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املقدمة

ومن  أنفسنا،  شرور  من  ابهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  حنمده  هلل  احلمد  إن 
سيئات أعمالنا. من يهده هللا فهو املهتد، ومن يضلل فال هادي له. وأشهد أن ال إله 
إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسولهـ  صلى هللا عليه وآله وسلمـ 

}َيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَـُّقواْ اللهَّ َحقَّ تـَُقاتِِه َواَل َتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون{)1( 
}َيأَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مهّن نَـّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـَْها َزْوَجَها َوَبثَّ 
ِمنـُْهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساء َواتَـُّقواْ اللهَّ الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللهَّ َكاَن َعَلْيُكْم 

َرِقيًبا{)2(
}َيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّ َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدا{}ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر 

َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما{)3(
وبعد:

فإن أحسن احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد ـ صلى هللا عليه وسلم 
ـ وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.

من املعلوم بداهة أن هللا تعاىل جعل من غايت خلق اإلنسان أن يعمر األرض 
وفق شرعه سبحانه، قال جل ذكره: }َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإنهِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض 
ُس  َماء َوحَنُْن ُنَسبهُّح ِبَْمِدَك َونـَُقدهِّ َخِليَفًة قَاُلواْ َأَتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدهِّ
َلَك قَاَل ِإنهِّ َأْعَلُم َما اَل تـَْعَلُمون{)4(، ومهمة املسَتْخَلف أن يقوم أبوامر مسَتخِلفه 
دائما  عينيه  املوحد جيعل نصب  اإلنسان  فإن  يرضيه عنه، ولذا  الذي  الوجه  على 

1  - سورة آل عمران: 102
2  - سورة النساء: 1

3  - سورة األحزاب: 70، 71
4  - سورة البقرة: 30
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ضوابط الشريعة كي يعمر األرض مبا يرضي هللا سبحانه
ولعله ال خيفى أن هذه العمارة ال بد هلا من رعاية تتمثل بسلطة قوية حتفظ قوانني 
وقواعد الرعاية الشرعية للكون، وهذه السلطة ال تكمل إال براعٍ ورعية يكمل بعضهم 
اآلخر، ويعني كل منهما صاحبه على تتميم هذه املهمة اجلليلة، ولذا فقد جعل هللا 
تعاىل لكل من الطرفني على اآلخر حقوقا، ورتب عليه واجبات، فجعل للراعي حق 
السمع والطاعة يف غري معصية، والنصح ابحلق، والدعاء ابخلري، واإلعانة ابملعروف، 
وجعل للرعية حق العمل مبا يعود عليها ابخلري وحيرسها من الشر وميكن هلا العيش 

الكرمي من خالل نشر العدل وإقامة الشرع
وحيث أن التقصري صفة بشرية فقد يقع اخللل من أحد الطرفني يف حتقيق مطالب 
اآلخر لذا رمست الشريعة طريقة التعامل بني الراعي والرعية ابلطريقة اليت تضمن أمن 

اجملتمع واستقراره وتقدمه
ومبا أن السلطان بشر قد يعدل، وقد جيور، وقد حُيسن، وقد ُيسيء فقد أكدت 
الشريعة على بيان حكمها يف هذه املسألة اليت تاذهبا طرفان ووسط، فطرف برر 
للحاكم كل ما يصدر عنه ولو كان ظلما، وزين كل ما يقع منه ولو كان وزرا، وطرف 
اعترب كل زلة كبرية أو صغرية سوأة ال تغتفر فراح يضخم اخللل وينشر الزلل مث تراه 
ينزع يد الطاعة ويشق عصا اجلماعة، وأما الوسط فال يشارك ابملعصية، ولكن يبقى 
على البيعة وينصح ابحلكمة فإن قُبل منه فخري وهناء وإال فقد أدى ما عليه وهو 

من التبعة براء
ولقد حاولت يف هذا البحث الذي مسيته )أحاديث السمع والطاعة لوالة األمر، 
والطاعة  السمع  حق  يف  الواردة  األحاديث  تتبع  الفكري(  األمن  حتقيق  يف  وأثرها 
لألمري فوجدت املرفوع منها يزيد على مائة حديث صحيحة عدا املوقوف واملقطوع، 

فانتخبت منها املناسب هلذا البحث
وقد كان اختياري هلذه األحاديث تبعا ألمرين ومها بروز أمهيته بيث يكون ممثال 
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ملا تركته - غالبا-، وكونه مما دار حوله اجلدال واثرت حوله الشبهات صحة أو معىن 
فوقع اختياري على ما يزيد على عشرين حديثا بعضها يف الصحيحني أو أحدمها، 

وبعضها خارجها، هذا سوى ما يرد من أحاديث أخرى أثناء التعليق
فأقوم بدراسة األحاديث ما كان يف الصحيحني أو أحدمها أكتفي بتخرجيه دون 
دراسة لسنده، وما كان خارجهما فأقوم بدراسته واحلكم عليه بعد خترجيه، مث أقوم 
بدراسة متون األحاديث لتقرير األحكام والفوائد، والرد على الشبهات، مث أذيل يف 
هناية كل مطلب أبهم آاثر هذه األحاديث يف حتقيق األمن الفكري، علما أنين أقدم 
يف ترتيب الكتب الصحيحة مع تقدمي الكتب الستة، فإن كانت الكتب متقاربة يف 

هذا الشأن فال أتبع فيها ترتيبا معينا
منبها إىل أن حديث حذيفة - رضي هللا عنه - قال رسول هللا: )امسع وأطع 
لألمري وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك( ابلرغم من صحته وثبوته إال أنين مل أذكره 
هنا، لكونه يستحق اإلفراد يف دراسة مستقلة لكثرة ما تعرض له من شبهات، عسى 

هللا أن يعيننا على اخراج هذه الدراسة قريبا إنه جواد كرمي
أما عن الدراسات السابقة يف املوضوع فهي دراسات مبثوثة يف بطون الكتب، أو 
هي دراسات لبعض هذه األحاديث، بل رمبا لبعض جوانبها، فناسب مجع ما أمكن 

منها مع الرتكيز على األهم تبعا لظروف العصر، ورد الشبهات املثارة حوهلا
هذا وقد جعلت هذا البحث ضمن اخلطة التالية:

املقدمة: وفيها سبب البحث وأمهيته وخطته
دراسة أهم أحاديث السمع والطاعة، ورد الشبه املثارة حوهلا، وجعلتها يف مخسة 

مطالب:
املطلب األول: السمع والطاعة لألمري والصرب عليه إال يف معصية  

املطلب الثاين: النصيحة لويل األمر  
املطلب الثالث: حترمي التحزب والعصبية وخطر التفرق  
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املطلب الرابع: صحة والية املتغلب
املطلب اخلامس: حترمي اخلروج على ويل األمر ابلقول أو الفعل

اخلامتة: وفيها أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث
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املطلب األول: السمع والطاعة لألمري والصرب عليه إال يف معصية

املسألة األوىل: السمع والطاعة ولو كان مستأثرا ابخلريات

َعَلْيِه َوَسلََّم:  1-احلديث األول: َعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 
َعَلْيَك السَّْمَع َوالطَّاَعَة يف ُعْسرَِك َوُيْسرَِك، َوَمْنَشِطَك َوَمْكَرِهَك، َوأَثـََرٍة َعَلْيَك.()1( 

َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  َدَعاَن  قَاَل:  الصَّاِمِت  ْبِن  ُعَباَدَة  َعْن  الثاين:  2-احلديث 
َوَسلََّم فـََبايـَْعَناُه، فـََقاَل ِفيَما َأَخَذ َعَليـَْنا: َأْن اَبيـََعَنا َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة، يف َمْنَشِطَنا 
تـََرْوا ُكْفرًا  َأْن  ِإالَّ  َأْهَلُه،  اأْلَْمَر  نـَُنازَِع  اَل  َوَأْن  َعَليـَْنا،  َوأَثـََرًة  َوُيْسرَِن  َوُعْسرَِن  َوَمْكَرِهَنا، 

بـََواًحا، ِعْندَُكْم ِمَن هللِا ِفيِه بـُْرَهاٌن()2( 
قلت: دلت هذه األحاديث الكرمية على لزوم طاعة األمري ولو استأثر ابخلريات 

دون رعيته، وقد أمجع العلماء على ذلك
السمع  على   – العلماء  أي   – )وأمجعوا  هللا:  رمحه  األشعري  احلسن  أبو  قال 

والطاعة ألئمة املسلمني()3(
وليس ذلك من ابب اخلنوع والذل كما يصوره بعضهم، بل هو من ابب تقدمي 
1 - أخرجه مسلم يف »صحيحه« )14/6( برقم: )1836( )كتاب اإلمارة، ابب وجوب طاعة اأْلمراء يف غري معصية( 
والنسائي يف »اجملتىب« )820/1( برقم: )2/4166( )كتاب البيعة، ابب البيعة على األثرة( والنسائي يف »الكربى« 
)171/7( برقم: )7728( )كتاب البيعة، البيعة على األثرة( والبيهقي يف »سننه الكبري« )155/8( برقم: )16702( 
»مسنده«  يف  وأمحد  مبَْعِصَيٍة(  َيُْمْر  ملَْ  َما  َعْنُه  يـَُنوُب  َوَمْن  َماِم  ِلْلِ َوالطَّاَعِة  السَّْمِع  اَبُب  اْلبـَْغِي،  َأْهِل  ِقَتاِل  )ِكَتاُب 
)1879/2( برقم: )9075( )مسند أب هريرة رضي هللا عنه،( والبزار يف »مسنده« )347/15( برقم: )8915( 

مرويت أب هريرة
2 - أخرجه البخاري يف »صحيحه« )47/9( برقم: )7055( )كتاب الفنت، ابب قول النب سرتون بعدي أمورا تنكروهنا(، 
)77/9( برقم: )7199( )كتاب األحكام، ابب كيف يبايع اإلمام الناس( ومسلم يف »صحيحه« )16/6( برقم: 
)1709(، )16/6( برقم: )1709(، )16/6( برقم: )1709(، )16/6( برقم: )1709( )كتاب اإلمارة، ابب 
وجوب طاعة اأْلمراء يف غري معصية( ومالك يف »املوطأ« )632/3( برقم: )435/1620( )كتاب اجلهاد، الرتغيب 
والطاعة  السمع  ذكر وصف  السري،  )كتاب   )4547( برقم:   )412/10( حبان يف »صحيحه«  وابن  اجلهاد(  يف 
اللذين يبايع اإلمام رعيته عليهما(، )425/10( برقم: )4562( )كتاب السري، ذكر التخصيص الثان الذي خيص 
عموم تلك اللفظة اليت ذكرنها(، )428/10( برقم: )4566( )كتاب السري، ذكر خرب يصرح ابلتخصيصني اللذين 

ذكرنمها( وغريهم
3  - رسالة إىل أهل الثغر ص296
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املتومهة  على  الصف  وملهّ  الكلمة  وتوحيد  األمن  بتحقيق  املتمثلة  الراجحة  املصلحة 
املتمثلة مبطالب العدالة يف شؤون املال واملناصب ولو كانت مجاعية

قال النووي: )األثرة: هي االستئثار واالختصاص أبمور الدنيا عليكم، أي: امسعوا 
وأطيعوا، وإن اختص األمراء ابلدنيا، ومل يوصلوكم حقكم مما عندهم

وهذه األحاديث يف احلث على السمع والطاعة يف مجيع األحوال، وسببها اجتماع 
كلمة املسلمني؛ فإن اخلالف سبب لفساد أحواهلم يف دينهم ودنياهم()1(

وقد شدد اإلمام أمحد على ضرورة الطاعة لألمري ولو جار وظلم فقد روى حنبل 
ابن إسحاق عنه قال: )يف والية الواثق اجتمع فقهاء بغداد - أبو بكر بن عبيد 
وإبراهيم بن علي املطبخي وفضل بن عاصم - فجاءوا إىل أب عبد هللا، فاستأذنت 
هلم، فقالوا: ي أاب عبد هللا، هذا األمر قد تفاقم وفشا- يعنون إظهاره خللق القرآن 
وغري ذلك - فقال هلم أبو عبد هللا: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك يف أن لسنا نرضى 
إبمرته وال سلطانه، فناظرهم أبو عبد هللا ساعة وقال هلم: عليكم ابلنكرة بقلوبكم، وال 
ختلعوا يدا من طاعة، وال تشقوا عصا املسلمني، وال تسفكوا دماءكم ودماء املسلمني 
معكم، انظروا يف عاقبة أمركم، واصربوا حىت يسرتيح بر أو يسرتاح من فاجر، ودار يف 
ذلك كالم كثري مل أحفظه، ومضوا ودخلُت أن وأب علي أب عبد هللا بعدما مضوا، 
فقال أبو عبد هللا: نسأل هللا السالمة لنا وألمة حممد، وما أحب ألحد أن يفعل 
هذا، وقال أب: ي أاب عبد هللا، هذا عندك صواب؟ قال: ال هذا خالف اآلاثر اليت 

أمرن فيها ابلصرب()2(
قلت: فهذا فيه الرد على من يدعي أن الصرب على ويل األمر يعين الذلة وتقبل اجلور، 
بل هو عني التعقل وموافقة السنة اليت أكدها أئمتنا بلزوم الطاعة وعدم شق عصا اجلماعة، 

مع اإلنكار القلب والدعاء لألمري ابلصالح حىت يسرتيح بر أو ُيسرتاح من فاجر

1  - املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج )538/12(
2  - رواه حنبل يف كتابه )ذكر حمنة اإلمام أمحد( )ص70(، واخلالل يف )السنة( )ص90(
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املسألة الثانية: السمع والطاعة ولو كان عاصيا إال أن يمر مبعصية

3-احلديث الثالث: َعِن الزُّبـرَْيِ ْبِن َعِديهّ قَاَل: أَتـَيـَْنا أََنَس ْبَن َماِلٍك، َفَشَكْوَن ِإلَْيِه 
َما نـَْلَقى ِمَن احلَْجَّاِج، فـََقاَل: اْصربُوا، فَِإنَُّه اَل َيِْت َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالَّ الَِّذي بـَْعَدُه َشرٌّ 

ْعُتُه ِمْن نَِبيهُّكْم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم()1(  ِمْنُه، َحىتَّ تـَْلَقْوا َربَُّكْم، مسَِ
 ، 4-احلديث الرابع: َعْن ُعْثَماَن ْبِن قـَْيٍس اْلِكْنِديهّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِديهّ ْبِن َحاتٍِ
قَاَل: قـُْلَنا: َي َرُسوَل هللِا، اَل َنْسأَُلَك َعْن طَاَعِة َمِن اتَـَّقى َوَأْصَلَح، َوَلِكْن َمْن فـََعَل 

، فـََقاَل: » اتَـُّقوا هللَا َوامْسَُعوا َوَأِطيُعوا()2(  َوفـََعَل، َيْذُكُر الشَّرَّ
ثنا عمر بن حفص بن  ابن أب عاصم فقال: حدثنا احلسن بن علي،  أخرجه 

غياث، حدثنا أب، عن عثمان بن قيس الكندي، عن أبيه، عن عدي بن حات
قلت: وهذا سند صحيح وال يضره ما قيل من تغري حفظ حفص بن غياث لكونه 
من رواية ابنه عمر عنه قدميا كما أن تغريه يسري قال ابن حجر يف التقريب: ثقة فقيه 

تغري حفظه قليال يف اآلخر)3( 
َعَلْيِه  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل:  قَاَل:  ُهَريـَْرَة  َأِب  َعْن  الثالث:  5-احلديث 
ْسِلِم َما مَل ُيَمْر مبَْعِصَيَة هللِا فإْن أَُمَر مبَْعِصَيَة هللِا 

ُ
رِء امل

َ
َوَسلََّم: )طَاَعُة اإِلَماِم حٌق َعَلى امل

َفال طَاَعَة َله()4( 
أخرجه ابن عساكر عن سليمان بن عبد الرمحن ن عبد الرمحن بن مغراء عن عبيد 

هللا بن عمر عن سعيد بن أب سعيد املقربي عن أبيه عن أب هريرة
الرمحن: صدوق حسن احلديث)5(،  قلت: وهذا سند حسن فسليمان بن عبد 

1  - أخرجه البخاري يف كتاب الفنت ابب: ال يت زمان إال الذي بعده شر منه برقم 7068، وأمحد يف مسند أنس بن 
مالك رضي هللا عنه برقم 12162

2  - أخرجه ابن أب عاصم يف كتاب السنة ابب يف ذكر السمع والطاعة برقم 1069، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة يف 
ترمجة كثري بن شهاب برقم 5861 

3  - التقريب برقم 1430
4  - أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق برقم 38762، وتام يف فوائده برقم 68

5  - التقريب برقم 18376



15 أحاديث السمع والطاعة لوالة األمر، وأثرها في تحقيق األمن الفكري

وعبد الرمحن بن مغراء: صدوق ُتكلم يف حديثه عن األعمش)1( 
قلت: دلت هذه األحاديث أن طاعة ويل األمر الزمة ولو كان احلاكم عاصيا، 
وقد حُياول بعضهم تفسريه أبنه خاص ابحلاكم الصاحل الذي وقعت منه اهلفوة بظلم 
نفسه أو غريه، لكن كما ترى هذه األحاديث نطقة أبن ويل األمر لو كان عاصيا 
فإنه تب طاعته لكن دون متابعته أو أتييده على معصيته ابلقول أو العمل مع اتباع 
فإن عجز  إليه،  الوصول  أمكنه  إن  للحاكم  ينصح  املعروفة، بيث  النصح  مراحل 
فيوصل نصحه ملن يثق به من أهل اخلري الذين لديهم القدرة للوصول للحاكم، فإن 

عجز عن ذلك كله، فإنه يُنكر يف نفسه ويدعو للمام ابلصالح واالستقامة
قال أبو سعيد اخلدري - رضي هللا عنه -: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يقول: )من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع 

فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان()2(
قال ابن تيمية رمحه هللا: )الصرب على جور األئمة أصل من أصول أهل الُسنة 

واجلماعة()3(
قال اإلمام اجملدد املصلح حممد بن عبد الوهاب: )واجلامع هلذا كله: أنه إذا صدر 
املنكر من أمري أو غريه أن ينصح برفق ِخفًية ما يشرتف - أي ما يطلع عليه - أحد، 
يفعل فيمكن اإلنكار  فإن مل  يقبل منه خبفية،  فإن وافق وإال استلحق عليه رجاًل 
ظاهراً، إال إن كان على أمري ونصحه وال وافق، واستلحق عليه وال وافق، فريفع األمر 

إلينا خفية()4(
1  - التقريب برقم 22445

2  - أخرجه البخاري مسلم يف »صحيحه« )50/1( برقم: )49(، )50/1( برقم: )49(، )61/1( برقم: )80(، 
 ،)1/1578( برقم:   )338/1(  ،)1/1575( برقم:   )337/1( »اجملتىب«  يف  والنسائي   )889( برقم:   )20/3(
)969/1( برقم: )2/5023(، )969/1( برقم: )3/5024( وأبو داود يف »سننه« )443/1( برقم: )1140(، 
)214/4( برقم: )4340( والرتمذي يف »جامعه« )43/4( برقم: )2172( وابن ماجه يف »سننه« )325/2( برقم: 

)1275(، )331/2( برقم: )1288(، )145/5( برقم: )4013(
3  - الفتاوى 179/28

4  - الدرر السنية 121/9
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قلت: لكن طاعة ويل األمر الزمة يف غري معصية هللا سبحانه فإن أمر مبعصية 
فال مسع وال طاعة

قال النووي - رمحه هللا -: )عليك السمع والطاعة يف عسرك ويسرك، ومنشطك 
يشق  فيما  األمور  والة  طاعة  تب  معناه  العلماء:  قال  عليك(  وأثرة  ومكرهك، 
وتكرهه النفوس وغريه، مما ليس مبعصية، فإن كانت ملعصية فال مسع وال طاعة، كما 
صرح به يف األحاديث الباقية، فتحمل هذه األحاديث املطلقة لوجوب طاعة والة 

األمور على موافقة تلك األحاديث املصرحة أبنه ال مسع وال طاعة يف املعصية()1( 
لكن ال تعارض بني أحاديث ترك الطاعة إذا أمر مبعصية هللا وأحاديث الطاعة 
املطلقة للوايل املسلم العاصي، وذلك أنه يلزم التفريق بني ما إذا أمر مبعصية، وبني 
وقوعه هو ابملعصية، فإنه إن أمرك مبعصية فال ُتطع أبدا إال يف حالة اإلكراه الشديد 
ابلظاهر دون الباطن، أما إن وقع هو مبعصية فال تشاركه تلك املعصية لكن ال تنزع 

يدك من طاعة وال تفرق اجلماعة بل تصرب وتنصح وتدعو
ولذا فال يصح ترك الطاعة واخلروج على ويل األمر بجة جوره ألن جوره ليس 
معصيًة أمرك هبا، وإمنا معصية قام هو من فعلها. كما لو عاقر النساء، أو أكل أموال 
الناس، أو ضربك أنت، وقد أُمرت ابلصرب على هذا، أما لو أمرك بظلم وأذية الناس 

وأكل ماهلم فهنا أمٌر منه لك ابملعصية، فال تسمع وال تطع
عن إبراهيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلة قال: )قال يل عمر بن اخلطاب 
عبدا  وإن كان  اإلمام  فأطع  بعدي،  إن ختلف  لعلك  أمية،  أاب  ي  عنه:  رضي هللا 
ظلمك  وإن  فاصرب،  حرمك  وإن  فاصرب،  أمرك  وإن  فاصرب،  ضربك  إن  حبشيا، 

فاصرب، وإن أمرك أبمر ينقص دينك فقل: مسعا وطاعة، دمي دون ديين()2(
املسألة الثالثة: أثر وفوائد أحاديث هذا املطلب يف حتقيق األمن الفكري

1  - املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ]537+538/12[
2  - رواه البيهقي يف الكربى )16405( وابن أب شيبة يف املصنف )33711( واخلالل يف السنة )54( واآلجري يف 

الشريعة )71(
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املتأمل يف هذه األحاديث يتأكد لديه أن أثرها يف حتقيق األمن ظاهر بنيهّ وذلك 
من خالل الرتكيز على مجع الكلمة وتوحيد الصف، والذي يُعد من أعظم النعم اليت 

أمنت هللا هبا علينا
بَِنْصرِِه  أَيََّدَك  الَِّذَي  ُهَو   ُ اللهّ َحْسَبَك  فَِإنَّ  خَيَْدُعوَك  َأن  يُرِيُدواْ  }َوِإن  تعاىل:  قال 
يعاً مَّا أَلََّفْت بـنَْيَ قـُُلوهِبِْم  َواِبْلُمْؤِمِنني{}َوأَلََّف بـنَْيَ قـُُلوهِبِْم َلْو أَنَفْقَت َما يف اأَلْرِض مجَِ
التآلف واجتماع  ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيم{)1(، وقد أكد القرآن أن  بـَيـْنـَُهْم  أَلََّف  َولَـِكنَّ اللهَّ 
الكلمة، ال يكون إال على أساس العقيدة الصافية والشريعة احلقة وال فضل ألحد إال 

بقدر حتقيقه هلذه العقيدة 
قال تعاىل: }َيأَيُـَّها النَّاُس ِإنَّ َخَلْقَناُكم مهّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل 
لِتـََعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ أَتـَْقاُكْم ِإنَّ اللََّ َعِليٌم َخِبري{)2(، والنب صلى هللا عليه 
وسلم خياطب الناس بقوله: )ي أيها الناس، أال إن ربكم واحد، وإن أابكم واحد، 
أال ال فضل لعرب على عجمي وال لعجمي على عرب، وال أمحر على أسود، وال 
أسود على أمحر إال ابلتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم()3( 
أخرجه اإلمام أمحد قال: حدثنا إمساعيل، حدثنا سعيد اجلريري، عن أب نضرة، 

حدثين من مسع خطبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وسط أيم التشريق
وأما  معلوم،  هو  تضر كما  ال  ابلصحاب  واجلهالة  صحيح،  سند  هذا  قلت: 
اختالط سعيد اجلريري فال يضر لكونه من رواية إمساعيل ابن علية وقد مسع منه قبل 

االختالط4، قال اهليثمي: ورجاله رجال الصحيح)5( 
قلت: ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

1- التخلص من الفنت واملصائب، وذلك أن طاعة السلطان حتول دون اخلالف 
1  - سورة األنفال: )62، 63(

2  - سورة احلجرات: )13(
3  - أخرجه اإلمام أمحد 558/10 رقم 23972   

4  - الكواكب النريات 1/ 178 رقم )178/1(
5  - جممع الزوائد ومنبع الفوائد: )266/3(
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الذي يؤدي النتشار الفنت ولذا حث النب صلى هللا عليه وسلم على اجتناب 
الفنت واهلروب منها قال حلذيفة عن الشر الذي يقع يف آخر الزمان: )تـَْلَزُم مَجَاَعَة 
اْلُمْسِلِمنَي َوِإَماَمُهْم«. قـُْلُت فَِإْن ملَْ َيُكْن هَلُْم مَجَاَعٌة َواَل ِإَماٌم قَاَل: »فَاْعَتزِْل تِْلَك 

اْلِفَرَق ُكلََّها، َوَلْو َأْن تـََعضَّ أبَِْصِل َشَجَرٍة()1(
يواجه حتديت  اليوم  فإن عاملنا اإلسالمي  املعاصرة،  التحديت  أمام  الوقوف   -2
حتتم  فمواجهتها  شديدة،  ظروفا  اليوم  يعيشون  املسلمني  أن  وذلك  معاصرة، 

التكاتف والتالحم
3- إظهار عظمة اإلسالم، وقوة اإلميان، هذا الدين هو الذي وحده استطاع أن 
يؤلف القلوب وأن يوحد الكلمة يف جمتمع قبلي شديد التعصب، فكانت ِمنهّة هللا 
يًعا َواَل تـََفرَُّقواْ َواذُْكُرواْ نِْعَمَة  عليه، يقول هللا جل وعال: }َواْعَتِصُمواْ ِبَْبِل اللهِّ مجَِ
اللهِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بـنَْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواًن وَُكنُتْم َعَلَى 
ُ َلُكْم آَيتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدون{)2( ُ اللهّ َشَفا ُحْفَرٍة مهَّن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مهّنـَْها َكَذِلَك يـُبـنيهّ
4- إرعاب العدو وصد عدوانه، فإن األمة إذا اجتمعت كانت قوة ال تغلب، إذا 
نظر األعداء إلينا قوة متماسكة منتظمة بعضنا يشد أزر بعٍض، ويقوي بعضنا 
ينهشنا  بقينا ضعافاً  إذا  أما  تغلب،  قوة ال  بعضا كانت  بعضنا  بعضا، وينصح 
العدو من كل جانب شرقا وغراب فإنه كلما وجد فرصة انقض على علينا قتال 

وتشريدا، فاجتماعنا قوة ال تُغلب

برقم:   )51/9(  ،)3607( برقم:   )200/4(  ،)3606( برقم:   )199/4( »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   -   1
)7084( ومسلم يف »صحيحه« )20/6( برقم: )1847(، )20/6( برقم: )1847( وابن حبان يف »صحيحه« 
 ،)385( برقم:   )113/1( »مستدركه«  يف  واحلاكم   )5963( برقم:   )298/13(  ،)117( برقم:   )323/1(
برقم: )8628(  برقم: )8426(، )502/4(  برقم: )8424(، )432/4(  برقم: )416(، )432/4(   )121/1(
والنسائي يف »الكربى« )264/7( برقم: )7978(، )265/7( برقم: )7979( وأبو داود يف »سننه« )153/4( 
برقم: )4244(، )155/4( )بدون ترقيم(، )155/4( )بدون ترقيم(، )155/4( )بدون ترقيم( وابن ماجه يف »سننه« 

)121/5( برقم: )3979(، )122/5( برقم: )3981(
2  - سورة آل عمران: )103(
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املطلب الثاين: النصيحة لويل األمر

املسألة األوىل: النصيحة له ابلسر ال ابلعلن

6-احلديث األول: قَاَل ِعَياُض ْبُن َغْنٍم هلَِِشاِم ْبِن َحِكيٍم: أملَْ َتْسَمْع ِبَقْوِل َرُسوِل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: » َمْن أَرَاَد َأْن يـَْنَصَح ِلِذي ُسْلطَاٍن َفال يـُْبِدِه َعالنَِيًة، َوَلِكْن  اللَِّ َصلَّى اللَّ

َيُْخُذ بَِيِدِه فـََيْخُلوا ِبِه، فَِإْن قَِبَل ِمْنُه َفَذاَك، َوِإال َكاَن َقْد أَدَّى الَِّذي َعَلْيِه()1(. 
روى اإلمام أمحد هذا احلديث قال: حدثنا أبو املغرية، حدثنا صفوان، حدثين 

شريح بن عبيد احلضرمي عن عياض بن غنم به.
قلت: وهذا سند صحيح اثبت رواته ثقات.

ورواه ابن أب عاصم عن عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا صفوان بن عمرو عن 
شريح بن عبيد عن عياض بن غنم به.

وهذا سند حسن حلال بقية بن الوليد فهو صدوق كثري التدليس عن الضعفاء)2(، 
بقية عن  وإذا حدث  تقبلوه،  فال  ليسوا مبعروفني  قوم  إذا حدث عن  أمحد:  )قال 
املعروفني مثل بري بن سعيد وغريه قُبل، وقال ابن معني: صاحل، وقال مرة: إذا حدث 
عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغريه فأما إذا حدث عن أولئك اجملهولني فال وإذا 

كىن ومل يسم اسم الرجل فليس يساوى شيئا()3(.
ورواه احلاكم والبيهقي والطربان من طرق عن عبد هللا بن سامل، حدثين حممد بن 
الوليد بن عامر - وهو الزبيدي - ثنا الفضيل بن فضالة يرده إىل ابن عائذ، يرده ابن 

عائذ إىل جبري بن نفري أن عياض بن غنم.
قلت: وهذا سند إن مل يكن صحيحا بذاته فإنه ال يقل عن احلسن، فيه فضيل 
1  - أخرجه أمحد يف »مسنده« )3234/6( برقم: )15568( وابن أب عاصم برقم 1096، 1097، 1098، واحلاكم 
)290/3( برقم: )5305(، والبيهقي يف الكربى )164/8( برقم )16757(، )6121(، )16660(، والطربان يف 

»الكبري« )367/17( برقم: )1007( وابن عساكر حتت ترمجة عياض بن غنم برقم 5486
2  - التقريب 9319

3  - هتذيب الكمال ترمجة رقم 738
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بن فضالة، قال الذهب: وكان ثقة1، وقال ابن حجر: مقبوٌل أرسل شيئا)2(، وذكره 
ابن حبان يف الثقات)3(

ورواه أيضا من طريق حممد بن عوف حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا أب عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح 

وهذا سند ضعيف لضعف حممد بن إمساعيل قال أبو داود: مل يكن بذاك4، وقال 
ابن حجر: عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغري مساع)5( 

وأخرجه ابن أب عاصم من طريق حممد بن عوف حدثنا عبد احلميد بن إبراهيم 
عن عبد هللا بن سامل عن الزبيدي عن الفضيل بن فضالة.

لكن هذا سند ضعيف أيضا حلال عبد احلميد بن إبراهيم قال أبو حات: ليس 
بشيء، رجل ال حيفظ وليس عنده كتب، وقال النسائي: ليس بثقة)6(، وقال ابن 

حجر: صدوق إال أنه ذهبت كتبه فساء حفظه)7(.
قلت: فاحلديث هبذه املتابعات، أو من بعض طرقه صحيح اثبت بال ريب، أما 

تدليس بقية فال يضر لكونه صرَّح ابلتحديث عند ابن أب عاصم كما سبق. 
قلت: هذا احلديث دال بوضوح وجالء أن النصح لويل األمر ال يكون ابلعلن، بل 
العاقل من يتحني لنصيحته أفضل السبل اليت تؤت مثارها، وحنن نلحظ أن احلديث 
وجه لطريقة النصح وأدبه فقال: )فال يُبده عالنية.....فيخلو به( أي يكون النصح 
سرا فيما بينهما ال على املأل، مث دلنا احلديث على أدب النصيحة: )فيأخذ بيده( 

كناية عن احملبة وإرادة اخلري.

1  - اتريخ اإلسالم 138/3 رقم 209
2  - التقريب 786/1 رقم 5471

3  - هتذيب الكمال 304/23 رقم 4768
4  - هتذيب الكمال ترمجة رقم 5067

5  - التقريب 37034
6  - هتذيب الكمال 3704

7  - التقريب 21112
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لذا من أراد لنصيحته لويل األمر أن تد مسلكها فعليه اختيار الوقت املناسب 
واحلالة املناسبة واألسلوب املناسب.

وهذا الذي بينته هو منهج السلف رضوان هللا عليهم فقد تكاثرت عنهم الروايت 
املؤكدة على لزوم النصيحة ابلسر لويل األمر.

قيل ألسامه بن زيد رضي هللا عنه: )أال تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون 
أن ال أكلمه إال أمسعكم؟ وهللا! لقد كلمته فيما بيين وبينه - ويف رواية البخاري 
قال: إنكم لرتون أن ال أكلمه إال أمسعكم، إن أكلمه يف السر - ما دون أن أفتتح 

أمرا ال أحب أن أكون أول من فتحه()1(.
قال النووي رمحه هللا موضحا قصد أسامة رضي هللا عنه: )»قوله: أفتتح أمراً ال 
أحب أن أكون أول من افتتحه« يعىن اجملاهرة ابإلنكار على األمراء يف املأل، كما 

جرى لقتلة عثمان رضي هللا عنه()2(
قال احلافظ ابن حجر قال املهلهّب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان.... فقال 
أسامة: )قد كلمته سراً دون أن أفتح اباًب( أي: ابب اإلنكار على األئمة عالنية، 
خشية أن تفرتق الكلمة مث قال احلافظ-: وقال عياض: مراد أسامة: أنه ال يفتح 
ابب اجملاهرة ابلنكري على اإلمام؛ ملا خيشى من عاقبة ذلك، بل يتلطهّف به، وينصحه 

سًرا، فذلك أجدر ابلقبول()3(
وقد اعترب سلفنا أن نقد والة األمر علنا من الغيبة املنهي عنها، وذلك أن أصل 
الغيبة حمرمة إال ملصلحة غالبة كاجلرح والتعديل، وملا كانت املصلحة منعدمة يف نقد 
1  - أخرجه البخاري يف »صحيحه« )121/4( برقم: )3267(، )55/9( برقم: )7098( ومسلم يف »صحيحه« 
)224/8( برقم: )2989(، )224/8( برقم: )2989( واحلاكم يف »مستدركه« )89/4( برقم: )7102( والبيهقي 
يف »سننه الكبري« )94/10( برقم: )20266( وأمحد يف »مسنده« )5101/9( برقم: )22198(، )5104/9( 
برقم: )22208(، )5105/9( برقم: )22214(، )5110/9( برقم: )22234(، )5110/9( برقم: )22235( 
واحلميدي يف »مسنده« )470/1( برقم: )557( والطربان يف »الكبري« )164/1( برقم: )395(، )165/1( برقم: 

)402(
2  - شرح مسلم 160/18:
3  - فتح الباري )51/13(
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السلطان علنا عاد احلكم ألصله
أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن سعيد بن حبري قال: قلت البن عباس 
آمر إمامي ابملعروف؟ فقال ابن عباس: )إن خشيت أن يقتلك فال، فإن كنت فاعاًل 

ففيما بينك وبينه، وال تغتب إمامك()1( 
بل ثبت عن بعضهم أن النكري ابلعلن من اخلروج على والة األمر الذي توعد 

النب أصحابه بقتٍل كقتل عاد 
عن سعيد بن مجهان)2( قال: )أتيت عبد هللا بن أب أوىف)3( وهو حمجوب البصر 
فسلمت عليه فقال: من أنت؟ قلت: أن سعيد بن جهمان. قال: ما فعل والدك؟ 
قلت: قتلته األزارقة. قال: لعن هللا األزارقة، لعن هللا األزارقة، مث قال: مسعت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: كالب النار. قلت: األزارقة)4( وحدهم أو اخلوارج 
كلها؟ قال: بل اخلوارج كلها. قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل هبم ويفعل. 
فتناول بيدي فغمزها غمزة شديدة مث قال: ي ابن مجهان عليك ابلسواد األعظم فإن 
كان السلطان يسمع منك فائته يف بيته فأخربه مبا تعلم فإن قبل منك وإال فدعه 

فلست أبعلم منه()5(
قلت: سنده جيد قال اهليثمي: رجاله ثقات رواه أمحد والطربان، وقال األلبان: 
1  - أخرجه سعيد بن منصور يف »سننه« )1657/4( برقم: )846( وابن أب شيبة يف »مصنفه« )119/21( برقم: 

)38462(
2  - )سعيد بن مجهان األسلمي، أبو حفص البصري قال عباس الدوري، عن حيىي بن معني: ثقة، وقال أبو حات: 
يكتب حديثه، وال حيتج به، وقال أبو أمحد بن عدي: روي عن سفينة أحاديث ال يرويها غريه، وأرجو أنه ال أبس به، 
فإن حديثه أقل من ذلك. وقال أبو عبيد اآلجري، عن أب داود: ثقة( انظر هتذيب الكمال 10/ 376 رقم 2246

3  - )عبد هللا بن أب أوىف، وامسه علقمة بن خالد أخو زيد بن أب أوىف هلما وألبيهما صحبة، شهد بيعة الرضوان( هتذيب 
الكمال 14/ 317 رقم عباد بن شيبان3171

4  - )هم أتباع نفع بن األزرق، الذين يعدون أشد فرق اخلوارج تطرفاً يف األفكار واملبادئ وجنوحاً إىل العنف، وكان زعيم 
هذه الفرقة هو أول من أحدث اخلالف بني اخلوارج لتطرفه، فقد برئ من القاعدين، الذين ال خيرجون معه للقتال، كما 
قال بكفر من مل يهاجر إليه فضاًل عن إابحته أموال ودماء خمالفيه، وتكفريه ملرتكب الكبرية وحكمه خبلوده يف النار( 

مقاالت اإلسالميني )157/1(، العامل اإلسالمي يف العصر األموي  456 
5  - أخرجه ابن أب عاصم السنة )438/2( رقم )905( وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد )232/6( رقم 

)10429(
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)إسناده حسن رجاله ثقات ويف حشرج بن نباتة كالم من قبل حفظه ويف التقريب: 
صدوق يهم. وحنوه سعيد من مجهان()1( 

وثبت عن عبد هللا بن عكيم أنه قال: )ال أعني على دم خليفة أبداً بعد عثمان. فيقال 
له: ي أاب معبد أو أعنت على دمه؟ فيقول: إن َأُعدُّ ِذكر مساويه عونً على دمه()2(

فانظر أيها املوفق كيف اعترب عبد هللا بن عكيم جمرد الكالم يف الوايل إعانة على 
الثورات  دعاة  فأين  األمر،  ويل  على  اخلروج  من  ذلك  وأن  والتشجيع  دمه  سفك 

واالعتصامات من هذا اهلدي السلفي املنضبط بنور النبوة
قال الشيخ األلبان:« )يعين اجملاهرة ابإلنكار على األُمراء يف املأل ألن يف اإلنكار 
جهارا ما خيشى عاقبته، كما اتفق يف اإلنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله()3(

املسألة الثانية: الدعاء له ولو كان عاصيا
7-احلديث األول: َعْن َزْيِد ْبِن اَثِبٍت قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِحَم 
َع َمَقاَليِت َهِذِه َفَحِفَظَها َحىتَّ يـُبـَلهَّغَها َغيـَْرُه، ثـاََلٌث اَل يُِغلُّ َعَلْيِهنَّ قـَْلُب  هللاُ َمْن مسَِ
اْمرٍِئ ُمْسِلٍم: ِإْخاَلُص اْلَعَمِل للِ، َوالنُّْصُح أِلَِئمَِّة اْلُمْسِلِمنَي، َواللُُّزوُم جِلََماَعِتِهْم)4(. 
قلت: روى هذا احلديث عن زيد رضي هللا عنه عباد بن شيبان)5( وهو صحاب، 

1  - السنة 438/2 رقم 905
2  - أخرجه ابن سعد يف طبقاته 115/6، والفسوي يف املعرفة والتاريخ 231/1-232، وصححه عبد السالم بن 

برجس يف معاملة احلكام 88.
3    - تحقيق مختصر صحيح مسلم

4  - أخرجه ابن حبان يف »صحيحه« )270/1( برقم: )67( )كتاب العلم، ذكر رمحة هللا جل وعال من بلغ أمة 
املصطفى  حديثا صحيحا عنه( )454/2( برقم: )680( )كتاب الرقائق، ذكر وصف الغىن الذي وصفناه قبل، 
العل، وأبو داود يف »سننه«  العلم، احلث على إبالغ  والنسائي يف »الكربى« )363/5( برقم: )5816( )كتاب 
)360/3( برقم: )3660( )كتاب العلم، ابب فضل نشر العلم، والرتمذي يف »جامعه« )393/4( برقم: )2656( 
)أبواب العلم عن رسول هللا ، ابب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع، والدارمي يف »مسنده« )302/1( برقم: 
)235( )مقدمة املؤلف، ابب االقتداء ابلعلماء(، وابن ماجه يف »سننه« )156/1( برقم: )230( )أبواب السنة، 
ابب من بلغ علما( )227/5(  برقم: )4105( )أبواب الزهد، ابب اهلم ابلدنيا، وأمحد يف »مسنده« )5051/9( 

برقم: )21991( مسند زيد بن اثبت رضي هللا عنه.
5  - )عباد بن شيبان األنصاري السلمي، والد أب هبرية حيىي بن عباد، له وألبيه صحبة( هتذيب الكمال 14/ 127 

رقم عجالن املدن3082
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وأابن بن عثمان وهو ثقة فاضل، وعجالن املدن)1( موىل فاطمة بنت عتبة)2( وهو 
متوسط، قال احلافظ: »ال أبس به«)3(، فأما حديث أابن فقد رواه خلق عن شعبة 
بن احلجاج عن عمر بن سليمان القرشي عن عبد الرمحن بن أابن عنه، وهذا سند 

صحيح اثبت.
وأما حديث عجالن ففيه عراك بن خالد: لني احلديث قال أبو حات: »مضطرب 
احلديث، ليس بقوي«)4(، وأما حديث عباد بن شيبان رضي هللا عنه ففيه ليث بن 
أب سليم قال الرتمذي: »قال حممد: كان أمحد يقول: ليث ال يفرح بديثه، قال 
فهي  يف صحيحه)6(،  البخاري  به  استشهد  لكن  يهم«)5(،  صدوق  وليث  حممد: 

متابعات جيدة تزيد حديث أابن قوة.
  ْعُت َرُسوَل هللِا يـَُقوُل: مسَِ اأْلَْشَجِعيَّ  َماِلٍك  ْبَن  َعْوَف  َعْن  الثاين:  8-احلديث 
ِتُكُم الَِّذيَن حتُِبُّونـَُهْم َوحيُِبُّوَنُكْم، َوُتَصلُّوَن َعَلْيِهْم َوُيَصلُّوَن َعَلْيُكْم.  يـَُقوُل: ِخَياُر أَِئمَّ
ِتُكُم الَِّذيَن تـُْبِغُضونـَُهْم َويـُْبِغُضوَنُكْم، َوتـَْلَعُنونـَُهْم َويـَْلَعُنوَنُكْم قـُْلَنا: أَفـاََل  َوِشرَاُر أَِئمَّ
نـَُناِبُذُهْم َي َرُسوَل هللِا ِعْنَد َذِلَك؟ قَاَل: اَل، َما أَقَاُموا ِفيُكُم الصَّاَلَة. ِإالَّ َمْن ُويلهَّ 
َعَلْيِه َواٍل فـََرآُه َيِْت َشيـًْئا ِمْن َمْعِصَيِة هللِا فـَْلَيْكَرْه َما َيِْت ِمْن َمْعِصَيِة هللِا، َواَل يـَْنزَِعنَّ 

َيًدا ِمْن طَاَعٍة()7(. 
1  - )عجالن املدن، موىل املشمعل، ويقال: موىل حكيم، روى عن: أب هريرة، وروى عنه: حممد بن عبد الرمحن بن أب 
ذئب، قال النسائي: عجالن موىل املشمعل ليس به أبس، وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات( هتذيب الكمال 19/ 

517 رقم 3879
2  - )فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، هلا صحبة، ابيعت النب  على أن ال يزنني وال يسرقن، فوضعت يدها 

على رأسها حياء( الثقات 3/ 335
3  - التقريب )671/1( رقم 4566

4  - هتذيب التهذيب )88/3(
5  - هتذيب التهذيب: )484/3(
6  - هتذيب الكمال: )279/24(

7  - أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة/ابب خيار األئمة وشرارهم برقم 1855، والدارمي يف كتاب الرقاق/ابب يف الطاعة 
الكربى يف  والنسائي يف  برقم 23981، 23999،  مالك  بن  برقم 2839، وأمحد يف مسند عوف  اجلماعة  ولزوم 
مجاع أبواب الرعاة/ابب الصرب على أذى يصيبه من جهة إمامه، وإنكار املنكر من أموره بقلبه، وترك اخلروج عليه برقم 

16623
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قلت: مضت سنة السلف على الدعاء للسلطان ألن بصالحه صالح األمة، وإن 
من عالمة السنة أن ُيكثر املسلم من الدعاء لويل األمر، ومن العجب أن ترى بعضهم 
يدعو على سلطانه ابملصائب، مث يتمىن خريه ووصله، يف حني أن العاقل يعلم أن 

الدعاء ابلصالح والتوفيق يرجع على الرعية ابخلري.
قال الربهباري رمحه هللا: )إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب 
هوى، وإذا مسعت الرجل يدعو للسلطان ابلصالح فاعلم انه صاحب ُسنة إن شاء 
ما  مستجابة  دعوة  )لو كان يل  عياض رمحه هللا:  بن  الفضيل  قول  هللا(. مث روى 

جعلتها إال يف السلطان()1(.
وقال اإلمام الطحاوي: )ونرى طاعتهم من طاعة هللا عز وجل فريضة ما مل يمروا 

مبعصية، وندعو هلم ابلصالح واملعافاة()2(.
علما أن الدعاء لويل األمر ابخلري ال يقتصر على احلاكم الصاحل فقط، بل غري 

الصاحل أوىل ابلدعاء ملا يف ذلك من رجاء صالحه.  
قال الربهباري: )فأمرن أن ندعو هلم ابلصالح، ومل نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا 

وإن جاروا، ألن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصالحهم ألنفسهم وللمسلمني(3.
وقال أبو بكر اإلمساعيلي: )ويرون - أي أهل السنة واجلماعة - الصالَة؛ اجلمعة 
الدعاء هلم ابلصالح  فاجرا... ويرون  أو  براًّ كان  ِإمام مسلم،  وغريها، خلف كل 

والعطف ِإىل العدل()4(.

املسألة الثالثة: أثرها يف حتقيق األمن الفكري
إن مما ال شك فيه أن هذه الشريعة العظيمة أعطت كل ذي حق حقه، ومن ذلك 

حق ويل األمر، ملا يف مراعاة ذلك من نِعم تتحقق للرعية واجملتمع، ومنها:
1  - شرح السنة للربهباري )113( رقم 127

2  - منت الطحاوية بتعليق األلبان )ص: 69(
3  - شرح السنة للربهباري )ص: 114(

4  - اعتقاد أئمة احلديث )ص: 75(
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1- حتقيق األمن وقوة اإلنتاج وابلتايل حتقيق العيش الكرمي
2- تقوية عالقات الود واحملبة بني أفراد اجملتمع وويل أمرهم، وزيدة الثقة بينهم بيث 

يصبحون قوة واحدة، ولو حصل جور من أو تعد من بعضهم 
3- دليل على احملبة الصادقة، حمبة اإلميان اليت يهون أمامها كل شيء، وذلك 
دليل على حمبة هللا سبحانه قالل جل ذكره: }ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن اللهَّ فَاتَِّبُعوِن حُيِْبْبُكُم 

ُ َغُفوٌر رَِّحيم{)1(. ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللهّ اللهّ
4- حتصيل الثواب واألجر الذي يرتتب على حسن رعاية حقوق كل من الراعي 
النب صلى هللا عليه وسلم: )ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر  والرعية، يقول 

الغيب إال قال امللك: ولك مبثل()2(.
قلت: ولعله من املناسب بيان بعض حقوق ويل األمر، ألن معرفة الشيء يعني 

على مراعاته، واحلرص على القيام به.
1- السمع والطاعة ابملعروف، والصرب على جوره وظلمه، مامل يقع منه الكفر البواح الذي 
عندن من هللا فيه برهان، ملا يرتتب على ذلك من مفاسد عظيمة وشرور مستطرية 

منها سفك الدماء واغتصاب األعراض وزوال األمن وتسلط الكفار وغري ذلك.
قال تعاىل: }َيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ اللهَّ َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن 
تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اللهِّ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبللهِّ َواْليـَْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـٌْر 

َوَأْحَسُن أَتِْويال{)3(.

