوقُوًدا لِلنَّ
وأهله وخطور  الحكام ألنهم أخذوا بزمام األمور ٌقودون األمم إما 

إلى الخٌر أو إلى الشر، فكان من عدل منهم أول السبعة الذٌن ٌظلهم 
 ًِّ بِ َرَ ، َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر

فً ظل عرشه ٌوم ال ظل إال ظله، فَعْن أَ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ٌَ َمِة فًِ ِللِّسِه، : "َصلَّى هللاُ َعلَ ْوَم ال ِ ٌَ  ُ ٌُِللُّظهُُم هللاَّت َسْبَ ٌة 

ْوَم  َ ِل َّت إِ َّت ِللُّظهُ  ِ، َوَرُج ٌ : ٌَ إَِم ٌم َع ِ  ٌ، َوَش  ٌّ َنَشؤَ فًِ ِعَب َ ِة هللاَّت
َن هُ، َوَرُج ٌ َقْلُبُه ُمَ لَّتٌق فًِ الَمْسِجِ ،  ٌْ َ فًِ َخالٍَء َفَف َ ْت َع َذَكَر هللاَّت

ِ، َوَرُج ٌ َ َعْ ُه اْمَرأَةٌ َذاُت َمْنِصٍ  َوَجَم ٍ  إِلَى  َوَرُجالَِن َ َح بَّت  فًِ هللاَّت

َق بَِصَ َقٍة َفؤَْخَف َا  َح َّتى  َ : َنْفِسَه ، َق  َ  َ، َوَرُج ٌ َ َص َّت إِنِّسً أََخ ُي هللاَّت
ِمٌُنهُ  ٌَ أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم " َ ْ لََم ِشَم لُُه َم  َصَنَ ْت 

والنسابً وابن خزٌمة وابن حبان وؼٌرهم، وَعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َعْمٍرو، 
رٍ  ٌْ ِه َوَسلََّم، َوفًِ : َوأَُبو َبْكرٍ : َقاَل اْبُن ُنَم ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ْبلُُػ بِِه النَّ ٌَ
رٍ  ٌْ ِه َوَسلَّمَ : َقالَ : َحِدٌِث ُزَه ٌْ إِنَّت »: َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ْحَمِن َعزَّت  ِمٌِن الرَّت ٌَ اْلُمْ ِسِطٌَن ِعْنَ  هللاِ َعلَى َمَن بَِر ِمْن ُنوٍر، َعْن 
ْ ِ لُوَن فًِ ُحْكِمِهْم َوأَْالٌِِهْم َوَم   ٌَ ِمٌٌن، الَّتِذٌَن  ٌَ ِه  ٌْ  َ ٌَ َوَج َّت، َوِكْلَ   

أخرجه أحمد والحمٌدي وابن أبً شٌبة ومسلم والنسابً « َولُوا

 من هللا قل من ٌهتم بها الٌوم من ملوك تان جابزاتانوؼٌرهم، فه

المسلمٌن والرإساء واألمراء والوزراء وؼٌرهم لفقدانهم البطانة 
وقد صح عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم دور البطانة . الصالحة

قال تعالى فً .فً استقامة ولً األمر ونجاحه فً تسٌٌر أمور العامة
ٌُِح ُّظ }: سور  المابد   َ َنهُْم بِ ْل ِْسِط إِنَّت هللاَّت ٌْ َوإِْن َحَكْمَت َف ْحُكْم َب
َفإِْن َف َءْت }:وقال تعالى فً سور  الحجرات{ (42)اْلُمْ ِسِطٌَن 

ٌُِح ُّظ اْلُمْ ِسِطٌَن   َ َنهَُم  بِ ْلَ ْ ِ  َوأَْقِسُطوا إِنَّت هللاَّت ٌْ وقال  {(9)َفؤَْصلُِحوا َب
ٌَُ   ِلُوُكْم فًِ }: تعالى فً سور  الممتحنة ُ َعِن الَّتِذٌَن لَْم  ْنَه ُكُم هللاَّت ٌَ   َ

 َ ِهْم إِنَّت هللاَّت ٌْ وُاْم َوُ ْ ِسُطوا إِلَ ٌَ ِرُكْم أَْن َ َبرُّظ ٌُْخِرُجوُكْم ِمْن ِ  ٌِن َولَْم  ال ِّس
فهذه نصوص من التنزٌل والذكر الجلٌل  {(8)ٌُِح ُّظ اْلُمْ ِسِطٌنَ 
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تصرح بؤن هللا ٌحب المقسطٌن فً كل شًء لذلك نصت السنة 
الصحٌحة الصرٌحة على أنهم على منابر من نور ٌوم القٌامة عند 

 .ٌمٌن الرحمن وكلتا ٌدٌه ٌمٌن، وهللا أعلم
ِل الٌوم : َ ْوُر اْلبَِط َنِة فًِ إِْصالَِح اْلُحكَّت ِم َواْلُمْجَ َمع وَّ اَم الدُّ إِنَّ ُحكَّ

كثٌرا ما ٌكونون بعٌدٌن عن طبٌعة النظام، ألن النظام أصبح ٌرتكز 
أساسا على الجهاز األمنً من جٌش ودرك وحرس وشرطة، 

والمعروؾ أن الحاكم أصبح الٌوم خارج هذه األجهز ،إنما ٌتصرؾ 
وٌوازٌه الجهاز . انطبلقا من التقارٌر التً تؤتٌه من هذه األجهز 

التنفٌذي من وزٌر أول أو ربٌس وزراء والوزراء معه الذٌن 
ٌسٌرون القطاعات المكلفٌن بها، إال أن هذا الجهاز التنفٌذي إنما 

ٌتصرؾ انطبلقا من توجٌهات الحاكم وهو ولً األمر ـ سواء كان 
ملكا أو ربٌسا أو أمٌراـ علما بؤن ولً األمر هذا ٌتصرؾ انطبلقا 

من التقارٌر األمنٌة التً تصله من أجهز  األمن التً ٌترأس أحٌانا 
فعلم بذلك خطور  هذه األجهز  وأنها هً البطانة . مجلسها األعلى

وإن أكبر التحدٌات .الحقٌقٌة التً تإثر حقا فً تسٌٌر أمور األمة
لؤلجهز  األمنٌة فً أٌامنا هً فتنة التكفٌر والتقتٌل والتفجٌر، وأكبر 

منها فتنة المتاجر  بالمخدرات والسبلح والفوضى، وقد ثبت عن 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه بٌن أهمٌة البطانة وأنها هً التً 

فمن كان من . تحدد هل ولً األمر من أهل الخٌر أم من أهل الشر
أهل الخٌر رزقه هللا البطانة الصالحة، ومن كان من أهل الشر 

وٌمكن أن ٌتخذ ولً األمر . امتحنه هللا ببطانة الشر، والعٌاذ باهلل

مستشارٌن ومكلفٌن بمهام ٌذكرونه وٌرشدونه إن كان من أهل 
الخٌر، أو ٌؽوونه وٌضلونه أكثر فؤكثر إن كان من أهل الشر، 

 . والعٌاذ باهلل
 اإلمام أحمد وابن كذلك و،الخدري سعٌد أبً عن  البخاريفقد أخرج

حبان وأبو ٌعلى الموصلً، كما أخرجه عن أبً هرٌر  رضً هللا 
َثنًِ :  البخاريعنه حٌث قال ، َحدَّ ًُّ َثَنا اأْلَْوَزاِع َثَنا اْلَولٌُِد، َحدَّ َحدَّ

بًِ َسلََمَة 
، َعْن أَ ْهِريُّ َرَ ، َقالَ ،[179:ص]الزُّ ٌْ بًِ ُهَر

َقاَل َرُسوُل :  َعْن أَ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ، َولَُه بَِط َنَ  نِ "هللاَّ ًٍّي َوَ  َواٍ  إِ َّت : َم  ِمْن َنبِ

ُاَم ،  ًَ َشرَّت بَِط َنٌة َ ؤُْمُرهُ بِ ْلَمْ ُروِي، َوبَِط َنٌة َ  َ ؤْلُوهُ َخَب ً ، َوَمْن ُوقِ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
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ِه ِمْنهَُم  ٌْ ، َوُاَو ِمَن الَّت ًِ َ ْ لُِ  َعلَ ًَ أخرجه أٌضا النسابً و" َفَ ْ  ُوقِ

فً السنن الكبرى وفً المجتبى والطحاوي فً شرح مشكل اْلثار 

، وحدٌث أبً  وؼٌرهموابن حبان والبزار وأبو ٌعلى الموصلً
سمعت : عن أبً أٌوب، قال: أٌوب أخرجه النسابً والطبرانً بلفظ

، َو َ َك َن َبْ َ هُ : "نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ًٍّي َم  ُبِ َث ِمْن َنبِ
بَِط َنٌة َ ؤُْمُرهُ بِ ْلَمْ ُروِي َوَ ْنَه هُ َعِن : َخلٌَِفة، إِ َّت َك َن لَُه بَِط َنَ  نِ 

 ًَ ًَ  اْلُمْنَكِر، َوبَِط َنٌة  َ َ ؤْلُوهُ َخَب  ً، َفَمْن ُوقِ وِء َفَ ْ  ُوقِ ، "بَِط َنُة السُّظ
َر َك َنْت لَُه : "قال عبد هللا: عن القاسم، قال: وقال أٌضا اأْلَِمٌُر إَِذا أُمِّس

ٍة، : بَِط َنَ  ِن ِمْن أَْالِهِ  ٌَّت بَِط َنٌة َ ؤُْمُرهُ بَِط َعِة هللاِ، َوبَِط َنٌة َ ؤُْمُرهُ بَِمْ ِص
 إلى سد  وصللكل من َفبَل ُبدَّ وعلٌه " َوُاَو َمَع َمْن أََط َع ِمْنهَُم 

َنُه الباري جل وال : بدأ بالعمل بقوله جل وعبلي عبل أنسلطة وَمكَّ
َكوَة َوأََمُروا } لَوَة َوآَ وا الزَّت نَّت ُاْم فًِ اأْلَْرِض أََق ُموا الصَّت الَّتِذٌَن إِْن َمكَّت

وذلك انطبلقا من  {بِ ْلَمْ ُروِي َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوّلِِلِ َع قَِبُة اأْلُُمورِ 
إِ َّت الَّتِذٌَن آَمُنوا * إِنَّت اإْلِْنَس َن لَفًِ ُخْسرٍ * َواْلَ ْصرِ }:قوله جل وعبل

ْبرِ  ، كما ٌنبؽً {*َوَعِملُوا الصَّت لَِح ِت َوَ َواَصْوا بِ ْلَحقِّس َوَ َواَصْوا بِ لصَّت

َرات  ٌُّ جذرٌة أن عنٌفة وللدول العربٌة واإلسبلمٌة التً لم َتْشهْد َتَؽ
تتعظ بما وقع لآلخرٌن وأن تراجع أخطاء عمالها وأن ترجع إلى 

رشدها باتباع سٌاسة اجتماعٌة رشٌد  عادلة، ُتَكافِا اْلُمْجَتِهَد 
َه  الَّتِذٌَن آَمُنوا : } قال تعالى  . اْلُمْفِسداْلُمْخلَِص َوُتَعاقِب اْلُمِسٌاَ  ٌُّظ ٌَ  أَ

ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعلى أَ َّت  ْجِرَمنَّت ٌَ ِ ُشَه اَء بِ ْل ِْسِط َو   اِمٌَن ّلِِلَّت ُكوُنوا َقوَّت
َ َخبٌٌِر بِم  َ ْ َملُوَن 

َ إِنَّت هللاَّت ْ وى َوا َّت ُوا هللاَّت َ ْ ِ لُوا اْعِ لُوا ُاَو أَْقَرُ  لِل َّت

َن }:وقال تعالى{ (8) ٌْ ٌَ َ اُووُ  إِنَّت  َجَ ْلَن َ  َخلٌَِفًة فًِ اأْلَْرِض َف ْحُكْم َب
ِ إِنَّت الَّتِذٌَن  ٌُِ لَّتَ  َعْن َسبٌِِ  هللاَّت بِِع اْلَهَوى َف النَّت ِس بِ ْلَحقِّس َوَ  َ  َّت
ْوَم اْلِحَس ِ   ٌَ ِ لَهُْم َعَذاٌ  َشِ ٌٌ  بَِم  َنُسوا  ِ لُّظوَن َعْن َسبٌِِ  هللاَّت ٌَ(26)} 

ؤُْمُر بِ ْلَ ْ ِ  َواإْلِْحَس ِن َوإٌَِ  ِء ِذي :}وقال تعالى [ 25 :ص]  ٌَ  َ إِنَّت هللاَّت
ُروَن  ِ ُلُكْم لََ لَّتُكْم َ َذكَّت ٌَ ْنَهى َعِن اْلَفْحَش ِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْ ًِ  ٌَ اْل ُْرَبى َو

ْهُ وَن :} فً سور  األعراؾوقال تعالى{ (90) ٌَ ٌة  ْن َخلَْ َن  أُمَّت َوِممَّت
ْ ِ لُوَن  ٌَ وفً الصحٌح  الحدٌث القدسً الطوٌل { (181)بِ ْلَحقِّس َوبِِه 

ٌَ  ]":الذي ٌروٌه الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن ربه أنه قال
ًم  َفاَل  َنُكْم ُمَحرَّت ٌْ ْلَم َعلَى َنْفِسً َوَجَ ْلُ ُه َب ْمُت اللُّظ ِعَب ِ ي إِنِّسً َحرَّت
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الحدٌث، كما صح عنه صلى هللا علٌه وسلم ـ كما فً " [َ َل لَُموا
واحذروا  عوة المللوم فإنه  لٌس بٌنه  وبٌن هللا "الصحٌحٌن ـ 

فب ز ً ألنصرن  ولو :"وفً رواٌة أن هللا جل وعبل ٌقول" حج  
لذلك ذهب جل الفقهاء إلى القول بؤن دولة اإلسبلم ال " ب   حٌن

ٌمكن لها أن تستقٌم على الظلم، فالظلم ٌإدي حتما إلى االختبلالت 
واالحتقانات التً تإدي بدورها إلى االنفجارات، وهذا ما أدى 

وٌسمٌه آخرون " الربٌع العربً"ما ٌسمٌه البعض مإخرا إلى 
 إال أو ما ٌسمى بالثورات" الربٌع العربً"ما ٌدعى ، فلٌس "خرٌفا"

 بطانة نهب االختبلالت واالحتقانات بسبب ظلم وقسر وهولٌد هذ
فعلى الراؼب فً البقاء من القاد  العرب والمسلمٌن أن . السوء

ٌعدل، فإن العدل هو األساس الذي خلق به هللا الكون وعلى أساسه 
ْهُ وَن بِ ْلَحقِّس َوبِِه }:تساس المجتمعات، قال تعالى ٌَ ة  ْن َخلَْ َن  أُمَّت َوِممَّت

ْ ِ لُونَ  كما صح فً الحدٌث القدسً الذي ٌروٌه النبً صلى هللا  {ٌَ
ٌَّت َمِة َعلَى َمَن بِر ِمْن :"علٌه وسلم عن ربه أنه قال ْوَم اْل ِ ٌَ اْلُمْ ِسُطوَن 

ٌُْ ِسُطوَن فًِ  ِمٌن، الَّتِذٌَن  ٌَ ِه  ٌْ  َ ٌَ ْحَمِن، َوِكْلَ    ِمٌِن الرَّت ٌَ ُنوٍر ِعْنَ  
فمن أقسط فٌما ولً واجتهد ونصح فما علٌه " أَْالٌِِهْم َوفٌَِم  ُولُّظوا

ت  افَُّة وَكانت اْلُخُطوُب َواْلقُحوُط، َواْشَتدَّ ْت الدَّ من مبلم ولو َعمَّ
ُه :}اأْلََزَماُت بجمٌع أنواعها، ألن هللا جل وعبل ٌقول، وقوله الحق إِنَّت

ٌُِ ٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن    َ َ ْصبِْر َفإِنَّت هللاَّت ٌَ ِق َو ٌَ َّت ] {(90)َمْن 
بِْسَن ِمَن اْلَمِحٌِض ِمْن نَِس بُِكْم :}، وقال تعالى[90:ٌوسؾ ٌَ بًِ  َوالالَّت

ِحْ َن َوأُوَ ُت اأْلَْحَم ِ   ٌَ بًِ لَْم  ُ هُنَّت َثاَلَثُة أَْشهٍُر َوالالَّت إِِن اْرَ ْبُ ْم َفِ  َّت

ٌُْسًرا  ْجَ  ْ لَُه ِمْن أَْمِرِه  ٌَ  َ ِق هللاَّت ٌَ َّت َ ْ َن َحْملَهُنَّت َوَمْن  ٌَ ( 4)أََجلُهُنَّت أَْن 

ٌُْ ِلْم لَُه  َب  ِِه َو ٌِّس ٌَُكفِّسْر َعْنُه َس  َ ِق هللاَّت ٌَ َّت ُكْم َوَمْن  ٌْ ِ أَْنَزلَُه إِلَ َذلَِ  أَْمُر هللاَّت
من وصل إلى السلطة من كل فؤنصح . [5ـ4:الطبلق] {(5)أَْجًرا 

أن ٌعدل فً كل شًء، أو الشخصٌات المعتبر   اإلسبلمٌة األحزاب
 وٌجتهد فً العدل السٌاسً واإلجتماعً،  فهو أساس وسر كل نجاح

، كما أنصح من نجا من وال  األمر من الدول وضمان كل استقرار
ُضوا أنفسهم  ِة َوإاِلَّ َعرَّ ٌَّ ِع ْرفقُوا بِالرَّ ٌَ ْعِدلُوا َو ٌَ ْقِسُطوا َو ٌُ اإلسبلمٌة أن 
وأنظمتهم وشعوبهم إلى الدمار واالنفجار، وقد أجاد أبو الحسن علً 

األحكام " بن محمد بن حبٌب المعروؾ بالماوردي فً كتابه
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ٌعنً ولً ]والذي ٌلزمه : "حٌن قال" السلطانٌة واْلٌات الدٌنٌة
أحدها حفظ الدٌن على : من األمور العامة عشر  أشٌاء [األمر

أصوله المستقر  وما أجمع علٌه سلؾ األمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ 
ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبٌن له الصواب وأخذه بما ٌلزمه 

من الحقوق والحدود، لٌكون الدٌن محروسا من خلل واألمة ممنوعة 
تنفٌذ األحكام بٌن المتشاجرٌن وقطع الخصام بٌن : الثانً. من زلل

. المتنازعٌن حتى تعم النصفة، فبل ٌتعدى ظالم وال ٌضعؾ مظلوم
حماٌة البٌضة والذب عن الحرٌم لٌتصرؾ الناس فً : الثالث

المعاٌش وٌنتشروا فً األسفار آمنٌن من تؽرٌر بنفس أو مال، 
إقامة الحدود لتصان محارم هللا تعالى عن االنتهاك وتحفظ : والرابع

تحصٌن الثؽور بالعد  : حقوق عباده من إتبلؾ واستهبلك، والخامس
المانعة والقو  الدافعة حتى ال تظفر األعداء بؽر  ٌنتهكون فٌها 

جهاد من عاند : محرما أو ٌسفكون لمسلم أو معاهد دما، والسادس
اإلسبلم بعد الدعو  حتى ٌسلم أو ٌدخل فً الذمة لٌقام بحق هللا تعالى 

جباٌة الفًء والصدقات على : فً إظهاره على الدٌن كله، والسابع
: ما أوجه الشرع نصا واجتهادا من ؼٌر خوؾ وال عسؾ، والثامن
تقدٌر العطاٌا وما ٌستحق فً بٌت المال من ؼٌر سرؾ وال تقتٌر 

استكفاء األمناء وتقلٌد : تؤخٌر، التاسعقت ال تقدٌم فٌه وودفعه فً و
النصحاء فٌما ٌفوض إلٌهم من األعمال وٌكله إلٌهم من األموال، 

لتكون األعمال بالكفاء  مضبوطة واألموال باألمناء محفوظة، 
أن ٌباشر بنفسه مشارفة األمور وتصفح األحوال، لٌنهض : العاشر

بسٌاسة األمة وحراسة الملة، وال ٌعول على التفوٌض تشاؼبل بلذ  
أو عباد ، فقد ٌخون األمٌن وٌؽش الناصح، وقد قال هللا 

َن النَّت ِس }:تعالى ٌْ ٌـَـَ اُوُ  إِنَّت  َجَ ْلَن َ  َخلٌَِفًة فًِ اأْلَْرِض َف ْحُكْم َب
ٌُِ لَّت  َعْن َسبٌِِ  هللاِ  بِْع اْلَهَوى َف ، فلم [26 :ص] {بِ ْلَحقِّس َو َ َ  َّت

ٌقتصر هللا سبحانه على التفوٌض دون المباشر  وال عذره فً 
االتباع حتى وصفه بالضبلل، وهذا وإن كان مستحقا علٌه بحكم 
الدٌن ومنصب الخبلفة فهو من حقوق السٌاسة لكل مسترع، قال 

كلكم راع وكلكم مسإول عن :"النبً صلى هللا علٌه وسلم
هُ قلت  [...]"رعٌته َقاَل َرُسول هللا َصلى هللا َعلٌَه : َقالَ  ابن ُعَمر، أَنَّ
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ٌَّت ِِه، َف أْلَِمٌُر الِّذي َعلَى ":َوَسلم ُكلُّظُكْم َراٍع َوُكلُّظُكْم َمْسُبو ٌ َعْن َرِع
ِهْم َوُاَو َمْسُبو ٌ َعْنهُْم، والرج  راٍع َعلَى أا  بٌ ه  ٌْ النَّت ِس َراٍع َعلَ

واو مسبو  عنهم وامرأة الرج  راعٌة َعلَى بٌت زوجه  وول ا  
عنهم، وعب  الرج  راٍع َعلَى م   سٌ ه واو مسبو   واً مسبولة
ٌَّت ِهِ   4495)واللفظ له وأحمد  (2121) الحدٌث أخرجه مالك ".َعْن َرِع

األدب "وقس  (7138و5200و5188 و893)والبخاري  (5901و5167و
( 2928)وأبو داود  ((1829-)20)ومسلم  (214و212و206)" المفرد

وابن حبان  (1094)وابن الجارود فً المنتقى  (1705)والترمذي
واألوسط  (13863)والطبرانً فً المعجم الكبٌر (4491و 4489)
( 2951)وفً مسند الشامٌٌن  (450)وفً المعجم الصؽٌر  (3576)

المستخرج وأبو "وأبو عوانة فً  (2469)" شرح السنة"والبؽوي فً 
"   السنن الكبرى"والبٌهقً فً " حلٌة األولٌاء"نعٌم فً 

وفً  (8330و8235" )شعب اإلٌمان"وفً  (16637و14703)
 وابن األعرابً وابن المقرئ وؼٌرهم كثٌر، قلت (62)" اْلداب"

ولكً ٌتم السهر على تحقٌق هذه المسابل العشر التً ذكر الماوردي 
ال بد لولً األمر من اتباع نهج سلٌم واضح ٌجعل البطانة تهاب 

الوقوع فً الشبهات أحرى الوقوع فً المنهٌات المحرمة، وذلك أن 
المجتمعات العربٌة واإلسبلمٌة الٌوم تعٌش حالة من ضٌاع األخبلق 

" كٌفما تكونوا ٌولى علٌكم"والشٌم وضعؾ العقابد، وكما ٌقولون 
فالبطانة إنما هً ولٌد  هذه المجتمعات التً تتخبط فً متاهات 

البلأدرٌة والتٌه وضٌاع األخبلق والعقابد، ولذلك فإننا نقترح على 

 : حكام العرب والمسلمٌن حزمة من اإلصبلحات أهمها
 إنشاء مجالس للحسبة تتولى مؤمورٌة األمر بالمعروؾ والنهً /1

عن المنكر ومحاربة األخبلق الفاسد  من دعار  وخبلعة وسفور 
وتبرج وؼٌر ذلك من مساوئ األخبلق، كما ٌقوم بمحاربة التطفٌؾ 

 .فً المكاٌٌل والموازٌن
 إنشاء هٌبة مستقلة عن مجالس الحسبة تتولى محاربة الرشو  /2

والزبونٌة وأنواع المٌز العنصري والجنسً وؼٌر ذلك من الفساد 
فإنً عاٌشت شخصٌا أنواعا من الظلم المفرط فً توزٌع القطع 
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األرضٌة فً نواكشوط كنت شخصٌا أنا وربٌبة لً ومساكٌن جٌران 
 .لً ضحٌة لها بسبب الرشو  والزبونٌة والمحسوبٌة

 إنشاء مفتشٌات عامة للدولة أو تفعٌل ما هو موجود فً الدول /3
العربٌة واإلسبلمٌة بحٌث ٌقوم أعضاإها بتؤدٌة قسم الشرؾ أثناء 

القٌام بؤعمالهم بنزاهة وإخبلص بعٌدا عن المحسوبٌة والرشو  
 .والزبونٌة

 سن عقوبات صارمة وحازمة لردع كل من ٌخون هذا القسم /4
 .الشرفً تصل إلى السجن المإبد مع ؼرامات كبٌر 

 إنشاء هٌبة لئلصبلح اإلداري والمالً تقوم بتدرٌب الخرٌجٌن /5
وؼٌرهم ممن ٌطمحون إلى الترقٌة على قٌم الدولة الوطنٌة 

 . واألخبلق السامٌة
 إنشاء هٌبة لجمع الزكا  وصرفها على مستحقٌها وفق منهجٌة /6

تجعل بعض مصرفً الزكا  فً السنة األولى والمستفٌدٌن منها ممن 
ٌعطونها فً السنوات التالٌة بحٌث تصبح أدا  فعالة ال للتكافل 

 .االجتماعً فحسب، وإنما أدا  فعالة لمحاربة الفقر
 إنشاء معهد لتؤطٌر الخرٌجٌن الجامعٌٌن بؽٌة إدماجهم فً العمل /7

 .فً قطاع المعادن والصناعة والزراعة
 العناٌة بالمإسسات التعلٌمٌة اإلسبلمٌة وإدخال مواد تعلٌمٌة /8

تجعلها مثل نظٌراتها فً التعلٌم الثانوي والعالً وذلك بإدخال مواد 
 .القانون الدستوري واإلداري

بؽٌة  (المحاظر) إنشاء معهد لتؤطٌر خرٌجً التعلٌم األصلً /9

 .إدماجهم فً الحٌا  الحكومٌة والجهاز التنفٌذي
فالتعلٌم ـ كما ٌقولون ـ من المهد إلى " ضمان التعلٌم للجمٌع /10

اللحد، والرفع من شؤنه واتخاذ اإلجراءات البلزمة للرفع من 
مستواه، ألن تكوٌن الكادر البشري هو الضمان وصمام األمام 

للنهوض باألمم للرقً واالزدهار، فبل ٌجوز جعله حكرا على أحد 
 .وال على سن معٌنة، بل فلٌتنافس فٌه المتنافسون

وإذا قام اإلمام بما : "فصل" : الماوردي بعد نصه السابققالو 
ذكرناه من حقوق األمة فقد أدى حق هللا تعالى فٌما لهم وعلٌهم، 

والذي . الطاعة والنصر  ما لم ٌتؽٌر حاله: ووجب له علٌهم حقان
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أحدهما جرح فً : ٌتؽٌر به حاله فٌخرج به عن اإلمامة شٌبان
فؤما الجرح فً عدالته وهو الفسق . نقص فً بدنه: عدالته، والثانً

أحدهما ما تابع فٌه الشهو ، والثانً ما تعلق فٌه : فهو على ضربٌن
بشبهة، فؤما األول منهما فمتعلق بؤفعال الجوارح وهو ارتكابه 

بالمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكٌما للشهو  وانقٌادا للهوى، 
فهذا فسق ٌمنع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من 
انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم ٌعد إلى اإلمامة إال 

ٌعود إلى اإلمامة بعوده إلى : وقال بعض المتكلمٌن. بعقد جدٌد
العدالة من ؼٌر أن ٌستؤنؾ له عقد وال بٌعة لعموم والٌته ولحوق 

وأما الثانً منهما فمتعلق باالعتقاد . المشقة فً استبناؾ بٌعته
المتؤول بشبهة تعترض فٌتؤول لها خبلؾ الحق، فقد اختلؾ العلماء 

فذهب فرٌق منها إلى أنها تمنع من انعقاد اإلمامة ومن . فٌها

استدامتها وٌخرج بحدوثه منها ألنه لما استوى حكم الكفر بتؤوٌل 
وؼٌر تؤوٌل وجب أن ٌستوي حال الفسق بتؤوٌل وؼٌر تؤوٌل، وقال 

إنه ال ٌمنع من انعقاد اإلمامة وال ٌخرج به : كثٌر من علماء البصر 
                                                                           . منها كما ال ٌمنع من والٌة القضاء وجواز الشهاد 

أحدها نقص : وأما ما طرأ على بدنه من نقص فٌنقسم ثبلثة أقسام
فؤما . نقض التصرؾ: الحواس، والثانً نقص األعضاء، والثالث

قسم ٌمنع من اإلمامة، وقسم ال : نقص الحواس فٌنقسم ثبلثة أقسام
أحدهما : فؤما القسم المانع منها فشٌبان. ٌمنع منها، وقسم مختلؾ فٌه

: زوال العقل، والثانً ذهاب البصر، فؤما زوال العقل فضربان

أحدهما ما كان عارضا مرجو الزوال كاإلؼماء، فهذا ال ٌمنع من 
اإلمامة و ال ٌخرج منها، ألنه مرض قلٌل اللبس سرٌع الزوال، وقد 

والضرب . أؼمً على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً مرضه
الثانً ما كان الزما ال ٌرجى زواله كالجنون والخبل فهو على 

أحدهما أن ٌكون مطبقا دابما ال ٌتخلله إفاقة فهذا ٌمنع من : ضربٌن
عقد اإلمامة واستدامتها، فإذا طرأ هذا بطلت به اإلمامة بعد تحققه 

والقطع به، والضرب الثانً أن ٌتخلله إفاقة ٌعود بها إلى حال 
السبلمة فٌنظر فٌه، فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان اإلفاقة فهو 

كالمستدٌم ٌمنع من عقد اإلمامة واستدامتها وٌخرج بحدوثه منها، 
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وإن كان زمان اإلفاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد اإلمامة، 
واختلؾ فً منعه من استدامتها، فقٌل ٌمنع من استدامتها كما ٌمنع 

من ابتدابها فإذا طرأ بطلت به اإلمامة، ألن فً استدامته إخبلال 
بالنظر المستحق فٌه، وقٌل ال ٌمنع من استدامة اإلمامة وإن منع من 

عقدها فً االبتداء ألنه ٌراعى فً ابتداء عقدها سبلمة كاملة وفً 
وأما ذهاب البصر فٌمنع من عقد اإلمامة . الخروج منها نقص كامل

واستدامتها فإذا طرأ بطلت به اإلمامة ألنه لما أبطل والٌة القضاء 
ومنع من جواز الشهاد  فؤولى أن ٌمنع من صحة اإلمامة، وأما 

عشاء العٌن وهو أن ال ٌبصر عند دخول اللٌل فبل ٌمنع من اإلمامة 
فً عقد وال استدامة ألنه مرض فً زمان الدعة ٌرجى زواله، وأما 

ضعؾ البصر، فإن كان ٌعرؾ به األشخاص إذا رآها لم ٌمنع من 
اإلمامة، وإن كان ٌدرك األشخاص وال ٌعرفها منع من اإلمامة عقدا 

وقد أطال فً هذا الباب ولعله وافق إمام الحرمٌن  ".واستدامة
عند حدٌث أبً سعٌد الجوٌنً فقد نقل عنه النووي فً شرح مسلم 

ْوَم اْلِعٌِد  :الخدري رضً هللا عنه قال مسلم ٌَ ُل َمْن َبَدأَ بِاْلُخْطَبِة  أَوَّ
بَلِ  َمْرَوانُ  ِه َرُجٌل، َفَقالَ . َقْبَل الصَّ ٌْ بَل ُ َقْبَل اْلُخْطَبِة، َفَقالَ : َفَقاَم إِلَ : الصَّ

ِه َسِمْعُت : َقْد ُتِرَك َما ُهَنالَِك، َفَقاَل أَُبو َسِعٌدٍ  ٌْ ا َهَذا َفَقْد َقَضى َما َعلَ أَمَّ
قُولُ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ْرهُ »: َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌِّس  َ ٌُ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْل

ْسَ ِطْع َفبَِ ْلبِِه، َوَذلَِ  أَْ َ ُي  ٌَ ْسَ ِطْع َفبِلَِس نِِه، َفإِْن لَْم  ٌَ ِ ِه، َفإِْن لَْم  ٌَ بِ
( 11514و11460) قلت والحدٌث أخرجه أٌضا اإلمام أحمد .«اإْلٌَِم نِ 

وابن منده فً " حلٌة األولٌاء"وأبو نعٌم فً  (307)وابن حبان

والبٌهقً فً  (4157" )شرح السنة"والبؽوي فً  (181)" اإلٌمان"
َقاَل إَِماُم : ""شرح مسلم"قال النووي فً  (11513)" السنن الكبرى"

ِة أَْن ٌصد مرتكب الكبٌر   ٌَّ ِع ُسوُغ ِْلَحاِد الرَّ ٌَ ُ َو ِن َرِحَمُه هللاَّ ٌْ اْلَحَرَم
ْنَتِه اأْلَْمُر إِلَى َنْصِب قَِتاٍل َوَشْهِر ِسبَلٍح إ ٌَ ْنَدفِْع َعْنَها بَِقْولِِه َما لَْم  ٌَ ن لَْم 

ْلَطاِن َقاَل َوإَِذا َجاَر َوالًِ  َفإِِن اْنَتَهى اأْلَْمُر إِلَى َذلَِك َرَبَط اأْلَْمَر بِالسُّ
ْنَزِجْر ِحٌَن ُزِجَر َعْن ُسوِء َصنٌِِعِه  ٌَ اْلَوْقِت َوَظَهَر ُظْلُمُه َوَؼْشُمُه َولَْم 

َواُطُإ َعلَى َخْلِعِه َولَْو بَِشْهِر اأْلَْسلَِحِة  بِاْلَقْوِل َفؤِلَْهِل اْلَحلِّ َواْلَعْقِد التَّ
ِن َوَهَذا الَِّذي َذَكَرهُ ِمْن َخْلِعِه  ٌْ َوَنْصِب اْلُحُروِب َهَذا َكبَلُم إَِماِم اْلَحَرَم
ٌَُخْؾ ِمْنُه إَِثاَر ُ َمْفَسَدٍ   َؼِرٌٌب َوَمَع َهَذا َفهَُو َمْحُموٌل َعلَى َما إَِذا لَْم 
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قلت انطلق النووي رحمه هللا تعالى وإٌانا فً تعلٌقه من / هـ." أَْعَظمَ 
الضرر ٌزال بما هو : "المخصصة بقاعد " الضرر ٌزال"قاعد  

فإذا كان أهل الحل والعقد " مثله أو بما هو دونه ال بما هو أعظم منه
ال ٌستطٌعون خلع الوالً إال بنصب السبلح والحروب فٌحرم حٌنبذ 

 .ذلك كما سنبٌن ذلك أكثر فً فصل الظلم
                                                          

لَُي الصَّت لُِح َمَع ُو َ : الفص  الث نً َي َ َ  َم َ السَّت ٌْ                ْمِر أْلَ  اةِ َك

إن هللا جل وعبل أوجب طاعة وال  األمر وتواترت األحادٌث على 

 .ذلك ووقع علٌه إجماع األمة كما سنبٌن ذلك من خبلل هذا المجهود

أرٌد أن أنصح الجمٌع بالتذكر ، فؤقول إن الصحابة رضوان هللا 

علٌهم أفضل منا بكثٌر، وكذلك التابعٌن وتابعً التابعٌن، نسؤل هللا 

أن ٌحشرنا مع النبٌبٌن والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن وحسن 

 وهم ٌقٌنا  من هإالء أو أكثر حظا من أن ٌكونوا من .أولبك رفٌقا

ُر النَّت ِس َقْرنًِ ُثمَّت »: هإالء، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌْ َخ

لُوَنهُمْ  ٌَ لُوَنهُْم ُثمَّت الَّتِذٌَن  ٌَ ُر اْل ُُروِن َقْرنًِ »وفً رواٌة « الَّتِذٌَن  ٌْ َخ

لُوَنُه، ُثمَّت الَّتِذٌنَ  الَّتِذي ُبِ ْثُت فٌِِه ُثمَّت الَّتِذٌنَ  لُوَنهُ  ٌَ الحدٌث متواتر، « ٌَ

ما جاء من " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"وقد بٌنت فً كتابً 

نقل الحافظ ابن القطان الفاسً عن نوادر : اإلجماع فً ذلك، ومنه

أجمعوا أن السمع والطاعة واجبة ألبمة المسلمٌن »: اإلجماع أنه قال

وأجمعوا على أن كل من ولً شٌبا من أمورهم عن رضى أو ؼلبة 

واشتدت وطؤته من بر وفاجر ال ٌلزمهم الخروج علٌهم بالسٌؾ 

جاروا أو عدلوا، وأجمعوا على أن ٌجٌرهم العدو وٌحج معهم البٌت 

« وتدفع إلٌهم الصدقات إذا طلبوها وتصلى معهم الجمع واألعٌاد

وأجمع المسلمون من »: ونقل ابن القطان الفاسً أٌضا عن الوصول

أهل السنة على أن من ولً أمور المإمنٌن على رضى منهم أو 

. «ؼلبة فاشتدت وطؤته كان عدال أو فاجرا ال ٌلزمهم الخروج علٌه
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َه  الَّتِذٌَن » :قال جل وعبل :أصلنا هذه اإلجماعات قابلٌنقد و ٌُّظ َ ـؤ ٌَ

ُسو َ َوأُْولًِ األَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َ َن َزْعُ ْم  َ َوأَِطٌُ وا الرَّت آَمُنوا أَِطٌُ وا هللاَّت

ْوِم  فًِ ٌَ ِ َواْل ُسوِ  إِْن ُكنُ ْم ُ ْإِمُنوَن بِ ّلِلَّت ِ َوالرَّت وهُ إِلَى هللاَّت ٍء َفُر ُّظ ًْ َش

وأخرج البخاري ومسلم و أبو داود والنسابً وابن  [.59النساء ]«ااِخرِ 

ماجه والخطٌب البؽدادي عن أبً هرٌر  رضً هللا عنه عن النبً 

َمْن أََط َعنًِ َفَ ْ  أََط َع هللاَ َوَمْن »: صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

ْ ِص  ٌَ ٌُِطع اأْلَِمٌَر َفَ ْ  أََط َعنًِ َوَمْن  َعَص نًِ َفَ ْ  َعَصى هللاُ َوَمْن 

وأخرجه الطٌالسً وأحمد والخطٌب البؽدادي « اأْلَِمٌَر َفَ ْ  َعَص نًِ

والبخاري والبؽوي عن أنس رضً هللا عنه؛ وفً رواٌة أخرى 

لمسلم وابن ماجه والطٌالسً والبؽوي عن أبً ذر رضً هللا عنه 

ًٌّ   إِنَّت َخلٌِلًِ أَْوَص نًِ أَْن أَْسَمَع َوأُِطٌَع َوإِْن َك َن َعْبً ا»: قال َحَبِش

ع اأْلَْطَرايِ  ًٌّ  َكؤَّنً َرْأَسُه َزبٌَِبة»: وعند األول« ُمَج َّت « َولَْو َحَبِش

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 

قال رسول هللا : وأحمد والبؽوي عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال

على المرء المسلم السمع والطاعة فٌما أحب »: صلى هللا علٌه وسلم

وأخرج أحمد  .«أو كره إال أن ٌإمر بمعصٌة فبل سمع وال طاعة

والبٌهقً " الكبٌر"والدارمً والبخاري ومسلم والطبرانً فً 

قال رسول هللا صلى : والبؽوي عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال

ُه َمْن »: هللا علٌه وسلم ْصبِْر، َفإنَّت ٌَ ْكَراُه َفْل ٌَ ًب   ٌْ َمْن َرأَى ِمْن أَِمٌِرِه َش

ة ٌَّت َ  ُه َج ِالِ ٌْ وأخرج البخاري  «.َف َرَق اْلَجَم َعَة ِشْبًرا َفَم َت، َفَم

ومسلم وابن ماجه والبٌهقً والبؽوي عن حذٌفة بن الٌمان رضً هللا 

ِه َوَسلَّتَم »: عنهما قال ٌْ ْسؤَلُوَن َرُسو َ هللاِ َصلَّتى هللاُ َعلَ ٌَ َك َن النَّت ُس 

ٌُْ ِرَكنًِ، َف ُْلتُ  رِّس َمَخ َفَة أَْن  ِر َوُكْنُت أَْسؤَلُُه َعِن الشَّت ٌْ ٌَ  : َعِن اْلَخ

ِر، َفَه ْ َبْ َ   ٌْ ٍة َوَشرٍّي َفَج َءَن  هللاُ بَِهَذا اْلَخ ٌَّت َرُسو َ هللاِ، إِنَّت  ُكنَّت  فًِ َج ِالَ

ِر ِمْن َشرٍّي  َفَ   َ  ٌْ رٍّي  : َاَذا اْلَخ ٌْ رِّس ِمْن َخ َنَ ْم، قُْلُت َا ْ َبْ َ  َذلَِ  الشَّت

ِر »: ، قُْلُت َوَم  َ َخُنُه  َق  َ «َنَ ْم َوفٌِِه َ َخنٌ »: َق  َ  ٌْ ْسَ نُّظوَن بَِ  ٌَ َقْوٌم 
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ِر َاْ ًٌِ، َ ْ ِرُي ِمْنهُْم َوُ ْنِكرُ  ٌْ ْهَ ُ وَن بَِ  ٌَ ، قُْلُت َا ْ َبْ َ  «ُسنَّت ًِ، َو

ِر ِمْن َشرٍّي  َق  َ  ٌْ م، َمْن أََج َبهُْم »: َذلَِ  اْلَخ َنَ ْم، ُ َع ةٌ َعلَى أَْبَواِ  َجَهنَّت

َه ] ٌْ ٌَ  َرُسو َ هللاِ ِصْفهُْم لََن ، َق  َ « َقَذفُوهُ فٌَِه  [إِلَ َنَ ْم، َقْوٌم »: َف ُْلُت 

َف ْلَزْم َجَم َعَة : قُْلُت َفَم  اْلَ َم   َق  َ ] «ِمْن ِجْلَ  َِن  ٌَِ َكلَّتُموَن بِؤَْلِسَن َِن 

ُكْن : قُْلتُ  [اْلُمْسلِِمٌَن َوإَِم َمهُمْ  ٌَ : َو َ إَِم ٌم  َق  َ [ لَهُْم َجَم َعةٌ ]َفإِْن لَْم 

َف ْعَ ِز ْ  ِْلَ  اْلفَِرَق ُكلَّتَه ، َولَْو أَْن َ ُ ضَّت َعلَى أَْصِ  َشَجَرٍة، َح َّتى »

فتح الرب : "وقد أخرجنا فً كتابنا« َوأَْنَت َعلَى َذلِ َ  ٌُْ ِرَكَ  اْلَمْوتُ 

فٌما ٌخص بوجوب طاعة من واله " الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

أحادٌث األمر : 138: هللا أمر المسلمٌن الحدٌث المتواتر التالً، قلنا

بالطاعة لؤلبمة والنهً عن الخروج علٌهم، تفرد بها الحافظ أبو 

من " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر: "جعفر الكتانً فً كتابه

ذكر أبو الطٌب القنوجً فً »: دون دلٌل وال تخرٌج، واكتفى بقوله

أنها " العبر  مما جاء فً الؽزو والشهاد  والهجر "تؤلٌؾ سماه 

طاعة األبمة واجبة إال فً معصٌة هللا باتفاق »: متواتر  ونصه

السلؾ الصالح لنصوص الكتاب العزٌز واألحادٌث المتواتر  فً 

وجوب طاعة األبمة وهً كثٌر  جدا وال ٌجوز الخروج على 

طاعتهم بعدما حصل االتفاق علٌهم ما أقاموا الصبل  ولم ٌظهروا 

إلى ؼٌر ذلك من االستشهاد بنصوص القنوجً، قلت « كفرا بواحا

وقد تقدمت مسابل اإلجماع فً الباب التً ذكرها الحافظ ابن القطان 

االقناع فً "هـ فً سجلماسه فً كتابه 628الفاسً المتوفى سنة 

اإلشعاع واإلقناع بمسابل "وقد خرجناها فً كتابنا " اإلجماع

فتح الرب "وأصلنا هذه اإلجماعات هناك وكذلك فً كتابنا " اإلجماع

العرباض بن  /1: كما ٌلً رواها" الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

ْمِع َوالطَّت َعةِ »: سارٌة رضً هللا عنه وفٌه ُكْم بِ لسَّت ٌْ َر  َعلَ َوإِْن َ ؤَمَّت

 ًٌّ ُكْم َعْبٌ  َحَبِش ٌْ معاذ بن جبل  /2 .أخرجه أبو داود والترمذي« َعلَ

َفؤَمَّت  َمْن اْبَ َ ى َوْجَه هللاِ، َوأََط َع اإْلَِم َم َوأَْنَفَق »رضً هللا عنه وفٌه 
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 .أخرجه ابن حبان« اْلَكِرٌَمَة َواْجَ َنَ  اْلَفَس َ  َفإِنَّت َنْوَمُه َوَنْبَهَ ُه أَْجرٌ 

آُمُرُكْم أَْن َ ْ ُبُ وا هللاَ َو َ »: أبو هرٌر  رضً هللا عنه وفٌه /3

قُوا َوأَْن  ًب  َوأَْن َ ْ َ ِصُموا بَِحْبِ  هللاِ َجِمًٌ   َو َ َ َفرَّت ٌْ ُ ْشِرُكوا بِِه َش

ُكْم أَْمَرُكمْ  ٌْ زٌد بن  /4 .أخرجه ابن حبان« ُ ِطٌُ وا َمْن َو َّتهُ هللاُ َعلَ

ِهنَّت َقْلُ  ُمْسلٍِم أََبً ا»: ثابت وفٌه ٌْ ٌَُ  ُّظ َعلَ إِْخالَُص : َثالَُث ِخَص ٍ   َ 

أخرجه ابن « اْلَ َمِ  ّلِِلِ، َوُمَن َصَحُة ُو َِة اأْلَْمِر، َولُُزوُم اْلَجَم َعةِ 

جامع "أخرجه ابن عبد البر فً : ابن مسعود /5.حبان وابن عبد البر

ابن عبد البر وفً لفظ للبخاري وابن : أنس /6. "بٌان العلم وفضله

ًٌّ َكؤَنَّت »ماجه  ُكْم َعْبٌ  َحَبِش ٌْ َرْأَسُه  اْسَمُ وا َوأَِطٌُ وا َوإِن اْسُ ْ ِم َ َعلَ

ابن عبد البر : أبو موسى األشعري/ 7 .وقد تقدم نصه كامبل« َزبٌَِبةٌ 

أخرجه أبو داود : أبو بكر  الثقفً /8."جامع بٌان العلم وفضله"فً 

سلٌم بن عامر رضً هللا  /9 .الطٌالسً واإلمام أحمد فً مسندٌهما

ُكْم، َوَصلُّظوا َخْمَسُكْم، َوُصوُموا َشْهَرُكْم، »: عنه وفٌه ا َّت ُوا هللاَ َربَّت

ُكمْ  َة َربِّس وا َزَك َة أَْمَوالُِكْم َوأَِطٌُ وا َذا أَْمِرُكْم، َ ْ ُخلُوا َجنَّت أخرجه « َوأَ ُّظ

: أبو أمامة باللفظ الذي قبله /10.أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم

: وابل بن حجر بلفظ /11 .أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم

َم » ُكْم َم  ُحمِّس ْ  اْسَمُ وا َوأَِطٌُ وا، َفإِنَّت ٌْ ِهْم َم  ُحمِّس ُ ُ مْ َعلَ ٌْ رواه « وا َوَعلَ

: وقد تقدم لفظه: ابن عمر رضً هللا عنهما /12.مسلم والترمذي

أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن 

أخرجه أحمد : ابن عباس رضً هللا عنهما /13 .ماجه والبؽوي

والبٌهقً " الكبٌر"والبخاري ومسلم والدارمً والطبرانً فً 

حذٌفة بن الٌمان رضً هللا  /14 .والبؽوي وقد تقدم نصه كامبل

عنهما أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والبٌهقً والبؽوي وقد 

تقدم نصه كامبل، فتبٌن تواتر الحدٌث إال أن تواتره معنوي ال لفظً 

إال أنه لما كان تؤصٌبل إلجماعات تكاد تكون متٌقنة فإنها تبٌن 

وذلك ألن ٌوما من  قلت .وجوب الطاعة لمن واله هللا أمر المسلمٌن
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جور السلطان أفضل من سنة ببل سلطان، وال أمٌر، وإن الدول التً 

عرفت فتنا تمثلت فً خروج جماعات على ذوي األمر لتشهد على 

فكم من دم سفك فً بعض الدول المسلمة وقد جاء فً . هذه المسلمة

الحدٌث المتواتر الذي خطب به الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

المسلمٌن فً حجة الوداع عند مسجد الخٌؾ بمنى حٌث قال صلى 

َوأَْعَراَ ُكْم  أَ َ إِنَّت ِ َم َءُكْم َوأَْمَوالَُكمْ »: هللا علٌه وسلم ٌوم النحر

ْوِمُكْم َاَذا [َوأَْبَش َرُكمْ ] ٌَ ُكْم َحَراٌم فًِ  ٌْ فتح "خرجناه فً كتابنا « َعلَ

قال :حدٌث ـ150 :كما ٌلً" الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

إِنَّت ِ َم َءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَ ُكْم ":رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

ْوِمُكْم َاَذا فًِ َبلَ ُكْم َاَذا ٌَ ُكْم َحَراٌم َك ٌْ عن أبً بكر  :  ونصه"َعلَ

رضً هللا عنه  أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خطبهم ٌوم 

ْوٍم َاَذا »" :النحر فً حجة الوداع فقال ٌَ ُ : ، قُْلَن «أََ ْ ُروَن أَيُّظ  هللاَّت

ِر اْسِمِه، َق  َ  ٌْ ٌِه بَِ  ٌَُسمِّس ُه َس نَّت
: َوَرُسولُُه أَْعلَُم، َفَسَكَت َح َّتى َلَننَّت  أَ

ْحِر » ْوَم النَّت ٌَ َس  ٌْ ُ : ، قُْلَن «أَيُّظ َشْهٍر َاَذا »:َبلَى، َق  َ : قُْلَن « أَلَ هللاَّت

ِر اْسِمِه، َفَ   َ  ٌْ ٌِه بَِ  ٌَُسمِّس ُه َس نَّت
َوَرُسولُُه أَْعلَُم، َفَسَكَت َح َّتى َلَننَّت  أَ

ِة » َس ُذو الَحجَّت ٌْ ُ : قُْلَن « أَيُّظ َبلٍَ  َاَذا »َبلَى، َق  َ : ، قُْلَن «أَلَ هللاَّت

ِر اْسِمِه، َق  َ  ٌْ ٌِه بَِ  ٌَُسمِّس ُه َس نَّت
َوَرُسولُُه أَْعلَُم، َفَسَكَت َح َّتى َلَننَّت  أَ

َسْت بِ ْلَبْلَ ِة الَحَراِم » ٌْ َفإِنَّت ِ َم َءُكْم َوأَْمَوالَُكْم »: َبلَى، َق  َ : قُْلَن « أَلَ

ْوِمُكْم َاَذا، فًِ َشْهِرُكْم َاَذا، فًِ َبلَِ ُكْم َاَذا،  ٌَ ُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة  ٌْ َعلَ

ُكْم، أََ  َا ْ َبلَّتْ ُت  ْوِم َ ْلَ ْوَن َربَّت ٌَ اللَّتهُمَّت »:َنَ ْم، َق  َ : ، َق لُوا«إِلَى 

َبلِّسِغ الشَّت ِاُ  الَ  بَِ ، َفُر َّت ُمَبلَّتٍغ أَْوَعى ِمْن َس ِمٍع، َفاَل  ٌُ اْشَهْ ، َفْل

ْ ِرُ  َبْ ُ ُكْم ِرَق َ  َبْ ٍض [177:ص]َ ْرِجُ وا َبْ ِ ي  ٌَ  « ُكفَّت ًرا، 

أخرجه : أبً بكرة الث فًـ 1:أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وؼٌرهم عن

 والنس بً فً الكبرى وابن حب ن والبخ ري ومسلموابن أبً شٌبة وال ارمً أحم  

البخ ري ومسلم وكذل  أحم  وأخرجه : ج بر بن عب  هللا من ح ٌثه الطوٌ ـ 2.والبزار

وابن م جه وابن أبً شٌبة  ابن حب ن والطح وي فً مسلم وأبو  او  والنس بً ال ارمً و

ابن أبً شٌبة أخرجه : عمرو بن األحوصـ 3.شرح م  نً ااث ر وفً شرح مشك  ااث ر
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أخرجه : ابن عمرـ 4. والنس بً فً الكٌرى وابن م جه والطبرانً فً الكبٌرال رمذيو

.  وعب  بن حمٌ  والطبرانً فً الكبٌر والبزار وأبو ٌ لىابن م جهالروٌ نً والبخ ري و

: أبو حرة الن  شًـ 6. والبزارابن م جهالح رث والبخ ري وأخرجه : ابن مس و ـ 5

ول له "ج مع المس نٌ  والسنن"ابن كثٌر فً: ع صم بن الحكمـ 7 .أخرجه أحم  بن حنب 

ج مع "أحم  وعنه ابن كثٌر فً :  األشج ًُنبٌط بن َشرٌطـ 8 .ن له من مسن  أحم 

ابن كثٌر فً ج مع : أبً س ٌ  الخ ريـ 9.والنس بً فً الكبرى" .المس نٌ  والسنن

وق   فً " كشي األس  ر"المس نٌ  والسنن عن أحم  وأخرجه البزار وعنه الهٌثمً فً

 .ح ٌث أبً س ٌ  رواه ابن م جه و رواه البزار ورج له رج   الصحٌح: "مجمع الزواب 

اُء ْبُن َخ لِِ  ْبِن َاْوَذةَ  ـ10.قلت والطح وي فً شرح م  نً ااث ر أحم  : الكالبًاْلَ  َّت

ِم ْبِن َعْمٍرو ـ11. والروٌ نً وابن أبً شٌبة والطبرانً فً الكبٌر ٌَ أحم  :  الس  يِحْذ

أخرجه : ـ ابن عب س12.والنس بً فً الكبرى وابن خزٌمة والطبرانً فً الم جم الكبٌر

ح ثنً من : ـ أبو ن رة، ق  13. البخ ري وابن خزٌمة والطبرانً فً الم جم الكبٌر

ٍر، ـ 14.أخرجه أحم  والح رث: شه  خطبة النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌْ ًُّظ ْبُن ُحَج َمْخِش

أخرجه : ـ الح رث بن عمرو15.أخرجه الح رث والطبرانً فً الم جم الكبٌر: َعْن أَبٌِهِ 

أخرجه أحم  : ـ أبو غ  ٌة الجهن16ً.أحم  وابن أبً شٌبة والطبرانً فً الم جم الكبٌر

ـ عب  هللا بن الزبٌر 18.أخرجه ابن أبً شٌبة: ِحَبَرَة اْلَح ِرثـ 17.والطبرانً فً الكبٌر

الطبرانً فً الم جم : البراء وزٌ :20 و19.الطبرانً فً الم جم الكبٌر: عن أبٌه

: ـ عم ر بن ٌ سر22.أخرجه الطبرانً فً الم جم الكبٌر: ـ سراء بنت نٌه ن21.الكبٌر

أخرجه أبو ٌ لى : ـ أبً عثم ن عمرو بن م ب 23.أخرجه أبو ٌ لى الموصلً

َة  ـ24.الموصلً ، َق  َ بت شراحٌ  ُمرَّت ًَّت َثنًِ َرُج ٌ : اْلَهْمَ انِ من أصح   النبً صلى هللا َح َّت

أخرجه ابن أبً شٌبة والنس بً فً الكبرى والح وي فً شرح م  نً ااث ر : علٌه وسلم

البزار ورواه أبو م  وٌة عن األعمش عن أبً : أبً ارٌرة ـ25. وفً شرح مشك  ااث ر

عن أحم  بن حنب  ف بٌن  وا ر الح ٌث " ج مع المس نٌ  والسنن"ابن كثٌر فً : ارٌرة

فخرجن ه وإن ك ن لم ٌسب ن  إلى  خرٌجه أح  من أا  الصن ة والحم  ّلِل و  ألن أن 

 منه  إسن  ان م فق علٌهم  خمسة وعشرٌن إسن  اأح ا سٌط ن فً  وا ره ألنه ج ء من 

واذا او الشرط الذي انطل ن  منه فً الم  مة وهللا نسؤ  أن ٌس   خط ن  وٌه ٌن  إلى 

ج  ة الطرٌق وٌج لن  من الذٌن ٌ مسكون ب لسنة عن  فس   األمة مع النطق عن  النزع 

         .قلت ل   الك  نً أخرجه فً ك  به نلم الم ن ثر. ب لشه   ٌن آمٌن ٌ  ر  ال  لمٌن

َرَ ، َقالَ  :كما ثبت عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال ٌْ بًِ ُهَر
: َعْن أَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َ  َ َح َسُ وا، َوَ  َ َن َجُشوا، » :َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِع َبْ ٍض، َوُكوُنوا  ٌْ بِْع َبْ ُ ُكْم َعلَى َب ٌَ َوَ  َ َب َغُ وا، َوَ  َ َ اَبُروا، َوَ  
ْخُذلُُه، َوَ   ٌَ ْللُِمُه َوَ   ٌَ ِعَب َ  هللاِ إِْخَواًن  اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم، َ  

ْ َوى َا ُاَن  ْح ُِرهُ ال َّت اٍت « ٌَ ٌُِشٌُر إِلَى َصْ ِرِه َثاَلَث َمرَّت بَِحْسِ  »َو
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ْح َِر أََخ هُ اْلُمْسلَِم، ُك ُّظ اْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِِم  ٌَ رِّس أَْن  اْمِرٍئ ِمَن الشَّت
مسلم أحمد وعبد بن حمٌد و أخرجه «َحَراٌم، َ ُمُه، َوَم لُُه، َوِعْرُ هُ 

وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار والشهاب القضاعً 
ًَ  .موؼٌره ِ ْبَن ُعَمَر َرِض َعِن اْبِن ِشَهاٍب أَنَّ َسالًِما أَْخَبَرهُ أَنَّ َعْبَد هللاَّ

ُ َعْنهَُما، أَْخَبَرهُ  ِه َوَسلََّم َقالَ : هللاَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ الُمْسلُِم » :أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ٌُْسلُِمهُ  ْللُِمُه َو َ  ٌَ ُ ،أَُخو الُمْسلِِم  َ   َوَمْن َك َن فًِ َح َجِة أَِخٌِه َك َن هللاَّت

ُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن  َج هللاَّت َج َعْن ُمْسلٍِم ُكْرَبًة، َفرَّت فًِ َح َج ِِه، َوَمْن َفرَّت
ٌَ َمةِ  ْوِم ال ِ ٌَ ( (2580 - )58)ومسلم  (2442)أخرجه البخاري  «ُكُرَب ِت 

        . وؼٌرهم (169)والشهاب القضاعً  (1426)والترمذي
َعْن أم المإمنٌن أُمِّ َسلََمَة، وأخٌرا عن  حذٌفة رضً هللا عنهما، و

ُه  ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ِه َوَسلََّم، َعِن النَّ ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َزْوِج النَّ

ُكْم أَُمَراُء، َفَ ْ ِرفُوَن َوُ ْنِكُروَن، َفَمْن َكِرَه َفَ ْ  " :َقالَ  ٌْ ٌُْسَ ْ َم ُ َعلَ ُه  إِنَّت

ًَ َوَ  َبعَ  ٌَ  َرُسو َ : ، َق لُوا"َبِرَئ، َوَمْن أَْنَكَر َفَ ْ  َسلَِم، َولَِكْن َمْن َرِ 

أَْي َمْن َكِرَه بَِقْلبِِه َوأَْنَكَر ، "َ ، َم  َصلَّتْوا: "هللاِ، أََ  ُنَ   ِلُهُْم  َق  َ 

َرَ ،  ((1854 - )63 (1854 - )62)أخرجه مسلم. بَِقْلبِهِ  ٌْ بًِ ُهَر
َعْن أَ

ِه َوَسلَّمَ  :َقالَ  ٌْ َ  َ َح َسُ وا، َوَ  " :َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِع  ٌْ بِْع َبْ ُ ُكْم َعلَى َب ٌَ َ َن َجُشوا، َوَ  َ َب َغُ وا، َوَ  َ َ اَبُروا، َوَ  

ْللُِمُه َوَ   ٌَ َبْ ٍض، َوُكوُنوا ِعَب َ  هللاِ إِْخَواًن ، اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم، َ  

ْ َوى َا ُاَن  ْح ُِرهُ ال َّت ٌَ ْخُذلُُه، َوَ   اٍت " ٌَ ٌُِشٌُر إِلَى َصْ ِرِه َثاَلَث َمرَّت َو

ْح َِر أََخ هُ اْلُمْسلَِم، ُك ُّظ اْلُمْسلِِم َعلَى " ٌَ رِّس أَْن  بَِحْسِ  اْمِرٍئ ِمَن الشَّت

( (2564 - )32)أخرجه مسلم " اْلُمْسلِِم َحَراٌم، َ ُمُه، َوَم لُُه، َوِعْرُ هُ 

وأخرجه مالك والبخاري ومسلم مقتصرا على الشطر األول من 

َعْن و. الحدٌث، كما أخرجه ابن حبان والبزار وأبو ٌعلى وؼٌرهم

صلى هللا - َقاَل َرُسوُل هللاِ : َقالَ - رضً هللا عنه - أََنِس ْبِن َمالٍِك 

ٌُِح ُّظ لَِنْفِسهِ " :علٌه وسلم ٌُِح َّت أِلَِخٌِه َم   ى  ٌُْإِمُن أََحُ ُكْم َح َّت   َ ".

( (1599-)107)ومسلم  (13)والبخاري  (13963)أخرجه أحمد 
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والدارمً  (5039و5017و5016)والنسابً  (2515)والترمذي 

.  وؼٌرهم (2782)

وبعد ما تبٌن فضل الصحابة والتابعٌن آن لنا أن نبحث عن مواقفهم 

من وال  األمر الذٌن لم ٌطبقوا الشرع وامتازوا بالفسوق والعصٌان 

كاألموٌٌن والعباسٌٌن، ولن نطٌل األمثلة لكثرتها وضٌق الوقت على 

من خبلل هذه - سردها؛ وإنما نسعى من وراء هذه األمثلة كلها 

َوأَْن  أَْن  َ ُنَن ِزع اأْلَْمَر أَْالَهُ »: ألنها كانت تطبٌقا لحدٌث- العجالة 

كانوا ٌنقادون لكل أمٌر لم ٌصرح «  َ َنَخ ي فًِ اْلَحقِّس لَْوَمَة  َبِمٍ 

بالكفر البواح حتى الحجاج بن ٌوسؾ وال ٌكتمون الحق أٌنما كانوا 

مهما كلفهم ذلك من معاتبة الحكام وٌصرون على اتباع السنة أٌنما 

                                      :كانوا فكانوا هدا  مهتدٌن

: عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضً هللا عنهما: المثال األول (1

فً رده على " منهاج السنة"أخرج شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً كتابه 

المعروؾ مثل ما روى مسلم فً صحٌحه عن : "الرافضً حٌث قال

جاء عبد هللا بن عمر إلى عبد هللا بن مطٌع حٌن كان من : نافع، قال

اطرحوا ألبً عبد : أمر الحر  ما كان زمن ٌزٌد بن معاوٌة، فقال

إنً لم آتك ألجلس، أتٌتك ألحدثك حدٌثا : الرحمن وساد ، فقال

َمْن : "سمعته ٌقول: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقوله

َس  ٌْ َة لَُه، َوَمْن َم َت لَ ٌَ َمِة  َ ُحجَّت ْوَم اْل ِ ٌَ ًَ هللاَ  ً ا ِمْن َط َعٍة لَ ِ ٌَ َخلََع 

ةً  ٌَ َ ًة َج ِالِ ٌْ َ ٌة، َم َت َم ٌْ وهذا حدٌث حدث  [3/1478مسلم ]" فًِ ُعُن ِِه َب

به عبد هللا بن عمر لعبد هللا بن مطٌع بن األسود لما خلعوا طاعة 

أمٌر وقتهم ٌزٌد، مع أنه كان فٌه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو 

وهم، وفعل بؤهل الحر  أمورا منكر ، فعلم أن هذا الحدٌث دل على 

ما دل علٌه سابر األحادٌث اْلتٌة، من أنه ال ٌخرج على وال  أمور 
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 فإن لم ٌكن مطٌعا لوال  األمور مات مٌتة جاهلٌة ،المسلمٌن بالسٌؾ

  .              انتهى االستشهاد" 

ابن آخر مشهد شهده على فً هذه العجالة نرى ضرور  التنبٌه كما 

الطاؼٌة الحجاج بن ٌوسؾ فً آخر حجة عمر رضً هللا عنهما مع 

 كان الحجاج ٌرؼب فً تؤخٌر وقت الصبل  عند عرفة وقد روى .له

محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد هللا بن عمر عن ابن 

عمر رضً هللا عنهما أنه قال للحجاج بن ٌوسؾ لما سؤله عن وقت 

الَةِ »: الصبل  عند عرفة ْر بِ لصَّت َة َفَهجِّس نَّت فجمع « إِنَّت ُكْنَت ُ ِرٌُ  السُّظ

وهذا هو الذي ٌسمى التهجٌر « الظهر والعصر فً أول وقت الظهر

عندهم وقد صلى ابن عمر ومن حضر من الصحابة مع الحجاج بن 

ٌوسؾ واألدهى واألمر من ذلك كله أنهم لما انطلقوا إلى الوقوؾ 

أصر عبد هللا بن عمر بؤن ٌقؾ حٌث وقؾ رسول هللا صلى هللا 

علٌه وسلم وقد تعود على الوقوؾ فً ذلك المكان فؤمر الحجاج أحد 

عمبلبه أن ٌنفر به ناقته مرتٌن أو ثبلث مرات وعند المر  األخٌر  

أعطاه قادوما مسمما فضرب بها ابن عمر على الرجل فكانت تلك 

الضربة سبب وفا  ابن عمر رضً هللا عنهما بعٌد أداء فرٌضة 

الحج وقد جاءه الحجاج ٌزوره وٌتؤسؾ وٌوعد بمعاقبة الجانً إذا 

عرفوه، لكن ابن عمر رضً هللا عنهما ظل متمسكا بالسنة فً 

التعامل مع الحكام بالطاعة لهم ابتؽاء مرضا  هللا ال خوفا منهم وال 

طمعا فٌما عندهم وانظر قصته فً الكتب التً ذكرت ذلك كالتمهٌد 

لما فً الموطإ من المعانً واألسانٌد ألبً عمر ٌوسؾ بن عبد البر 

فً المجلد الخامس والمجلد السابع عشر والكتب التً تعرضت 

                                                          .لمناقب ابن عمر رضً هللا عنهما 
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عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه كان هو اْلخر : المثال الثانً (2

قدو  ٌحتذى بها فً اتباع السنة والتزام الجماعة وقد طبق مع 

                                                          .«ففروا إلى هللا»: الصحابة قوله جل وعبل

وكذلك أبو سعٌد الخدري رضً هللا عنه مثل عبد هللا بن عمر  (3

وعبد هللا بن عباس عاشوا فً ظل األموٌٌن وأطاعوهم وسمعوا لهم 

ألنهم فضلوا ذلك على الفتن، فً حٌن كان األموٌون ٌسبون علٌا 

كرم هللا وجهه فً خطبهم الرسمٌة، فكان الناس ٌتؤخرون عن خطبة 

الجمعة وٌستعجلون عن خطبة العٌدٌن فهم عبد الملك بن مروان أن 

: زاجرا- ٌخطب قبل صبل  العٌد فجذبه أحد الحضور وقال له 

: فقام أبو سعٌد الخدري رضً هللا عنه وقال« الخطبة بعد الصبل »

أما هذا فقد نصح لدٌنه وأدى ما علٌه، سمعت رسول هللا صلى هللا 

ِ ِه، َفإِْن لَْم »: علٌه وسلم ٌقول ٌَّت ْرهُ بِ ٌِّس  َ ٌُ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْل

ْسَ ِطْع َفبَِ ْلبِِه َوَذلَِ  أَْ َ ُي اإْلٌَِم نِ  ٌَ ْسَ ِطْع َفبِلَِس نِِه، َفإِْن لَْم  ٌَ »

أخرجه مسلم وؼٌره، وانظر إن شبت أقوال شراح مسلم من المالكٌة 

كاإلمام المازري، والقاضً عٌاض، والقرطبً، واألبً، 

                                                                           والسنوسً، وكذلك النووي من الشافعٌة؛

كما ٌنبؽً التنبٌه إلى أن اإلمام مالك بن أنس عذب ألنه أفتى بؤن 
طبلق المكره ال ٌلزم صاحبه الطبلق فقامت بطانة السوء وقالت 
لؤلمٌر إذن بٌعة المكره كذلك ال تلزم وعذب ونكل به إال أنه لم 

ٌخرج على الحاكم ومثله اإلمام الشافعً وأما اإلمام أحمد بن حنبل 
فقد ذاق مرار  التعذٌب الجسدي مثل مالك وذاق مرار  السجن، فقد 

عاش اإلمام أحمد بن حنبل محنة القول بخلق القرآن التً تزعمها 
أحمد بن أبً ذإاد وافتراها وأجبر الناس على االعتقاد بها، فمن 
العلماء من أجاب تقٌة ولجؤ إلى التورٌة، ومنهم من تصدى للفتنة 

بشجاعة فمنهم من قتل ومنهم من سجن وكان أحمد من هإالء 
المساجٌن فكان ٌعذب حتى ٌؽمى علٌه وقد طلب منه مناوبً الحكام 

وفبة الضبلل أن ٌفتٌهم بالخروج على الحكام فلم ٌفعل إال أنه ظل 
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مصرا على أن ٌصدع بالحق أٌنما كان، وكان ٌتسلل إلٌه عمه فٌقول 
ٌا »: له ٌا ابن أخً لماذا ال تجب تقٌة كما أجاب اْلخرون، فٌقول

عماه، إذا كان العالم ٌجٌب تقٌة والجاهل ٌجهل فمتى ٌعرؾ الحق ثم 
اِب ْبِن  »:ٌذكر حدٌث خباب بن اأْلََرت رضً هللا عنه ونصه َعْن َخبَّ

، َقالَ  ٌد : األََرتِّ ِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَتَوسِّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َشَكْوَنا إِلَى َرُسوِل هللاَّ
َقْ  » :أَالَ َتْسَتْنِصُر لََنا أَالَ َتْدُعو لََنا  َفَقالَ : ُبْرَدً  لَُه فًِ ِظلِّ الَكْعَبِة َفقُْلَنا

ٌُْجَ  ُ فٌَِه ،  ٌُْحَفُر لَُه فًِ األَْرِض، َف ُج ُ َف ٌُْإَخُذ الرَّت َك َن َمْن َقْبلَُكْم، 
ٌُْمَشُط بِؤَْمَش ِط  ِن، َو ٌْ ٌُْجَ  ُ نِْصَف ٌُوَ ُع َعلَى َرْأِسِه َف ٌَُج ُء بِ ْلِمْنَش ِر َف َف

ِ  الَحِ ٌِ ، َم  ُ وَن لَْحِمهِ  هُ َذلَِ  َعْن ِ ٌنِِه، َوهللاَّت ُص ُّظ ٌَ َوَعْلِمِه، َفَم  
اِكُ  ِمْن َصْنَ  َء إِلَى َحْ َرَمْوَت،  َ  ِسٌَر الرَّت ٌَ ى  نَّت َاَذا األَْمُر، َح َّت ٌَ ِمَّت لَ

ُكْم َ ْسَ ْ ِجلُونَ  ْبَ  َعلَى َغَنِمِه، َولَِكنَّت َ، َوالذِّس َخ ُي إِ َّت هللاَّت  أخرجه «ٌَ

والطبرانً  (6698)وابن حبان  (2649)، وأبو داود (6943)البخاري

انظر إن و (7213)وأبو ٌعلى الموصلً  (3638)" المعجم الكبٌر"فً 
                 .شبت مناقب اإلمام أحمد بن حنبل

 ـ 451)وقال اإلمام الزاهد أبو بكر بن الولٌد الفهري الطرطوشً *
فً بٌان الحكمة فً : الباب السابع" سراج الملوك"فً كتابه  (ـ ه520

اعلموا أرشدكم هللا أن فً وجود ": "كون السلطان فً األرض
السلطان فً األرض حكمة هلل تعالى عظٌمة ونعمة على العباد 

جزٌلة، ألن هللا جل وعبل جبل الخلق على حب االنتصاؾ وعدم 
اإلنصاؾ ومثلهم ببل سلطان مثل الحٌتان فً البحر ٌزدرد الكبٌر 

الصؽٌر فمتى لم ٌكن لهم سلطان قاهر لم ٌنتظم لهم أمر ولم ٌستقم 

لهم معاش ولم ٌهنإوا بالحٌا  ولهذا قال بعض القدماء لو رفع 
السلطان من األرض ما كان هلل فً أهل األرض من حاجة، ومن 
الحكم التً فً إقامة السلطان أنه من حجج هللا تعالى على وجوده 

سبحانه وتعالى ومن عبلمته على توحٌده ألنه كما ال ٌمكن استقامة 
أمور العالم واعتداله بؽٌر مدبر ٌنفرد بتدبٌره كذلك ال ٌتوهم وجوده 
وترتٌبه وما فٌه من الحكمة ودقابق الصنعة بؽٌر خالق خلقه، وعالم 

أتقنه وحكٌم دبره، كما ال ٌمكن سلطانان فً بلد واحد ال ٌستقٌم 
والعالم بؤسره فً سلطان هللا تعالى كالبلد فً ٌد سلطان . إلهان للعالم

أمران : "األرض، ولهذا قال علً بن أبً طالب رضً هللا عنه
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جلٌبلن ال ٌصلح أحدهما إال بالتفرد وال ٌصلح اْلخر إال بالمشاركة 
الملك والرأي، كما ال ٌستقٌم الملك إال بالشركة، ال ٌستقٌم : وهما

ومثال السلطان القاهر لرعٌته ورعٌة ببل . الرأي إال باالنفراد به
سلطان مثال بٌت فٌه سراج منٌر وحوله فبام من الخلق ٌعالجون 

صنابعهم فبٌنما هم كذلك طفا السراج فقبضوا أٌدٌهم للوقت وتعطل 
جمٌع ما كانوا فٌه، فتحرك الحٌوان الشرٌر، وخشخش الهام 

الخسٌس، فدبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفؤر  من جحرها، 
وخرجت الحٌة من معدنها، وجاء اللص بحٌلته، وهاج البرؼوث مع 

كذلك السلطان . حقارته، فتعطلت المنافع، واستطارت فٌهم المضار
إذا كان قاهرا لرعٌته، كانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء فً 
أهلها محقونة، والحرم فً خدورهم مصونة، واألسواق عامر ، 