1  - سورة آل عمران: 31
2  -  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )86/8( برقم: )2732(، )86/8( برقم: )2732(، )86/8( برقم: )2733(، 
)87/8( برقم: )2733( وابن حبان يف »صحيحه« )268/3( برقم: )989( وأبو داود يف »سننه« )563/1( 
برقم:  الكبري« )353/3(  والبيهقي يف »سننه  برقم: )2895(  برقم: )1534( وابن ماجه يف »سننه« )142/4( 
)6524( وأمحد يف »مسنده« )5080/9( برقم: )22121(، )5081/9( برقم: )22122(، )6719/12( برقم: 
)28206(، )6720/12( برقم: )28207( وعبد بن محيد يف »املنتخب من مسنده« )98/1( برقم: )201( وابن 
أب شيبة يف »مصنفه« )84/15( برقم: )29768(، )86/15( برقم: )29770(، )86/15( برقم: )29771( 

والطربان يف »الكبري« )254/24( برقم: )651(
3  - سورة النساء: )58(
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2- الدعاء له ابلصالح واملعافاة، وترك غيبته، بل قال الفضيل: لو كان يل دعوة 
مستجابة جلعلتها للسلطان، فيلح أهل السنة يف أوقات اإلجابة يف الدعاء له 

ابهلداية والصالح واملعافاة.
3- ترك إسقاط هيبته اليت تر إىل اخلروج عليه، بل يُرىب الناس على الدعاء له والصرب 

على جوره وظلمه، وعلى النصيحة له ابلطرق الصحيحة.
4- نصيحته سراً، ملا سبق بيانه من أمهية النصيحة سرا، فإن العاقل يلتمس أنسب 

السبل لنجاح نصيحته ومن أفضلها السرية يف النصيحة..
5- التعاون معه على الرب والتقوى، ومشاركته يف اخلري كاحلج واجلهاد واجلماعة وحنو 

ذلك كما فعل الصحابة رضوان هللا عليهم مع احلجاج.

املطلب الثالث: حترمي التحزب والعصبية وخطر التفرق

املسألة األوىل: خطورة التفرق وحترمي العصبية

9-احلديث األول: َعْن َأِب ُهَريـَْرَة: َعِن النَِّبهّ  أَنَُّه قَاَل: َمْن َخرََج ِمَن الطَّاَعِة 
َوفَاَرَق اجلََْماَعَة َفَماَت َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة، َوَمْن قَاَتَل حَتَْت رَايٍَة ِعمهّيٍَّة، يـَْغَضُب ِلَعَصَبٍة، 
أُمَّيِت  َعَلى  َخرََج  َوَمْن  َجاِهِليٌَّة،  َفِقتـَْلٌة  فـَُقِتَل  َعَصَبًة  يـَْنُصُر  أَْو  َعَصَبٍة،  ِإىَل  َيْدُعو  أَْو 
َيْضِرُب بـَرََّها َوفَاِجَرَها، َواَل يـََتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَها َواَل يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، فـََلْيَس 

ِمينهّ َوَلْسُت ِمْنُه()1(. 

املسلمني  برقم: )1848( )كتاب اإلمارة، ابب وجوب مالزمة مجاعة  1  - أخرجه مسلم يف »صحيحه« )20/6( 
عند ظهور الفنت(، )21/6( برقم: )1848(، )21/6( برقم: )1848(، )21/6( برقم: )1848( )كتاب اإلمارة، 
 )4580( برقم:   )441/10( حبان يف »صحيحه«  وابن  الفنت(  ظهور  عند  املسلمني  مالزمة مجاعة  وجوب  ابب 
)كتاب السري، ذكر وصف الراية العمية اليت أثبت ملن قتل حتتها هبذا االسم( والنسائي يف »اجملتىب« )810/1( برقم: 
)1/4125( )كتاب حترمي الدم، ابب التغليظ فيمن قاتل حتت راية عمية( والنسائي يف »الكربى« )462/3( برقم: 
)3566( )كتاب احملاربة، التغليظ فيمن قاتل حتت راية عمية( وابن ماجه يف »سننه« )95/5( برقم: )3948( )أبواب 
الفنت، ابب العصبية(، وأمحد يف »مسنده« )1670/2( برقم: )8059(، )1694/2( برقم: )8176(، )2139/2( 

برقم: )10477(، )2139/2( برقم: )10478( مسند أب هريرة رضي هللا عنه.



أحاديث السمع والطاعة لوالة األمر، وأثرها في تحقيق األمن الفكري28

ْعُت َرُسوِل هللِا  يـَُقوُل:  10-احلديث الثاين: عن َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر قَاَل: مسَِ
َمْن َخَلَع َيًدا ِمْن طَاَعٍة َلِقَي هللَا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُحجََّة َلُه، َوَمْن َماَت َولَْيَس يف ُعُنِقِه 

بـَيـَْعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة()1(. 
ْعُت َرُسوَل هللِا  يـَُقوُل:  11-احلديث الثالث: َعْن ُحَذيـَْفَة ْبَن اْلَيَماِن قَاَل: مسَِ

َماَرَة َلِقَي هللَا َواَل ُحجََّة َلُه()2(.  ) َمْن فَاَرَق اجلََْماَعَة َواْسَتَذلَّ اإْلِ
قلت: أخرجه اإلمام أمحد من طريق إسحاق بن سليمان وأب عاصم النبيل وحممد 
بن حراش، عن حذيفة، وأخرجه  ربعي  أب كثري، حدثنا  بن  بكر حدثنا كثري  بن 

احلاكم أبسانيده من طريقي إسحاق بن سليمان وأب عاصم النبيل، ثنا كثري.
قلت: فهذا اسناد مداره على كثري بن أب كثري أب النضر التميمي قال ابن أب 

حات، عن أبيه: مستقيم احلديث)3(، وقال احلافظ: مقبول)4(. 
قلت: فمثله حديثه حسن بشواهده، بل قد يرقى إىل درجة الصحة ابلشواهد 
السابقة، لكن يف سنده أيضا حامد بن أب حامد املقرئ مل يرد فيه جرح وال تعديل 
فهو جمهول إال أنه مل يتفرد به بل اتبعه اإلمام أمحد كما يف املسند5، فصح احلديث 

1  - أخرجه مسلم يف »صحيحه« )22/6( برقم: )1851(، )22/6( برقم: )1851(، )22/6( برقم: )1851( 
)كتاب اإلمارة، ابب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت(، وابن حبان يف »صحيحه« )439/10( برقم: 
)4578( )كتاب السري، ذكر إثبات موت اجلاهلية ابملفارق مجاعة املسلمني(، واحلاكم يف »مستدركه« )77/1( برقم: 
ميَاِن، من خرج من اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه حىت يراجعه(، )117/1(  )259( )ِكَتاُب اإْلِ
ربقة اإلسالم من عنقه(، وأمحد يف »مسنده«  فقد خلع  قيد شرب  اجلماعة  فارق  العلم، من  برقم: )402( )كتاب 
برقم:   )1287/3(  ،)5780( برقم:   )1224/3(  ،)5651( برقم:   )1201/3(  ،)5486( برقم:   )1175/3(

)6156(، )1308/3( برقم: )6275(، )1352/3( برقم: )6534(  مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
2  - احلاكم يف »مستدركه« )119/1( برقم: )408(، )119/1( برقم: )409( )كتاب العلم، من فارق اجلماعة 
هللا  رضي  الصحابة  معرفة  )كتاب   )4587( برقم:   )104/3( هللا(،  عند  له  حجة  وال  هللا  لقي  اإلمارة  واستذل 
 ،)23755( برقم:   )5533/10( »مسنده«  وأمحد يف  عندن(،  أفطر  له  يقول    النب  عثمان  رؤي  عنهم،  تعاىل 
)5533/10( برقم: )23756(، )5534/10( برقم: )23762(، )5574/10( برقم: )23934( مسند حذيفة 

بن اليمان.
3  - هتذيب التهذيب: )465/3( اجلرح والتعديل البن أب حات: )156/7(

4  - تقريب التهذيب: )809/1(
5  - املسند )5533/10( برقم: )23755(
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وهلل احلمد، قال اهليثمي: رواه أمحد ورجاله ثقات1 
12-احلديث الرابع: َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَِّبهّ ، فـََقاَل: أَْوِصيِن، 
فـََقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَل ُتْشرُِك اِبهلِل َعزَّ َوَجلَّ َشيـًْئا، َوتُِقيُم الصَّاَلَة، 
 .)2() َك َوالسهّرَّ َوتـُْؤِت الزََّكاَة، َوحَتُجُّ، َوتـَْعَتِمُر، َوَتْسَمُع، َوُتِطيُع، َوَعَلْيَك اِبْلَعاَلنَِيِة، َوِإيَّ

قلت: أخرجه احلاكم أبسانيده عن عثمان بن سعيد الدارمي وحممد بن إسحاق 
الصغان وحممد بن أيوب - ثالثتهم - ثنا حممد بن الصباح، ثنا سعيد بن عبد الرمحن 

اجلمحي، عن عبيد هللا بن عمر، عن نفع، عن ابن عمر. 
وأخرجه الطحاوي من طريق إبراهيم بن أب داود الصوري حدثنا حممد بن الصباح به.

قلت: هذا سند صحيح رجاله ثقات، لكن ُروي احلديث موقوفا على عمر بن 
اخلطاب رضي هللا عنه قال احلاكم: مسعت علي بن عيسى، يقول: مسعت احلسني 
بن حممد بن زيد، يقول: ثنا حممد بن رافع، ثنا حممد بن بشر، قال: حدثنيه عبيد 
هللا بن عمر العمري، عن يونس بن عبيد، عن احلسن، قال: جاء أعراب إىل عمر 
فسأله عن الدين، فقال: ي أمري املؤمنني، علمين الدين، قال: »تشهد أن ال إله إال 
هللا وأن حممدا رسول هللا، وتقيم الصالة، وتؤت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت، 
وعليك ابلعالنية وإيك والسر، وإيك وكل شيء تستحي منه« قال: فإذا لقيُت هللا 
قلت: أمرن هبذا عمر بن اخلطاب، فقال: »ي عبد هللا خذ هبذا فإذا لقيت هللا تعاىل 

فقل ما بدا لك«
أي وقع اخلالف على عبيد هللا بن عمر فُروي عنه عن نفع عن ابن عمر مرفوعا، 

وُروي عنه عن يونس بن عبيد عن احلسن عن عمر موقوفا
أحد يف كتب  يذكره  مل  احلربي  عيسى  بن  علي  سنده  املوقوف يف  هذا  قلت: 

1  - جممع الزوائد ومنبع الفوائد: )222/5(
2  - أخرجه احلاكم يف كتاب اإلميان/إن خيار عباد هللا الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم واألظلة لذكر هللا 223/1 
برقم 170، والطحاوي يف »شرح مشكل اآلاثر« برقم: )2658(، وابن أب عاصم برقم 1070 من طريق حممد بن 

الصباح حدثنا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي عن عبيد هللا بن عمر عن نفع عن ابن عمر
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التهذيب ومل يزد على قوله: )روى عنه احلاكم يف  الرجال إال مغلطاي يف إكمال 
كتاب اإلكليل()1(، فهو جمهول.

بينما ُروي املرفوع من طرق صحيحة اثبتة فمثال رواه الطحاوي عن إبراهيم بن 
أب داود الصوري به، ورواه احلاكم من طرق صحيحة عن ثالثة أئمة - كما سبق - 

وهذه أسانيد صحيحة تاما.
كما أشار احلاكم لعلة أخري يف املوقوف وهي أنه ال يُعرف لعبيد هللا بن عمر 
عن شيخه يونس إال حديث اإلمارة، فمجيء هذه الرواية يُعترب خمالفا للمشهور عنه 

عند أهل احلديث مما يثري يف النفس ريبة، ويُعد قرينة مرجحة لرواية املرفوع.
قال احلاكم: )قال القبان2: قلت حملمد بن حيىي: أيهما احملفوظ، حديث يونس، 
عن احلسن، عن عمر، أو نفع، عن ابن عمر؟ فقال: حممد بن حيىي حديث احلسن 
أشبه. قال احلاكم: »فرضي هللا عن حممد بن حيىي تورع عن اجلواب حذرا ملخالفة 
قوله صلى هللا عليه وسلم: »دع ما يريبك إىل ما ال يريبك« ولو أتمل احلديثني لظهر 
له أن األلفاظ خمتلفة، ومها حديثان مسندان وحكاية، وال حيفظ لعبيد هللا، عن يونس 

بن عبيد غري حديث اإلمارة()3(.
قلت: فهذا حاله يف يونس بن عبيد بينما حاله يف نفع أنه أرجح الناس فيه عند 

بعض أئمة النقد. 
قال ابن أب حات: )ن حممد بن إبراهيم، عمرو بن علي - يعين - الصرييف قال: 
ذكرت ليحىي بن سعيد قول عبد الرمحن بن مهدي: إن مالكا يف نفع أثبت من عبيد 

هللا بن عمر؟ فغضب، وقال: هو أثبت من عبيد هللا؟
حدثين أب قال: سألت أمحد بن حنبل، عن مالك، وعبيد هللا، وأيوب أيهم أثبت 

1  - اكمال هتذيب الكمال 370/9 رقم 866
2  - )هو احلسني بن حممد بن زيد، العبدي النيسابوري، أبو علي احلافظ املعروف ابلقبان، أحد أركان احلديث وحفاظه 
واملصنفني فيه( هتذيب التهذيب 1/ 436، وقال احلافظ: )ثقة، حافظ، مصنف، من الثانية عشرة، قيل: إن البخاري 

روى عنه( التقريب 250/1 رقم 1357
3  - املستدرك 223/1 برقم 170
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يف نفع؟ فقال: عبيد هللا أثبتهم، وأحفظهم، وأكثرهم رواية. 
ن علي بن احلسن اهلسنجان قال: مسعت أمحد بن صاحل يقول: عبيد هللا بن عمر 

أحب إيلهّ من مالك يف حديث نفع()1(
قلت: فهؤالء ثالثة أئمة يفضلون عبيد هللا على من سواه يف نفع مما يؤكد ترجيح 
رواية الرفع على الوقف، وعلى فرض ترجيح هذا املوقوف فيمكن القول: إن له ُحكم 
الرفع إذ ال حيتمل أن يقبل عمر رضي هللا عنه تبعة ذاك األعراب إال لوجود أصل 

مرفوع لديه
13-احلديث اخلامس: َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيهّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 

َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإَذا بُوِيَع خِلَِليَفتـنَْيِ فَاقـْتـُُلوا اآْلِخَر ِمنـُْهَما()2( 
قلت: دلت هذه األحاديث على أصول مهمة عند أهل السنة، منها:

- وجوب مالزمة اجلماعة وحرمة تفريق كلمة األمة: )من فارق اجلماعة واستذل 
اإلمارة لقي هللا عز وجل وال وجه له عنده( 

- حترمي القتال عصبيًة أو حزبيًة: )ومن قاتل حتت راية ُعمهّية يغضب لَعَصبة أو 
يدعو لَعَصبة أو ينصر َعَصبة فقتل فِقتلة جاهلية(

- حترمي اخلروج على أئمة املسلمني: )ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها 
وال يتحاشى من مؤمنها وال يفي لكل ذي عهد عهده فليس مين ولست منه(

- وجوب البيعة للسلطان القائم ما دام مسلما إال أن يكفر: )ومن مات وليس 
يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية( 

- يلزم الوضوح والصدق يف التعامل بني الراعي والرعية، فال ينبغي للمسلم أن 
خيفي يف صدره أو يف جمالسه خالف ما يظهر إال يف حالة اخلوف الشديد من وقوع 

الضرر: )وعليك ابلعالنية وإيك والسر( 
1  - اجلرح والتعديل البن أب حات 326/5 رقم 1545

2  - أخرجه مسلم يف »صحيحه« )23/6( برقم: )1853( )كتاب اإلمارة، ابب إذا بويع خلليفتني( والبيهقي يف »سننه 
الكبري« )144/8( برقم: )16643( )ِكَتاُب ِقَتاِل َأْهِل اْلبـَْغِي، اَبُب اَل َيْصُلُح ِإَماَماِن يف َعْصٍر َواِحٍد(
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- وجوب قتال اخلارج على ويل األمر: )إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما(
قلت: فهذه األصول تدل على أن التحزب ليس من هدي النب وال صحبه وال من 
جاء بعده من السلف فإنه من الظاهر لكل متبصر أن احلزبية تُفرق إذ يصبح 
والء الرجل حلزبه، منطلقا من فكره، حمبا لرجاله ومما يؤكد ذلك قول ربنا تعاىل: 
َا أَْمُرُهْم ِإىَل اللهِّ مُثَّ  }ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقواْ ِدينـَُهْم وََكانُواْ ِشيـًَعا لَّْسَت ِمنـُْهْم يف َشْيٍء ِإمنَّ

يـُنـَبهّئـُُهم مبَا َكانُواْ يـَْفَعُلون{)1( 
فـَرَُّقوا  الَِّذيَن  اْلُمْشرِِكني{}ِمَن  ِمَن  َتُكونُوا  }َواَل  تعاىل:  وقوله  ذكره:  جل  وقوله 

ِدينـَُهْم وََكانُوا ِشيـًَعا ُكلُّ ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحون{)2(
فانظر - رعاك هللا -  كيف هنى هللا سبحانه عن مشاهبة املشركني يف عملهم 
املتمثل بتفريق دينهم من خالل اختاذهم للعصبيات واحلزبيات، وأتمل أين ذكر هللا 
تعاىل كلمة )حزب(؟! قال سبحانه: )ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينـَُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب( 

مل يقل: )كل شيعة(، بل قال: )كل حزب( ليقول لنا أن التحزب هو عني التفرق
كما أن من أبرز صور األحزاب واحلزبيني التقاطع والتدابر واالختالف فيما بينهم 
بذلك  لفكره وحُيذر من سواه، وهم  يدعو  كما ال خيفى على أحد، فكل حزب 
يفرقون األمة ويشتتون مشلها وينشرون الفتنة يف صفها، وال يُقال: إن الدعوة ملنهج 
السلف ال ختتلف عن هذه األحزاب من حيث الدعوة لفكرها وحتذيرها من فكر 
أو  تدين ابلوالء جلماعة  أو أشخاص، وال  لفكر شخص  تدعو  غريها، لكوهنا ال 
طائفة، ومن عرف هذه الدعوة حقيقة علم أنه ال كبري أمام النص، وال قدسية أمام 
الدليل، فجميع العلماء والفضالء حياكمون ملا قاله هللا تعاىل أو قاله رسوله صلى هللا 

عليه وسلم
قال شيخ اإلسالم رمحه هللا: )وأما رأس احلزب فإنه رأس الطائفة اليت تتحزب، أي 

1  - سورة آل عمران اآليت ]103 – 107[
2  - سورة الروم اآليت ]31 - 32[
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تصري حزاب فإن كانوا جمتمعني على ما أمر هللا به ورسوله من غري زيدة وال نقصان 
فهم مؤمنون، هلم ما هلم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا يف ذلك ونقصوا مثل: 
التعصب ملن دخل يف حزهبم ابحلق والباطل، واإلعراض عمن مل يدخل يف حزهبم 
سواء كان على احلق أو الباطل فهذا من التفرق الذي ذمه هللا تعاىل ورسوله، فإن هللا 
ورسوله صلى هللا عليه وسلم أمرا ابجلماعة واالئتالف وهنيا عن الفرقة واالختالف، 

وأمرا ابلتعاون على الرب والتقوى وهنيا عن التعاون على اإلمث والعدوان()1( 
قلت: وأزيد احلكم أتكيدا هبذا احلديث املرفوع 

قال عبد هللا بن اإلمام أمحد حدثين أب قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا محاد بن 
زيد قال: حدثنا أيوب قال: مسعت احلسن يقول: شهدهتم يوم تراموا ابحلصى يف أمر 
عثمان حىت جعلت أنظر فما أرى أدمي السماء من الرهج، فسمعت كالم امرأة من 
بعض احلجر، فقيل: هذه أم املؤمنني، فسمعتها تقول: )إن نبيكم قد برئ ممن فرق 

دينه واحتزب()2(
قلت: شيخ أمحد يف هذا اإلسناد هو مؤمل بن إمساعيل، وقد اختلف فيه فقد 
وثقه ابن معني وأبو داود واسحاق بن راهويه، وجرحه البخاري، وتوسط فيه الباقون
أبو حات: صدوق، شديد  ثقة، وقال  )قال حيىي بن معني: مؤمل بن إمساعيل 
أاب داود  أبو عبيد اآلجري: سألت  السنة كثري اخلطأ يكتب حديثه()3( )وقال  يف 
عن مؤمل بن إمساعيل، فعظمه، ورفع من شأنه إال أنه يهم يف الشيء. وذكره ابن 
حبان يف الثقات. وقال غريه دفن كتبه فكان حيدث من حفظه، فكثر خطؤه. وقال 
البخاري: منكر احلديث()4()قال ابن قانع: صاحلٌ خيطئ. وقال الدارقطين: ثقة كثري 

اخلطأ. وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا مؤمل بن إمساعيل: ثقة()5(
1  - الفتاوي 92/11

2  - أخرجه عبد هللا بن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال )548/2(، وذكره الشاطب يف االعتصام 80/1.
3  - اجلرح والتعديل اببن أب حات 374/8 رقم 1709

4  - هتذيب الكمال 176/29 رقم 6319
5  - هتذيب التهذيب 193/4
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قلـت: فإن كان إمساعيل هذا ثقة فقد صح حديثه، وإال فحديثه جيد يف املتابعات 
والشواهد ال سيما وأن البخاري ابلرغم من قوله السابق فيه إال أنه استشهد به يف 

الصحيح)1( مما يعين أن ضعفه عنده ال مينع االستشهاد به 
وقد ُروي احلديث من طرق أخرى بلفظ )إن حممدا قد برئ ممن فرق دينه وكان 

شيعا(
فقد رواه ابن شبة يف اتريخ املدينة قال: )موسى بن إمساعيل، قال: حدثنا سالم 

بن مسكني قال: مسعت احلسن به 
ومن طريق األصمعي، قال: حدثنا أبو األشهب به)2(، وأخرجه ابن عساكر من 

طريق شيبان، حدثنا أبو األشهب به)3(
لذا فاحلديث صحيح إبذن هللا هبذه املتابعات والشواهد السابقة - وهللا أعلم -

قلت: وحيسن هنا أن أشري إىل أبرز أوصاف احلزبية 
- تنصيب شخص ومجاعة يتم الوالء والرباء على فكرهم ومبادئهم

شيخ  قال  ريب.  بال  ظاهرة  وأصوله  اإلسالم  لشرع  خمالفته   - بداهة   - وهذا 
اإلسالم ابن تيميه: )وليس ألحد أن ينصب شخصاً يدعوا إىل طريقته ويوايل ويعادي 
عليها غري النب وال ينصب هلم كالماً هلم يوايل ويعادي عليه غري كالم هللا ورسوله وما 
أمجعت عليه األمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم شخصاً أو كالماً 

يفرقون به بني األمة يوالون به على ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون()4(.
– املعاهدة أو البيعة لرأس احلزب ومجاعته.

الشرع  ضوابط  وفق  واحد  أمر  لويل  إال  تكون  ال  البيعة  أن  مسلم  يشك  ال 
ونشر  وتشرذمها،  األمة  لتفرق  سببا  ذلك  البيعات كان  تعددت  فإن  وأحكامه، 

1  - هتذيب الكمال يف أمساء الرجال )179/29(
2  - أخرجه ابن شبه اتريخ املدينة )1109/3(

3  - رواه ابن عساكر يف »اتريخ دمشق« )235/39(
4  - اجملموع 415/2
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العداوة بني أفرادها، ولذا فهذه البيعات ابطلة غري ملزمة
قال شيخ اإلسالم رمحه هللا: )وليس للمعلمني أن حيزبوا الناس ويفعلوا ما يلقى 

بينهم العداوة والبغضاء()1(. 
سئل اإلمام السيوطي رمحه هللا عن رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل مث 
اختار الرجل شيخا آخر وأخذ عليه العهد فهل األول الزم أم الثان؟ فقال رمحه هللا: 

»ال يلزمه العهد األول وال الثان وال أصل لذلك()2(. 
- السرية – عموما - يف أمر الدعوة 

قال عمر بن عبد العزيز رمحه هللا: )إذا رأيت قوما يتناجون يف دينهم بشيء دون 
العامة، فاعلم أهنم على أتسيس ضاللة()3(.

قلت: قول النب : )وعليك ابلعالنية وإيك والسر( على أن السرية يف العمل 
ممنوعة يف األصل وذلك ملا يؤدي إليه هذا األمر من شر وبالء.

وأما ما يستدل به أصحاب هذه الدعوات على مشروعية السرية يف الدعوة بكون 
استدالل ضعيف ألن  السرية، هو  األمر مرت مبرحلة  اإلسالمية يف ابدئ  الدعوة 
الدعوة يف ذلك الوقت كانت سرية ضد الكفار ومل تكن من بعض املسلمني ضد 
إخواهنم املسلمني اآلخرين، كما أن احلاجة للسرية كانت ماسة جدا لشدة العذاب 
واالضطهاد جملرد النطق ابلشهادتني، أما اآلن فال أحد يعرتض على أي عمٍل ظاهر 

إال أن يكون منازعة األمر أهله.  
قال أبو جعفر الطحاوي - بعد هذا احلديث -: )فتأملنا هذا احلديث لنقف 
على املراد به إن شاء هللا، فكان الذي حضرن مما وقع بقلوبنا أنه أوىل األشياء الذي 
وجدنه حيتملها أنه يراد به العالنية من الناس ليكون بعضهم عند بعض على ما يظهر 
هلم منهم، ال يتجاوزون هبم ذلك إىل طلب سرائرهم.....ومثل ذلك ما قد روي عن 

1  - اجملموع 415/2
2  - احلاوي للفتاوي 253/1.

3  - رواه اإلمام أمحد رمحه هللا يف كتاب الزهد 408
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عمر بن اخلطاب ما قد خاطب به الناس قال: ي أيها الناس أما إن إمنا كنا نعرفكم 
إذ ينزل الوحي، وإذ النب  بني أظهرن، وإذ ينبئنا هللا عز وجل من أخباركم، فقد 
انقطع الوحي، وذهب النب ، فإمنا أعرفكم مبا أقول: من رأينا منه خريا ظننا به 
خريا، وأحببناه عليه، ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا، وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم 

وبني ربكم عز وجل()1(.

املسألة الثانية: أثرها يف حتقيق األمن الفكري

1- منع احلزبية والعصبية ألن ذلك جينبنا شر الوالء للقبلية والتعصبات اجلاهلية، فال 
والء لقبيلة وال حلزب وال ملبدأ، ألن غاية املسلم اتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى 
هللا عليه وسلم، أما التعصب لألفكار واآلراء والوقوف والدفاع عنها مهما كان 
حاهلا حقا أم ابطال، فليس من الوالء الشرعي الذي ينحصر ابلوالء هلل ورسوله 

وكتابه ومجاعة املسلمني.
2- ترك التعصب واحلزبية يقينا خاتة السوء، )مات ميتة جاهلية(، فمن تعصب 
لفئة أو حزب أو جهة فإنه سيعمل لصاحلها مهما فعلت األم الذي قد يؤدي 
الرتكاب كل أنواع املنكر دون أن يشعر أبنه يرتكب الباطل، األمر الذي يؤول 
هذا  الشريعة  منعت  ولذا  اجلاهلية،  ميتة  فتكون  يدري  ال  وهو  القلب  ملوت 

التحزب وحذرت منه.
3- محاية هوية الدعوة إىل هللا سبحانه وذلك أن احلزبيُة تعل سبيل الدعوة إىل هللا 
محل بطاقِة احلزب ومنهِج احلزِب وأساليب احلزب يف الدعوة، يف حني أن منطلق 

الدعوة الشرعي يكون من التزام شعار التوحيد وهو الشهاداتن.
مثُل  عليه  حرٌب  وهي  اإلسالم  شعار  حتمل  أحزاٍب  دخوِل  من  األمة  محاية   -4
القادينية)2( وغريها، فذلك ابب من الشر لو فتح فيصعب صده، فليس أمامنا 

1  - شرح مشكل اآلاثر 85+84/7
مقاطعات  قرى  إحدى  ولد يف  الذي  أمحد  بزعامة غالم  القادينية  تشكهّلت  وقد  انتساهبا للسالم.  تزعم  )فرقة   -  2
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إال لزوم مجاعِة املسلمني السائرين على منهاج النبوهّة. إذا أردن النجاة.
5- بقاء نظرة املسلم لدينه من خالل قيمه ومبادئه، فانتشار احلزبية ابمسه يؤدي 
لتحجيمه، فال يُنظر إليه إالهّ من خالهلا، فهو تمُّع حول شخٍص، وقيادٍة معينٍة، 

يف أطِر خمصوصٍة.
، وصيانة اجملتمع من التناكِر يف القلوب والتنابُز ابأللقاب  6- إقامة اإلخاَء اإلسالميَّ
، وانظر إىل التنازع بني  بني اجلماعات، األمر الذي يؤدي لتبدهّد االخاء اإلسالميهّ

اجلماعاِت على ضمهّ فرٍد أو أفراد.
7- حتقيق مبدأ العدل بيث تكون الكفاءة سبيل التقدم والتميز يف حني أن احلزبية 
تضفي هالة من املدح والثناء على زعماِء تلك اجلماعات حىت ولو كانوا جهَّااًل 

أو ليسوا من الرهّاسخني يف العلم.
8- احلزبية والعصبية تنُح اعداِء اإلسالم الُعذَر يف الطعِن على اإلسالم يف عقيدتِه 
الواحدة  العقيدة  أهُل  صار  فكيف  تفرهُِّق،  وال  تمهُّع  العقيدة  ألن  وأحكاِمه، 
الصحيح  يتمسُك ابإلسالم  املسلمني من ال  متباغضني؟! بل أن من  متفرقني 

عندما يرى ما عليه األحزاُب واجلماعات.
اإلسالمي  االنتماء  أساس  على  احلقوق،  من  وغريَها  واإلخاَء  النصرَة  حتقيق   -9
وليس على أساس االنتظام احلزب، فبعض احلزبيني يعترب من مل ينتظم معهم ال 
يستحقُّ تلك احلقوق، مع أن اإلسالم أعطى للمسلم مجيع هذه احلقوق جملرهِّد 

كونِه مسلماً، ال لسبٍب أخر.
البنجاب عام 1256هـ، 1839م، ويدهّعي القادينيون أن القادينية فرقة من فرق املسلمني ختتلف يف بعض الفروع عن 
غريها، لكن احلق أن اإلسالم منها براء. وقد أصدر كثري من علماء العامل اإلسالمي واهليئات فتاوى نصت على أن أتباع 

هذا املذهب خارجون عن اإلسالم.
ومن أشهر معتقداهتم: أن غالم هو املهدي املنتظر واملسيح املوعود مث ادعى النبوة وزعم أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة سيدن 
حممد . ويعتقد القادينيون أن هللا يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب وخيطئ وجيامع ـ تعاىل هللا عما يقولون علواً 
كبرياً، وتعتقدون أبن النبوة مل ختتم مبحمد صلى هللا عليه وسلم بل هي جارية، وهللا يرسل الرسول حسب الضرورة، 
وأن غالم أمحد هو أفضل األنبياء مجيعاً( للمزيد انظر: القادينية، إحسان إهلي ظهري، واتريخ القادينية، ثناء هللا تسري



أحاديث السمع والطاعة لوالة األمر، وأثرها في تحقيق األمن الفكري38

10- احلفاظ على التميز العقدي، ألن العقيدة هي اليت تمع بني املسلمني، يف 
حني أن احلزبية تستقطب كل الفرِق اليت تدَّعي اإلسالم بدوِن تييز بني ُسينهّ 

وابطين وصويف وخارجي وغريها من الفرق)1(

املطلب الرابع: صحة والية املتغلب

املسألة األوىل: والية املتغلب

14-احلديث األول: َعْن َأِب َذرهٍّ قَاَل: ِإنَّ َخِليِلي أَْوَصاِن َأْن َأمْسََع َوأُِطيَع َوِإْن 
َكاَن َعْبًدا جُمَدََّع اأْلَْطرَاِف، َوَأْن ُأَصلهَّي الصَّاَلَة ِلَوْقِتَها، فَِإْن أَْدرَْكَت اْلَقْوَم َوَقْد َصلَّْوا 

ُكْنَت َقْد َأْحَرْزَت َصاَلَتَك، َوِإالَّ َكاَنْت َلَك َنِفَلًة()2(. 
َصنْيِ اأْلَمْحَِسيَِّة قَاَلْت: رَأَْيُت َرُسوَل هللِا  يف  15-احلديث الثاين: َعْن أُمهّ احلُْ
َحجَِّة اْلَوَداِع خَيُْطُب َعَلى اْلِمنـرَْبِ، َعَلْيِه بـُْرٌد َلُه َقِد اْلتـََفَع ِبِه ِمْن حَتِْت ِإْبِطِه. قَاَلْت: 
فََأَن أَْنظُُر ِإىَل َعَضَلِة َعُضِدِه تـَْرَتجُّ، َفَسِمْعُتُه يـَُقوُل: َي أَيُـَّها النَّاُس، اتَـُّقوا هللَا َوِإْن أُمهَّر 
َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ جُمَدٌَّع فَامْسَُعوا َلُه َوَأِطيُعوا َما أَقَاَم ِفيُكْم ِكَتاَب هللِا َعزَّ َوَجلَّ()3(. 

1  - للمزيد انظر كتاب حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية للشيخ بكر أبو زيد )ص: 104 وما 
بعدها(

2  - أخرجه مسلم يف »صحيحه« )120/2( برقم: )648( )كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب كراهية أتخري 
الصالة َعْن وقتها املختار(، )14/6( برقم: )1837( )كتاب اإلمارة، ابب وجوب طاعة اأْلمراء يف غري معصية(، 
برقم: )1837(  اأْلمراء يف غري معصية(، )14/6(  اإلمارة، ابب وجوب طاعة  برقم: )1837( )كتاب   )14/6(
)كتاب اإلمارة، ابب وجوب طاعة اأْلمراء يف غري معصية(، )37/8( برقم: )2625(، )37/8( برقم: )2625(، 
يف  والنسائي  اللقاء(،  عند  الوجه  طالقة  استحباب  ابب  واآلداب،  والصلة  الرب  )كتاب   )2626( برقم:   )37/8(
الرقائق،(،  الوليمة، املرق(، )390/10( برقم: )11807( )كتاب  »الكربى« )239/6( برقم: )6656( )كتاب 
والرتمذي يف »جامعه« )416/3( برقم: )1833( )أبواب األطعمة عن رسول هللا  ابب ما جاء يف إكثار ماء املرقة( 
وابن ماجه يف »سننه« )121/4( برقم: )2862( )أبواب اجلهاد، ابب طاعة اإلمام(، )456/4( برقم: )3362( 
)أبواب األطعمة، ابب من طبخ فليكثر ماءه(، وأمحد يف »مسنده« )4975/9( برقم: )21721(، )4990/9( 
برقم: )21777(، )5000/9( برقم: )21827(، )5022/9( برقم: )21901(، )5027/9( برقم: )21920( 

مسند أب ذر رضي هللا عنه.
3  - أخرجه مسلم يف »صحيحه« )79/4( برقم: )1298(، )80/4( برقم: )1298( )كتاب احلج، ابب استحباب 
رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا(، )14/6( برقم: )1838(، )15/6( برقم: )1838(، )15/6( برقم: )1838(، 
)15/6( برقم: )1838(، )15/6( برقم: )1838( )كتاب اإلمارة، ابب وجوب طاعة اأْلمراء يف غري معصية(، وأبو 
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16-احلديث الثالث: َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبهّ  قَاَل: امْسَُعوا َوَأِطيُعوا، َوِإِن اْستـُْعِمَل 
َحَبِشيٌّ، َكَأنَّ رَْأَسُه َزبِيَبٌة()1(. 

قلت: املتأمل يف هذه األحاديث الشريفة جيد أهنا ظاهرة الداللة على صحة والية 
املتغلب، - وهو السلطان الذي غلب على الناس بقوة أبسه وأتباعه وسلطانه حىت 
استتب له األمر وحتقق به األمن - وذلك أن العلماء أمجعوا أن من شرط الوالية 
العظمى أن يكون حرا، إذ العبد ال ميلك نفسه فكيف يكون حاكما على املسلمني. 
نقل ابن بطال عن املهلب قوله: )وأمجعت األمة على أهنا - أي اإلمامة - ال 

تكون يف العبيد()2(، وقال الشنقيطي: )ال خالف يف هذا بني العلماء()3(. 
ويعلل الغزايل هذا الشرط بقوله: )فال تنعقد اإلمامة لرقيق، فإن منصب اإلمامة 
يستدعي استغراق األوقات يف مهمات اخللق فكيف ينتدب هلا من هو كاملفقود 
اشرتاط  ويف  وتسخريه، كيف  تدبريه  حتت  يتصرف  ملالك  املوجود  نفسه  حق  يف 
نسب قريش ما يتضمن هذا الشرط، إذ ليس يتصور الرق يف نسب قريش بال من 

داود يف »سننه« )105/2( برقم: )1834( )كتاب املناسك، ابب يف احملرم يظلل( والرتمذي يف »جامعه« )324/3( 
برقم: )1706( )أبواب اجلهاد عن رسول هللا ، ابب ما جاء يف طاعة اإلمام( وابن ماجه يف »سننه« )120/4( 
برقم: )2861( )أبواب اجلهاد، ابب طاعة اإلمام( والبيهقي يف »سننه الكبري« )69/5( برقم: )9282( )كتاب 
احلج، ابب احملرم يستظل مبا شاء ما مل ميس رأسه(، )130/5( برقم: )9649( )كتاب احلج، ابب رمي مجرة العقبة 
َماِم َمْن يـَُنوُب َعْنُه َوِإْن ملَْ َيُكْن  راكبا(، )155/8( برقم: )16697( )ِكَتاُب ِقَتاِل َأْهِل اْلبـَْغِي، اَبُب َجَواِز تـَْولَِيِة اإْلِ
قـَُرِشيًّا(، وأمحد يف »مسنده« )3659/7( برقم: )16914(، )3660/7( برقم: )16917(، )5519/10( برقم: 
)23702(، )5520/10( برقم: )23705(، )6624/12( برقم: )27900(، )6624/12( برقم: )27901(، 

مسند حيىي بن حصني بن عروة عن جدته رضي هللا عنها
1  - أخرجه البخاري يف »صحيحه« )140/1( برقم: )693( )كتاب األذان، ابب إمامة العبد واملوىل(، )141/1( 
برقم: )696( )كتاب األذان، ابب إمامة املفتون واملبتدع(، )62/9( برقم: )7142( )كتاب األحكام، ابب السمع 
والطاعة للمام ما مل تكن معصية( وابن ماجه يف »سننه« )120/4( برقم: )2860( )أبواب اجلهاد، ابب طاعة 
اإلمام(، والبيهقي يف »سننه الكبري« )88/3( برقم: )5198( )كتاب الصالة، ابب إمامة العبيد(، )155/8( برقم: 
مبَْعِصَيٍة(، وأمحد يف  َيُْمْر  ملَْ  َما  َعْنُه  يـَُنوُب  َوَمْن  َماِم  ِلْلِ َوالطَّاَعِة  السَّْمِع  اَبُب  اْلبـَْغِي،  َأْهِل  ِقَتاِل  )ِكَتاُب   )16703(
»مسنده« )2557/5( برقم: )12309( )مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه(، )2697/5( برقم: )12949(، 

والطيالسي يف »مسنده« )560/3( برقم: )2200( )وما أسند أنس بن مالك األنصاري، وأبو التياح عن أنس(
2  - فتح الباري )122/13(.

3  - أضواء البيان )55/1(
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األحوال()1(. 
بل من العلماء من مل يكتِف بشرط احلرية يف احلاكم بل زاد أن يكون قرشيا - كما 
أشار إليه الغزايل - مستندا لقول النب : )الناس تبع لقريش يف هذا الشأن - أي 

اإلمارة - مسلمهم تبع ملسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم()2(.
ولقول النب : )األئمة من قريش()3( وقع فيه خالف على راويه مسعر، لكنه 

صحيح من بعض األوجه)4(
احلواس  سالمة  هبا  واملقصود  اجلسدية  سالمته  العلماء  من  اشرتط كثري  كما 
واألعضاء اليت يؤثر فقداهنا على الرأي والعمل. كذهاب البصر والنطق والسمع فهذه 
تؤثر يف الرأي، وفقدان اليدين والرجلني يؤثر يف النهوض وسرعة احلركة، وتشوه املنظر 
وتضعف من هيبة اإلمام يف نفوس الرعية، وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا الشرط 
يف قصة طالوت كما مر وذلك يف قوله تعاىل: }ِإنَّ اللهَّ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة 

ُ َواِسٌع َعِليم{)5(  ُ يـُْؤِت ُمْلَكُه َمن َيَشاء َواللهّ يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم َواللهّ
وقد قال النب صلى هللا عليه وسلم ألىب ذر: )إنك ضعيف وإهنا أمانة، وإهنا يوم 
القيامة خزى وندامة، إال من أخذها بقها، وأدى الذي عليه فيها()6( أخرجه مسلم

1  - فضائح الباطنية )ص:180(
2  - لكافرهم( أخرجه البخاري يف »صحيحه« )178/4( برقم: )3493(، )178/4( برقم: )3495(، )18/8( 
برقم: )6058(، )71/9( برقم: )7179( ومسلم يف »صحيحه« )2/6( برقم: )1818(، )2/6( برقم: )1818(، 
)181/7( برقم: )2526(، )181/7( برقم: )2526(، )181/7( برقم: )2526(، )27/8( برقم: )2526(، 
)27/8( برقم: )2526(، )28/8( برقم: )2526(، )28/8( برقم: )2526( ومالك يف »املوطأ« )1442/5( 
برقم: )826/3633( وأبو داود يف »سننه« )419/4( برقم: )4872( والرتمذي يف »جامعه« )549/3( برقم: 

)2025(
واحلاكم   )450( برقم:   )73/2(  ،)449( برقم:   )72/2( املختارة«  »األحاديث  يف  املقدسي  الضياء  أخرجه   -   3
يف »مستدركه« )75/4( برقم: )7054( والبيهقي يف »سننه الكبري« )143/8( برقم: )16636( وأبو يعلى يف 

»مسنده« )425/1( برقم: )564( والبزار يف »مسنده« )12/3( برقم: )759(
4  - إرواء الغليل )298/2( للشيخ األلبان

5  - سورة البقرة: 247
6  - أخرجه مسلم يف »صحيحه« )6/6( برقم: )1825( واحلاكم يف »مستدركه« )92/4( برقم: )7111(، )92/4( 
برقم:   )391/1( »مسنده«  يف  والطيالسي   )21913( برقم:   )5025/9( »مسنده«  يف  وأمحد   )7112( برقم: 

)487( والطحاوي يف »شرح املشكل )45/1( برقم: )57(
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قلت: ومع ذلك يمرن النب صلى هللا عليه وسلم بطاعة احلاكم وإن كان عبدا 
مقطوع األطراف - كما سبق يف األحاديث أعاله -

قال النووي - رمحه هللا -: )اجلدع: القطع، واجملدَّع أردأ العبيد خلسته، وقلة قيمته 
ومنفعته، ونفرة الناس منه. ويف هذا: احلث على طاعة والة األمور ما مل تكن معصية، 
فإن قيل: كيف يكون العبد إماما وشرط اإلمام أن يكون حرا قرشيا سليم األطراف؟ 
فاجلواب من وجهني: أحدمها: أن هذه الشروط وغريها إمنا تشرتط فيمن تعقد له 
الناس لشوكته وقوة أبسه وأعوانه  اإلمامة ابختيار أهل احلل والعقد، وأما من قهر 
واستوىل عليهم وانتصب إماما، فإن أحكامه تنفذ، وتب طاعته وحترم خمالفته يف غري 

معصية عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما()1(
ويؤيد ذلك لفظ: )إن أتمر عليكم...( فهذا يدل على أنه تسلط وتغلب بقوة 

أبسه وأتباعه وسالحه
قلت: ويتأكد حكم صحة والية املتغلب ابإلمجاع، وعمل بعض السلف، وأقوال 

والعلماء الرابنيني
فأما اإلمجاع فقد حكاه احلافظ ابن حجر: قال ابن بطال: )وقد أمجع الفقهاء 
على وجوب طاعة السلطان املتغلب، واجلهاد معه، وأن طاعته خري من اخلروج عليه، 

ملا يف ذلك من حقن للدماء، وتسكني الدمهاء()2( 
على  مذهب  من كل  جممعون  )األئمة  الوهاب:  عبد  بن  حممد  الشيخ  وأكده 
أن من تغلب على بلد أو بلدان، له حكم اإلمام يف مجيع األشياء، ولوال هذا ما 
استقامت الدنيا، ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا 

على إمام واحد، وال يعرفون أحداً من العلماء من األحكام إال ابإلمام األعظم(3
وقال ابن ُقدامة: )ومُجلة األمر أن من اتفق املسلمون َعَلى إمامته، وبيعته، ثبتت 

1  - املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 284/5 رقم 240
2  - فتح الباري 7/13.

3  - الدرر السنية )932/7(
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َعَلى  ِلَما ذكرن من احلديث واإلمجاع،.....ولو خرج رجل  إمامته ووجبت معونته 
اإلمام فقهره وغلب الناس بسيفه حىتَّ أقروا له وأذعنوا بطاعته واتبعوه صار إماًما حَيرم 
قتاله، واخلروج عليه، فإن عبد امللك بن مروان خرج َعَلى ابن الزبري، فقتله واستوىل 
َعَلى البالد وأهلها حىتَّ ابيعوه طوًعا وكرًها، فصار إماًما حَيرم اخلروج عليه، وذلك ِلَما 
يف اخلروج عليه من شق عصا املسلمني وإراقة دمائهم وذهاب أمواهِلم... فمن خرج 

َعَلى من ثبتت إمامته أبحد هذه الوجوه ابغًيا وجب قتاله()1(
وأما عمل السلف، فعن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنهما 
أنه قال: )حنن مع من غلب()2(، وقال أيضا: )ال أقاتل يف الفتنة، وأصلي وراء من 

غلب()3(
ومن أقوال كبار العلماء، قال اإلمام أمحد رمحه هللا: )ومن خرج على إمام من أئمة 
املسلمني وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له ابخلالفة أبي وجه كان ابلرضا أو ابلغلبة، 
فقد شق هذا اخلارج عصا املسلمني، وخالف اآلاثر عن رسول هللا، فإن مات اخلارج 

عليه مات ميتة جاهلية()4(
وقال أبو احلسن األشعري: )وأمجعوا َعَلى السمع والطاعة ألئمة املسلمني، وعلى 
أن كل من ويل شيًئا من أمورهم عن رضًى أو غلبة وامتدت طاعته من بَرهٍّ وفاجر ال 
يلزم اخلروج عليهم ابلسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، وحُيج معهم 

البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم اجلمع واألعياد()5(
وقال موفق الدين ابن قدامة: )ومن ويل اخلالفة واجتمع عليه الناس أو غلبهم 
بسيفه حىت صار خليفة ومسي ]أمري املؤمنني[ وجبت طاعته وحرمت خمالفته واخلروج 

1  - املغين )5/9(
2  - الطبقات الكربى )110/4(
3  - الطبقات الكربى )149/4(

4  - املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ص 80
5  - رسالة إىل أهل الثغر )ص296(
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عليه وشق عصا املسلمني()1(
املسألة الثانية: أثرها يف حتقيق األمن الفكري

لعله ال خيتلف مسلمان أن اإلسالم حرم الظلم وشنع على الظاملني قال تعاىل: 
َوَما َكانُواْ  اِبْلبـَيهَّناِت  ُرُسُلُهم  َوَجاءتـُْهْم  ظََلُمواْ  َلمَّا  قـَْبِلُكْم  ِمن  اْلُقُروَن  َأْهَلْكَنا  }َوَلَقْد 

لِيـُْؤِمُنواْ َكَذِلَك َنْزِي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمني{)2(
والظلم سبب إلهالك األمم مجيعا كما قال ربنا سبحانه: }فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن 

ظََلُمواْ َواحلَْْمُد للهِِّ َربهّ اْلَعاَلِمني{)3(
ومن املؤكد أيضا أن الشريعة حذرت أشد التحري من اخلروج على احلاكم املسلم، 
بل أمرت بقتال اخلارج مهما كان، فعن عرفجه بن شريح رضي هللا عنه قال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )أنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق 

أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه ابلسيف كائنا من كان()4(
بل لو وصل األمر أن اخلارج حصلت له بيعة، واحلاكم األول بيعته قائمة وسلطانه 
أب  فعن  وتاسكها  األمة  على وحدة  وذلك حفاظا  اآلخر،  قتل  فيجب  منتصب 
سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إذا بويع 

خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما()5(
السالمة من كيد األعداء املرتبصني بنا. فهم حياولون أن يفصلون عن ديننا، وأن 

1  - ملعة االعتقاد ص:40
2  - سورة يونس: 13
3  - سورة األنعام: 45

4  - أخرجه مسلم يف »صحيحه« )22/6( برقم: )1852(، )22/6( برقم: )1852(، )23/6( برقم: )1852( وابن 
حبان يف »صحيحه« )255/10( برقم: )4406(، )437/10( برقم: )4577( والضياء املقدسي يف »األحاديث 
»اجملتىب«  يف  والنسائي   )2680( برقم:   )156/2( »مستدركه«  واحلاكم يف   )1391( برقم:   )176/4( املختارة« 
برقم:  برقم: )3/4034(، )795/1(  برقم: )2/4033(، )795/1(  برقم: )1/4032(، )795/1(   )794/1(
برقم:  برقم: )3470(، )429/3(  برقم: )3469(، )428/3(  »الكربى« )428/3(  والنسائي يف   )4/4035(

)3471(، )429/3( برقم: )3472( وأبو داود يف »سننه« )386/4( برقم: )4762(
5  - أخرجه مسلم يف »صحيحه« )23/6( برقم: )1853( )كتاب اإلمارة، ابب إذا بويع خلليفتني( والبيهقي يف »سننه 

الكبري« )144/8( برقم: )16643( )ِكَتاُب ِقَتاِل َأْهِل اْلبـَْغِي، اَبُب اَل َيْصُلُح ِإَماَماِن يف َعْصٍر َواِحٍد(
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ال جيعلوا لديننا مكانة فيما بيننا، فالواجب أن نبذل كل جهدن لتفويت الفرصة علينا 
الذين ال يرضون إال أن نتخلى عن ديننا: }َوَلن تـَْرَضى َعنَك اْليـَُهوُد َواَل النََّصاَرى 
َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتـَُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللهِّ ُهَو اهْلَُدى َولَِئِن اتَـّبـَْعَت َأْهَواءُهم بـَْعَد الَِّذي َجاءَك 
َلْو  اْلِكَتاِب  َأْهِل  مهّْن  َنِصري{)1(، }َودَّ َكِثرٌي  َواَل  َويلهّ  ِمن  اللهِّ  ِمَن  َلَك  َما  اْلِعْلِم  ِمَن 
َ هَلُُم احلَْقُّ  يـَُردُّوَنُكم مهّن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّاراً َحَسًدا مهّْن ِعنِد أَنُفِسِهم مهّن بـَْعِد َما تـَبـنيَّ

ُ أِبَْمرِِه ِإنَّ اللهَّ َعَلى ُكلهّ َشْيٍء َقِدير{)2( فَاْعُفواْ َواْصَفُحواْ َحىتَّ َيِْتَ اللهّ
لكن ابلرغم من ذلك فإن الشريعة أكدت أنه لو ُقدر أن هذا اخلارج غلب بقوته 
وأتباعه، واستقر له سلطان البالد واتبعه العامة، أنه يقر له ويُعرتف بسلطانه وذلك 

لذات الغاية اليت حرمت اخلروج على احلاكم األول
علما أن هذا احلكم يرتتب عليه منافع وفوائد تعود على األمة ابألمن الفكري 

واجملتمعي والعسكري، فمنها:
- قوة املؤمنني ورعب عدوهم منهم، فإن األمة إذا اجتمعت كانت قوة ال تغلب، 
إذا نظر األعداء إليها قوة متماسكة منتظمة يشد بعضها أزر بعض ويقوي بعضها 
بعضا، كانت قوة ال تغلب، أما إذا بقيت ضعيفة، ينهشنا العدو من كل جانب، 
فإنه كلما وجد فرصة انقض على مجاعة املسلمني قتال وتشريدا، فاجتماعنا قوة ال 

تغلب حيسب األعداء حساهبا.
- يف هذا احلكم اجتماع الكلمة وتوحيد للصف مما يعين قوة يف العمل، وعزة يف 

احلاضر واملستقبل، ورفعة يف الدنيا واآلخرة
- منع قيام احلروب األهلية اليت ال تبقي وال تذر، بل تنشر الرعب يف البيوت 

والساحات، فنؤدي للتشرد والتشرذم والضياع والذل على األعداء 
- تقدمي املصلحة العامة املتحققة على املصلحة اخلاصة املتومهة، وذلك أن أحقية 

1  - سورة البقرة )120(
2  - سورة البقرة: )109(
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السلطنة والوالية، ال تُقاس ابألقدم، بل ابألصلح، أو األنفع، أو االكثر حتقيقا لألمن
- وأخري حتقيق األلفة يغيض عدو هللا إبليس الذي يسبب التحريش بيننا وإفسادن 
بعضنا على بعض يقول صلى هللا عليه وسلم: )ما ِمْن َثالَثٍَة يف قـَْريٍَة اَل يـَُؤذَُّن َواَل تـَُقاُم 

ِفيِهُم الصَّاَلُة ِإالَّ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُن()1(
قلت: هذا حديث اسناده صحيح ورواته ثقات، قال املباركفوري والزيلعي: إسناده 

صحيح)2( 

املطلب اخلامس: حترمي اخلروج على ويل األمر ابلقول أو الفعل

املسألة األول: حكم اخلروج على ويل األمر

ْعُت َرُسوَل هللِا  يـَُقوُل: مسَِ َماِلٍك اأْلَْشَجِعيَّ  ْبَن  17-احلديث األول: َعْن َعْوَف 
ِتُكُم الَِّذيَن حتُِبُّونـَُهْم َوحيُِبُّوَنُكْم، َوُتَصلُّوَن  - َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم - يـَُقوُل: ِخَياُر أَِئمَّ
ِتُكُم الَِّذيَن تـُْبِغُضونـَُهْم َويـُْبِغُضوَنُكْم، َوتـَْلَعُنونـَُهْم  َعَلْيِهْم َوُيَصلُّوَن َعَلْيُكْم)3(. َوِشرَاُر أَِئمَّ
ِفيُكُم  أَقَاُموا  َما  اَل،  قَاَل:  َذِلَك؟  ِعْنَد  هللِا  َرُسوَل  َي  نـَُناِبُذُهْم  أَفـاََل  قـُْلَنا:  َويـَْلَعُنوَنُكْم 
ِمْن  َيِْت  َما  فـَْلَيْكَرْه  َمْعِصَيِة هللِا  ِمْن  َشيـًْئا  َيِْت  فـََرآُه  َواٍل  َعَلْيِه  َمْن ُويلهَّ  الصَّاَلَة. ِإالَّ 

َمْعِصَيِة هللِا، َواَل يـَْنزَِعنَّ َيًدا ِمْن طَاَعٍة()4( 
َعَلْيِه  18-احلديث الثاين: َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت قَاَل: َدَعاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ 
َوَسلََّم فـََبايـَْعَناُه، فـََقاَل ِفيَما َأَخَذ َعَليـَْنا: َأْن اَبيـََعَنا َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة، يف َمْنَشِطَنا  
1  - أخرجه ابن خزمية يف »صحيحه« )19/3( برقم: )1486( وابن حبان يف »صحيحه« )457/5( برقم: )2101( 
واحلاكم يف »مستدركه« )211/1( برقم: )770(، )246/1( برقم: )907(، )482/2( برقم: )3817( والنسائي 

يف »اجملتىب« )189/1( برقم: )1/846(
2  - حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي: )187/1(، نصب الراية ألحاديث اهلداية: )21/2(

3  - تصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون هلم ويدعون لكم
4  - أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة/ابب خيار األئمة وشرارهم برقم 1855، والدارمي يف كتاب الرقاق/ابب يف الطاعة 
الكربى يف  والنسائي يف  برقم 23981، 23999،  مالك  بن  برقم 2839، وأمحد يف مسند عوف  اجلماعة  ولزوم 
مجاع أبواب الرعاة/ابب الصرب على أذى يصيبه من جهة إمامه، وإنكار املنكر من أموره بقلبه، وترك اخلروج عليه برقم 

16623
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19-احلديث الثالث: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 
َعَلْيِه َوَسلََّم: ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتالُُه ُكْفٌر()1( 

الدنيا  يف  سعادته  وحتقيق  املسلم  حياة  لتنظيم  جاءت  الشريعة  أن  املعلوم  من 
واآلخرة، ومن املعلوم أيضا أن احلياة ال تقوم إال بوجود سلطان حيفظ األمن ويسوس 
األمة، ولكون هذه مهمة والية األمة وقيادهتا صعبة للغاية فقد أكدت هذه الشريعة 
أن يكون ويل األمر قادرا على محلها والقيام بلوازمها، وأوجبت على الرعية طاعته يف 
غري معصية وإعانته ابملعروف ونصحه والصرب عليه وعدم اخلروج عليه إال يف حالة 
ضيقة جدا وبشروط جاءت ظاهرة يف هذه األحاديث، وهي حالة الكفر الصريح، 

لكن ما هو الكفر الذي يسوغ معه اخلروج على احلاكم
فال  والفضل  والدين  الِعلم  أهل  )وأما  هللا:  رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
يرخصون ألحد فيما هنى هللا عنه من معصية والة األمور وغشهم واخلروج عليهم 
بوجه من الوجوه، كما قد ُعرف من عادات أهل الُسنة والدين قدمياً وحديثاً، ومن 

1  - أخرجه البخاري يف »صحيحه« )18/1( برقم: )48( )كتاب اإلميان، ابب خوف املؤمن من أن حيبط عمله 
برقم:   )50/9( واللعن(،  السباب  من  ينهى  ما  ابب  األدب،  )كتاب   )6044( برقم:   )15/8( يشعر(،  ال  وهو 
)7076( )كتاب الفنت، ابب قول النب ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض( ومسلم يف »صحيحه« 
)57/1( برقم: )64(، )58/1( برقم: )64( )كتاب اإلميان، ابب بيان قول النب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم سباب املسلم 
فسوق وقتاله كفر( والنسائي يف »اجملتىب« )809/1( برقم: )2/4116(، )810/1( برقم: )3/4117(، )810/1( 
برقم: )4/4118(، )810/1( برقم: )5/4119(، )810/1( برقم: )6/4120(، )810/1( برقم: )7/4121(، 
)810/1( برقم: )8/4122(، )810/1( برقم: )9/4123(، )810/1( برقم: )10/4124( )كتاب حترمي الدم، 
ابب قتال املسلم(، والرتمذي يف »جامعه« )524/3( برقم: )1983( )أبواب الرب والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم.، ابب(، )376/4( برقم: )2634(، )376/4( برقم: )2635( )أبواب اإلميان عن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم.، ابب ما جاء سباب املؤمن فسوق( وابن ماجه يف »سننه« )31/1( برقم: )46( )أبواب السنة، ابب اجتناب 
البدع واجلدل(، )48/1( برقم: )69( )أبواب السنة، ابب يف اإلميان(، )89/5( برقم: )3939( )أبواب الفنت، ابب 
برقم: )3980(،  برقم: )3721(، )910/2(  املسلم فسوق وقتاله كفر(، وأمحد يف »مسنده« )850/2(  سباب 
)922/2( برقم: )4036(، )955/2( برقم: )4208(، )966/2( برقم: )4263(، )981/2( برقم: )4348(، 

مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه
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سرية غريهم()1(
قلت: الناظر يف حديث )إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من هللا برهان( جيد 

قيودا موضحة لصفة هذا الكفر، وهي:
- أن يكون املسوغ للخروج تلبس احلاكم ابلكفر فال يصح اخلروج ألجل الفسق أو 

الظلم واجلور
- أن يكون هذا الكفر متحققا ابملشاهدة املباشرة، وال يكفي جمرد السماع والنقل

- أن يكون هذا الكفر صرحيا غري ملتبس أو خمتلف فيه، وال يكفي الظن أو غلبة 
الظن

- أن يكون دليل وقوعه - نوعا وعينا - نصا من كتاب هللا أو سنة نبيه، وال يُقبل 
الرأي أو االجتهاد

- أن يكون هذا الدليل جلي الداللة على كون هذا الفعل الذي وقع فيه السلطان 
من الكفر

- أن يكون هذا الدليل اثبتا - صحة وداللة - لديكم ابجتهادكم ال ابجتهاد غريكم 
بقية األحاديث هذه  كل ذلك تضمنته هذه اجلملة من احلديث، وقد أكدت 
القيود فقول النب صلى هللا عليه وسلم: )ال ما أقاموا فيكم الصالة( يؤكد ما سبق 

بيانه إذ ال يصح اخلروج على احلاكم ما دام يذن إبقامة الصالة
قلت: ليس هذا هو الشرط الوحيد للخروج على احلاكم، بل هناك شروط أخرى 

ميكن إمجاهلا:
- تلبس احلاكم ابلكفر الصريح ابألوصاف والقيود السالفة

- حتقق القدرة بيث ميكن إزالة هذا احلاكم الكافر دون إاثرة فتنة تؤدي إىل أذية 
املسلني وذهلم

- أن يقود الناَس العلماُء الرابنيون ويرشدوهنم، فال يصدرون أبي أمر إال بعد مشورهتم
1  - جمموع الفتاوى 12/35  
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الدين، ال - كما نرى ونسمع - من شعارات  نية اخلروج إلصالح  - أن تكون 
العدل يف توزيع الثروات، وحتقيق املطالبات، واليت هي جبلها مطالب دنيوية

يعين جيب أن يتحقق لدى العقالء أن مصلحة اخلروج على هذا احلاكم الكافر 
أرجح من مصلحة بقائه، أما إن كان سيرتتب على ذلك سفك دماء املسلمني وقطع 
سبل معاشهم وتشتيت وحدهتم وتشريد أفرادهم، أو كان اخلروج ألهدف دنيوية، فال 

ينبغي اخلروج وال يصح
قلت: ويف قول النب صلى هللا عليه وسلم )سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر()1( 
لفتة مهمة وهي أن سباب املسلم قد يؤدي إىل قتاله، وهذا قد يؤدي اىل تكفريه، 
مما يعين أن نشر عيوب احلاكم يعترب من نوعا من قتاله واخلروج عليه، ولذا مجع النب 

صلى هللا عليه وسلم بني السباب والقتال يف سياق واحد
عن عبد هللا بن عكيم أنه قال: )ال أعني على دم خليفة أبداً بعد عثمان. فيقال 
له: ي أاب معبد أو أعنت على دمه؟ فيقول: إن َأُعدُّ ِذكر مساويه عونً على دمه()2(
فهذا التابعي الكبري اعترب جمرد إبراز عيوب احلاكم من اإلعانة على سفك دمه، 
أي أن من قام يف اجملالس أو امليادين أو أندية الناس يقدح ابلوالة ويكشف عيوهبم 
يُعترب من اخلارجني على الوايل وتنطبق عليه أحكام اخلوارج اليت بينها العلماء، علما 
أن أئمة العلم مسوا من يفعل ذلك ابخلوارج القعدة: وهم الذين يزينون اخلروج وال 

يباشرونه
قلت: ومع هذه األدلة الصرحية يف حرمة اخلروج على الوايل املسلم عدال كان أو 
جائرا، إال أننا ند من حياول االستشهاد ببعض النصوص الواردة عن النب صلى هللا 

عليه وسلم، ومن ذلك: 
- حديث جابر رضي هللا عنه: )سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب، ورجل قام 

1  -انظر خترجيه حديث رقم 19
2  - أخرجه ابن سعد يف طبقاته 115/6، والفسوي يف املعرفة والتاريخ 231/1-232، وصححه عبد السالم بن 

برجس يف معاملة احلكام 88
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إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله()1( 
قلت: احلديث هبذه الزيدة - )ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله( - مل 
يروه إال احلاكم بسنده من طريق رافع بن أشرس املروزي، ثنا حفيد الصفار، عن 

إبراهيم الصايغ، عن عطاء، عن جابر
وهذا سند ضعيف ألن حفيد الصفار ليس له ترمجة يف كتب الرجال وال يُدرى 
من هو، ورافع بن أشرس ذكره ابن أب حات فلم يذكر فيه جرحا وال تعديال)2(، فهما 

جمهوالن
فهذه الزيدة ضعيفة ال تقوم هبا احلجة، أما احلديث بدون هذه الزيدة فقد ورد 

أبسانيد جيدة يعضد بعضها بعضا
قلت: وعلى فرض صحة احلديث كله فليس املقصود به إابحة الكالم يف احلاكم 
على أعواد املنابر، ويف امليادين العامة، ويف أندية الناس وجمالسهم، بل نص احلديث 
يرد ذلك ألن النب صلى هللا عليه وسلم قال: )قام إىل سلطان( أو )عند سلطان( 
فهذا يفيد أن األمر والنهي ت عند السلطان وبضوره فـ )عند( ظرف مكان تفيد 
القيام يف مكان السلطان، وكذلك )إىل( ُتستعمل النتهاء الغاية فتفيد أن الواعظ قام 

حىت انتهى مكان السلطان
وهذا األمر فيه تفصيل بسب احلال والزمان واملكان ِحال وحرمة، أما املظاهرات 

والثورات الكالمية فال دليل عليها هبذا احلديث
ابملعروف  اآلمرين  من  أنه  الظاهر  الظامل،  اجلائر  اإلمام  إيل  قام  الذي  هذا  مث 
والناهني عن املنكر، العارفني بقواعد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وإذ األمر 
كذلك فيتعني عليه أنه لزم الطريق الصحيح يف ذلك، أي أنه سار ابهلدى القرآن 
فاستعمل احلكمة واللني يف خماطبة هذا الوايل لكن مع ذلك كان هذا احلاكم ظلوما 
1  - أخرجه احلاكم يف »مستدركه« )195/3( برقم: )4912(، )199/3( برقم: )4928(، والطربان يف »الكبري« 

)142/3( برقم: )2932(
2  - اجلرح والتعديل البن أب حات 482/3 رقم 2176



أحاديث السمع والطاعة لوالة األمر، وأثرها في تحقيق األمن الفكري50

اللقب  فاستحق هذا  فقتل  قام ابلواجب  أنه  فقتله، فمثل هذا ال خالف  غشوما 
العظيم، فأين ذلك مما يفعله دعاة الثورات!

وقال رب سبحانه ملوسى وهارون: }اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى{}فـَُقواَل َلُه قـَْواًل 
لَّيهًّنا لََّعلَُّه يـََتذَكَُّر أَْو خَيَْشى{)1( 

- عن أب أمامة أن رجال قال عند اجلمرة: ي رسول هللا، أي اجلهاد أفضل؟ )قال: 
أفضل اجلهاد: كلمة حق عند سلطان جائر()2(

قلت: رواه اإلمام أمحد وابن ماجة والطربان من طرق عن محاد بن سلمة عن أب 
غالب عن أب أمامة، وهذه طريق صحيحة إىل أب غالب، ورواه البيهقي والطربان 
من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن معلى بن زيد عن أب غالب به، وهذه 
أيضا طريق حسنة أو صحيحة - خلالف يسري يف معلى بن زيد)3(- إىل أب غالب،  
ورواه الطربان بسنده عن عمرو بن عاصم عن قريب بن عبد امللك األصمعي وهذه 
طريق ضعيفة ألن األصمعي هذا هو صاحب العربية ال يُعرف يف احلديث والرواية 

فقد ذكره ابن أب حات فلم يذكر فيه جرحا وال تعديال)4( 
أمامة  أب  صاحب  البصري،  غالب  أب  على  احلديث  هذا  مدار  لكن  قلت: 

اختلف فيه النقاد بني مضعف وموثق ومتوسط
)قال حممد بن سعد: منكر احلديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حات: ليس 
ابلقوي، وقال الدارقطين: ثقة، وقال حيىي بن معني: صاحل احلديث، وقال أبو أمحد بن 
عدي: روى عنه مجاعة من األئمة وغري األئمة، ومل أر يف أحاديثه حديثا منكرا جدا، 

1  - )طه-43، 44(
2  - أخرجه ابن ماجه يف »سننه« )144/5( برقم: )4012( والبيهقي يف »سننه الكبري« )91/10( برقم: )20242( 
»الكبري«  يف  والطربان   )22637( برقم:   )5219/10(  ،)22588( برقم:   )5208/10( »مسنده«  يف  وأمحد 
 ،)1596( برقم:   )166/2( »األوسط«  يف  والطربان   )8081( برقم:   )282/8(  ،)8080( برقم:   )281/8(

)52/7( برقم: )6824( والطربان يف »الصغري« )107/1( برقم: )151(
3  - انظر هتذيب التهذيب 122/4

4  - اجلرح والتعديل 149/7 رقم 831
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وأرجو أنه ال أبس به()1(، وقد خلص احلافظ حاله فقال: )صدوق خيطئ()2(
قلت: مثل هذا يُقبل حديثه إذا اعتضد ابلقرائن املقوية، أما تفرده فال حُيتمل، 
لكن قول ابن عدي السابق - وهو من أهل السرب التام - يُقوي جانب الواثقة فيه 

مما جيعلنا منيل لتحسني احلديث
لكن ليس يف احلديث حجة على مشروعية اخلروج على احلاكم املسلم ونشر عيبه 
على املأل، إذ يقال فيه ما ِقيل يف سابقه ألن القيام الشرعي أن يقوم قائل احلق عند 
السلطان يف مكانه وقد بينت سابقا أن ذلك خيتلف عن حال الثوريني، علما أن 

قيام قائل احلق ال يباح على إطالقه، بل له أحوال هي:
فإما أن يكون قائل احلق عند السلطان اجلائر آمنا على نفسه: فهذا سيكون فعله 

صحيحا، لكن يكون ذلك سرا أو أمام خاصته دون العلن
املصاحل  تقدير  إىل  حكمه  يرجع  فهذا  نفسه،  على  آمن  غري  يكون  أن  وإما 
واملفاسد، فمثال لو غلب على ظنه أنه إن قال كلمة احلق وقتله السلطان أن ذلك 
حيفظ األمة من بدعة وضاللة، وميكهِّن للدين كما فعل اإلمام أمحد فهذا مشروع، أما 

إن كان السلطان سيزداد ظلما ولن يتحقق لألمة نفع فال ُيشرع له ذلك
مع التنبيه إىل أن اإلمام أمحد مل يذهب للسلطان بنفسه، ومل يتعمد قول كلمة 

احلق، ولكنه ملا أمتحن صدع ابحلق
وأهنم  األنم،  أعمال  وأفضل  اإلسالم  سنام  ذروة  اجلهاد  أبن  بعضهم  يتعلل   -

يسعون لرفع راية احلق ودفع الظلم
أقول: وهللِا هذا من العجب ذلك أن الثورات ليست من اجلهاد، بل هي من 

الفنت اليت تعصف ابألمة وُتشتت مشلها وتُقوي عدوها
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من ضيَّق منزاًل، أو قطع طريًقا، أو آذى 

1  - هتذيب الكمال 173+172/34
2  - تقريب التهذيب 1188/1 رقم 8362  
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مؤمًنا، فال جهاَد له()1(
قلت: أخرجه أمحد وغريه من طرق عن إمساعيل بن عياش، عن أسيد بن عبد 

الرمحن اخلثعمي، عن فروة بن جماهد اللخمي، عن سهل بن معاذ اجلهين، عن أبيه
وهذا سند فيه إمساعيل بن عياش، قال احلافظ: صدوق يف روايته عن أهل بلده، 
خملط يف غريهم)2(، لكن اتبعه األوزاعي، عن أسيد بن عبد الرمحن به، وفيه فروة بن 
جماهد أو جمالد: مل يذكروا فيه جرحا وال تعديال، لكن ذكره ابن حبان يف الثقات)3(، 
ال  وكانوا  البخاري:  قال  صحبته،  يف  خمتلف  احلافظ:  قال  معاذ،  بن  سهل  وفيه 

يشكون أنه من األبدال، وذكره ابن حبان يف الثقات)4(
ولذا  التايل  بشاهده  حيسن  لكن  بذاته،  للتحسني  يرقى  ال  سند  فهذا  قلت: 

صححه العالمة األلبان كما يف صحيح اجلامع)5(
فقتل  بسيَفيهما،  املسلمان  اْلتقى  )إذا  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  وقال 
القاتُل فما ابُل  النَّاِر قيل: ي رسوَل هللِا هذا  أحُدمها صاحَبه، فالقاتُل واملقتوُل يف 

املقتوِل؟ قال: إنه كان حريًصا على قتِل صاحِبه()6( 
وسبق قول النب صلى هللا عليه وسلم: )ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها 

وال يتحاشى من مؤمنها وال يفي لكل ذي عهد عهده فليس مين ولست منه( 
1  - أخرجه أبو داود )41/3( رقم،2629 وأمحد يف مسنده )405/24( رقم 15648، وأبو يعلى املوصلي )59/3( 
رقم 1483، والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )37/1( رقم 45، والطربان يف املعجم الكبري )194/20( رقم 434 

435 +
2  - التقريب 142/1 رقم 477

3  - هتذيب الكمال 208/12 رقم 2621
4  - هتذيب التهذيب 385/3  
5  - صحيح اجلامع برقم 6378

برقم: )7083(،  برقم: )6875(، )51/9(  برقم: )31(، )4/9(  البخاري يف »صحيحه« )15/1(  أخرجه   -  6
 ،)2888( برقم:   )170/8(  ،)2888( برقم:   )169/8( ومسلم يف »صحيحه«  )م((   7083( برقم:   )51/9(
)170/8( برقم: )2888( والنسائي يف »اجملتىب« )811/1( برقم: )5/4131(، )811/1( برقم: )6/4132(، 
)812/1( برقم: )7/4133(، )812/1( برقم: )8/4134(( وأبو داود يف »سننه« )166/4( برقم: )4268(، 
)166/4( وأمحد يف »مسنده« )4726/9( برقم: )20768(، )4735/9( برقم: )20802(، )4739/9( برقم: 

)20823(، )4745/9( برقم: )20847(، )4745/9( برقم: )20849(
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قلت: فكل هذه األحاديث تؤكد أن قتال املسلم للمسلم دون راية شرعية ليس 
املسلمني، وسفك  وأذية  الطريق،  قطع  عليه  يرتتب  إذا كان  اجلهاد، ال سيما  من 
دمائهم دون تييز بني بر وفاجر مع نقض العهد وخفر الذمة، بل وصل أن النب تربأ 

ممن يقوم هبذه األفعال
الثورات  تنتجه  ما  أقل  هو  هذا  أن  تيقن  واإلنصاف  العقل  بعني  نظر  ومن 

واالعتصامات واملظاهرات فكيف يقولون بعد ذلك الثورات جهاد!!

املسألة الثانية: أثرها يف حتقيق األمن الفكري

قال الشيخ عبد الرمحن بن حيىي املعلهّمي: )قد جرهّب املسلمون اخلروج فلم يروا منه 
إال الشر، خرج الناس على عثمان يرون أهنم إمنا يريدون احلق، مث خرج أهل اجلمل 
يرى رؤساؤهم ومعظموهم أهنم إمنا يطلبون احلق، فكانت مثرة ذلك بعُد أن انقطعت 
خالفة النبوة وأتسست دولة بين أمية، مث اضطر احلسني بن علي إىل ما اضطر إليه 
فكانت تلك املأساة، مث خرج أهل املدينة فكانت وقعة احلرة، مث خرج القرهّاء مع ابن 
األشعث فماذا كان؟ مث كانت قضية زيد بن علي وعرض عليه الروافض أن ينصروه 
على أن يتربهّأ من أب بكر وعمر فأىب فخذلوه، فكان ما كان، مث خرجوا مع بين 
الروافض مع  عليها، واحتشد  اخلروج  أبو حنيفة  رأى  اليت  دولتهم  فنشأت  العباس 
إبراهيم الذي رأى أبو حنيفة اخلروج معه، ولو ُكِتَب له النصر الستوىل الروافض على 

دولته، فيعود أبو حنيفة يفيت بوجوب اخلروج عليهم()1(
يؤكد لنا هذا النص عن هذا اإلمام أن اخلروج على ويل األمر فيه فساد الدين 
والدنيا، واضطراب القلب والعقل، وتشتت العباد وخراب البالد، وملا قررت الشريعة 
أن هذا اخلروج ترتتب عليه مفاسد تفسد األمن والفكر لزم على العقالء منع هذا 

اخلطر لكثرة تلك املفاسد، ومنها:

1  - التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل )94/1(
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- معصية هللا ورسوله، والتشبه ابليهود والنصارى والفرق البدعية الضالة كاخلوارج 
وغريهم، جبواز اخلروج على احلاكم، والتزامهم بعادات وتقاليد جاهلية شاذة 

- إراقة دماء املسلمني بغري حق، وهي جرمية عظيمة - بعد الشرك ابهلل تعاىل -، 
وإفساد املمتلكات العامة واخلاصة من حرق السيارات والدور، وتكسري احملالت يف 

الشوارع، وقطع الطرق على املسلمني وتعطيل املرور وسيارات العناية الطبية
- زعزعة األمن واختالله، وانتشار الفوضى بني أوساط املسلمني، وفقدان األمان، 
وهذا من أعظم البالي واملصائب، فإنه ال طعم للحياة مع اخلوف، وقد امنت هللا على 

قريش ابألمن، فقال تعاىل: }الَِّذي َأْطَعَمُهم مهّن ُجوٍع َوآَمنـَُهم مهّْن َخْوف{)1(
وشحن  الثورات،  خالل  من  الطرقات  ويف  املنابر  على  األمر  بويل  التشهري   -
األحقاد  وتزيد  أنفسهم،  الرعية  وبني  والرعية،  الراعي  بني  واحلقد  ابلغل  الصدور 

والشقاق بينهم، وتفسد عليهم فطرهتم، وتشق عصا الطاعة
األجنبية  اخلارجية  الدول  أعدائها، من  املسلمني وهذا لصاحل  قوى  - إضعاف 

الكافرة وإعطائهم الفرصة للتدخل يف شؤون الدولة، والنهب من خرياهتا.
- إعطاء الفرصة للمخربني واملفسدين من العصاابت أن يفسدوا يف األرض، وأن 

ينهكوا األعراض، ونشر الفنت اليت ال حصر هلا، لتأكل األخضر واليابس. 
ال  مبا  الناس  وإشغال  والزراعة،  والتجارة  الصناعة  وإمهال  التعليم،  اضعاف   -
ينفعهم كالسياسة وكثرة اجلدال املنهي عنه، وترك أمور الدين والتقصري يف العبادة، 

واستخدام املساجد يف غري ما ُوضعت له
- استغالل أعداء الدين للمظـاهرات لتشويه صورة اإلسـالم أمام العـامل، ولتنفـري 

الناس من اإلسـالم واملسلمني. 
- التمكني للرويبضات يف كثري من أمور األمة، فصاروا يتحدثون عن مصري أمة 

أبكملها دون وعي أو فهم، مع تقزمي دور العلماء وأهل الفضل 
1  - سورة قريش 4
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- فتح الباب على مصراعيه لالختالط بني النساء والرجال ولتلويث فطرة املرأة 
َمن  َمع  وَتُسب  وُتَصِفق  وَتِصيح  املظاهرات  يف  وتشارك  بيتها  من  لتخرج  املسلمة 

َيُسُبون، وتَبِـيت يف غري بيتها
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اخلامتة

بعد هذه الدراسة يف أحاديث السمع والطاعة لويل األمر - واليت أرجو هللا أن 
تكون نفعة - أمكن الوصول للنتائج التالية:

1- ورد يف هذه املسألة أكثر من مائة حديث مرفوعة صحيحة، عدا عن اآلاثر 
الرابنيني، وهذا إمنا يدل على  العلماء  املوقوفة على الصحابة والتابعني، وأقوال 
الفرد  يتعدى  فيها  الفردي  اخلطأ  أثر  لكون  املسألة  هبذه  الشريعة  اهتمام  ِعظم 
إىل األمة كلها، فكأن النب صلى هللا عليه وسلم تنبأ مبا يكون حوهلا من جدل 
وصخب وعناد وعدم امتثال بشبه وحجج واهية، فكان هذا االهتمام النبوي 
الكبري هبا لدرجة أننا لو قارن ما ورد فيها من أحاديث وآاثر واقوال للعلماء قدميا 
وحديثا أبي مسألة أخرى من مسائل أصول الدين فسنجد أهنا - غالبا - األكثر 

حظا واهتماما
2- تعرضت هذه املسألة للكثري من اجلدل واملراء بجج ضعيفة، وشبه فارغة، مما 
أدى إىل اضطراِب كثرٍي من طالب العلم والعامة يف نظرهتم هلذه املسألة احملكمة، 
فكان - لزاما - على أهل العلم وطالبه الكشف عن تلك الشبه واجلواب عنها 
مبا يزيل اللبس ويرفع اخللط، إذ يعترب ذلك من أبرز واجباهتم، قال تعاىل: }َوِإَذ 
َورَاء  فـَنـََبُذوُه  َتْكُتُمونَُه  َواَل  لِلنَّاِس  لَتـُبـَيهّنـُنَُّه  اْلِكَتاَب  أُوتُواْ  الَِّذيَن  ِميثَاَق   ُ اللهّ َأَخَذ 

ظُُهورِِهْم َواْشتـََرْواْ ِبِه مَثَناً قَِلياًل فَِبْئَس َما َيْشتـَُرون{)1( 
النظر  غالبا - على  مبنية -  ُشبٌه  املسألة  أثريت حول هذه  اليت  الشبه  3- مجيع 
العقلي، والرأي املصلحي، وال مستند هلا من النص، أو هي ُشبٌه نتة عن اخللط 
بني أدلة الشرع فيها، بضرب بعضها ببعض، وابلتايل اسقاط بعضها، مع أنه 
من مسلمات العلم أن اجلمع بني األدلة مقدم على الرتجيح فضال عن اسقاط 

بعضها
1  - سورة آل عمران: 187
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4- مجيع هذه الُشبه ال تصمد أمام البحث العلمي املنضبط مبناهج احملدثني وأهل 
العلم، ألن أصحاهبا أحيان تدفعهم احلماسة أو العواطف لطرحها، مع أهنم لو 
كانوا من العارفني بقواعد هذا العلم وضوابطه لرتكوا أغلبها، بل لو أتملوها ابلنظر 

العقلي الرصني لوصلوا إىل خطاءها أو خطأ بعضها
5- أتكد لنا أن طاعة ويل األمر والسمع له الزمة واجبة، عدال كان أو ظاملا، ابذال 
للخري أو مستأثرا، وليس ذلك من ابب الذلة واخلنوع للظامل، بل هو من ابب 
تقدمي املصلحة العليا على الدنيا، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الشريعة حترمي الظلم 
الشريعة!!  من  تناقض  هو  فهل  الظامل،  األمر  ويل  طاعة  على  تؤكد  وبشاعته، 
معاذ هللا، بل هو النظر الشرعي املصلحي املنضبط ابلنص والربهان، ألن عيش 
اإلنسان مع أخذ بعض ماله أوىل من عيشه يف فنت ال ترتك له أمن وال أمان، وال 
أحبة وال خالن، بل ال ترتك له عيشا وال أوطان فيغدو مشردا طريدا أو مريضا 

جرحيا أو فاقدا حلِبه كسريا أو ميتا صريعا
6- طاعة ويل األمر ال تقتصر على الرب املطيع، بل هي حق له ما دام مسلما برا 
كان أو فاجرا، ويف ذلك دحض لشبهة من فسر بعض أحاديث السمع والطاعة 
أبهنا خاصة ابلسلطان الرب الذي وقع منه بعض اخللل، كأن يكون ظلمه خاص، 
لكنه ابجلملة عدٌل، والصواب ما ذكرته من أن الطاعة حق له واجبة على رعيته 

مهما كان حاله يف الصالح
7- ال يصح طاعة السلطان إذا أمر مبعصية هللا تعاىل ألن يف ذلك طاعة املخلوق 
يف معصية اخلالق سبحانه، لكن يلزم التفريق بني ما إذا أمر مبعصية وبني ما إذا 
وقع هو يف معصية، فإنه إن وقع يف معصية ومل يمر هبا أن ذلك ال يربر لنا ترك 
طاعته، بل هي معصية حياسب عليها، وليس لنا أن نقابل معصيته مبعصية مثلها
8- إذا أمر السلطان مبعصية هللا تبارك وتعاىل كأن يمر شخصا أبكل الراب أو مباشرة 
ظلم شخص بعينه فال طاعة له يف تلك املعصية، لكن ال يعين ذلك خلع طاعته 
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ابلعموم، بل املقصود نتنب تلك املعصية اليت أمر هبا، ونبقى على أصل الطاعة 
املشروعة له

9- من حقوق السلطان على رعيته النصيحة له، لكن ال تكون النصيحة إال وفق 
الضوابط الشرعية من لني القول وحسن الفعل، مع بذل احملبة العامة، والِسرية 
يف بذل النصيحة، ألن اإلنسان العاقل يلتمس لنصيحته كل السبل اليت تكفل 
قبول نصيحته، أما نشر العيوب على أعواد املنابر ويف أندية الناس فليس ذلك 

من النصيحة بل هو من الفضيحة، ورحم هللا من قال:
تعمدن بنصحك يف انفرادي..... وجنبين النصيحة يف اجلماعة
فإن النصح بني الناس نوع..... من التوبيخ ال أرضى استماعه
وإن خالفتين وعصيت قويل....... فال تزع إذا مل تعط طاعة

10- الدعاء لويل األمر دليل على اخلريية يف الراعي والرعية، وذلك أنه يدل على 
ُوٍد وآتلٍف بني الطرفني وإن وقع من بعضهما خلل أو ظُلم أو تقصري، وهذا هو 
عني العقل، إذ ليس من الفهم والوعي أن تدعو على سلطانك وأنت ترجو خريه 

وبره، وما يدري اإلنسان إذا مات سلطانه ما يكون بعده
دعوت على عمرو فمات فسرن........فلما أتى زيد بكيُت على عمرو

11- انتشار األلفة بني الراعي والرعية سبب لقوة األمة ووحدهتا، وانتشار اخلري بني 
وخمزوهنا،  انتاجها  وكثرة  نظامها،  واستقرار  أمنها،  الستتباب  وطريقا  صفوفها، 
وسببا لعظيم أجرها ورفعتها، وارهااب لعدوها، فال أحب للعدو من الفرقة، وال 
أرغب له من التفرقة فإنه من أعظم أسلحته وأمضاها تبعا لقاعدته العدوانية »فرق 

تسد«
12- أتكد ابلدليل الساطع والربهان الالمع أن التحزب هو عني التشتت، األمر 
فواقع  فرحون،  لديهم  مبا  حزب  شيعا كل  جمهودها  ويبعثر  األمة  يفرق  الذي 
والئهم  وعن  بينهم،  فيما  وتدابرهم  تناحرهم  عن  لنا  يكشف  اليوم  األحزاب 
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الضيقة، يف  مبادئه احلزبية  الواحد وعلى أساس  أفراد حزهبم  فيما بني  وتقارهبم 
حني أن الواجب الشرعي يفرض على اجلميع أن يكون الوالء للدين واحملبة لعموم 

املسلمني والنصرة إلمام املسلمني
األمن  حتقيق  السلطان  مهمة  أن  وذلك  صحيحة:  شرعية  املتغلب  إمامة   -14
الرضا  الواجب  بل  عنه،  ينزع  فال  ذلك  حتقق  فإذا  الناس،  وقيادة  واالستقرار 
واالنقياد، ألنه لو فُتح الباب إبابحة اخلروج على املتغلب ملا استقر الناس وملا 

صلح عيشهم ولقطعت سبل معاشهم وانتهكت حرماهتم وأهرقت دماؤهم
15- حرمة اخلروج على السلطان ابلقول أو الفعل ما دام مسلما، ملا سبق بيانه من 
أن بقاء السلطان ولو كان جائرا خري من الفتنة اليت ال تبقي وال تذر، فيتحول 

عيش الناس شر وبالء، واستقراهم تشرذم وهباء، والعاقل من اتعظ بغريه
16- إذا ثبت كفر احلاكم جاز لألمة اخلروج عليه إذا أتكد لدى أهل العلم رجحان 
املصلحة يف عزله، لكن ذلك ال يصح إال بتوفر شروط اخلروج األخرى كالقدرة 

املادية واملعنوية، وصحة القصد وحسن القيادة
وهللا أعلم وأحكم
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قائمة املراجع

والنشر 	  للطباعة  دار خضر  املقدسي،  الدين  ضياء  املختارة،  األحاديث   -
 - 1410:1420هـ  الثالثة  األوىل:  الطبعة:  لبنان،   - بريوت   - والتوزيع 

1990:2000م 
- إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، املؤلف: حممد نصر الدين 	 

بريوت،   - اإلسالمي  املكتب  الناشر:  الشاويش،  زهري  إشراف:  األلبان، 
الطبعة: الثانية 1405ه- 1985م

 - أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، املؤلف: حممد األمني بن حممد 	 
 - بريوت  والتوزيع  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  الناشر:  الشنقيطي،  املختار 

لبنان، عام النشر: 1415ه- 1995م
- االعتصام، املؤلف: إبراهيم بن موسى الشهري ابلشاطب، حتقيق: سليم بن 	 

الناشر: دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: األوىل، 1412هـ  عيد اهلاليل، 
- 1992م

اإلمساعيلي، 	  إبراهيم  بن  أمحد  بكر  أبو  املؤلف:  احلديث،  أئمة  اعتقاد   -
الريض،   - العاصمة  دار  الناشر:  اخلميس،  الرمحن  عبد  بن  حممد  احملقق: 

الطبعة: األوىل، 1412هـ
قليج، 	  بن  مغلطاي  املؤلف:  الرجال،  أمساء  يف  الكمال  هتذيب  إكمال   -

احملقق: أبو عبد الرمحن عادل بن حممد - أبو حممد أسامة بن إبراهيم، الناشر: 
الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، الطبعة: األوىل، 1422هـ   - 2001م

- البحر الزخار املعروف مبسند البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو البزار، مكتبة 	 
العلوم واحلكم - املدينة املنورة، مؤسسة علوم القرآن - بريوت، الطبعة: األوىل 
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1409:1430هـ - 1988:2009م
- اتريخ دمشق، املؤلف: أبو القاسم علي بن احلسن املعروف اببن عساكر، 	 

احملقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
عام النشر: 1415ه- 1995م

حممد 	  فهيم  حققه:  زيد(،  )وامسه  شبة  بن  عمر  املؤلف:  املدينة،  اتريخ   -
شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب حممود أمحد - جدة، 1399هـ

- حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، املؤلف: أبو العال حممد عبد الرمحن 	 
املباركفورى، الناشر: دار الكتب العلمية - بريوت

العسقالن، 	  أبو الفضل أمحد بن علي حجر  التهذيب، املؤلف:  - تقريب 
احملقق: حممد عوامة، الناشر: دار الرشيد - سوري، الطبعة: األوىل، 1406 

1986 -
- التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل، املؤلف: عبد الرمحن بن حيىي 	 

املعلمي اليمان، مع خترجيات وتعليقات: حممد نصر الدين األلبان - زهري 
الشاويش - عبد الرزاق محزة، الناشر: املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، 

1406 هـ - 1986 م
- هتذيب التهذيب، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالن، 	 

الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة: الطبعة األوىل، 1326هـ
- هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، املؤلف: يوسف بن عبد الرمحن املزي، 	 

احملقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة: 
األوىل، 1400ه - 1980م

- اجلامع الكبري املعروف بسنن الرتمذي للمام أب عيسى حممد بن عيسى 	 
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الرتمذي، حتقيق بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي - بريوت 1998م
- اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 	 

وسننه وأيمه املعروف بصحيح البخاري للمام أب عبدهللا حممد بن إمساعيل 
الطبعة  النجاة،  طوق  دار  الناصر،  نصر  بن  زهري  حممد  حتقيق  البخاري، 

األوىل، 1422هـ
- اجلرح والتعديل، املؤلف: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد ابن أب حات، 	 

الناشر: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية - بيدر آابد الدكن - اهلند، دار 
إحياء الرتاث العرب - بريوت، الطبعة: األوىل، 1371ه-952م

الناشر: 	  - احلاوي للفتاوي، املؤلف: عبد الرمحن، جالل الدين السيوطي، 
دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت-لبنان، عام النشر: 1424ه- 2004 م

- الدرر السنية يف األجوبة النجدية، املؤلف: علماء ند األعالم، احملقق: 	 
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الطبعة: السادسة، 1417هـ/1996م

- رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب، املؤلف: أبو احلسن علي بن إمساعيل 	 
البحث  عمادة  الناشر:  اجلنيدي،  حممد  شاكر  عبد هللا  احملقق:  األشعري، 
العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: 

1413هـ
- الزهد، املؤلف: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل، وضع حواشيه: حممد 	 

عبد السالم شاهني، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: 
األوىل، 1420ه- 1999م

ل، احملقق: د. عطية الزهران، 	  - السنة، املؤلف: أبو بكر أمحد بن حممد اخَلالَّ
الناشر: دار الراية - الريض، الطبعة: األوىل، 1410هـ - 1989م
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- سنن ابن ماجه للمام أب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، شعيب األرنؤوط 	 
- عادل مرشد -حممَّد كامل قره بللي - َعبد اللهّطيف حرز هللا، دار الرسالة 

العاملية الطبعة األوىل، 1430هـ - 2009م
- سنن أب داود للمام أب داود سليمان بن األشعث السهِّجْستان، حتقيق 	 

شَعيب األرنؤوط - حَممَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة العاملية الطبعة: األوىل، 
1430هـ - 2009م، وطبعة دار الكتاب العرب ـ بريوت - لبنان

مؤسسة 	  الناشر:  الدارقطين،  عمر  بن  علي  احلسن  أبو  الدارقطين،  سنن   -
الرسالة - بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل 1424هـ - 2004م

- السنن الكربى، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، جملس دائرة 	 
 -  1352 األوىل  الطبعة:  اهلند،   - الدكن  آابد  بيدر  العمانية  املعارف 

1355هـ
- السنن الكربى، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، مؤسسة الرسالة 	 

- بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل 1421هـ - 2001م
األوىل 	  الطبعة:  والتوزيع،  للنشر  الصميعي  دار  منصور،  بن  سعيد  سنن   -

1414ه - 1993م، 1417هـ - 1997م، وطبعة الدار السلفية - اهلند 
1403هـ - 1982م

- شرح السنة، املؤلف: احلسن بن علي بن خلف الربهباري، احملقق: خالد بن 	 
قاسم الردادي أبو يسر، الناشر: مكتبة الغرابء األثرية، سنة النشر: 1414ه 

- 1993م
- شرح مشكل اآلاثر، املؤلف: أبو جعفر أمحد بن حممد املعروف ابلطحاوي، 	 

 - األوىل  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  األرنؤوط،  شعيب  حتقيق: 
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1415هـ، 1494م
- شرح معان اآلاثر، أبو جعفر الطحاوي، عامل الكتب - بريوت، الطبعة: 	 

لبنان،  الرسالة - بريوت -  األوىل 1414هـ - 1994م، وطبعة مؤسسة 
الطبعة: األوىل 1415هـ - 1994م

- الشريعة، املؤلف: أبو بكر حممد بن احلسني اآلُجرهِّيُّ، احملقق: الدكتور عبد 	 
هللا بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر: دار الوطن - الريض / السعودية، 

الطبعة: الثانية، 1420ه- 1999م
- مشائل النب صلى هللا عليه وسلم، حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي، دار 	 

الغرب اإلسالمي - بريوت - لبنان الطبعة: األوىل 2000م
- صحيح ابن حبان، حممد بن حبان الُبسيت، الناشر: مؤسسة الرسالة - 	 

بريوت - لبنان، الطبعة: الثانية 1414هـ - 1993م
- صحيح ابن خزمية، أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، دار امليمان - 	 

الريض - السعودية، الطبعة: األوىل 1430هـ - 2009م
- صحيح اجلامع الصغري وزيداته، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد نصر الدين 	 

األلبان، الناشر: املكتب اإلسالمي
املعروف 	  املصري  بن حممد  أمحد  أبو جعفر  املؤلف:  الطحاوية،  العقيدة   -

املكتب  الناشر:  األلبان،  الدين  نصر  حممد  وتعليق:  شرح  ابلطحاوي، 
اإلسالمي - بريوت، الطبعة: الثانية، 1414هـ