واألموال محروسة، والحٌوان الفاضل ظاهرا، والمرافق حاصلة، 

والحٌوان الشرٌر من أهل الفسوق والدعار  خامبل، وإذا اختل أمر 
السلطان دخل الفساد على الجمٌع ولو جعل ظلم السلطان حوال فً 

كفة ثم جعل فساد الرعٌة ومظالمهم وهرجهم فً ساعة إذا اختل أمر 
السلطان فً كفة، كان هرج ساعة أعظم وأرجح من ظلم السلطان 
حوال، وكٌؾ ال  وفً زوال السلطان أو ضعؾ شوكته سوق أهل 

الشر ومكسب األجناد ونفاق أهل العٌار  والسوقة واللصوص 
." جور ستٌن سنة خٌر من هرج ساعة: "والمناهبة، وقال الفضٌل

وال ٌتمنى زوال سلطانه إال جاهل مؽرور أو فاسق ٌتمنى كل 
محذور، فحقٌق على كل رعٌة أن ترؼب إلى هللا تعالى فً إصبلح 

سلطانها وأن تبذل له نصحه وتخصه بصالح دعابها، فإن فً 
صبلحه صبلح العباد والببلد، وفً فساده فساد العباد والببلد، وكان 

إذا استقامت لكم أمور السلطان فؤكثروا حمد هللا و : "العلماء ٌقولون
شكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه إلى ما تستوجبونه 

بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم و أقٌموا عذر السلطان النتشار األمور 
علٌه وكثر  ما ٌكابده من ضبط جوانب المملكة واستببلؾ األعداء، 
وإرضاء األولٌاء، وقلة الناصح وكثر  التدلٌس والطمع، وقال فً 

هموم الناس صؽار، وهموم الملوك كبار وألباب ": "التاج"كتاب 
الملوك مشؽولة بكل شًء، وألباب السوقة مشؽولة بؤٌسر شًء، 
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والجاهل منهم ٌعذر نفسه مع ما هو علٌه من الراحة وال ٌعذر 
سلطانه مع شد  ما هو علٌه من المإنة ومن هناك ٌعز هللا سلطانه 

ال تستوطن إال بلدا : "وٌرشده وٌنصره، وعن هذا قال حكماء العجم
فٌه سلطان قاهر، وقاض عادل، وسوق قابمة، وطبٌب عالم، ونهر 

َ  لِْلَماَلبَِكِة }:قلت وكٌؾ به لم ٌستشهد بقوله تعالى. "جار َوإِْذ َق  َ َربُّظ
ٌُْفِسُ  فٌَِه   إِنِّسً َج ِع ٌ فًِ اأْلَْرِض َخلٌَِفًة َق لُوا أََ ْجَ  ُ فٌَِه  َمْن 

ُس لََ  َق  َ إِنِّسً أَْعلَُم َم  َ   ُح بَِحْمِ َ  َوُنَ  ِّس َم َء َوَنْحُن ُنَسبِّس ْسفُِ  ال ِّس ٌَ َو
ٌَ   اُوُ  إِنَّت  َجَ ْلن َ  َخلٌَِفًة }وقوله تعالى  [30:البقر ] {(30)َ ْ لَُموَن 

ٌُِ لَّتَ  َعْن  بِِع اْلَهوى َف َن النَّت ِس بِ ْلَحقِّس َو  َ  َّت ٌْ فًِ اأْلَْرِض َف ْحُكْم َب
ِ لَهُْم َعذاٌ  َشِ ٌٌ  بِم  َنُسوا  ِ لُّظوَن َعْن َسبٌِِ  هللاَّت ٌَ ِ إِنَّت الَّتِذٌَن  َسبٌِِ  هللاَّت

ْوَم اْلِحس ِ   بًِ َبْكَرَ ، َقالَ  [26:ص]{ (26)ٌَ
ٍب، َعْن أَ ٌْ اِد ْبِن ُكَس ٌَ : َعْن ِز

قُولُ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِ فًِ » :َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ ْلَط ُن ِل ُّظ هللاَّت السُّظ

 ُ
َ، َوَمْن أََا َنُه أََا َنُه هللاَّت  أخرجه ابن «اأْلَْرِض، َفَمْن أَْكَرَمُه أَْكَرَم هللاَّت

شعب "وصححه األلبانً والبٌهقً فً " السنة"أبً عاصم فً 
: بلفظ" المسند"وٌشهد له ما أخرجه الشهاب القضاعً فً " اإلٌمان

" ًِّ بِ ُ َعْنُه َعِن النَّ ًَ هللاَّ ِ ْبِن ُعَمَر َرِض َ ، َعْن َعْبِد هللاَّ َعْن َكثٌِِر ْبِن ُمرَّ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ِه  »:َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ؤِْوي إِلَ ٌَ ِ فًِ اأْلَْرِض  ْلَط ُن ِل ُّظ هللاَّت السُّظ

فهذا فٌض من ؼٌض كما . وأبو الشٌخ عن أنس بمعناه" «ُك ُّظ َمْللُومٍ 

                                  . ٌقولون، وهللا تعالى أعلم
فهذه عجالة تبرز أن طرٌق السلؾ الصالح تحث على الطاعة لمن 

واله هللا أمر المسلمٌن ما لم ٌبح هذا الحاكم بكفر بواح أو ٌؤمر 

                                                      .بمعصٌة فبل طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالق

 لماذا خصصنا هذا الفصل : م  او الكفر البواح : الفص  الث لث

لبٌان الكفر البواح الذي ٌجٌز الخروج على السلطان  ذلك أن كثٌرا 

من طلبة العلم الٌوم ال ٌعرفون ما معنى الكفر البواح وكذلك العوام، 

فؤردنا أن نرشد الجمٌع من خبلل هذا البحث حتى ٌعرؾ الجمٌع ما 

له وما علٌه، وفٌه تحذٌر لوال  األمر وحكام العرب والمسلمٌن من 

الوقوع فً هذه األنواع من الرد ، أعاذنا هللا وإٌاكم من الوقوع فً 
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قول : الرد  كفر المسلم  بصرٌح» قال الشٌخ خلٌل المالكً .الرد 

ٌقتضٌه، أو فعل ٌتضمنه كإلقاء مصحؾ بقذر، وشد زنار، وسحر، 

فتبٌن أن الكفر البواح هو الرد  الصرٌحة التً ال تقبل « ...الخ

التؤوٌل لذلك أثرنا هذه المشكلة لوال  األمر وكذلك المحكومٌن حتى 

تساعد الجمٌع على معرفة ما لهم وما علٌهم فٌما ٌتعلق بوجوب 

- مكانه - الطاعة ومتى تنقلب المعادلة فٌصبح بعد وجوب الطاعة 

     ! وجوب المعصٌة 

هذه نقطة هامة ٌنبؽً أن ٌنطلق منها وال  األمر فً العالم 

اإلسبلمً؛ فالرد  أعاذنا هللا وجمٌع المسلمٌن منها هً كفر المسلم 

                                       :وقد بوبت لها جمٌع كتب الفقه التً تناولت جمٌع األحكام الشرعٌة

القرآن أو سنة أو  أنواع الكفر أو الر ة ا س هزاء بك    هللا ( 1

قُْل »: رسوله صلى هللا علٌه وسلم والدلٌل على ذلك قوله جل وعبل

اتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْسَتْهِزُبوَن  ٌَ ِ َوآ ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد  ()أَبِاهللَّ

كإلقاء مصحؾ »: وفً هذا قال خلٌل المالكً فً مختصره« إٌَِمانُِكمْ 

وقد نقل عبد الباقً الزرقانً فً شرحه لخلٌل عن التتابً أن « بقذر

مبلقا  المصحؾ بالقذر ٌدخل فٌها كل ما ٌستقذر، كما ٌدخل فٌها 

أٌضا المرور بآٌة من القرآن أو أحادٌث ملقا  فً الطرٌق وال 

ٌنقذها، قلت وأحرى أن ٌكتبها فً بٌانات أو منشورات ثم ٌرمٌها فً 

األحزاب السٌاسٌة - والعٌاذ باهلل - الشوارع وهذه ظاهر  طورتها 

والحركات المعاصر ، فحذاري ثم حذاري من الوقوع فٌها بؤي 

                                                                      .ذرٌعة كانت

ِ ِمْن َبْ ِ  »}: لقوله جل وعبلومنه الكفر ب ّلِل وبرسله (2 َمْن َكَفَر بِ ّلِلَّت

إٌَِم نِِه إِ َّت َمْن أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمبِنٌّ بِ إْلٌَِم ِن َولَِكْن َمْن َشَرَح بِ ْلُكْفِر 

ِ َولَهُْم َعَذاٌ  َعِلٌٌم  ِهْم َغَ ٌ  ِمَن هللاَّت ٌْ  [106:النحل]«{(106)َصْ ًرا َفَ لَ

وٌدخل فً هذه النقطة كل من سب هللا جل وعبل أو سب رسوال من 



 
 

 Page 32 العدل أساس استقرار الحكم
 
 

رسله أو ملكا من مبلبكته علما بؤن من سب رسوال أو ملكا ال 

            .ٌستتاب وال تقبل توبته إذا تاب عند جمهور الفقهاء، فدمه هدر

أو أن ؼٌره أتم منه أو أحسن هللا ن قص  ومنه اع ب ر أن شرع (3

ْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم »: منه أو أكثر مبلءمة للعصر لقوله جل وعبل ٌَ اْل

ُكْم نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَُكْم اإلِْسبلَم ِدٌناً  ٌْ ولقوله « ِدٌَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَ

من أحدث فً أمرنا هذا ما لٌس منه فهو »: صلى هللا علٌه وسلم

متفق علٌه، فمن زعم أن ؼٌر شرع هللا أتم أو أحسن ٌكون « رد

                                                                  .مكذبا هلل ولرسوله ومن كذب هللا ورسوله فقد كفر والعٌاذ باهلل

وهنا ال بد من أن نتطرق لحكم الجمعٌات الوطنٌة وما ٌقوم :  نبٌه

به النواب والشٌوخ من تشرٌعات، فهل التشرٌع الذي ٌقوم به هإالء 

ٌعتبرون فٌه شرع هللا وأنه المتبع فً كل شًء أم أنهم ٌعتبرونه 

الذي ٌخول  ناقصا أو ؼٌر مبلبم للعصر، لذلك فضلوا علٌه تشرٌعهم

لهم المصادقة على الصفقات الربوٌة وكذلك صفقات الؽرر والؽش 

  .والتدلٌس

فً : "قال الشٌخ بٌه بن السالك رحمه هللا و نضر هللا وجهه وإٌانا

فلٌس ألحد أن ٌقول : بٌان أن التحرٌم والتحلٌل حق هلل تعالى وحده
فً شًء أنه حرام إال بنص من كتاب هللا تعالى أو سنة من رسول 

فاهلل ..هللا صلى هللا علٌه وسلم، وأنه ال مدخل للعقل فً التحرٌم
ْبُ ْم بِِه }: تعالى ٌقول فً كتابه العزٌز َنٍة ِمْن َربِّسً َوَكذَّت ٌِّس قُ ْ إِنِّسً َعلَى َب

ُر  ٌْ ٌَ ُصُّظ اْلَحقَّت َوُاَو َخ  ِ َم  ِعْنِ ي َم  َ ْسَ ْ ِجلُوَن بِِه إِِن اْلُحْكُم إِ َّت ّلِِلَّت
َه  الَّتِذٌَن آَمُنوا }: ، وٌقول تعالى[57: األنعام] {(57)اْلَف ِصلٌَِن  ٌُّظ ٌَ أَ

ُسو َ َوأُولًِ اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َ َن َزْعُ ْم فًِ  َ َوأَِطٌُ وا الرَّت أَِطٌُ وا هللاَّت
ْوِم اْاِخِر  ٌَ ِ َواْل ُسوِ  إِْن ُكْنُ ْم ُ ْإِمُنوَن بِ ّلِلَّت ِ َوالرَّت وهُ إِلَى هللاَّت ٍء َفُر ُّظ ًْ َش

ٌر َوأَْحَسُن َ ؤِْوٌاًل  ٌْ ، فؤبان سبحانه وتعالى [59: النساء] {(59)َذلَِ  َخ

فً اْلٌة األولى حصر حق الحاكمٌة فً هللا تعالى بؤدا  االستثناء 
بعد النفً، وفً الثانٌة أن الرد إلى هللا ورسوله عند التنازع شرط 
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فً اإلٌمان، فما بالك بمن أعرض عن الرد إلى هللا ورسوله وأعطى 
َوَم  }: لنفسه الحاكمٌة فً التحرٌم والتحلٌل  وقال جل من قابل

ْلُت  ِه َ َوكَّت ٌْ ُ َربِّسً َعلَ ِ َذلُِكُم هللاَّت ٍء َفُحْكُمُه إِلَى هللاَّت ًْ اْخَ لَْفُ ْم فٌِِه ِمْن َش
ِه أُنٌُِ   ٌْ : ، وقال جل وعبل فً سور  الكهؾ[10: الشورى] {(10)َوإِلَ

َم َواِت َواأْلَْرِض أَْبِصْر بِِه  } ُ  السَّت ٌْ ْعلَُم بَِم  لَبُِثوا لَُه َغ
ُ أَ قُِ  هللاَّت

ٌُْشِرُ  فًِ ُحْكِمِه أََحً ا  ًٍّي َوَ   { (26)َوأَْسِمْع َم  لَهُْم ِمْن ُ ونِِه ِمْن َولِ

، وقال سبحانه ردا على قوم تصرفوا بعقولهم المرٌضة [26: الكهؾ]
فجعلوا بعض رزق هللا تعالى حراما وبعضه حبلال، بدون دلٌل على 

ُ لَُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَ ْلُ ْم ِمْنُه َحَراًم  }: هذه التفرقة ُ ْم َم  أَْنَز َ هللاَّت ٌْ قُ ْ أََرأَ
ِ َ ْفَ ُروَن  ُ أَِذَن لَُكْم أَْم َعلَى هللاَّت : سور  ٌونس] {(59)َوَحاَلً  قُ ْ آّلِلَّت

َوَ  َ  ُولُوا لَِم  َ ِصُي أَْلِسَنُ ُكُم اْلَكِذَ  َاَذا }: ، وقال جل من قابل[59
 ِ ْفَ ُروَن َعلَى هللاَّت ٌَ ِ اْلَكِذَ  إِنَّت الَّتِذٌَن  َحاَل ٌ َوَاَذا َحَراٌم لَِ ْفَ ُروا َعلَى هللاَّت

ٌُْفلُِحوَن  َه  }:، وقال جل من قابل[116: النحل] {(116)اْلَكِذَ  َ   ٌُّظ ٌَ أَ
َ َسِمٌٌع  َ إِنَّت هللاَّت ِ َوَرُسولِِه َوا َّت ُوا هللاَّت َ يِ هللاَّت ٌَ َن  ٌْ ُموا َب الَّتِذٌَن آَمُنوا َ  ُ َ  ِّس

ًِّس ( 1)َعلٌٌِم  بِ َه  الَّتِذٌَن آَمُنوا َ  َ ْرَفُ وا أَْصَواَ ُكْم َفْوَق َصْوِت النَّت ٌُّظ ٌَ أَ
قلت فاهلل جل وعبل  ..، الخ [1: الحجرات]{ َوَ  َ ْجَهُروا لَُه بِ ْلَ ْو ِ 

حفظ الدٌن، وحفظ  :تولى عقوبات مقاصد هذه الشرٌعة الؽراء وهً
وحفظ النسل والنسب،وحفظ المال، وحفظ  النفس،وحفظ العقل،

فحدود هذه المسابل نصت علٌها نصوص القرآن ..العرض،الخ
والحدٌث، وأما ؼٌرها فبل تسمى حدودا وإنما تسمى تعزٌرات بسبب 

محالفات شرعٌة وقد ترك الشرع لمن واله هللا أمر المسلمٌن البت 

فٌها من حٌث التوسعة والتشدد بحسب فساد المجتمع وصبلحه، 
: وٌضاؾ إلى ذلك القوانٌن التً تساهم فً تنظٌم المجتمع مثل

قوانٌن السٌر والطرق،وقوانٌن األحوال الشخصٌة، وقوانٌن األحوال 
لكن سن هذه القوانٌن تتطلب مراعا  مقاصد الشرٌعة ..المدنٌة،الخ

وأصول الفقه وقواعده وأحكامه، وبالتالً ٌجب على هذه المإسسات 
التشرٌعٌة أن تستعٌن بلجنة من الفقهاء والحكماء تعرض علٌها 

مشارٌع القوانٌن التً هم بصدد المصادقة علٌها حتى ال تتناقض مع 
كما أن القوانٌن المتعلقة باألعٌان واألشٌاء .الشرٌعة اإلسبلمٌة

والمعامبلت، وإن كان األصل فٌها الجواز إال ما ورد من نصوص 



 
 

 Page 34 العدل أساس استقرار الحكم
 
 

والؽش والتدلٌس حٌث انعقد  تقضً بتحرٌمها كالربا والؽرر
 اإلجماع على تحرٌمها

هل األصل فً األعٌان واألشٌاء : " قال الشٌخ بٌه ولد السالك
المخلوقة كلها اإلباحة أو الحظر  وما حكم السإال والتنقٌب عن 

أصول األشٌاء قبل شرابها من األسواق أو قبل تناولها، أو اإلفتاء 
أن المعول علٌه عند جماهٌر العلماء : فٌها  الجواب وهللا تعالى أعلم

أن األصل فً األشٌاء النافعة هو اإلباحة، وأن األصل فً األشٌاء 
الضار  هو التحرٌم، دلت على ذلك ظواهر كتاب هللا العزٌز، قال 

، [29: البقر ] {ُاَو الَّتِذي َخلََق لَُكْم َم  فًِ اأْلَْرِض َجِمًٌ  ..}:هللا تعالى
َمَراِت ِرْزًق  لَُكمْ }:وقال تعالى ، وقال [22: البقر ] {َفؤَْخَرَج بِِه ِمْن الثَّت
َمَواِت َوَم  فًِ اأْلَْرِض َجِمًٌ  }:جل وعبل َر لَُكْم َم  فًِ السَّت { َوَسخَّت

َم ِزٌَنَة هللاِ الَّت ًِ أَْخَرَج }:، وقال جل وعبل[13: الجاثٌة] قُ ْ َمْن َحرَّت

ًَ لِلَّتِذٌَن آَمُنوا فًِ اْلَحً ْزِق قُ ْ ِا َب ِت ِمَن الرِّس ٌِّس ٌَ  الِِ َب ِ ِه َوالطَّت ْن ِة ال ُّظ
ٌَ َمةِ  ْوَم اْل ِ ٌَ ، قال القاضً أبو بكر [13: األعراؾ] {َخ لَِصة 

ٌحتج بجمٌع هذه اْلٌات فً أن األشٌاء على اإلباحة : "الجصاص
قلت وٌدل " مما ال ٌحظره العقل فبل ٌحرم منه شًء إال ما قام دلٌله 

ًب  }:له أٌضا قوله تعالى ٌِّس َه  النَّت ُس ُكلُوا ِممَّت  فًِ اأْلَْرِض َحاَلً  َط ٌُّظ ٌَ أَ
ُه لَُكْم َعُ وٌّ ُمبٌٌِن  َط ِن إِنَّت ٌْ بُِ وا ُخُطَواِت الشَّت : البقر ] {(168)َوَ  َ  َّت

َب ِت َم  َكَسْبُ ْم }: ، وقوله تعالى[168 ٌِّس َه  الَّتِذٌَن آَمُنوا أَْنفِ ُوا ِمْن َط ٌُّظ ٌَ أَ
ُموا اْلَخبٌَِث ِمْنُه ُ ْنفِ ُوَن َولَْسُ ْم  مَّت ٌَ َوِممَّت  أَْخَرْجَن  لَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َوَ  َ 

ًٌّ َحِمٌٌ   َ َغنِ { (267)بِآِخِذٌِه إِ َّت أَْن ُ ْ ِمُ وا فٌِِه َواْعلَُموا أَنَّت هللاَّت

هللا الذي خلق السموات واألرض }:، وقوله تعالى[267: البقر ]
: إبراهٌم] {به من الثمرات رزق  لكم وأنز  من السم ء م ء فؤخرج

ْخ ُ (10)َواأْلَْرَض َوَ َ َه  لِؤْلََن ِم } :، وقوله تعالى[32  فٌَِه  َف ِكَهٌة َوالنَّت
َح ُن (11)َذاُت اأْلَْكَم ِم  ٌْ  َفبِؤَيِّس آَ ِء (12) َواْلَح ُّظ ُذو اْلَ ْصِي َوالرَّت
َب ِن  ُكَم  ُ َكذِّس ، وهذا الذي دلت علٌه اْلٌات [13ـ10: الرحمن] {(13)َربِّس

أن األصل فً النافع اإلباحة : عول علٌه علماء األصول وبنوا علٌه
وفً الضار المنع، قال سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم العلوي فً 

                       :مراقٌه
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الحكم ما به ٌجٌا الشرع "  وأصل كل ما ٌضر المنع  

األصل فً المنافع كؤكل الفاكهة ": "نشر البنود" قال فً شرحه 

لمجرد التشهً والتفكه اإلذن ندبا أو وجوبا على قدر المصلحة لقوله 

أْلَْرِض  اُاَو الَّتِذي َخلََق لَُكْم َم  فًِ..}: تعالى فً معرض االمتنان

ْمَتنُّ إاِلَّ بَِجابٍِز فٌِِه َنْفعٌ ) {َجِمًٌ   ٌَ                                                          ..، الخ(َوالَ 

وشد »:  أو مواالتهم، قال خلٌل المالكًاس حس ن  ٌن ااخرٌن (4

والزنار فً العرؾ الشرعً هو المٌز  التً كانت تمٌز أهل « زنار

الذمة من أهل الكتاب عن المسلمٌن فمن ارتضاها واستحسنها فكؤنه 

ارتضى دٌنهم وهذا كفر وقد ألحقوا بهذه المسؤلة االنتماء إلى 

النوادي الماسونٌة والنوادي التنصٌرٌة، فقد جاء فً قرارات مجلس 

 10المجمع الفقهً اإلسبلمً المنعقد بمكة المكرمة فً الفتر  من 

حكم : القرار األول»:  هـ ما ٌل1398ً شعبان 17هـ إلى 1398شعبان 

الحمد هلل والصبل  والسبلم على رسول »:الماسونٌة واالنتماء إلٌها

هللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد نظر المجمع 

الفقهً اإلسبلمً فً قضٌة الماسونٌة والمنتسبٌن إلٌها وحكم 

الشرٌعة اإلسبلمٌة فً ذلك، وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافٌة 

عن هذه المنظمة الخطٌر ، وطالع ما كتب عنها من قدٌم وجدٌد، 

وما نشر عن وثابقها نفسها فٌما كتبه ونشره أعضاإها وبعض 

أقطابها من مإلفات، ومن مقاالت فً المجبلت التً تنطق باسمها؛ 

وقد تبٌن للمجمع بصور  ال تقبل الرٌب من مجموع ما اطلع علٌه 

                                        :من كتابات ونصوص ما ٌلً

أن الماسونٌة منظمة سرٌة تخفً تنظٌمها تار  وتعلنه تار  بحسب 

ظروؾ الزمان والمكان ولكن مبادبها الحقٌقٌة التً تقوم علٌها هً 

سرٌة فً جمٌع األحوال محجوب علمها حتى على أعضابها 
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األخواص الخواص الذٌن ٌصلون بالتجارب العدٌد  إلى مراتب علٌا 

                                .فٌها

إنها تبنً صلة أعضابها بعضهم ببعض فً جمٌع بقاع األرض على 

أساس ظاهري للتموٌه على المؽفلٌن وهو اإلخاء اإلنسانً المزعوم 

بٌن جمٌع الداخلٌن فً تنظٌمها دون تمٌٌز بٌن مختلؾ العقابد 

       .والنحل والمذاهب

إنها تجتذب األشخاص إلٌها ممن ٌهمها ضمهم إلى تنظٌمها بطرٌق 

اإلؼراء بالمنفعة الشخصٌة على أساس أن كل أخ ماسونً مجند فً 

عون كل أخ ماسونً آخر فً أي بقعة من بقاع األرض ٌعٌنه فً 

حاجاته وأهدافه ومشكبلته وٌإٌده فً األهداؾ إذا كان من ذوي 

الطموح السٌاسً وٌعٌنه إذا وقع فً مؤزق من المآزق أٌا كان على 

أساس معاونته فً الحق والباطل ظالما أو مظلوما، وإن كانت تستر 

ذلك ظاهرٌا بؤنها تعٌنه على الحق ال الباطل، وإن أعظم إؼراء 

تصطاد به الناس من مختلؾ المراكز اإلجتماعٌة وتؤخذ منهم 

                                           .اشتراكات مالٌة ذات بال

إن الدخول فٌها ٌقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جدٌد تحت 

مراسٌم وأشكال رمزٌة إرهابٌة إلرهاب العضو إذا خالؾ تعلٌماتها 

                                          .واألوامر التً تصدر إلٌه بطرٌق التسلسل فً الرتبة

إن األعضاء المؽفلٌن ٌتركون أحرارا فً ممارسة عباداتهم الدٌنٌة 

وتستفٌد من توجٌههم وتكلٌفهم فً الحدود التً ٌصلحون لها وٌبقون 

فً مراتب دنٌا؛ أما المبلحده أو المستعدون لئللحاد فترتقً مراتبهم 

تدرٌجٌا فً ضوء التجارب واالمتحانات المتكرر  للعضو على 

                                                    .حسب استعدادهم لخدمة مخططاتهم ومبادبها الخطٌر 
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إنها ذات أهداؾ سٌاسٌة ولها فً معظم االنقبلبات السٌاسٌة 

                            .والعسكرٌة والتؽٌرات الخطٌر  ضلع وأصابع ظاهر  أو خفٌة

إنها فً أصلها وأساس تنظٌمها ٌهودٌة الجذور وٌهودٌة اإلدار  

                                              .العلٌا العالمٌة السرٌة وصهٌونٌة النشاط

إنها فً أهدافها الحقٌقٌة السرٌة ضد األدٌان جمٌعا لتهدٌمها بصور  

                                .عامة وتهدٌم اإلسبلم فً نفوس أبنابه بصور  خاصة

إنها تحرص على اختٌار المنتسبٌن إلٌها من ذوي المكانة المالٌة أو 

السٌاسٌة أو االجتماعٌة أو العلمٌة أو أٌة مكانة ٌمكن أن تستؽل 

نفوذا ألصحابها فً مجتمعاتهم وال ٌهمها انتساب من لٌس لهم مكانة 

ٌمكن استؽبللها ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الملوك 

                                                                    .والرإساء والوزراء وكبار موظفً الدولة ونحوهم

إنها ذات فروع تؤخذ أسماء أخرى تموٌها وتحوٌبل لؤلنظار لكً 

تستطٌع ممارسة نشاطها تحت مختلؾ األسماء إذا لقٌت مقاومة 

السم الماسونٌة فً محٌط ما وتلك الفروع المستور  بؤسماء مختلفة 

والروتاري إلى ؼٌر ذلك من  (اللٌونز)من أبرزها منظمة األسود 

المبادئ والنشاطات الخبٌثة التً تتنافى كلٌا مع قواعد اإلسبلم 

                          .وتناقضه مناقضة كلٌة

وقد تبٌن للمجمع بصور  واضحة العبلقة الوثٌقة للماسونٌة بالٌهودٌة 

الصهٌونٌة العالمٌة وبذلك استطاعت أن تسٌطر على نشاطات كثٌر  

. من المسإولٌن فً الببلد العربٌة وؼٌرها فٌما ٌخص قضٌة فلسطٌن

وتحول بٌنهم وبٌن كثٌر من واجباتهم فً هذه القضٌة المصٌرٌة 

                                                      .العظمى لمصلحة الٌهود والصهٌونٌة العالمٌة
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ولذلك ولكثٌر من المعلومات األخرى التفصٌلٌة عن نشاط 

الماسونسة وخطورتها العظمى وتلبٌساتها الخبٌثة وأهدافها الماكر  

ٌقرر المجمع الفقهً اعتبار الماسونٌة من أخطر المنظمات الهدامة 

على اإلسبلم والمسلمٌن وأن من ٌنتسب إلٌها على علم بحقٌقتها 

وأهدافها فهو كافر باإلسبلم وجانب ألهله، لكن األستاذ الزرقاء 

على )فٌما بٌن الجملة  (معتقد جواز ذلك)أصر على إضافة جملة 

وذلك كما ٌنسجم ..( فهو كافر)وبٌن جملة  (علم بحقٌقتها وأهدافها

الكبلم مع حكم الشرع فً التمٌٌز بٌن من ٌرتكب الكبٌر  من 

المعاصً مستبٌحا لها وبٌن من ٌرتكبها ؼٌر مستبٌح، فاألول كافر 

. والثانً عاص فاسق

وهللا ولً التوفٌق 

:  الموق ون

عبد هللا بن حمٌد ربٌس 

 محمد علً الحركان نابب الربٌس  .2  

: األع  ء

 مصطفى الزرقاء .4 عبد العزٌز بن عبد هللا بن باز       .3

 محمد رشدي  .6 محمد محمود الصواؾ .5

 محمد بن صالح  العثٌمٌن .7

 عبد القدوس بن الهاشمً الندوي  .8

 أبو بكر كومى .10 محمد بن عبد هللا السبٌل  .9

.  محمد رشٌد قٌانً.11
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ٌَ ِطٌُن َعلَى ُمْلِ  »: قال جل وعبل:  السحر(5 َبُ وا َم  َ ْ لُو الشَّت َوا َّت

ٌَُ لِّسُموَن النَّت َس  ٌَ ِطٌَن َكَفُروا  َم ُن َولَِكنَّت الشَّت ٌْ َم َن َوَم  َكَفَر ُسلَ ٌْ ُسلَ

ٌَُ لِّسَم ِن  ِن بَِب بِ َ َا ُروَت َوَم ُروَت َوَم   ٌْ ْحَر َوَم  أُنِز َ َعلَى اْلَملََك السِّس

َ َ لَّتُموَن ِمْنهَُم  َم   ٌَ َم  َنْحُن فِْ َنٌة َفال َ ْكفُْر َف ٌَ ُو  إِنَّت ى  ِمْن أََحٍ  َح َّت

ٌَن بِِه ِمْن أََحٍ  إِ َّت بِإِْذِن  َن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَم  ُاْم بَِ  رِّس ٌْ قُوَن بِِه َب ٌَُفرِّس

نَفُ هُْم َولََ ْ  َعلُِموا لََمْن اْشَ َراهُ َم  لَُه  ٌَ ُاْم َو   ُ رُّظ ٌَ َ َ لَّتُموَن َم   ٌَ ِ َو هللاَّت

فًِ ااِخَرِة ِمْن َخالٍق َولَبِْبَس َم  َشَرْوا بِِه أَنفَُسهُْم لَْو َك ُنوا 

ْ لَُمونَ  : قال خلٌل المالكً فً مختصره فً باب الرد  [:البقر ]« ٌَ

اإلشراؾ على مذهب "وقال الوزٌر بن هبٌر  فً كتابه « وسحر»

أجمعوا على أن السحر له حقٌقة إال : باب فً السحر فقال" األشراؾ

ال حقٌقة له عنده، واختلفوا فً من ٌتعلم السحر : أبا حنٌفة فإنه قال

وٌستعمله، فقال أبو حنٌفة ومالك وأحمد ٌكفر بذلك ومن أصحاب 

أبً حنٌفة من قال إن تعلمه لٌنقٌه أو لٌجتنبه فبل ٌكفر، ومن تعلمه 

معتقدا جوازه أو أنه ٌنفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشٌاطٌن تفعل له 

ما تشاء فهو كافر، وقال الشافعً رحمه هللا إذا تعلم السحر قلنا له 

صؾ لنا سحرك فإن وصؾ ما ٌوجب الكفر مثلما اعتقده أهل بابل 

من التقرب إلى الكواكب السبعة أو أنها تفعل ما ٌلتمس منها فهو 

وهكذا « كافر، وإن كان ال ٌوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر

ٌتبٌن أن المذاهب األربعة تقول بكفر من استباح السحر، وهللا تعالى 

اجتنبوا السبع الموبقات » أعلم وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس : قالوا ٌا رسول هللا وما هً   قال

التً حرم هللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الٌتٌم، والتولً ٌوم 

أخرجه البخاري « الزحؾ، وقذؾ المحصنات المإمنات الؽافبلت

                                                                    .ومسلم عن أبً هرٌر  رضً هللا عنه

وسبب كفر ذلك أنه : اس حال  م  حرم هللا مم  او مجمع علٌه (6

مكذب هلل أو لرسوله صلى هللا علٌه وسلم أو لهما معا، ومن فعل 
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خلٌل المالكً فً : ذلك فهو كافر ال شك فٌه، والعٌاذ باهلل، قال

قلت « أو كمستحل»فً باب الرد  أعاذنا هللا وإٌاكم منها : مختصره

فمن استحل الربا أو الزنا أو العقوق أو الؽرر أو الخنزٌر أو أكل ما 

حرم هللا بنص صرٌح أو جاء التحرٌم عن طرٌق األحادٌث 

المتواتر  وانعقد اإلجماع على ذلك التحرٌم فمن استحله أي زعم أنه 

حبلل فهو مرتد كافر والعٌاذ باهلل ٌستتاب من ردته؛ أما إذا ارتكب 

الكبٌر  معترفا بحرمتها فهو بهذا الفعل فاسق ال كافر؛ والفرق بٌن 

الفاسق والكافر عند الشرع هو أن الفاسق مسلم ال ٌحل دمه وال ماله 

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله »لقوله صلى هللا علٌه وسلم 

الحدٌث أخرجه مسلم وؼٌره، وقوله صلى هللا علٌه وسلم « وعرضه

أال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام »فً حجة الوداع 

      .الحدٌث متواتر« كٌومكم هذا

وهنا ال بد لنا من هذه الوقفة األساسٌة لتبٌٌن بعض أمراض مجتمعنا 

: التً تتعلق بظاهر  تكفٌر الحكام نقدمها فً شكل نقاط أساسٌة

إذا كان الحاكم ٌإمن باهلل وبرسله وبالٌوم اْلخر جهارا نهارا  (1

وكان ٌرتكب بعض المحرمات معتقدا حرمتها فهذا ال ٌجوز 

الخروج علٌه ما أقام الصبل ، أو ما صلى وهذا من وصاٌا رسول 

هللا صلى هللا علٌه وسلم فقد تقدم حدٌث أم سلمة رضً هللا عنها عن 

إنه ٌستعمل علٌكم أمراء »: النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، لكن من 

ال، ما أقاموا »: أال نقاتلهم  قال: ٌا رسول هللا: قالوا« رضً وتابع

                                  .أخرجه مسلم وؼٌره« فٌكم الصبل 

إذا كانت الحدود التً جاءت من عند هللا مما نصت علٌه قوانٌن  (2

الدولة المسلمة إال أنها لم تنفذ، فهل ٌكفر الحاكم بهذا السبب  الظاهر 

َوَمْن لَْم »: أن صاحب هذا الموقؾ ال ٌدخل فً وعٌد قوله جل وعبل
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ُ َفؤُْولَبَِك ُهْم اْلَكافُِرونَ  ْحُكْم بَِما أَنَزَل هللاَّ ألنه اعترؾ بهذه الحدود «ٌَ

ومثاله كمن اعترؾ بهذه الحدود كحرمة الربا والزنى واستعمله إذا 

كان مواطنا عادٌا، أما إذا كان حاكما فٌنطبق علٌه حدٌث أم سلمة 

                    .رضً هللا عنها المتقدم

إذا كان الحاكم ٌقٌم عبلقة مع الدول الؽربٌة الكافر  وٌشتري من  (3

عندها أو ٌبٌع لها أو ٌتبسم لهم أو ٌضحك لهم فهذا ال ٌعد مواال  إذا 

كان الحافز إلى ذلك كله هو مصلحة ببلده؛ والؽرٌب فً األمر هو 

أنً سمعت بعض الشباب ٌكفر الحاكم بهذا السبب وإذا به ٌتحد مع 

الشٌوعٌٌن والمبلحد  فً جبهات كبلهما ٌمثل اْلخر فً االنتخابات 

الخ فهذه الصور  األخٌر  أقرب إلى المواال  من ..التشرٌعٌة والبلدٌة

َها الَِّذٌَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا »األولى ولنرجع إلى تفسٌر قوله تعالى  ٌُّ ا أَ ٌَ

ُه  َتَولَّهُْم ِمْنُكْم َفإِنَّ ٌَ اُء َبْعٍض َوَمْن  ٌَ اَء َبْعُضهُْم أَْولِ ٌَ هُوَد َوالنََّصاَرى أَْولِ ٌَ اْل

الِِمٌنَ  ْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ٌَ َ ال             .«ِمْنهُْم إِنَّ هللاَّ

 مسٌحٌٌن ا  البٌع أو الشراء من عن  الكف ر أا  الك    :مالحلة

أو ٌهودا كفر أم ال  لقد أفتى بعض العناصر البارز  من حركة 

م فً 1997إخوان المسلمٌن بذلك، إال أننً بٌنت ما أرانً هللا سنة 

ولم أجد بعد ذلك ما ٌقنعنً، إذ " الدعو  من ببلد شنقٌط"صحٌفة 

كٌؾ ٌكفر بفعل فعله الهادي األمٌن صلى هللا علٌه وسلم ولم ٌنسخ 

بل فارق هذه الحٌا  بعد ما بلػ دٌن اإلسبلم وأتمه هللا على أحسن 

هل : وجه ودرعه صلى هللا علٌه وسلم مرهون عند ٌهودي، فقلت

الحمد هلل وكفى : فقلت! ٌجوز البٌع والشراء للٌهود والنصارى 

والصبل  والسبلم على النبً المصطفى وآله الشرفاء وصحبه 

الخلفاء ومن تبعهم من األوفٌاء واألصفٌاء إلى أن ٌطوي هللا السماء 

اللهم – فٌلجم العرق األشقٌاء وٌظل هللا فً ظله السبعة السعداء 

– اجعلنا من السبعة السعداء الذٌن تظلهم بعرشك ٌوم ال ظل إال ظله 
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– وبعد،ال أحد ٌشك فً أن األصل فً المعامبلت الجواز – آمٌن 