حنبل، 	  بن  حممد  بن  أمحد  عبد هللا  أبو  املؤلف:  الرجال،  ومعرفة  العلل   -
احملقق: وصي هللا بن حممد عباس، الناشر: دار اخلان - الريض، الطبعة: 

الثانية، 1422ه- 201م
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- فتح الباري شرح صحيح البخاري، املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو 	 
الفضل العسقالن، الناشر: دار املعرفة - بريوت، 1379، رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 
حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

- فضائح الباطنية، املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، احملقق: عبد 	 
الرمحن بدوي، الناشر: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت

- الفوائد، املؤلف: أبو القاسم تام بن حممد الدمشقي، احملقق: محدي عبد 	 
اجمليد السلفي، الناشر: مكتبة الرشد - الريض، الطبعة: األوىل، 1412

الدين 	  حتقيق حممد نصر  عاصم،  أب  بن  بكر  أب  للمام  السنة  - كتاب 
األلبان، املكتب اإلسالمي - بريوت الطبعة األوىل، 1400ه

- الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر للمام أب بكر بن أب شيبة، دار 	 
القبلة - جدة - السعودية، مؤسسة علوم القرآن - دمشق - سوري، الطبعة: 

األوىل: 1427ه-2006م
- الكواكب النريات يف معرفة من الرواة الثقات، املؤلف: بركات بن أمحد 	 

ابن الكيال، احملقق: عبد القيوم عبد رب النب، الناشر: دار املأمون ـ بريوت، 
الطبعة: األوىل 1981م

- حكم اإلنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية، املؤلف: بكر 	 
أبو زيد، الناشر: دار احلرمني - القاهرة، الطبعة: األوىل:1426ه-2006م 

- ملعة االعتقاد، املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن الشهري 	 
والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  الناشر:  املقدسي،  قدامة  اببن 
واإلرشاد - اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1420هـ - 2000م
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- اجملتىب من السنن وهو السنن الصغرى املعروف بسنن النسائي للمام أب 	 
عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب 
املطبوعات اإلسالمية - حلب، الطبعة الثانية، 1406ه - 1986م، وطبعة 
لبنان األوىل 1428هـ -  للطباعة والنشر والتوزيع - بريوت -  املعرفة  دار 

2007م
- جممع الزوائد ومنبع الفوائد، املؤلف: أبو احلسن نور الدين علي بن أب بكر 	 

بن سليمان اهليثمي، احملقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، 
القاهرة، عام النشر: 1414هـ - 1994م

- اجملموع شرح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي(، املؤلف: أبو زكري 	 
حميي الدين حيىي بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر

- جمموع الفتاوى، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن 	 
تيمية احلران، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع امللك 
فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام 

النشر: 1416هـ/1995م
- حمنة اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي، 	 

احملقق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: هجر للطباعة والنشر، سنة 
النشر: 1407 - 1987، الطبعة: األوىل

- املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: عبد القادر بن أمحد 	 
بن بدران، احملقق: د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

- بريوت، الطبعة: الثانية، 1401ه
 	 - بريوت   - الرسالة  مؤسسة  الناشر:  السهِّجْستان،  داود  أبو  املراسيل،   -



67 أحاديث السمع والطاعة لوالة األمر، وأثرها في تحقيق األمن الفكري

لبنان، الطبعة: الثانية 1418هـ - 1998م
- املستدرك على الصحيحني، اإلمام احلافظ أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري، 	 

الناشر: دار املعرفة - بريوت - لبنان 
- مسند أب داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي، 	 

األوىل 1420هـ -  الطبعة:  والتوزيع- مصر،  والنشر  للطباعة  الناشر: جر 
1999م

- مسند أب يعلى املوصلي، دار املأمون للرتاث - دمشق - سوري، الطبعة: 	 
األوىل 1404:1410ه- 1984:1990م

- مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل، مجعية 	 
املكنز اإلسالمي- دار املنهاج الطبعة: األوىل 1431هـ - 2010م 

- مسند احلميدي، أبو بكر عبد هللا بن الزبري احلميدي، دار املأمون للرتاث 	 
- دمشق، دار املغين للنشر والتوزيع - الريض، الطبعة: الثانية 1423هـ - 

2002م
بـ )سنن الدارمي( للمام أب حممد عبد هللا بن 	  - مسند الدارمي املعروف 

دار  الداران،  أسد  سليم  حسني  حتقيق  السمرقندي،  التميمي  الرمحن  عبد 
املغين للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 1412هـ - 

2000م
رسول هللا صلى 	  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املختصر  الصحيح  املسند   -

هللا عليه وسلم للمام أب احلسني مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد 
الباقي، دار إحياء الرتاث العرب - بريوت

الرمحن 	  حبيب  حتقيق  مهام،  بن  الرزاق  عبد  بكر  أب  للمام  املصنف   -
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األعظمي اجمللس العلمي-اهلند، يطلب من: املكتب اإلسالمي - بريوت، 
الطبعة الثانية، 1403ه

- املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، ابن حجر العسقالن، الناشر: دار 	 
العاصمة، دار الغيث - الريض - السعودية، الطبعة: األوىل 1419:1420هـ 

- 1998:2000م
السالم، 	  عبد  الشيخ  املؤلف:  والسنة،  الكتاب  احلكام يف ضوء  معاملة   -

الناشر: مكتبة الرشيد - اململكة العربية السعودية، الطبعة السابعة، 1427ه 
- 2006م

- املعجم األوسط، سليمان بن أمحد الطربان، الناشر: دار احلرمني - القاهرة، 	 
الطبعة: األوىل 1415هـ - 1995م

- املعجم الصغري، سليمان بن أمحد الطربان، الناشر: املكتب اإلسالمي - 	 
بريوت، دار عمار - عمَّان، الطبعة: األوىل 1405هـ - 1985م

- املعجم الكبري، سليمان بن أمحد الطربان، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، أما 	 
األجزاء: )13، 14، 21( فهي بتحقيق فريق من الباحثني إبشراف: سعد 

بن عبد هللا احلميد، وخالد بن عبد الرمحن اجلريسي
- معرفة الصحابة، املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهان، حتقيق: 	 

عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، الريض، الطبعة: األوىل 
1419ه- 1998م

- املعرفة والتاريخ، املؤلف: يعقوب بن سفيان الفسوي، احملقق: أكرم ضياء 	 
1401هـ-  الثانية،  الطبعة:  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  العمري، 

1981م
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- املغين البن قدامة، املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد الشهري 	 
اببن قدامة املقدسي، الناشر: مكتبة القاهرة

الدين 	  أبو زكري حميي  املؤلف:  بن احلجاج،  املنهاج شرح صحيح مسلم   -
حيىي بن شرف النووي، الناشر: دار إحياء الرتاث العرب - بريوت، الطبعة: 

الثانية، 1392
- املنتخب من مسند عبد بن محيد، عامل الكتب - بريوت، مكتبة النهضة 	 

العربية، الطبعة: األوىل 1408هـ - 1988م
- املنتقى من السنن املسندة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابن اجلارود 	 

األوىل  الطبعة:  القاهرة،   - والتوزيع  والنشر  للطبع  التقوى  دار  النيسابوري، 
1428هـ - 2007م

- املوطأ للمام مالك بن أنس، حتقيق حممد مصطفى األعظمي -مؤسسة 	 
زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية - أبو ظب - اإلمارات، 

الطبعة األوىل، 1425هـ - 2004م
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بسم هللا الرمحن الرحيم

مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين، وبعد:

فإن هللا سبحانه وتعاىل من رمحته خبلقه وحكمته يف أفعاله أن أمر بتنصيب األمراء 
على الناس، ووالة يقومون مبصاحلهم، وقد قال النب : »إذا خرج ثالثٌة يف َسَفٍر 

فـَْليـَُؤمهُّروا أحَدهم«)1(.

وإذا كان هذا األمر يف ثالثة خرجوا يف سفر وهم ليسوا يف دار إقامة، مع ما يف 
السفر من االنشغال ملشقته، أمر النب  أبن ينصبوا أحدهم، فكيف لو كانوا يف 
دار إقامة! ولعل احلكمة يف ذلك ملا ُجِبلت عليه النفوس من الشقاق واخلالف، ففي 
حال اإلقامة والظعن  ملا فيهما من الدعة والراحة أوىل أن ينصب الناس أمرياً عليه.

تواترت  وقد  والطاعة،  ابلسمع  إال  معلوم  هو  يستقيم كما  ال  األمري  وتنصيب 
النصوص الشرعية يف هذا.

وويل األمر بشر يعرتيه ما يعرتي البشر من النقص والتقصري، فقد تبدر منه أشياء 
خمالفة للشرع.

 فما دور الناس ومن يتسم ابلعلم ُتاه هذه املخالفة؟
وقد وردت بعض األحاديث واآلاثر الصحيحة اليت يفيد ظاهرها جواز اإلنكار 
على والة األمر عالنيًة، وللعلماء فيها مذاهب وأقوال، فأردُت أن أمجع هذه النصوص 

وأدرسها.
وهو  حديثية،  دراسة  واآلاثر  األحاديث  تلك  دراسة  حول  يدور  البحث  فهذا 

من حديث أب هريرة: أخرجه: أبو داود )36/3، رقم 2609(. قال الشيخ األلبان: ) صحيح ( يف صحيح اجلامع   1
.)51/1(
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يدخل حتت احملور الثان بعنوان: »السمع والطاعة لوالة األمر«.
واهلدف من هذا البحث تلية ما تضمنته هذه األحاديث واآلاثر وبيان ما قاله 
أهل العلم رمحهم هللا فيها من حيث القبول والرد، وتوضيح أن استدالل من رأى 
مشروعية اإلنكار على والة األمر عالنيًة يف غيبته وعدم حضوره هبذه النصوص غري 
صواب هبذا التعميم الذي ذهبوا إليه، فقد نزلوها على غري منزلتها اليت جاءت يف 

ضوء سياقها، وأهنم محهّلوا النصوص ما ال حتتمل، فوسهّعوا دائرهتا.
كما أهنم مل يراعوا ما راعته النصوص الشرعية اليت استدلوا هبا على جواز اإلنكار 

عالنية بني والة األمر وعامة الناس، فساووا بينهم.
كما أهنم مل جيمعوا النصوص الواردة يف هذا الباب حىت تكتمل الصورة ويظهر 

صواب الفهم من خطئه.

أمهية املوضوع:

1- وجود كثري من الدعاة وبعض املنتسبني للعلم الذين يشيعون جواز اإلنكار على 
والة األمر عالنيًة.

2- اخللط الظاهر عندهم والتحكم غري الالئق يف النصوص.
3- أخذهم لبعض ما ورد يف هذه املسألة وتركهم ما خالف رأيهم من النصوص 

الشرعية.
4- عدم فهمهم للمقصود من مشروعية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وملاذا 

شرع.
5- عدم مراعاة السابق ذكرهم لكالم أهل العلم يف أن اإلنكار عالنية يفرق فيه بني 

ويل األمر وبني عامة الناس. 
6- عدم مراعاهتم للنصوص الشرعية ومجعهم ملا ورد يف هذا الباب.

7- عدم مراعاهتم لضوابط االستدالل.
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أسباب اختيار املوضوع:

تنزيل بعض الدعاة وبعض طلبة العلم ملا ورد يف بعض النصوص الشرعية على 
جواز اإلنكار على ويل األمر. 

حتميل كثري من الدعاة وبعض طلبة العلم لتلك النصوص ما ال حتتمله.
جعلهم مسألة اإلنكار على والة األمر عالنية أصاًل من أصول الدين الذي ينبغي 

أن يشاع بني الناس.
ما يرتتب على هذه املسألة من انتشار وتوسع دائرة اإلنكار على ويل األمر عرب 

مواقع التواصل االجتماعي لكل الناس.
مكانته؛  وإضعاف  األمر  ويل  هليبة  تقليل  من  اإلنكار  مسألة  على  يرتتب  ما 

لتسهيل عدم االنصياع ألوامره واخلروج عليه.

الدراسات السابقة:

العلين على  وهناك دراسة واحدة مستقلة وقفت عليها وهي بعنوان: »اإلنكار 
أئمة املسلمني وبيان أثره على مجاعة املسلمني«، لـــ د. ماهر بن عبد الرحيم خوجه، 
تعرض الدكتور -وفقه هللا- هلذه املسألة يف  رسالته  اليت تقع يف )60( ورقة، وقد 

حتدَّث فيه كما هو مالحظ يف العنوان على مسألتني ومها: 
اإلنكار العلين على أئمة املسلمني، من صــ29 إىل صــ44. 

بيان أثره على مجاعة املسلمني، من صــ45 إىل صــ48، وختلل هذه الصفحات 
أثر اإلنكار العملي. وكان على وجه االختصار.

وقد وجدُت فيها تقصرياً من جانبني:

عدم تتبع األحاديث الواردة يف هذه املسألة.
وعدم دراستها دراسة حديثية.



75 اإلنكار على الوالة دراسة حديثية 

4- عدم التعرض حلديث ابن مسعود ، وبيان اختالف الروايت فيه، وهو من 
أقوى األدلة اليت استدل هبا من يرى جواز اإلنكار العلين على والة األمر.

لدراسة  تتعرض  مل  األمر  والة  ومتنوعة يف حقوق  عامة  أخرى  دراسات  وهناك 
تفصيلية هلذه األحاديث، ال يتسع املقام لذكرها واحلديث عنها.

تساؤالت البحث:

هل يف النصوص الشرعية ما يدل على جواز اإلنكار عالنية على والة األمر؟
هل يدخل اإلنكار عالنية على والة األمر يف قوله : »من رأي منكم منكراً 

...« احلديث؟
هل ثبت عن الصحابة  أو من بعدهم رمحهم هللا جواز اإلنكار على والة األمر 

عالنية سواء بضرته أم بغيبته؟ 
عمل  أو  الشرعية  النصوص  يف  عالنية  اإلنكار  جواز  يفيد  ما  هناك  وإذا كان 

الصحابة  فكيف يكون اجلمع بينها؟
هل يعامل ويل األمر إذا صدرت منه معصية معاملة غريه من عامة الناس أو له 

خصوصية يف اإلنكار؟

مشكلة البحث:

ذكر أهم النصوص اليت استدل هبا من رأى جواز اإلنكار عالنيًة على والة األمر 
ودراستها دراسة حديثية.

حدود البحث:

مجع أهم النصوص الواردة يف هذه املسألة اليت تفيد جواز اإلنكار، واليت تنع من 
ذلك ودراستها.

فقد وردت بعض األحاديث واآلاثر الصحيحة اليت يفيد ظاهرها منع اإلنكار 
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على والة األمر عالنيًة، ونصوص أخرى تفيد جواز اإلنكار، فكيف يكون التوفيق 
بينها؟ 

املنهج املتبع:

املنهج االستقرائي والتحليلي.
ويُقصد ابملنهج االستقرائي تتبع النصوص الواردة يف هذه املسألة.

والرد،  القبول  حيث  من  النصوص  هذه  على  احلكم  التحليلي  ابملنهج  ويُقصد 
والنظر يف صحة االستدالل هبا، ومناقشة أدلة الفريقني.

وأما ما يتعلق بتخريج األحاديث واآلاثر فكان العمل على النحو التايل:
تتبعت هذه األدلة من الفريقني وتوسعت قلياًل يف احلكم على األحاديث املرفوعة؛ 

ألن احلجة إمنا تكون يف الكتاب والسنة.
وأما آاثر الصحابة  فلم أتوسع يف تتبع طرقها واحلكم عليها.

وعزوت األحاديث إىل مظاهنا بذكر اجلزء والصفحة ورقم احلديث.
ما  إال  االختصار،  وجه  على  ورجاهلا  األحاديث  حول  العلم  أهل  أذكر كالم 

يقتضيه املقام من التوسع قلياًل.
استوجب البحث بعض التكرار يف ذكر بعض األدلة وأقوال العلماء رمحهم هللا 

تعاىل.

خطة البحث:

قسمت البحث إىل مقدمة وتهيد ومخسة مباحث وخاتة.
له،  السابقة  والدراسات  اختياره،  وأسباب  املوضوع  أمهية  فيها:  ذكرُت  املقدمة 

وتساؤالت البحث وحدوده ومشكلته واملنهج املتبع فيه وخطته.
تهيد، وفيه: أمهية السمع والطاعة لوالة األمر .
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املبحث األول: حكم السمع والطاعة لوالة األمر واألدلة على ذلك.
املبحث الثاين: عناية احملدثني هبذا اجلانب.

املبحث الثالث: أدلة املانعني من اإلنكار عالنيًة. 
املبحث الرابع: أدلة اجمليزين لألنكار على والة األمر عالنيًة.

املبحث اخلامس: املناقشة  لألدلة والرتجيح بينها، وفيه ستة مطالب:
املطلب األول: حكم إنكار املنكر واملقصود من مشروعيته.

املطلب الثاين: تعامل النب  مع األخطاء واملنكرات الصادرة من الناس.
املطلب الثالث: التعامل مع ويل األمر فيما وقع منه من املنكرات.

املطلب الرابع: الفرق بني النصيحة واإلنكار.
املطلب اخلامس: يف درجة األحاديث اليت استدل هبا الفريقان من حيث القبول والرد.
املطلب السادس: يف مناقشة وجه االستدالل بتلك األدلة وفق قواعد االستدالل.

اخلامتة.

الفهارس العامة.
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متهيد: أمهية السمع والطاعة لوالة األمر:

تظهر هذه األمهية  من خالل تعريف العلماء للمامة أبهنا: ))ريسة اتمَّة وزعامة 
احلوزة،  متضمَّنها حفظ  والدنيا،  الدين  مهمَّات  والعامَّة يف  تتعلق ابخلاصَّة  عامَّة، 
ورعاية الراعية، وإقامة الدعوة ابحلجة والسيف، وكفُّ اجلنف واحليف، واالنتصاف 
للمظلومني من الظاملني، واستيفاء احلقوق من املمتنعني وإيفاؤها على املستحقني((

 .)1(

الدينية  الناس  حياة  تنتظم  أن  ميكن  فال  الدنيا.  وسياسة  الدين  حراسة  فهي: 
من حيث إقامة شعائر اإلسالم من الصلوات اخلمس واجلمع واألعياد ودفع الزكاة 
إال  بيضة اإلسالم  املظلوم وإقامة شعائر هللا وحراسة  الظلم عن  ملستحقيها، ودفع 
بوجود إمام يذعن الناس له فيسمع له ويطيعه. وهذا املعىن يف احلديث الذي رواه أبو 
هريرة  قال: مسعت رسول هللا  يقول: »من أطاعين فقد أطاع هللا، ومن عصان 
فقد عصى هللا، ومن يطع األمري فقد أطاعين، ومن يعص األمري فقد عصان، وإمنا 
اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى هللا وعدل، فإن له بذلك أجراً، 

وإن قال بغريه؛ فإن عليه منه«)2(.

قال النووي رمحه هللا: قوله : »اإلمام جنة« أي كالسرت؛ ألنه مينع العدو من 
أذى املسلمني، ومينع الناس بعضهم من بعض، وحيمي بيضة اإلسالم، ويتقيه الناس، 
وخيافون سطوته، ومعىن »يقاتل من ورائه« أي يقاتل معه الكفار والبغاة واخلوارج 

وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا)3(.

1  غياث األمم يف التياث الظلم إلمام احلرمني )ص: 22(.
2  أخرجه البخاري )50/4، رقم 2957(، ومسلم )1471/3، رقم 1841(.

3  شرح النووي على مسلم )230/12(.
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أمر  ))نظام  الشافعي:  الَقْلعي  احلسن  بن  علي  بن  حممد  هللا  عبد  أبو  قال 
بوجوب  نقل  مل  ولو  موجود،  إبمام  إال  ذلك  حيصل  وال  مقصود،  والدنيا  الدين 
 اإلمامة ألدى ذلك إىل دوام االختالف واهلرج إىل يوم القيامة، ولو مل يكن للناس 

إمام مطاع النثلم شرف اإلسالم وضاع.
ولو مل يكن لألمة إمام قاهر لتعطلت احملاريب واملناظر وانقطعت السبل للوارد 

والصادر.
ولو خال عصر من إمام لتعطلت فيه األحكام وضاعت األيتام ومل حيج البيت 

احلرام.
ولوال األئمة والقضاة والسالطني والوالة ملا نكحت األيمى، وال كفلت اليتامى.

احلديث:  ويف  بعضا  بعضهم  وألكل  فوضى،  الناس  لكانت  السلطان  ولوال 
))السلطان ظل هللا يف األرض يوي إليه كل مظلوم(()1(.

 : تعظيم أمر السلطان؛ فقال عثمان  وهلذا جاء عن السلف من الصحابة
))ما يزع هللا ابلسلطان أكثر مما يزع ابلقرآن(()2(.

 ومعىن ) يزع ( أي مينع هللا به ظلم الظامل، ويكف شره عن املظلومني، ويردع كل 
من حياول ظلم اآلخرين.

عن  أبحدمها  غىن  ال  أخوان،  والدين  ))امللك   : طالب  أب  بن  علي  وقال 
اآلخر، فالدهّين أهّس، وامللك حارس فما مل يكن له أس فمهدوم، وما مل يكن له حارس 

فضائع(()3(.
وقالوا: ))الدين والسلطان توأمان(()4(.

وكان اإلمام الكبري عبد هللا بن املبارك يقول:
1  هتذيب الريسة وترتيب السياسة حملمد بن علي الَقْلعي الشافعي )ص: 94-95(، واحلديث سيأت خترجيه يف املبحث 

الثالث: أدلة املانعني من اإلنكار عالنيًة )ص:22(.
2  ُيروى عن عثمان بن عفان t أخرجه ابن عبد البر في التمهيد وهو بالغ عن مالك )118/1(.

3  هبجة اجملالس وأنس اجملالس البن عبد الرب )ص: 70(
4  إحياء علوم الدين للغزايل )104/4(، بدائع السلك يف طبائع امللك حملمد بن علي ابن األزرق ) ص: 106(. 
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إن امرؤ ليس يف ديين لغامزة       لني ولست على اإلسالم طعان
هللا يـدفـع ابلسلطـان معضـلـــة       عن ديننا رمحة منه ورضوان
لـوال االئمة مل تـأمن لنـا سبـل       وكان أضعفنا هنبا القوان )1(

قوهتم وشوكتهم كبرية؛  أمرهم كانت  املسلمون جمتمعني حول ويل  ما كان  وكل 
فهاهبم أعداؤهم ومل يطمعوا فيهم كما يف قوله تعاىل: )َواَل تـََناَزُعوا فـَتـَْفَشُلوا َوَتْذَهَب 

رحُِيُكْم( ]األنفال: 46[.
وكلما ضعف التفاف الرعية حول راعيهم كلما طمع فيهم األعداء ووجدوا فرصة 
ساحنة إلشعال الفنت ولرتويج األفكار املنحرفة يف بالد املسلمني من اإلحلاد والتفكك 
والضياع اخللقي واألخالقي وانتشار املخدرات وما إىل ذلك من املصائب اليت رأيناها 

ترتبت على ضعف ويل األمر بسبب انشغاله مبثريي الفنت الداخلية للخروج عليه.
قال الطرطوشي: ))الطاعة تؤلف مشل الدين وتنظم أمور املسلمني. عصيان 
األئمة يهدم أركان امللة. أوىل الناس بطاعة السلطان ومناصحته أهل الدين والنعم 
واملروءات، إذ ال يقوم الدين إال ابلسلطان وال تكون النعم واحلرم حمفوظة إال به. 
الطاعة مالك الدين. الطاعة معاقد السالمة وأرفع منازل السعادة، والطريقة املثلى 
والعروة الوثقى وقوام األمة، وقيام السنة بطاعة األئمة. الطاعة عصمة من كل فتنة 
وناة من كل شبهة. طاعة األئمة عصمة ملن جلأ إليها وحرز ملن دخل فيها. ليس 
للرعية أن تعرتض على األئمة يف تدبريها وإن سولت هلا أنفسها، بل عليها االنقياد 
وعلى األئمة االجتهاد. ابلطاعة تقوم احلدود تقوم احلدود وتؤدى الفرائض، وحتقن 

الدماء وأتمن السبل. اإلمامة عصمة للعباد وحياة للبالد(()2(.
املبحث األول: حكم السمع والطاعة لوالة األمر واألدلة على ذلك.

دل القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الصحيحة على وجوب السمع والطاعة لوالة 

1  اتريخ اإلسالم للذهب )241/12( سري أعالم النبالء  للذهب )413/8(.
2  سراج امللوك )ص: 59(
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األمر وإن فسقوا أو جاروا أو ظلموا وعلى هذا أمجع علماء املسلمني.
فمن نصوص الكتاب الكرمي قوله : )َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّ َوَأِطيُعوا 
الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم( ]النساء: 59[. قال ابن جرير الطربي : »فإذ كان 
معلوًما أنه ال طاعة واجبة ألحد غري هللا أو رسوله أو إمام عادل، وكان هللا قد أمر 
بقوله: )َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم( ]النساء: 
59[: بطاعة َذِوي أمرن كان معلوًما أن الذين أمَر بطاعتهم تعاىل ذكره من ذوي 
أمرن، هم األئمة ومن ولَّْوه املسلمني، دون غريهم من الناس، وإن كان فرًضا القبول 
من كل من أمر برتك معصية هللا ودعا إىل طاعة هللا، وأنه ال طاعة تب ألحد فيما 
أمر وهنى فيما مل تقم حجة وجوبه، إال لألئمة الذين ألزم هللا عباده طاعتهم فيما أمروا 
به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعيهّة، فإن على من أَمَّروه بذلك طاعتهم، وكذلك 
يف كل ما مل يكن هلل معصية، وإذ كان ذلك كذلك، كان معلوًما بذلك صحة ما 

اخرتن من التأويل دون غريه.«)1(هـ.
وأما األحاديث يف هذا الباب فكثرية جدا وتبلغ بكثرهتا مبلغ التواتر املعنوي، ويف 

السنة دالئل كثرية يف وجوب السمع والطاعة، منها:
أن النب  جعل طاعة األمري من طاعته ومعصية األمري من معصيته  كما 
يف حديث أب هريرة  قال: إن رسول هللا ، قال: »من أطاعين فقد أطاع هللا، 
ومن عصان فقد عصى هللا، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن عصى أمريي فقد 

عصان«)2(.
أهنا تب طاعته ولو استأثر ابلدنيا علينا، فعن وائل احلضرمي  قال: سأل 
سلمة بن يزيد اجلعفي رسول هللا ، فقال: ي نب هللا، أرأيت إن قامت علينا أمراء 
يسألون حقهم ومينعون حقنا، فما أتمرن؟ فأعرض عنه، مث سأله، فأعرض عنه، مث 

1  جامع البيان للطربي )7/ 184(.
2  أخرجه البخاري )61/9، رقم 7137(، و مسلم )1466/3، رقم 1835(.
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سأله يف الثانية أو يف الثالثة، فجذبه األشعث بن قيس، وقال: »امسعوا وأطيعوا، فإمنا 
عليهم ما محلوا، وعليكم ما محلتم«)1(.

وأننا سنرى ظهور األثرة واملنكرات، فعبد هللا بن مسعود  قال: قال لنا رسول 
هللا : »إنكم سرتون بعدي أثرة وأمورا تنكروهنا« قالوا: فما أتمرن ي رسول هللا؟ 

قال: »أدوا إليهم حقهم، وسلوا هللا حقكم«)2(.
وعن ابن عباس، عن النب ، قال: »من كره من أمريه شيئا فليصرب، فإنه من 

خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية«)3(.
ويف لفظ عنه، عن النب ، قال: »من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه؛ 

فإنه من فارق اجلماعة شرباً فمات، إال مات ميتًة جاهليًة«)4(.
بل ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما يف حديث حذيفة بن اليمان : »يكون 
بعدي أئمة ال يهتدون هبداي، وال يستنون بسنيت، وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب 
الشياطني يف جثمان إنس«، قال: قلت: كيف أصنع ي رسول هللا، إن أدركت ذلك؟ 

قال: »تسمع وتطيع لألمري، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فامسع وأطع«)5(.
ويف هذا من رسول هللا  تنبيه على ما ُجبلت عليه نفوس والة األمر يغلب 
على االستئثار ابملال دون الناس، بل والتعسف يف رعيتهم، ومع هذا أوجب السمع 

والطاعة للراعي على رعيته.
ومن دالئل األمر ابلسمع والطاعة:

األمر بوجوب بيعتهم وحترمي اخلروج عليهم، جاء عبد هللا بن عمر إىل عبد هللا بن 
مطيع حني كان من أمر احلرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا ألب عبد 
الرمحن وسادة، فقال: إن مل آتك ألجلس، أتيتك ألحدثك حديثا مسعت رسول هللا 

1  أخرجه مسلم )3/ 1474( رقم )1846( 
2  أخرجه البخاري )47/9، رقم 7052(.

3  أخرجه البخاري )9/ 47رقم7053(و مسلم )3/ 1477(رقم )1849(
4  أخرجه البخاري )9/ 47رقم7054(

5  أخرجه مسلم )3/ 1476( رقم )1847(
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 يقوله: مسعت رسول هللا  يقول: »من خلع يدا من طاعة، لقي هللا يوم القيامة 
ال حجة له)1(، ومن مات وليس يف عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية«)2(.

وحفاظا على وحدة األمة، وحقنا للدماء أمر رسول هللا  عند تنازع النَّاس على 
السلطة ابلوقوف مع اخلليفة األول، فقال : »إذا بُوِيَع خِلَِليَفتـنَْيِ؛ فَاقـْتـُُلوا اآلَخَر 

منهما«)3(.
دنيوية  مثرات  رتب  أنه  األمر  لوالة  والطاعة  السمع  أبمر  الشارع  اهتمام  ومن 
وأخروية على السمع والطاعة، فقال النب : »اتقوا هللا وَصلُّوا مَخَْسكم وُصوموا 

شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنَة ربكم«)4(.
وأما إمجاع العلماء على وجوب السمع والطاعة:

أمري  ،ومُسَّي  خليفة  ابلسيف حىت صار  غلبهم  ))ومن   : أمْحَُد  اإلَماُم  فقال 
املؤمنني ال حيل ألحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً عليه، براً كان 

أو فاجراً(()5(.
وقال املهلب  يف شرحه بعض األحاديث السابقة: ))هذا يدل على وجوب 
طاعة السلطان وجواًب جممال؛ ألن يف ذلك طاعة هللا وطاعة رسوله، فمن ائتمر لطاعة 
أوىل األمر ألمر هللا ورسوله بذلك فطاعتهم واجبة فيما رأوه من وجوه الصالح حىت 
فيه وطلب اخلروج عن  تلزمهم طاعتهم  أنه معصية هلل مل  إذا خرجوا إىل ما يشك 

طاعتهم بغري مواجهة يف اخلالف(( )6(.
وقال ابن بطال : ))وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب 

1  أي ال حجة له يف فعله وال عذر له ينفعه
2  أخرجه مسلم )3/ 1478( رقم )1851(
أخرجه مسلم )1480/3، رقم 1853(.   3

واحلاكم   )4563 رقم   ،426/10( حبان  وابن  صحيح.  حسن  وقال:   )616 رقم   ،516/2( الرتمذي  أخرجه   4
)646/1، رقم 1741(، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهب. وصححه األلبان يف السلسلة . الصحيحة 

برقم) 865(.
األحكام السلطانية ألب يعلى الفراء )ص: 20و23(  5

شرح صحيح البخاري البن بطال )209/8(.  6
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واجلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني 
الدمهاء وحجتهم هذا اخلرب وغريه مما يساعده(()1(.

وقال أبو احلسن األشعري : ))وأمجعوا على السمع والطاعة ألئمة املسلمني 
وعلى أن كل من ويل شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر 
ال يلزم اخلروج عليهم ابلسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، وحيج 
معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم اجلمع واألعياد(()2(.

وقال النووي : ))أمجع العلماء على وجوهبا يف غري معصية وعلى حترميها يف 
املعصية نقل اإلمجاع على هذا القاضي(()3(.

وقال النووي أيضاً : ))أمجع العلماء على وجوب طاعة األمراء يف غري معصية((
 .)4(

املبحث الثاين: عناية احملدثني هبذا اجلانب.

الناس وينقادوا،  له  أمر يذعن  الناس ال تستقيم إال بوجود ويل  ملا كانت حياة 
اهتمت الشريعة اإلسالمية هبذا اجلانب وتواترت النصوص من السنة النبوية بذلك، 

اعتىن علماء احلديث به كذلك ا، ومن صورها األقسام اآلتية:

القسم األول: أتليف رسائل مفردة مسندة يف هذا، مثل: احلافظ التربيزي وهو 
أبو اخلري )ت: 636ه( واسم مؤلفه: النصيحة للراعي والرعية من األحاديث النبوية 

واآلاثر املروية.

القسم الثاين: إفراد كتب يف مصنفاهتم يف كتب احلديث ابسم كتاب اإلمارة أو 

فتح الباري البن حجر )13/ 7(.  1
رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب )ص: 169-168(.  2

شرح النووي على مسلم )12/ 222(.  3
املصدر السابق )222/12( .  4
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اجلهاد أو السهّرَي، أو قتال أهل البغي، وهو على أنواع:

النوع األول: من أخرج هذه األحاديث حتت  كتاب اإلمارة، وعلى هذا مجاعة 
من أهل العلم رمحهم هللا تعاىل، فمنهم:

1- اإلمام مسلم يف صحيحه، وهو الباب الثالث والثالثون.
2- أبود داود، قال ابن كثري:أحاديث اجلهاد حديث فيه أثر عن عمر يف استحباب 

اإلكثار من الغزو، ذكره أبو داود يف كتاب اإلمارة)1(.
3- أبو حممد احلارث بن حممد بن داهر التميمي البغدادي اخلصيب املعروف اببن 

أب أسامة )املتوىف: 282هـ( بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث.
4- البغوي حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي 
الشافعي )املتوىف: 516هـ(، يف كتابه شرح السنة ابسم كتاب اإلمارة والقضاء)2(.

5- أبو احلسن نور الدين علي بن أب بكر بن سليمان اهليثمي )املتوىف: 807هـ( 
يف موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان)3(.

)املتوىف:  الدمشقي  البصري مث  القرشي  بن كثري  بن عمر  إمساعيل  الفداء  أبو   -6
بن  عمر  أب حفص  املؤمنني  أمري  مسند  بعنوان  الفاروق  مسند  يف  774هـ(، 

اخلطاب  وأقواله على أبواب العلم.

النوع الثاين: من أخرج هذه األحاديث حتت كتاب اجلهاد، وعلى هذا مجاعة من 
أهل العلم رمحهم هللا تعاىل، فمنهم:

1- اإلمام مالك بن أنس يف كتابه املوطأ؛ حيث ذكر عدة أبواب تتعلق ابلسلطان 

مسند الفاروق البن كثري )461/2( هكذا نص احلافظ ابن كثري رمحه هللا فلعلها يف نسخة من نسخ أب داود، أما يف   1
املطبوع فليس هناك كتاب اإلمارة.

شرح السنة للبغوي )40/10(.  2
)ص: 369(.  3
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ضمن كتاب اجلهاد)1(، ابب البيعة على اجلهاد)2(.
2- البخاري يف صحيحه يف كتاب األحكام، ابب: كيف يبايع اإلمام الناس)3(، 
ابب بيعة األعراب)4(، ابب بيعة الصغري)5(، ابب من ابيع مث استقال البيعة)6(، 
ابب من ابيع رجال ال يبايعه إال للدنيا)7(، ابب بيعة النساء)8(، ابب من نكث 

بيعة)9(، ابب االستخالف)10(.
3- حممد بن يزيد ابن ماجه يف كتابه السنن؛ حيث ذكر عدة أبواب تتعلق ابلسلطان 
ضمن كتاب اجلهاد، منها: ابب طاعة اإلمام)11(، ابب: ال طاعة يف معصية 

هللا)12(، ابب البيعة)13(، ابب الوفاء ابلبيعة)14(، ابب بيعة النساء)15(.

النوع الثالث: من أخرج هذه األحاديث حتت  كتاب السهّرَي، وعلى هذا مجاعة 
من أهل العلم رمحهم هللا تعاىل، فمنهم:

1- الرتمذي يف كتابه اجلامع الكبري قال: ابب ما جاء يف بيعة النب )16(، ابب 

موطأ مالك رواية أب مصعب الزهري )345/1(.  1
املصدر السابق )345/1(.  2
صحيح البخاري )77/9(.  3
املصدر السابق )79/9(.  4
املصدر السابق )79/9(.  5

املصدر السابق  )79/9(.  6

املصدر السابق  )79/9(.  7

املصدر السابق  )79/9(.  8

املصدر السابق  )80/9(.  9

املصدر السابق  )80/9(.  10
سنن ابن ماجه )120/4(.  11
املصدر السابق )121/4(.  12
املصدر السابق )124/4(.  13
املصدر السابق )126/4(.  14
املصدر السابق )128/4(.  15
سنن الرتمذي )201/3(.  16
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ما جاء يف نكث البيعة)1(، ابب ما جاء يف بيعة العبد)2(، ابب ما جاء يف بيعة 
النساء)3(.

2- وابن حبان يف صحيحه؛ حيث قال: كتاب السري ضمنه أبواب تتعلق ابلسلطان 
كقوله: ابب يف اخلالفة واإلمارة)4(، ابب بيعة األئمة وما يستحب هلم)5(، ابب 

طاعة األئمة)6(.

البيعة، وعلى هذا صنيع  الرابع: من أخرج هذه األحاديث حتت كتاب  النوع 
النسائي  يف كتابه السنن الكربى؛ حيث قال: كتاب البيعة)7(، البيعة على السمع 
والطاعة)8(، البيعة على أن ال ننازع األمر أهله)9(، البيعة على القول ابلعدل)10(، البيعة 
على القول ابحلق)11(، البيعة على األثرة)12(، البيعة على النصح لكل مسلم)13(، البيعة 
على أن ال نفر)14(، البيعة على املوت)15(، البيعة على إقام الصالة وإيتاء الزكاة)16(، 
البيعة على ترك عصيان  الناس)18(،  البيعة على ترك مسألة  البيعة على اجلهاد)17(، 

املصدر السابق )203/3(.  1

املصدر السابق )203/3(.  2

املصدر السابق )204/3(.  3
صحيح ابن حبان  م )331/10(.  4

املصدر السابق )411/10(.  5

املصدر السابق )420/10(.  6
السنن الكربى للنسائي )7/ 169(  7

املصدر السابق  )7/ 169(  8
املصدر السابق  )7/ 170(  9
املصدر السابق  )7/ 170(  10
املصدر السابق  )7/ 188(  11
املصدر السابق  )171/7(  12

املصدر السابق  )7/ 171(  13
املصدر السابق  )7/ 172(  14
املصدر السابق  )7/ 172(  15
املصدر السابق  )7/ 173(  16
املصدر السابق  )7/ 173(  17
املصدر السابق  )7/ 174(  18



اإلنكار على الوالة دراسة حديثية  88

فراق  على  البيعة  وفيما كره)3(،  أحب  فيما  البيعة  اهلجرة)2(،  على  البيعة  اإلمام)1(، 
املماليك)8(،  بيعة  الغالم)7(،  بيعة  عاهة)6(،  به  من  بيعة  النساء)5(،  بيعة  املشرك)4(، 
فأعطاه  إماما  ابيع  من  على  ما  ذكر  يستطيع)10(،  فيما  البيعة  البيعة)9(،  استقالة 
صفقة يده ومثرة قلبه)11(، احلض على طاعة اإلمام)12(، الرتغيب يف طاعة اإلمام)13(، 
التشديد يف عصيان اإلمام)14(، ذكر ما جيب على اإلمام وما جيب له)15(، النصيحة 

للمام)16(.

النوع اخلامس: من أخرج هذه األحاديث حتت كتاب قتال أهل البغي، وعلى هذا 
صنيع: البيهقي يف كتابه السنن حيث ذكر ضمن كتاب قتال أهل البغي)17(: ابب 
البيعة)18(، ابب: كيف يبايع النساء)19(؟ ابب ما جاء يف بيعة الصغري)20(،  كيفية 
السمع  بعده)21(، ابب  للخالفة  أهال  يراه  من  على  اإلمام  تنبيه  يف  جاء  ما  ابب 

املصدر السابق  )7/ 174(  1
املصدر السابق  )7/ 175(  2
املصدر السابق  )7/ 180(  3
املصدر السابق  )7/ 180(  4
املصدر السابق  )7/ 181(  5
املصدر السابق  )7/ 182(  6
املصدر السابق  )7/ 183(  7
املصدر السابق  )7/ 183(  8
املصدر السابق  )7/ 183(  9
املصدر السابق  )7/ 184(  10
املصدر السابق  )7/ 186(  11
املصدر السابق  )7/ 186(  12
املصدر السابق  )7/ 187(  13
املصدر السابق  )7/ 187(  14
املصدر السابق  )7/ 188(  15
املصدر السابق  )7/ 188(  16

السنن الكربى للبيهقي )243/8(.  17
املصدر السابق  )250/8(.  18
املصدر السابق  )254/8(.  19
املصدر السابق  )255/8(.  20
املصدر السابق  )260/8(.  21
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والطاعة للمام ومن ينوب عنه ما مل يمر مبعصية)1(،ابب الرتغيب يف لزوم اجلماعة 
الطاعة)2(،ابب الصرب على أذى يصيبه من جهة  والتشديد على من نزع يده من 
إمامه , وإنكار املنكر من أموره بقلبه , وترك اخلروج عليه)3(، ابب إمث الغادر للرب 
والفاجر)4(، ابب النصيحة هلل ولكتابه ورسوله وألئمة املسلمني وعامتهم وما على 
الرعية من إكرام السلطان املقسط)5(، ابب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال 
غري ذلك)6(، ابب ما على من رفع إىل السلطان ما فيه ضرر على مسلم من غري 
جناية)7(، ابب ما جاء يف قتال أهل البغي واخلوارج)8(، ابب الدليل على أن الفئة 
الباغية منهما ال خترج ابلبغي عن تسمية اإلسالم: قال الشافعي رمحه هللا: مساهم هللا 

تعاىل ابملؤمنني , وأمر ابإلصالح بينهم)9(.
وذكر بعد ذلك كثري من األبواب املتعلقة بقتال البغاة واخلوارج.

القسم الثالث: كما صنف علماء احلديث كتباً مسندًة يف ذكر مسائل االعتقاد 
ضمنوها أحكام اإلمام من السمع والطاعة ومن حترمي اخلروج عليه، وغري هذا، وهذه 
الكتب يذكرها بعضهم على أهنا من مصنفات علماء االعتقاد، ويف هذا نظر بل هي 

من مصنفات علماء احلديث؛ وذلك من عدة أوجه: 
علم  يف  متخصصون  علماء  أهنم  ند  ملؤلفيها  اجملرد  ابلنظر  أنه  األول:  الوجه 
احلديث، فكتاب الرد على اجلهمية من مؤلفات اإلمام أمحد وهو صاحب املسند 
البخاري وهو صاحب الصحيح  العباد اإلمام  الشهري، ومؤلف كتاب خلق أفعال 

املصدر السابق  )267/8(.  1

املصدر السابق  )269/8(.  2

املصدر السابق  )271/8(.  3

املصدر السابق  )275/8(.  4

املصدر السابق  )282/8(.  5

املصدر السابق  )284/8(.  6
املصدر السابق  )8/ 287(  7
املصدر السابق  )8/ 291(  8
املصدر السابق  )8/ 299(  9
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بعد كتاب هللا، وقد ضمهّن صحيحه هذا كتاب  الكتب  الذي هو أصح  املشهور 
اإلميان وكتاب التوحيد، ومؤلف كتاب التوحيد ابن خزمية وهو صاحب الصحيح إىل 

غري ذلك.
فعناية احملدثني مبسائل االعتقاد عناية ظاهرة:

صنف علماء احلديث كتباً مستلقة كأب عثمان الصابون صنَّف عقيدة السلف 
وأصحاب  احلديث.

الشريعة  صاحب كتاب  واآلجري  اإلابنة  صاحب  بطة  هؤالء كابن  غري  وأما 
والاللكائي صاحب شرح أصول االعتقاد ألهل السنة واجلماعة؛ فإهنم بني حمدث 
له مؤلفات أخرى يف علم احلديث أو له أقوال يف اجلرح والتعديل ونقد احلديث فهم 

على كل حال من علماء احلديث.
 – العقيدة  علماء  أهنا كتب  على  تذكر  –اليت  الكتب  هذه  أن  الثاين:  الوجه 
الصبغة  فيها، غفل عنها كثري من حمققي كتبهم من  ملؤلفيها صناعة حديثية ابرزة 
احلديثية؛ لعدم ختصص كثري من هؤالء احملققني بعلم احلديث، وهلذا فإن إسناد حتقيق 

مثل هذه الكتب لغري أهل احلديث فيه نظر ال خيفى.
الوجه الثالث: على أن األئمة املتقدمني كأمحد والبخاري.. إخل مل تكن عنايتهم 

موجهة إىل لون واحد من ألوان العلم بل إىل كل العلوم,
الوجه الرابع: واصطالح كتب االعتقاد اصطالح حمدث فال حُيكم ابستقاللية 

هذا النوع من هذه الكتب ويقال عنها كتب االعتقاد اليت صنفها علماء العقيدة.
قال اآلجري: ))ابب يف السمع والطاعة ملن ويل أمر املسلمني والصرب عليهم وإن 

جاروا , وترك اخلروج عليهم ما أقاموا الصالة(()1(.
األئمة واألمراء ومنع   يف طاعة  النب  الآللكائي: ))سياق ما روي عن  قال 

الشريعة لآلجري )1/ 373(.  1
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اخلروج عليهم(()1(.
القسم الرابع: ذكر أحكام اإلمامة كما صنع يوسف بن حسن بن عبد اهلادي 
احلنبلي )ت: 909( يف كتابه »إيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام اإلمامة«، 
واملقام ال يتسع للكثار من هذا والتدليل عليه، فيكفي من القالدة ما أحاط ابجلِْيِد.

املبحث الثالث: أدلة املانعني من اإلنكار على والة األمر عالنيًة. 

أن يكون سرًّا بينه وبني اإلمام:
وقد دلَّ على هذا األصل الكتاب والسنة وعمل السلف من الصحابة والتابعني 

رمحهم هللا، والقواعد الشرعية والعقل.

أواًل: الكتاب الكرمي:

والدليل على هذا ما جاء يف قصة موسى عليه الصالة والسالم؛ حيث أمر هللا 
نبييه موسى وهارون عليهما الصالة والسالم بتذكري فرعون، فقال: ﴿ فَْأتَِياُه فـَُقواَل 

ِإنَّ َرُسواَل َربهَّك﴾ ]طه: 47[..
فقوله: ﴿ فَْأتَِياُه﴾  دليل على أن النصح والتذكري يكون عنده وبني يديه.

اثنًيا: السنة النبوية:

مجع رسول هللا  لألنصار وحدهم ومل يكن أحٌد من املهاجرين معهم، فحني 
أعطى رسول هللا  قريًشا وتركهم وجد األنصار يف أنفسهم شيًئا فجمعهم رسول 
هللا  يف قبة ليس معهم أحد غريهم، وبنيَّ هلم سبب إعطائه قريًشا، فعن أنس بن 
مالك ڤ قال: »قال نس من األنصار حني أفاء هللا على رسوله  ما أفاء هللا من 
أموال هوازن فطفق النب  يعطي رجااًل املائة من اإلبل فقالوا: يغفر هللا لرسول 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )7/ 1296(.  1
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هللا  يعطي قريًشا ويرتكنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! قال أنس: فُحدث رسول هللا 
 مبقالتهم فأرسل إىل األنصار فجمعهم يف قبة من أدم ومل يدع معهم غريهم«)1(.

إىل  فطر  أو  أضحى  يف    هللا  رسول  خرج   : اخلدري  سعيد  أب  وعن 
تصدقوا«،  الناس  »أيها  فقال:  ابلصدقة  وأمرهم  الناس  فوعظ  انصرف  مث  املصلى 
النار  أهل  أكثر  رأيتكن  فإن  تصدقن  النساء  معشر  »ي  فقال:  النساء  على   فمر 

.)2(»...
وعن جابر بن عبد هللا قال: شهدت مع رسول هللا -- الصالة يوم العيد فبدأ 
إقامة مث قام متوكئا على بالل فأمر بتقوى هللا  ابلصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال 
وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم مث مضى حىت أتى النساء فوعظهن وذكرهن 

فقال: » تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم ...«)3(.
ختريج حديث »من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنية...«: 

هو حديث عياض بن غنم  وله عنه طريقان: 
ُشريح بن عبيد احلضرمي عن عياض بن غنم به: 

وله عنه طريقان: 

وعنه   : به  احلضرمي  عبيد  بن  شريح  قال: حدثين  عمرو،  بن  األول: صفوان 
مجاعة:

 أخرجه أمحد يف »مسنده«)4( عن أب املغرية. 
وأخرجه ابن أب عاصم يف »السنة«)5( من طريق بقية بن الوليد.