وقد بٌنا فً المجلد الثانً من كتابنا – عكس العبادات فهً توقٌفٌة 

اإلجماع على جواز البٌع إذا " اإلشعاع واإلقناع  بمسابل اإلجماع"

خبل من الربا والؽرر وكان المباع ٌجوز اكتسابه أصبل، وقد نص 

على اإلجماع كل من ابن المنذر وتلمٌذه ابن أبً زٌد القٌروانً فً 

اإلقناع فً "نوادره وابن حزم وابن القطان الفاسً فً كتابه 

ُ »: وقد بٌنا أن دلٌل هذا اإلجماع قوله جل وعبل" اإلجماع َوأََح َّت هللاَّت

َب  َم الرِّس َع َوَحرَّت ٌْ أَْن َ ُكوَن  إِ َّت »: وقوله جل وعبل  [:البقر  ]« اْلَب

وفً الحدٌث المتواتر قال صلى هللا علٌه « ِمْنُكمْ   َِج َرًة َعْن َ َراٍض 

ٌَّت ِر َم  لَمْ »: وسلم َق  اْلَب بَِ  ِن بِ ْلِخ َ َفرَّت فتح "وقد خرجناه فً كتابنا « ٌَ

عن إحدى عشر من الصحابة " الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

                        : منهم

وحدٌثه أخرجه البخاري ومسلم واألربعة والدارمً : ابن عمر ـ1

ومالك وأحمد والطحاوي والشافعً والدارقطنً وابن الجارود 

أخرجه أحمد والبخاري ومسلم :  حكٌم بن حزام مرفوعا.2 وؼٌرهم؛

وأبو داود والترمذي والنسابً والدارمً والشافعً والطحاوي 

                                                            والطٌالسً والطبرانً والبٌهقً وابن حزم؛

 أبو برز  .4  سمر  بن جندب أخرجه النسابً وابن ماجه والحاكم،.3

السلمً أخرجه الشافعً وأحمد والطٌالسً وأبو داود السجستانً 

 ابن .5،وابن ماجه والطحاوي وابن الجارود والدارقطنً والبٌهقً

عمرو أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً عن عمرو بن 

                                      شعٌب عن أبٌه عن جده وكذلك البٌهقً

 جابر بن عبد .7.  ابن عباس أخرجه ابن حبان والحاكم والبٌهقً.6

  .9 أبو هرٌر  أخرجه أحمد و.8. هللا أخرجه البزار والحاكم وصححه

 .10عبد هللا بن قٌس األسلمً أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر و

علً بن أبً طالب أنظره فً . 11ابن مسعود أخرجه الطبرانً و
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نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر للحافظ أبً جعفر الكتانً، فتبٌن 

فهل ٌشمل هذا اإلجماع المتٌقن الذي ٌعتمد على نص .تواتر الحدٌث

صرٌح من القرآن وكذلك حدٌث متواتر صرٌح البٌع والشراء للٌهود 

والنصارى  علما بؤن سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم قال فً نشر 

فلذلك كفر جاحد المجمع علٌه، »: البنود على مراقً السعود ما ٌلً

المعلوم من الدٌن بالضرور ، كوجوب الصبل  والصوم والزكا  

والحج ووجوب اعتقاد التوحٌد والرسالة، وتحرٌم الخمر والزنا، ولو 

محل االستشهاد، وقال « كان مندوبا أو جابزا كحلٌة البٌع وإلٌجار

أما بعد، فإن اإلجماع قاعد  »: ابن حزم فً مقدمة مراتب اإلجماع

من قواعد الملة الحنٌفٌة ٌرجع إلٌه وٌفزع نحوه وٌكفر من خالفه إذا 

قامت علٌه الحجة بؤنه إجماع، وقد علق علٌه ابن تٌمٌة المعروؾ 

بشٌخ اإلسبلم مبٌنا أنه ال ٌكفر إال من أنكر اإلجماع المنعقد فٌما هو 

معلوم من الدٌن بالضرور  أو على نص من القرآن الصرٌح أو 

     .حدٌث متواتر

فهل الذٌن أفتوا بإكفار أو تكفٌر من باع للٌهود والنصارى أو الشراء 

َس لََ  بِِه ِعْلٌم إِنَّت »: من عندهم تدبروا قوله جل وعبل ٌْ َو  َ ْ ُي َم  لَ

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلفَُإاَ  ُك ُّظ أُْولَبَِ  َك َن َعْنُه َمْسُبو ً   علما بؤنه لما «السَّت

َخُذوا أَْحَب َرُامْ »: نزل قوله جل وعبل َوُرْاَب َنهُْم أَْرَب ب ً ِمْن ُ وِن  ا َّت

 ِ إلى – وقد تنصر– جاء عدي بن حاتم رضً هللا عنه  [:التوبة]« هللاَّت

إنهم لم  (ٌا رسول هللا): رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقال

بلى، إنهم كانوا حرموا علٌهم الحبلل وأحلوا لهم » :ٌعبدوهم، قال

أخرجه أحمد والترمذي وابن « الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إٌاهم

جرٌر الطبري وابن سعد وعبد بن حمٌد وابن المنذر وابن أبً حاتم 

                                                              وأبو الشٌخ
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َو  َ  ُولُوا لَِم  »: كما أخرج ابن كثٌر فً تفسٌره عند قوله تعالى

فقال  [ :النحل]« اْلَكِذَ  َاَذا َحال ٌ َوَاَذا َحَرامٌ  َ ِصُي أَْلِسَنُ ُكمْ 

وٌدخل فً كل هذا كل من ٌبتدع بدعة لٌس له فٌها مستند شرعً، »

أو حلل شٌبا مما حرم هللا، أم حرم شٌبا مما أباح هللا بمجرد رأٌه 

عند تفسٌره لهذه اْلٌة " فتح القدٌر"وقال الشوكانً فً « وتشهٌه

وأخرج ابن أبً حاتم عن أبً نضر  قال قرأت هذه اْلٌة فً سور  )

« َو  َ  ُولُوا لَِم  َ ِصُي أَْلِسَنُ ُكْم اْلَكِذَ  َاَذا َحال ٌ َوَاَذا َحَرامٌ »النحل 

قلت صدق  (إلى آخر اْلٌة، فلم أزل أخاؾ الفتٌا إلى ٌومً هذا

رحمه هللا، فإن هذه اْلٌة تتناول بعموم لفظها فتٌا كل من أفتى 

بخبلؾ ما فً كتاب هللا وفً سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

وهذا ما ٌقع فٌه المعتصمون بالمذاهب والمشارب الفقهٌة والمشارب 

السٌاسٌة اإلسبلمٌة وخاصة أولبك منهم المإثرون للرأي المقدمون 

« .له على الحدٌث أو الجاهلٌن منهم لعلوم الكتاب والسنة كالمقلد 

قلت وقد أوجبوا على المفتً اإللمام بآٌات األحكام  [بتصرؾ]

سواء أفتى فً هذه النقطة أو لم ٌفت – وأحادٌثها، لذلك نقدم للقارئ 

                            :ثبلثة أحادٌث هً– فٌها 

باب ما : ما أخرجه ابن حبان فً صحٌحه قال:  الحدٌث األول(1

 أنبؤنا الحسن بن /2105: كان عند أهل الكتاب من عبلمات نبوته

قال حدثنا – واللفظ للحسن – سفٌان ومحمد بن الحسن ابن قتٌبة 

محمد بن المتوكل وهو ابن أبً السري حدثنا الولٌد بن مسلم حدثنا 

محمد بن حمز  بن ٌوسؾ بن عبد هللا بن سبلم عن أبٌه عن جده، 

إن هللا تبارك وتعالى لما أراد هدي زٌد »: قال عبد هللا بن سبلم: قال

إنه لم ٌبق من عبلمات النبو  شًء إال وقد : بن سعنة، قال زٌد

عرفتها فً وجه محمد صلى هللا علٌه وسلم حٌن نظرت إلٌه إال 

ٌسبق حلمه جهله، وال تزٌده شد  الجهل علٌه : اثنٌن لم أخبرهما منه

إال حلما، فلبثت أتلطؾ له ألن أخالطه فؤعرؾ حلمه وجهله، فخرج 
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ٌوما من الحجرات ومعه علً بن أبً طالب، فؤتاه رجل على 

ٌا رسول هللا، أهل قرٌة بنً فبلن أسلموا : راحلته كالبدوي فقال

ودخلوا فً اإلسبلم، وكنت أخبرهم إن أسلموا أتاهم الرزق رؼدا، 

وقد أصابتهم سنة وقحوط من الؽٌث، وأنا أخشى ٌا رسول هللا أن 

ٌخرجوا من اإلسبلم طمعا، فإن رأٌت أن ترسل إلٌهم ما ٌعٌنهم 

فعلت، فنظر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى رجل عن جانبه 

: ما بقً منه شًء ٌا رسول هللا، قال زٌد بن سعنة: أراه عمر، فقال

ٌا محمد، هل لك أن تبٌعنً تمرا معلوما من : فدنوت إلٌه، فقلت له

ال، ٌا ٌهودي، ولكن أبٌعك : حابط بنً فبلن إلى أجل كذا وكذا  قال

: تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا وال أسمً حابط بنً فبلن، قلت

نعم، فباٌعنً صلى هللا علٌه وسلم فؤطلقت همٌانً فؤعطٌته ثمانٌن 

مثقاال من ذهب فً تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، فؤعطاها إلى 

فلما كان قبل : أعجل علٌهم وأؼثهم، قال زٌد بن سعنة: الرجل وقال

محل األجل بٌومٌن أو ثبلثة خرج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

فً جناز  رجل من األنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلً 

فً نفر من أصحابه فلما صلى على الجناز  دنا من جدار فجلس 

أال : إلٌه، فؤخذت بمجامع قمٌصه ونظرت إلٌه بوجه ؼلٌظ، ثم قلت

تقضٌنً ٌا محمد حقً، فو هللا ما علمتكم ٌا بنً عبد المطلب مطل، 

ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعٌناه : ولقد كان لمخالطتكم علم قال

أي، : تدوران فً وجهه كالفلك المستدٌر، ثم رمانً بنظره وقال

عدو هللا، أتقول لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما أسمع وتفعل به 

ما أرى، فوالذي بعثه بالحق لوال ما أحاذر فوته لضربت بسٌفً هذا 

عنقك، ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌنظر إلى عمر فً سكون 

إنا كنا أحوج إلى ؼٌر هذا منك ٌا عمر، أن تؤمرنً : وتإد ، ثم قال

بحسن األداء، وتؤمره بحسن التباعة، اذهب به ٌا عمر فاقضه حقه 

وزده عشرٌن صاعا من ؼٌره مكان مؤرعته فذهب بً عمر 
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ما هذه : فقضانً حقً وزادنً عشرٌن صاعا من تمر، فقلت له

أمرنً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن أزٌدكها : الزٌاد   قال

زٌد : ال، من أنت قلت: أتعرفنً ٌا عمر  قال: مكان مؤرعتك، قلت

فما دعاك إلى أن تقول : نعم الحبر؛ قال: الحبر، قلت: بن سعنه، قال

ٌا عمر كل عبلمات : لرسول هللا ما قلت وتفعل به ما فعلت  قلت

النبو  قد عرفتها فً وجه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌن 

نظرت إلٌه إال اثنتٌن لم أخبرهما منه، ٌسبق حلمه جهله، وال تزٌده 

شد  الجهل علٌه إال حلما، فقد خبرتهما، فؤشهدك ٌا عمر أنً قد 

رضٌت باهلل ربا وباإلسبلم دٌنا، وبمحمد صلى هللا علٌه وسلم نبٌا، 

صدقة على أمة محمد - وإنً ألكثرها - وأشهدك أن شطر مالً 

أو على بعضهم فإنك ال تسعهم : قال عمر- صلى هللا علٌه وسلم 

أو على بعضهم فرجع عمر وزٌد إلى رسول هللا صلى : كلهم، فقلت

أشهد أن ال إله إال هللا  وأشهد أن محمدا : هللا علٌه وسلم فقال زٌد

رسول هللا وآمن به وصدق به، وشهد معه مشاهد كثٌر ، توفً فً 

قلت أخرجه الهٌثمً « ؼزو  تبوك مقببل ؼٌر مدبر، رحم هللا زٌدا

وهو فً السنن مختصرا " موارد الظمآن على زوابد ابن حبان"فً 

قلت ولٌست فٌه علة سوى رواٌة الولٌد بن مسلم وقد صرح بالسماع 

وأعله األلبانً بمحمد ابن  أبً السري، قال عنه ابن حجر فً 

وخبلصة ما قاله " صدوق عارؾ، له أوهام كثٌر : "التقرٌب

وأما سابر القصة وبالمقدار الذي ورد فً : "األلبانً فً اإلرواء هو

حدٌث الزهري،  فٌمكن القول بحسنه، وهو ما جزم به الحافظ تبعا 

له عند ابن : "ألصله فً ترجمة حمز  بن ٌوسؾ من التهذٌب  فقال 

ماجه حدٌث واحد فً قصة إسبلم زٌد بن سعنة مختصرا وقد رواه 

قلت " الطبرانً بتمامه، وهو حدٌث حسن مشهور فً دالبل النبو  

والحدٌث أخرجه أٌضا ابن سعد والحاكم والطبرانً وأصحاب 

اإلشعاع واإلقناع "السٌر، وقد أخرجنا فً المجلد الثانً من كتابنا
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نقبل عن الحافظ ابن القطان الفاسً حٌث أخرج " بمسابل اإلجماع 

وروٌنا : "فً كتابه اإلقناع نقبل عن اإلشراؾ البن المنذر  أنه قال

عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه أسلم لرجل من ٌهود دنانٌر فً 

تمر بكٌل مسمى إلى أجل فقال الٌهودي من تمر حابط بنً فبلن 

فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أما من تمر حابط بنً فبلن فبل 

                                              ."ولكن لكٌل مسمى وهذا إجماع أو كاإلجماع

قلت ٌا رسول »: عن عابشة رضً هللا عنها قالت:  الحدٌث الثانً(2

هللا، إن فبلنا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إلٌه، فؤخذت منه ثوبٌن 

أخرجه الحاكم والبٌهقً وجاء « نسٌبة إلى مٌسر ، فبعث إلٌه فامتنع

        .أنه ٌهودي

مات »: حدٌث عابشة رضً هللا عنها قالت:  الحدٌث الثالث(3

« رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ودرعه مرهون عند ٌهودي

أخرجه البخاري ومسلم والنسابً وابن ماجه وأحمد وفً الباب عن 

ابن عباس، والحسن والحسٌن، وعبد هللا بن جعفر رضً هللا عنهم، 

إنما ٌرٌد محمد أن ٌذهب بمالً، فقال »: وفً رواٌة أن الٌهودي قال

كذاب إنً ألمٌن فً األرض، أمٌن فً »النبً صلى هللا علٌه وسلم 

وفً رواٌة لعابشة « السماء، ولو إبتمننً ألدٌت، اذهبوا إلٌه بدرعً

توفً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم »: رضً هللا عنها قالت

متفق علٌه « ودرعه مرهونة عند ٌهودي فً ثبلثٌن صاعا من شعٌر

اإلشعاع واإلقناع "وعن أنس عند البخاري مثله كما نقلنا فً كتابنا 

المجلد الثانً عن الحافظ ابن القطان الفاسً فً " بمسابل اإلجماع

قال هللا : "كتابه اإلقناع  حٌث نقل عن اإلشراؾ البن المنذر أنه قال

 (وإن كنتم على سفر ولم  تجدوا كاتبنا فرهان مقبوضة)عز وجل 

رهن درعه فً ثبلثٌن : وثبت أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
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قفٌزا من شعٌر كان أخذه ألهله من ٌهودي، فالرهن جابز  فً السفر 

                                                                        " بالكتاب وفً الحضر بالسنة وبه قال عامة أهل العلم

فهذه أحادٌث أخرجتها من محالها تتكلم عن المعامبلت التجارٌة مع 

الٌهود فً الفتر  المدنٌة من الرسالة الخالد  تبٌن أن الرسول صلى 

                                            :هللا علٌه وسلم اشترى من عندهم أثناء جمٌع فتراته

أوال عند قدومه صلى هللا علٌه وسلم المدٌنة فً وقت كان الٌهود  (أ

أحبلفا مع الخزرج  واألوس، وكان الهادي األمٌن صلى هللا علٌه 

وسلم قد وافق على نصوص تلك المعاهدات التً كانت تربطهم 

                                                                           .باألنصار من دون شرط وال قٌد

أنه استلم من عندهم واشترى فً فتر  الجهاد والؽزوات  ( ب

اإلسبلمٌة، بل استعان بهم فً الجهاد وأعطاهم من الفا كما بٌن 

                                               ذلك اإلمام الشافعً فً رسالته األم وأبو داود فً مراسٌله

أنه صلى هللا علٌه وسلم توفً ودرعه مرهون عند ٌهودي فً  ( ج

شعٌر اشتراه ألمهات المإمنٌن، وقد قال لً أحدهم إن هذا الحدٌث 

من أحادٌث العجابز أو أنه منسوخ، والحقٌقة أن القول بؤنه منسوخ 

أو أنه من أحادٌث العجابز ٌنم عن شعور ٌحكم شعارات تكفٌر بعٌد  

عن الشرع إذ كٌؾ نطعن فً صحة حدٌث متفق علٌه خرجه 

البخاري فً أكثر من ثبلثة أبواب ومسلم مثله  وكٌؾ ندعً نسخ 

والمجمع « مات»أو « توفً»حدٌث متفق علٌه جاءت فٌه صٌؽة 

علٌه أنه ال نسخ بعد وفا  رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأنه 

ٌخشى على عقٌد  من زعم ذلك ألنه ٌظن أن هناك شرع أو مشرع 

ؼٌر شرع هللا الذي جاء به محمد صلى هللا علٌه وسلم، فبل مبلػ 

لشرع هللا إال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وبعد وفاته انقطع 
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الوحً وكمل الدٌن وتوقؾ النسخ، وقد بٌنا ذلك أكثر فً كتابنا 

                                                               ".إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة"

إننً قد أصؽى لما تقول ٌا عبد هللا إذا زعمت أنه سدا للذرٌعة تنهى 

عن البٌع أو الشراء من عند الٌهود وهذا حقك السٌاسً ألن األصل 

فً الشراء من عند الٌهود الجواز ومن المعلوم أن المسلم مخٌر فً 

الجابز شرعا إن شاء فعله وإن شاء تركه لذلك لما سبل الشٌخ عبد 

الفضابٌة، قال " إقرأ"هللا بن بٌه فً حلقة اإلفتاء التً ٌنعشها فً قنا  

ذلك من حقكم السٌاسً إن شبتم قاطعتم األسواق »للسابلٌن 

ٌا شٌخ هل : والسابلون مؽاربٌون فً أوروبا قالوا له« الٌهودٌة

ٌجوز لنا أن نقاطع األسواق الٌهودٌة فً أوربا  والؽرٌب فً األمر 

أن الذٌن ٌكفرون من ٌشتري بضابع الٌهود، ٌكفرون أحٌانا من 

/4ٌشتري قنٌنة كوكا كوال وهً ضبٌلة جدا التساوي 
1

 دوالر بٌنما 

 دوالرا إلشتراء ثوب صنعه الٌهود فً 150ٌدفعون هم أكثر من 

معروؾ فً مورٌتانٌا بالثوب »ألمانٌا أو السوٌد أو السوٌسرا وهو 

كما أنهم ال ٌترددون فً فتح الحسابات المصرفٌة فً " بازاه"الؽالً 

الدول األوروبٌة، وال االستفاد  من الخدمات السٌاحٌة، وأحٌانا 

ٌتعاملون مع النوادي الماسونٌة، فهل ٌفعلون ذلك للضرورات  أم 

!   "اعملوا أهل بدر ما شبتم"أنهم ٌنطلقون من مبدأ 

البعد  (أ: أن التعامل مع الٌهود له ثبلثة أبعاد: خبلصة هذه النقطة

 الجواز لفعله صلى ماالبٌع والشراء وقد بٌنا أن األصل فٌه: األول

هللا علٌه وسلم إٌاهما حتى توفً وهو القدو ، وبالتالً فالمسلم مخٌر 

الصلح مع الٌهود أو الهدنة معهم وهذه  (فً فعلهما أو تركهما؛ ب

إتحاؾ اإلخو  واألحباب بالفرقان بٌن الجهاد "مسؤلة بٌنا فً كتابنا 

أنها تكون مجمعا على جوازها وأحٌانا تكون حراما " واإلرهاب

باإلجماع وأحٌانا تكون مسؤلة خبلؾ وفً هذه الحالة ، فولً األمر 
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مواالتهم من خبلل  (أولى بمعرفة أٌن مصلحة المسلمٌن الظرفٌة؛ ج

االنتماء إلى النوادي الماسونٌة والدعاٌة لسٌاساتهم ومخططاتهم 

وهذا من الكفر الذي ٌنبؽً التنبٌه علٌه والتعرٌؾ به حتى ال ٌعذر 

َتَولَّهُْم » : أحد بجهله أو حتى ال ٌبقى أحد ٌجهله لقوله تعالى ٌَ َوَمْن 

ُه ِمْنهُْم  خاصة وأن النوادي الماسونٌة كثرت وتكاثرت . «ِمْنُكْم َفإِنَّ

خاصة منها النادي " االجتماعٌة"مإخرا من خبلل نشاطاتها 

الروتاري، ونادي األسود الدولٌون، فمقر النادي الروتاري على 

مستوى المؽرب العربً فً المؽرب، وأما نادي األسود الدولٌون 

فمورٌتانٌا تابعة فٌه لؽرب إفرٌقٌا ومقر الدابر  فً واؼادوؼو فً 

بوركٌنافاسو، وكبل النادٌٌن ترأسهما مورٌتانً، وهذا ٌفٌد توؼل 

المورٌتانٌٌن فً هذه النوادي بحٌث أصبحوا أحٌانا عناصر قٌادٌة 

علما بؤن الحركة الشٌوعٌة التً تنفً وجود هللا جل وعبل هً 

األخرى اكتسحت الساحة المؽاربٌة فً عشرات السنٌن الماضٌة 

فلنحذر من االنتماء إلى هذه الهٌبات الشٌطانٌة، فالٌهودٌة العالمٌة 

: لها حكومة سرٌة ٌمكن رسم هرمها كالتالً
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                                !ا  ٌجوز الصلح مع الٌهو  : ال نبٌه األخٌر

إن الصلح أو الهدنة مع الكفار ال ٌخلو منها كتاب من كتب الفقه 

والحدٌث ألن الرسول صلى هللا علٌه وسلم صالح الكفار المشركٌن، 

ذلك الصلح المعروؾ بصلح الحدٌبٌة، فهل ٌجوز للمسلمٌن إبرام 

صلح أو هدنة مع أعدابهم الٌهود فً فلسطٌن المحتلة  وإذا كان 

الجواب نعم، فما هو الصلح الجابز، وما هو الصلح الحرام  علما 

ٌِن »: بؤن هللا جل وعبل قال َقاتِلُوُكْم فًِ الدِّ ٌُ ُ َعْن الَِّذٌَن لَْم  ْنَهاُكْم هللاَّ ٌَ ال 

اِرُكْم  ٌَ ٌُْخِرُجوُكْم ِمْن ِد                    .«َولَْم 

لقد أثارت الفتٌا التً أفتى بها سماحة الشٌخ ابن باز رحمه هللا 

م ضجة فً أوساط صفوؾ الحركة 1995الحكومة السعودٌة سنة 

اإلسبلمٌة العالمٌة بجمٌع مكوناتها، فمنهم من هو معارض، ومنهم 

أدلة الطرفٌن ال تخلو من – فً نظرنا – من هو مساند، وكانت 

فنستشؾ مثبل : نواقص وثؽرات خلفتها بصمات التعصب والتقلٌد

من خبلل بعض خطب المبٌحٌن للهدنة أو الصلح أنهم ال ٌمٌزون 

بٌن صلح التجار  وصلح الجهاد، كما أن المفتٌن المحرمٌن للصلح 

ال ٌمٌزون بٌن البٌوع والجهاد وصلحه فهم ٌكفرون من اشترى من 

عند ٌهودي أو باع له ، فؤردنا أن نبٌن من خبلل هذا المجهود 

المتواضع بؤن أحكام البٌوع وصلحها تختلؾ عن أحكام الجهاد 

وصلحه، وقد بٌنا فً النقطة السابقة األحكام الشرعٌة للبٌوع 

وسنقتصر هنا على أحكام الصلح والهدنة فً الجهاد فنبدإها بما 

اإلشعاع واإلقناع بمسابل "بٌناه من مسابل إجماع فً كتابنا 

                          :حٌث قلنا" اإلجماع

وأجمعوا على أن »: قاببل" اإلجماع"أخرج ابن المنذر فً كتابه 

وأخرج ابن « أمان ولً الجٌش والرجل المقاتل جابز علٌهم أجمعٌن

اتفقوا على أن إعطاء »: قال" مراتب اإلجماع"حزم فً كتابه 
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: وقال« المهادنة على إعطاء الجزٌة بالشروط التً قدمنا جابز 

واتفقوا أن من صالح أهل الذمة على أرضه صلحا صحٌحا أنها له »

وقال ابن حزم « ولعقب عقبه أسلم أو لم ٌسلم ما لم ٌظهر فٌها معدن

واتفقوا أن أوالد أهل الجزٌة ومن تناسل »" مراتب اإلجماع"فً 

منهم فإن الحكم الذي عقده أجدادهم وإن بعدوا جار على هإالء ال 

وتعقبه شٌخ اإلسبلم ابن « ٌحتاج إلى تجدٌده مع من حدث منهم

قلت هذا هو قول الجمهور وألصحاب »: تٌمٌة قاببل فً تصوٌباته

أحدهما ٌستؤنؾ له العقد وهذا منصوص الشافعً، : الشافعً وجهان

: وقال أٌضا« والثانً ال ٌحتاج إلى استبناؾ عقد كقول الجمهور

واتفقوا أنه إن أمنهم على أن ٌحاربوا المسلمٌن وال ٌحاربهم »

          .«المسلمون أن ذلك باطل ال ٌنفذ

                                          : وقد بٌنا أدلة هذه اإلجماعات كما ٌلً

أما فٌما ٌخص باألمان فقد ثبت عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه  (1

ٌد المسلمٌن على سواهم تتكافؤ دماإهم وتجٌر علٌهم أدناهم »: قال

أخرجه أحمد وأبو « وٌرد علٌهم أقصاهم وهم على ٌد من سواهم

داود وابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر مطوال وابن ماجه من 

المسلمون على ٌد من سواهم »حدٌث معقل بن ٌسار مختصرا بلفظ 

ورواه الحاكم عن أبً هرٌر  مختصرا بلفظ « تتكافؤ دماإهم

إن ذمة »ورواه أٌضا مسلم بلفظ « المسلمون تتكافؤ دماإهم»

المسلمٌن واحد  فمن أخفر مسلما فعلٌه لعنة هللا والمبلبكة و الناس 

وهو أٌضا متفق علٌه، وأخرجه البخاري من حدٌث أنس « أجمعٌن

رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، قال ابن المنذر 

أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأ  إال شٌبا واحدا ذكره عبد »

: الملك بن الماجشون صاحب مالك ال أحفظ ذلك عن ؼٌره، قال

مؽنى ذوي "وقد ذكر عبد الهادي فً .«إن أمر األمان إلى اإلمام»
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 اإلجماع عن صحة أمان 103باب األمان ص : كتاب الجهاد" األفهام

كتاب الجهاد، " المبدع"اإلمام لجمٌع الكفار، وذكر ابن المفلح فً 

 اإلجماع على صحة أمان المسلم المكلؾ الحر 3/389: باب األمان

من فتنة أو ؼٌر ذلك أم بشًء ٌؤخذونه منهم ال على حكم الجزٌة إذا 

كانت الجزٌة إنما شرطها أن تإخذ منهم وهم بحٌث تنفذ علٌهم 

وكان األوزاعً ٌجٌز . وإما ببل شًء ٌؤخذونه منهم. أحكام المسلمٌن

أن ٌصالح اإلمام الكفار على شًء ٌدفعه المسلمون إلى الكفار إذا 

وقال . دعت إلى ذلك ضرور  فتنة أو ؼٌر ذلك من الضرورات

ال ٌعطً المسلمون الكفار شٌبا إال أن ٌخافوا أن ٌصطلموا : الشافعً

لكثر  العدو وقتلهم أو لمحنة نزلت بهم، وممن قال بإجاز  الصلح إذا 

« رأى اإلمام فً ذلك مصلحة المسلمٌن مالك والشافعً وأبو حنٌفة

إال أن الشافعً ال ٌجوز عنده الصلح ألكثر من »: ثم قال بعد ذلك

المد  التً صالح علٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الكفار عام 

قلت وسبب اختبلفهم فً جواز الصلح من ؼٌر ضرور  . «الحدٌبٌة

َفإَِذا انَسلََخ األَْشهُُر اْلُحُرُم َف ْقُ لُوا »: معارضة ظاهر قوله تعالى

ثُ  ٌْ َق  ِلُوا الَّتِذٌَن   »: وقوله تعالى « َوَجْ ُ ُموُامْ  اْلُمْشِرِكٌَن َح

ْوِم ااِخرِ  ٌَ ِ َو  بِ ْل ْلِم »: مع قوله تعالى« ٌُْإِمُنوَن بِ ّلِلَّت َوإِْن َجَنُحوا لِلسَّت

 ِ فمن رأى أن اْلٌة اْلمر  بالقتال حتى « َف ْجَنْح لََه  َوَ َوكَّت ْ َعلَى هللاَّت

ٌسلموا أو ٌعطوا الجزٌة ناسخة ْلٌة الصلح قال ال ٌجوز الصلح إال 

من ضرور ، ومن رأى أن آٌة الصلح مخصصة لتلك قال الصلح 

جابز إذا رأى ذلك اإلمام وعضد تؤوٌله بفعله صلى هللا علٌه وسلم 

وذلك أن صلحه صلى هللا علٌه وسلم عام الحدٌبٌة لم ٌكن لموضع 

وأما الشافعً فلما كان األول األمر عنده بالقتال حتى : الضرور 

ٌسلموا أو ٌعطوا الجزٌة وكان هذا مخصصا عنده بفعله علٌه 

الصبل  والسبلم عام الحدٌبٌة لم ٌر أن ٌزاد على المد  التً صالح 

علٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقد اختلؾ فً هذه المد  فقٌل 
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وبذلك قال "كانت أربع سنٌن، وقٌل ثبلثا، وقٌل عشر سنٌن 

وأما من أجاز أن ٌصالح المسلمون المشركٌن »: ثم قال" الشافعً

بؤن ٌعطً لهم المسلمون شٌبا إذا دعت إلى ذلك ضرور  فتنة أو 

أنه كان علٌه الصبل  والسبلم قد هم »: ؼٌرها فمصٌرا إلى ما روي

أن ٌعطً بعض ثمر المدٌنة لبعض الكفار الذٌن كانوا فً جملة 

األحزاب لتخبٌبهم فلم ٌوافقه على القدر الذي كان سمح له به من 

قلت والخبر صحٌح كما بٌن ذلك « ثمر المدٌنة حتى أفاء هللا بنصره

إن ابن إسحاق قال فً : حٌث قال فً الحاشٌة" الهداٌة"الؽماري فً 

حدثنً عاصم بن عمر ابن قتاد ، ومن ال أتهم، عن محمد : المؽازي

لما اشتد على الناس الببلء، »: بن مسلم هو ابن شهاب الزهري قال

بعث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى عٌٌنة بن حصن وإلى 

الحارث بن عوؾ وهما قابدا ؼطفان فؤعطاهما ثلث ثمار المدٌنة 

على أن ٌرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه فجرى بٌنه وبٌنهما 

الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهاد  وال ؼرٌمة الصلح إال 

المرابضة فً ذلك فلما أراد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن 

ٌفعل، بعث إلى سعد بن معاذ، وسعد بن عباد ، فذكر ذلك لهما 

ٌا رسول هللا أمرا تحبه فنصنعه، أم شٌبا : واستشارهما فٌه، فقاال له

بل : أمرك هللا به ال بد لنا من العمل به، أم شٌبا تصنعه لنا، قال

شًء أصنعه لكم وهللا ما أصنع ذلك إال ألنً رأٌت العرب قد رمتكم 

عن قوس واحد ، و كالبوكم من كل جانب، فؤردت أن أكسر عنكم 

ٌا رسول هللا، قد كنا : من شوكتهم إلى أمر ما، فقال له سعد بن معاذ

نحن وهإالء القوم على الشرك باهلل وعباد  األوثان ال نعبد هللا وال 

أفحٌن . نعرفه، وهم ال ٌطمعوا أن ٌؤكلوا منها ثمر  إال قرى أو بٌعا

! وأعزنا بك وبه، نعطٌهم أموالنا . أكرمنا هللا باإلسبلم وهدانا له

وهللا ما لنا من هذا من حاجة، وهللا ال نعطٌهم إال السٌؾ حتى ٌحكم 

. فؤنت وذاك: هللا بٌننا وبٌنهم، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
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: فتناول سعد بن معاذ الصحٌفة فمحا ما فٌها من الكتاب ثم قال

أخبرنا محمد بن حمٌد : وروى ابن سعد فً الطبقات« لٌجهدوا علٌنا

أرسل النبً »: العبدي عن معمر عن الزهري عن ابن المسٌب قال

أرأٌت إن جعلت : صلى هللا علٌه وسلم إلى عٌٌنة بن حصن بن بدر

لك ثلث ثمر األنصار أترجع بمن معك من ؼطفان وتخذل بٌن 

إن جعلت لً الشطر فعلت، فؤرسل : األحزاب فؤرسل إلٌه عٌٌنة

النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى سعد بن عباد  وسعد بن معاذ 

لو : فؤخبرهما بذلك فقاال إن كنت أمرت بشًء فامض ألمر هللا، قال

كنت أمرت بشًء ما استؤمرتكما ولكن هذا رأي أعرضه علٌكما، 

، وروى البزار والطبرانً "قاال فإنا نرى أن ال نعطٌهم إال السٌؾ

جاء الحارث الؽطفانً إلى رسول هللا »: من حدٌث أبً هرٌر  قال

فقال ٌا محمد شاطرنا ثمر المدٌنة وإال »: صلى هللا علٌه وسلم

حتى أستؤمر السعود فبعث إلى سعد : مؤلتها علٌك خٌبل ورجاال، قال

بن معاذ وسعد بن عباد  وسعد بن الربٌع وسعد بن خٌثمة وسعد بن 

إنً قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحد »: مسعود فقال

وأن الحارث سؤلكم تشاطروه تمر المدٌنة فإن أردتم أن تدفعوه 

« ٌا رسول هللا أوحً من السماء : عامكم هذا فً أمركم بعد فقالوا

ؼدرت ٌا محمد، فقال حسان بن ثابت »: الحدٌث وفٌه قال الحارث

                                            :رضً هللا عنا وعنه

ِة َج ِرهِ  ْ ِ ُر بِِذمَّت ٌَ ٌَ  َج ر َمْن  ْ ِ رُ    ٌَ ً ا  َ   ِمْنُكْم َفإِنَّت ُمَحمَّت

ْخَبرُ   إِْن َ ْ ِ ُروا َف ْلَ ْ ُر ِمْن َع َ ا ُِكمْ  ْنُبُت فًِ أُُصوِ  السَّت ٌَ  َوالُّظلْإُم 

ٌُْجَبرُ   َوأََم َنُة اْلَمْرِء ِحٌَن لَ ٌُِ َه  َج َجِة َصْ ُعَه   َ   ِمْث َ الزُّظ

فقال الحارث كؾ عنا ٌا محمد لسان حسان فلو مزج به ماء البحر 

قلت فتبٌن أن هناك من أنواع الصلح ما هو جابز باإلجماع، « لمزج
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كما أنه ٌوجد من أنواع الصلح ما هو حرام باإلجماع وأخٌرا ٌوجد 

من الصلح ما هو محل خبلؾ ألن ما ٌراه من واله هللا أمر 

المسلمٌن خٌرا وإن كان هو الشرع عند الجمهور قد ال ٌكون دابما 

لكً ٌحد من كذلك، لذلك جاء اإلجماع المحرم ألنواع من الصلح 

        .وهللا جل وعبل أعلمسلطة ولً األمر 

لقد سبق أن بٌنا أن بٌت القصٌد عند : حو  ال كفٌرخالصة ع مة

ْحُكْم »:هإالء الؽبل  المكفرٌن لوال  األمر قوله جل وعبل ٌَ َوَمْن لَْم 

ُ َفؤُْولَبَِ  ُامْ  وقوله تعالى  [44المابد  ]« اْلَك فُِرونَ  بَِم  أَنَز َ هللاَّت

« ُ إال « ُام اْلَف ِس ُونَ  َفؤُولَبِ َ »وقوله تعالى « لَبَِ  ُام اللَّت لُِمونَ وَفؤ

أننا نجد أن الذٌن ٌقتدون بالسلؾ الصالح ٌجدون فً هذه اْلٌات 

تفسٌرا مؽاٌرا لما ٌوحٌه ظاهرها، فهكذا سبل األلبانً عن هذه 

فمن جهل الذٌن ٌحتجون بهذه اْلٌة فً اللفظ »: اْلٌة، فؤجاب قاببل

أنهم لم ٌلموا على األقل ببعض « فؤولبك هم الكافرون»األول منها 

النصوص التً جاء فٌها ذكر لفظة الكفر، فؤخذوها على أنها تعنً 

الخروج من الدٌن، وأنه ال فرق بٌن هذا الذي وقع فً الكفر وبٌن 

أولبك من المشركٌن من الٌهود والنصارى، وأصحاب الملل 

األخرى الخارجة عن ملة اإلسبلم بٌنما لفظة الكفر فً الكتاب 

والسنة ال تعنً هذا الذي ٌدندنون حوله، وٌسلطون هذا الفهم 

الخاطا على كثٌرٌن وهم برٌبون منه، فشؤن لفظة الكفر من حٌث 

« الظالمون»إنها ال تدل على معنى واحد، شؤن اللفظٌن اْلخرٌن 

فكما أنه من وصؾ أنه ظالم أو فاسق ال ٌعنً « الفاسقون»و

وهذا . بالضرور  أنه مرتد عن دٌنه، فكذلك من وصؾ بؤنه كافر

التنوع فً معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل علٌه اللؽة، ثم الشرع 

نعود اْلن : إلى أن قال« لؽة القرآن الكرٌم: الذي جاء بلؽة العرب

ُ َفؤُْولَبَِك ُهْم اْلَكافُِرونَ »إلى اْلٌة  ْحُكْم بَِما أَنَزَل هللاَّ ٌَ فما « َوَمْن لَْم 

المراد بالكفر فٌها  هل هو الخروج عن الملة أو ؼٌر ذلك  هنا الدقة 
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فً فهم هذه اْلٌة، فإنها قد تعنً الكفر العملً، وهو الخروج 

بؤعمالهم عن بعض أحكام اإلسبلم، وٌساعدنا فً هذا الفهم حبر 

األمة وترجمان القرآن، أال وهو عبد هللا بن عباس، رضً هللا 

إال من – عنهما، ألنه من الصحابة الذٌن أجمع المسلمون جمٌعا 

على أنه إمام فً التفسٌر، وكؤنه طرق – كان من تلك الفرق الضالة 

سمعه ٌومبذ ما نسمعه الٌوم تماما، أن هناك أناسا ٌفهمون اْلٌة على 

لٌس الكفر الذي تذهبون : ظاهرها دون تفصٌل، فقال رضً هللا عنه

، إنه لٌس كفرا ٌنقل عن الملة، هو كفر دون كفر أخرجه [إلٌه]

الطبري فً تفسٌره بسند صحٌح كما أخرجه الحاكم فً مستدركه 

وصححه ووافقه الذهبً وأخرجه البٌهقً فً سننه ونسبه السٌوطً 

إلى الفرٌابً وسعٌد " فتح القدٌر"والشوكانً فً " الدر المنثور"فً 

واألسبلة وردت على ]« بن منصور وابن المنذر وابن أبً حاتم

 .[الشٌخ من دولة الجزابر ودولة أفؽانستان قبل قدوم طالبان

قلت وهذا التفسٌر هو الذي ذهب إلٌه جل أو كل المفسرٌن كالطبري 

والقرطبً، وابن كثٌر، والشوكانً، والسٌوطً، وؼٌرهم، كما ٌشهد 

التمهٌد لما فً الموطؤ من المعانً "له ابن عبد البر فً كتابه 

حٌث أكد لنا أن هذا التفسٌر لم ٌتفرد به حبر هذه األمة " واألسانٌد

نضر هللا وجهه وإٌانا ٌوم : ابن عباس  رضً هللا عنهما بل قال

وأجمع العلماء على أن الجور »: 74القٌامة فً المجلد الخامس ص

فً الحكم، من الكبابر لمن تعمد ذلك عالما به، روٌت فً ذلك آثار 

ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا »شدٌد  عن السلؾ، وقال هللا عز وجل 

نزلت فً أهل « الفاسقون»و« الظالمون»و« فؤولبك هم الكافرون

الكتاب قال حذٌفة وابن عباس، وهً عامة فٌنا، قالوا لٌس بكفر ٌنقل 

عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه األمة، حتى ٌكفر باهلل 

ومبلبكته وكتبه ورسله والٌوم اْلخر، روي هذا المعنى عن جماعة 

ابن عباس، وطاوس، وعطاء قال : من العلماء بتؤوٌل القرآن، منهم
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والقاسط الظالم « وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا»: هللا عز وجل

وقد ضلت جماعة من  "16الجابر، وقال فً المجلد السابع عشر ص

أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فً هذا الباب، فاحتجوا بهذه 

اْلثار ومثلها فً تكفٌر المذنبٌن، واحتجوا من كتاب هللا بآٌات لٌست 

ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا »: على ظاهرها، مثل قوله عز وجل

لٌس بكفر ٌنقل عن الملة، ولكنه كفر : قال« فؤولبك هم الكافرون

إلخ فتبٌن أن ابن عباس، وحذٌفة، وابن عمر، وابن " ..دون كفر

عمرو، وعلً كرم هللا وجهه، وؼٌرهم، فهموا اْلٌة فهما مخالفا لفهم 

الخوارج والمعتزلة ومن ٌشاكههم فً أٌامنا، وهو ٌكاد ٌكون إجماعا 

                                .ظنٌا من الصحابة ألنه لٌس له مخالؾ

وقال ابن تٌمٌة الحفٌد المعروؾ بشٌخ اإلسبلم معلقا على تفسٌر هذه 

أي هو المستحل لحكم بؽٌر ما : "[3/368]" مجموع الفتاوي"اْلٌة فً 

قلت وهذا التفسٌر هو الذي علٌه جمهور الفقهاء " أنزل هللا

من  [7/254ج]والمحدثٌن، وقد بٌن ابن تٌمٌة ذلك أكثر حٌن قال فً 

الفتاوي، حٌث نقل عن اإلمام أحمد بن حنبل أنه سبل عن الكفر 

كفر ال ٌنقل عن اإلٌمان، مثل اإلٌمان : "المذكور فً هذه اْلٌة، فقال

بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى ٌجًء من ذلك أمر ال ٌختلؾ 

وكذا كان من قول السلؾ أن اإلنسان ٌكون فٌه إٌمان : "ثم قال"فٌه

ونفاق، فكذلك فً قولهم أنه ٌكون فٌه إٌمان وكفر، لٌس هو الكفر 

: الذي ٌنقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه فً قوله تعالى

كفر ال : قالوا« ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبك هم الكافرون»

" ٌنقل عن  الملة، وقد اتبعهم على ذلك أحمد وؼٌره من أبمة السنة

انظر فتاوي ابن تٌمٌة وكذلك السلسلة الصحٌحة لؤللبانً الحدٌث ]

وما قال به ابن عباس ذهب إلٌه عطاء بن أبً رباح،  [2552رقم 

فتبٌن أن جمهور فقهاء . وطاوس، وأبو مجلز، وؼٌرهم من التابعٌن

الصحابة والتابعٌن وتابعً التابعٌن وؼٌرهم ٌفسرون اْلٌة بؤنه كفر 
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دون كفر، وأنه ال ٌنبؽً وال ٌجوز الخروج على من واله هللا أمر 

المسلمٌن إذا لم ٌتخذ الشرٌعة دستورا إال إذا كان مستحبل لما ٌعمل 

به من ؼٌر أحكام الشرٌعة المخالفة لها، ولم أقل هذا إجماع من 

الصحابة والتابعٌن ألنه سكوتً، فهو قول بعض الصحابة من دون 

وهللا  .مخالؾ وقول بعض التابعٌن، فكان اتباع السلؾ الصالح أولى

 .ٌلمن وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السب

   :الللم وخطره: الفص  الرابع 

فالظلم ظلمات ٌوم القٌامة، . إن أخطر شًء على اإلنسان هو الظلم
ٌَ َمةِ : َب  ٌ : قال البخاري ْوَم ال ِ ٌَ ْلُم ُللَُم ٌت  ِ ْبِن ُعَمَر : اللُّظ َعْن َعْبِد هللاَّ

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ُ َعْنهَُما، َعِن النَّ ًَ هللاَّ ْلُم »: َرِض اللُّظ
ٌَ َمةِ  ْوَم ال ِ ٌَ َقاَل َرُسوُل : َعِن اْبِن ُعَمَر، َقالَ  :، وقال مسلم«ُللَُم ٌت 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ٌَ َمةِ » :هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْوَم اْل ِ ٌَ ْلَم ُللَُم ٌت  َعْن : وقال «إِنَّت اللُّظ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ا َّت ُوا » :َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاِ، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

حَّت أَْالََ   ، َفإِنَّت الشُّظ حَّت ٌَ َمِة، َوا َّت ُوا الشُّظ ْوَم اْل ِ ٌَ ْلَم ُللَُم ٌت  ْلَم، َفإِنَّت اللُّظ اللُّظ

َمْن َك َن َقْبلَُكْم، َحَملَهُْم َعلَى أَْن َسَفُكوا ِ َم َءُاْم َواْسَ َحلُّظوا 
فتح الرب الساتر "وهذا متواتر قد خرجناه في كتابنا  «َمَح ِرَمهُمْ 

قال صلى هللا علٌه  ح ٌث /177: حيث قلنا" لتمييز الحديث المتواتر
ٌَّت َمةِ ":وسلم ْوَم اْل ِ ٌَ ْلُم ُللَُم ٌت  قطؾ "أخرجه السٌوطً فً" اللُّظ

وامتنع الزبٌدي " نظم المتناثر"عن ستة وتبعه الكتانً فً" األزهار

:  وقد خرجناه عن تسعة همألنه لم ٌتجاوز جمع القلة عن تخرٌجه 
البخ ري أحم  وأبو  او  الطٌ لسً وال ارمً وابن أبً شٌبة وأخرجه : ابن عمر/ 1

/ 2وأبو عوانة فً المس خرج والشه   ال   عً والبٌه ً، ومسلم وال رمذي والب وي 
وابن أحم  الح رث وابن أبً شٌبة وال ارمً وأبو  او  الطٌ لسً وأخرجه : ابن عمرو

حب ن وأبو عوانة فً المس خرج والطبرانً فً األوسط وابن نصر فً جزء الصالة 
وال رمذي والبخ ري فً األ   المفر  أخرجه أحم  : أبو ارٌرة/ 3والح كم والبٌه ً،
فً الم جم الكبٌر  أخرجه الطبرانً : المسور بن مخرمة/ 4 ،وابن حب ن والح كم

الهرم س / 6فً الم جم األوسط، أخرجه الطبرانً : م  ذ بن جب / 5واألوسط والبزار،
أخرجه مسلم وال رمذي وأحم  : ج بر بن عب  هللا/ 7 ،أخرجه الطبرانً: بن زٌ  

 والطبرانً فً األوسط وأبو عوانة والب وي والخرابطً فً والبخ ري فً األ   المفر 

انلره فً : أبو موسى/ 9" نلم الم ن ثر"انلره فً : ع بشة/ 8مك رم األخالق والبٌه ً،
  نلم الم ن ثر 
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َ  ِشْبٍر : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: ح ٌث/ 178 ٌْ َمْن َللََم َق
ٌَّت َمِة ِمْن َسْبِع أََراِ ٌنَ  ْوَم اْل ِ ٌَ َقُه  َعْن : وفً رواٌة "ِمَن اأْلَْرِض َطوَّت

نَ  ٌْ َنُه َوَب ٌْ ْحَمِن، َوَكاَنْت، َب بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
أَُناٍس ُخُصوَمٌة فًِ  أَ

ا أََبا َسلََمَة، اْجَتنِِب : أَْرٍض، َفَدَخَل َعلَى َعابَِشَة َفَذَكَر لََها َذلَِك، َفَقالَتْ  ٌَ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َمْن َللََم قٌَِ  »: األَْرَض، َفإِنَّ َرُسوَل هللاَّ

َقُه ِمْن َسْبِع أََرِ ٌنَ  َعْن َعَطاِء ْبِن  :وفً رواٌة ألحمد «ِشْبٍر ُطوِّس

ِه َوَسلََّم َقال ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ بًِ مالك األشجعً، َعِن النَّ
َساٍر، َعْن أَ ٌَ: 

ِن » ٌْ ِن َج َر ٌْ ُجلَ ِ ِذَراٌع ِمَن اأْلَْرِض، َ ِجُ وَن الرَّت أَْعَلُم اْلُ لُوِ  ِعْنَ  هللاَّت
ارِ - فًِ اأْلَْرِض  ْ َطُع أََحُ ُاَم  ِمْن َحلِّس ِص ِحبِِه ِذَراًع ، - أَْو فًِ ال َّت ٌَ َف

َقُه ِمْن َسْبِع أََرِ ٌَن إِلَى ٌوم ال ٌ مة وفً رواٌة  «َفإَِذا اْقَ َطَ ُه ُطوِّس

ُه َخاَصَمْتُه : "للبخاري، قال ٍل، أَنَّ ٌْ ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُنَف ٌْ َعْن َسِعٌِد ْبِن َز
ُه اْنَتَقَصُه لََها إِلَى َمْرَواَن، َفَقاَل َسِعٌدٌ  أََنا : أَْرَوى فًِ َحقٍّ َزَعَمْت أَنَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًبا أَْشَهُد لََسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ أَْنَتقُِص ِمْن َحقَِّها َش
قُولُ  ٌَ َمِة » :ٌَ ْوَم ال ِ ٌَ قُُه  ٌَُطوَّت ُه  َمْن أََخَذ ِشْبًرا ِمَن األَْرِض ُلْلًم ، َفإِنَّت

بٌِِه، َقالَ  «ِمْن َسْبِع أََرِ ٌنَ 
َناِد، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَ بًِ الزِّ

: َقاَل اْبُن أَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ٍد، َدَخْلُت َعلَى النَّ ٌْ  . َقاَل لًِ َسِعٌُد ْبُن َز
 لذل  أخرجه الزبٌ ي 14عن " قطي األزا ر"أخرجه السٌوطً فً 

  وق  خرجن ه 15 بٌنم  خرجه الك  نً عن 13عن " ل ط الآللا"فً 
أخرجه أحم  : س ٌ  بن زٌ / 2 ،أخرجه البخ ري ومسلم وأحم : ع بشة/ 1: كم  ٌلً

ٌ لى بن / 4 ،أخرجه أحم  ومسلم: أبو ارٌرة/ 3،وال ارمً والبخ ري ومسلم وال رمذي

أخرجه الطبرانً فً : أنس/ 5 ،أخرجه أحم  وابن حب ن والطبرانً وعنه الهٌثمً: مرة
رواه الطبرانً وأبو ٌ لى والبزار :  س   بن أبً وق ص/ 6 ،األوسط وعنه الهٌثمً

أخرجه : الحكم بن الح رث السلمً/ 8 ،خرجه الطبرانًأ: ابن عب س/ 7 ،وعنهم الهٌثمً

أبو شرٌح / 10 ،رواه الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: ش ا  بن أوس/ 9 ،الطبرانً
رواه :المسور بن  مخرمة /  11 ،الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: الخزاعً 

رواه الطبرانً وعنه : عب  ة بن الص مت/ 12 ،الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً

: ابن عمر/ 14 ، رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً: أمٌة مو ة لرسو  هللا/ 13 ،الهٌثمً
رواه  : عمر بن الخط  / 16 ،أخرجه أحم : أبو م ل  األشج ً/ 15 ،أخرجه أبو ن ٌم

رواه الطبرانً وعنه : ابن مس و / 16 ،أبو ن ٌم من طرٌق عب  هللا بن عمر عن أبٌه

  .الهٌثمً
ةِ ": أح  ٌث/41ي مَّت ًُ َعْن ُلْلِم أَْاِ  الذِّس ْه تفرد بإخراجها الكتانً " النَّت

ذكر تواترها المواق فً شرح مختصر : "وقال" نظم المتناثر"فً
نقبل عن " وألذمً بلبس ما ٌمٌزه الخ: فً الجزٌة"خلٌل لدى قوله
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 وهللا سبحانه ـه/ تواترت األحادٌث بالنهً عن ظلمهم"سحنون 
قلت هذه ؼفلة من الكتانً وثؽر  ٌجب سدها فبل "وتعالى أعلم 

المواق وال سحنون ٌعتبران من فطاحلة الحدٌث فالتواتر عندهما 
لٌس هو التواتر عند المحدثٌن فالظلم ظلمات ٌوم القٌامة وهإالء 

حصنوا دماءهم وأموالهم بدفعهم للجزٌة فبل ٌجوز ظلمهم باإلجماع 
.  ولكن األحكام الفقهٌة شًء والتواتر شًء آخر

فالظلم نقٌض العدل، وهو أخطر ما ٌتلبس به المخلوق وقد خلق هللا 
ولما كان العدل أكبر سبب . السماوات واألرض بالحق وهو العدل

فً استتباب األمن واستمرار الحكم، كان الظلم أكبر سبب فً 
االختبلالت واالضطرابات التً تعٌشها المجتمعات فتإدي إلى ما 

فقد . ٌحمد عقباه من ثورات أو انقبلبات أو حروب أهلٌة وؼٌرها
خلق هللا السماوات واألراضٌن بالحق والعدل والقسط، وهللا حق ال 

َوُاَو الَّتِذي }:قال تعالى فً سور  األنعام. ٌقبل فً اْلخر  إال الحق
ُكوُن َقْولُُه اْلَحقُّظ  ٌَ ٌَ ُو ُ ُكْن َف ْوَم  ٌَ م واِت َواأْلَْرَض بِ ْلَحقِّس َو َخلََق السَّت
ه َ ِة َوُاَو اْلَحِكٌُم  ِ  َوالشَّت ٌْ وِر ع لُِم اْلَ  ٌُْنَفُخ فًِ الصُّظ ْوَم  ٌَ َولَُه اْلُمْلُ  

ِه ُتْحَشُروَن أَْي : "قال ابن كثٌر فً تفسٌره{ (73)اْلَخبٌُِر  ٌْ َوُهَو الَِّذي إِلَ

ماواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ أي بالعدل  اَمِة َوُهَو الَِّذي َخلََق السَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ
ُر لَهَُما َولَِمْن فٌِِهَما فهو وقال تعالى فً ." َخالِقُهَُما َوَمالُِكهَُما، َواْلُمَدبِّ

َم َواِت َواأْلَْرَض بِ ْلَحقِّس إِْن }: سور  إبراهٌم َ َخلََق السَّت أَلَْم َ َر أَنَّت هللاَّت
ؤِْت بَِخْلٍق َجِ ٌٍ   ٌَ ٌُْذِاْبُكْم َو َشؤْ  ِ بَِ ِزٌٍز (19)ٌَ

{ (20) َوَم  َذلَِ  َعلَى هللاَّت
َم َواِت َواأْلَْرَض بِ ْلَحقِّس َ َ  لَى َعمَّت  }:وقال فً سور  النحل َخلََق السَّت

َم َواِت َواأْلَْرَض }: وقال فً سور  الزمر { (3)ٌُْشِرُكوَن  َخلََق السَّت
َر  ِ  َوَسخَّت ٌْ َه َر َعلَى اللَّت ُر النَّت ٌَُكوِّس َه ِر َو ٌْ َ َعلَى النَّت ُر اللَّت ٌَُكوِّس بِ ْلَحقِّس 
ى أََ  ُاَو اْلَ ِزٌُز اْلَ فَّت ُر  ْجِري أِلََجٍ  ُمَسّمً ٌَ ْمَس َواْلَ َمَر ُك ٌّ  ( 5)الشَّت

َخلََ ُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَ ٍة ُثمَّت َجَ  َ ِمْنَه  َزْوَجَه  َوأَْنَز َ لَُكْم ِمَن اأْلَْنَ  ِم 
ْخلُ ُُكْم فًِ ُبُطونِ  ٌَ َة أَْزَواٍج  ٌَ َه  ُِكْم َخْلً   ِمْن َبْ ِ  َخْلٍق فًِ  َثَم نِ أُمَّت

ُكْم لَُه اْلُمْلُ  َ  إِلََه إِ َّت ُاَو َفؤَنَّتى ُ ْصَرفُوَن  ُ َربُّظ ُللَُم ٍت َثاَلٍث َذلُِكُم هللاَّت
َب ِت أَْن }: وقال فً سور  الجاثٌة{ (6) ٌِّس أَْم َحِسَ  الَّتِذٌَن اْجَ َرُحوا السَّت

ٌَ ُاْم َوَمَم ُ هُْم  َنْجَ لَهُْم َك لَّتِذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّت لَِح ِت َسَواًء َمْح
ْحُكُموَن  ٌَ َم َواِت َواأْلَْرَض بِ ْلَحقِّس (21)َس َء َم   ُ السَّت  َوَخلََق هللاَّت
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ٌُْللَُموَن  َخَذ (22)َولُِ ْجَزى ُك ُّظ َنْفٍس بَِم  َكَسَبْت َوُاْم َ   َت َمِن ا َّت ٌْ  أََفَرأَ
ُ َعلَى ِعْلٍم َوَخَ َم َعلَى َسْمِ ِه َوَقْلبِِه َوَجَ  َ َعلَى  إِلََهُه َاَواهُ َوأََ لَّتُه هللاَّت

ُروَن  ِ أََفاَل َ َذكَّت ْهِ ٌِه ِمْن َبْ ِ  هللاَّت ٌَ قال ابن { (23)َبَصِرِه ِغَش َوًة َفَمْن 

ماواِت َواأْلَْرَض : وقال عز وجل: "كثٌر فً تفسٌره ُ السَّ َوَخلََق هللاَّ
ٌُْظلَُمونَ  . بِاْلَحقِّ أَْي بِاْلَعْدِل َولُِتْجزى ُكلُّ َنْفٍس بِما َكَسَبْت َوُهْم اَل 

َما: ُثمَّ َقاَل جل وعبل َخَذ إِلَهُه َهواهُ أَْي إِنَّ َت َمِن اتَّ ٌْ ٌؤتمر بهواه،  أََفَرأَ
ٌُْسَتَدلُّ بِِه َعلَى  فما رآه حسنا فعله وما َرآهُ َقبًٌِحا َتَرَكُه، َوَهَذا َقْد 

ِن، َوَعْن َمالٍِك فٌَِما ُرِوَي  ٌْ ٌَّ ْقبٌِِح اْلَعْقلِ اْلُمْعَتِزلَِة فًِ َقْولِِهْم بِالتَّْحِسٌِن َوالتَّ
ًبا إاِلَّ  ٌْ ْهَوى َش ٌَ ْفِسٌِر اَل  ُ َعلى ِعْلٍم : َعَبَدهُ، َوَقْولُهُ  َعْنُه ِمَن التَّ َوأََضلَُّه هللاَّ

نِ  ٌْ ْحَتِمُل َقْولَ ْسَتِحقُّ َذلَِك، َواْْلَخُر : ٌَ ٌَ ُه  ُ لِِعْلِمِه أَنَّ أََحُدُهَما َوأََضلَُّه هللاَّ
هِ  ٌْ ِة َعلَ اِم اْلُحجَّ ٌَ ِه َوقِ ٌْ ُ َبْعَد ُبلُوِغ اْلِعْلِم إِلَ ْسَتْلِزُم . َوأََضلَُّه هللاَّ ٌَ انًِ  َوالثَّ

ْنَعِكُس َوَخَتَم َعلى َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعلى َبَصِرِه ِؼشاَوً   ٌَ َل َواَل  اأْلَوَّ

ًة  َرى ُحجَّ ٌَ ْهَتِدي بِِه َواَل  ٌَ ًبا  ٌْ ِعً َش ٌَ ْنَفُعُه َواَل  ٌَ ْسَمُع َما  ٌَ أَْي َفبَل 
ْسَتِضًُء بها َم َواِت }: "وقال تعالى فً سور  التؽابن" .ٌَ َخلََق السَّت

ِه اْلَمِصٌُر  ٌْ َرُكْم َفؤَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوإِلَ ْ لَُم (3)َواأْلَْرَض بِ ْلَحقِّس َوَصوَّت ٌَ  
ُ َعلٌٌِم  وَن َوَم  ُ ْ لُِنوَن َوهللاَّت ْ لَُم َم  ُ ِسرُّظ ٌَ َم َواِت َواأْلَْرِض َو َم  فًِ السَّت

ُ وِر  ُ ": "فتح القدٌر"وقال الشوكانً فً  {"(4)بَِذاِت الصُّظ
 َخلََق هللاَّت

م واِت َواأْلَْرَض بِ ْلَحقِّس  ا فًِ َخْلقَِها : أَيْ  السَّت ًٌ بِاْلَعْدِل، َواْلقِْسِط ُمَراِع
ُ : "وعلق الشوكانً معلقا على آٌة الجاثٌة ".َمَصالَِح ِعَباِدهِ  َوَخلََق هللاَّت

م واِت َواأْلَْرَض بِ ْلَحقِّس  َن اْلِعَباِد، : أَيْ السَّت ٌْ بِاْلَحقِّ اْلُمْقَتِضً لِْلَعْدِل َب

َوَمَحلُّ بِاْلَحقِّ النَّْصُب َعلَى اْلَحاِل ِمَن اْلَفاِعِل، أَْو ِمَن اْلَمْفُعوِل، أَِو 

ةِ  ٌَّ َببِ ُكونَ : َوَقْولُهُ . اْلَباُء لِلسَّ ٌَ ُجوُز أَْن  ٌَ  َولُِتْجزى ُكلُّ َنْفٍس بِما َكَسَبْت 
ُجوُز  َعلَى اْلَحقِّ  ٌَ َبِب، َو َبَب َعلَى السَّ أِلَنَّ ُكبّلً ِمْنهَُما َسَبٌب، َفَعَطَؾ السَّ

ْقِدٌرُ  ُكوَن َمْعُطوًفا َعلَى َمْحُذوٍؾ، َوالتَّ ٌَ َماَواِت  َخلَقَ : أَْن  ُ السَّ هللاَّ
ُم « ولتجزى»: َواأْلَْرَض لٌدّل بهما على قدرته ٌجوز أَْن َتُكوَن البلَّ
ٌُْظلَُموَن أَيِ  ُروَرِ  َوُهْم اَل  ٌْ َها بُِكلِّ َنْفٍس اَل : لِلصَّ ٌْ فُوُس اْلَمْدلُوُل َعلَ النُّ

اَدِ  ِعَقابٍ  ٌَ وقال فً التعلٌق على سور   ".ٌُْظلَُموَن بَِنْقِص َثَواٍب أَْو ِز
م واِت َواأْلَْرَض بِ ْلَحقِّس : "التؽابن . بِاْلِحْكَمِة اْلَبالَِؽةِ : أَيْ َخلََق السَّت

َب فٌِِه، َوقٌِلَ : َوقٌِلَ  ٌْ قًٌِنا اَل َر ٌَ ِم، أَيْ  :َخلََق َذلَِك َخْلًقا  : اْلَباُء بَِمْعَنى البلَّ
ْجِزَي اْلُمْحِسَن بِإِْحَسانِِه َواْلُمِسًَء  ٌَ ، َوُهَو أَْن  َخلََق َذلَِك إِلِْظَهاِر اْلَحقِّ



 
 

 Page 63 العدل أساس استقرار الحكم
 
 

فهذه آٌات من الذكر الحكٌم تبٌن أن هللا جل وعبل خلق ." بِإَِساَءتِهِ 
هذا الكون بالحق والعدل وٌجازي فٌه خبلبقه انطبلقا من العدل 

 والقسط، وأما من أسرؾ على نفسه واتبع هواه فإنه له بالمرصاد،
َس }:قال تعالى فً سور  آل عمران ٌْ َ لَ ِ ٌُكْم َوأَنَّت هللاَّت ٌْ َمْت أَ َذلَِ  بَِم  َق َّت

ٍم لِْلَ بٌِِ   َمْت : َوَقْولُُه َتَعالَى: "قال ابن كثٌر{ (182)بَِلالَّت ذلَِ  بِم  َق َّت
ِ ٌُكمْ  ٌْ َبِة فًِ  أَْي َهَذا اْلَجَزاءُ   أَ ٌِّ بَِسَبِب َما َعِمْلُتْم ِمَن اأْلَْعَماِل السَّ

ٍم لِْلَعبٌِِد  َس بَِظبلَّ ٌْ َ لَ ُ بَِها َهَذا اْلَجَزاَء َوأَنَّ هللاَّ ا، َجاَزاُكُم هللاَّ ٌَ ْن اتُِكُم الدُّ ٌَ َح
ْظلِمُ  ٌَ ُجوُر َتَباَركَ  أَْي اَل  ٌَ  أََحًدا ِمْن َخْلقِِه، َبْل ُهَو اْلَحَكُم اْلَعْدُل الَِّذي اَل 

ًُّ اْلَحِمٌُد، َولَِهَذا َجاَء فًِ اْلَحِدٌِث  َه اْلَؽنِ َس َوَتَنزَّ َوَتَعالَى، َوَتَقدَّ
ِحٌِح، ِعْنَد ُمْسلِمٍ  ُ َعْنُه،« الصَّ ًَ هللاَّ بًِ َذرٍّ َرِض

ِة أَ ٌَ ُ، ِمْن ِرَوا  َرِحَمُه هللاَّ
ٌَ  : َق  َ هللاُ َ َ  لَى»" :صلى هللا علٌه وسلم- َقاَل َرُسوُل هللاِ  :َقالَ 

ًم ، فاَل  َنُكْم ُمَحرَّت ٌْ ْلَم َعلَى َنْفِسً، َوَجَ ْلُ ُه َب ْمُت اللُّظ ِعَب ِ ي، إِنِّسً َحرَّت

  ٌَ ُ ُه َف ْسَ ْهُ ونًِ أَْاِ ُكْم  ٌْ ٌَ  ِعَب ِ ي، ُكلُّظُكْم َ   ٌّ إِ َّت َمْن َاَ  َ َل لَُموا 
  ٌَ ِعَب ِ ي، ُكلُّظُكْم َج بٌِع إِ َّت َمْن أَْطَ ْمُ ُه، َف ْسَ ْطِ ُمونًِ أُْطِ ْمُكْم، 

ٌَ  ِعَب ِ ي، ِعَب ِ ي، ُكلُّظُكمْ   َع ٍر إِ َّت َمْن َكَسْوُ ُه، َف ْسَ ْكُسونًِ أَْكُسُكْم 
ُنوَ  َجِمًٌ  ،  َه ِر، َوأََن  أَْغفُِر الذُّظ ِ  َوالنَّت ٌْ ُكْم ُ ْخِطُبوَن بِ للَّت إِنَّت

ونًِ  ي َفَ ُ رُّظ ُكْم لَْن َ ْبلُُ وا َ رِّس ٌَ  ِعَب ِ ي، إِنَّت َف ْسَ ْ فُِرونًِ أَْغفِْر لَُكْم، 
لَُكْم َوآِخَرُكْم،  ٌَ  ِعَب ِ ي، لَْو أَنَّت أَوَّت َولَْن َ ْبلُُ وا َنْفِ ً َفَ ْنَفُ ونًِ، 

ُكْم، َك ُنوا َعلَى أَْ َ ى َقْلِ  َرُجٍ  َواِحٍ  ِمْنُكْم، َم  َزاَ  َذلَِ   َوإِْنَسُكْم َوِجنَّت
ُكْم،  لَُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنَّت ٌَ  ِعَب ِ ي، لَْو أَنَّت أَوَّت ًب ،  ٌْ فًِ ُمْلِكً َش
  ٌَ ًب ،  ٌْ َك ُنوا َعلَى أَْفَجِر َقْلِ  َرُجٍ  َواِحٍ ، َم  َنَ َص َذلَِ  ِمْن ُمْلِكً َش

ُكْم، َق ُموا فًِ َصِ ٌٍ   لَُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنَّت ِعَب ِ ي، لَْو أَنَّت أَوَّت
ُت ُك َّت إِْنَس ٍن َمْسؤَلََ ُه، َم  َنَ َص َذلَِ  ِممَّت   ٌْ َواِحٍ  َفَسؤَلُونًِ، َفؤَْعَط

 ًَ َم  ِا ٌَ  ِعَب ِ ي، إِنَّت ُط إَِذا أُْ ِخ َ اْلَبْحَر  ٌَ ٌُْن ُِص اْلِمْخ ِعْنِ ي إِ َّت َكَم  
ْحَمْ  هللاَ  ٌَ ًرا َفْل ٌْ ٌَّت َا ، َفَمْن َوَجَ  َخ أَْعَم لُُكْم أُْحِصٌَه  لَُكْم، ُثمَّت أَُوفِّسٌُكْم إِ

لُوَمنَّت إِ َّت َنْفَسهُ  ٌَ َر َذلَِ ، فاَل  ٌْ َكاَن أَُبو : َقاَل َسِعٌدٌ " «َوَمْن َوَجَ  َغ

هِ  ٌْ َث بَِهَذا اْلَحِدٌِث، َجَثا َعلَى ُرْكَبَت ، إَِذا َحدَّ ًُّ هذا ." إِْدِرٌَس اْلَخْواَلنِ
حدٌث عظٌم الشؤن وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن حبان ومعمر 
بن راشد فً الجامع وابن خزٌمة فً التوحٌد والبزار وأبو نعٌم فً 

حلٌة األولٌاء والطبرانً فً مسند الشامٌٌن والبؽوي فً شرح السنة 
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 : قال ابن حٌان.والبٌهقً فً شعب اإلٌمان وفً اْلداب وؼٌرهم
َبَة، َقالَ  ٌْ ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن قَُت ى، َقالَ : أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َحْرَملَُة ْبُن  : َحدَّ

َثَنا اْبُن َوْهٍب، َقالَ  ْحَمِن : َحدَّ َثنًِ َحْرَملَُة ْبُن ِعْمَراَن، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ٍء، َفَقالَتْ : ْبِن ِشَماَسَة، َقالَ  ًْ ُت َعابَِشَة أَْسؤَلَُها َعْن َش ٌْ َسِمْعُت : أََت

تًِ َهَذا ٌْ قُوُل فًِ َب ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًَ : "َرُسوَل هللاَّ اللَّتهُمَّت َمْن َولِ
ًَ ِمْن أََمرِ  ِه، َوَمْن َولِ ٌْ ِهْم، َف ْش ُْق َعلَ ٌْ ًب  َفَشقَّت َعلَ ٌْ  ِمْن أَْمِر أُمَّت ًِ َش

ًب ، َفَرَفَق بِِهْم َف ْرفُْق بِهِ  ٌْ   وقال أخرجه ابن حبان". أُمَّت ًِ َش

 والبٌهقً فً ،(1828 )أخرجه مسلمالحدٌث  و،صحٌح:األلبانً
 . من طرٌق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا اإلسناد9/43" السنن"

 ،414-4/413، وأبو عوانة "األموال"وأخرجه مطوال ابن زنجوٌه فً 
 من طرٌقٌن عن جرٌر بن حازم، (9445)" األوسط"والطبرانً فً 

 أَْخَبَرَنا أَُبو َبْكٍر  -2578: "وفً ترتٌب األمالً الخمٌسٌة للشجري .به

َذ َ  ٌْ ِ ْبِن أَْحَمَد ْبِن َر ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ ِه بِؤَْصَفَهاَن، َقالَ ،ُمَحمَّ ٌْ :  قَِراَءً  َعلَ
، َقالَ  ًُّ َبَرانِ ٌُّوَب الطَّ َماُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَ ٌْ َثَنا : أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَقاِسِم ُسلَ َحدَّ

َم، َقالَ  ٌَ بًِ َمْر
ِد ْبِن َسِعٌِد ْبِن أَ ِ ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن : َعْبُد هللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

َذَ ، َقالَ  ٌْ ، ح َقاَل َوأَْخَبَرَنا اْبُن َر ًُّ ابِ ٌَ ، : ٌُوُسَؾ اْلفِْر ًُّ َبَرانِ أَْخَبَرَنا الطَّ
ًُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزٌِز، َقالَ : َقالَ  َثَنا َعلِ ٍم َرَجَع َقالَ : َوَحدَّ ٌْ َثَنا أَُبو ُنَع : َحدَّ

َذَ ، َقالَ  ٌْ ، َقالَ : َوأَْخَبَرَنا اْبُن َر ًُّ َبَرانِ ًُّ ْبُن َعْبِد : أَْخَبَرَنا الطَّ َثَنا َعلِ َوَحدَّ
، َقااَل  ًُّ ِ اْلَحْضَرِم ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ ٌُوُنَس، : اْلَعِزٌِز، َوُمَحمَّ َثَنا أَْحَمُد ْبُن  َحدَّ

، َعْن َعاِصٍم : َقالَ  ًِّ ْعبِ ٍن، َعِن الشَّ ٌْ بًِ ُحَص
اُن، َعْن أَ ٌَ َثَنا ُسْف َحدَّ

، َعْن َكْعِب ْبِن َعْجَرَ  َقالَ  ُ : اْلَعَدِويِّ ِ َصلَّى هللاَّ َنا َرُسوُل هللاَّ ٌْ َخَرَج إِلَ
ِه َوآلِِه َوَسلََّم َوَنْحُن ُجلُوٌس َعلَى ِوَساَدٍ  ِمْن أََدٍم، َفَقالَ  ٌْ ُه »: َعلَ إِنَّت

َقهُْم بَِكِذبِِهْم، َوأََع َنهُْم  ِهْم َفَص َّت ٌْ ُكوُن َبْ ِ ي أَُمَراُء، َفَمْن َ َخ َ َعلَ ٌَ َس
ِرْ  َعلَى اْلَحْوِض، َوَمْن لَْم  ٌَ َس ِمنِّسً، َولَْسُت ِمْنُه َولَْم  ٌْ َعلَى ُلْلِمِهْم َفلَ

ٌُِ ْنهُْم َعلَى ُلْلِمِهْم َفهَُو ِمنِّسً َوأََن  ِمْنُه َوُاَو  ْقهُْم بَِكِذبِِهْم، َولَْم  ٌَُص ِّس
 أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعِزٌِز ْبُن -2579،«َواِرٍ  َعلَى اْلَحْوِض  أَوَّت ُ 