أخرجه البخاري )1574/4( رقم )4076(.  1
أخرجه البخاري )2 / 531( رقم 1393 (  2

أخرجه  مسلم )3 / 19رقم2085 (  3
أخرجه أمحد: )50/24( )15334(  4

السنة البن أب عاصم: )521/2( )1096(  5
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وأخرجه ابن عدي يف »الكامل«)1(  من طريق صدقة بن عبد هللا الدمشقي.
 ثالثتهم  عن صفوان بن عمرو، حدثين شريح بن عبيد احلضرمي عن عياض بن 

غنم به فذكر احلديث وفيه موطن الشاهد.
الذي جعل  وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، شريح مل يسمع من عياض، وهذا 

اهليثمي يقول: ))مل أجد لشريح من عياض وهشام مساعاً وإن كان اتبعياً(()2(.
قال البخاري يف »التاريخ الكبري«)3(: ))شريح بن عبيد احلضرمي أبو الصلت، 
املقرئي الشامي: مسع معاوية بن أب سفيان، وعن فضالة بن ُعبيد، كنهّاه إسحاق: أاب 

املغرية، روى عنه صفوان بن عمرو وأبو دوس عثمان((.
وصححه األلبان وأنكر االنقطاع؛ حيث قال: ))أن شرحيا قد مسع من معاوية 
بن أب سفيان كما قال البخاري ومن فضالة بن عبيد كما قال ابن ماكوال؛ ألنه قد 
روي عن مجع آخر من الصحابة ومل يسمع منهم كما بينه احلافظ يف التهذيب وهللا 

أعلم(()4(.  
قلت: أثبت البخاري مساعه من معاوية، ومعاوية تويف سنة )60هـ(. وأما عياض 
من  البخاري مساعه  يُثبت  ومل  فبينهما )40( سنة.  فمات سنة )20هـ(،  غنم  بن 
فضالة بن عبيد الصحاب مع أنه تويف سنة )53هـ( وقيل )59هـ(، فكيف يسمع 

من أب عياض؟!
ويف »اتريخ دمشق«)5(: وُسِئل حممد بن عوف، فقيل له: هل مسع شريح ابن عبيد 
من أب الدرداء؟ فقال: ال. فقيل له: فسمع من أحد أصحاب النب ؟ فقال: ما 

أظن ذلك، وذلك أنه ال يقول يف شيء: )مسعت( وهو ثقة«.

الكامل: )1393/4(  1
جممع الزوائد: )229/5(  2

التاريخ الكبري: )230/4(  3
ظالل اجلنة يف ختريج السنة: )521/2(  4

اتريخ دمشق)64/23(  5
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وقال ابن أب حات يف »املراسيل«)1(: مسعت أب يقول: »شريح بن عبيد احلضرمي 
مل يدرك أاب أمامة وال احلارث بن احلارث وال املقدام«. ومسعته يقول: »شريح ابن 

عبيد عن أب مالك األشعري مرسل«.
قال أبو زرعة: »شريح بن عبيد احلضرمي عن أب بكر الصديق  مرسل«.

قال ابن حجر يف »هتذيب التهذيب«)2(: »وإذا مل يدرك أاب أمامة الذي أتخرت 
وفاته فباألوىل أن ال يكون أدرك أاب الدرداء، وأن لكثري التعجب من املؤلف 

– يقصد املزي - كيف جزم أبنه مل يدرك من مسى هنا، ومل يذكر ذلك يف املقداد 
وقد تويف قبل سعد بن أب وقاص وكذا أبو الدرداء وأبو مالك األشعري وغري واحد 

ممن أطلق روايته عنهم، وهللا املوفق«.
وقال الذهب يف »الكاشف«)3(: »صدوق، قد أرسل عن خلق«.

وقال ابن حجر يف »التقريب«)4(: »ثقة من الثالثة، وكان يرسل كثرياً، مات بعد 
املئة«.

قلت: فرواية ُشريح بن ُعبيد عن الصحابة مرسلة - ابستثناء مساعه من معاوية 
كما ذهب إليه البخاري -.

الثاين: ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد، عن جبري بن نفري، عن عياض، به. 
أخرجه ابن أب عاصم يف »السنة«)5( عن حممد بن عوف وهو الطائي، عن حممد 
بن إمساعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن 

جبري بن نفري، عن عياض، به. 
 هذا إسناد ضعيف من وجوه:

املراسيل)ص/90(  1
هتذيب التهذيب )288/4(  2

الكاشف)483/1(  3
التقريب)2775(  4

السنة: )522/2( )1097(  5
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الوجه األول: ضعف حممد بن إمساعيل بن عيهّاش. قال اآلجري: »ُسئل أبو داود 
عنه، فقال: مل يكن بذاك، قد رأيته ودخلت محص غري مرة وهو حيهّ، وسألت عمرو 

بن عثمان عنه فذمهّه«)1(  .
الوجه الثاين: تفرد به حممد بن إمساعيل بن عيهّاش عن أبيه.

الوجه الثالث: عدم مساع حممد بن إمساعيل بن عيهّاش عن أبيه.قال ابن أب حات 
يف »اجلرح والتعديل« )2(: سألت أب عنه؟ فقال: »مل يسمع من أبيه شيئاً، محلوه 

على أن حيدهّث عنه فحدهّث«.
ولكن قد تكون له إجازة عن أبيه، قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف حديث 
» ولعله قال احلافظ ابن حجر: كانت له من أبيه إجازة، فأطلق فيها التحديث، 
أو توز يف إطالق التحديث على الوجادة. وقد أخرج أبو داود هبذا اإلسناد أربعة 
أحاديث يقول يف كل منها قال حممد بن عوف: وقرأته يف أصل إمساعيل بن عياش)3(
الوجه الرابع: ضمضم بن زرعة خمتلٌف فيه: وثقه ابن معني)4(، وضعفه أبو حات 

كما يف »اجلرح والتعديل«)5( وذكره ابن جبان يف الثقات)6(
ومجع ابن حجر بينهما فقال يف »التقريب«)7( : »صدوق يهم«.

وذكره ابن حجر ضمن حديث يف رواية إمساعيل بن عياش عنه وقال: إسناده 
حسن.

وهؤالء شاميون ثقات وال يغرت بقول اخلطاب ليس إسناده بذاك وقول بن حزم فيه 
ضعفاء وجمهولون وقول البيهقي تفرد به إمساعيل بن عياش وليس بجة، وقول بن 

هتذيب التهذيب )51/9(   1
اجلرح والتعديل: )189/7(  2

نتائج األفكار البن حجر )1/ 172(.   3
اتريخ ابن معني - رواية الدارمي )ص: 135(443  4

اجلرح والتعديل )468/4(  5
)485 /6(  6

التقريب)2992(  7
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اجلوزي: ال يصح ففي كل ذلك تساهل ال خيفى؛ فإن رواية إمساعيل عن الشاميني 
قوية عند البخاري ومجاعة من أهل العلم ،وقد صحح الرتمذي بعضها)1(.

يف  عساكر  ابن  قول  ففي  عليه  وبناء  أقرب،  الضعف  إىل  الرجل  أن  فيظهر 
عن  عائذ  بن  عبدالرمحن  رواه  وقد  من حديث جبري،  »وهو حمفوظ  »اترخيه«)2(: 
متصل«  وإسناده  ثقات  »ورجاله  الزوائد«)3(:  »جممع  يف  اهليثمي  قول  جبري«!!و 

،نظر ال خيفى.
قلت: قد تبنيهّ أهنم ليسوا كلهم ثقات، وليس مبتصل، بل مرسل.

الوجه اخلامس: انقطاع بني ُجبري بن نُفري و ِعياض بن غنم . 
ذكر الذهب يف »السري«)4(  رواية بقية عن عليهّ بن زُبيد اخلوالن، عن َمْرثد بن 
مُسَيهّ، عن جبري بن نُفري، أنهّ يزيد بن معاوية كتب إىل أبيه: )أنهّ ُجبري بن نفري قد نشر 

يف ِمصري حديثاً... فجاء أبو الدرداء فأخذ بيد جبري وقال...( القصة.
قال الذهب: »هذا خرٌب منكٌر مل يكن جلبري ِذكٌر بعد يف زمن أب الدرداء، بل كان 

ً يتطلب العلم«. شاابهّ
قلت: فإذا كان جبري يتطلب العلم يف زمن أب الدرداء الذي تويف سنة )32هـ(، 

فمىت التقى بعياض بن َغنم املتوىف سنة )20هـ( ومىت مسع منه؟!!
وأقدم صحاب مسع منه جبري بن نُفري هو أبو الدرداء وأبو ذر، وكالمها مات سنة 
)32هـ(، وروايته عن أب بكر مرسلة، وكذلك عن عمر، وكان عياض بن غنم عامل 

عمر ومات زمن عمر.
وقيل إنه أدرك حياة النب ، وموته سنة )80هـ( يؤكد أنه ما مسع من عياض بن 
غنم. وقال معاوية بن صاحل: أدرك إمارة الوليد بن عبدامللك. انتهى. قال ابن حجر: 

فتح الباري البن حجر )9/ 665(.   1
اتريخ ابن عساكر: )266/47(  2

جممع الزوائد: )230/5(  3
سري أعالم النبالء: )77/4(  4
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»فإن صح ذلك فيكون عاش إىل سنة بضع، ألن الوليد ويل سنة 86، وهللا أعلم«.
قال الذهب يف »تذكرة احلفاظ«)1(: »وكان من أجلة العلماء حديثه يف الكتب 
قدماء  عن  دلس  رمبا  ولكنه  فيه،  للني  ذاك  وما  البخاري،  صحيح  سوى  كلها 

الصحابة، والبخاري ال يقنع إال أبن يصرح الشيخ بلقاء من روى عنه«.
قلت: يعين يرسل عن كبار الصحابة كعادة الشاميني يف ذلك.

فالصواب عن شريح ما رواه اجلماعة عنه، كما سبق  وهو مرسل ضعيف.
وقال األلبان : » حديث صحيح ورجاله ثقات غري حممد بن إمساعيل وهو ابن 

عياش وهو ضعيف لكنه يتقوى »)2( والكالم مدفوع مبا ذكر من العلل.      
ُجبري ابن نفري، عن عياض، به.  

يرويه عبد هللا بن سامل وهو األشعري، عن حممد بن الوليد الزبيدي، عن فضيل 
بن فضالة، عن ابن عائذ، عن جبري ابن نفري به.

وروى عنه: إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ، وعبد احلميد بن إبراهيم احلمصي.
رواية إسحاق بن إبراهيم بن زبريق عن عبد هللا بن سامل به : 

»التاريخ  والبخاري خمتصرا يف   ،)4( الطربان يف »الكبري«)3(، واحلاكم  أخرجها  
الكبري« )5(من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، عن عمرو بن احلارث احلمصي، 
عن عبد هللا بن سامل، عن الزبيدي، عن فضيل بن فضالة، عن ابن عائذ، عن جبري 

بن نفري، عن عياض، به. فذكر احلديث وفيه موطن الشاهد.
وقال احلاكم: )صحيح اإلسناد(. وردهّه الذهب بقوله: )قلت: ابن زبريق واٍه(.

  يعين إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ،فقد كذبه حممد بن عوف، وقال أبو داود: 

تذكرة احلفاظ: )52/1(  1
ظالل اجلنة يف ختريج السنة: )522/2(  2

املعجم الكبري)367/17( )1007(  3
املستدرك )290/3(  4

التاريخ الكبري: )19-18/7(  5
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ليس بشيء، وقال أبو حات: »ال أبس به«، مسعت ابن معني يثين عليه.)1(
وحممد بن عوف شامي، من علماء بلد ابن زبريق، فتكذيبه يعترب جرحا عظيما 

فيه،  فاإلسناد ضعيف جدا لضعف ابن زبريق.
 واكتفى الشيخ األلبان بنقل كالم احلافظ؛ حيث قال: ) قال احلافظ: »صدوق 

يهم كثريا وأطلق حممد بن عوف أنه يكذب« قلت: لكنه قد توبع(.
قلُت: الظاهر أن مثل ابن زبريق ال يتقوى بغريه ، فهو متهم ابلكذب من قبل عامل 

من بلده حىت أبرزه بذكره غري واحد األئمة. 
رواية عبد احلميد بن إبراهيم احلمصي عن عبد هللا بن سامل به : 

أخرجها ابن أب عاصم يف »السنة« )2( عن حممد بن عوف الطائي، عن عبد 
احلميد بن إبراهيم احلمصي، عن عبد هللا بن سامل وهو األشعري، عن حممد بن الوليد 
الزبيدي، عن فضيل بن فضالة، عن ابن عائذ، عن جبري ابن نفري، عن عياض، به. 

فذكر احلديث وفيه موطن الشاهد.
فيه  احلمصي  تقي  أبو  إبراهيم وهو  بن  عبداحلميد  أن  ثقات، غري  رجاله كلهم 

ضعف من قبل حفظه ، كذا قال األلبان وصحح احلديث)3(.
قال عبدالرمحن بن أب حات يف »اجلرح والتعديل« )4(: سألت حممد بن عوف 
احلمصي عن عبداحلميد؟ فقال: »كان شيخاً ضريراً، ال حيفظ، وكنا نكتب من 
نسخة كانت عند إسحاق بن زبريق البن سامل فنحمله إليه ونلقنه، فكان ال حيفظ 

اإلسناد، وحيفظ بعض املنت، فيحدثنا، وإمنا محلنا الكتابة عنه شهوة احلديث«.
قال عبدالرمحن: وكان إذا حدهّث عنه حممد بن عوف قال: وجدت يف كتاب ابن 

سامل حدثنا به أبو َتِقي.

لسان امليزان: )256/9(  1
السنة: )522/2( )1098(  2

ظالل اجلنة يف ختريج السنة: )523/2(  3
اجلرح والتعديل: )8/6(   4
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قال عبدالرمحن: مسعت أب ذكر يل أبو تقي عبداحلميد بن إبراهيم فقال: »كان 
يف بعض قرى محص فلم أخرج إليه، وكان ذكر أنه مسع كتب عبدهللا بن سامل عن 
الزبيدي إال أهنا ذهبت كتبه، فقال: ال أحفظها، فأرادوا أن يعرضوا عليه، فقال: ال 
أحفظ، فلم يزالوا به حىت الَن، مث قدمت محص بعد ذلك أبكثر من ثالثني سنة، فإذا 
قوم يروون عنه هذا الكتاب، وقالوا: اعرض عليه كتاب ابن زبريق، ولقنوه، فحدهّثهم 

هبذا، وليس هذا عندي بشيء، رجل ال حيفظ، وليس عنده كتب«.
وقال الربذعي يف »سؤاالته«)1( : ذاكرت أاب زرعة بشيء عن حممد بن عوف 
عن عبداحلميد بن إبراهيم أب تقي عن عبدهللا بن سامل عن الزبيدي، فنسبه إىل أمر 
غليظ، مث قال يل: حممد بن عوف حيدهّث عنه! قلت: نعم، فاستعظم ذاك جداً، مث 
قال: »هو الذي هنان عنه ومل يدعين أقربه، ونسبه إىل ما أعلمتك، مث هو حيدهّث 

عنه! ما هذا بسن«.
قلت: وهذا يعين أن ابن زبريق كان عنده كتاب عن عبداحلميد عن ابن سامل، 
وقد ادعى عبداحلميد أنه مسع كتب ابن سامل عن الزبيدي ولكنها ذهبت وهو ال 
حيفظها، وكان يتلقن هذه األحاديث، فحديثه ال شيء، وابن زبريق ضعيف فلعل 
روايته هلذا احلديث عن عمرو بن احلارث عن ابن سامل أصلها من كتاب عبداحلميد 
عن ابن سامل، فأخطأ فيها فرواها عن عمرو؛ ألنه مكثر عن عمرو، فإن صح ذلك 
فاحلديث حديث عبداحلميد وال حيتج بديثه، وإن مل يصح وثبت أن ابن زبريق رواها 

عن عمرو بن احلارث، فإنه يكون قد تفرد هبا، وتفرده ال حيتج به.
  فاحلديث ضعيف ال يتقوى مبجموع طرقه. 

وهناك أحاديث جاءت تدل على أنه جيب أن يوقر ويل األمر، وأن يبتعد عن كل 
ما يدل على إهانته، فمنها:

1-حديث » السلطان ظل هللا يف األرض«:
1  سؤاالت الربذعي: )ص705(
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جاء هذا احلديث عن سبعة من الصحابة ،وهم:
عن ابن عمر رضي هللا عنهما.

.أب بكرة
.أنس بن مالك

.أب بكر الصديق

.عمر بن اخلطاب
.أب عبيدة عامر بن اجلراح

.حذيفة بن اليمان
 أما حديث عبدهللا ابن عمر، عن النب  قال: »السلطان ظل هللا يف األرض 
يوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له األجر، وكان يعين على الرعية 
الشكر، وإن جار، أو حاف، أو ظلم، كان عليه الوزر وعلى الرعية الصرب، وإذا 
جارت الوالة قحطت السماء، وإذا منعت الزكاة هلكت املواشي، وإذا ظهر الزن 

ظهر الفقر واملسكنة، وإذا خفرت الذمة أديل للكفار، أو كلمة حنوها«.
التخريج: إسناده ضعيف جداً.

البيهقي)3(،  طريقه  ومن  عدي)2(،  وابن  البزار)1(،  اللفظ-  هبذا   - أخرجه 
والقضاعي)4(،كلهم من طريق أب املهدي سعيد بن سنان، عن أب الزاهرية، عن كثري 

. بن مرة، عن ابن عمر، عن النب
مظلوم«  كل  إليه  يوي  األرض  يف  هللا  ظل  »السلطان  القضاعي:  وعند 

خمتصرا. 
وأخرجه ابن زنويه)5( ، عن عبد هللا بن صاحل، حدثين معاوية بن صاحل، عن 

1  املسند )17/12، ح5383(.
2  الكامل يف ضعفاء الرجال )403/4(.
3  شعب اإلميان )9/ 475، ح6984(
4  مسند الشهاب )1/ 201، ح304(

األموال )ص: 77، ح22(.  5
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أب الزاهرية، عن كثري بن مرة، قال: إن رسول هللا  قال: »إن السلطان ظل هللا 
يف األرض، يوي إليه كل مظلوم من عباده، فإذا عدل كان له األجر وعلى الرعية 
الشكر، وإذا جار كان عليه اإلصر وعلى الرعية الصرب«. جعله من حديث كثري بن 

. مرة، عن النب

دراسة اإلسناد والكالم عليه: 

هذا احلديث جاء من طريقني:
الطريق األول: مدار إسناده على أب املهدي سعيد بن سنان، عن أب الزاهرية، 

عن كثري بن مرة، عن ابن عمر.
وسعيد بن سنان احلنفي أو الكندي أبو مهدي احلمصي، متفق على ضعفه، قال 
ابن معني: ))ليس بشيء((. وقال أبو حات: ))ضعيف احلديث، منكر احلديث، 
يروي عن أب الزاهرية عن كثري بن مرة، عن ابن عمر، عن النب   بنحو من ثالثني 
))منكر  البخاري:  وقال  ))ضعيف((.  زرعة:  أبو  وقال  منكرة((.  أحاديث  حديثا 
احلديث ال  ))منكر  ابن حبان:  وقال  بثقة((.  ))ليس  النسائي:  وقال  احلديث((. 
يعجبين االحتجاج خبربه إذا انفرد(()1(. وقال اإلمام محد بن حنبل: ))ضعيف((. 

وقال حيىي بن معني: ))ليس بثقة((.
وقال أمحد بن صاحل املصري: ))منكر احلديث، ما أعرف من حديثه إال حديثني 

أو ثالثة((.
وقال دحيم: ))ليس بشيء، وبشر بن منري أحسن حاال منه((. وقال عثمان بن 
سعيد الدارمي: ))سألت علي بن املديين عنه، فقال: ال أعرفه((. وقال أبو حات: 
))ضعيف احلديث((. وقال البخاري: ))منكر احلديث((. وقال النسائي: ))مرتوك 

1  ينظر: الضعفاء الصغري للبخاري )ص: 67(، واجلرح والتعديل )28/4-29(، الضعفاء واملرتوكون للنسائي )ص:52(.
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احلديث((.)1( قال ابن حجر: ))مرتوك ورماه الدارقطين وغريه ابلوضع(()2(.
وقال اجلوزجان: ))أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة، ال تشبه أحاديث الناس، 
اليمان يثين عليه يف فضله وعبادته، وقال: كنا نستمطر به، فنظرت يف  أبو  وكان 
أحاديثه، فإذا أحاديثه معضلة، فأخربت أاب اليمان بذلك، فقال: أما إن حيىي ابن 
معني مل يكتب منها شيئا. فلما رجعنا إىل العراق ذكرت ليحىي بن معني وقلت: ما 
منعك أن تكتبها؟ قال: من يكتب تلك األحاديث؟ لعلك كتبتها ي أاب إسحاق؟ 
قال: قلت: كتبت منها شيئا يسريا ألعترب به. قال: تلك ال يعترب هبا، هي بواطيل((.

)3(

وقال ابن عدي: ))وعامة ما يرويه وخاصة، عن أب الزاهرية غري حمفوظة ولو قلنا 
إنه هو الذي يرويه، عن أب الزاهرية ال غريه جاز ذلك يل وكان من صاحلي أهل 

الشام وأفضلهم إال أن يف بعض روايته ما فيه((.)4(
الطريق الثان: واتبع سعيًدا معاويُة بن صاحل عند ابن زنويه عن أب الزاهرية، لكنه 

أوقفه على كثري بن مرة.  
فمعاوية بن صاحل هو: ابن حدير بن سعيد احلضرمي أبو عمرو، كان حيىي بن 
سعيد ال يرضاه، وثقه ابن مهدي والنسائي وقال أبو زرعة والعجلي. وقال أبو حات: 
))صاحل احلديث، حسن احلديث يكتب حديثه وال حيتج به((. وقال حيىي بن معني: 
))صاحل ليس برضا((. وقال بن سعد: ))كان ابألندلس قاضيا هلم وكان ثقة كثري 
ابن حجر:  إمام((.)6( وقال احلافظ  الذهب: ))صدوق  احلديث(()5(. قال احلافظ 

1  هتذيب الكمال )10/ 497-496(
2  تقريب التهذيب )2333(.

الكامل يف ضعفاء الرجال )4/ 399(.  3
الكامل يف ضعفاء الرجال )4/ 403(  4

5  ينظر: الثقات للعجلي )ص: 432(، واجلرح والتعديل )382/8-383(، وهتذيب التهذيب )210/10(.
الكاشف )2/ 276(  6
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))صدوق له أوهام(()1(.
أبو حات  قال  احلمريي،  وقيل:  بن ُكريب احلضرمي،  ُحدير  امسه:  الزاهرية  وأبو 
والدارقطين: ))ال أبس به((. وزاد األخري: إذا روى عنه ثقة، وقد وثقه ابن معني، 
والنسائي، ويعقوب بن سفيان ، والعجلي، وقال الدارقطين: ))ال أبس به((. قال ابن 
سعد: ))وكان ثقة إن شاء هللا، كثري احلديث((.)2( والذهب)3(، وقال أيضاً: ))إمام 
مشهور، من علماء الشام((.)4(، فقول احلافظ ابن حجر: ))صدوق(()5(، فيه نظر 

ال خيفى.
وكثري بن مرة الرهاوي احلضرمي يكىن أاب شجرة، أدرك سبعني من أصحاب رسول 

. هللا
وثقه ابن سعد، العجلي، والذهب، وابن حجر. وقال النسائي: ))ال أبس به((. 

وقال ابن خراش: ))صدوق((. وذكره ابن حبان يف كتاب »الثقات )6(.
قال العالئي: ))كثري بن مرة اتبعي، ليس إال، وهو عن النب  مرسل(()7(.

ويتبني مما تقدم أن رفع اإلسناد إىل النب  ضعيف جدا؛ حلال سعيد بن سنان. 
قال اهليثمي: رواه البزار، وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي، ))وهو مرتوك(()8(. وقال 

األلبان: ))موضوع(()9(.
وإرساله أيضا ضعيف ال حيتج به. قال أبو حات وأبو زرعة: ))ال حيتج ابملراسيل 

1  تقريب التهذيب )6762(.
والكاشف   ،)183/4( حبان  البن  الثقات   ،)313  /7( الكربى  الطبقات  نظر:   )492  /5( الكمال  هتذيب    2

)315/1(، وهتذيب التهذيب )218/2(.
3   الكاشف )147/2(، تذكرة احلفاظ )1/ 79(

4  سري أعالم النبالء ط الرسالة )5/ 193(
5  تقريب التهذيب )ص: 154(

6  هتذيب الكمال )24/ 159(ينظر: الطبقات الكربى )311/7(، الثقات البن حبان )332/5(، الكاشف )2/ 
147(التقريب )5631(.

7  جامع التحصيل )ص: 259(.
8  جممع الزوائد ومنبع الفوائد )5/ 196(.

9  ضعيف الرتغيب والرتهيب )72/2، ح1321(.
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وال تقوم احلجة إال ابألسانيد الصحاح املتصلة(()1(. وضعف إسناده العراقي)2(.
عن زيد بن ُكسيب العدوي، قال: كنت مع أب بكرة حتت منرب ابن عامر وهو 
خيطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بالل: انظروا إىل أمرين يلبس ثياب الفساق، 
أهان سلطان هللا يف  »من  يقول:    اسكت مسعت رسول هللا  بكرة:  أبو  فقال 

األرض أهانه هللا«.
التخريج: حديث ضعيف

أخرجه–هبذا اللفظ-أبو داود الطيالسي)3(، ومن طريقه الرتمذي)4(، وابن حبان)5(، 
وأخرجه أمحد)6(، وابن أب عاصم)7(، والبيهقي)8(، كلهم من طرق عن محيد بن 

مهران، عن سعد بن أوس، عن زيد بن كسيب العدوي، به.
ولفظه: عند أمحد: »من أكرم سلطان هللا يف الدنيا، أكرمه هللا يوم القيامة، ومن 

أهان سلطان هللا يف الدنيا، أهانه هللا يوم القيامة «.
وعند الباقني بلفظ: »السلطان ظل هللا يف األرض، فمن أكرمه أكرمه هللا، ومن 

أهانه أهانه هللا«.
البيهقي ذكر قصة مناسبة حتديث أب بكرة ابحلديث، وهي: أن زيد بن  وزاد 
كسيب، قال: شهدت أاب بكرة يوم مجعة - وذلك قبل أن يبىن املسجد وهو يومئذ 
مرقق  قميص  الناس وعليه  بن عامر، فخرج على  الناس عبد هللا  قصب - وعلى 

وبردان، مرجال رأسه فقال أبو بكرة: مسعت رسول هللا  يقول:.. احلديث.

1  ينظر: جامع التحصيل )ص: 36(.
2  يف »املغين« 2/ 1023

املسند )ص:121، ح887(.  3
4  السنن )72/4، ح2244(.

5  الثقات )259/4(.
6  املسند )34/ 79، ح20433(.

7  السنة )492/2، ح1024(.
8  شعب اإلميان )9/ 478، ح6988(.
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وأخرج ابن أب عاصم)1(، من طريق عبد هللا بن هليعة، عن أب مرحوم، عن رجل 
من بين عدي، عن عبد الرمحن بن أب بكرة، عن أبيه حنوه. بلفظ: »من أجل سلطان 

هللا أجله هللا يوم القيامة«.
دراسة اإلسناد والكالم عليه: حديث ضعيف.

 هذا احلديث مداره على سعد بن أوس، ومها اثنان هبذا االسم، أحدمها بصري، 
العبدي  العدوي، ويقال  الذي يروي عن زيد بن كسيب هو  واآلخر كويف، لكن 
البصري، أبو حممد، قال ابن معني: ))بصري ضعيف((. وقال أبو حات: ))صاحل((
)2(. وذكره ابن حبان يف الثقات)3(. وقال الذهب: ))ضعيف(( وقواه ابن حبان)4(، 

وذكره يف الضعفاء)5(. وقال احلافظ ابن حجر: ))صدوق له أغاليط(()6(.
عنه  روى  البصري،  العدوي  –ابلتصغري-  بن ُكسيب  زيد  أيضا:  إسناده  ويف 
اثنان، سعد بن أوس البصري ومستلم بن سعيد)7(. وذكره ابن حبان يف الثقات)8(، 
ومل يوثقه غريه، قال احلافظ الذهب: ))ُوثق(()9(. وقال احلافظ ابن حجر: ))مقبول((

.)10(

فهذا اإلسناد ضعيف؛ لعلتني: 
ضعف سعد بن أوس.

 جهالة حال زيد بن كسيب.

1  السنة )492/2، ح1025(.
2  اجلرح والتعديل )80/4(.

الثقات البن حبان )377/6(.  3
4  الكاشف )1/ 428(

5  املغين يف الضعفاء )1/ 254(.
6  تقريب التهذيب )2231(.
7  هتذيب الكمال )504/9(.

8  الثقات البن حبان )259/4(.
9  الكاشف )1/ 412(.

10   تقريب التهذيب )20495(.
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قال الرتمذي: ))حسن غريب((. وضعفه العراقي)1(، واملناوي)2(.
وطريق ابن أب عاصم فيها كل من:

عبد هللا بن هليعة، ضعيف سيئ احلفظ)3(.  
وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، قال ابن معني: ))ضعيف احلديث((. وقال 

أبو حات: ))شيخ يكتب حديثه وال حيتج به(()4(.
رجل من بين عدي، وهذا مبهم ال يعرف، فهو جمهول.  

وعلى كل حال فاإلسناد ضعيف. 
عن أنس بن مالك، عن رسول هللا  قال: » إذا مررت ببلدة ليس فيها 

سلطان فال تدخلها، إمنا السلطان ظل هللا ورحمه يف األرض «.
التخريج: وهو إسناد ضعيف مرقوعاً وموقوفاً.

عن  الرتقفي،  عبد هللا  بن  عباس  طريق  من  البيهقي)5(،  اللفظ-   أخرجه–هبذا 
سعيد بن عبد هللا الدمشقي، عن الربيع ابن صبيح، عن احلسن، عن أنس بن مالك 

مرفوعا. 
وأورده ابن أب حات يف »العلل« خمتصرا، قال: ))وسألت أب عن حديث رواه 
خالد بن خداش، عن أب عون بن أب ركبة - وقال خالد مرة: عون بن أب ركبة -، 
عن غيالن بن جرير، عن أنس، قال: قال رسول هللا  :» السلطان ظل هللا يف 

األرض«؟  قال أب: هذا حديث منكر، وابن أب ركبة جمهول(()6(.

املغين عن محل األسفار )ص: 1441(.  1
2  التيسري بشرح اجلامع الصغري )2/ 71(.

3  ينظر: اجلرح والتعديل )147/5-148(، الضعفاء واملرتوكون للنسائي )ص: 64(، الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي 
.)137-136/2(

4  اجلرح والتعديل )338/5(.
5  السنن الكربى للبيهقي )8/ 281(، ويف شعب اإلميان )480/9، ح6990(. 

6  علل احلديث البن أب حات )6/ 538(
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وأخرج أبو نعيم)1(، من طريق داود بن احملرب، والبيهقي)2(، من طريق يعقوب بن 
إسحاق احلضرمي، كالمها عن عقبة بن عبد هللا الرفاعي، عن قتادة، عن أنس بن 
مالك موقوفا عليه، أنه قال: »السلطان ظل هللا يف األرض، فمن غشه ضل ومن 

نصحه اهتدى«. 
قال أبو نعيم عقبه: ))واإلمام العادل مظلل يوم القيامة يف أشوف املنازل((.

وقال البيهقي: ))هكذا جاء موقوفا على أنس، وقد قيل عن قتادة((. 
عن  مسلمة،  بن  هللا  عبد  عن  املثىن،  بن  معاذ  طريق  من  البيهقي)3(،  وأخرجه 
األشعث بن نزار اجلهين، عن قتادة، عن أب شيخ اهلنائي، عن كعب احلرب، قال: 
السلطان  اجلنة «، وسئل عن  أحجار  قال: »حجر من  األسود  احلجر  سئل عن 

فقال: » ظل هللا يف األرض، فمن نصحه فقد اهتدى، ومن غشه فقد ضل «.
وأورده الدارقطين يف العلل ملا سئل عنه، فقال: يرويه أبو هالل الراسب، وعقبة 

. األصم، عن قتادة، عن أنس، عن النب
وخالفه هشام؛ رواه عن قتادة، عن كعب، قوله وهو أصح)4(.

ويف أطراف الغرائب واألفراد)5( غريب من حديث قتادة عنه، تفرد به عقبة األصم 
عنه.  

أنس،  عن  وموقوفاً  مرفوعاً  ضعيف  حديث  عليه:  والكالم  اإلسناد  دراسة 
والصحيح أنه من قول كعب األحبار.

جاء حديث أنس بن مالك هذا من أربعة أوجه: 
بن عبد هللا  الرتقفي، عن سعيد  بن عبد هللا  عباس  األول: من طريق   الوجه 
  النب الربيع بن صبيح، عن احلسن، عن أنس بن مالك، عن  الدمشقي، عن 

1  فضيلة العادلني من الوالة )ص: 142، ح(.
2   شعب اإلميان )480/9، ح6991(. 
3  شعب اإلميان )481/9، ح6992(. 

4  علل الدارقطين  )138/6(.
.)165 -164/2(  5
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مرفوعا، كما عند البيهقي يف »السنن الكربى« ويف »شعب اإلميان« 
الوجه الثاين: من طريق خالد بن خداش، عن أب عون بن أب ركبة عن غيالن 

بن جرير، عن أنس عن النب  مرفوعا.
الوجه الثالث: جاء من طريقني:

أحدمها : من طريق داود بن احملرب.
والثاين: من طريق يعقوب بن إسحاق احلضرمي، كالمها عن عقبة بن عبد هللا 
الرفاعي، عن قتادة، عن أنس بن مالك موقوفا عليه، كما عند أب نعيم يف »فضيلة 

العادلني« والبيهقي يف »شعب اإلميان«.
الوجه الرابع: من طريق معاذ بن املثىن، عن عبد هللا بن مسلمة، عن األشعث 
بن نزار اجلهين، عن قتادة، عن أب شيخ اهلنائي، عن كعب احلرب، من كالمه، كما 
عند البيهقي يف »شعب اإلميان«، وجاء من طريق آخر عند الدارقطين يف »العلل«. 
الواسطي  عيسى  أب  بن  هللا  عبد  بن  عباس  إسناده:  ففي  األول:  الوجه  أما 
العباس  وأبو  الدارقطين،  وثقه  الرتقفي،  الفضل  أبو  ويقال:  أبو حممد،  الباكسائي، 
السراج، وذكره ابن حبان يف »الثقات«، وقال أبو بكر اخلطيب : كان ثقة، دينا 

صاحلا، عابدا)1(.
وفيه: سعيد بن عبد هللا الدمشقي، وهو سعيد بن عبد هللا بن دينار، قال أبو 
حات: جمهول)2(. وقال العقيلي: ال يتابع على حديثه وليس مبعروف ابلنقل)3(. وقال 
ابن حبان يف ترمجة عبد الواحد بن زيد البصري يف »الثقات« »وجيتنب من حديثه 
من رواية سعيد بن عبد هللا بن دينار، فإن سعيًدا يت مبا ال أصل له عن األثبات«)4(.

ابن عساكر )5(((. ولعل  قال األلبان: ))مل أجد به ترمجة، ويراجع له » اتريخ 
1  ينظر: الثقات )513/8(، أتريخ بغداد )28/14(، هتذيب الكمال )217/14(.

2  اجلرح والتعديل البن أب حات )18/4(.
3  الضعفاء الكبري للعقيلي )103/2(.

4  الثقات البن حبان )124/7(.
5  سلسلة األحاديث الضعيفة )9/6(.
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سبب عدم معرفته لسعيد بن عبد هللا أنه ُنسب إىل دمشق، وجده هو: دينار. قال 
العراقي يف حديث هو يف سنده: ))جمهول(()1(. ويف اتريخ ابن عساكر وهو أبو روح 

البصري التمار... وزعم أن أصله بصري)2(.
وفيه: الربيع بن صبيح، ضعفه ابن معني، وقال أبو حات: ))ال أبس به، رجل 

صاحل((. وقال أبو زرعة: ))شيخ صاحل صدوق(()3(. 
احلديث  هذا  ضعف  وقد  عبدهللا،  ين  سعيد  لضعف  ضعيف،  إسناد  وهذا 

السخاوي)4(، واأللبان)5(. وأورده حممد طاهر  الَفتَّيِن يف تذكرة املوضوعات)6(.
الثاين:  ففي إسناده: خالد بن خداش -بكسر املعجمة وختفيف  وأما الوجه 
الدال وآخره معجمة- أبو اهليثم املهلب موالهم البصري، قال حيىي بن معني، وأبو 
حات: ))صدوق((. وقال ابن سعد: ))ثقة((، وقال يعقوب بن شيبة: ))كان ثقة 

صدوقا((. وذكره ابن حبان يف »الثقات«.
 وقال حيىي بن معني: ))قد كتبت عنه، ينفرد عن محاد بن زيد أبحاديث((. وقال 
ابن املديين: ))ضعيف((. وقال زكري الساجي: ))فيه ضعف(()7(. قال احلافظ ابن 

حجر: ))صدوق خيطئ(()8(.
فقال: هو  أب عنه  ابن أب حات: ))سألت  قال  بن أىب ركبة،  أبو عون  وفيه: 

جمهول، واحلديث الذى رواه منكر(()9(. قال الذهب وابن حجر: ))جمهول(()10(.
1  ختريج أحاديث إحياء علوم الدين )2785/6(.

2  اتريخ دمشق البن عساكر )170/21(.
3  اجلرح والتعديل )465/3(.

4  املقاصد احلسنة )ص: 181(.
5  سلسلة األحاديث الضعيفة )9/6(.

6  )ص: 182(.
التهذيب  7  ينظر: اجلرح والتعديل )327/3(، والثقات البن حبان )225/8(، وهتذيب الكمال )47/8(، هتذيب 

.)85/3(
8  تقريب التهذيب )1623(.
9  اجلرح والتعديل )414/9(.

10  ميزان االعتدال )560/4(، لسان امليزان )89/7(.
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فهذا الوجه ضعيف؛ لضعف كل من خالد بن خداش، وأبو عون ابن أب ركبة.
وأما الوجه الثالث: ففي الطريق األول كما عند أب نعيم داود بن احملرب-مبهملة 
وموحدة مشددة مفتوحة-ابن قحذم -بفتح القاف وسكون املهملة وفتح املعجمة- 
الثقفي البكراوي، أبو سليمان البصري، قال أمحد بن حنبل ملا سئل عنه: ))فضحك 
شبه ال شيء، كان ال يدرى أي شيء احلديث((. وقال البخاري: ))منكر احلديث((. 
وقال حيىي بن معني: ))خيطئ يف احلديث؛ ألنه مل جيالس أصحاب احلديث، ولكنه 
كان يف نفسه ليس يكذب((. وقال أبو حات: ))غري ثقة، ذاهب احلديث، منكر 
احلديث((. وقال أبو زرعة: ))ضعيف احلديث(()1(. قال ابن حجر: ))مرتوك وأكثر 

كتاب العقل الذي صنفه موضوعات(()2(.  
بن  زيد  بن  إسحاق  بن  يعقوب  ففيها:  البيهقي  عند  اليت  الثان،  الطريق  ويف 
عبد هللا بن أب إسحاق احلضرمي موالهم أبو حممد، املقرئ ،قال أمحد وأبو حات: 

))صدوق(()3(. وقال الذهب: ))ثقة(()4(. وقال ابن حجر:  ))صدوق(()5(.  
كالمها أي: داود بن احملرب، ويعقوب بن إسحاق عن عقبة بن عبد هللا الرفاعي 

األصم، وعليه املدار.
وعقبة، قال الفالس: ))كان ضعيفا واهي احلديث ليس ابحلافظ((. وقال حيىي 
بن معني: ))ليس بشيء((. وقال أبو حات: ))لني احلديث، ليس بقوي((. وقال 

النسائي: ))ليس بثقة(()6(.قال احلافظ ابن حجر: ))ضعيف ورمبا دلس(()7(. 
فاإلسناد ضعيف  مع كونه موقوفا على أنس. قال البيهقي: ))هكذا جاء موقوفا 

1  التأريخ الكبري )244/3(، الضعفاء الكبري للعقيلي )35/2(، اجلرح والتعديل )424/3(.
2  تقريب التهذيب )1811(.

3  اجلرح والتعديل )240/9(، وهتذيب التهذيب )382/11(
4  الكاشف )393/2(

5  تقريب التهذيب )7813(.
6  ينظر: اجلرح والتعديل )315/6(، الكامل يف الضعفاء )488/6(، ميزان االعتدال )86/3(.

7  تقريب التهذيب )4642(.
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على أنس، وقد قيل عن قتادة((. 
الوجه الرابع من طريق معاذ بن املثىن، عن عبد هللا بن مسلمة، عن األشعث بن 

نزار اجلهين، عن قتادة، عن أب شيخ اهلنائي، عن كعب احلرب، من كالمه.
فمعاذ بن املثىن بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو املثىن العنربي البصري، 
))ثقة  أيًضا:  وقال  متقن((.  ))ثقة  الذهب:  وقال  ثقة((.  ))كان  اخلطيب:  قال 

جليل((. وقال: ))حمدث البصرة(()1(.
وعبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنب، من شيوخ البخاري ومسلم، وثقه األئمة، 

وهو ثقة حجة)2(.
واألشعث بن نزار اجلهين، قال َعْمرو بن علي فيه: ))ضعيف بصري روى عن 

احلسن وقتادة، ضعيف احلديث جًدا((.)3(
وأبو شيخ اهلنائي، فهو: جارية بن هرم اهلنائي البصري، قال ابن املديين: ))قد 
رأيت أاب شيخ جارية بن هرم كان رأسا يف القدر وكان ضعيفا يف احلديث كتبنا عنه 
مث تركناه((. وقال ابن عدي: ))وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق .... وقد 
روى جارية بن هرم عن قرة هبذا اإلسناد أحاديث كلها غري حمفوظة، وجارية بن هرم 

أحاديثه كلها مما ال يتابعه الثقات عليها(()4(.   
وتقدم يف كالم الدارقطين أن هذه الطريق الصحيح فيها أنه موقوفة على كعب.

ويتلخص مما سبق أن مجيع الطرق الواردة عن أنس مرفوعا أو موقوفا كلها غري 
صحيحة، والصحيح أنه من قول كعب األحبار كما نص على ذلك الدارقطين.

عن أب رجاء العطاردي، عن أب بكر الصديق –رضي هللا عنه-، وهو على املنرب 
يقول: مسعت رسول هللا  يقول: » الوايل العادل املتواضع ظل هللا ورحمه يف األرض، 

1  ينظر: اتريخ بغداد )136/13(، اتريخ اإلسالم )308/21(، سري أعالم النبالء )527/13(.
2  ينظر: اجلرح والتعديل )181/5(، هتذيب الكمال )139/16(، هتذيب التهذيب )33/6(

3  األسامي والكىن ألب أمحد احلاكم )231/5(
4  الكامل يف ضعفاء الرجال )2/ 435(.
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فمن نصحه يف نفسه ويف عباد هللا حشره هللا يف وفده يوم ال ظل إال ظله، ومن غشه 
يف نفسه ويف عباد هللا خذله هللا يوم القيامة« ، قال: »ويرفع للوايل العادل املتواضع 

كل يوم وليلة عمل ستني صديقا، كلهم عابد جمتهد«. 
التخريج: إسناده ضعيف .

ابن  وأخرجه  السنة)2(،  وقوام  األصبهان)1(،  نعيم  أبو  اللفظ-  –هبذا  أخرجه 
حجر)3(، كلهم من طريق  حممد بن عمران بن أب ليلى، عن سليمان بن رجاء، عن 

عبد العزيز بن مسلم، عن أب نصرية العبدي، عن أب رجاء العطاردي به.
قال أبو نعيم آخره: ))وللعادلني من الوالة الدرجة الرفيعة واإلجابة السريعة((.

يوم  عباد هللا خذله هللا  ويف  نفسه  يف  غشه  »ومن  قوله:  إىل  ابن حجر  وعند 
القيامة«.

وليس عنده »أن أاب بكر وهو على املنرب«.

دراسة اإلسناد: 

يف هذا اإلسناد: سليمان بن رجاء، قال أبو حات: ))شيخ جمهول((. وقال أبو 
زرعة: ))ال يعرف(()4(.  

وبقية رجاله معروفون، وهم بني ثقة وصدوق، غري أب نصرية العبدي، كذا وقع 
امسه عند أب نعيم وابن حجر ،وعند قوام السنة يف »الرتغيب والرتهيب« »أب نضرة 
العبدي«، ومل أقف عليه هبذين الشكلني يف كتب الرتاجم، وأقرب ما وجدته هو: 
أبو بصري العبدي الكويف األعمى يقال: امسه حفص، قال فيه ابن حجر: مقبول)5(.
قال ابن حجر عقب خترجيه: ))هذا حديث غريب أخرجه ابن شاهني يف الرتغيب 

1  فضيلة العادلني من الوالة )ص: 124، ح18(.
2  الرتغيب والرتهيب )311/3، ح2188(.

3  األمايل املطلقة )ص: 115(.
4  اجلرح والتعديل البن أب حات )4/ 117(.

5  تقريب التهذيب )1551(.
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عن أمحد بن إسحاق بن هبلول، عن أبيه ،عن حممد بن عمران هبذا اإلسناد، ورجاله 
-ابلنون  ُنصرية  وأبو  جمهول.  إنه  حات  أبو  قال  رجاء،  بن  سليمان  إال  معروفون 

مصغر- مستور وقد قيل إنه مسلم بن عبيد والصحيح أنه غريه(()1(.
والظاهر أن كالم ابن حجر غري صحيح فقد جزم ابن أب حات أبنه هو، وقال 

فيه اإلمام أمحد: ))واسطى ثقة(()2(.
وقال األلبان: ))وهذا إسناد ضعيف؛ سليمان بن رجاء جمهول، وأبو بصرية - 
كذا يف النسخة - ومل أره هكذا يف شيء من كتب الرتاجم، وإمنا فيها أبو بصري 
العبدي، ومل يذكر فيه ابن أب حات )4/ 2/ 348( جرحاً وال تعدياًل. وأما ابن 
حبان؛ فذكره يف »الثقات«. ومع ضعف إسناد احلديث؛ فإن لوائح الوضع عليه 

ظاهرة. وهللا أعلم(()3(.
وقد تبني مبا سبق أن أاب نصرية هو: مسلم بن عبيد.

لكن إلسناد ضعيف جلهالة سليمان بن رجاء.
 عن سامل بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن اخلطاب، قال: »قلت: ي 
رسول هللا أخربن عن هذا السلطان الذي، ذلت له الرقاب وخضعت له األجساد، 
ما هو؟ قال: »هو ظل هللا يف األرض، فإن أحسنوا فلهم األجر وعليكم الشكر، وإن 
أساءوا فعليكم الصرب وعليهم اإلصر، ال حتملنكم إساءته على أن خترجوا من طاعته، 

فإن الذل يف طاعة هللا خري من خلود يف النار، لوالهم ما صلح الناس«.
التخريج: إسناده ضعيف جداً.

أخرجه أبو نعيم)4(، وقوام السنة)5(، كالمها من طريق عون بن منصور املروزي، عن 
موسى بن بر الكويف، عن عمرو بن عبد الغفار، عن احلسن بن عمرو الفقيمي، 

1  األمايل املطلقة )ص: 115(.
2  ينظر: اجلرح والتعديل )8/ 189(

3  سلسلة األحاديث الضعيفة )8/ 212(.
4  فضيلة العادلني من الوالة   )ص: 154، ح40(. 

5  الرتغيب والرتهيب لقوام السنة )3/ 67، ح2078(.
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عن سعيد بن معبد األنصاري، وعبد هللا بن عبد الرمحن أب طوالة، عن سامل بن عبد 
هللا به.

دراسة اإلسناد والكالم عليه:
ففي هذا اإلسناد: موسى بن بر املروزي الكويف، ذكره ابن حبان يف الثقات)1(، 
ومل يوثقه غريه. وقال ابن حجر: ))مقبول((.)2( روى له البخاري يف األدب املفرد 

وهو أحد شيوخه)3(، وذكره ابن أب حات يف اجلرح والتعديل ومل يذكر فيه شيئًا)4(.
وفيه: عمرو بن عبد الغفار ابن اخي احلسن بن عمرو الفقيمي، وهو آفة اإلسناد.
 قال أبو حات: ))ضعيف احلديث مرتوك احلديث((، وقال ابن املديين: ))كان 
رافضيا، رميت بديثه، وقد كتبت عنه شيئا((، وقال يف موضع آخر: ))كان رافضيا 
فرتكته للرفض(()5(. وقال العقيلي: ))منكر احلديث(()6(. وقال ابن عدي: ))وهو 
متهم إذا روى شيئا من الفضائل، وكان السلف يتهمونه أبنه يضع يف فضائل أهل 

البيت ويف مثالب غريهم(()7(. وشذ ابن حبان حيث ذكره يف الثقات)8(.
فإسناد احلديث ضعيف جدا؛ حلال عمرو بن عبد الغفار، فهو متهم ابلوضع.