 ًُّ ًِّ ْبِن أَْحَمَد اأْلََزِج ِه، َقالَ ،َعلِ ٌْ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَقاِسِم ُعَمُر :  بِقَِراَءتًِ َعلَ
، َقالَ  ًُّ ِد ْبِن إِْبَراِهٌَم ْبِن ُسْنُبٍك اْلَبَجلِ ن ُعَمُر : ْبُن ُمَحمَّ ٌْ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلُحَس
، َقالَ  ًُّ ًِّ ْبِن َمالٍِك اأْلُْشَنانِ ُد ْبُن : ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ َثَنا أَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َحدَّ

، َقالَ  ا اْلَمْرَوَرْوِزيُّ ٌَّ َثَنا ُموَسى ْبُن إِْبَراِهٌَم اْلَمْرَوِزيُّ : َزَكِر َحدَّ
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ِد : اأْلَْعَوُر، َقالَ  بٌِِع ُمَحمَّ ٍد، َعِن الرَّ َثنًِ ُموَسى ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ َحدَّ
ِهُم  ٌْ ًٍّ َعلَ بٌِِه، َعْن َعلِ

ِن، َعْن أَ ٌْ ًِّ ْبِن اْلُحَس بٌِِه َعلِ
، َعْن أَ ًٍّ ْبِن َعلِ

بَلُم، َقالَ  ِه َوآلِِه َوَسلَّمَ : السَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًَ »: َقاَل َرُسوُل هللاَّ َمْن َولِ
َنهُمْ  ٌْ ْ ِ  َ َب ٌَ ًب  َفلَْم  ٌْ ِ ،ِمْن أُمَّت ًِ َش ِه لَْ َنُة هللاَّت ٌْ  َوالنَّت ِس ، َواْلَماَلبَِكةِ ، َفَ لَ

 فاهلل حرم الظلم على نفسه وجعل الظلم محرما على ،«أَْجَمِ ٌنَ 

 أي بالعدل، جعل عباده، وكما أنه خلق السماوات واألرض بالحق
حساب عباده ٌوم القٌامة بالقسط والعدل، قال تعالى فً سور  

َن  َمْرِجُ هُْم ُثمَّت }: ٌونس ٌْ َ  َفإِلَ نَّت ٌَ َ  َبْ َض الَّتِذي َنِ ُ ُاْم أَْو َنَ َوفَّت نَّت ٌَ َوإِمَّت  ُنِر
ْفَ لُوَن  ٌَ ُ َشِهٌٌ  َعلَى َم   ٍة َرُسو ٌ َفإَِذا َج َء َرُسولُهُْم (46)هللاَّت  َولُِك ِّس أُمَّت

ٌُْللَُموَن  َنهُْم بِ ْل ِْسِط َوُاْم َ   ٌْ ًَ َب  وقال تعالى فً سور  {(47)قُِ 
َم َواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض }:الزمر وِر َفَصِ َق َمْن فًِ السَّت َوُنفَِخ فًِ الصُّظ

ْنُلُروَن  ٌَ ٌَ ٌم  ُ ُثمَّت ُنفَِخ فٌِِه أُْخَرى َفإَِذا ُاْم قِ  (68)إِ َّت َمْن َش َء هللاَّت

ٌَن  ٌِّس بِ َه  َوُوِ َع اْلِكَ  ُ  َوِجًَء بِ لنَّت َوأَْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر َربِّس
ٌُْللَُموَن  َنهُْم بِ ْلَحقِّس َوُاْم َ   ٌْ ًَ َب َهَ اِء َوقُِ  ْت ُك ُّظ (69)َوالشُّظ ٌَ  َوُوفِّس

ْفَ لُوَن  ٌَ قال ابن كثٌر فً  {(70)َنْفٍس َم  َعِملَْت َوُاَو أَْعلَُم بَِم  
ُ : "تفسٌره ٌُْللَُموَن َق  َ هللاَّت َنهُْم بِ ْلَحقِّس أَْي بِ ْلَ ْ ِ  َوُاْم َ   ٌْ ًَ َب َوقُِ 
ب ً : َ َ  لَى ٌْ ْوِم اْل ٌِ َمِة َفال ُ ْللَُم َنْفٌس َش ٌَ َوَنَ ُع اْلَمواِزٌَن اْل ِْسَط لِ

ن  بِه  َوَكفى بِن  ح ِسبٌِنَ  ٌْ  َ
ٍة ِمْن َخْرَ ٍ  أَ اءِ ] َوإِْن ك َن ِمْث   َ َحبَّت ٌَ : اأْلَْنبِ

ٍة َوإِْن َ ُ  َحَسَنًة :وقال جل وعبل [47 ْللُِم ِمْث   َ َذرَّت ٌَ   َ َ  إِنَّت هللاَّت
ٌُْإِت ِمْن لَُ ْنُه أَْجراً َعِلٌم ً  َساءِ ] ٌُ  ِعْفه  َو ولهذا قال عز  [40: النِّ

ْت ُك ُّظ َنْفٍس َم  َعِملَتْ : وجل ٌَ ٍر وشر َوُهَو أَْعلَُم بِما َوُوفِّس ٌْ  أَْي ِمْن َخ

ْفَعلُونَ   َقْولُهُ ": "أضواء البٌان"وقال محمد األمٌن الشنقٌطً فً " .ٌَ
ًَ بِ ْلَحقِّس َوَخِسَر ُاَن لَِ  اْلُمْبِطلُونَ :َتَعالَى ِ قُِ  َقْولُُه .  َفإَِذا َج َء أَْمُر هللاَّت

ِ :ُهَنا ْمَنا إٌَِضاَحُه فًِ َقْولِهِ  َفإَِذا َج َء أَْمُر هللاَّت اَمُة، َكَما َقدَّ ٌَ  أَْي َقاَمِت اْلقِ
ِ َفاَل :َتَعالَى اَمُة : أَيْ  [1\16] َ ْسَ ْ ِجلُوهُ   أََ ى أَْمُر هللاَّت ٌَ َفإَِذا َقاَمِت اْلقِ

ٌؾ َواَل َجْوٌر، َكَما َقاَل  ٌْ ٌَُخالُِطُه َح اِس بِاْلَحقِّ الَِّذي اَل  َن النَّ ٌْ َقَضى َب
ٌَن :َتَعالَى ٌِّس بِ َه  َوُوِ َع اْلِكَ  ُ  َوِجًَء بِ لنَّت  َوأَْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر َربِّس

َنهُْم بِ ْلَحقِّس  ٌْ ًَ َب َهَ اِء َوقُِ  ةَ َوالشُّظ ٌَ  َوَ َرى :َوَقاَل َتَعالَى [.69\39] اْْل
َنهُْم  ٌْ ًَ َب ِهْم َوقُِ  ُحوَن بَِحْمِ  َربِّس ٌَُسبِّس اْلَماَلبَِكَة َح فِّسٌَن ِمْن َحْوِ  اْلَ ْرِش 

اتِ  [75\39] بِ ْلَحقِّس  ٌَ ُهَو اْلُمَراُد بِاْلقِْسِط : َواْلُحقُّ اْلَمْذُكوُر فًِ َهِذِه اْْل
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ٌُوُنَس فًِ َقْولِِه َتَعالَى ٍة َرُسو ٌ َفإَِذا َج َء }:اْلَمْذُكوِر فًِ ُسوَرِ   َولُِك ِّس أُمَّت
َنهُْم بِ ْل ِْسِط  ٌْ ًَ َب ُة  {[.47\10]َرُسولُهُْم قُِ  ٌَ َنْتُه َهِذِه اْْل َوَما َتَضمَّ

ْخَسُر اْلُمْبِطلُوَن، أَْوَضَحُه َجلَّ  ٌَ اَمُة  ٌَ ُه إَِذا َقاَمِت اْلقِ اْلَكِرٌَمُة ِمْن أَنَّ
ِة فًِ َقْولِِه َتَعالَى ٌَ َم َواِت }:َوَعبَل فًِ ُسوَرِ  اْلَجاثِ ِ ُمْلُ  السَّت َوّلِِلَّت

ْخَسُر اْلُمْبِطلُونَ  ٌَ ْوَمبٍِذ  ٌَ ْوَم َ  ُوُم السَّت َعُة  ٌَ فهذه  {"[.27\45] َواأْلَْرِض َو

آي الذكر الحكٌم تبٌن عدل الحق الرحٌم فبل تظلم نفس وإنما تجزى 
ًِّ : َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك َقالَ ما عملت فً هذه الحٌا  الدنٌا ؾ بِ ا ِعْنَد النَّ ُكنَّ

ِه َوَسلََّم َفْضِحَك َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذهُ، ُثمَّ َقالَ  ٌْ ُ َعلَ أَُ ْ ُروَن »: َصلَّى هللاَّ
ُ : قُْلَنا« أَْ َحُ   ِممَّت  من مج  لة ال ب  لربه »َوَرُسولُُه أَْعلَُم، َق  َ  هللاَّ

ٌَ ُو ُ : ٌَ ُو ُ  ْلِم  َف ٌَ ُو ُ : ٌَ  َر ِّس أَلَْم ُ ِجْرنًِ ِمَن اللُّظ َ  أُِجٌُز : َبلَى، َف
ٌَ ُو ُ  ًَّت إِ َّت َش ِاً ا ِمْن َنْفِسً، َف َ  َشِهًٌ ا : َعلَ ٌْ ْوَم َعلَ ٌَ َكَفى بَِنْفِسَ  اْل

َ  ُشهُوً ا، ٌْ ٌَُ   ُ أِلَْرَك نِهِ  َوبِ ْلِكَراِم َعلَ ٌُْخَ ُم َعلَى فٌِِه َو اْنِط ًِ : َف

ٌَ ُو ُ  َن اْلَكاَلِم َف ٌْ َنُه َوَب ٌْ ٌَُخلًِّس َب ُبْ ً ا لَُكنَّت َوُسْحً   : َفَ ْنِطُق بَِ َملِِه، ُثمَّت 
ًُّ َجِمًٌعا َعْن فً الزهد َوَقْد َرَواهُ ُمْسلٌِم  «َفَ ْنُكنَّت ُكْنُت أَُن ِ  ُ  َسابِ َوالنَّ

 ًِّ ِ اأْلَْشَجِع بًِ النَّْضِر َعْن أبٌه، عن عبد هللاَّ
بًِ بكِر بِن أَ

، وأخرجه أَ
وهذا هو العدل . ابن أبً حاتم ومن طرٌقه ابن كثٌر فً تفسٌره

القسط، فإٌاكم وإٌانا من ؼرور الدنٌا فإن الدنٌا دار ؼرور، قال 
َم  ُ َوفَّتْوَن } :تعالى فً سور  آل عمران ُك ُّظ َنْفٍس َذابَِ ُة اْلَمْوِت َوإِنَّت

َة َفَ ْ  َف َز َوَم   ٌَ َمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّت ِر َوأُْ ِخ َ اْلَجنَّت ْوَم اْل ِ ٌَ أُُجوَرُكْم 
ٌَ  إِ َّت َمَ  ُع اْلُ ُروِر  ْن ٌَ ةُ ال ُّظ   {(185)اْلَح

                      
ال شك  :الربٌع ال ربً فً مٌزان الشرع ل ارة :الفص  الخ مس

أن من أهم المستجدات على الساحة اإلسبلمٌة الٌوم هً ظاهر  
الربٌع العربً وما أدى إلٌه هذا الربٌع من اإلطاحة بحكام عرب 

ٌنتمون إلى اإلسبلم ولو بالكبلم والشعار، وهذا فً ظاهره ٌحرم كما 
ولكن ٌنبؽً أن . تقدم بٌانه بالكتاب والسنة المتواتر  واإلجماع

الذي أوجب علٌنا طاعة من واله هللا أمر المسلمٌن إذا  نعرؾ أن
كان مسلما أمرنا أٌضا بالقٌام باألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، 
وجعل خٌرٌة هذه األمة منحصر  فً القٌام به من خبلل قوله صلى 

ّلِل :"قلن  لمن ٌ  رسو  هللا  ق  " ال ٌن النصٌحة:"هللا علٌه وسلم
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رواه أحمد مسلم وأبو "ولك  به ولرسوله وألبمة المسلمٌن وع م هم

داود والترمذي والنسابً وأبو نعٌم وابن نصر فً كتاب الصبل ، 
َوْلَ ُكْن ِمْنُكْم }:كما أمرنا هللا جل وعبل بالقٌام به فً قوله تعالى..الخ

ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ٌَ ؤُْمُروَن بِ ْلَمْ ُروِي َو ٌَ ِر َو ٌْ ْ ُعوَن إِلَى اْلَخ ٌَ ٌة  أُمَّت
 وجعل هللا جل وعبل [104:عمران آل]{ (104)َوأُولَبَِ  ُاُم اْلُمْفلُِحوَن 

خٌرٌة هذه األمة المحمدٌة فً القٌام باألمر بالمعروؾ والنهً عن 
ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّت ِس َ ؤُْمُروَن } :لقوله تعالى المنكر َر أُمَّت ٌْ ُكْنُ ْم َخ

ِ َولَْو آَمَن أَْا ُ اْلِكَ  ِ   بِ ْلَمْ ُروِي َوَ ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُ ْإِمُنوَن بِ ّلِلَّت
ًرا لَهُْم ِمْنهُُم اْلُمْإِمُنوَن َوأَْكَثُرُاُم اْلَف ِس ُوَن  ٌْ : آل عمران]{ (110)لََك َن َخ

 بل وجعله هللا على لسان قدوتنا ونبٌنا وحبٌبنا محمد صلى هللا [110
 :علٌه وسلم من سبٌله الواجب اتباعها، قال تعالى فً سور  ٌوسؾ

َبَ نًِ } ِ َعلى َبِصٌَرٍة أََن  َوَمِن ا َّت قُ ْ اِذِه َسبٌِلًِ أَْ ُعوا إِلَى هللاَّت

ِ َوم  أََن  ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن  أما وقد أثبتنا  [108:ٌوسؾ] {(108)َوُسْبح َن هللاَّت

اإلشعاع "وجوب طاعة من واله هللا أمر المسلمٌن كما فً كتابنا 
ولو وصلوا إلى السلطة عن طرٌق " واإلقناع بمسابل اإلجماع

نظامهم أو إن  فكٌؾ ٌتم إنكار المنكر فً ظل. العنؾ، ولو لم ٌعدلوا
إن إنكار المنكر مجمع كذلك على وجوبه ألنه هو  صدر منهم منكر 

وحده الذي ٌثبت الخٌرٌة لهذه األمة المختار  على ؼٌرها، قال 
ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّت ِس َ ؤُْمُروَن بِ ْلَمْ ُروِي َوَ ْنَهْوَن  }:تعالى َر أُمَّت ٌْ ُكْنُ ْم َخ

ًرا لَهُْم ِمْنهُُم  ٌْ ِ َولَْو آَمَن أَْا ُ اْلِكَ  ِ  لََك َن َخ َعِن اْلُمْنَكِر َوُ ْإِمُنوَن بِ ّلِلَّت
   وفً صحٌح[110: آل عمران]{ (110)اْلُمْإِمُنوَن َوأَْكَثُرُاُم اْلَف ِس ُوَن 

من حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه أن النبً صلى  مسلم
ِ ِه َفإِْن لَْم  ":هللا علٌه وسلم قال ٌَ ْرهُ بِ ٌِّس  َ ٌُ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْل

ْسَ ِطْع َفبَِ ْلبِِه َوَذلَِ  أَْ َ ُي اإْلٌَِم نِ  ٌَ ْسَ ِطْع َفبِلَِس نِِه، َفَمْن لَْم  رواه  "ٌَ

بًِ  :أحمد ومسلم واألربعة وابن حبان وفً صحٌح مسلم أٌضا
َعْن أَ
ِه َوَسلََّم  ٌْ َرافٍِع، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َمْسُعوٍد، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ٍة َقْبلًِ إِ َّت َك َن لَُه ِمْن أُمَّت ِِه » :َقالَ  ًٍّي َبَ َثُه هللاُ فًِ أُمَّت َم  ِمْن َنبِ
َه  َ ْخلُُي  ْ َ ُ وَن بِؤَْمِرِه، ُثمَّت إِنَّت ٌَ ؤُْخُذوَن بُِسنَّت ِِه َو ٌَ ْصَح ٌ  

ٌُّظوَن، َوأَ َحَواِر
ٌُْإَمُروَن،  ْفَ لُوَن َم  َ   ٌَ ْفَ لُوَن، َو ٌَ ٌَ ُولُوَن َم  َ   ِمْن َبْ ِ ِاْم ُخلُوٌي 
ِ ِه َفهَُو ُمْإِمٌن، َوَمْن َج َاَ ُاْم بِلَِس نِِه َفهَُو ُمْإِمٌن،  ٌَ َفَمْن َج َاَ ُاْم بِ
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ةُ َوَمْن َج َاَ ُامْ  َس َوَراَء َذلَِ  ِمَن اإْلٌَِم ِن َحبَّت ٌْ   بَِ ْلبِِه َفهَُو ُمْإِمٌن، َولَ
، َفَقِدَم : َقاَل أَُبو َرافِعٍ  «َخْرَ  ٍ  ًَّ ْثُت َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َفؤَْنَكَرهُ َعلَ َفَحدَّ

ُعوُدهُ،  ٌَ ِه َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمَر  ٌْ اْبُن َمْسُعوٍد َفَنَزَل بَِقَناَ  َفاْسَتْتَبَعنًِ إِلَ
َثنٌِِه  ا َجلَْسَنا َسؤَْلُت اْبَن َمْسُعوٍد َعْن َهَذا اْلَحِدٌِث، َفَحدَّ َفاْنَطلَْقُت َمَعُه َفلَمَّ

ْثُتُه اْبَن ُعَمَر، َقاَل َصالِحٌ  بًِ : َكَما َحدَّ
َث بَِنْحِو َذلَِك َعْن أَ َوَقْد ُتُحدِّ

( 20178 )والبٌهقً( (50-)80) ومسلم (4379 )أخرجه أحمد ".َرافِعٍ 
ِحٌِح ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن إِْبَراِهٌَم  : "وقال أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم فًِ الصَّ

بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ فًِ َمْعَناهُ، َقْد َمَضى بَِتَماِمِه فًِ ِكَتاِب 
َوَحِدٌُث أَ

نِ  ٌْ فظاهر اْلٌة والحدٌثٌن أن إنكار المنكر واجب وقد  ."َصبَلِ  اْلِعٌَد
ذكر القاضً عٌاض اإلجماع على وجوبه إال بالنسبة لفبة شاذ  

وكذلك الحافظ ابن القطان الفاسً نقبل عن ابن عبد البر وذلك ألن 
أثر المعاصً على المجتمع تشبه تماما أثر أضواء الطرٌق على 

قوله صلى هللا علٌه السٌر والمرور فالمعصٌة كالضوء األحمر ل
أََ  َوإِنَّت لُِك ِّس َملٍِ  ِحًمى، أََ  َوإِنَّت ِحَمى هللاِ َمَح ِرُمُه، أََ  َوإِنَّت ":وسلم

فًِ اْلَجَسِ  ُمْ َ ًة، إَِذا َصلََحْت، َصلََح اْلَجَسُ  ُكلُّظُه، َوإَِذا َفَسَ ْت، َفَسَ  
ًَ اْلَ ْل ُ  -107)ومسلم  (2051)أخرجه البخاري  "اْلَجَسُ  ُكلُّظُه، أََ  َوِا

( 3984)وابن ماجه  (1245)والترمذي  (3329)وأبو داود  ((1599)
 فبل بد من إنكار المنكر وإال تعرض المجتمع لؽضب هللا وؼٌرهم

فمن لم ٌتوقؾ عند الضوء األحمر عرض نفسه ومن معه للهبلك 
لكن إلنكار المنكر ..وكذلك من كان أمامه ووراءه وبجانبٌه الخ

فقهٌات وسلوكٌات ولنتؤس بسٌدي شباب أهل الجنة سبطً رسول 

هللا صلى هللا علٌه وسلم الحسن والحسٌن حٌن رأٌا شٌخا أخل 
بالوضوء والصبل  فؤرادا  نصحه  فجعبله حكما  وطلبا منه أن 

ٌقضً بٌنهما أٌهما أحسن وضوءا وصبل  فتنبه لما رأى ما فعبله 
من حسن العمل وؼبطته وإتقانه  فقال أنتما أجدتما ٌقٌنا وأما أنا 
فؤسؤت فً الوضوء والصبل  فنبهتمانً جزاكما هللا خٌرا، فلٌس 

إنكار المنكر إبرام حرب بٌن األشقاء وإنما هو أداء فرٌضة فرضها 
هللا وحافزها المحبة والشفقة فمثبل كان  ٌخدم عند رسول هللا صلى 

هللا علٌه وسلم ٌهودي ففقده فجاءه  ٌزوره عند أهله فوجده محتضرا 
فً آخر رمق فقال له قل أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول 
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هللا فبقً الؽبلم ٌنظر إلٌه وإلى أبٌه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، 
هللا علٌه  فكرر الشهادتٌن وانقطعت روحه فقال رسول هللا صلى

ونص الحدٌث عند " اْلَحْمُ  ّلِلِ الَّتِذي أَْنَ َذهُ بًِ ِمَن النَّت رِ "وسلم

ُ َعْنُه، َقالَ  :البخاري هو ًَ هللاَّ ْخُدُم : َعْن أََنٍس َرِض ٌَ هُوِديٌّ  ٌَ َكاَن ُؼبلٌَم 
ِه َوَسلََّم  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ِه َوَسلََّم، َفَمِرَض، َفؤََتاهُ النَّ ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ النَّ

ُعوُدهُ، َفَقَعَد ِعْنَد َرْأِسِه، َفَقاَل لَهُ  بٌِِه َوُاَو ِعْنَ هُ «أَْسلِمْ » :ٌَ
، َفَنَلَر إِلَى أَ

ًُّظ : َفَ   َ لَهُ  بِ ِه َوَسلَّتَم، َفؤَْسلََم، َفَخَرَج النَّت ٌْ أَِطْع أََب  الَ  ِسِم َصلَّتى هللاُ َعلَ
ٌَ ُو ُ  ِه َوَسلَّتَم َوُاَو  ٌْ ِ الَّتِذي أَْنَ َذهُ ِمَن النَّت رِ »: َصلَّتى هللاُ َعلَ  «الَحْمُ  ّلِِلَّت

" األدب المفرد"وفً  (1356)" الصحٌح"هذا نص البخاري فً 
وأبو داود  (13978و13977و13375)والحدٌث أخرجه أحمد  (524)
وأبو ٌعلى الموصلً  (8534")السنن الكبرى"والنسابً فً  (3095)
" السنن الكبرى"والبٌهقً فً  (4884و2960)وابن حبان  (3350)
إال البخاري " أَْنَ َذهُ بًِ ِمَن النَّت رِ " :وكلهم قالوا (12157و6597)

أَْنَ َذهُ ِمْن : "وفً رواٌة البن حبان" أَْنَ َذهُ ِمَن النَّت رِ : "وابن حبان قاال
مَ  واعلم أن الذي دفعنً إلى هذا التخرٌج هو اعتراض أحد " َن ِر َجَهنَّت

المتفٌهقٌن علٌه زاعما أنه موضوع وضعه من ٌرٌد الترؼٌب فً 
فهذا هو سلوك الداعً األمثل فحافزه  هذا األسلوب الدعوي الرابع،

 ال إبرام المحبة وطبٌعته الشفقة على الناس وهدفه إنقاذهم من النار
 .حروب زرع األحقاد، بل محبة الناس والرفق بهم، وهللا تعالى أعلم

ولكن إذا وصل المجتمع إلى درجة من الضٌاع والتٌه والفساد بحٌث 
ٌصبح اإلمام الذي بٌده أمور المجتمع هو الذي تصدر منه المعاصً 

والمنكرات وأصبح ٌتؤذى من سطوته وقسره من ٌتولى مؤمورٌة 
فقد نقل . القٌام باألمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر فهنا الخبلؾ

النووي فً شرحه لمسلم عن إمام الحرمٌن الجوٌنً عند شرحه 
من رأى منكم منكرا فلٌؽٌره بٌده فإن لم ٌستطع فبلسانه : "لحدٌث

إذا كان ولً :"أنه قال" فإن لم ٌستطع فبقلبه وذلك أضعؾ اإلٌمان
األمر ٌصدر منه المنكر و كان أهل األمر بالمعروؾ والنهً عن 

المنكر ٌتعرضون لقسره وقمعه وسطوته فإن ألهل الحل والعقد 
قوله بخلعه ؼرٌب إال إذا كان : "ثم علق علٌه النووي قاببل" خلعه

محل االستشهاد بتصرؾ، قلت " ذلك ال ٌإدي إلى سفك الدماء
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انطلق اإلمام النووي رحمه هللا وإٌانا فً تعلٌقه على إمام الحرمٌن 
المخصصة بالقاعد  المتفرعة " الضرر ٌزال"الجوٌنً من قاعد  

الضرر ٌزال بما هو دونه أو بما هو مثله ال بما هو أعظم : "عنها
وهنا تعارض بٌن طاعة وال  األمر ومؤمورٌة القٌام باألمر " منه

بالمعروؾ والنهً عن المنكر التً بموجبها تتحقق خٌرٌة األمة 
اإلسبلمٌة، األمة الوسط التً لها شبه باألنبٌاء إذ هً مهتدٌة بذاتها 

هادٌة لؽٌرها بفضل األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر الذي 
بفضله تتم إقامة الدٌن، وقد بٌنا من قبل أن أهل الحل والعقد فً 

المجتمع اإلسبلمً المثالً هم القضا  واألبمة والوجهاء أهل الفضل 
المزكون العدول، وأما فً واقعنا الٌوم فقد أصبح أهل الحل والعقد ـ 
ولؤلسؾ الشدٌد ـ جمٌع المواطنٌن الذٌن فً سن التصوٌت ألنه من 

خبلل صنادٌق االقتراع ٌتم تؽٌٌر الرإساء والنواب والشٌوخ 

ولما تبٌن لنا أنه أصبح من ٌطالب بمجالس الحسبة أو .. والعمد، الخ
مكاتب لؤلمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ٌعتبر متشددا أو 

متطرفا فإنه توجب علٌنا تقدٌم ما كتبه النووي فً القرن السابع 
ِ ِه : "الهجري معلقا على حدٌث مسلم ٌَ ْرهُ بِ ٌِّس  َ ٌُ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْل

ْسَ ِطْع َفبَِ ْلبِِه َوَذلَِ  أَْ َ ُي  ٌَ ْسَ ِطْع َفبِلَِس نِِه، َفَمْن لَْم  ٌَ َفإِْن لَْم 
ْرهُ َفهَُو : "قال النووي" اإْلٌَِم نِ  ٌِّ ٌَُؽ ِه َوَسلََّم َفْل ٌْ ُ َعلَ ا َقْولُُه َصلَّى هللاَّ َوأَمَّ

ِة َوَقْد َتَطاَبَق َعلَى ُوُجوِب اأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِؾ  أَْمُر إٌَِجاٍب بِإِْجَماِع اأْلُمَّ
ًضا ِمَن  ٌْ ِة َوُهَو أَ ُة َوإِْجَماُع اأْلُمَّ نَّ َوالنَّْهًِ َعِن اْلُمْنَكِر اْلِكَتاُب َوالسُّ

افَِضِة َواَل  ٌَُخالِْؾ فًِ َذلَِك إاِلَّ َبْعُض الرَّ ٌُن َولَْم  ًَ الدِّ النَِّصٌَحِة الَّتًِ ِه

ٌُْكَتَرُث  ِن اَل  ٌْ ٌُْعَتدُّ بِِخبَلفِِهْم َكَما َقاَل اإْلَِماُم أَُبو اْلَمَعالًِ إَِماُم اْلَحَرَم

ْنُبَػ َهُإاَلِء  ٌَ ِه َقْبَل أَْن  ٌْ بِِخبَلفِِهْم فًِ َهَذا َفَقْد أَْجَمَع اْلُمْسلُِموَن َعلَ
ِ َعزَّ َوَجلَّ  ا َقْوُل هللاَّ ْرِع اَل بِاْلَعْقِل ِخبَلًفا لِْلُمْعَتِزلَِة َوأَمَّ َوُوُجوُبُه بِالشَّ

ُكْم َمنْ  ُ رُّظ ٌَ ُكْم أَْنفَُسُكْم َ   ٌْ َس ُمَخالًِفا لَِما َ  َّت إَِذا اا  ٌ م َعلَ ٌْ  َفلَ

ُكْم إَِذا  ِة أَنَّ ٌَ ِحٌَح ِعْنَد اْلُمَحقِّقٌَِن فًِ َمْعَنى اْْل َذَكْرَناهُ أِلَنَّ اْلَمْذَهَب الصَّ
ِرُكْم ِمْثُل َقْولِِه َتَعالَى  ٌْ ُكْم َتْقِصٌُر َؼ ُضرُّ ٌَ َوَ  َ ِزُر َفَعْلُتْم َما ُكلِّْفُتْم بِِه َفبَل 

ا ُكلَِّؾ بِِه اأْلَْمُر بِاْلَمْعُروِؾ َواِزَرةٌ وزر أخرى  َوإَِذا َكاَن َكَذلَِك َفِممَّ

ْمَتثِِل اْلُمَخاَطُب َفبَل َعْتَب َبْعَد َذلَِك  ٌَ ًُ َعِن اْلُمْنَكِر َفإَِذا َفَعلَُه َولَْم  ْه َوالنَّ
َما ِه َفإِنَّ ٌْ ى َما َعلَ ًُ اَل اْلَقُبوُل  َعلَى اْلَفاِعِل لَِكْونِِه أَدَّ ْه ِه اأْلَْمُر َوالنَّ ٌْ َعلَ
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ٍة إَِذا  ٌَ ًَ َعِن اْلُمْنَكِر َفْرُض ِكَفا ْه ُ أَْعلَُم ُثمَّ إِنَّ اأْلَْمَر بِاْلَمْعُروِؾ َوالنَّ َوهللاَّ
اِس َسَقَط اْلَحَرُج َعِن اْلَباقٌَِن َوإَِذا َتَرَكُه اْلَجِمٌُع أَثَِم ُكلُّ  َقاَم بِِه َبْعُض النَّ

ُن َكَما إَِذا َكاَن فًِ  ٌَّ َتَع ٌَ ُه َقْد  َن ِمْنُه ببَِل ُعْذٍر َواَل َخْوٍؾ ُثمَّ إِنَّ َمْن َتَمكَّ
ْعلَُم بِِه  ٌَ َرى إَمْوِضٍع اَل  ٌَ ُن ِمْن إَِزالَتِِه إاِلَّ ُهَو َوَكَمْن  َتَمكَّ ٌَ ال هو أوال 

َزْوَجَتُه أَْو َولََدهُ أَْو ُؼبَلَمُه َعلَى ُمْنَكٍر أَْو َتْقِصٌٍر فًِ اْلَمْعُروِؾ َقاَل 
ْسقُُط َعِن اْلُمَكلَِّؾ اأْلَْمُر بِاْلَمْعُروِؾ  ٌَ ُ َعْنهُْم َواَل  ًَ هللاَّ اْلُعلََماُء َرِض
ِه فِْعلُُه َفإِنَّ  ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ ِه َبْل  فٌُِد فًِ َظنِّ ٌُ ًُ َعِن اْلُمْنَكِر لَِكْونِِه اَل  ْه َوالنَّ
ًُ اَل  ْه ِه اأْلَْمُر َوالنَّ ٌْ ْمَنا أَنَّ الَِّذي َعلَ ْكَرى َتْنَفُع اْلُمْإِمنٌَِن َوَقْد َقدَّ الذِّ
َل  ُسوِل إاِلَّ الببلغ َوَمثَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َما َعلَى الرَّ اْلَقُبوُل َوَكَما َقاَل هللاَّ
ِرِه َمْكُشوَؾ َبْعِض  ٌْ اِم أَْو َؼ َرى إِْنَساًنا فًِ اْلَحمَّ ٌَ اْلُعلََماُء َهَذا بَِمْن 
ٌُْشَتَرُط فًِ اْْلِمِر  ُ أَْعلَُم َقاَل اْلُعلََماُء َواَل  اْلَعْوَرِ  َوَنْحِو َذلَِك َوهللاَّ

ْنَهى َعْنُه  ٌَ ؤُْمُر بِِه ُمْجَتنًِبا َما  ٌَ ُكوَن َكاِمَل اْلَحاِل ُمْمَتثبًِل َما  ٌَ اِهً أَْن  َوالنَّ

ًُ َوإِْن َكاَن ُمَتلَبًِّسا  ْه ؤُْمُر بِِه َوالنَّ ٌَ ِه اأْلَْمُر َوإِْن َكاَن ُمِخبّلً بَِما  ٌْ َبْل َعلَ
ؤُْمَر  ٌَ ْنَهاَها َو ٌَ ؤُْمَر َنْفَسُه َو ٌَ َباِن أَْن  ٌْ ِه َش ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ ُه  ْنَهى َعْنُه َفإِنَّ ٌَ بَِما 
َباُح لَُه اإْلِْخبَلُل بِاْْلَخِر َقاَل  ٌُ َؾ  ٌْ ْنَهاهُ َفإَِذا أََخلَّ بِؤََحِدِهَما َك ٌَ َرهُ َو ٌْ َؼ

ًُ َعِن اْلُمْنَكِر بِؤَْصَحاِب  ْه ْخَتصُّ اأْلَْمُر بِاْلَمْعُروِؾ َوالنَّ ٌَ اْلُعلََماُء َواَل 
لٌُِل  ِن َوالدَّ ٌْ اِت َبْل َذلَِك َجابٌِز ِْلَحاِد اْلُمْسلِِمٌَن َقاَل إَِماُم اْلَحَرَم ٌَ اْلِواَل
ِل َواْلَعْصِر  ْدِر اأْلَوَّ َر اْلُواَلِ  فًِ الصَّ ٌْ ِه إِْجَماُع اْلُمْسلِِمٌَن َفإِنَّ َؼ ٌْ َعلَ

ْنَهْوَنهُْم َعِن اْلُمْنَكِر َمَع  ٌَ ؤُْمُروَن اْلُواَلَ  بِاْلَمْعُروِؾ َو ٌَ لٌِِه َكاُنوا  ٌَ الَِّذي 
اُهْم َوَتْرِك َتْوبٌِِخِهْم َعلَى التََّشاُؼِل بِاأْلَْمِر  ٌَّ َتْقِرٌِر اْلُمْسلِِمٌَن إِ

َما  ُه إِنَّ ُ أَْعلَُم ُثمَّ إِنَّ ٍة َوهللاَّ ٌَ ِر ِواَل ٌْ بِاْلَمْعُروِؾ َوالنَّْهً َعِن اْلُمْنَكِر ِمْن َؼ

ْخَتلُِؾ  ٌَ ْنَهى َعْنُه َوَذلَِك  ٌَ ؤُْمُر بِِه َو ٌَ ْنَهى َمْن َكاَن َعالًِما بَِما  ٌَ ؤُْمُر َو ٌَ
َماِت  اِهَرِ  َواْلُمَحرَّ ِء َفإِْن َكاَن ِمَن اْلَواِجَباِت الظَّ ًْ بِاْختبَِلِؾ الشَّ

َنا َواْلَخْمِر َوَنْحِوَها َفُكلُّ اْلُمْسلِِمٌَن  اِم َوالزِّ ٌَ بَلِ  َوالصِّ اْلَمْشهُوَرِ  َكالصَّ
َتَعلَُّق بِااِلْجتَِهاِد  ٌَ ا  ُعلََماُء بَِها َوإِْن َكاَن ِمْن َدَقابِِق اأْلَْفَعاِل َواأْلَْقَواِل َوِممَّ

ُكْن لِْلَعَوامِّ َمْدَخٌل فٌِِه َواَل لَهُْم إِْنَكاُرهُ َبْل َذلَِك لِْلُعلََماِء ُثمَّ اْلُعلََماُء  ٌَ لَْم 
ا اْلُمْخَتلَُؾ فٌِِه َفبَل إِْنَكاَر فٌِِه أِلَنَّ َعلَى  ِه أَمَّ ٌْ ْنِكُروَن َما أُْجِمَع َعلَ ٌُ َما  إِنَّ
ِن ُكلُّ ُمْجَتِهٍد ُمِصٌٌب َوَهَذا ُهَو اْلُمْخَتاُر ِعْنَد َكثٌِِرٌَن ِمَن  ٌْ أََحِد اْلَمْذَهَب

اْلُمَحقِّقٌَِن أَْو أَْكَثِرِهْم وعلى المذهب اْلخر المصٌب واحد والمخطىء 
ٌن لََنا َواإْلِْثُم َمْرفُوٌع َعْنُه لَِكْن إِْن َنَدَبُه َعلَى ِجَهِة النَِّصٌَحِة  ٌَّ ُر ُمَتَع ٌْ َؼ
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إِلَى اْلُخُروِج ِمَن اْلِخبَلِؾ َفهَُو َحَسٌن َمْحُبوٌب َمْنُدوٌب إِلَى فِْعلِِه بِِرْفٍق 
ْلَزْم  ٌَ فِقُوَن َعلَى اْلَحثِّ َعلَى اْلُخُروِج ِمَن اْلِخبَلِؾ إَِذا لَْم  َفإِنَّ اْلُعلََماَء ُمتَّ

ٍة أَْو ُوقُوٍع فًِ ِخبَلٍؾ آَخَر َوَذَكَر أَْقَضى اْلقَُضاِ  أَُبو  ِمْنُه إِْخبَلٌل بُِسنَّ
ُة  ٌَّ ْلَطانِ ًُّ فًِ ِكَتابِِه اأْلَْحَكاُم السُّ افِِع اْلَحَسِن اْلَماَوْرِديُّ اْلَبْصِريُّ الشَّ

ْحِمَل  ٌَ ْلَطاُن اْلِحْسَبَة َهْل لَُه أَْن  َن اْلُعلََماِء فًِ أَنَّ َمْن َقلََّدهُ السُّ ٌْ ِخبَلًفا َب
اَس َعلَى َمْذَهبِِه فٌَِما اْخَتلََؾ فٌِِه اْلفَُقَهاُء إَِذا َكاَن اْلُمْحَتِسُب ِمْن أَْهِل  النَّ
ُر  ٌِّ ٌَُؽ ُه اَل  ِرِه َواأْلََصحُّ أَنَّ ٌْ ُر َما َكاَن َعلَى َمْذَهِب َؼ ٌِّ ٌَُؽ ااِلْجتَِهاِد أَْم اَل 

ابِِعٌَن َفَمْن  َحاَبِة َوالتَّ َن الصَّ ٌْ َزِل اْلِخبَلُؾ فًِ اْلفُُروِع َب ٌَ لَِما َذَكْرَناهُ َولَْم 
ُرهُ َعلَى  ٌْ ْنِكُر ُمْحَتِسٌب َواَل َؼ ٌُ ُ َعْنهُْم أَْجَمِعٌَن َواَل  ًَ هللاَّ َبْعَدُهْم َرِض
ْعَتِرَض َعلَى َمْن  ٌَ َس لِْلُمْفتًِ َواَل لِْلَقاِضً أَْن  ٌْ ِرِه َوَكَذلَِك َقالُوا لَ ٌْ َؼ

ا أَْو  ٌَُخالِْؾ َنّصً ُ أَْعلَُم َواْعلَْم أَنَّ  جماعا أوإَخالََفُه إَِذا لَْم  ا َوهللاَّ ًٌّ قٌاسا َجلِ
َع  ٌِّ َهَذا اْلَباَب أَْعنًِ َباَب اأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِؾ َوالنَّْهًِ َعِن اْلُمْنَكِر َقْد ُض

ْبَق ِمْنُه فًِ َهِذِه اأْلَْزَماِن إاِلَّ ُرُسوٌم  ٌَ أَْكَثُرهُ ِمْن أَْزَماٍن ُمَتَطاِولٍَة َولَْم 
ا َوُهَو َباٌب َعِظٌٌم بِِه قَِواُم األمر ومبلكه و ذا كثر الخبث َعمَّ إَقلٌِلٌَة ِجّدً

الِِم أَْوَشَك أَْن  ِد الظَّ ٌَ ؤُْخُذوا َعلَى  ٌَ الَِح َوإَِذا لَْم  الَِح َوالطَّ اْلِعَقاُب الصَّ
ٌَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن ُتِصٌَبهُْم  ْحَذِر الَِّذٌَن  ٌَ ُ َتَعالَى بِِعَقابِِه َفْل هُُم هللاَّ ُعمَّ ٌَ

اِعً فًِ  ْنَبِؽً لَِطالِِب اْْلِخَرِ  َوالسَّ ٌَ ٌُِصٌَبهُْم َعَذاٌب أَلٌٌِم َف فِْتَنٌة أَْو 
ًَ بَِهَذا اْلَباِب َفإِنَّ َنْفَعُه َعِظٌٌم اَل  ْعَتنِ ٌَ ِ َعزَّ َوَجلَّ أَْن  َتْحِصٌِل ِرَضا هللاَّ

ِه  ٌْ ْنِكُر َعلَ ٌُ َما َوَقْد َذَهَب معظمه وٌخلص نٌته وال ٌَهاَبنَّ َمْن  ٌَّ ِس
َ تعالى قال  َوَقاَل {ولٌنصرن هللا من ٌنصره} :اِلْرتَِفاِع َمْرَتَبتِِه َفإِنَّ هللاَّ

ِ َفَ ْ  ُاِ َي إلى صراط مس  ٌم} :َتَعالَى ْ َ ِصْم بِ ّلِلَّت ٌَ  َوَقاَل َتَعالَى َوَمْن 

هُْم ُسُبلََن  نَّت ٌَ أََحِسَ  النَّت ُس أَْن  َوَقاَل َتَعالَى َوالَّتِذٌَن َج َاُ وا فٌَِن  لََنْهِ 
ٌَ ُولُوا آَمنَّت  ٌُْ َرُكوا ٌُْفَ ُنوَن َولََ ْ  َفَ نَّت  الَّتِذٌَن ِمْن َقْبلِِهمْ  أَْن   َوُاْم َ  

ُ الَّتِذٌَن َصَ قُوا ْ لََمنَّت هللاَّت ٌَ  َواْعلَْم أَنَّ اأْلَْجَر َعلَى {ولٌ لمن الك ذبٌن َفلَ

تِِه َوُمَداَهَنتِِه َوَطلَِب  ًضا لَِصَداَقتِِه َوَمَودَّ ٌْ َتاِرُكُه أَ ٌُ َقْدِر النََّصِب َواَل 
َتُه ُتوِجُب لَُه  ِه َفإِنَّ َصَداَقَتُه َوَمَودَّ ٌْ اْلَوَجاَهِة ِعْنَدهُ َوَدَواِم اْلَمْنِزلَِة لََد

ْنقِذهُ  ٌُ ُه إِلَى َمَصالِِح آِخَرتِِه َو ٌَ ْهِد ٌَ ْنَصَحُه َو ٌَ ُحْرَمًة َوَحقًّا َوَمْن َحقِِّه أَْن 
ُه ُهَو َمْن َسَعى فًِ ِعَماَرِ  آِخَرتِِه  َها َوَصِدٌُق اإْلِْنَساِن َوُمِحبُّ ِمْن َمَضارِّ

ْسَعى فًِ َذَهاِب أَْو  ٌَ هُ َمْن  اهُ َوَعُدوُّ ٌَ ى َذلَِك إِلَى َنْقٍص فًِ ُدْن َوإِْن أَدَّ
َما َكاَن  اهُ َوإِنَّ ٌَ َنْقِص آِخَرتِِه َوإِْن َحَصَل بَِسَبِب َذلَِك ُصوَر ُ َنْفٍع فًِ ُدْن
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ِهْم  ٌْ ِ َوَسبَلُمُه َعلَ اُء َصلََواُت هللاَّ ٌَ ْنبِ
ا لََنا لَِهَذا َوَكاَنِت اأْلَ إِْبلٌُِس َعُدّوً

َها  ٌْ تِِهْم إِلَ ٌَ اُء لِْلُمْإِمنٌَِن لَِسْعٌِِهْم فًِ َمَصالِِح آِخَرتِِهْم َوِهَدا ٌَ أَْجَمِعٌَن أَْولِ

َ اْلَكِرٌَم َتْوفٌَِقَنا َوأَْحَباَبَنا َوَسابَِر اْلُمْسلِِمٌَن لَِمْرَضاتِِه َوأَْن  َوَنْسؤَُل هللاَّ
اِهً  ْنَبِؽً لآِْلِمِر بِاْلَمْعُروِؾ َوالنَّ ٌَ ُ أَْعلَُم َو َنا بُِجوِدِه َوَرْحَمتِِه َوهللاَّ ُعمَّ ٌَ
ُكوَن أَْقَرَب إِلَى َتْحِصٌِل اْلَمْطلُوِب َفَقْد َقاَل  ٌَ ْرفَُق لِ ٌَ َعِن اْلُمْنَكِر أَْن 

ا َفَقْد َنَصَحُه َوَزاَنُه  ُ َعْنُه َمْن َوَعَظ أََخاهُ ِسّرً ًَ هللاَّ ًُّ َرِض افِِع اإْلَِماُم الشَّ
اِس فٌِِه  َتَساَهُل أَْكَثُر النَّ ٌَ ا  ًة َفَقْد َفَضَحُه َوَشاَنُه َوِممَّ ٌَ َوَمْن َوَعَظُه َعبَلنِ
هُْم اَل  بٌُِع َمَتاًعا َمِعًٌبا أَْو َنْحَوهُ َفإِنَّ ٌَ ِمْن َهَذا اْلَباِب َما إَِذا َرأَى إِْنَساًنا 

بِِه َوَهَذا َخَطؤٌ َظاِهٌر َوَقْد َنصَّ  ٌْ فُوَن اْلُمْشَتِرَي بَِع ٌَُعرِّ ْنِكُروَن َذلَِك َواَل  ٌُ

ْنِكَر َعلَى اْلَبابِِع َوأَْن  ٌُ ِجُب َعلَى َمْن َعلَِم َذلَِك أَْن  ٌَ ُه  اْلُعلََماُء َعلَى أَنَّ
 ًُّ بِ ا ِصَفُة النَّْهًِ َوَمَراتُِبُه َفَقْد َقاَل النَّ ُ أَْعلَُم َوأَمَّ ٌُْعلَِم اْلُمْشَتِرَي بِِه َوهللاَّ

ِحٌِح  ِه َوَسلََّم فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث الصَّ ٌْ ُ َعلَ ْرهُ َصلَّى هللاَّ ٌِّس  َ ٌُ ِ ِه َفإِْن لَْم  َفْل ٌَ بِ

ْسَ ِطعْ  ٌَ ْسَ ِطْع َفبِلَِس نِِه َفإِْن لَْم  ِه َوَسلََّم َفبَِ ْلبِهِ  ٌَ ٌْ ُ َعلَ  َفَقْولُُه َصلَّى هللاَّ

ُه  َس َذلَِك بِإَِزالٍَة َوَتْؽٌٌٍِر ِمْنُه لِْلُمْنَكِر َولَِكنَّ ٌْ ْكَرْهُه بَِقْلبِِه َولَ ٌَ َفبَِقْلبِِه َمْعَناهُ َفْل
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َوَذلَِ  أَْ َ ُي )ُهَو الَِّذي فًِ ُوْسِعِه َوَقْولُُه َصلَّى هللاَّ

ُ  (اإْلٌَِم نِ  اٌض َرِحَمُه هللاَّ ٌَ ُ أَْعلَُم أََقلُُّه َثَمَرً  َقاَل اْلَقاِضً ِع َمْعَناهُ َوهللاَّ

َرهُ بُِكلِّ َوْجٍه  ٌِّ ٌَُؽ ِر أَْن  ٌِّ ْؽٌٌِِر َفَحقُّ اْلُمَؽ َهَذا اْلَحِدٌُث أَْصٌل فًِ ِصَفِة التَّ
ٌُِرٌَق اْلُمْسِكَر  ْكِسَر آاَلِت اْلَباِطِل َو ٌَ أَْمَكَنُه َزَوالُُه بِِه َقْواًل َكاَن أَْو فِْعبًل َف

َها إِلَى أَْصَحابَِها  ُردَّ ٌَ ْنِزَع اْلُؽُصوَب َو ٌَ ْفَعلُُه َو ٌَ ؤُْمَر َمْن  ٌَ بَِنْفِسِه أَْو 
ْؽٌٌِِر ُجْهَدهُ بِاْلَجاِهِل َوبِِذي  ْرفَُق فًِ التَّ ٌَ بَِنْفِسِه أَْو بِؤَْمِرِه إَِذا أَْمَكَنُه َو

ٌُْسَتَحبُّ  هُ إِْذ َذلَِك أَْدَعى إِلَى َقُبوِل َقْولِِه َكَما  الِِم اْلَمُخوِؾ َشرُّ ِ  الظَّ اْلِعزَّ

ٌُْؽلَِظ  بَلِح َواْلَفْضِل لَِهَذا اْلَمْعَنى َو ًَ َذلَِك ِمْن أَْهِل الصَّ ُكوَن ُمَتَولِّ ٌَ أَْن 
َر  ٌَُإثِّ ِه َواْلُمْسِرِؾ فًِ َبَطالَتِِه إَِذا أَِمَن أَْن  ٌِّ َعلَى اْلُمَتَماِدي فًِ َؼ

الِِم  ا َعْن َسْطَوِ  الظَّ ًٌّ َرهُ لَِكْوِن َجانِبِِه َمْحِم ٌَّ ا َؼ إِْؼبَلُظُه ُمْنَكًرا أََشدَّ ِممَّ
ٌَُسبُِّب ُمْنَكًرا أََشدَّ ِمْنُه ِمْن َقْتلِِه أَْو  ِدِه  ٌَ ِه أَنَّ َتْؽٌٌَِرهُ بِ َفإِْن َؼلََب َعلَى َظنِّ

َدهُ َواْقَتَصَر َعلَى اْلَقْوِل بِاللَِّساِن َواْلَوْعِظ  ٌَ ِرِه بَِسَبِب َكؾِّ  ٌْ َقْتِل َؼ
َر بَِقْلبِِه َوَكاَن فًِ  ٌَّ ٌَُسبَِّب َقْولُُه ِمْثَل َذلَِك َؼ َوالتَّْخِوٌِؾ َفإِْن َخاَؾ أَْن 

ُ َتَعالَى َوإِْن َوَجَد َمْن  َسَعٍة َوَهَذا ُهَو اْلُمَراُد بِاْلَحِدٌِث إِْن َشاَء هللاَّ
ٌَُإدِّ َذلَِك إِلَى إِْظَهاِر ِسبَلٍح َوَحْرٍب  ْسَتِعٌُن بِِه َعلَى َذلَِك اْسَتَعاَن َما لَْم  ٌَ

ْقَتِصَر  ٌَ ِرِه أَْو  ٌْ ْرَفْع َذلَِك إِلَى َمْن لَُه اأْلَْمُر إِْن َكاَن اْلُمْنَكُر ِمْن َؼ ٌَ َوْل
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َعلَى َتْؽٌٌِِرِه بَِقْلبِِه َهَذا ُهَو فِْقُه اْلَمْسؤَلَِة َوَصَواُب اْلَعَمِل فٌَِها ِعْنَد 
اْلُعلََماِء َواْلُمَحقِّقٌَِن ِخبَلًفا لَِمْن َرأَى اإْلِْنَكاَر بِالتَّْصِرٌِح بُِكلِّ َحاٍل َوإِْن 

ُ َقاَل إَِماُم  قُتَِل َونٌَِل ِمْنُه ُكلُّ أًَذى َهَذا آِخُر َكبَلِم اْلَقاِضً َرِحَمُه هللاَّ
ِة أَْن ٌصد مرتكب الكبٌر   ٌَّ ِع ُسوُغ ِْلَحاِد الرَّ ٌَ ُ َو ِن َرِحَمُه هللاَّ ٌْ اْلَحَرَم

ْنَتِه اأْلَْمُر إِلَى َنْصِب قَِتاٍل َوَشْهِر ِسبَلٍح إ ٌَ ْنَدفِْع َعْنَها بَِقْولِِه َما لَْم  ٌَ ن لَْم 
ْلَطاِن َقاَل َوإَِذا َجاَر َوالًِ  َفإِِن اْنَتَهى اأْلَْمُر إِلَى َذلَِك َرَبَط اأْلَْمَر بِالسُّ

ْنَزِجْر ِحٌَن ُزِجَر َعْن ُسوِء َصنٌِِعِه  ٌَ اْلَوْقِت َوَظَهَر ُظْلُمُه َوَؼْشُمُه َولَْم 
َواُطُإ َعلَى َخْلِعِه َولَْو بَِشْهِر اأْلَْسلَِحِة  بِاْلَقْوِل َفؤِلَْهِل اْلَحلِّ َواْلَعْقِد التَّ

ِن َوَهَذا الَِّذي َذَكَرهُ ِمْن َخْلِعِه  ٌْ َوَنْصِب اْلُحُروِب َهَذا َكبَلُم إَِماِم اْلَحَرَم
ٌَُخْؾ ِمْنُه إَِثاَر ُ َمْفَسَدٍ   َؼِرٌٌب َوَمَع َهَذا َفهَُو َمْحُموٌل َعلَى َما إَِذا لَْم 
ُس  ْنقٌُِر َوالتََّجسُّ َس لآِْلِمِر بِاْلَمْعُروِؾ اْلَبْحُث َوالتَّ ٌْ أَْعَظَم ِمْنُه َقاَل َولَ

َرهُ َجْهَدهُ َهَذا َكبَلُم  ٌَّ ُنوِن َبْل إِْن َعَثَر َعلَى ُمْنَكٍر َؼ وِر بِالظُّ َواْقتَِحاُم الدُّ

َس لِْلُمْحَتِسِب أَْن  ٌْ ِن َوَقاَل أَْقَضى اْلقَُضاِ  اْلَماَوْرِديُّ لَ ٌْ إَِماِم اْلَحَرَم
نِّ اْستِْسَراُر  َماِت َفإِْن َؼلََب َعلَى الظَّ ْظَهْر ِمَن اْلُمَحرَّ ٌَ ا لَْم  ْبَحَث َعمَّ ٌَ

ُكوَن َذلَِك فًِ  ٌَ َقْوٍم بَِها أِلََماَرٍ  َوآَثاٍر َظَهَرْت َفَذلَِك َضْرَباِن أََحُدُهَما أَْن 
ثَِق بِِصْدقِِه أَنَّ  ٌَ ٌُْخبَِرهُ َمْن  فُوُت اْستِْدَراُكَها ِمْثُل أَْن  ٌَ اْنَتَهاِك ُحْرَمٍة 

ُجوُز لَُه فًِ ِمْثِل َهَذا  ٌَ ًَ بَِها َف ْزنِ ٌَ ْقُتلَُه أَْو بِاْمَرأٍَ  لِ ٌَ َرُجبًل َخبَل بَِرُجٍل لِ
ْقِدَم َعلَى اْلَكْشِؾ والبحث حذرا من فوات ما ٌُ َس َو َتَجسَّ ٌَ ال  اْلَحاِل أَْن 

لهم  عرؾ ذلك ؼٌر المحتسب من المتطوعة جاز ٌستدرك وكذا لو
ْتَبِة  انًِ َما َقُصَر َعْن َهِذِه الرُّ ْرُب الثَّ اإْلِْقَداُم َعلَى اْلَكْشِؾ َواإْلِْنَكاِر الضَّ

ِه َواَل َكْشُؾ اأْلَْسَتاِر َعْنُه َفإِْن َسِمَع أَْصَواَت  ٌْ ُس َعلَ ُجوُز التََّجسُّ ٌَ َفبَل 

ُخوِل  َها بِالدُّ ٌْ ْهُجْم َعلَ ٌَ اِر لَْم  اْلَمبَلِهً اْلُمْنَكَرِ  ِمْن َداٍر أَْنَكَرَها َخاِرَج الدَّ
ْكِشَؾ َعِن اْلَباِطِن َوَقْد َذَكَر  ٌَ ِه أَْن  ٌْ َس َعلَ ٌْ أِلَنَّ اْلُمْنَكَر َظاِهٌر َولَ

ِة َباًبا َحَسًنا فًِ اْلِحْسَبِة ُمْشَتِمبًل  ٌَّ ْلَطانِ اْلَماَوْرِديُّ فًِ آَخِر اأْلَْحَكاِم السُّ
َعلَى ُجَمٍل ِمْن َقَواِعِد اأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِؾ َوالنَّْهًِ َعِن اْلُمْنَكِر َوَقْد أََشْرَنا 

ُهَنا إِلَى َمَقاِصِدَها َوَبَسْطُت اْلَكبَلَم فًِ َهَذا اْلَباِب لِِعَظِم َفابَِدتِِه َوَكْثَرِ  
ُ أَْعلَمُ  ِه َوَكْونِِه ِمْن أَْعَظِم َقَواِعِد اإْلِْسبَلِم َوهللاَّ ٌْ          ."اْلَحاَجِة إِلَ

قلت قدمناه كامبل رؼم طوله ألهمٌته وألنه ٌرد على كل من ٌنقص 

وهناك الحاكم من شؤن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، 

 هـ 620المتسلط وفً ذلك نقلنا عن ابن قدامة المقدسً المتوفى سنة 
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شرح مختصر الخرقً الذي قال عنه " المؽنً"أنه قدم لنا فً كتابه 

لم تطب نفسً للفتوى حتى : أبو المقاصد عز الدٌن بن عبد السبلم

المسؤلة 12فً المجلد " حصلت على نسخة من المؽنً البن قدامة

 فمن خرج ،وإذا اتفق المسلمون على إمام: "قال أبو القاسم: 1532

علٌه من المسلمٌن ٌطلب موضعه حوربوا، ودفعوا بؤسهل ما 

وجملة األمر أن : "فعلق ابن قدامة على الخرقً قاببل" ٌندفعون به

من اتفق المسلمون على إمامته وبٌعته، ثبتت إمامته، ووجبت 

معونته، لما ذكرنا من الحدٌث واإلجماع، وفً معناه، من ثبتت 

إمامته بعهد النبً صلى هللا علٌه وسلم أو بعهد إمام قبله إلٌه، فإن أبا 

بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بٌعته، وعمر ثبتت إمامته 

بعهد أبً بكر إلٌه، وأجمع الصحابة على قبوله، ولو خرج رجل 

على اإلمام فقهره، وؼلب الناس بسٌفه حتى أقروا له، وأذعنوا 

بطاعته، وباٌعوه، صار إماما ٌحرم قتاله، والخروج علٌه، فإن عبد 

الملك بن مروان خرج على ابن الزبٌر، فقتله واستولى على الببلد 

وأهلها، حتى باٌعوه طوعا وكرها، فصار إماما ٌحرم الخروج علٌه، 

وذلك لما فً الخروج علٌه من شق عصا المسلمٌن، وإراقة دمابهم، 

الصبل  وذهاب أموالهم، وٌدخل الخارج علٌهم فً عموم قوله علٌه 

ِي، : "السبلمو ٌْ َمْن َخَرَج َعلَى أُمَّت ًِ َوُاْم َجِمٌٌع، َف ْ ِرُبوا ُعُنَ ُه بِ لسَّت

فمن خرج على من ثبتت إمامته بؤحد هذه الوجوه " َك بًِن  َمْن َك نَ 

باؼٌا، وجب قتاله، وال ٌجوز قتالهم حتى ٌبعث إلٌهم من ٌسؤلهم، 

وٌكشؾ لهم الصواب، إال أن ٌخاؾ كلبهم، فبل ٌمكن ذلك فً حقهم، 

فؤما إن أمكن تعرٌفهم، عرفهم ذلك، وأزال ما ٌكرهونه من المظالم، 

وأزاح حججهم، فإن لجوا، قاتلهم حٌنبذ، ألن هللا تعالى بدأ باألمر 

َوإِْن َط بَِفَ  ِن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن }باإلصبلح قبل القتال، فقال سبحانه 

َنهَُم  َفإِْن َبَ ْت إِْحَ اُاَم  َعلَى اأْلُْخَرى َفَ   ِلُوا الَّت ًِ  ٌْ اْقَ َ لُوا َفؤَْصلُِحوا َب

َنهَُم  بِ ْلَ ْ ِ   ٌْ ِ َفإِْن َف َءْت َفؤَْصلُِحوا َب َ ْبِ ً َح َّتى َ فًَِء إِلَى أَْمِر هللاَّت
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ٌُِح ُّظ اْلُمْ ِسِطٌنَ   َ وقد أكد ذلك  [9: الحجرات]{ َوأَْقِسُطوا إِنَّت هللاَّت

العبلمة أبو الحسن علً بن محمد بن حبٌب البصري البؽدادي 

األحكام السلطانٌة والوالٌات "هـ فً كتابه450الماوردي المتوفى سنة 

: وأما نقص التصرؾ فضربان: (فصل): "حٌث قال23ص" الدٌنٌة

فؤما الحجر فهو أن ٌستولً علٌه من أعوانه من ٌستبد . حجر وقهر

بتنفٌذ األمور من ؼٌر تظاهر بمعصٌة وال مجاهر  بمشاقة، فبل 

ٌمنع ذلك من إمامته وال ٌقدح فً صحة والٌته ولكن ٌنظر فً أفعال 

فإن كانت جارٌة على أحكام الدٌن . من استولى على أموره

ومقتضى العدل جاز إقراره علٌها تنفٌذا لها وإمضاء ألحكامها لببل 

وإن كانت أفعاله . ٌقؾ من األمور الدٌنٌة ما ٌعود بفساد على األمة

خارجة عن حكم الدٌن ومقتضى العدل لم ٌجر إقراره علٌها ولزمه 

وأما القهر فهو أن ٌصٌر . أن ٌستنصر من ٌقبض ٌده وٌزٌل تؽلبه

مؤسورا فً ٌد عدو قاهر ال ٌقدر على الخبلص منه فٌمنع ذلك عن 

عقد اإلمامة له لعجزه عن النظر فً أمور المسلمٌن، وسواء كان 

العدو مشركا أو مسلما باؼٌا، ولؤلمة اختٌار من عداه من ذوي 

القدر ، وإن أسر بعد أن عقدت له اإلمامة فعلى كافة األمة استنقاذه 

لما أوجبته اإلمامة من نصرته وهو على إمامته ما كان مرجو 

الخبلص مؤمول الفكاك إما بقتال أو فداء، فإن وقع اإلٌاس منه لم 

فإن . ٌخل حال من أسره من أن ٌكونوا مشركٌن أو بؽا  المسلمٌن

كان فً أسر المشركٌن خرج من اإلمامة للٌؤس من خبلصه 

واستؤنؾ أهل االختٌار بٌعة ؼٌره على اإلمامة، فإن عهد باإلمامة 

فً حال أسره نظر فً عهده، فإن كان بعد اإلٌاس من خبلصه كان 

عهده باطبل ألنه عهد بعد خروجه من اإلمامة فلم ٌصح منه عهد، 

وإن عهد قبل اإلٌاس من خبلصه وقت هو فٌه مرجو الخبلص صح 

عهده لبقاء إمامته  واستقرت إمامة ولً عهده باإلٌاس من خبلصه 

لزوال إمامته، فلو خلص من أسره بعد عهده نظر فً خبلصه، فإن 
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كان بعد اإلٌاس منه لم ٌعد إلى إمامته لخروجه منها باإلٌاس 

واستقرت فً ولً عهده، وإن خلص قبل اإلٌاس فهو على إمامته 

وٌكون العهد فً ولً العهد ثابتا وإن ٌصر إماما، وإن كان مؤسورا 

مع بؽا  المسلمٌن، فإن كان مرجو الخبلص فهو على إمامته، وإن 

إما أن ٌكونوا : لم ٌرج خبلصه لم ٌخل حال البؽا  من أحد أمرٌن

نصبوا ألنفسهم إماما أو لم ٌنصبوا، فإن كانوا فوضى ال إمام لهم 

فاإلمام المؤسور فً أٌدٌهم على إمامته ألن بٌعته لهم الزمة وطاعته 

علٌهم واجبة فصار معهم كمصٌره مع أهل العدل إذا صارت تحت 

الحجر، وعلى االختٌار أن ٌستنٌبوا عنه ناظرا ٌخلفه إن لم ٌقدر 

على االستنابة، فإن قدر علٌها كان أحق باختٌار من ٌستنٌبه منهم، 

فإن خلع المؤسور نفسه أو مات لم ٌصر المستناب إماما ألنها نٌابة 

عن موجود فزالت بفقده، وإن كان أهل البؽً قد نصبوا ألنفسهم 

إماما دخلوا فً بٌعته وانقادوا لطاعته فاإلمام المؤسور فً أٌدٌهم 

خارج من اإلمامة باإلٌاس من خبلصه، ألنهم قد انحازوا بدار تفرد 

حكمها عن الجماعة وخرجوا بها عن الطاعة فلم ٌبق ألهل العدل 

بهم نصر  وللمؤسور معهم قدر ، وعلى أهل االختٌار فً دار العدل 

أن ٌعقدوا اإلمامة لمن ارتضوا لها، فإن خلص المؤسور لم ٌعد إلى 

، قلت وكؤن ابن قدامة المقدسً الحنبلً تبع "اإلمامة لخروجه منها

الماوردي الشافعً إال أنه أصل ما ذهب إلٌه الماوردي فٌما ٌخص 

                                             .بالحاكم المتؽلب، وهللا أعلم

  قلت وقال ابن عاصم فً مرتقى الوصول إلى علم 

:  األصول

ْرِع َثبلٌَث ُتْعَتُبْر   ُروَرِ  اْشَتَهْر **  َمَقاِصُد الشَّ ** َوأَْصلَُها َما بِالضَّ

َرابُِع   َفَقْت فًِ َشؤْنَِها الشَّ ** إِْن َكاَن أَْصبلً َوِسَواهُ َتابُِع   **   َواتَّ
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ا   ا َوَصبلَُح أُْخَرى      **  َوهَو الَِّذي بَِرْأٌِِه اْسَتَقرَّ ًٌ ** َصبلَُح ُدْن

ٌِن ُثمَّ اْلَعْقُل   ْفُس َواْلَماُل َمًعا َوالنَّْسُل   ** َوَذاَك ِحْفُظ الدِّ **  َوالنَّ

َباِت   بلَ  ِ   **  ِمْن ِجَهِة اْلُوُجوِد َوالثَّ َكاِح َوالصَّ ** َكاأْلَْكِل َوالنِّ

ْرِء لِْلَمَفاِسِد  ** َكاْلَحدِّ َواْلقَِصاِص َواْلِجَهاِد       **     َوَتاَرً  بِالدَّ

**  لَُه اْلُمَكلُؾ بِؤَْمٍر ُمْعَتَبْر   **َوَبْعَدهُ اْلَحاِجً َوهَو َما اْفَتَقْر 

ْنَتَهْج  ٌُ ْوِسٌِع فٌَِما  ** أَْو َرْفُع َتْضٌٌٍِق ُمَإدٍّ لِْلَحَرجْ **  ِمَن ِجَهِة التَّ

َناِت   ** َما َكاَن ِمْن َمَسابِِل اْلَعاَداِت     **     َوَثالٌِث قِْسُم اْلُمَحسِّ

  ًِّ ُروِريِّ َوفًِ اْلَحاِج ًِّ  ** َوفًِ الضَّ ِة اأْلَْصلِ ** َما ُهَو ِمْن َتتِمَّ

َؽِر  ** َكاْلَحدِّ فًِ ُشْرِب َقلٌِِل اْلُمْسِكِر  ** َوَكاْعتَِباِر ُكْؾِء َذاِت الصِّ

ْه  ٌَ ْه    **              َوُكلَُّها َقَواِعٌد ُكلِّ ٌَ ْرِع بَِها َمْرِع ** َمَقاِصُد الشَّ

ْبَتزُّ الشُُّعوَب  ٌَ ٍر  ِة ُمَتَجبِّ ٌَّ وفً حالة احتكار السلطة من طرؾ َطاِؼ

ْلَطِة  ٌُْصبُِح َهَرَم السُّ ْفِسَد المال والرجال والببلد والعباد بحٌُث  ٌُ َو

ًرا ولَْن َتْنَفَع عملٌُة  ٌْ ٌُْرَتَجى منه َخ ْلِم والمنكر فإنه لم ٌعد  َمْصَدُر الظُّ

ْلَطِة بَِسَبِب التزوٌر فتكدٌس خٌرات . االنتخابات فًِ َتْؽٌٌِِر َهَرِم السُّ

الشعوب فً أٌدي الحكام مع الظلم اْلُمْسَتْشِري والقمع والقسر هو 

الربٌع العربً الذي انطلق من قواعد فقهٌة ما ٌسمى بالذي أدى إلى 

هذا بعض منظري بعض الحركات اإلسبلمٌة مطٌتها لتبرٌر جعلها 

ِرٌَ ِة ": قاعد / 1 :الربٌع العربً، نذكر منها ما ٌلً ا لِلذَّت َم َسّ ً َم  ُحرِّس

اِجَحةِ  ، وقد ألؾ علٌها الدكتور قطب الرٌسونً "أُبٌَِح لِْلَمْصلََحِة الرَّت

رسالة لطٌفة توصل فً آخرها فً باب تطبٌقات هذه القاعد  إلى ما 

ٌحظر الرأي اإلعبلمً المحرض : "ٌإٌد الربٌع العربً حٌث قال
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على الخروج على الحاكم سدا لذرٌعة الفتنة وسفك الدماء، وصدع 

الوحد ، لكن إذا تعلقت به مصلحة راجحة كإقامة شرابع هللا فً 

األرض، ومحاربة الكفر البواح، فإن إعبلنه فً الناس ٌؽدو مباحا، 

ونقل قبل ذلك عن مإسس علم " بل واجبا تبعا لحكم مقصوده

ولكن قد تجوز اإلعانة : "المقاصد عز الدٌن بن عبد السبلم قوله

على المعصٌة ال بكونها معصٌة، بل وسٌلة إلى تحصٌل المصلحة 

الراجحة، وكذلك إذا حصل باإلعانة مصلحة تربى على مصلحة 

تفوٌت المفسد  كما تبذل األموال فً فداء األسرى لتحرٌر المسلمٌن 

قلت وقد قدم هذا المثال القرافً فً أصل " من أٌدي الكفر  الفجر 

ونقاشه مع نقاش دفع األموال مدارا  لقطاع الطرٌق، " سد الذرابع"

: كما قدم الرٌسونً من تطبٌقات هذه القاعد  مجالسة الفساق، قال

وتحرم مجالسة الظلمة والعصا  سدا لذرٌعة إعانتهم على اإلثم، "

وتشجٌعهم على العدوان، ولكنها تباح إذا تعلقت بها مصلحة شرعٌة 

معتبر  تؽمر الفساد المتوقع، كنهٌهم عن المنكر، ودعوتهم إلى 

المعروؾ، وال شك أن القاعد  تقضً بتقدٌم الصبلح الراجح على 

                                                                  "الفساد المرجوح

إن : "وقبل ذلك ربط هذه القاعد  بما ٌسمى باعتبار المآل حٌث قال

األحكام الشرعٌة المستمد  من أدلتها التفصٌلٌة تضبط الحق أو 

المصلحة تجرٌدا، وهً فً ذاتها منزهة عن النقص، ومتمحضة 

لخٌر اإلنسان فً العاجل واْلجل، لكنها ال تسفر عن مقاصدها 

الشرعٌة وثمارها التطبٌقٌة عند التنزٌل على الواقعات إال بحكمة 

المطبق أو المنجز التً تستلزم تحقٌقا لمناطات التطبٌق، وبصرا 

بخصوصٌاتها الواقعٌة والظرفٌة، وإال كان مآل الحكم فً صورته 

المجرد  مخالفا لما وضع له وقصد منه، ٌقول الشاطبً فً تؤصٌل 

النظر فً مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا، ): االجتهاد المآلً

كانت األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد ال ٌحكم على فعل 
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من األفعال الصادر  على المكلفٌن باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره 

إلى ما ٌإول إلٌه ذلك الفعل، فقد ٌكون مشروعا لمصلحة فٌه 

تستجلب، أو لمفسد  تدرأ، ولكن له مآل على خبلؾ ما قصد فٌه، 

وقد ٌكون ؼٌر مشروع لمفسد  تنشؤ عنه أو لمصلحة تندفع به، ولكن 

: ، وقبل ذلك قال[4/194الموافقات للشاطبً  ](مآله على خبلؾ ذلك

إن االستقراء للمواطن التً ورد فٌها النهً للذرٌعة، ثم أبٌحت "

للمصلحة الراجحة، ٌعضد صحة القاعد ، وٌشد من معاقدها، قال 

ما حرم سدا للذرٌعة أبٌح للمصلحة )": "إعبلم الموقعٌن"ابن القٌم فً

الراجحة، كما أبٌحت العراٌا من ربا الفضل، وكما أبٌحت ذوات 

األسباب من الصبل  بعد الفجر والعصر، وكما أبٌح النظر للخاطب 

والشاهد والطبٌب والمعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحرٌم 

الذهب والحرٌر على الرجال حرم لسد ذرٌعة التشبه بالنساء 

                                                             ." .الملعون فاعله، وأبٌح منه ما تدعو إلٌه الحاجة

قلت وقد أكثر الرٌسونً من النقول إلثبات قاعدته وكؤنها جدٌد  

بٌنما هً قاعد  معروفة معلومة ذكرها القرافً وابن عبد السبلم 

، لكنه أعطاها طابعا سٌاسٌا شرعٌا وابن تٌمٌة وابن قٌم الجوزٌة

            .وهللا أعلمٌخالؾ ما علٌه من أجماعات تتعلق بالطاعة 

وهً من " ال رر ٌزا : "وأما القاعد  الثانٌة وهً األهم، قاعد 

القواعد الفقهٌة الخمس العامة المجمع علٌها، وقد أكثرنا من األمثلة 

، وأصل "علم األصولدالالت وجٌز الفصول فً "علٌها فً كتابنا 

هذه القاعد  الحدٌث المشتهر أو المشهور، وهو قوله صلى هللا علٌه 

قٌل إنه أحد األحادٌث التً تنبنً علٌها "  ً َ َرَر َو َ ِ َرارَ : "وسلم

: الشرٌعة اإلسبلمٌة، ومن القواعد المتفرعة من هذه القاعد ، قاعد 

الضرر ٌزال : "، وقاعد "الضرر ٌزال أو ٌدفع بحسب المستطاع"

وقد بدأنا بما نقله " بما هو مثله أو بما هو دونه ال بما هو أعظم منه
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اإلمام النووي عن إمام الحرمٌن الجوٌنً عند شرحه لقوله صلى هللا 

ْسَ ِطْع :"علٌه وسلم ٌَ ِ ِه، َفإِْن لَْم  ٌَ ْرهُ بِ ٌِّس  َ ٌُ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْل

ْسَ ِطْع َفبَِ ْلبِِه َوَذلَِ  أَْ َ ُي اإْلٌَِم نِ  ٌَ أنه إذا  وهو" َفبِلَِس نِِه، َفإِْن لَْم 