قال األلبان بعد أن أورد هذا احلديث: ))وهذا إسناد ضعيف جدا، آفته عمرو 
الغماري: ))وهو حديث موضوع ال  (()9(. وقال  الفقيمي..  الغفار وهو  بن عبد 

شك(()10(.
   عن ابن أسلم، عن أبيه، قال: قال يل أبو عبيدة: أشهد لسمعت رسول هللا 

1  الثقات البن حبان )163-162/9(.
2  تقريب التهذيب )6950(.

3  هتذيب التهذيب )10/ 300(
4  اجلرح والتعديل البن أب حات )8/ 137(

5  ينظر: اجلرح والتعديل البن أب حات )6/ 246(، اتريخ بغداد )14/ 107(، ميزان االعتدال )272/3(. 
6  الضعفاء للعقيلي )268/3(.

7  الكامل يف ضعفاء الرجال )6/ 253(.
8  الثقات البن حبان )478/8(.

9  سلسلة األحاديث الضعيفة )4/ 162(.
. املداوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي املناوي )4/ 270(  10
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يقول: »ال تسبوا السلطان؛ فإنه ظل هللا يف األرض« . 
التخريج: ضعيف جدا

أخرجه ابن أب عاصم)1(، من طريق أب بكر بن أب شيبة، عن ابن أب فديك، 
عن موسى بن يعقوب، عن عبد األعلى بن موسى بن عبد هللا بن قيس بن خمرمة، 

أن إمساعيل بن رافع حيدثه، عن ابن أسلم به.

دراسة اإلسناد والكالم عليه:

يف هذا اإلسناد: ابن أب فديك، وهو: حممد بن إمساعيل بن مسلم بن أب فديك، 
ابن  به أبس.. وقال  ليس  النسائي:  قال  املدن.  إمساعيل  أبو  الديلي،  دينار  وامسه 
سعد: كان كثري احلديث وليس بجة. وذكره ابن حبان يف »الثقات« وقال الذهب 

وابن حجر: صدوق)2(.  
وأما: موسى بن يعقوب بن عبد هللا بن وهب بن زمعة املطلب الزمعي أبو حممد 
املدن، قال حيىي بن معني: ))ثقة(()3(. وقال ابن عدي: ))هو عندي ال أبس به 
الضعفاء)6(،  الذهب يف  النسائي: ))ليس ابلقوي(()5(. وأورده  وبروايته(()4(. وقال 
وقال يف الكاشف: ))فيه لني((.)7( وقال ابن حجر: ))صدوق سيء احلفظ(()8(. 

وفيه: عبد األعلى بن موسى بن عبد هللا بن قيس بن خمرمة، ترجم له ابن أب 
يتابع على حديثه،  العقيلي: ))ال  تعديال)9(، وقال  فيه جرحا وال  يذكر  حات، ومل 

1  السنة )487/2، ح1013(.
تقريب    )158 الكاشف )2/   )488 الكمال )24/  الثقات )42/9(، هتذيب    )437  / الكربى) 5  الطبقات   2

التهذيب )ص: 468(
3  اجلرح والتعديل )167/8(.

4  الكامل يف الضعفاء )342/6(.
5  الضعفاء واملرتوكون للنسائي )ص: 95(.  

ديوان الضعفاء )ص: 404(.   6
الكاشف )2/ 309(  7

8  تقريب التهذيب )7026(.
9  اجلرح والتعديل )28/6(.
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وليس مبشهور يف النقل(()1(. وقال الذهب وابن حجر: ))ال يعرف(()2(.
 وفيه: إمساعيل بن رافع، قال أمحد بن حنبل: ))ضعيف احلديث((. وقال حيىي بن 
معني: ))ضعيف((. وقال أبو حات: ))منكر احلديث(()3(. وقال النسائي: ))مرتوك 

احلديث(()4(. وقال احلافظ ابن حجر: ))ضعيف احلفظ(()5(.
وقال العقيلي بعد خترجيه هلذا احلديث يف ترمجة عبد األعلى بن موسى بن عبد هللا 
بن قيس: ))وليس يف هذا الباب شيء يرجع منه إىل الصحة(()6(. وقال الغماري: 
))ضعيف  األلبان:  وقال  فليحرر(()7(.  له  أصل  ال  هذا  يكون كل  أن  ))أخشى 

جدا(()8(.
عن حذيفة بن اليمان، قال: »ال تسبوا السلطان فإنه ظل هللا يف األرض، به 

يقيم هللا احلق، ويظهر الدين، وبه يرفع هللا الظلم ويهلك الفاسقني«.
التخريج: ضعيف جدا

أخرجه أبو نعيم)9(، من طريق عبد هللا بن وهب الدينوري، ثنا عيسى بن يونس 
الرملي، عن حيىي بن عيسى، عن حممد بن عبد الرمحن بن أب ليلى، عن احلكم بن 

عتيبة، عن عبد الرمحن بن أب ليلى.

 دراسة اإلسناد والكالم عليه:

يف هذا اإلسناد: عبد هللا بن وهب، وهو: عبد هللا بن حممد بن وهب الدينورى، 
ويقال: عبد هللا بن محدان بن وهب، احلافظ الرحال.  قال ابن عدي: ))كان حيفظ 

1  الضعفاء الكبري للعقيلي )59/3(.
2  كتاب الضعفاء )264/1(، ولسان امليزان )381/3(.

3  اجلرح والتعديل )169/3(.
4  الضعفاء واملرتوكون للنسائي )ص: 16(

5  تقريب التهذيب )442(.
6  الضعفاء الكبري للعقيلي )59/3(.

7  املداوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي املناوي )6/ 549(.
8  سلسلة األحاديث الضعيفة )5/ 289(.

9  فضيلة العادلني من الوالة   )ص: 156، ح41(. 



117 اإلنكار على الوالة دراسة حديثية 

ويعرف، ومسعت عمر بن سهل يرميه ابلكذب ويصرح به.. ((، مث قال ابن عدي: 
قد قبله قوم وصدقوه(()1(. وقال الدارقطين: ))كان يضع احلديث((. وقال: ))مرتوك 

احلديث(()2(. قال احلافظ ابن حجر: ))متهم(()3(.
معني:  بن  حيىي  قال  الكويف،  الرملي  التميمي  حممد  بن  عيسى  بن  حيىي  وفيه: 
مرة: ))مسعت  أمحد  وقال  أقرب حديثه(()4(.  ))ما  أمحد:  وقال  ))ليس بشيء((. 
منه أحاديث، مل يكن من أصحاب احلديث كان مغفال جدًّا(()5(. وقال النسائي: 
))ليس ابلقوي(()6(. قال ابن عدي: ))عامة روايته مما، ال يتابع عليه(()7(. وقال 
ابن حبان: ))وكان ممن ساء حفظه وكثر ومهه حىت جعل خيالف األثبات فيما يروي 

عن الثقات فلما كثر ذلك يف روايته بطل االحتجاج به(()8(.
وفيه: حممد بن عبد الرمحن بن أب ليلى، قال شعبة: ))ما رأيت أحدا أسوأ حفظا 
من ابن أب ليلى((. وقال أمحد: ))مضطرب احلديث, سيئ احلفظ((. وقال حيىي 
بن معني: ))ضعيف احلديث((. وقال أبو حات: ))حمله الصدق، كان سيئ احلفظ، 
شغل ابلقضاء فساء حفظه ال يتهم بشيء من الكذب، إمنا ينكر عليه كثرة اخلطأ، 
يكتب حديثه وال حيتج به((. وقال أبو زرعة : ))صاحل ليس أبقوى ما يكون(()9(. 

وقال الذهب: ))صدوق إمام، سيئ احلفظ. وقد وثق(()10(.
فهذا اإلسناد ضعيف جدا، عبد هللا بن حممد بن وهب، مرتوك، وحيىي بن عيسى 
الرملي، ضعيف، وأما حممد بن عبدالرمحن بن أب ليلى فهو صدوق سيء احلفظ كما 

1  ينظر: الكامل يف الضعفاء )439/5(. ميزان االعتدال )2/ 494(.  
2  سؤاالت السلمي للدارقطين )ص: 209(، الضعفاء واملرتوكون للدارقطين )161/2( ميزان االعتدال )2/ 495(.

3  لسان امليزان )279/3(.
4  اجلرح والتعديل )178/9(.

.)49/3( ) 5  العلل ومعرفة الرجال )رواية عبد اللَّ
6  الضعفاء واملرتوكون للنسائي )ص:250(.

7  ينظر: اجلرح والتعديل )9/ 178(، الكامل يف الضعفاء )62/9(. 
8  اجملروحني )126/3(.

9  ينظر: الضعفاء الكبري للعقيلي )100/4(، واجلرح والتعديل )322/7(،
ميزان االعتدال )3/ 613(  10
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قال الذهب. قال العقيلي: ))وليس يف هذا الباب شيء يرجع منه إىل الصحة(()1(.
النب  قال: »ما من قوم مشوا إىل سلطان هللا  2-وحديث حذيفة عن 

ليذلوه إال أذهلم هللا قبل يوم القيامة« 
التخريج: حديث ضعيف.

البزار)2(،  قال: وأخربنه أمحد بن املقدام، قال: أخربن حممد بن بكر،  أخرجه 
قال: أخربن كثري بن أب كثري، عن ربعي، عن حذيفة رضي هللا عنه- به.  

قال البزار: ))وهذا الكالم ال نعلمه يروى عن النب  هبذا اللفظ إال من حديث 
حذيفة عنه هبذا اإلسناد((.

دراسة اإلسناد:

يف إسناد هذا احلديث: كثري بن أب كثري التيمي، أبو النضر الكويف. قال حيىي 
احلديث(()3(.   مستقيم  ))شيخ  حات:  أبو  وقال  احلديث((.  ))ضعيف  معني:  بن 
وذكره ابن حبان يف »الثقات«)4(، وقال ابن شاهني: ))ضعيف(()5(. وقال الذهب: 
))ضعفه ابن معني وقواه أبو حات(()6(. وقال احلفظ ابن حجر: ))مقبول(()7(. وبقية 

رجال اإلسناد ثقة وصدوق.
 وهذا اإلسناد فيه ضعف حلال كثري بن أب كثري. 

قال اهليثمي: ))رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خال كثري بن أب كثري التيمي، 
وهو ثقة(()8(. 

1  الضعفاء الكبري للعقيلي )59/3(.
2  املسند )7/ 266، ح2848(.

3  اجلرح والتعديل )156/7(.
4  الثقات البن حبان )7/ 353(.

5  اتريخ أمساء الضعفاء والكذابني )ص: 161(.
6  ميزان االعتدال )3/ 409(، واملغين يف الضعفاء )2/ 531(.

7  تقريب التهذيب )5628(.
8  جممع الزوائد ومنبع الفوائد )5/ 216(.
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وللحديث شاهد مبعناه من حديث ابن عباس.
أخرجه مسدد كما يف »املطالب العالية«)1(، ومن طريقه الطربان)2(، وأخرجه ابن 
أب عاصم)3(، وابن عدي)4(، كلهم من طريق حسني بن قيس، عن عكرمة، عن ابن 
عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا : »من مشى إىل سلطان هللا تعاىل يف 
األرض ليذله أذل هللا تعاىل رقبته يوم القيامة، مع ما ذخر له من العذاب، وسلطان 

 .» هللا عز وجل كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه
بن  بكار  بن  اجلوزي)6(، من طريق حممد  ابن  اخلطيب)5(، ومن طريقه  وأخرجه 
الرين، عن إبراهيم بن زيد القرشي، عن خصيف، عن عكرمة به مثله، يف وسط 

حديث طويل. 
الوليد  بن  الوليد  عن  شبيب،  بن  سلمة  طريق   من  البخاري)7(،  ابن  وأخرجه 

الدمشقي، عن ابن ثوابن، عن عكرمة به مثله.

فحديث ابن عباس هذا جاء من ثالثة طرق: 

مث  والنون  املهملة  بفتح   - لقبه: حنش  قيس،  بن  احلسني  فيه  األول:  الطريق 
معجمة-، أبو علي الرحب الواسطي. قال أمحد بن حنبل: ))ليس حديثه بشيء، 
ال أروي عنه شيئا((. وقال حيىي بن معني: ))ضعيف((. وقال أبو حات: ))ضعيف 

احلديث منكر احلديث((.  وقال أبو زرعة: ))هو ضعيف(()8(.

1  )12/ 414، ح2933(.
2  املعجم الكبري )214/11، ح11534(.

3  السنة )626/2،  612، ح1462(
4  يف ترمجة حسني بن قيس الرحب، يف الكامل )219/3(. 

5  يف ترمجة إبراهيم بن زيد القرشي، يف أتريخ بغداد )592/6(.
6  العلل املتناهية )2/ 277، ح1272(

7  مشيخة ابن البخاري )1805/3(.
8  اجلرح والتعديل )64-63/3(.
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وقال اجلوزجان: ))أحاديثه منكرة جدا فال تكتب(()1(. وقال البخاري: ))تركه 
أمحد(()2(. وقال النسائي: ))مرتوك احلديث(()3(. وقال العقيلي: ))له غري حديث 
ال يتابع عليه وال يعرف إال به(()4(. وقال ابن حبان: ))كان يقلب األخبار ويلزم 
رواية الضعفاء(()5(. وقال ابن عدي: ))هو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق(()6(. 

وقال الذهب: ))ضعفوه(()7(. وقال احلافظ ابن حجر: ))مرتوك(()8(.

العقيلي: ))هذا شيخ  قال  القرشي،  إبراهيم بن زيد  إسناده  الثاين: يف  الطريق 
حيدث عن الزهري وعن هشام بن عروة، فيحمل حديث الزهري على هشام بن عروة، 
وحديث هشام بن عروة على الزهري، ويت أيضا مع هذا عنهما مبا ال حيفظ(()9(. 
قال اخلطيب: ))يف حديثه نكرة، ونقل عن حيىي بن معني أنه قال فيه: ال أعرفه((
)10(. قال الذهب: ))ابراهيم ابن زيد القرشي عن خصيف، وعنه حممد ابن بكار بن 

الرين خبرب منكر جدا وال يدرى من هو((. وقال البخاري: ))مل يصح اسناده((.)11(.

يصح  ))مل  البخاري:  قال  ذا(()12(.  من  يعرف  ))وال  ابن حجر:  احلافظ  وقال 
إسناده(()13(.

وفيه: خصيف -ابلصاد املهملة، آخره فاء مصغر- بن عبد الرمحن اجلزري أبو 

1  أحوال الرجال )ص: 176(.
2  التاريخ الكبري )393/2(، واألوسط )54/2(.

3  الضعفاء واملرتوكون للنسائي )ص: 33(.
4  الضعفاء الكبري )463/1(

5  اجملروحني )280/1(.
6  الكامل يف ضعفاء الرجال )3/ 223(.

7  ديوان الضعفاء )ص: 90(
8  تقريب التهذيب )1342(.
9  الضعفاء الكبري )53/1(.

10  اتريخ بغداد )6/ 73(.
11  املغين يف الضعفاء )15/1(.

12  لسان امليزان )61/1(.
13  ينظر: املغين يف الضعفاء )15/1(.
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عون، قال أمحد بن حنبل: ))ضعيف احلديث((. وقال مرة: ))شديد االضطراب يف 
املسند((. وقال حيىي بن معني: ))صاحل((. وقال أبو حات: ))صاحل خيلط، وُتكلم 
النسائي: ))ليس  ابن سعد وأبو زرعة: ))ثقة(()1(. وقال  يف سوء حفظه((. وقال 
أئمتنا واحتج به مجاعة آخرون،  ابن حبان: ))تركه مجاعة من  ابلقوي(()2(. وقال 
وكان خصيف شيخا صاحلا فقيها عابدا إال أنه كان خيطئ كثريا فيما يروي، وينفرد 
عن املشاهري مبا ال يتابع عليه، وهو صدوق يف روايته إال أن اإلنصاف يف أمره قبول 
ما وافق الثقات من الروايت وترك ما مل يتابع عليه وإن كان له مدخل يف الثقات 
وهو ممن أستخري هللا فيه(()3(، قال الذهب وابن حجر: ))صدوق سيء احلفظ((، 

وزاد ابن حجر: ))خلط أبخرة وُرمي ابإلرجاء(()4(.   

أبو  الدمشقي،  القيسي  زيد  بن  الوليد  بن  الوليد  إسناده  يف  الثالث:  الطريق 
العباس، قال أبو حات: ))هو صدوق، ما بديثه أبس، حديثه صحيح(()5(. وقال 
قال:  مث  الدمشقي«،  موسى  بن  الوليد  العقيلي«  ومساه  ))مرتوك(()6(.  الدارقطين: 

))عن األوزاعي، أحاديثه بواطيل، ال أصول هلا، ليس ممن يقيم احلديث(()7(. 

وقد فرق بينهما ابن حبان، وقال مرة: ))الوليد بن موسى الدمشقي شيخ  يروي 
عن األوزاعي عن حيىي بن أب كثري عن احلسن عن أنس، مث قال بعد أن ساق له 

.)8()) حديثا:« وهذا ما ال أصل له من كالم رسول هللا
 مث قال يف موضع آخر: ))الوليد بن الوليد العنسي من أهل الرقة يروي عن ابن 

1  ينظر: العلل ومعرفة الرجال )484/2، 214/3(، والطبقات الكبري )7/ 335(، اجلرح والتعديل )3/ 404-403(.  
2   الضعفاء واملرتوكون للنسائي )ص: 37(.

3  اجملروحني البن حبان )1/ 287(.
4  الكاشف )373/1(، تقريب التهذيب )1718(.

5  اجلرح والتعديل )19/9(.
6  ينظر: أتريخ دمشق )308/63(، ولسان امليزان )229/6(.

7  الضعفاء الكبري )143/4(.
8  اجملروحني )3/ 82(. 
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  ثوابن واثبت مث ساق له حديثاً مث قال: وهذا ما ال أصل له من كالم رسول هللا
وقد روى هذا الشيخ عن ابن ثوابن عن عمرو بن دينار نسخة أكثرها مقلوبة، يطول 

الكتاب بذكرها ال جيوز االحتجاج به فيما يروي(()1(.
حممد  عن  روى  العنسي  الوليد  بن  ))الوليد  فقال:  نعيم  أبو  بينهما  فرق  وكذا 
))الوليد بن موسى  الرمحن بن اثبت بن ثوابن موضوعات((. وقال مرة:  بن عبد 

الدمشقي روى عن األوزاعي حديثا منكرا(()2(.
الثقات، فقال:  ابن حبان يف  ابن حجر يف آخر ترمجته: ))وذكره  قال احلافظ 
يروي عن األوزاعي مسائل مستقيمة وعنه الذهلي مث وذكره ابن حبان يف الثقات 
فقال يروي عن األوزاعي مسائل مستقيمة وعنه الذهلي مث غفل ابن حبان فذكره يف 
الضعفاء فقال روى عن ابن ثوابن نسخة أكثرها مقلوب... قلت هو الوليد بن الوليد 
الدمشقي الذي تقدم وهو الوليد بن موسى، وموسى أظنه جده فهذا رجل واحد 

جعله ثالثة لكن فرق أبو نعيم األصبهان بني الوليد بن موسى(()3(.
قال احلاكم: ))روى، عن َعبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن، أحاديث موضوعة)4(.  

من يقصد احلاكم
وكذا مساه الذهب: »الوليد بن موسى الدمشقي:« وقال: ))قواه أبو حات وقال 

غريه مرتوك، ووهاه العقيلي وابن حبان وله حديث موضوع(()5(.
ويتلخص مما سبق أن حديث ابن عباس بطرقه الثالث ال يسلم من املقال، وكلها 
ضعيفة، وبعضها أشد ضعفا، لكن قد ينجرب به حديث أب ذر فريتقي  إىل احلسن 

لغريه، وهللا أعلم.
3- معاذ بن جبل  قال: عهد إلينا رسول هللا  يف مخس من فعل منهن 

1  اجملروحني )81/3(.
2  الضعفاء ألب نعيم )ص: 157(.

3  لسان امليزان )6/ 229(.
4  ينظر: أتريخ دمشق )308/63(. 

5  ميزان االعتدال )5/ 95(.
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كان ضامنا على هللا: » من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازي يف سبيل 
هللا، أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقريه، أو قعد يف بيته فيسلم الناس منه 

ويسلم«.
 التخريج: حديث حسن

أخرجه أمحد)1(، ابن أب عاصم)2(، والطربان)3(، وابن زنويه)4(، كلهم من طريق 
ابن هليعة، عن احلارث بن يزيد، عن علي بن رابح، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، 

عن معاذ بن جبل.
ولفظه ألمحد، وعند اآلخرين: »قال معاذ: قال رسول هللا : »مخس من فعل 
واحدة منهن كان ضامنا على هللا عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو 
خرج غازي، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقريه، أو قعد يف بيته فسلم الناس منه 

وسلم من الناس«.   
وأخرج ابن خزمية)5(، وابن حبان)6(، والطربان)7(، واحلاكم)8(، والبيهقي)9(، كلهم 
من طريق احلارث بن يعقوب، عن قيس بن رافع القيسي، عن عبد الرمحن بن جبري، 

عن عبد هللا بن عمرو، به حنوه .
ولفظه: »أن عبد هللا بن عمرو مر مبعاذ بن جبل وهو قائم على اببه يشري بيده 
كأنه حيدث نفسه، فقال له عبد هللا: ما شأنك ي أاب عبد الرمحن! حتدث نفسك؟ 
قال: وما يل أيريد عدو هللا أن يلهيين عن كالم مسعته من رسول هللا، قال: تكابد 

1  مسند أمحد )36/ 412، ح22093(.
السنة البن أب عاصم )2/ 490، ح1021(.  2

3  املعجم الكبري )37/20، ح55(.
4  األموال )ص:85، ح49(.

5  الصحيح )375/2، ح1495(.
6  الصحيح )94/2-95، ح372(. 

7  املعجم الكبري )37/20، ح54( ، ويف »األوسط« )288/8، ح8654(،
1 املستدرك )331/1، ح767(.   8

9  السنن الكربى )208/9، ح18539(.
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دهرك اآلن يف بيتك أال خترج إىل اجمللس فتحدث، فأن مسعت رسول هللا  يقول: 
»من جاهد يف سبيل هللا كان ضامنا على هللا، ومن عاد مريضا كان ضامنا على هللا، 
ومن غدا إىل املسجد أو راح كان ضامنا على هللا، ومن دخل على إمام يعوده كان 
ضامنا على هللا، ومن جلس يف بيته مل يغتب أحدا بسوء كان ضامنا على هللا«. فرييد 

عدو هللا أن خيرجين من بييت إىل اجمللس«.
 وليس عند ابن حبان ذكر قصة.  

قال الطربان عقب خترجيه يف األوسط: ))ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن 
عمرو عن معاذ إال هبذا اإلسناد، تفرد به الليث((. 

دراسة اإلسناد: 

 يف إسناد الطريق األول: ابن هليعة، وهو عبد هللا بن هليعة بن عقبة احلضرمي 
))صدوق  ابن حجر:  احلافظ  قال  املصري، ضعيف)1(.  الرمحن  عبد  أبو  الغافقي، 
خلط بعد احرتاق كتبه، ورواية بن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها وله يف 

مسلم بعض شيء مقرون(()2(. 

وبقية رجال اإلسناد ثقات.
قال اهليثمي: ))رواه الطربان يف الكبري، وفيه ابن هليعة وفيه كالم، وبقية رجاله 

ثقات(()3(.

ويف الطريق الثاين: قيس بن رافع القيسي األشجعي أبو رافع، ويقال: أبو عمرو 
املصري اتبعي، روى له أبو داود يف »املراسيل« حديثا واحدا)4(، ترجم له ابن أب 
التهذيب  هتذيب   ،)268  /7( امليزان  لسان   ،)166  /4( االعتدال  ميزان   ،)146  /5( والتعديل  اجلرح  ينظر:     1

.)332-330/5(
2  تقريب التهذيب )3563(.

3  جممع الزوائد ومنبع الفوائد )2/ 299(.
4  ينظر: جامع التحصيل )ص: 257(.
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حات يف »اجلرح والتعديل« ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال)1(. وكذلك البخاري يف 
التاريخ الكبري)2( وذكره ابن حبان يف »الثقات)3(«. وقال احلاكم يف حديث هو فيه: 
))هذا حديث رواته مصريون ثقات ومل خيرجاه(()4( وقال الذهب: ))أحد العلماء((

)5(. قال احلافظ ابن حجر: ))مقبول(()6(.وبقية رجاله ثقات.

وإسناد احلديث بطريقيه يكون حسنا لغريه.
حسن  وقد  خيرجاه((  ومل  ثقات  مصريون  رواته  حديث  ))هذا  احلاكم:  قال   
حجر،  ابن  احلافظ  وقال  لغريه(()8(.  ))صحيح  األلبان:  وقال  املناوي)7(،  إسناده 
يف »املطالب«  عند الكالم على الطريق الذي فيه ابن هليعة: ))وهو ضعيف لكنه 

يتقوى بشواهده(()9(.
4-عن القاسم بن عوف، عن رجل، قال: »كنا قد محلنا ألب ذر شيئا نريد 
أن نعطيه إيه، فأتينا الربذة فسألنا عنه فلم نده، قيل: استأذن يف احلج، فأذن له، 
فأتيناه ابلبلدة، وهي مىن، فبينا حنن عنده إذ قيل له: إن عثمان صلى أربعا، فاشتد 
ذلك على أب ذر، وقال قوال شديدا، وقال: صليت مع رسول هللا  فصلى ركعتني، 
وصليت مع أب بكر وعمر. مث قام أبو ذر فصلى أربعا، فقيل له: عبت على أمري 
املؤمنني شيئا، مث صنعته قال: اخلالف أشد، إن رسول هللا  خطبنا فقال: »إنه 
كائن بعدي سلطان فال تذلوه، فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه، 
وليس مبقبول منه توبة حىت يسد ثلمته اليت ثلم، وليس بفاعل، مث يعود فيكون فيمن 

1   اجلرح والتعديل )96/7(.
التاريخ الكبري للبخاري )7/ 152(  2

.)310/5(   3
4  املستدرك على الصحيحني )1/ 331(

5  اتريخ اإلسالم )2/ 1161(.
6   تقريب التهذيب )5571(.

7  التيسري بشرح اجلامع الصغري )1/ 521(.
8  صحيح الرتغيب والرتهيب )2/ 88(.

9  املطالب العالية )5/ 278(
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يعزه«. أمرن رسول هللا  أن ال يغلبون على ثالث: أن أنمر ابملعروف، وننهى عن 
املنكر، ونعلم الناس السنن«

التخريج: وهذا احلديث ضعيف.
أخرجه أمحد)1(، والبيهقي)2(، من طريق يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، 

عن القاسم بن عوف الشيبان به. وليس عند البيهقي ذكر القصة.  
وأخرج القسم األخري منه - وهو قوله: أمرن رسول هللا .. ... إخل- الدارمي)3(، 

البيهقي)4(، من طريق يزيد بن هارون، به.
وعند الدارمي تسوية اإلسناد، أي: ليس فيه الرجل املبهم، وإمنا فيه: »عن العوام 

بن حوشب، عن القاسم بن عوف، عن أب ذر«.
وأخرجه ابن أب عاصم)5(، وابن عساكر من طرق)6(  عن مروان بن جناح، عن 
نصري موىل خالد، عن أب ذر، قال: مسعت رسول هللا  يقول: »سيكون بعدي 
سلطان، فمن أراد ذله ثغر يف اإلسالم ثغرة، وليست له توبة إال أن يسدها، وليس 

يسدها إىل يوم القيامة«.

دراسة اإلسناد:

هذا احلديث جاء من وجهني:
الوجه األول: له طريقان:

ويف الطريق األول: علتان:
يف  حبان  ابن  ذكره  املدار،  وعليه  الشيبان،  عوف  بن  القاسم  األوىل: ضعف 

1  املسند )364/35-365، ح21460(.
2  شعب اإلميان )479/9، ح6989(.

3  السنن )455/1، ح560(
4  االعتقاد )ص: 232(.

5  السنة )2/ 489، ح1019(.
6  اتريخ دمشق )106/62، ح(.



127 اإلنكار على الوالة دراسة حديثية 

»الثقات«)1(، وقال ابن عدي: ))وهو ممن يكتب حديثه(()2(. وتركه شعبة، وقال 
أبو حات: ))مضطرب احلديث وحمله عندي الصدق(()3(. وقال الذهب: ))خمتلف يف 
حاله(()4(. وقال أيضاً: ))حديثه عن زيد بن أرقم مضطرب((.)5( وقال ابن حجر: 

))صدوق يغرب(()6(.
والثانية: وجود رجل مبهم.   

الشيبان  عوف  بن  القاسم  ويف  مبهم،  رجل  حال  جلهالة  ضعيف  إسناد  فهذا 
ضعف يسري.

وأما الطريق الثان: ففيه إسقاط رجل مبهم أي: عن القاسم بن عوف، عن أب 
ذر، مباشرة.

وقد سأل ابن أب حات أابه عن هذا الطريق يف العلل، فقال: ))وسألت أب عن 
حديث رواه إسحاق األزرق، عن العوام بن حوشب عن القاسم بن عوف الشيبان؛ 
قال: أتينا أاب ذر ابلربذة؛ فقال: مسعت النب يقول: »إنه يكون بعدي سلطان؛ 

فمن أراد أن يذله، خلع ربقة اإلسالم من عنقه ...«، فذكر احلديث؟
قال أب: هذا أخطأ فيه إسحاق؛ رواه غري إسحاق، عن العوام، عن القاسم بن 

عوف، عن رجل من عنزة، عن أب ذر؛ وهو الصحيح(()7(. 
والصواب يف هذا الطريق أنه يرجع إىل الطريق األول.

الوجه الثاين: ففي إسناده مروان بن جناح، قال أبو حات: ))يكتب حديثه وال 
حيتج به((. وقال الدارقطين: ))ال أبس به((. وقال أبو داود: ))ثقة((. وذكره ابن 

.)305/5(  1
2  الكامل يف ضعفاء الرجال )7/ 154(.

3  اجلرح والتعديل )115/7(.
4  ميزان االعتدال )3/ 376( الكاشف )129/2( املغين يف الضعفاء )2/ 520( وذكره  فيمن تكلم فيه وهو موثق 

)ص: 152(
5  اتريخ اإلسالم )3/ 300(.
6   تقريب التهذيب )5475(.

7  العلل البن أب حات )536-535/6(.
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حبان يف »الثقات«، وقال الذهب: ))ثقة((. وقال احلافظ ابن حجر: ))ال أبس 
به(()1(.  

وفيه: ُنصري –ابلضم-، ويقال: ابملعجمة نضري، ويقال: ابلفتح، ويقال: ابملوحدة 
وكسرها بصري، موىل خالد بن يزيد بن معاوية وقيل موىل معاوية، وهو أظهر)2(. روى 
له أبو داود يف »املراسيل« حديثا واحدا)3(. وذكره ابن حبان يف كتاب »الثقات«)4(، 
وقال الذهب: ))نكرة ال يعرف(()5(. وقال احلافظ ابن حجر: ))ال يعرف(()6(. وقال 

أيضا: ))مستور(()7(. 
وهذا الوجه أيضا فيه ضعف حلال نصري، فهو مستور.

اثلثاً :من أقوال بعض الصحابة وأفعاهلم

1 -عن ابن سابط قال: بلغ عمر  عن بعض عماله شيء، فجمعهم فخطبهم 
فقال: » أيتها الرعية، إن للرعاة عليكم حقا: املناصحة ابلغيب، واملعاونة على اخلري، 

.« ...
أخرجه ابن شبة)8( فال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن 

مرة، عن ابن سابط قال فذكره
رجاله ثقات معرفون، ما عد شيخ املصنف مل أستطع حتديده لكنه مرسل: عبد 
الرمحن بن سابط مل يدرك عمر، قال ابن أب حات)9(:))روى عن ُعَمر رضي هللا عنه 
الكاشف   ،)483  /7( حبان  البن  الثقات   ،)217  /2( اآلجري  سؤاالت   ،)274  /8( والتعديل  اجلرح  ينظر:    1

)253/2(، ميزان االعتدال )4/ 90(، تقريب التهذيب )6566(.
2  اتريخ دمشق البن عساكر )62/ 106(، وهتذيب الكمال )29/ 371( وهتذيب التهذيب )10/ 434(. 
3  ينظر: املراسيل ألب داود )ص: 271(، وهتذيب الكمال )29/ 371(، وجامع التحصيل )ص:291( .

)480/5(  4
5  ميزان االعتدال )4/ 255(.

6  لسان امليزان )7/ 410(.
7  تقريب التهذيب )7129(.

8  اتريخ املدينة البن شبة )2/ 774(
9  اجلرح والتعديل )4/ 164(
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مرسال((. قال الذهب: ))ذو مراسيل عن أب بكر وعمر وله عن سعد وعن عائشة 
وعنه عمرو بن مرة وعلقمة بن مرثد والليث بن سعد فقيه ثقة(()1(.

وأخرجه هلناد بن السري)2( قال: حدثنا وكيع، عن إمساعيل بن أب خالد، عن 
حقا  عليكم  لنا  إن  الرعية  »أيتها    عمر  قال  قال:  العبدي  شهاب  بن  سلمة 
النصيحة ابلغيب واملعاونة على اخلري، وإنه ليس من شيء أحب إىل هللا وأعم نفعا 

من حلم إمام ورفقه، وليس شيء أبغض إىل هللا من جهل إمام وخرقه«.
وهذا إسناد رجاله ثقات مشهورن، ولكن سلمة بن شهاب، ذكره ابن حبان يف 
الثقات)3(، ونص البخاري وابن أب حات وابن حبان أنه يروي املراسيل)4( والطريقان 

يقوي بعضهما بعضاً.
2-وعن عبد الرمحن بن أب سربة قال: قال عبد هللا:« إذا أتيت األمري املؤمر فال 

تؤنبه أمام أحد من الناس)5(.
إسناده ضعيف اخرجه التفسري من سنن سعيد بن منصور)6( وابن أب شيبة)7( 
كالمها قال: حدثنا جرير، عن العالء بن املسيب، عن خيثمة قال: قال عبد هللا: 

»إذا أتيت األمري املؤمر فال أتته)8( على رءوس الناس« لفظ سعيد.
النَّاِس«  ِمَن  َأَحٌد  َفاَل تؤتيه  اْلُمَؤِمُن  اأَلِمرَي  أَتـَْيَت  وأما لفظ ابن أب شيبة: »ِإَذا 

كذب وقع عنده، وهو كالم غري مفهوم.

1  الكاشف )1/ 628(
2  الزهد )2/ 602(

3  الثقات البن حبان )6/ 397(
4  ينظر: التاريخ الكبري للبخاري )4/ 79( اجلرح والتعديل البن أب حات )4/ 164(

5  يف سننه )4/ 1661(850- يف األصل: » إذا أتيت األمري املؤمر فال أتته على رؤوس الناس، فكالم غري مفهوم، 
واملثبت مما صححه حمقق الكتاب )1661/4( ويف  مصنف ابن أب شيبة )119/21( 38463- ِإَذا أَتـَْيَت اأَلِمرَي 

اْلُمَؤِمُن َفاَل تؤتيه َأَحٌد ِمَن النَّاِس 
6  )4/ 1660ح850 (

7  ويف مصنف )119/21( (
8  كذا وقع عنده، ولكن صححه حمقق الكتاب بلفظ: إذا أتيت األمري املؤمر فال تؤنبه أمام أحد من الناس.
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ووقع عندمها: خيثمة، وإمنا هو خشف بن مالك الطائي)1(، وهو خمتلف فيه فقد 
وثقه النسائي، وذكره ابن خلفون يف مجلة الثقات. وقال األزدي: ))ليس بذاك((، 
يف  البغوي  وتبعه  الدارقطين  منهم  جمهول،  أنه  إىل  العلم  أهل  من  مجاعة  وذهب 

املصابيح وابن عبد الرب، والبيهقي، واخلطاب، وقال الذهب: ))وثق(()2(.
إىل ذي  قال: »ال ميشني رجل منكم شرباً    اليمان  بن  3-حديث حذيفة 

سلطان ليذله، فال وهللا ال يزال قوم أذلوا السلطان أذالء إىل يوم القيامة«
أخرجه ابن أب شيبة )3( قال حدثنا عبيد هللا بن موسى، قال: أخربن شيبان، عن 

زيد بن عالقة، عن قطبة بن مالك، عن حذيفة بن اليمان فذكره.
وهذا رجال إسناده صحيح ورجاله ثقات أثبات معرفون، وشيبان هو ابن عبد 

الرمحن التيمي ثقة)4(.
4-حديث عبدهللا بن أب أوىف مع سعيد بن مجهان يف قصة ...قال: قلت: فإن 
السلطان يظلم الناس، ويفعل هبم،  قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ، 
مث قال: » وحيك ي ابن مجهان عليك ابلسواد األعظم، عليك ابلسواد األعظم إن 
كان السلطان يسمع منك، فأته يف بيته، فأخربه مبا تعلم، فإن قبل منك، وإال فدعه، 

فإنك لست أبعلم منه«)5(
أخرجه أمحد)6( قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا احلشرج بن نباتة العبسي كويف، 
البصر،  وهو حمجوب  أوىف  أب  بن  عبد هللا  أتيت  قال:  بن مجهان  سعيد  حدثين 

فسلمت عليه، قال يل: من أنت؟ فقلت: أن سعيد بن مجهان، فذكر اخلرب.
إسناده حسن، ورجاله الأبس هبم ، أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ثقة مشهور.

1  يُنظر ترمجة عبدهللا بن مسعود يف هتذيب الكمال )16/ 123(
2  هتذيب الكمال )8/ 249( إكمال هتذيب الكمال )4/ 188( هتذيب التهذيب )3/ 142( الكاشف )1/ 372(

3  يف املصنف)15 / 126، رقم38603(. 
4  ينظر: هتذيب الكمال )12/ 592(

5  أخرجه أمحد )32/ 157رقم19415 ( رجاله ثقات.                
6  )32/ 157رقم19415 ( 
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واحلشرج بن نباتة العبسي كويف، خمتلف فيه، فقد وثقه أمحد، وابن معني يف رواية، 
ويف أخرى قال: ))ثقة ليس به أبس((، ويف مرة قال: ))صاحل((. وقال أبو زرعة: ))ال 
أبس به مستقيم احلديث((، وقال أبو حات: ))صاحل يكتب حديثه وال حيتج به((. 
وقال النسائي: ))ليس به أبس((. وقال مرة: ))ليس ابلقوي((. وقال ابن حجر: 

))صدوق يهم(()1(.
   وسعيد خمتلف فيه،  فوثقه ابن معني، وأبو داود، َوقَال أَبُو حات: ))يكتب 
حديثه، وال حيتج به((. وقال ابن عدي: ))روى عن سفينة أحاديث ال يرويها غريه، 
وأرجو أنه ال أبس ِبِه، فإن حديثه أقل من َذِلَك((. َوقَال أَبُوداود: ))ثقة((. َوقَال يف 
موضع آخر: ))ُهَو ثقة إن شاء هللا، وقوم يضعفونه، إمنا خياف ممن فوقه - ومسى 
رجال، يـَْعيِن: سفينة -((. َوقَال النََّسائي: ))ليس به أبس((. قال الذهب: ))صدوق 

وسط(()2(.
5-وعن سعد بن حذيفة  قال: رفع إىل حذيفة  عيوب سعيد بن العاص 
 فقال: » ما أدري أي األمرين أردت تناول سلطان قوم ليس لكم أو أردت رد 
ا مرسلة من هللا ترتعي يف األرض حىت تطأ خطامها، ليس أحد رادها  هذه الفتنة؛ فإهنَّ
و ال أحد مانعها و ليس أحد مرتوك يقول: هللا هللا إال قتل، مثَّ يبعث هللا قوما قزعا 

كقزع اخلريف«.
بن أب طالب،  إبراهيم  ثنا  العنربي،  أبو زكري  فقال: أخربن   )3( احلاكم  أخرجه 
ثنا حممد بن املثىن، ثنا عبد الرمحن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أبيه، عن أب يعلى 
ومل  اإلسناد،  هذا حديث صحيح  قال:  مث  فذكره،  بن حذيفة  سعد  عن  الثوري، 

خيرجاه » ووافقه الذهب.

1  هتذيب الكمال )6/ 67( هتذيب التهذيب )2/ 377( تقريب التهذيب )ص: 169(
2  هتذيب الكمال )10/ 377(لكاشف )1/ 433(

« املستدرك على الصحيحني للحاكم )4/ 548ح8535 (  3
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وأخرجه ابن شبة)1( قال: حدثنا عبد هللا بن رجاء قال: حدثنا حممد بن طلحة، 
عن زبيد، عن منذر الثوري، وعن رجل، عن منذر، عن حذيفة رضي هللا عنه: أنه 
ذكر عثمان بن عفان رضي هللا عنه فقال: »ما أدري أي األمرين أردت، أردت تناول 
سلطان قوم ليس لكم أم أردت رد هذه الفتنة حني أطلعت خطمها فاستوت، فإهنا 
مرسلة من هللا ترعى يف األرض حىت تطأ خطامها، ليس أحد رادها وال مانعها، وليس 
أحد مرتوكا أن يقول: هللا هللا إال قتل، فإذا فعل ذلك ابتعث هللا قوما كفزع اجلريف«.
رجال إسناد احلاكم ورجاله ثقات، ما عدا سفيان بن وكيع، فهو ضعيف احلديث، 
قال أبو زرعة: ))ال يشتغل به. قيل له: كان يكذب؟ قال: كان أبوه رجال صاحلا. 

قيل له: كان يتهم ابلكذب؟ قال: نعم((.
وقال النسائي: ))ليس بثقة((، وقال يف موضع آخر: ))ليس بشيء((. قلت: 
وقال اآلجري: ))حضرت أاب داود يعرض عليه احلديث عن مشاخيه، فعرض عليه 
ابن حبان: ))وكان شيخا  أن يسمعه((، وقال  فأىب  حديث عن سفيان بن وكيع 
به  يثق  احلديث، وكان  عليه  يدخل  بوراق سوء كان  ابتلي  أنه  إال  فاضال صدوقا 
فمن أجل  يرجع،  فلم  منها  أشياء  بعد ذلك يف  له  عليه، وقيل  يقرأ  فيما  فيجيب 
إصراره على ما قيل له استحق الرتك. وكان ابن خزمية يروي عنه ومسعته يقول: حدثنا 
بعض من أمسكنا عن ذكره وهو من الضرب الذي ذكرته مرارا أن لوخر من السماء 
وسلم،  عليه  رسول هللا صلى هللا  على  يكذب  أن  من  إليه  أحب  الطري  فتخطفه 
ولكنهم أفسدوه. وما كان ابن خزمية حيدث عنه إال ابحلرف بعد احلرف، وما مسعت 
منه عن سفيان بن وكيع إال حديثا ألشعث بن عبد امللك فقط((. وقال ابن عدي 
يف الكامل: ))ولسفيان بن وكيع حديث كثري وإمنا بالؤه أنه كان يتلقن ما لقن(()2(.
وأما إسناد ابن شبة، فهو إسناد ضعيف، فيه رجل مبهم ومتنه خمالف ملت احلاكم 

1  اتريخ املدينة البن شبة )4/ 1246(
2  هتذيب الكمال )11/ 202( هتذيب التهذيب )4/ 109( اجملروحني البن حبان )1/ 359( الكامل يف ضعفاء 

الرجال )4/ 479(
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كما هو ظاهر.
6-أنَّ ابَن عباس سئل عن أمر السلطان ابملعروف، وهنيه عن املنكر، فقال: »إْن 

كنَت فاعاًل والبدَّ ففيما بينك وبينه«)1(.
أخرجه ابن أب شيبة)2(. 

وأخرجه سعيد بن منصور )3( قال: ن أبو عوانة كالمها-أي ابن أب شيبة، وأبو 
عوانة قاال: حدثنا جرير، عن معاوية بن إسحاق، عن سعيد بن جبري قال: قلت 
البن عباس: آمر إمامي ابملعروف؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فال، فإن كنت وال 

بد فاعال، ففيما بينك وبينه.
وزاد أبو عوانة: وال تغتب إمامك. هذا لفظ سعيد.

ولفظ ابن أب شيبة: »آمر أمريي ابملعروف، قال: إن خفت أن يقتلك فال تؤنب 
اإلمام، فإن كنت ال بد فاعال ففيما بينك وبينه«.

إال أنه عند ابن أب شيبة عن سعيد قال رجل البن عباس، وهذا ال يضر، ألن 
الراوي قد يبهم نفسه إذا كان هو السائل، وسعيد مكثر جداً عن ابن عباس.

ورجال اإلسناد ثقات أثبات، واإلسناد صحيح.
وهناك آاثر أخرهتا يف املبحث اخلامس لشدة احلاجة إليها هناك)4(.

املبحث الرابع: أدلة اجمليزين يف األنكار على والة األمر عالنيًة.

وقفُت يف هذا الباب على أربعة أحاديث مرفوعة:
احلديث األول: حديث: »من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع أن 

يغريه بيده فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان«)5(
1  أخرجه سعيد بن منصور يف »سننه« )846(، والبيهقي يف »شعب اإلميان« )7592(. 

2  مصنف ابن أب شيبة )74/15، ح 38462(.
3  )1657/4، ح 746(.

4  )ص: 62(. 
 . 5  أخرجه مسلم )69/1، رقم 49( من حديث أب سعيد اخلدري
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احلديث الثان: حديث: »أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر«.
ورد عن سبعة من الصحابة  وهم:

 . أبو سعيد اخلدري
. أبو أمامة

. وجابر بن عبدهللا
. وعمري بن قتادة

. ومسرة بن جندب
         . وواثلة بن األسقع

. وطارق بن هاب
أما حديث أب سعيد : فقد رواه عنه عطية العويف، وأبو نضرة.

رواية عطية العويف عن أب سعيد  مرفوعا: 
بن  إسرائيل  طريق  من  كلهم  ماجه)3(  وابن  والرتمذي)2(،  داود)1(،  أبو  أخرجها 
يونس عن حممد بن جحادة عن عطية العويف به، ولفظه: »أفضل اجلهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر«. قال الرتمذي: ))هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه((.

وقال احلافظ: ))هذا حديث حسن(()4(. 
قلُت: والظاهر أنه إسناد ضعيف لضعف عطية العويف)5( إال أنه متاَبع، وقد اتبعه 

أبو نضرة.   
رواية أب نضرة عن أب سعيد :  يرويها علي بن زيد بن جدعان عن أب نضرة 
به فذكر حديثا طويال وفيه: »أال إن أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر«.

1  أخرجه أب داود: )124/4( )4344(
2  أخرجه الرتمذي: )41/4( )2174(

3  السنن )144/5( )4011(
4  األمايل املطلقة )2/ 196(

5  الكاشف)27/2(. 
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أخرجها أمحد)1(،واحلاكم)2(، وأبو يعلى)3(، واحلاكم)4(، والبيهقي يف »الشعب«)5(، 
كلهم من طرق عن علي بن زيد به.

وأخرجه عبد الرزاق)6(، وابن ماجه)7(، والرتمذي)8( عن علي بن زيد به خمتصرا 
وليس فيه الشاهد املقصود ابلتخريج: »أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر«.
وهو   ،)9( وغريهم  والنسائي  والرازين،  معني،  وابن  أمحد  ضعفه  جدعان  وابن 
ضعيف يعترب به، حيسن حديثه عند املتابعة كما سبق، فبالطريقني يتقوى احلديث. 