كان ولً األمر الذي تجب طاعته أصبح هو الذي ٌصدر منه المنكر 

وأن أهل األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ٌتعرضون لسطوته 

وقسره وقهره كلما أنكروا تلك المنكرات، فإن ألهل الحل والعقد 

قوله بخلعه ؼرٌب، إال إذا كان : وقد علق علٌه النووي قاببل. خلعه

وقد بٌنا أن النووي رحمه هللا وإٌانا " ذلك ال ٌإدي إلى سفك الدماء

الضرر ٌزال بما هو مثله أو بما هو "انطلق من القاعد  التً تقول 

، وقد أخذها األصولٌون والفقهاء من قوله "دونه ال بما هو أعظم منه

صلى هللا علٌه وسلم للصحابة ـ فٌما ٌخص باألعرابً الذي بال فً 

الحدٌث أخرجه البخاري            «َ  ُ ْزِرُموهُ َ ُعوهُ »المسجد ـ 

وابن ماجه وابن " السنن الكبرى وفً المجتبى"ومسلم والنسابً فً 

ألن إزرامه قد ٌسبب له خزٌمة وابن حبان وأبو ٌعلى وؼٌرهم 

  فعلم بذلك أن تؽٌٌر المنكر ٌكون فً المسالك البولٌة،اأمراض

                                                                       .وهللا تعالى أعلمباألخؾ، 

ولكن الربٌع العربً الذي نعٌش تفاعبلته وخضم تداعٌاته ال ٌهتم 

كثٌرا بالحكم الشرعً بقدر ما ٌهتم أكثر بانفجار أداه االحتقان 

إِنَّت اإْلِْنَس َن }: والظلم والقسر واالستبداد والطؽٌان، وقد قال تعالى

ْطَ ى أَْن َرآهُ اْسَ ْ َنى ٌَ ِ  الّرْجَ ى*لَ ، فإن حكام العرب لما {إِنَّت إِلَى َربِّس

استبدوا بؤمور العامة، ونهبوها واستؽنوا، تجبروا وطؽوا، فوقع 

االحتقان الذي أدى إلى االنفجار، وقد شاركت فٌه جمٌع الفعالٌات 

من جمٌع األطٌاؾ السٌاسٌة من دون مراعا  لؤلحكام الشرعٌة، بل 

حادٌث الصحٌحة تؽنوا بمن أحرق نفسه وجعلوه قدو ، بٌنما األ

خبر بؤنه سٌبقى ٌتردى فً النار بالطرٌقة التً قتل بها ت الصرٌحة

.   ، وهللا تعالى أعلمنفسه
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 :َخ  َِمٌة َخَ َم هللاُ لََن  بِ ْلُحْسَنى َوَرَزَقَن  اْلبِر َواْلفَِرْ وس اأْلَْسَنى*

وقد آن لنا أن نختم بما نشرناه على صفحتنا فً التواصل اإلجتماعً 
ْسُبوكْ ) ٌْ  :وهو عبار  عن المقالٌن التالٌٌن (افَّ

اَعة َ ْح ٌِِق اْلَمَن ِط   ًَ َح ٌَِ ُة َفزَّت الحمد هلل وكفى والصبل  َم  ِا

والسبلم على النبً المصطفى وبعد لقد تابعت بعض تحالٌل بعض 
المتصدٌن للفتٌا فً ببلدنا ـ ببلد شنقٌط األبٌة ـ فوجدتهم ٌخلطون 
بٌن تحقٌق المناط وتنقٌح المناط فما هً حقٌقة كل واحد من هذٌن 

المصطلحٌن  إن مصطلح تحقٌق المناط أكثر منه هإالء حتى 

جعلوه فزاعة لتحقٌق مآرب الحكام ووال  األمر كما جعله فقهاء 
المعارضة مطٌتهم المفضلة للتؤلٌب ضد األنظمة وأضافوا له قاعد  

فدفعنا ذلك إلى تبٌٌن " ما حرم سدا للذرٌعة أبٌح للمصلحة الراجحة"
لقد من هللا علٌنا أن بٌنا ذلك من قبل فً كتابنا . حقٌقة هذا المصطلح

االجتهاد "وكذلك كتابنا " وجٌز الفصول فً دالالت علم األصول"
: حٌث قلنا" وتٌار القاصد وعبلقته باإلرجاء والتكفٌر والجهاد

قال الشوكانً فً : تحقٌق المناط: المسلك الحادي عشر للعلة*11
وهو أن ٌقع االتفاق على علٌة وصؾ نص أو إجماع : إرشاد الفحول

 ".فٌجتهد فً وجودها فً صور  النزاع كتحقٌق أن النباش سارق

قلت وقد ٌنكر البعض أنه من مسالك العلة وٌجعله من باب االجتهاد 
ألنه ال بد من تحقق المسابل التالٌة لٌتحقق وقد ٌكون صادقا . المجرد

 تخرٌج المناط وٌعبر عنه الؽزالً باإلخالة كما ٌعبر /1: المناط وهً
عنه األصولٌون بالمناسبة والمناسب ٌعنً المبلبم وقد تقدم أنه 

ٌراعى فٌه التحصٌل واإلٌقاء، فالتحصٌل هو جلب المصالح واإلٌقاء 
 تنقٌح المناط وهو التؤكد من نفً الفارق بٌن /2هو دفع المفاسد، و

األصل وفرعه أو جامع العلة بٌنهما،وذلك ٌعنً إنزال الحكم 
 مراعا  مآالت الفتٌا أو ما تإول إلٌه /3الشرعً على الواقع المعاش 

فإذا تحققت هذه المسابل الثبلثة عندبذ ٌتم تحقٌق المناط، وقد . الفتوى

واعلم أن الذرٌعة كما ٌجب سدها، ٌجب فتحها وٌندب ":قال القرافً
وٌكره وٌباح، فإن الذرٌعة هً الوسٌلة، كما أن وسٌلة المحرم 

كالسعً إلى الجمعة والحج، : محرمة فكذلك وسٌلة الواجب واجبة
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مقاصد وهً المتضمنة للمصالح : وموارد األحكام على قسمٌن
وللمفاسد فً نفسها، ووسابل وهً المفضٌة إلٌها وحكمها حكم ما 

أفضت إلٌه من تحلٌل أو تحرٌم ؼٌر أنها أخفض رتبة من المقاصد 
فالوسٌلة إلى أفضل المقاصد هً أفضل الوسابل وإلى . فً حكمها

 فتبٌن أن تحقٌق المناط من .."أقبح المقاصد هً أقبح الوسابل، الخ
بٌنما اتخذه . وهللا تعالى أعلمأؼمض وأصعب ما ٌتلقى له المفتً، 

جل المفتٌن فً عصرنا فزاعة لتحقٌق مآربهم وإرضاء ذوٌهم سواء 
 /1 قطب الرٌسونً/ د كانوا من المواال  أو من العارضة، فقد ألؾ

 رسالة فً، "ما حرم سدا للذرٌعة أبٌح للمصلحة الراجحة: "قاعد 
لطٌفة توصل فً آخرها فً باب تطبٌقات هذه القاعد  إلى ما ٌإٌد 

ٌحظر الرأي اإلعبلمً المحرض على : "الربٌع العربً حٌث قال
الخروج على الحاكم سدا لذرٌعة الفتنة وسفك الدماء، وصدع 

الوحد ، لكن إذا تعلقت به مصلحة راجحة كإقامة شرابع هللا فً 
األرض، ومحاربة الكفر البواح، فإن إعبلنه فً الناس ٌؽدو مباحا، 

ونقل قبل ذلك عن عز الدٌن بن عبد " بل واجبا تبعا لحكم مقصوده
ولكن قد تجوز اإلعانة على المعصٌة ال بكونها : "السبلم قوله

معصٌة، بل وسٌلة إلى تحصٌل المصلحة الراجحة، وكذلك إذا 
حصل باإلعانة مصلحة تربى على مصلحة تفوٌت المفسد  كما تبذل 

" األموال فً فداء األسرى لتحرٌر المسلمٌن من أٌدي الكفر  الفجر 
" سد الذرابع"القرافً فً أصل وقد قدمه قدم هذا المثال تقلت وقد 

ونقاشه مع نقاش دفع األموال مدارا  لقطاع الطرٌق، كما قدم 

وتحرم : "الرٌسونً من تطبٌقات هذه القاعد  مجالسة الفساق، قال
مجالسة الظلمة والعصا  سدا لذرٌعة إعانتهم على اإلثم، وتشجٌعهم 

على العدوان، ولكنها تباح إذا تعلقت بها مصلحة شرعٌة معتبر  
تؽمر الفساد المتوقع، كنهٌهم عن المنكر، ودعوتهم إلى المعروؾ، 

وال شك أن القاعد  تقضً بتقدٌم الصبلح الراجح على الفساد 
وقبل ذلك ربط هذه القاعد  بما ٌسمى باعتبار المآل . "المرجوح
إن األحكام الشرعٌة المستمد  من أدلتها التفصٌلٌة : "حٌث قال

تضبط الحق أو المصلحة تجرٌدا، وهً فً ذاتها منزهة عن 
النقص، ومتمحضة لخٌر اإلنسان فً العاجل واْلجل، لكنها ال تسفر 
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عن مقاصدها الشرعٌة وثمارها التطبٌقٌة عند التنزٌل على الواقعات 
إال بحكمة المطبق أو المنجز التً تستلزم تحقٌقا لمناطات التطبٌق، 

وبصرا بخصوصٌاتها الواقعٌة والظرفٌة، وإال كان مآل الحكم فً 
صورته المجرد  مخالفا لما وضع له وقصد منه، ٌقول الشاطبً فً 

النظر فً مآالت األفعال معتبر مقصود ): تؤصٌل االجتهاد المآلً
شرعا، كانت األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد ال ٌحكم 

على فعل من األفعال الصادر  على المكلفٌن باإلقدام أو اإلحجام إال 
بعد نظره إلى ما ٌإول إلٌه ذلك الفعل، فقد ٌكون مشروعا لمصلحة 

فٌه تستجلب، أو لمفسد  تدرأ، ولكن له مآل على خبلؾ ما قصد 
فٌه، وقد ٌكون ؼٌر مشروع لمفسد  تنشؤ عنه أو لمصلحة تندفع به، 

 وقبل ذلك ،[4/194الموافقات للشاطبً ] (ولكن مآله على خبلؾ ذلك
إن االستقراء للمواطن التً ورد فٌها النهً للذرٌعة، ثم أبٌحت : "قال

للمصلحة الراجحة، ٌعضد صحة القاعد ، وٌشد من معاقدها، قال 
ما حرم سدا للذرٌعة أبٌح للمصلحة )": "إعبلم الموقعٌن"ابن القٌم فً

الراجحة، كما أبٌحت العراٌا من ربا الفضل، وكما أبٌحت ذوات 
األسباب من الصبل  بعد الفجر والعصر، وكما أبٌح النظر للخاطب 
والشاهد والطبٌب والمعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحرٌم 

الذهب والحرٌر على الرجال حرم لسد ذرٌعة التشبه بالنساء 
 ".الملعون فاعله، وأبٌح منه ما تدعو إلٌه الحاجة

فتبٌن من هذا أن الذٌن أفتوا بالثورات أو ما ٌسمى بالربٌع العربً  

انطلقوا من هذا البعد االجتهادي كما أن الذٌن تصدوا لهم وألبوا 

الحكام على القضاء علٌهم انطلقوا من هذا البعد االجتهادي كذلك 

بٌنما كان ٌنبؽً اتباع السلؾ الصالح وخاصة فقهاء الصحابة فإن 

الطاعة لوال  األمور واجبة بالكتاب والسنة واإلجماع ال ألن 

الخروج علٌهم حرم سدا للذرٌعة فقد قال ابن عمر وابن عمرو 

 فقد أخرج شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة :رضً هللا عنهم ما فٌه كفاٌة

منهاج السنة فً الرد على القدرٌة "رحمه هللا وإٌانا فً كتابه 

المعروؾ مثل ما : "فً رده على الرافضً حٌن قال" والرافضة

جاء عبد هللا بن عمر إلى : روى مسلم فً صحٌحه عن نافع، قال
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عبد هللا بن مطٌع حٌن كان من أمر الحر  ما كان زمن ٌزٌد بن 

إنً لم آتك : اطرحوا ألبً عبد الرحمان وساد ، فقال: معاوٌة، فقال

ألجلس، أتٌتك ألحدثك حدٌثا سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

من خلع ٌدا من طاعة لقً هللا ٌوم القٌامة ال : "ٌقوله، سمعته ٌقول

مسلم ]."حجة له، ومن مات لٌس فً عنقه بٌعة، مات مٌتة جاهلٌة

وهذا حدٌث حدث به عبد هللا بن عمر لعبد هللا بن مطٌع بن  [3/1478

األسود لما خلعوا طاعة أمٌر وقتهم ٌزٌد، مع أنه كان فٌه من الظلم 

ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم، وفعل بؤهل الحر  أمورا منكر ، فعلم 

أن هذا الحدٌث دل على ما دل علٌه سابر األحادٌث اْلتٌة، من أنه 

ال ٌخرج على وال  أمور المسلمٌن بالسٌؾ، فإن لم ٌكن مطٌعا لوال  

وقد قدم بعض األحادٌث .انتهى االستشهاد" األمور مات مٌتة جاهلٌة

كان : وعن عقبة بن وساج، قال المتفق علٌها فً وجوب الطاعة،

صاحب لً ٌحدثنً عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما، فً 

شؤن الخوارج، فحججت، فلقٌت عبد هللا بن عمرو، رضً هللا 

إنك بقٌة أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وقد : عنهما، فقلت

جعل هللا عندك علما، إن ناسا ٌطعنون على أمرابهم وٌشهدون علٌهم 

على أولبك لعنة هللا والناس أجمعٌن، أوتً رسول : بالضبللة  قال

هللا صلى هللا علٌه وسلم بسقاٌة من ذهب أو فضة، فجعل ٌقسمها بٌن 

ٌا محمد، لبن كان هللا : أصحابه، فقام رجل من أهل البادٌة، فقال

« !فمن ٌعدل علٌكم بعدي ! وٌلك»: أمرك بالعدل، فلم تعدل، فقال

إن فً أمتً أشباه »: فلما أدبر، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

هذا، ٌقرإون القرآن، ال ٌجاوز تراقٌهم، فإن خرجوا فاقتلوهم، ثم إن 

أخرجه البزار وعنه الهٌثمً « (قال ذلك ثبلثا)خرجوا فاقتلوهم 

وقد بٌنا اإلجماع وتواتر الحدٌث .وقال رجاله رجال الصحٌح

اإلشعاع واإلقناع بمسابل "بالطاعة لمن واله أمر المسلمٌن فً كتابنا 

" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"وفً كتابنا " اإلجماع
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االجتهاد وتٌار المقاصد وعبلقته باإلرجاء "وخاصة فً كتابنا 

حٌث بٌنا أنه ٌجب ضبط العقل بالنقل وفً كتابنا " والتكفٌر والجهاد

موقؾ الشرع القوٌم من ظاهر  تكفٌر حكام المسلمٌن والربٌع "

العبد الفقٌر إلى . وهً كتب موجود  فً اإلنترنت" العربً الرزٌن

المصطفى إدوم أحمد ؼالً داعٌة مستقل على طرٌق السلؾ : هللا

 46727242 أو 22318137(00222): الصالح الجوال

daawabiladchinguitt@yahoo.com 

ْ ِ  لَِص لِِح اْلَ ْ ِ  إِلَى :كما نشرنا أٌضا ى بِ ْلُ ُزوِي َعِن النَّت َي أَ َّت ٌْ  َك

بٌِِع اْلَ َربًِ َراِت الرَّت   والقواعدلقد دفع ببعض أصحاب المقاصد: ُمَبرِّس

إلى تبرٌر الخروج على الحكام المسلمٌن انطبلقا من مآالت الفتٌا، 
أخاه أحمد الرٌسونً فً تحكٌم العقل  قط  الرٌسونً/    تبعوهكذا

ِرٌَ ِة أُبٌَِح لِْلَمْصلََحِة ":  قاعد على حساب النقل فؤلؾ ا لِلذَّت َم َسّ ً َم  ُحرِّس
اِجَحةِ  ، فً رسالة لطٌفة توصل فً آخرها فً باب تطبٌقات هذه "الرَّت

ٌحظر الرأي : "القاعد  إلى ما ٌإٌد الربٌع العربً حٌث قال
اإلعبلمً المحرض على الخروج على الحاكم سدا لذرٌعة الفتنة 
وسفك الدماء، وصدع الوحد ، لكن إذا تعلقت به مصلحة راجحة 

كإقامة شرابع هللا فً األرض، ومحاربة الكفر البواح، فإن إعبلنه 

ونقل قبل ذلك " فً الناس ٌؽدو مباحا، بل واجبا تبعا لحكم مقصوده
ولكن قد تجوز اإلعانة على : "عن عز الدٌن بن عبد السبلم قوله

المعصٌة ال بكونها معصٌة، بل وسٌلة إلى تحصٌل المصلحة 
الراجحة، وكذلك إذا حصل باإلعانة مصلحة تربى على مصلحة 

تفوٌت المفسد  كما تبذل األموال فً فداء األسرى لتحرٌر المسلمٌن 
وقبل ذلك ربط هذه القاعد  بما ٌسمى "  من أٌدي الكفر  الفجر 
إن األحكام الشرعٌة المستمد  من أدلتها : "باعتبار المآل حٌث قال

التفصٌلٌة تضبط الحق أو المصلحة تجرٌدا، وهً فً ذاتها منزهة 
عن النقص، ومتمحضة لخٌر اإلنسان فً العاجل واْلجل، لكنها ال 
تسفر عن مقاصدها الشرعٌة وثمارها التطبٌقٌة عند التنزٌل على 

الواقعات إال بحكمة المطبق أو المنجز التً تستلزم تحقٌقا لمناطات 
التطبٌق، وبصرا بخصوصٌاتها الواقعٌة والظرفٌة، وإال كان مآل 
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الحكم فً صورته المجرد  مخالفا لما وضع له وقصد منه، ٌقول 
النظر فً مآالت األفعال ): الشاطبً فً تؤصٌل االجتهاد المآلً

معتبر مقصود شرعا، كانت األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن 
المجتهد ال ٌحكم على فعل من األفعال الصادر  على المكلفٌن 

باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إلى ما ٌإول إلٌه ذلك الفعل، فقد 
ٌكون مشروعا لمصلحة فٌه تستجلب، أو لمفسد  تدرأ، ولكن له مآل 
على خبلؾ ما قصد فٌه، وقد ٌكون ؼٌر مشروع لمفسد  تنشؤ عنه 

الموافقات  ](أو لمصلحة تندفع به، ولكن مآله على خبلؾ ذلك
 فتبٌن من هذا أن الذٌن أفتوا بالثورات أو ما ٌسمى [4/194للشاطبً 

بالربٌع العربً انطلقوا من هذا البعد االجتهادي كما أن الذٌن تصدوا 
لهم وألبوا الحكام على القضاء علٌهم انطلقوا من هذا البعد 

االجتهادي كذلك بٌنما كان ٌنبؽً اتباع السلؾ الصالح وخاصة فقهاء 

الصحابة فإن الطاعة لوال  األمور واجبة بالكتاب والسنة واإلجماع 
ال ألن الخروج علٌهم حرم سدا للذرٌعة فقد قال ابن عمر وابن 

 فقد أخرج شٌخ اإلسبلم ابن :عمرو رضً هللا عنهم ما فٌه كفاٌة
منهاج السنة فً الرد على القدرٌة "تٌمٌة رحمه هللا وإٌانا فً كتابه 

المعروؾ مثل ما : "فً رده على الرافضً حٌن قال" والرافضة
جاء عبد هللا بن عمر إلى : روى مسلم فً صحٌحه عن نافع، قال

عبد هللا بن مطٌع حٌن كان من أمر الحر  ما كان زمن ٌزٌد بن 
إنً لم آتك : اطرحوا ألبً عبد الرحمان وساد ، فقال: معاوٌة، فقال

ألجلس، أتٌتك ألحدثك حدٌثا سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

من خلع ٌدا من طاعة لقً هللا ٌوم القٌامة ال : "ٌقوله، سمعته ٌقول
مسلم ]."حجة له، ومن مات لٌس فً عنقه بٌعة، مات مٌتة جاهلٌة

وهذا حدٌث حدث به عبد هللا بن عمر لعبد هللا بن مطٌع بن  [3/1478
األسود لما خلعوا طاعة أمٌر وقتهم ٌزٌد، مع أنه كان فٌه من الظلم 
ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم، وفعل بؤهل الحر  أمورا منكر ، فعلم 
أن هذا الحدٌث دل على ما دل علٌه سابر األحادٌث اْلتٌة، من أنه 

ال ٌخرج على وال  أمور المسلمٌن بالسٌؾ، فإن لم ٌكن مطٌعا لوال  
وقد قدم بعض األحادٌث .انتهى االستشهاد" األمور مات مٌتة جاهلٌة

: وعن عقبة بن وساج، قالقلت  المتفق علٌها فً وجوب الطاعة،
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كان صاحب لً ٌحدثنً عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما، 
فً شؤن الخوارج، فحججت، فلقٌت عبد هللا بن عمرو، رضً هللا 

إنك بقٌة أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وقد : عنهما، فقلت
جعل هللا عندك علما، إن ناسا ٌطعنون على أمرابهم وٌشهدون علٌهم 

على أولبك لعنة هللا والناس أجمعٌن، أوتً رسول : بالضبللة  قال
هللا صلى هللا علٌه وسلم بسقاٌة من ذهب أو فضة، فجعل ٌقسمها بٌن 

ٌا محمد، لبن كان هللا : أصحابه، فقام رجل من أهل البادٌة، فقال
« !فمن ٌعدل علٌكم بعدي ! وٌلك»: أمرك بالعدل، فلم تعدل، فقال

إن فً أمتً أشباه »: فلما أدبر، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
هذا، ٌقرإون القرآن، ال ٌجاوز تراقٌهم، فإن خرجوا فاقتلوهم، ثم إن 

أخرجه البزار وعنه الهٌثمً « (قال ذلك ثبلثا)خرجوا فاقتلوهم 
وقد بٌنا اإلجماع وتواتر الحدٌث . وقال رجاله رجال الصحٌح

اإلشعاع واإلقناع بمسابل "بالطاعة لمن واله أمر المسلمٌن فً كتابنا 
" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"وفً كتابنا " اإلجماع

االجتهاد وتٌار المقاصد وعبلقته باإلرجاء "وخاصة فً كتابنا 
حٌث بٌنا أنه ٌجب ضبط العقل بالنقل وفً كتابنا " والتكفٌر والجهاد

موقؾ الشرع القوٌم من ظاهر  تكفٌر حكام المسلمٌن والربٌع "
فً  : فً اإلنترنت،  حٌث قلناوهً كتب موجود " العربً الرزٌن

اإلقبال على كتاب هللا وسنة رسوله  فإن كثرت فٌه الفتنالذي وقت ال
َه  الَّتِذٌَن آَمُنوا »لقوله جل وعبل هو النجا  صلى هللا علٌه وسلم  ٌُّظ َ ـؤ ٌَ

ُسو َ َوأُْولًِ األَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َ َن َزْعُ ْم فًِ  َ َوأَِطٌُ وا الرَّت أَِطٌُ وا هللاَّت

ْوِم ااِخِر  ٌَ ِ َواْل ُسوِ  إِْن ُكنُ ْم ُ ْإِمُنوَن بِ ّلِلَّت ِ َوالرَّت وهُ إِلَى هللاَّت ٍء َفُر ُّظ ًْ َش
ٌر َوأَْحَسُن َ ؤِْوٌالً  ٌْ فالرد إلى هللا هو الرد إلى كتابه، والرد « َذلَِ  َخ

إلى الرسول ٌعنً الرد إلى سنته صلى هللا علٌه وسلم لكن ذلك كله 
انطبلقا من فهم الراسخٌن فً العلم فً القرون المزكا  التً شهد لها 

فبلبد من اعتبار فهم . رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالخٌرٌة
السلؾ الصالح واتباعهم فٌما أجمعوا علٌه أو كان رأي الجمهور 

أما إذا حكمنا . هذه هً الطرٌقة الوحٌد  التً تنجً من الفتن. منهم
فهمنا فً نصوص ٌفصلنا عن زمنها أكثر من أربعة عشر قرنا، 

فإننا نعرض أنفسنا حتما إلى نهج الخوارج كما نفتح بذلك باب الفتن 
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َوَمْن »والفهم السقٌم واألوهام والضبلل ألن هللا جل وعبل ٌقول 
َر َسبٌِِ   ٌْ بِْع َغ ٌَ َّت َن لَُه اْلهَُ ى َو ٌَّت ُسو َ ِمْن َبْ ِ  َم  َ َب ٌَُش قِْق الرَّت

َم َوَس َءْت َمِصٌراً   :النساء]« اْلُمْإِمنٌَِن ُنَولِّسِه َم  َ َولَّتى َوُنْصلِِه َجَهنَّت

فهذه اْلٌة وإن كانوا ٌحتجون بها على حجٌة اإلجماع فإنها آٌة  [115
 أحرى أن نتبع قواعد ومقاصد محكمة صالحة لكل مكان ولكل زمان

أرٌد أن أنصح الجمٌع بالتذكر ، فؤقول إن . تبعدنا عن الوحً
الصحابة رضوان هللا علٌهم أفضل منا بكثٌر، وكذلك التابعٌن 
وتابعً التابعٌن، نسؤل هللا أن ٌحشرنا مع النبٌبٌن والصدٌقٌن 

والشهداء والصالحٌن وحسن أولبك رفٌقا، وهم ٌقٌنا  من هإالء أو 
أكثر حظا من أن ٌكونوا من هإالء، قال رسول هللا صلى هللا علٌه 

وفً « خٌر الناس قرنً ثم الذٌن ٌلونهم ثم الذٌن ٌلونهم»: وسلم
خٌر القرون قرنً الذي بعثت فٌه ثم الذٌن ٌلونه، ثم الذٌن »رواٌة 

اإلشعاع واإلقناع بمسابل  "نا فً كتاباالحدٌث متواتر، وقد بٌن« ٌلونه
نقل الحافظ ابن : ما جاء من اإلجماع فً ذلك، ومنه" اإلجماع

أجمعوا أن السمع »: القطان الفاسً عن نوادر اإلجماع أنه قال
والطاعة واجبة ألبمة المسلمٌن وأجمعوا على أن كل من ولً شٌبا 
من أمورهم عن رضى أو ؼلبة واشتدت وطؤته من بر وفاجر ال 

ٌلزمهم الخروج علٌهم بالسٌؾ جاروا أو عدلوا، وأجمعوا على أن 
ٌجٌرهم العدو وٌحج معهم البٌت وتدفع إلٌهم الصدقات إذا طلبوها 

ونقل ابن القطان الفاسً أٌضا عن « وتصلى معهم الجمع واألعٌاد
وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن من ولً أمور »: الوصول

المإمنٌن على رضى منهم أو ؼلبة فاشتدت وطؤته كان عدال أو 
 :وأصلنا هذه اإلجماعات قابلٌن .«فاجرا ال ٌلزمهم الخروج علٌه

ُسو َ » :قال جل وعبل َ َوأَِطٌُ وا الرَّت َه  الَّتِذٌَن آَمُنوا أَِطٌُ وا هللاَّت ٌُّظ َ ـؤ ٌَ
ُسوِ   ِ َوالرَّت وهُ إِلَى هللاَّت ٍء َفُر ُّظ ًْ َوأُْولًِ األَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َ َن َزْعُ ْم فًِ َش

ْوِم ااِخرِ  ٌَ ِ َواْل وأخرج البخاري  /1[.59النساء ]«إِْن ُكنُ ْم ُ ْإِمُنوَن بِ ّلِلَّت

ومسلم و أبو داود والنسابً وابن ماجه والخطٌب البؽدادي عن أبً 
من »: هرٌر  رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

أط عنً ف   أط ع هللا ومن عص نً ف   عصى هللا ومن ٌطع األمٌر 
وأخرجه الطٌالسً  /2 «ف   أط عنً ومن ٌ ص األمٌر ف   عص نً
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وأحمد والخطٌب البؽدادي والبخاري والبؽوي عن أنس رضً هللا 
وفً رواٌة أخرى لمسلم وابن ماجه والطٌالسً  /3؛  مثلهعنه

إن خلٌلً أوص نً أن »: والبؽوي عن أبً ذر رضً هللا عنه قال
: وعند األول« أسمع وأطٌع وإن ك ن عب ا حبشٌ  مج ع األطراي

وأخرج البخاري ومسلم وأبو  /4« ولو حبشٌ  كؤن رأسه زبٌبة»

داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وأحمد والبؽوي عن ابن عمر 
على »: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: رضً هللا عنهما قال

المرء المسلم السمع والط عة فٌم  أح  أو كره إ  أن ٌإمر 
وأخرج أحمد والدارمً والبخاري  /5 «.بم صٌة فال سمع و  ط عة

والبٌهقً والبؽوي عن ابن عباس " الكبٌر"ومسلم والطبرانً فً 
من »: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: رضً هللا عنهما قال

رأى من أمٌره شٌب  ٌكراه فلٌصبر، فإنه من ف رق الجم عة شبرا 

وأخرج البخاري ومسلم وابن ماجه  /6«.فم ت، فمٌ  ه ج الٌة

كان »: والبٌهقً والبؽوي عن حذٌفة بن الٌمان رضً هللا عنهما قال
الناس ٌسؤلون رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الخٌر وكنت 

ٌا رسول هللا، إنا كنا فً : أسؤله عن الشر مخافة أن ٌدركنً، فقلت
جاهلٌة وشر فجاءنا هللا بهذا الخٌر، فهل بعد هذا الخٌر من شر  

، «نعم وفٌه دخن»: نعم، قلت هل بعد ذلك الشر من خٌر  قال: فقال
قوم ٌستنون بؽٌر سنتً، وٌهتدون بؽٌر »: قلت وما دخنه  قال

: ، قلت هل بعد ذلك الخٌر من شر  قال«هدًٌ، تعرؾ منهم وتنكر
فقلت « قذفوه فٌها [إلٌها]نعم، دعا  على أبواب جهنم، من أجابهم »

نعم، قوم من جلدتنا ٌتكلمون »: ٌا رسول هللا صفهم لنا، قال
 [فالزم جماعة المسلمٌن وإمامهم: قلت فما العمل  قال]« بؤلسنتنا

فاعتزل تلك الفرق »: وال إمام  قال [لهم جماعة]فإن لم ٌكن : قلت
كلها، ولو أن تعض على أصل شجر ، حتى ٌدركك الموت وأنت 

فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث : "وقد أخرجنا فً كتابنا« على ذلك
فٌما ٌخص بوجوب طاعة من واله هللا أمر المسلمٌن " المتواتر

أحادٌث األمر بالطاعة لؤلبمة : 138: الحدٌث المتواتر التالً، قلنا
والنهً عن الخروج علٌهم، تفرد بها الحافظ أبو جعفر الكتانً فً 

من دون دلٌل وال " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر: "كتابه
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ذكر أبو الطٌب القنوجً فً تؤلٌؾ سماه »: تخرٌج، واكتفى بقوله
: أنها متواتر  ونصه" العبر  مما جاء فً الؽزو والشهاد  والهجر "

طاعة األبمة واجبة إال فً معصٌة هللا باتفاق السلؾ الصالح »
لنصوص الكتاب العزٌز واألحادٌث المتواتر  فً وجوب طاعة 

األبمة وهً كثٌر  جدا وال ٌجوز الخروج على طاعتهم بعدما حصل 
إلى ؼٌر « االتفاق علٌهم ما أقاموا الصبل  ولم ٌظهروا كفرا بواحا

ذلك من االستشهاد بنصوص القنوجً، قلت وقد تقدمت مسابل 
اإلجماع فً الباب التً ذكرها الحافظ ابن القطان الفاسً المتوفى 

وقد " االقناع فً اإلجماع"هـ فً سجلماسه فً كتابه 628سنة 
وأصلنا هذه " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"خرجناها فً كتابنا 

فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "اإلجماعات هناك وكذلك فً كتابنا 
العرباض بن سارٌة رضً أخرجه أبو  /1: كما ٌلً رواها" المتواتر

 فؤم  من»معاذ بن جبل رضً هللا عنه وفٌه  /2.داود والترمذي
اب  ى وجه هللا، وأط ع اإلم م وأنفق الكرٌمة واج ن  الفس   فإن 

أبو هرٌر  رضً هللا عنه  /3.أخرجه ابن حبان« نومه ونبه ه أجر

آمركم أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شٌبا وأن تعتصموا »: وفٌه
« بحبل هللا جمٌعا وال تفرقوا وأن تطٌعوا من واله هللا علٌكم أمركم

 ثالث خص     ٌ   »:زٌد بن ثابت وفٌه /4 .أخرجه ابن حبان
إخالص ال م  ّلِل، ومن صحة و ة األمر، : علٌهن قل  مسلم أب ا

: ابن مسعود /5 .أخرجه ابن حبان وابن عبد البر« ولزوم الجم عة

ابن عبد : أنس /6" جامع بٌان العلم وفضله"أخرجه ابن عبد البر فً 
اسم وا وأطٌ وا وإن اس  م  »البر وفً لفظ للبخاري وابن ماجه 
أبو  /7. وقد تقدم نصه كامبل« علٌكم عب  حبشً كؤن رأسه زبٌبة

 أبو /8."جامع بٌان العلم وفضله"ابن عبد البر فً : موسى األشعري
 .أخرجه أبو داود الطٌالسً واإلمام أحمد فً مسندٌهما: بكر  الثقفً

ا  وا هللا ربكم، وصلوا »: سلٌم بن عامر رضً هللا عنه وفٌه /9
خمسكم، وصوموا شهركم، وأ وا زك ة أموالكم وأطٌ وا ذا أمركم، 

 /10 .أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم«   خلوا جنة ربكم

 /11.أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم: أبو أمامة باللفظ الذي قبله
ُكْم َم  ُحمِّس ْ »: وابل بن حجر بلفظ ٌْ  ُ مْ اسَمُ وا َوأَِطٌُ وا، َفإَِنَم  َعلَ
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ِهمْ  ٌْ ابن عمر رضً هللا  /12.رواه مسلم والترمذي« واَم  ُحمِّس ُ  َوَعلَ

أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود : وقد تقدم لفظه: عنهما

ابن عباس رضً هللا  /13 .والترمذي والنسابً وابن ماجه والبؽوي
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والدارمً والطبرانً فً : عنهما

حذٌفة بن  /14.والبٌهقً والبؽوي وقد تقدم نصه كامبل" الكبٌر"
الٌمان رضً هللا عنهما أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والبٌهقً 

والبؽوي وقد تقدم نصه كامبل، فتبٌن تواتر الحدٌث إال أن تواتره 
معنوي ال لفظً إال أنه لما كان تؤصٌبل إلجماعات تكاد تكون متٌقنة 

وذلك ألن  .فإنها تبٌن وجوب الطاعة لمن واله هللا أمر المسلمٌن
ٌوما من جور السلطان أفضل من سنة ببل سلطان، وال أمٌر، وإن 
الدول التً عرفت فتنا تمثلت فً خروج جماعات على ذوي األمر 

فكم من دم سفك فً بعض الدول المسلمة . لتشهد على هذه المسلمة

وقد جاء فً الحدٌث المتواتر الذي خطب به الرسول صلى هللا علٌه 
وسلم المسلمٌن فً حجة الوداع عند مسجد الخٌؾ بمنى حٌث قال 

أال إن دماءكم وأموالكم »: صلى هللا علٌه وسلم ٌوم النحر
: ونص الحدٌث« علٌكم حرام فً ٌومكم هذا [وأبشاركم]وأعراضكم 

خطبنا رسول هللا صلى هللا : عن أبً بكر  الثقفً رضً هللا عنه قال
علٌه وعلى آله وصحبه وسلم ٌوم النحر فً حجة الوداع فقال صلى 

قالوا هللا ورسوله أعلم ، « أال تدرون أي ٌوم هذا »: هللا علٌه وسلم
ألٌس ٌوم »: فسكت حتى ظننا أنه سٌسمٌه بؽٌر اسمه فقال: قال

أي بلد هذا  ألٌست بالبلد  »: بلى ٌا رسول هللا؛ قال: ، قلنا«النحر 

فإن دماءكم، وأموالكم، »: قلنا بلى ٌا رسول هللا، قال« الحرام 
وأعراضكم، وأبشاركم علٌكم حرام كحرمة ٌومكم هذا، فً شهركم 

اللهم اشهد، »: نعم، قال: قلنا« هذا، فً بلدكم هذا، أال هل بلؽت 
فلٌبلػ الشاهد الؽابب، فإنه رب مبلػ ٌبلؽه من هو أوعى له، فكان 

« ال ترجعوا بعدي كفارا ٌضرب بعضكم رقاب بعض: كذلك، قال
فً " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"خرجناه فً كتاب 

 كما ثبت عنه صلى هللا .كتاب البٌوع عن إحدى عشر من الصحابة
كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، »: علٌه وسلم أنه قال

المسلم »وعن ابن عمر مرفوعا . أخرجه مسلم وؼٌره« وعرضه
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أخو المسلم، ال ٌظلمه، وال ٌخذله، وال ٌسلمه، ومن كان فً حاجة 
أخٌه كان هللا فً حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه 

كربة من كربات ٌوم القٌامة، ومن ستر مسلما ستره هللا ٌوم 
وأخٌرا عن أم المإمنٌن أم سلمة بنت أبً أمٌة ، متفق علٌه« القٌامة

: و حذٌفة رضً هللا عنهما، عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
إنه ٌستعمل علٌكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، »

ٌا رسول هللا أال : قالوا« ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضً وتابع
                                                        .أخرجه مسلم وؼٌره« ال، ما أقاموا فٌكم الصبل »:نقاتلهم  قال

المصطفى إدوم أحمد ؼالً داعٌة مستقل على : العبد الفقٌر إلى هللا
 46727242 أو 22318137(00222): طرٌق السلؾ الصالح الجوال

daawabiladchinguitt@yahoo.com  
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