: وأما حديث أب أمامة
فأخرجه أمحد)10(، وابن ماجه)11(، والطربان يف »الكبري«)12(، والبيهقي)13(،كلهم من 
طرق عن أب غالب عن أب أمامة  به مرفوعا، فذكر حديثا طويال وفيه موطن 
الشاهد: »كلمة حق تقال إلمام جائر«، وعند ابن ماجه: »كلمة حق عند ذي 

سلطان جائر«.
  أبو غالب صاحب أب أمامة، خمتلف يف امسه، فقيل: امسه حزور، وقيل: سعيد 
بن احلزور، وقيل: نفع موىل خالد بن عبد هللا القسري, وخمتلف يف توثيقه، وثقه 
أبو  احلديث((، وضعفه  ابن معني: ))صاحل  وقال  بن هارون،  الدارقطين، وموسى 
حات والنسائي وابن سعد وقال الدارقطين مرة: ))يعترب به((. وقال ابن حبان: ))ال 

1  املسند)228/17( )11143( 
2  املستدرك )551/4(

3  مسند أب يعلى)352/2( )1101( 
4  املستدرك )551/4(

5  شعب اإلميان )528/10( )7936(
6   يف املصنف )151/10( )18658(

)4000( )136/5(   7
8  أخرجه الرتمذي: )53/4( )2191(

9  هتذيب التهذيب)324/7(  
10  املسند)482/36( )22158(

11  السنن)145/5( )4012(
12  املعجم الكبري)281/8( )8080(
13  يف الكربى)155/10( )20185(
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جيوز االحتجاج به إال فيما وافق الثقات((.
وقال ابن عدي: ))قد روى عن أب غالب حديث اخلوارج بطوله وهو معروف 
به ومل أر يف أحاديثه حديثا منكرا وأرجو أنه ال أبس به((. وحسن الرتمذي بعض 

أحاديثه وصحح بعضها)1(.
وقال احلافظ ابن حجر: ))صدوق خيطى(()2(.

قلُت: هو حسن احلديث إذا توبع، وابقي رجاله بني ثقة وصدوق.
وقد صححه ابن العرب)3( وابن امللقن)4( وحسنه البغوي)5(، واأللبان)6(. 

ابن  أخرجه  طريقه  ومن  العقيلي)7(-  فأخرجه    : جابر  حديث  3-وأما 
بن  بن إسحاق عن حممد  أخو حممد  ابن إسحاق  عساكر)8(-  من طريق عمار 
املنكدر عن جابر  مرفوعا به ، فذكر حديثا وفيه موطن الشاهد بلفظ: »كلمة 

عند امام جائر «. 
ويف اإلسناد عمار بن إسحاق، ضعيف، قال العقيلي: ))عمار بن إسحاق ال 
يتابع على حديثه وليس مشهور ابلنقل((، وقال الذهب: ))تكلم فيه((، فاإلسناد 

ضعيف من أجله إال أن له شواهد فريتقي هبا إىل احلسن. 
4- وأما حديث ُعمري بن قتادة  : فأخرجه الطربان يف »الكبري«)9( واحلاكم)10( 
كالمها من طريق بكر ابن ُخنيس الكويف عن أب بدر عن عبد هللا بن عبيد بن عمري 
بن قتادة الليثي عن أبيه عن جده قال: فذكر حديثا وفيه: قلت: أي اجلهاد أفضل؟ 

1   هتذيب التهذيب )12/ 197- 198(
2  تقريب التهذيب )ص: 1188(. 

3  المسالك يف شرح موطأ مالك )7/ 575(
4  التوضيح شرح اجلامع الصحيح )19/ 180(

5  شرح السنة)66/10(
6  سلسلة األحاديث الصحيحة )491( 

7  الضعفاء الكبري)3/ 326(
8  اتريخ دمشق )40/ 200(

9  املعجم الكبري )17/ 49( )281/8( )8080(
10  املستدرك )3/ 626(
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فقال: »كلمة عدل عند إمام جائر«. 
هذا إسناد ضعيف لضعف بكر بن ُخنيس، كاد أن جُيمع احملدثون على ضعفه، 
ومن قال إنه صاحل احلديث أو الأبس به، فمراده يف نفسه، فقد ضعفه ابن املديين، 
وابن معني، والرازين، وأبو داود والدارقطين وغريهم)1(، قال ابن عدي: ))وهو ممن 
يكتب حديثه، وهو حيدث أبحاديث مناكري عن قوم ال أبس هبم، وهو يف نفسه 
رجل صاحل إال أن الصاحلني يشبه عليهم احلديث، ورمبا حدثوا ابلتوهم وحديثه يف 

مجلة حديث الضعفاء ولس هو ممن حيتج بديثه(()2(.
وقال ابن حبان: ))يروي عن البصريني والكوفيني أشياء موضوعة يسبق إىل القلب 

أنه املعتمد هلا(()3(.
5- وأما حديث مسرة بن جندب : فأخرجه البزار)4( من طريق أب اهلذيل عن 
احلسن عن مسرة، ، أن رسول هللا  قال: »أفضل اجلهاد أن تكلم ابحلق عند 

سلطان، أو قال: عند سلطان جائر«.
وقال البزار: ))وهذا احلديث ال نعلم رواه عن احلسن إال أبو بكر اهلذيل، وأبو 

بكر رجل من أهل البصرة ال يثبت أهل العلم حديثه((.
أبو بكر اهلذيل: قيل امسه ُسلمى بضم املهملة ابن عبد هللا، وقيل: روح، أخباري 

مرتوك احلديث)5(، فاإلسناد ضعيف جدا من أجله.
6-وأما حديث واثلة بن األسقع : فأخرجه أبو يعلى)6( – ومن طريقه ابن 
عساكر)7( - والطربان يف »الكبري«)8(  من طريق عبيد بن القاسم، ثنا العالء بن 

1  هتذيب التهذيب )482-481/1(
2  الكامل يف ضعفاء الرجال )2/ 191(. 

3  اجملروحني البن حبان )1/ 195(. 
4  املعجم الكبري)17/ 49( )281/8( )8080(

5  التقريب)80002(
6  مسند أب يعلى)476/13( )7492( 

7  اتريخ دمشق)358/62(
8  املعجم الكبري)78/22( )193(
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ثعلبة، عن أب املليح اهلذيل، عن واثلة بن األسقع  به ، فذكر حديثا طويال وفيه 
موطن الشاهد بلفظ: »كلمة حكم عند إمام جائر«.

 هذا إسناد ضعيف جدا، ففيه عبيد بن القاسم، مرتوك كذبه ابن معني واهتمه 
أبو داود ابلوضع كما قال ابن حجر)1(. 

7-وقد ورد أيضا من حديث طارق بن شهاب: فأخرجه أمحد)2(، والنسائي يف 
والبيهقي يف »الشعب«)5(، وضياء يف »األحاديث  )3(، ويف »الكربى«)4(،  اجملتىب 
املختارة«)6(  من طرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب: 
»أن رجال سأل رسول هللا  وقد وضع رجله يف الغرز: أي اجلهاد أفضل؟ قال: 

»كلمة حق عند سلطان جائر«. 
رجاله ثقات، وأما طارق بن شهاب  فقد رأى النب  كما قال ابن املديين وأبو 
زرعة وابن أب حات والعجلي وغريهم، ولكنه مل يسمع منه كما قال أبو داود وغريه)7(.

روايته  على  له صحبة(()8(، وحكم  وليست  رؤية،  ))له  وغريه:  أبو حات  وقال 
عنه  فروايته  منه  مساع  له  يصح  ومل    النب  ))رأى  رجب:  ابن  وقال  ابإلرسال. 

مرسلة(()9(.  وقال العالئي: ))يلحق حديثه مبراسيل الصحابة(()10(. 
قال احلافظ: ))إذا ثبت أنه لقي النب  فهو صحاب على الراجح، وإذا ثبت أنه 

مل يسمع منه فروايته عنه مرسل صحاب، وهو مقبول على الراجح(()11(. 
1  التقريب)4389(

2  املسند )125/31، 136( )18828، 18830( 
3  أخرجه النسائي: )161/7(  )4209( 

4  يف الكربى )193/7( )7834( 
5  شعب اإلميان)68/10( )7175( 

6  األحاديث املختارة)110/8()122(
7   اإلصابة)413/3-414(، هتذيب التهذيب)5/4(  

8  املراسيل)ص/ 98(  
9  شرح علل الرتمذي)1/ 366(
10  جامع التحصيل)ص/ 244(

11  اإلصابة)414/3( 
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عن  سبق  مقبولة كما  الصحابة  فمراسيل  مرسل،  وأما كونه  فاإلسناد صحيح، 
احلافظ.

احلديث الثالث: سيد الشهداء

.  ورد هذا احلديث عن غري واحد من الصحابة
حديث جابر: يرويه عنه عطاء، وعبد هللا بن حممد بنَ عقيل.  

: طريق عطاء عن جابر
أخرجها احلاكم يف »املستدرك«)1(: من طريق رافع بن أشرس املروزي، ثنا حفيد 
الصفار، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر عن النب  قال: »سيد 

الشهداء محزة بن عبد املطلب، ورجل قام إىل إمام جائر، فأمره، وهناه، فقتله«.
وقال: ))صحيح اإلسناد((. وتعقبه الذهب فقال: ))الصفار ال يُدرى من هو((. 
ابن أب حات يف »اجلرح والتعديل«)2(، ومل يذكر  قلت: ورافع بن أشرس ترمجه 
فيه جرحا وال تعديال، وقد روى عنه مجاعة فهو مستور، فاإلسناد ضعيف ملا سبق، 
وقد ضعفه الذهب يف »السري«)3(، ولكن له متاِبع؛ اتبعه حكيم بن زيد عن إبراهيم 

الصائغ به:   
 ورواية حكيم بن زيد: فلها عنه طريقان:

 أوال: عمار بن نصر، عن حكيم بن زيد به : 

واختلف فيه على عمار بن نصر: فأخرجها اخلطيب يف »اترخيه«)4( من طريق  
إسحاق بن يعقوب العطار عن عمار بن نصر، ثين حكيم بن زيد األشعري عن 
إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر  به مرفوعا من طريقه، وفيه موطن الشاهد: 

1  املستدرك )3/ 195( 
2  اجلرح والتعديل )3/ 482(

3  سري أعالم النبالء: )112/3(
4  اتريخ بغداد )377/6(
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»رجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتل«.
وإسحاق بن يعقوب العطار وثقه الدارقطين)1(.

ورواه الطربان يف »األوسط«)2( من طريق شيخه أمحد بن حيىي احللوان، عن عمار 
بن نصر، عن حكيم بن زيد، عن إبراهيم الصائغ، عن عكرمة، عن جابر، به مثل 
لفظ اخلطيب، إال أنه مل يذكر موطن الشاهد: »ورجل قام ... « احلديث. وقال: 

))مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال حكيم، تفرد به عمار((.
ابن  وقال  أقرب حديثه((،  ))ما  أمحد:  قال  ميمون،  ابن  الصائغ هو:  وإبراهيم 
معني: ))ثقة((، وقال أبو زرعة: ))ال أبس به((، وقال أبو حات: ))يكتب حديثه 

وحيتج به((، وقال النسائي: ))ثقة((، ويف موضع آخر: ))ليس به أبس(()3(.
وقول الطربان: ))مل يرو هذا احلديث عن إبراهيم إال حكيم، تفرد به عمار((، لعله 
يشري هبذا إىل تفرد عمار هبذا احلديث وأن االختالف منه، ولكن عمار بن نصر 
خمتلف فيه، قال ابن اجلنيد عن بن معني: ))ليس بثقة(( مث قال: ))هو يل صديق((، 
وقال العقيلي: ))وقال موسى بن هارون مرتوك احلديث((، وقال اخلطيب: ))ويف 
البصريني عمار أبو يسر املستملي واسم أبيه هارون مسع منه أبو حات الرازي ومل يرو 
عنه، وقال: هو مرتوك احلديث((، ولعل ما حكاه ابن اجلنيد عن حيىي، وما قاله 
موسى بن هارون، إمنا هو فيه ال يف البغدادي، وهللا أعلم، وقال صاحل بن حممد : 
))كتبت عنه ال أبس به عندي وكان بن معني سيء الرأي فيه((، وروى اخلطيب 
إبسناد له إىل ابن معني أنه قال: ))عمار بن نصر ثقة((، وقال أبو حات: ))عمار 

بن نصر صدوق((، وذكره ابن حبان يف الثقات)4(.
فاألصح عن عمار حديث اسحاق العطار عنه، يتابعه الطريق الثان اآلت. 

1  اتريخ بغداد )376/6(
2  املعجم األوسط: )501/1 – 502( )922(

3  هتذيب التهذيب )173-172/1(. 
4  املصدر السابق )407/7(. 
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يف  اخلطيب  أخرجه  به:  زيد  بن  حكيم  عن  املروزي  شجاع  بن  أمحد  اثنيا: 
إبراهيم  عن  زيد  بن  حكيم  عن  املروزي  شجاع  بن  أمحد  طريق  من  »املوضح«)1( 

الصائغ عن عطاء عن جابر به حنوه.  
أبيه:  ابن أب حات يف »اجلرح والتعديل«)2(،  وقال عن  وحكيم بن زيد ترمجه 

))صاحل هو شيخ((. 
وقال األزدي: ))فيه نظر(()3(. وقال اهليثمي يف »اجملمع«)4(: ))فيه حكيم بن 

زيد، قال األزدي: فيه نظر، وبقية رجاله وثهّقوا((.
واألقرب أنه صدوق، فاإلسناد حسن.

وطريق ابن عقيل عن جابر  به: 

أخرجها احلاكم)5( من طريق أب محاد احلنفي، عن ابن عقيل، قال: مسعت جابراً 
... ، فذكر حديثاً يف مقتل محزة  وفيه  موطن الشاهد: »ورجل قام إىل إمام 

جائر...«.
وصحح احلاكم احلديث، فتعقبه الذهب بقوله: ))أبو محاد هو املفضل بن صدقة، 

قال النسائي: مرتوك((.
والظاهر أنه ضعيف، كما قاله الذهب نفسه)6( ويف موطن: ))فيه ضعف(()7(. 
وقال أبو حات: ))ليس بقوي يكتب حديثه((، وقال أبو زرعة: ))ضعيف احَلديث((
)8(. وأما اإلمام أمحد : ))فتكلم فيه بكالم ضعيف(()9(. وقال ابن عدي: ))ما أرى 

1  املوضح)371/1 - 372(
2  اجلرح والتعديل )205/3(

3  ميزان االعتدال )586/1(. 
4  جممع الزوائد )268/9(.

5  املستدرك )2/ 119 - 120(
6  ميزان االعتدال )4/ 517(. 

7  ديوان الضعفاء )ص: 456(. 
8  اجلرح والتعديل )8/ 315(

9  بر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم )ص: 155(. 
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بديثه أبسا وكان أمحد بن حممد بن سعيد يثين عليه ثناء اتما(()1(.
وعبد هللا بن حممد بن عقيل: ))فيه لني(()2(.

فاإلسناد ضعيف إال أنه يرتقي مبا سبق من طريق عطاء إىل احُلسن.
الشاهد  مبثابة  أورده  أنه  إال   )3(ابن حجر حديث جابر احلافظ  وقد ضعف 

لالعتبار.

: وأما حديث ابن عباس

أب  نعيم يف » مسند  أبو  الطربان يف »األوسط«)4(  - ومن طريقه  فأخرجه   
حنيفة«)5( - من طريق أب الدرداء عبد العزيز بن منيب املروزي، عن سعيد بن ربيعة، 
عن احلسن بن راشد، عن أب حنيفة، عن عكرمة، عن ابن عباس، به وفيه موطن 

الشاهد: » رجل قام إىل إمام جائر، فنهاه وأمره، فقتله«.
وقال الطربان: ))مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال أبو حنيفة، وال عن أب حنيفة 
إال احلسن بن رشيد، وال عن احلسن بن رشيد إال سعيد، تفرد به: أبو الدرداء((.  

وقال ابن حجر: ))وهو ضعيف وشيخه جمهول(()6(. 
فقال:   الذهب  وتعقبه  ))جمهول((،   : حات  أبو  فقال  رشيد:   بن  احلسن  وأما 
َعنُه ثاَلثة فيه لني(()7(. وقال ابن أب حات: ))حديثه يدل على  ))قلت قد روى 
اإلنكار((،  وقال العقيلي: ))يف حديثه وهم وحيدث مبناكري((، وقال ابن حجر: 

))فيه لني(()8(.

1  الكامل )151/8(، اللسان: )138/8( 
2  التقريب)3592(

3  األمايل املطلقة )4/ 238(
4  املعجم األوسط )238/4( )4079( 

5  مسند أب حنيفة )ص 187(
6  األمايل املطلقة )4/ 238(

7  املغين يف الضعفاء )1/ 159( ميزان االعتدال )1/ 490(. 
8  لسان امليزان )206/2(
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 وقال اهليثمي يف »جممع الزوائد«)1(: ))فيه ضعف((.
احلسن  إىل  يرتقي    جابر حديث  من  شاهده  مع  ولكن  ضعيف  فاإلسناد 

.واحلديث أورده األلبان يف »الصحيحة« نظرا لشواهده)2(.  

 : وأما حديث أيب ُعبيدة

فأخرجه البزار يف » مسنده«)3(، والطربان يف » مسند الشاميني«)4( كالمها من 
طريق حممد بن محري، قال: حدثين أبو احلسن، عن مكحول، عن قبيصة بن ذويب، 
عن أب عبيدة بن اجلراح، قال: قلت ي رسول هللا: أي الشهداء أكرم على هللا؟، قال: 
»رجل قام إىل أمري جائر، فأمره مبعروف وهناه عن منكر فقتله«.. فذكر احلديث. 

وقال: ))وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن رسول هللا  هبذا اللفظ إال من هذا 
الوجه، عن أب عبيدة، وال نعلم له طريقا، عن أب عبيدة غري هذا الطريق، ومل أمسع 

أحدا مسى أاب احلسن الذي روى عنه حممد بن محري((.
وأخرجه اإلمساعيلي يف » معجم شيوخه«)5(، وفيه » حدثين أبو احلسن موىل بين 

أسد عن مكحول..« فذكر احلديث خمتصرا وليس فيه موطن الشاهد.
 قلت: ويف السند علتان: 

)6(.  وقال  الذهب: »جمهول«  قال  األوىل: جهالة أب احلسن موىل بين أسد: 
اهليثمي: »وفيه ممن مل أعرفه اثنان«)7(. 

والثانية: رواية قبيصة بن ذويب اخلزاعي عن أب عبيدة  : ))مل ينص أحد من 
1  جممع الزوائد )9/ 268(

2  سلسلة األحاديث الصحيحة: )717-716/1( )374(
3  مسند البزار )109/4( )1285(

4  مسند الشاميني )356/4( )3541(
5   املعجم يف أسامي شيوخ أب بكر اإلمساعيلي: )735/3(

6   امليزان )514/4(
7   جممع الزوائد )535/7( 
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األئمة بسماع قبيصة عنه  أو عدم مساعه إال أنه ُولد عام الفتح على األصح((، 
ويف التهذيب: ))أن روايته عن أب بكر وعمر  مرسلة(( كما ذكر العالئي يف 
»جامع التحصيل«)1(،  وعده ابن سعد وغريه يف الطبقة األوىل من أهل املدينة مث 
ارحتل إىل الشام يف خالفة مروان)2(، وأبو عبيدة كان أمرياً على الشام سنة 13 من 
اهلجرة، وتويف سنة 18 من اهلجرة، ومل أجد له عنه غري هذه الرواية فالقرائن تدل أن 

يكون روايته عن أب عبيدة  مرسلة.

 قلت: هذا إسناد ضعيف جلهالة أب احلسن األسدي واإلرسال، إال أنه يرتقي 
مبا سبق من الشواهد إىل احلسن.

 : وأما حديث علي
فأخرجه احلاكم)3(، والطربان يف »الكبري«)4(، وأبو بكر الشافعي يف »الغيالنيهّات«)5( 
كلهم من طريق علي بن احلزوهّر، عن األصبغ بن نباتة، عن علي -- رفعه، وفيه 
موضع الشاهد، إال أن الطربان رواه خمتصرا، ولفظه: »سيد الشهداء محزة بن عبد 

املطلب«.
أخرج احلاكم هذا احلديث، وسكت عنه، ومل يورده الذهب يف تلخيصه. وقال 
اهليثمي يف »اجملمع«)6(: ))فيه علي بن احلزوهّر، وهو مرتوك((. وهو كما قال، وبه 

قال النسائي وغريه، وقال األزدي: ))ال اختالف يف ترك حديثه(()7(.  

1   جامع التحصيل)ص/254(
2   التهذيب)347/8(

3  املستدرك )3/ 192(
4  املعجم الكبري)165/3()2957(

5  الغيالنيهّات: )ص/ 397(
6  جممع الزوائد: )9/ 268(

7  التهذيب)297/7(، التقريب)4703(
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 وشيخه األصبغ بن نباتة: مرتوك، ورمي ابلوضع كما يف » التقريب«)1(. وعليه 
فاحلديث موضوع هبذا اإلسناد، وال يصلح لالستشهاد. 

احلديث الرابع: حديث ابن مسعود ، وله لفظان:

اللفظ األول: »اخللوف« فعن عبد هللا بن مسعود أن رسول هللا -- قال » ما 
من نب بعثه هللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يخذون بسنته، 
ويقتدون أبمره، مث إهنا ختلف من بعدهم خلوف، يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما 
ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل«. قال أبو رافع 
فحدثته عبد هللا بن عمر فأنكره على فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعين إليه عبد 
هللا بن عمر يعوده، فانطلقت معه فلما جلسنا، سألت ابن مسعود عن هذا احلديث 
فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صاحل: ))وقد حتدث بنحو ذلك عن أىب رافع((.

أخرجه مسلم يف »صحيحه«)2( ، والبخاري يف »التاريخ الكبري«)3(، والطربان يف 
»املعجم الكبري«)4(،  وأبو عوانة يف »مستخرجه«)5( ، وابن حبان يف »صحيحه« 
)6(، والبزار يف »مسنده« )7(، وابن منده يف » اإلميان«)8(، والبيهقي يف » السنن 

1  التهذيب)363/1(، التقريب)4703(
2  أخرجه مسلم: )69/1( )80(

3  التاريخ الكبري )368/1(.
4  املعجم الكبري )35/1(.

5  املستخرج على صحيح مسلم: )35/1(.
6  أخرجه ابن حبان )403/1(

7  مسند البزار ) 281/5(
8  اإلميان: ) 346/1(
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، وابن عساكر يف »اترخيه«)3(  كلهم من  الكربى«)1(، وابن حزم يف »احمللى«)2( 
طرق عن احلارث بن فضيل األنصاري عن جعفر بن عبد هللا بن احلكم عن عبد 
الرمحن بن املسور عن أب رافع موىل النب  عن عبد هللا بن مسعود  مرفوعا 
فذكر احلديث وفيه موطن الشاهد: »فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإلميان حبة 

خردل«.
ورواه أمحد يف »مسنده«)4( خمتصرا ومل يذكر فيه موطن الشاهد. ولفظه: » ما من 
نب بعثه هللا عز وجل، يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون، وأصحاب يخذون 
يفعلون،  ال  ما  يقولون  خلوف  بعدهم  من  ختلف  إهنا  مث  أبمره،  ويقتدون  بسنته، 
»أمراء«  بلفظ  وليس  مسلم،  خلوف« كلفظ  ،بلفظ:»  يؤمرون«  ال  ما  ويفعلون 

كلفظ ابن حبان ومن وافقه، الذي مدار البحث عليه .
قال اإلمام أمحد: ))هذا حديث منكر، وهو خالف األحاديث اليت أمر رسول 
اللَّ -- فيها ابلصرب على جور األئمة(()5(. وقال أيضا يف موضع : ))جعفر هذا 
هو أبو عبد احلميد بن جعفر، واحلارث بن فضيل ليس مبحمود احلديث وهذا الكالم 
ابن مسعود يقول قال رسول هللا : »اصربوا حىت  ابن مسعود ،  ال يشبه كالم 
تلقون«)6(. ويف رواية مهنا: ))ليس مبحفوظ احلديث(()7(، والظاهر أن العبارة الثانية 
تصحيف؛ إذا احلارث ثقة وأحاديثه حمفوظة، ولكن فيها ما قد ُيستنكر، وألجل هذا 

احلديث قال اإلمام أمحد: ))ليس مبحمود احلديث((.

1  السنن الكربى )90/10( 
2  احمللى ) 27/1( 

3  اتريخ دمشق )431/35(
4  مسند أمحد: )387/7( )4379(

5  جامع العلوم واحلكم )248/2(
6  مسائل اإلمام أمحد: )307) 

7  هتذيب التهذيب  )ج 2 / ص 134(
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أما احلكم على كل أحاديثه أبهنا غري حمفوظة فال أظن أن اإلمام أمحد يقول هذا 
فيه.

واحلارث ثقة، وثقه ابن معني، واتبعه النسائي، وابن حبان، وقال: ))من خيار 
أهل املدينة(()1(، وقد وثقه أيضاً الذهب وابن حجر وغريهم)2(، ومل أجد بعد البحث 

من ضعفه، وابقي رجاله ثقات. 
و عبد الرمحن بن املسور ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال الذهب: ))ثقة(()3(، 

ويف موطن قال: ))وكان ثقة قليل احلديث(()4(.
تنبيه: مل أجده هبذا اللفظ عن ابن مسعود  بعد بث شديد)5(، لكن قال 
األثرم: ))وهذا أيضاً خالف األحاديث، وهو إسناد مل ُيسمع حديث عن ابن مسعود 
ذكر  ابن مسعود خبالفه((. مث  الواضح عن  اإلسناد  وقد جاء  اإلسناد غريه،  هبذا 
احلديث التايل، مث قال: ))وهذا عن ابن مسعود، وذاك عن ابن مسعود، وهذا أثبت 
اإلسنادين، وهو موافق لألحاديث، وذاك خمالف، مث تواترت األحاديث عن النب 
 فكثرت عنه، وعن الصحابة واألئمة بعدهم- رضي هللا عنهم- يمرون ابلكف، 
ويكرهون اخلروج، وينسبون من خالفهم يف ذلك إىل فراق اجلماعة، ومذهب احلرورية 

وترك السنة(()6(.
واحلديث هو ما أخرجه البخاري يف » صحيحه« )7( ومسلم )8( كالمها من طريق 
األعمش، حدثنا زيد بن وهب، مسعت عبد هللا، قال: قال لنا رسول هللا : »إنكم 

1   مشاهري علماء األمصار )ص/210(
2  الثقات: )175/6(، الكاشف)151/1(، هتذيب الكمال: )271/5-272(، هتذيب التهذيب )134/2( 

الكاشف )1/ 644(.  3
اتريخ اإلسالم )2/ 968(.  4

وهذا ال يعين وهم اإلمام أمحد يف هذا ،كيف وهو يقول: »قد مجعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف«.   5
خصائص مسند اإلمام أمحد )ص: 13(

6  نسخ احلديث ومنسوخه لألثرم )ص: 257-256(*.
7  أخرجه البخاري )47/9()7052(

8  أخرجه مسلم )1472/3( )1843(
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سرتون بعدي أثرة وأمورا تنكروهنا«، قالوا: فما أتمرن ي رسول هللا؟ قال: »أدوا إليهم 
حقهم، وسلوا هللا حقكم« واللفظ للبخاري. 

واللفظة اليت أوردها اإلمام أمحد وردت يف أحاديث أخرى منها: 

حديث أنس عن أسيد بن حضري : أخرجه البخاري)1( ومسلم )2(.  
حديث أنس  : أخرجه البخاري )3( .

حديث عبد هللا بن زيد  : أخرجه مسلم)4( .
قال ابن منده : ))هذا حديث صحيح أخرجه مسلم(()5(.

وقال ابن الصالح: ))قد روى عن احلارث هذا مجاعة من الثقات ومل ند له ذكرا 
يف كتب الضعفاء، ويف كتاب ابن أب حات عن حيىي بن معني أنه ثقة، مث إن احلارث 
مل ينفرد به، بل توبع عليه على ما أشعر به كالم صاحل بن كيسان املذكور، وذكر 
اإلمام الدارقطين يف كتاب العلل إن هذا احلديث قد روي من وجوه أخر منها عن 

.)6())  أب واقد الليثي عن ابن مسعود عن رسول هللا
واتبعه النووي يف » املنهاج«)7(  حيث قال: ))وهو ظاهر كما قال وقدح االمام 

أمحد رمحه هللا يف هذا هبذا عجب((.
وذكر ابن رجب كالم اإلمام أمحد يف »جامع العلوم واحلكم«)8( مث قال: ))وقد 
جياب عن ذلك أبن التغيري ابليد ال يستلزم القتال وقد نص على ذلك أمحد أيضا 
يف رواية صاحل... ((، كأنه ما قنع بقدح اإلمام أمحد يف هذا احلديث حيث عقبه 

1  أخرجه البخاري )47/9( )7057(  
2  أخرجه مسلم )1474/3( )1845(
3  أخرجه البخاري )114/3( )2376(
4  أخرجه مسلم )738/2( )1061(. 

5  اإلميان ) 346/1(
6  صيانة صحيح مسلم: )ص/209(

7  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج )28/2( 
8  جامع العلوم واحلكم )248/2(
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أبجوبة له.
وقال السيوطي: ))احلارث هو ابن فضيل األنصاري ثقة مل يضعفه أحد، وقد أنكر 

أمحد بن حنبل عليه هذا احلديث(()1(.

ذكر من اتبع احلارث بن فضيل: 

أخرجه أمحد يف » مسنده«)2(، والبخاري يف » اترخيه«)3(، وابن حبان)4(، وابن 
عساكر)5(  كلهم من طريق عامر بن السمط، عن معاوية بن إسحاق، عن عطاء 
بن يسار، عن ابن مسعود  به ،ولكن بلفظ »سيكون أمراء من بعدي يقولون ما 
ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ال إميان بعده« لفظ ابن حبان.

رواه اإلمام أمحد خمتصرا ومل يذكر فيه موضع الشاهد.
 عامر بن السمط: ثقة، وثقه حيىي بن سعيد القطان والنسائي، وقال ابن معني: 

))صاحل((، وذكره ابن حبان يف »الثقات »)6(. 
ومعاوية بن إسحاق - وهو ابن أب طلحة بن عبيد هللا القرشي التميمي - وثقه 
أمحد والنسائي وابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان يف »الثقات »، وقال أبو حات 

ويعقوب بن سفيان: ))ال أبس به((، له يف البخاري حديث واحد متابعة)7(.
وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني.

وأما عطاء بن يسار: فقال ابن سعد والبخاري فيما نقله املزي: ))مسع من ابن 

1  الديباج )66/1(
2  املسند)374/7( )4363(
3  التاريخ الكبري: )368/1(

4  أخرجه ابن حبان: )403/1( )177(
5   اتريخ دمشق)435/35(
6  هتذيب التهذيب )65/5(

7  الطبقات الكربى: )329/6(، ميزان االعتدال: )134/4(، هتذيب التهذيب )202/10(
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مسعود، وقد ورد التصريح بسماعه منه عند ابن حبان )1( من رواية معاذ بن معاذ، 
وجاء يف هنايته ما نصه: قال عطاء: فحني مسعت احلديث منه )يعين من ابن مسعود( 
انطلقت به إىل عبد هللا بن عمر ... (( وقول أب حات يف »املراسيل »)2(: ))إن 
عطاء مل يسمع من عبد هللا بن مسعود(( وقول الدارقطين: ))أن عطاء رواه عن أب 

واقد عن ابن مسعود (()3(، مدفوع مبا ذكر.
رواية أب واقد الليثي عن ابن مسعود  مرفوعا: يرويه حممد بن إسحاق عنه 

واختلف عليه:
 فرواه سلمة بن الفضيل عن ابن إسحاق عن حممد بن طلحة بن ركانة عن عبيد 

هللا بن أب رافع عن أب واقد الليثي عن ابن مسعود.
وخالفه حفص بن عبد الرمحن فرواه عن ابن إسحاق عن حممد بن طلحة عن 

بن أب رافع عن أب واقد عن أب اجلهيم بن احلارث بن الصمة عن بن مسعود)4(.
والصواب ما رواه سلمة بن الفضل ألنه من أثبت الناس يف ابن اسحاق، كما قال 
حيىي بن معني: ))مسعت جريرا يقول: ))ليس من لدن بغداد إىل أن تبلغ خراسان 
أثبت يف ابن إسحاق من سلمة بن الفضل((، وقال ابن سعد: ))كان ثقة صدوقا، 
و هو صاحب مغازي حممد بن إسحاق روى عنه » املبتدأ » و » املغازي ». و 

كان مؤداب(()5(. 
 وذكر الدارقطين طريقا آخر)6(: رواه شريك بن أب منر عن إمساعيل بن عمرو بن 
سعيد بن العاص عن )أبيه( عمرو بن سعيد بن العاص عن عبد هللا بن رافع )أب 

. رافع( عن ابن مسعود
1  أخرجه ابن حبان: )403/1( )177(

2  املراسيل)ص/ 129(  
3  العلل الواردة يف األحاديث النبوية: ) 341/5)

4  ذكره الدارقطين يف العلل الواردة يف األحاديث النبوية: ) 341/5)
5  هتذيب التهذيب )154/4(  

6  العلل الواردة يف األحاديث النبوية: ) 341/5)
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وشريك بن أب منر: هو شريك بن عبد هللا بن أب منر املدن، خمتلف فيه، وثقه 
ابن معني، وابن سعد، وأبو داود، وضعفه النسائي، وقال ابن عدى: ))شريك رجل 
مشهور من أهل املدينة، حديث عنه مالك، وغري مالك من الثقات، وحديثه إذا 
روى عنه ثقة فال أبس بروايته إال أن يروى عنه ضعيف(()1(، فهو كما قال ابن عدي. 

وابقي رجاله ما بني ثقة وصدوق، فهذا إسناد حسن.
ليس يف  ولكن  وغريمها،  هريرة  وأب  سلمة  أم  من حديث  شواهد  هناك  تنبيه: 
حديث أم سلمة موطن الشاهد » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم 

بلسانه فهو مؤمن...« وإمنا فيه: » فمن أنكر عليهم فقد بريء«.

حديث أم سلمة رضي هللا عنها:

بن  عن ضبة  احلسن،  عن  قتادة،  طريق  من  مسلم يف »صحيحه«)2(  أخرجه  
حمصن، عن أم سلمة، أن رسول هللا  قال: »ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، 
فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي واتبع« قالوا: أفال نقاتلهم؟ قال: 
»ال، ما صلوا« ،وأما حديث أب هريرة ففيه » فمن أنكر عليهم فقد بريء،« فقط.

 :  حديث أب هريرة
أخرجه ابن حبان يف » صحيحه«)3(، وأبو يعلى يف »مسنده«)4( والبيهقي يف 
»سننه«)5(  كلهم من طريق األوزاعي، قال: حدثين الزهري، عن أب سلمة عن أب 
هريرة، عن رسول هللا  قال: »سيكون بعدي خلفاء يعملون مبا يعلمون، ويفعلون 
ما يؤمرون، مث يكون من بعدهم خلفاء يعملون مبا ال يعلمون، ويفعلون ماال يؤمرون، 

فمن أنكر عليهم فقد بريء، ولكن من رضي واتبع«.
1  هتذيب التهذيب )338/4(  

2  أخرجه مسلم: )1480/3( )1854( 
3   أخرجه ابن حبان: )42/15( )6660(

4   مسند أب يعلى)308/10( )5902(
5   السنن الكربى: )272/8( )5902(
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 وقد صححه ابن حبان، وأورده اهليثمي يف »اجملمع«)1( وقال: »رواه أبو يعلى، 
ثقة«.  وهو  زنويه  بن  امللك  عبد  بن  بكر حممد  أب  الصحيح غري  ورجاله رجال 

واأللبان)2( وصححه أيضا ابن القيم يف »هتذيب السنن«)3(.
وذكره ابن منده معلقا فقال: »ورواه عبد هللا بن احلارث اجلمحي، عن سهيل بن 

أب صاحل، عن أبيه، عن أب هريرة حنو معناه«.
 « يف  احلاكم  صححه  فقد  املذكور  اإلسناد  هذا  وأما  مسنداً،  عليه  أقف  مل 

املستدرك«)4(، ووافقه الذهب.

 واستدلوا مبا جاء عن  بعض الصحابة

ومبا جاء من فعل بعض الصحابة يف هذا الباب مثل ما قال عمارة بن رؤيبة حني 
رأى بشر بن مروان على املنرب رافعاً يديه: » قبَّح هللا هاتني اليدين لقد رأيُت رسول 

هللا  ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار إبصبعيه املسبحة«)5(
ومثل قول أب سعيد اخلدري حني أنكر رجل على مروان تقدميه اخلطبة قبل 
الصالة: »أمَّا هذا فقد قضى ما عليه«، وذلك يف حديث طارق بن شهاب قال 
: »أول من بدأ ابخلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان فقام إليه رجل فقال: الصالة 
قبل اخلطبة. فقال: قد تُرك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه، 
مل  فإْن  بيده  فليغريه  منكرا  منكم  يقول: »من رأى  مسعُت رسول هللا رسول هللا 

يستطع فبلسانه ومن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان«)6(.
واللفظ الثان: »األمراء«

1   جممع الزوائد: )270/7(
2  التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان )9/ 353(6625 -

3   هتذيب السنن: )158/6( 
4  املستدرك )122/2(  

5  أخرجه مسلم) 2/ 595، رقم874 (. 
6  أخرجه مسلم) 1/ 69، رقم49 (. 
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وتضعيف اإلمام أمحد هلذه الرواية قوي جداً، وال يُعرتض عليه رمحه هللا أبنه قال: 
))خيالف حديث ابن مسعود  »اصربوا حىت تلقون«((، فكوننا مل نقف على هذه 
الرواية ال يعين وهم اإلمام أمحد، واملقام ال يتسع للتدليل على هذا، ولكن نقول: 
أننا حني نقرأ يف كتاب علل الدارقطين ند مئات الروايت اليت يعزوها الدارقطين، 
وينسبها ال ندها يف املصادر اليت بني أيدينا، مع ما يف هذا العصر من الوسائل 
التقنية واالهتمام الكبري بعلم احلديث، فهل نقول: إن اإلمام الدارقطين الذي أثبت 
هذه الروايت أنه واهم، فمن ابب أوىل أن نذعن للمام أمحد فيما أثبته من وجود 

. رواية البن مسعود
وأيضاً فإنه رمحه هللا صنف املسند وقال: ))قد مجعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة 

ومخسني ألفا(()1(.
: وبعد: وميكن أن  يستدل هلم من أقوال الصحابة

عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على املنرب رافعا يديه فقال: »قبح 
هللا هاتني اليدين لقد رأيت رسول هللا  يزيد على أن يقول بيده هكذا)2(، وأشار 

إبصبعيه املسبحة«)3(
عن أب سعيد اخلدري: »أن رسول هللا  كان خيرج يوم األضحى ويوم الفطر 
فيبدأ ابلصالة فإذا صلى صالته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس يف مصالهم 
فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغري ذلك أمرهم هبا وكان 
يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء، مث ينصرف فلم يزل 
كذلك حىت كان مروان بن احلكم فخرجت خماصرا مروان)4( حىت أتينا املصلى فإذا 

خصائص مسند اإلمام أمحد )ص: 13(.  1
2  ) على أن يقول بيده ( أي يشري بيده فهو من إطالق القول على الفعل [

3  أخرجه مسلم )2 / 595( ) 874(.
4  ) خماصرا مروان ( قال اإلمام النووي أي مماشيا له يده يف يدي هكذا فسروه ) أين االبتداء ابلصالة ( هكذا ضبطناه 
على األكثر ويف بعض األصول أال نبدأ؟ أبال اليت هي لالستفتاح وكالمها صحيح واألول أجود يف هذا املوطن ألنه ساقه 

للنكار عليه [
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كثري بن الصلت قد بىن منربا من طني ولنب فإذا مروان ينازعين يده كأنه جيرن حنو 
املنرب وأن أجره حنو الصالة فلما رأيت ذلك منه، قلت: أين االبتداء ابلصالة؟ فقال: 
 ال ي أاب سعيد قد ترك ما تعلم، قلت: كال والذي نفسي بيده ال أتتون خبري مما أعلم 

-ثالث مرار مث انصرف-«)1(.
عن نفع بن جبري »أن مروان بن احلكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها 
ومل يذكر املدينة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال: ما يل أمسعك ذكرت 
مكة وأهلها وحرمتها، ومل تذكر املدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول هللا  ما 
بني البتيها، وذلك عندن يف أدمي خوالن، إن شئت أقرأتكه قال: فسكت مروان، 

مث قال: قد مسعت بعض ذلك«)2(، وغريها.

املبحث اخلامس: املناقشة  لألدلة والرتجيح بينها، وفيه ستة مطالب:

املطلب األول: حكم إنكار املنكر واملقصود من مشروعيته.

دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن املنكر جيب إنكاره ومل تفرق 
هذه النصوص بني منكر صدر من شخصيات هلا اعتبارات معينة، ومن أصرح األدلة 
وأصحها ما رواه أبو سعيد اخلدري  عن النب  أنه قال: »من رأى منكم منكراً 
فليغريه بيده، فإن مل يستطع أن يغريه بيده فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك 
أضعف اإلميان«)3(،  ومن املعلوم: أن القاعدة الشرعية يف النصوص أهنا على إطالقها 

ما مل تُقيد.
واحد  غري  حكاه  ابإلمجاع،  واجب  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  وحكم 

من أهل العلم؛ منهم:
) 889 ( )605 / 2(  1

2  أخرجه مسلم )2 / 991() 1361 (
3  أخرجه الطيالسي )ص 292، رقم 2196(، وأمحد )49/3، رقم 11478(، وعبد بن محيد )ص 284، رقم 906(، 

 . ومسلم )69/1، رقم 49( من حديث أب سغيد اخلدري
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1- ابن حزم رمحه هللا حيث قال: ))اتفقت األمة كلها على وجوب األمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر بال خالف من أحد منهم(()1(.

2- وإمام احلرمني رمحه هللا حيث قال: ))فاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجبان 
إبمجاع على اجلملة(()2(.

3- والنووي حيث قال رمحه هللا: ))وقد تطابق على وجوب األمر ابملعروف والنهي 
عن املنكر الكتاب والسنة وإمجاع األمة(()3(.

وأما املقصود من مشروعيته فأمران:
األول: نشر املعروف وإذاعته بني النَّاس والعمل به، والقضاء على املنكر وإزالته.

الثان: قيام أهل العلم مبا جيب عليهم تاه املنكر من إنكاره على َمن عمل به من 
النَّاس خشية أن يعمهم هللا بعقاب من عنده.

قال النب : »من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع أن يغريه بيده 
فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان «)4(.

وحال املسلم مع كل منكر ال ميكن أن خيرج عن هذه احلاالت والدرجات، وقد 
حتققت املراتب الثالث كلها يف حق شخص وقد تتحقق اثنتان، أحدمها ال بد أن 
يكون اإلنكار ابلقلب، وإذا مل حتقق ثنتان فال بد من األخرية وهي: إنكار القلب.

املطلب الثاين :تعامل النب  مع األخطاء واملنكرات الصادرة من الناس.

وإذا رجعنا إىل سرية النب  وسنته فيما حدث من املخالفات واملنكرات ند 
أهنا على أقسام:

القسم األول: أخطاء ومنكرات حصلت أمامه  وهي على نوعني:

1  الفصل يف امللل واألهواء والنحل )4/ 132(. 
2  اإلرشاد )ص: 318(. 

3  شرح النووي على مسلم )2/ 22(ويُنظر:. أحكام القرآن، ) 2 / 592(. التاج واإلكليل ملختصر خليل )4/ 539(
 . 4  أخرجه مسلم )69/1، رقم 49( من حديث أب سعيد اخلدري
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النوع األول: أن ال خيشى أن تكون بليته عامة، أو سبق التحذير منه فيكتفي 
 ابإلنكار  على صاحب اخلطأ بينه وبينه ،كما يف قصته مع عائشة رضي هللا 
عنها قالت: قلت: للنب  حسبك، من صفية كذا وكذا -قال غري مسدد: تعين 
قصرية- فقال: »لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته« قالت: وحكيت له 
إنسان، فقال: »ما أحب أىن حكيت إنسان وإن يل كذا وكذا «)1(. فهذه يبادر 

النب  إبنكارها من أي شخصية كانت. 

- وكما يف حديث أب واقد الليثي، قال: كنا مع رسول هللا  بنني وحنن 
حديثو عهد بكفر فمررن على شجرة يضع املشركون عليها أسلحتهم يقال هلا: ذات 
أنواط فقلنا: ي رسول هللا، اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال: »هللا أكرب 
قلتم كما قال أهل الكتاب ملوسى عليه السالم: )اْجَعْل لََنا ِإهَلًا َكَما هَلُْم آهِلٌَة( ]سورة 
األعراف: 138[ مث قال رسول هللا : »إنكم سرتكبون سنن من كان قبلكم«)2(.

- وكما يف حديث عدي بن حات ، أن رجال خطب عند النب ، فقال: 
 : من يطع هللا ورسوله، فقد رشد، ومن يعصهما، فقد غوى، فقال رسول هللا
»بئس اخلطيب أنت، قل: ومن يعص هللا ورسوله«. قال ابن منري: ))فقد غوي(()3(.

النوع الثاين: أن يكون بينه وبني شخص فينكر عليه، وإذا خشي أن تكون بليته 
عامة، فيقوم يف الصحابة  منكراً وحمذراً، كما يف قصة ابن اللتبية، فعن أب محيد 
الساعدي، قال: استعمل رسول هللا  رجاًل على صدقات بين ُسليم، يدعى ابن 
 : فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول هللا ، اللتبية
أبيك وأمك، حىت أتتيك هديتك إن كنت صادقًا«، مث  بيت  »فهال جلست يف 

أخرجه  أب داود )7/ 237(رقم4875 ( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع: )5140(  1
 .)3292 رقم   ،244/3( والطربان   ،)21950 رقم   ،218/5( أمحد  و   1443)682  /2( الطيالسي  أخرجه    2
واحلميدي )375/2، رقم 848(، وابن حبان )94/15، رقم 6702( وصححه األلبان يف التعليقات احلسان على 

صحيح ابن حبان )9/ 382(. 
3  أخرجه مسلم )2/ 594( رقم)870(
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خطبنا، فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: » أما بعد، فإن أستعمل الرجل منكم على 
العمل مما والن هللا، فيأت فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت يل، أفال جلس يف 
بيت أبيه وأمه حىت أتتيه هديته، وهللا ال يخذ أحد منكم شيئا بغري حقه إال لقي 
هللا حيمله يوم القيامة، فألعرفن أحداً منكم لقي هللا حيمل بعرياً له رغاء، أو بقرة هلا 
خوار، أو شاة تيعر«، مث رفع يده حىت رئي بياض إبطه، يقول: »اللهم هل بلغت، 

بصر عيين ومسع أذن«)1(.

القسم الثاين: منكرات وخمالفات حتدث من الصحابة  وهي على نوعني:

النوع األول: تبلغه عليه الصالة والسالم عنهم وال يشهدها، فإن كان خيشى أن 
تكون بليته عامة قام يف الصحابة خطيباً منكراً وحمذرا. 

النوع الثاين: تبلغه عليه الصالة والسالم وال يشهدها فيذهب إىل من صدر منه 
منكراً عليهم.

األمر  إن كان  والسالم،  الصالة  عليه  تبلغه  وخمالفات  منكرات  األول:  النوع 
خيشى رسول هللا  أن تكون بليته عامة قام يف الصحابة  منكراً وحمذراً، كما يف: 

- كقصة بريرة، فعن عائشة قالت: أتت بريرة تسأهلا يف متاهبا فقالت: إن شئت 
أعطيت أهلك ويكون الوالء يل وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي - وقال 
سفيان مرة إن شئت أعتقتها - ويكون الوالء لنا، فلما جاء رسول هللا  ذكرته 
ذلك فقال: »ابتاعيها فأعتقيها فإن الوالء ملن أعتق«. مث قام رسول هللا  على 
املنرب - وقال سفيان مرة فصعد رسول هللا  على املنرب – فقال: »ما ابل أقوام 
يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا، من اشرتط شرطا ليس يف كتاب هللا فليس 

1  أخرجه البخاري )9/ 28( رقم6979(
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له، وإن اشرتط مائة مرة«)1(.
- وكما يف حديث عائشة قالت: صنع النب  شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، 
فبلغ ذلك النب  فخطب فحمد هللا مث قال: »ما ابل أقوام يتنزهون عن الشيء 

أصنعه فوهللا إن ألعلمهم ابهلل وأشدهم له خشية«)2(. 
- ولفظ مسلم عنها قالت: رخص رسول هللا  يف أمر، فتنزه عنه نس من 
الناس، فبلغ ذلك النب ، فغضب حىت ابن الغضب يف وجهه، مث قال: »ما ابل 

أقوام يرغبون عما رخص يل فيه، فوهللا ألن أعلمهم ابهلل وأشدهم له خشية«)3(.

النوع الثاين: تبلغه عليه الصالة والسالم فيذهب إىل من صدر منه أو وقع منه 
اخلطأ وينكر عليه، كما يف قصة الثالثة نفر الذين سألوا عن عبادة النب  فكأهنم 
 ، يقول: جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النب ، تقالوها فعن أنس بن مالك
يسألون عن عبادة النب ، فلما ُأخربوا كأهنم تقالوها، فقالوا: وأين حنن من النب 
؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر، قال أحدهم: أما أن فإن أصلي الليل 
أبدا، وقال آخر: أن أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: أن أعتزل النساء فال أتزوج 
أبدا، فجاء رسول هللا  إليهم، فقال: »أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وهللا إن 
ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن 

رغب عن سنيت فليس مين«)4(.

فيالحظ أن النب  حذَّر من املنكرات كلها، ولكن دون ربطها أبصحاهبا ودون 
التصريح أبمساء أصحاهبا.

تنبيه: ومل يكن النب  يفرق يف إنكاره بني الصغار والكبار يف اجلملة، وال بني 

1  أخرجه البخاري )1/ 174( رقم444 (
2  أخرجه البخاري )5/ 2263( رقم 5750 (

3  أخرجه مسلم )7/ 90( رقم 6182(
4  أخرجه البخاري )7/ 2( رقم5063(  ومسلم \)2/ 1020(رقم )1401(
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من يقصد اخلطأ ممن ال يقصده، فقد أنكر على جارية حديثة السن قوهلا: وفينا نب 
يعلم ما يف غٍد، فعن الرُّبيع بنت معوذ، قالت: دخل علي النب  غداة بين علي، 
فجلس على فراشي كمجلسك مين، وجويريت يضربن ابلدف، يندبن من قتل من 
آابئهن يوم بدر، حىت قالت جارية: وفينا نب يعلم ما يف غد. فقال النب : »ال 

تقويل هكذا وقويل ما كنت تقولني«)1(.

والشواهد على كل ما تقدم يف السنة النبوية كثرية جداً.
أصحاهبا؛  بتسمية  املنكر  إنكار  ربط  هديه  من  يكن  مل    النب  أن  فيالحظ 
إذن ربط املنكر بصاحبه ابلتسمية ليس مقصداً شرعياً، وإمنا القصد إزالة املنكر أو 

التحذير منه.

املطلب الثالث: التعامل مع ويل األمر فيما وقع منه من املنكرات:

متهيد:

ا قالت: »أمرن  من املقرر يف شرعنا العظيم إنزال النَّاس منازهلم فعن عائشة ا أهنَّ
رسول هللا  أن ننزل النَّاس منازهلم«)2(، فمن إنزال النَّاس منازهلم أال خياطب الكبار 
كما خياطب به من دوهنم، وأيًضا الكبار يتفاوتون يف املكانة واملنزلة، فالعظماء يف 
قبائلهم والشيوخ يف عشائرهم، ليسوا كغريهم فيمن هو يف سنهم أو دوهنم، والعظيم 
النَّاس أمر شرعي  واملعظَّم يف قومه وملته وبين جنسه ليس كغريه، فمراعاة تفاوت 

وأسلوب نبوي، ومن األدلة على ذلك:
فهذا خطاب  قومه،  املعظم يف  وتعظيم  تفخيم    النب  أسلوب  من  وقد كان 
رسول هللا  مللك الروم، ففي كتابه  هلرقل: »بسم هللا الرمحن الرحيم من حممد 
اتبع اهلدى، أمَّا بعد فإن  الروم، سالم على من  عبد هللا ورسوله إىل هرقل عظيم 

1  أخرجه البخاري )5/ 82( رقم4001( 
2  علَّقه مسلم يف »مقدمة صحيحه« )4/1(، وصححه احلاكم يف »معرفة علوم احلديث« )96/1(. 
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أدعوك بدعاية اإلسالم؛ أسلم تسلم يؤتك هللا أجرك مرتني، فإن توليت فإن عليك 
إمث األريسيني: و﴿ُقْل َي َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإىَلٰ َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْنـََنا َوبـَيـَْنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد 
ِإالَّ اللََّ َواَل ُنْشرَِك ِبِه َشيـًْئا َواَل يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْراَباًب مهّن ُدوِن اللَِّ ۚ فَِإن تـََولَّْوا فـَُقوُلوا 

اْشَهُدوا أبَِنَّ ُمْسِلُموَن﴾ ]آل عمران: 64[«)1(.
فيالحظ يف خطاب رسول هللا  كيف نداه مبكانته عند قومه »عظيم الروم«.

فكذلك ويل أمر املسلمني من ابب أوىل أن يُعظم، فجاءت أحاديث وآاثر يف 
تعظيمه، فنهي النب  عن كل ما يؤدي إىل إذالله وإهانته. وقد تقدمت يف املبحث 
الثالث: أدلة املانعني من اإلنكار على والة األمر عالنيًة)2(. ومما يذكر هنا ،وأخرته 

لشدة احلاجة إليه، حديث:
أنه قال: أعطى رسول هللا  رهطا وأن  أبيه سعد،  1- عامر بن سعد، عن 
جالس فيهم، مبثل حديث ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، وزاد، فقمت إىل رسول 

هللا  فساررته، فقلت: ما لك عن فالن؟ 
ويف لفظ حممد بن سعد حيدث هذا، فقال يف حديثه: فضرب رسول هللا  بيده 

بني عنقي وكتفي، مث قال: »أقتاال؟ - أي سعد - إن ألعطي الرجل«)3(.
قال النووي : ))فيه التأدب مع الكبار وأهنم يسارون مبا كان من ابب التذكري 

هلم والتنبيه وحنوه، وال جياهرون به فقد يكون يف اجملاهرة به مفسدة(()4(.
2-وقيل ألسامة بن زيد : »أال تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون 
أن ال أكلمه إال أمسعكم؟! وهللا لقد كلمته فيما بيين وبينه ما دون أن أفتتح أمرًا ال 

أحب أن أكون أول من فتحه«)5(.
فقوله: »ما دون أن أفتتح أمًرا ال أحب أن أكون أول من فتحه« يعين: اجملاهرة 

1  أخرجه البخاري )7/1( رقم )7(، ومسلم )1393/3، 1773(. 
2  )ص:41(. 

3  أخرجه مسلم )1/ 133()150(. 
شرح النووي على مسلم )7/ 149(  4

5  أخرجه مسلم )2290/4( رقم )2989(
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ابإلنكار على األمراء يف املأل كما جرى لقتلة عثمان  فيكون اباًب من القيام على 
أئمهّة املسلمني فتفرتق الكلمة وتتشتت اجلماعة، كما كان بعد ذلك من تفرق الكلمة 

مبواجهة عثمان ابلنكري)1(.
وقال القاضي عياض: ))وفيه التلطف مع األمراء، وعرض ما يُنكر عليهم سراً، 
وكذلك يلزم مع غريهم من املسلمني ما أمكن ذلك، فإنه أوىل ابلقبول وأجدر ابلنفع، 

وأبعد هلتك السرت وحتريك األنف(()2(.
3- وأن املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث قاال لعبيد هللا 
النَّاس  الوليد، فقد أكثر  ُعثمان ألخيه  ُتكلم  بن عدي بن اخليار: »ما مينعك أن 
فيه؟ فقصدُت لعثمان حني خرج إىل الصالة قلت: إنَّ يل إليك حاجة وهي نصيحة 

لك«)3(.
فكل هذه اآلاثر الصحيحة عن صحابة رسول هللا  تدل داللة صرحية وواضحة 

على أنَّ األسلوب الشرعي يف نصيحة والة األمر هو اإلسرار هلم ال اإلعالن.
وبعد أن فرغنا من التمهيد هلذه املسألة نقرر ما تضمنته األدلة من أن اإلنكار 

على السلطان ليس كاإلنكار على غريه.
فحديث تيم الداري  قال: قال النب : »إن الدين النصيحة، إن الدين 
النصيحة، قالوا: ملن ي رسول هللا؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله  الدين  النصيحة، إن 

وألئمة املسلمني وعامتهم«)4(.
الشاهد قول رسول هللا : »وألئمة املسلمني وعامتهم« يدل على أن نصيحة 

السلطان ليست كنصيحة عامة الناس، ويدل على هذا الفهم عدة أمور:

األمر األول: أن النب  أفرد والة األمر يف النصيحة كما يف حديث عبد هللا 
1  شرح صحيح البخاري البن بطال )10/ 49(

2  إكمال املعلم بفوائد مسلم )8/ 538( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )19/ 180(
3  أخرجه البخاري )1351/3( رقم )3493(. 

4  أخرجه أمحد )102/4، رقم 16982(، ومسلم )74/1، رقم 55(. 
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ابن مسعود  مرفوعاً: »... ثالث ال يِغلُّ عليهن قلب مسلم: إخالص العمل هلل، 
ومناصحة أئمة املسلمني، ولزوم مجاعتهم، فإنهّ الدعوة  حتيط من ورائهم«)1(.

األمر الثاين: أنه صحت نصوص عن النب  يف إكرام السلطان وعدم إهانته، 
كما تقدم مما يدل على أن له معاملة خاصة دون سائر الناس، ومن ذلك أن نصيحته 
تكون سراً، ومن تلك األحاديث: حديث زيد بن ُكسيب العدوي، وحديث حذيفة 
بن اليمان، وحديث أب بكرة، وحديث أب ذر وغريها مما جاء يف الباب وتقدم 

قريباً.

األمر الثالث: وفد سار الصحابة  على هذا يف نصحهم للسلطان سراً قواًل 
وعمال كما تقدم.

األمر الرابع: صنيع علماء املسلمني يف تبويباهتم وأقواهلم:

أما يف تبويباهتم، فقد بوَّب ابن أب عاصم للنصيحة فقال: ابب ما جيب على 
الرعية من النصح لوالهتا)2( فإنه ملا ذكر حديث الدين النصيحة بوَّب بعده بباب 
فقال: ابب كيف نصيحة الرعية للوالة؟)3( ساق فيه عدة أحاديث منها: حديث 
عبد هللا بن مسعود  قال: قال رسول هللا : » ثالثة ال يغل عليهن قلب املؤمن: 
إخالص العمل هلل، والنصيحة لوالة األمر، ولزوم مجاعتهم، فإن دعوهتم حتيط من 

ورائهم «)4(.
يف  واجلورقان   )1326( »األوسط«  يف  والطربان   )2019( والبزار   )2658( والرتمذي   )88( احلميدي  أخرجه    1
»األابطيل« )95(. قال اجلورقان: هذا حديث مشهور ورواته ثقات« وقال احلافظ: هذا حديث صحيح. مث وجدُت 
نبيل بصارة تتبع طرقه يف كتابه »أنيس الساري )8/ 5528- 5547( فلرياجع. تنبيه: احلديث مروي أبلفاظ كثرية يف 

بعضها موطن الشاهد
2  السنة البن أب عاصم  )3 / 88(

3  املصدر السابق  )3 / 100(
4  املصدر السابق  )3 / 90( 
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مث حديث زيد بن اثبت  قال: قال رسول هللا : » ثالث خصال ال يغل  
عليهن قلب مسلم: إخالص العمل هلل ، والنصيحة لوالة األمر، ولزوم اجلماعة ، فإن 

دعوهتم حتيط من ورائهم «)1(.
مث ساق حديث »من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنية، ولكن يخذ 

بيده فيخلوا به، فإن قبل منه فذاك، وإال كان قد أدى الذي عليه«)2(.
فهذا يدل على أن النصيحة لألئمة املسلمني نصيحة خاصة ليس كعامة الناس.

وأما أقواهلم: 
 : ابن بطال أرادوا نصيحَة أحٍد، وعظوه سرًّا؛ حىتهّ قال  إذا  السَّلُف  فكان 
))وأما النَّصيحة ألئمة املسلمني: فهي على قدر اجلاه واملنزلة عندهم، فإذا أمن من 

ضرهم فعليه أن ينصحهم، فإذا خشي على نفسه فحسبه أن يغري بقلبه(()3(.
وقال ابن النحاس : ))وخيتار الكالم مع السلطان يف اخللوة على الكالم معه 
على رؤوس األشهاد، بل يود لو كلمه سرًّا، ونصحه خفية من غري اثلث هلما(()4(.

وال ينكر أحد على سلطان إال وعظا له وختويفا أو حتذيرا من العاقبة يف الدنيا 
واآلخرة فإنه جيب وحيرم بغري ذلك)5(.

أن  املسائل  بعض  يف  اإلمام  غلط  له  ظهر  ملن  ))ينبغي   : الشوكان  وقال 
يناصحه وال يظهر الشناعة عليه على رؤوس األشهاد بل كما ورد يف احلديث أنه 

يخذ بيده وخيلو به ويبذل له النَّصيحة وال يذل سلطان هللا(()6(.
وقال الشيخ ابن عثيمني: ))مث إن الرسول عليه الصالة والسالم فرَّق بينهم وبني 
عامة املسلمني فقال: »ألئمة املسلمني وعامتهم« مما يدل على أن النصيحة لألمة 

1  املصدر السابق  )3 / 91(
2  املصدر السابق  )3 / 101(

3  شرح صحيح البخاري البن بطال )131/1(. 
4  تنبيه الغافلني )ص: 64(. 

5  اآلداب الشرعية واملنح املرعية )1/ 175(. 
6  السيل اجلرار )965/1(. 
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ليست كالنصيحة للعامة، ألنه جيب عند النصيحة لألئمة أن يُراعى اإلنسان مقامه، 
بيث تكون النصيحة مناسبة ملقامه، وهذا من تزيل الناس منازهلم ومن احلكمة(()1(.
وهناك أقوال كثرية للسلف يف أن من أراد أن ينصح ألخيه فينصحه سراً مل أذكرها 

خشية اإلطالة، فكيف بويل األمر.

املطلب الرابع: الفرق بني النصيحة واإلنكار.

قال الشيخ صاحل آل الشيخ ما ملخصه:
1-أن النصيحة اسم عام يشمل إنكار املنكر.

2- إنكار املنكر نوع من النصيحة، ولكنه أضيق منه.
3- إن إنكار املنكر األصل فيه أن يكون عالنية.

4- أن إنكار املنكر يكون حال رؤيته ووقته، ال بعد حدوثه ووقوعه »من رأى 
منكم منكرا فليغريه بيده« وكل ما جاء عن السلف يف هذا الباب من إنكار املنكر 
على السلطان كان حال رؤيته، ومل يكن من هديهم أهنم أنكروا شيئا أجراه الوايل يف 

واليته ومل يروه .
5-جعلوا ما جيريه يف واليته اباب من أبواب النصيحة..)2(.

ومن الشواهد على هذا:

قيل ألسامة بن زيد : »أال تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أن ال 
أكلمه إال أمسعكم؟! وهللا لقد كلمته فيما بيين وبينه ما دون أن أفتتح أمرًا ال أحب 

أن أكون أول من فتحه«)3(.
وإذا نظرن ند أن من منع اإلنكار على ويل األمر عالنية مل يلحظ هذا الفرق، 

1  شرح بلوغ املرام )411/15(. 
2  يُنظر: شرح األربعني النووية - صاحل آل الشيخ )35/ 8-6(. 

3  أخرجه مسلم )2290/4( رقم )2989(
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 فهي نصيحة وكانت سراًّ، ومن أنكر من الصحابة  فما حصل من الصحابة
على ويل األمر عالنية كان اإلنكار بني يدي ويل األمر وليست نصيحة مع مالحظة 

ما بني النصيحة واإلنكار من العموم واخلصوص. 
وقد مجعُت ما تيسر يل يف هذا:

الصالة  قبل  العيد  يوم  ابخلطبة  بدأ  من  أول  قال:  شهاب  بن  طارق  عن   -1
مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصالة قبل اخلطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال 
أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه مسعت رسول هللا  يقول: »من رأى منكم 
منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

اإلميان«)1(.
قال احلافظ ابن حجر: ))إن إنكار أب سعيد وقع بينه وبينه وانكار اآلخر وقع 

على رؤوس الناس(()2(.
2- وعن عمارة بن رؤيبة، قال: رأى بشر بن مروان على املنرب رافعا يديه، فقال: 
»قبح هللا هاتني اليدين، لقد رأيت رسول هللا  ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، 

وأشار إبصبعه املسبحة«)3(.
3-وعن كعب بن عجرة، قال: دخل املسجد وعبد الرمحن ابن أم احلكم خيطب 
قاعدا، فقال: » انظروا إىل هذا اخلبيث خيطب قاعدا، وقال هللا تعاىل: )َوِإَذا رَأَْوا 

ِتَاَرًة أَْو هَلًْوا انـَْفضُّوا ِإلَيـَْها َوتـَرَُكوَك قَاِئًما( ]اجلمعة: 11[ »)4(.
4- وعن سعيد بن جبري، قال: كنت مع ابن عمر حني أصابه سنان الرمح يف 
أمخص قدمه، فلزقت قدمه ابلركاب، فنزلت، فنزعتها وذلك مبىن، فبلغ احلجاج فجعل 
يعوده، فقال احلجاج: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: »أنت أصبتين« قال: 

1  أخرجه مسلم )1/ 69رفم )49(.
2  فتح الباري البن حجر )2/ 450(

3  صحيح مسلم )2/ 595( )874(.

4  صحيح مسلم )2/ 591( )864(.
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وكيف؟ قال: »محلت السالح يف يوم مل يكن حيمل فيه، وأدخلت السالح احلرم ومل 
يكن السالح يدخل احلرم«)1(

5-وعن احلسن، أن عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول هللا  دخل على 
عبيد هللا بن زيد، فقال: أي بين، إن مسعت رسول هللا يقول: »إن شر الرعاء 
احلطمة، فإيك أن تكون منهم«، فقال له: اجلس فإمنا أنت من خنالة أصحاب حممد 

، فقال: »وهل كانت هلم خنالة؟ إمنا كانت النخالة بعدهم، ويف غريهم«)2(.
6-وعن مروان بن احلكم، قال: شهدت عثمان، وعليا رضي هللا عنهما وعثمان 
بعمرة  لبيك  هبما،  أهل  علي  »رأى  فلما  بينهما«،  جيمع  وأن  املتعة،  عن  »ينهى 

وحجة«، قال: »ما كنت ألدع سنة النب  لقول أحد«)3(.
وعن عمران  قال: »تتعنا على عهد رسول هللا  فنزل القرآن«، قال رجل 

. برأيه ما شاء)4( فيالحظ  أن عبد هللا بن عمر مل يصرح ابسم عثمان
7-وعن ابن عمر، قال: »صلى رسول هللا  مبىن ركعتني، وأبو بكر بعده، وعمر 
بعد أب بكر، وعثمان صدرا من خالفته، مث إن عثمان صلى بعد أربعا«، فكان ابن 

عمر إذا صلى مع اإلمام صلى أربعا، وإذا صالها وحده صلى ركعتني)5(.
ويالحظ أنه  مل خيالف اإلمام درًء لفتنة اخلالف، وهذا املثال وإن مل يكن فيه 

شاهد للمسألة ولكنه مهم ذكره.
8-وعن عبد الرمحن بن يزيد، يقول: صلى بنا عثمان مبىن أربع ركعات، فقيل 
ذلك لعبد هللا بن مسعود، فاسرتجع، مث قال: »صليت مع رسول هللا  مبىن ركعتني، 
وصليت مع أب بكر الصديق مبىن ركعتني، وصليت مع عمر بن اخلطاب مبىن ركعتني، 

1  صحيح البخاري )2/ 19ح966 (.
2  صحيح مسلم )3/ 1461ح 1830(.
3  صحيح البخاري )2/ 142ح1563 (.
4  صحيح البخاري )2/ 144ح1571 (.

5  صحيح مسلم )1/ 482ح694(.
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فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان«)1(.
9- عن مروان بن احلكم، قال: قال يل زيد بن اثبت: »ما لك تقرأ يف املغرب 

بقصار، وقد مسعت النب  يقرأ بطوىل الطوليني«)2(.
10-وعن أب سعيد اخلدري، قال: »كنا خنرج إذ كان فينا رسول هللا  زكاة 
الفطر، عن كل صغري، وكبري، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، 
أو صاعا من شعري، أو صاعا من تر، أو صاعا من زبيب« فلم نزل خنرجه حىت قدم 
علينا معاوية بن أب سفيان حاجا، أو معتمرا فكلم الناس على املنرب، فكان فيما كلم 
به الناس أن قال: »إن أرى أن مدين من مسراء الشام، تعدل صاعا من تر« فأخذ 
الناس بذلك قال أبو سعيد: »فأما أن فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبدا ما 

عشت«)3(.
11- و عن أب قالبة، قال: كنت ابلشام يف حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء 
أبو األشعث، قال: قالوا: أبو األشعث، أبو األشعث، فجلس، فقلت له: حدث 
أخان حديث عبادة بن الصامت، قال: نعم، غزون غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا 
غنائم كثرية، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجال أن يبيعها يف أعطيات 
الناس، فتسارع الناس يف ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فقال: إن مسعت 
رسول هللا  »ينهى عن بيع الذهب ابلذهب، والفضة ابلفضة، والرب ابلرب، والشعري 
أو  زاد،  فمن  بعني،  عينا  بسواء،  إال سواء  وامللح ابمللح،  ابلتمر،  والتمر  ابلشعري، 
ازداد، فقد أرىب«، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا، فقال: أال ما 
ابل رجال يتحدثون عن رسول هللا  أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها 
منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة، مث قال: » لنحدثن مبا مسعنا من رسول 
هللا  ، وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم - ما أابيل أن ال أصحبه يف جنده ليلة 

1  صحيح البخاري )43/2، ح1084 (. صحيح مسلم )483/1ح695(.
2  صحيح البخاري )1/ 153ح764 (.

3  صحيح مسلم )2/ 678(ح985(.
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سوداء »، قال محاد هذا أو حنوه،)1(
12- وعن أب هريرة، أنه قال ملروان: أحللت بيع الراب، فقال مروان: ما فعلت؟ 
فقال أبو هريرة: »أحللت بيع الصكاك، وقد هنى رسول هللا  عن بيع الطعام حىت 
يستوىف«، قال: فخطب مروان الناس، »فنهى عن بيعها«، قال سليمان: فنظرت إىل 

حرس يخذوهنا من أيدي الناس)2(.
فظهر من خالل هذه األمثلة أن إنكار من أنكر من الصحابة  كان بينهم 

وبني الوالة.

املطلب اخلامس: يف درجة األحاديث اليت استدل هبا الفريقان من حيث القبول 
والرد وفق الصناعة احلديثية.

وفيه فرعان:

الفرع األول: النظر يف أدلة املانعني
إذا نظرن يف النصوص الشرعية اليت استدل هبا من منع اإلنكار على والة األمر 
عالنية ال ند سوى دلياًل واحداً صرحياً وهو حديث » من كانت له نصيحة« ولكن 
بعد دراسة أسانيده تبنيَّ أنه حديث ضعيف جبميع طرقه ال يثبت مبفرده وال مبجموع، 
ويكون  ولكن عليه عمل علماء املسلمني املتصل، وكم من حديث يكون ضعيفاً 

عمل املسلمني عليه فيكون حجة.
معىن  فيه  فظاهر  وللنساء  لألنصار  وعظه  األخرى كحديث  األحاديث  وأما 

النصيحة.
وأما اآلية الكرمية يف ذهاب موسى  إىل فرعون فليست نصاً صرحياً يف املسألة 
الناس،  أنه مبحضر من  القصة يدل على  الواردة يف  إليه، بل جمموع اآليت  يلجأ 

1  صحيح مسلم )3/ 1210( )1587(.

2  صحيح مسلم )3/ 1162ح 1528(.
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ولكن جمموع هذه األدلة يدل على اعتبار السرية يف النصيحة حسب ما يقتضيه 
كل مقام.

الفرع الثاين: النظر يف أدلة اجمليزين:
أما أدلة اجملزين فقد استدلوا أبربعة أحاديث:

األول: حديث » من رأي منكم منكراً...« وهو حديث صحيح أخرجه مسلم.
الثاين: »حديث أفضل اجلهاد كلمة حق...« واحلديث له عدة طرق وهو اثبت 

وصحيح مبجموعها.
الثالث: حديث »سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر 

فأمره وهناه فقتله« وهو حديث صحيح أيضاً.
الرابع: حديث وله لفظان:

األول:» خلوف«.
والثاين: »أمراء«.

أما األول: فلفظه عن عبد هللا بن مسعود أن رسول هللا -- قال » ما من نب 
بعثه هللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يخذون بسنته ويقتدون 
أبمره مث إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه 

فهو مؤمن ...«، وهذا لفظ رواية مسلم.
يفعلون،  ما ال  يقولون  بعدي  أمراء من  »سيكون  فلفظه عنه  الثاين:   وأما 
ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم  بلسانه فهو 
مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ال إميان بعده« وهذا لفظ رواية ابن حبان 

ومن وافقه.
فأما اللفظ األول: فصححه مسلم وغريه من أهل العلم.

وأما اللفظ الثاين لفظ األمراء فقد صححه ابن حبان وغريه، وضعفه اإلمام أمحد 
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وضعف أحاديث أخرى أخرجها مسلم والبخاري مماثلة له.

املطلب السادس: يف مناقشة وجه االستدالل بتلك األدلة وفق قواعد االستدالل.

حترير حمل البحث:
هل تدل النصوص الشرعية اليت استدل هبا اجمليزون على جواز اإلنكار على والة 
األمر إذا صدر منهم منكر أن ينكر عليه  عالنيًة؟ سواء أكان املنكر صدر من ويل 

األمر أمام أهل العلم أو يف غيبته؟
هذه  اإلنكار؛ ألن  على  املرتتبة  واملفاسد  املصاحل  النظر يف  البحث:  ليس حمل 
النظرة ال خيتص هبا اإلنكار على ويل األمر، بل مع كل الناس، فمثاًل لو أن الشخص 
رأي رجاًل مسلحاً يسرق حماًل تاريً، فال يقال: إن املصلحة يف هذا املكان أن ال 
ينكر على سارق مسلح خوف القتل، فإن النظر يف املصاحل واملفاسد عامة يف كل 
حمل، وبثنا يدور حول مشروعية اإلنكار اجملرد من حيث هو دون النظر على أي 

اعتبارات أخرى.

تنبيه األحاديث تضمنت اإلنكار ابليد واللسان على والة األمر وغريهم، وحمور 
البحث يدور حول اإلنكار على والة األمر خاصة وابللسان فقط.

واملنكرات اليت تصدر من والة األمر ال ختلو: إما يف أمر الدين أو الدنيا، وميكن 
أن تقسم إىل ثالثة أقسام:

القسم األول: ما يذن به  من احملرمات كالبنوك الربوية وشرب اخلمر وبيوت 
الدعارة، فبيان حكم هذه األشياء وما شاهبها وما يف معناها والتحذير العام منها 
دون التعرض وربطها بويل األمر فيه ال خالف يف جوازه لصراحة النصوص يف أمرها 

إبنكار املنكر ذاته.
القسم الثاين: وأما إذا كان التحذير منها ابلتعرض لذكر ويل األمر وربطها به 
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فهذا القسم ال جيوز وهو مل يكن من هديه عليه الصالة والسالم كما تقدم؛ إذ ال 
مصلحة يف ربط إنكار املنكر أبمساء أشخاصها.

فمن استدل ابألحاديث اليت استدل هبا من رأى اإلنكار على ويل األمر فقد نزَّل 
النصوص على غري منزلتها.

القسم الثالث: ما يفعله هو من املنكرات أمام أهل العلم، فهذا هو حمل البحث، 
فهل يُنكر عليه أمام الناس عالنيًة أم ال بد أن يكون اإلنكار سراً؟

فبمقتضى النصوص العامة كقوله  يف حديث أب سعيد اخلدري : »من 
رأي منكم منكراً فليغريه بيده ...«، وحديث »أفضل اجلهاد ...«، وحديث »سيد 

الشهداء ...« جواز اإلنكار على ويل األمر.
مناقشة االستدالل بديث »من رأى منكم منكراً«، وحديث »أفضل اجلهاد« 
وحديث »سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب، ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه 

فقتله«: 
فكل هذه األحاديث الثالثة تدل على أن اإلنكار يكون بني يدي ويل األمر ال 

بعيداً عنه وحني رؤية املنكر، وذلك بستة أوجه:
فالوجه األول: تعبري النب  بقوله »عند«، فهل هلذا التعبري سر؟ فلماذا مل يقل 
»يف سلطان« أو »لسلطان«؟ فعربهّ  بقوله »عند« أي بني يديه وليس بعيداً عنه 
كأن يكون على املنابر أو عن طريق املواقع االجتماعي، كما دلت عليه كتب اللغة، 
زيد عند  وُدنُوه)1(، كقوهلم:  الشيء  معناها: حضور  اللغة  فلفظة »عند« يف كتب 

عمرو ... كأنه قد مال عن الناس كلهم إليه حىت قـَُرب منه ولزِق به)2(.
فحديث: » أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر« ليس فيه ما يدل على 

اإلنكار على والة األمر عالنية يف غيبته وعدم حضوره.

1  لسان العرب )309/3(. 
2  معم مقاييس اللغة )154/4(. 
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والوجه الثاين: وعلى هذا أمره سبحانه وتعاىل ملوسى وهارون صلوات هللا وسالمه 
بـُْهْمۖ  َقْد ِجئـَْناَك  عليهما ﴿فَْأتَِياُه فـَُقواَل ِإنَّ َرُسواَل َربهَّك فََأْرِسْل َمَعَنا َبيِن ِإْسرَائِيَل َواَل تـَُعذهِّ

ِبيٍَة مهّن رَّبهَّك ۖ َوالسَّاَلُم َعَلٰى َمِن اتَـَّبَع اهْلَُدٰى﴾]طه: 47[.
وجه الداللة: أنه أمر نبييه ابلذهاب إليه ودعوته إىل التوحيد وترك بين إسرائيل: 
)َحِقيٌق َعَلى َأْن اَل أَُقوَل َعَلى اللَِّ ِإالَّ احلَْقَّ َقْد ِجئـُْتُكْم بِبـَيهَّنٍة ِمْن َربهُّكْم فََأْرِسْل َمِعَي 

َبيِن ِإْسرَائِيَل( ]األعراف: 105[.
والوجه الثالث: أن القصد من اإلنكار دفع املنكر وإزالته خوف انتشاره، واألصل 

فيها أن تكون مباشرة دون واسطة.
والوجه الرابع: فهم السلف رمحهم هللا، فإنكاراهتم على والة األمر كانت بينهم 

وبينه، كما تقدم يف املطلب الرابع: الفرق بني النصيحة واإلنكار.
إنكارات  السلف  عن  الواردة  اإلنكارات  مجيع  عثيمني:  ابن  الشيخ  قال  وهلذا 
حاصلة بني يدي األمري أو احلاكم. وهناك فرق بني كون األمري حاضراً أو غائبًا)1(.

قال احلافظ ابن حجر: ))إن إنكار أب سعيد وقع بينه وبينه(()2(.
والوجه اخلامس: ))وهناك فرق بني كون األمري حاضراً أو غائباً، والفرق أنه إذا 
كان حاضراً أمكنه أن يدافع عن نفسه، ويبني وجهة نظره، وقد يكون مصيباً وحنن 
خمطئون، لكن إذا كان غائباً وبدأن حنن نفصل الثوب عليه على ما نريد هذا هو 
الذي فيه اخلطورة، والذي ورد عن السلف كله يف مقابلة األمري أو احلاكم، ومعلوم 
أن اإلنسان لو وقف يتكلم يف شخص من الناس وليس من والة األمور وذكره يف 

غيبته، فسوف يقال: هذه غيبة، إذا كان فيك خري فصارحه وقابله(()3(.
الوجه السادس: وهو مؤيد لألول الروايت األخرى مثل قوله : »من كانت 
له نصيحة ... وفيه: وليخلو به« فهو وإن كان ضعيفاً فعمل الصحابة  والعلماء 

1  لقاء الباب املفتوح )13/62، برتقيم الشاملة آليا(
2  فتح الباري البن حجر )450/2(. 

3  لقاء الباب املفتوح )13/62، برتقيم الشاملة آليا(، 



173 اإلنكار على الوالة دراسة حديثية 

عليه ،وهذا معىن عند، ألن الشريعة اإلسالمية ال تناقض فيها وال تضارب يف حقيقة 
األمر.

فبان هبذه األوجه الستة عدم صحة استدالهلم هبذه النصوص على جواز اإلنكار 
على ويل األمر يف غيبته وعدم حضوره، وأهنم نزلوا هذه النصوص على غري منزلتها 

الشرعية، وأهنم وسهّعوا دائرة اإلنكار)1(.
فاللفظ األول: »  فله روايتان ولفظان،    ابن مسعود أما استدالهلم بديث 
ما من نب بعثه هللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يخذون 
بسنته ويقتدون أبمره مث إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون 
ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن 

جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ...«، وهذا لفظ رواية مسلم.
فهذا احلديث هبذا اللفظ ال داللة فيه على جواز اإلنكار على السلطان؛ ألن 

النص فيه بلفظ »خلوف«.
وال يقال: إن اخللوف يدخل فيهم األمراء؛ ألن ألفاظ النب  هلا دالالهتا اليت 
ينبغي أن حتمل عليه، وقد علم من أساليبه  النبوية املتبعة أنه خيص األمراء واخللفاء 

ابلذكر وينص عليهم يف املقامات اليت يقتضيها املقام.
ال  ما  ويفعلون  يفعلون،  ال  ما  يقولون  بعدي  من  أمراء  »سيكون  الثاين:  وأما 
يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم  بلسانه فهو مؤمن، ومن 

جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ال إميان بعده« وهذا لفظ رواية ابن حبان ومن وافقه.
1  تنبيهات: األول: مل أتعرض لذكر مسألة املفاسد واملصاحل املرتتبة على اإلنكار على والة األمر عالنية يف حضورهم 
وغيبتهم ألن مطلبنا إمنا يبحث يف مناقشة وجه االستدالل ابألدلة اليت استدل هبا اجمليزون للنكار على والة األمور 

عالنية سواء كان يف حضوره أو عدم حضورهم.
الثان: مل أتعرض لذكر اآلاثر الواردة عن الصحابة يف قضية إهانة والة األمر وإذالهلم ألهنا من ابب املصاحل واملفاسد.

الثالث: على أنه قد حُتمل النصوص واآلاثر اليت جاءت عن الصحابة  يف إنكارهم على والة األمر أن الدين ظاهر، والسنة 
قائمة، والصحابة  هلم مكانتهم، فوالة األمر ال خيلون من هيبتهم أو حفظ كرامتهم ومكانتهم لفضلهم . فمن 
كانت حاله ومكانته مثلهم فمثله حيسن منه اإلنكار على ويل األمر بضرته أمام الناس يف منكر وقع من ويل األمر، 

وأما غريه فال حيسن منه ذلك.
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وأما لفظ رواية ابن حبان »األمراء« فأقل أحواهلا أهنا شاذة وال تثبت كما نص 
عليه اإلمام أمحد .
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اخلامتة

تبني للباحث بعد إعداد حبثه:

أن مسألة اإلنكار على  ويل األمر من املسائل املهمة.
أن الشريعة اإلسالمية أولْت مبسألة السمع والطاعة عناية كبرية ملا يرتب عليها من 

مصاحل دنيوية وأخروية.
أن النصوص الشرعية بيَّنت كل شيء يف هذا الباب، فبيَّنت ظلم كثري من والة 
األمر ووضحت جبالء ال شك فيه املوقف الصحيح منهم وهو: الصرب وعدم اخلروج 

عليهم ولو ابلكلمة.
رد  ،فينبغي  متشابه كالقرآن  ما هو  ومنها  ما هو حمكم  السنة  أن من نصوص 

املتشابه إىل احملكم.
النصوص  الصرب على جور والة األمر، وكادت  العام والقاعدة هي  أن األصل 
الشرعية أن تمع على هذا، وهلذا ملا رأى األمام أمحد حديث: »سيكون أمراء من 
بعدي يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ال إميان بعده« 

خمالفاً هلذا األصل أمر ابنه عبد هللا ابلضرب عليه ورده.
أن ال يقتصر الباحث على مجع النصوص الواردة يف املسألة فحسب، بل ال بد 

أن جُيمع ما ورد يف الباب.
أن من ذهب إىل جواز اإلنكار على والة األمر مطلقا سواء يف حضورهم أو 

غيبتهم مل يراعوا قواعد االستدالل اليت أصلها العلماء املتبعون قبلنا.
بنفسه  منهم  واستقالل كثري  العلماء،  عن  بعدهم  هؤالء  خطأ  اسباب  من  أن 

وعجبه هبا.
ما ال  النصوص  توسع يف حتميل  األمر عالنية  اإلنكار على ويل  أجاز  أن من 
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حتتمله، فالنصوص تفيد اإلنكار بني يديه، وهم جعلوها يف حضوره وعدم حضوره.
التأن يف دراستها وعدم  ينبغي  النصوص الشرعية متفقة وغري خمتلفة ولكن  أن 

العجلة.
وأن الفقه يف الدين أساس الفالح والنجاح يف الدارين، ومن أمهله فقد ضل عن 

الطريق املستقيم.
التوصيات:

ضرورة قيام دراسات تعتين بدارسة مثل هذه املسائل.
ضرورة قيام مثل هذه املؤترات اليت تبصَّر األمة ابملنهج الصحيح.

نشر مثل هذه األباث على أكرب نطاق.
فتح ابب احلوار يف القنوات الفضائية؛ إلبراز هذه املسألة.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
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أهم املصادر واملراجع 

وتعليق: 	  حتقيق  543هـ(،  )املتوىف:  اجلورقان  ا  املؤلف:  واملناكري  األابطيل 
الدكتور عبد الرمحن الفريوائي، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الريض 

-: الرابعة، 1422 هـ - 2002 م.
643هـ(، 	  املقدسي)املتوىف:  الدين   ضياء  املؤلف:   ، املختارة  األحاديث 

دراسة: الدكتور عبد امللك بن بن دهيش، الناشر: دار خضر للطباعة بريوت 
– لبنان، الطبعة: الثالثة، 1420 هـ - 2000م.

األحكام السلطانية للفراء، )املتوىف : 458هـ(، صححه: حممد حامد الفقي، 	 
الثانية ، 1421  الطبعة :  لبنان،  العلمية - بريوت ،  الكتب  الناشر: دار 

هـ - 2000م.
أحكام القرآن، املؤلف: اجلصاص )املتوىف: 370هـ(، حتقيق : عبد السالم 	 

األوىل،  الطبعة:  لبنان،   – بريوت  العلمية  الكتب  دار  الناشر:  شاهني، 
1415هـ/1994م.

إحياء علوم الدين، املؤلف: أبو حامد حممد بن الغزايل )املتوىف: 505هـ(، 	 
الناشر: دار املعرفة - بريوت

األخالق والسري املؤلف:ا بن حزم األندلسي )املتوىف: 456هـ(، الناشر: دار 	 
اآلفاق اجلديدة – بريوت، الطبعة: الثانية، 1399هـ - 1979م.

اآلداب الشرعية واملنح املرعية، املؤلف: حممد بن مفلح )املتوىف: 763هـ(، 	 
الناشر: عامل الكتب.

اإلصابة يف تييز الصحابة، املؤلف: ابن حجر العسقالن )املتوىف: 852هـ(، 	 
الناشر: دار الكتب  حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، 

العلمية – بريوت، الطبعة: األوىل - 1415 هـ.
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العسقالن )املتوىف: 852هـ(، حتقيق : 	  املؤلف: بن حجر  املطلقة،  األمايل 
اإلسالمي –  املكتب  الناشر:  السلفي،  إمساعيل  بن  اجمليد  عبد  بن  محدي 

بريوت، الطبعة: األوىل، 1416 هـ -1995م.
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، املؤلف: اببن أب الدنيا )املتوىف: 281هـ(، 	 

حتقيق: صالح بن عايض الشالحي، الناشر: مكتبة الغرابء األثرية، السعودية، 
الطبعة: األوىل، 1418 هـ - 1997م.

اإلنكار العلين على أئمة املسلمني وبيان أثره على مجاعة املسلمني، املؤلف: 	 
د. ماهر بن عبد الرحيم خوجه، الناشر: دار اإلمام مسلم، الطبعة األوىل، 

1436هـ.
أنِيُس السَّاري املؤلف: نبيل البصارة الكوييت، ، الناشر: مؤسََّسة السَّماحة، 	 

ن، بريوت – لبنان، الطبعة: األوىل، 1426 هـ - 2005م. مؤسََّسة الريَّ
بر الدم املؤلف: يوسف املِبـَْرد احلنبلي )املتوىف: 909هـ(، حتقيق روحية عبد 	 

الطبعة:  لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  السويفي،  الرمحن 
األوىل، 1413 هـ - 1992 م.

بدائع السلك يف طبائع امللك، املؤلف: حممد بن علي األندلسي، )املتوىف: 	 
896هـ(، حتقيق : د. علي سامي النشار، الناشر: وزارة اإلعالم – العراق، 

الطبعة: األوىل.
البدر املنري ، املؤلف: ابن امللقن )املتوىف: 804هـ(، حتقيق : مصطفى أبو 	 

للنشر  اهلجرة  دار  الناشر:  بن كمال،  ويسر  سليمان  بن  وعبد هللا  الغيط 
والتوزيع - الريض-السعودية، الطبعة: االوىل، 1425هـ-2004م.

)املتوىف: 	  الرب  عبد  يوسف  عمر  أبو  املؤلف:  اجملالس،  وأنس  اجملالس  هبجة 
463هـ(.

التاج واإلكليل ملختصر خليل، املؤلف: حممد بن يوسف، املالكي )املتوىف: 	 
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897هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 1416هـ-1994م 
.اتريخ ابن معني - رواية الدارمي، حيىي بن معني أبو زكري/ حتقيق د. أمحد 

حممد نور سيف/ دار املأمون للرتاث - دمشق، 1400 هـ.
عثمان 	  بن  أمحد  بن  عمر  حفص  أبو  والكذابني،  الضعفاء  أمساء  اتريخ 

املعروف اببن شاهني/حتقيق عبد الرحيم حممد أمحد القشقري/ الطبعة األوىل، 
1409هـ/1989م.

التاريخ الكبري، حممد بن إمساعيل البخاري/ حتقيق الشيخ عبدالرمحن املعلمي،/	 
دار الكتب العلمية 

اتريخ املدينة البن شبة، املؤلف: عمر بن شبة أبو زيد )املتوىف: 262هـ(، 	 
حققه: فهيم حممد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب حممود أمحد – 

جدة، عام النشر: 1399 هـ
الكتب 	  دار   : البغدادي،الناشر  اخلطيب  بكر  أبو   : املؤلف  بغداد،  اتريخ 

العلمية - بريوت
اتريخ مدينة دمشق ، املؤلف :ابن عساكر لوفاة: 57 ، الناشر : دار الفكر 	 

- بريوت - 1995 ، حتقيق : حمب الدين أب سعيد عمر بن غرامة العمري
تذكرة احلفاظ، املؤلف: الذهب )املتوىف: 748هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 	 

بريوت-لبنان، الطبعة: األوىل، 1419هـ- 1998م.
التعريفات الفقهية، املؤلف: حممد عميم الربكيت، الناشر: دار الكتب العلمية 	 

)إعادة صف للطبعة القدمية يف ابكستان 1407هـ - 1986م(، الطبعة: 
األوىل، 1424هـ - 2003م

التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ،: األلبان )املتوىف: 1420هـ(، 	 
الناشر: دار اب وزير للنشر والتوزيع، جدة - اململكة العربية السعودية، الطبعة: 

األوىل، 1424 هـ - 2003م.
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 	 ، الرتكي،  هللا  عبد  الدكتور  حتقيق:  310هـ(،  )املتوىف:   ، الطربي  تفسري 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األوىل، 1422 

هـ - 2001م.
تقريب التهذيب، املؤلف: بن حجر ، حتقيق : أبو األشبال صغري الباكستان، 	 

الناشر: دار العاصمة.
)املتوىف: 	  للسمرقندي،  واملرسلني  األنبياء  سيد  أبحاديث  الغافلني  تنبيه 

ابن كثري،  الناشر: دار  373هـ(، حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي، 
دمشق – بريوت، الطبعة: الثالثة، 1421 هـ - 2000 م.

النظامية، 	  املعارف  دائرة  مطبعة  الناشر:  حجر  املؤلف:  التهذيب،  هتذيب 
اهلند، الطبعة األوىل، 1326هـ.

عواد 	  بشار  د.   : املزي ]742[،حتقيق   يوسف  املؤلف:  الكمال،  هتذيب 
معروف، الناشر : مؤسسة الرسالة – بريوت، الطبعة : األوىل ، 1400 - 

1980
804هـ(، 	  )املتوىف:  امللقن  ابن  املؤلف:  الصحيح،  اجلامع  لشرح  التوضيح 

النوادر،  دار  الناشر:  الرتاث،  العلمي وحتقيق  للبحث  الفالح  دار   : حتقيق 
دمشق – سوري، الطبعة: األوىل، 1429 هـ - 2008 م.

تيسري الكرمي الرمحن ، املؤلف: السعدي )املتوىف: 1376هـ(، حتقيق : عبد 	 
الرمحن بن معال اللوحيق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 1420هـ 

-2000م.
دار 	  الدين أمحد/  التميمي )ت354هـ(/ حتقيق :شرف  بن حبان  الثقات، 

الفكر، الطبعة األوىل، 1395هـ - 1975م.
جامع التحصيل ، املؤلف : العالئي ت 761 ، دار النشر : عامل الكتب - 	 

بريوت - 1407 - 1986 ، الطبعة: الثانية ، حتقيق : محدي عبداجمليد 
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السلفي
صحيح البخاري، / حتقيق د. مصطفى ديب البغا/ دار ابن كثري، اليمامة – 	 

بريوت، الطبعة الثالثة، 1407هـ– 1987م. 
جامع العلوم واحلكم املؤلف: بن رجب )املتوىف: 795هـ(، حتقيق : شعيب 	 

الطبعة:  بريوت،   – الرسالة  مؤسسة  الناشر:  إبراهيم ابجس،   - األرنؤوط 
السابعة، 1422هـ - 2001م.

عواد 	  بشار   : حتقيق  279هـ(،  )املتوىف:  الرتمذي  املؤلف:  الرتمذي،  سنن 
معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي – بريوت، سنة النشر: 1998 م.

اجلامع لشعب اإلميان، املؤلف: البيهقي، )ت: 458 هـ(، حتقيق : عبد العلي 	 
عبد احلميد حامد، الناشر: مكتبة الرشد ابلريض، ابلتعاون مع الدار السلفية 

ببومباي، الطبعة: األوىل، 1423 هـ - 2003م.
جملس 	  الناشر:  327هـ(،  )املتوىف:  حات  أب  ابن  املؤلف:  والتعديل،  اجلرح 

دائرة املعارف العثمانية  دار إحياء الرتاث العرب – بريوت، الطبعة: األوىل، 
1271 هـ 1952م.

احلدود األنيقة املؤلف: زكري األنصاري، )املتوىف: 926هـ(، حتقيق : د. مازن 	 
املبارك، الناشر: دار الفكر املعاصر – بريوت، الطبعة: األوىل، 1411هـ.

الناشر: 	  430هـ(،  )املتوىف:  األصبهان  أبونعيم  املؤلف:   ، األولياء  حلية 
السعادة - جبوار حمافظة مصر، 1394هـ - 1974م.

ديوان الضعفاء واملرتوكني الذهب الدمشقي/محاد بن حممد األنصاري/ مكتبة 	 
النهضة احلديثة.

رسالة إىل أهل الثغر ، املؤلف: أبو احلسن األشعري )املتوىف: 324هـ(، حتقيق 	 
العلمي ابجلامعة  البحث  الناشر: عمادة  اجلنيدي،  عبد هللا شاكر حممد   :

اإلسالمية ، الطبعة: 1413هـ.
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روضة العقالء ونزهة الفضالء، املؤلف: بن حبان ، )املتوىف: 354هـ(، حتقيق 	 
: حممد حمي الدين عبد احلميد، الناشر: دار الكتب العلمية – بريوت.

الرمحن 	  الكويف ت،243هـ حتقيق : عبد  السري  بن  املؤلف : هناد  الزهد، 
الفريوائي الناشر : دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، سنة النشر: 1406هـ، 

مكان النشر : الكويت
الناشر: من 	  سراج امللوك، املؤلف: أبو بكر الطرطوشي )املتوىف: 520هـ(، 

أوائل املطبوعات العربية – مصر، اتريخ النشر: 1289هـ، 1872م.
سلسلة األحاديث الصحيحة املؤلف: األلبان )املتوىف: 1420هـ(، الناشر: 	 

مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الريض، الطبعة: األوىل.
سنن ابن ماجه، )املتوىف: 273هـ(، حتقيق : شعيب األرنؤوط - عادل مرشد 	 

- حممَّد كامل قره بللي - َعبد اللهّطيف حرز هللا، الناشر: دار الرسالة العاملية، 
الطبعة: األوىل، 1430 هـ - 2009م.

سنن أب داود، )املتوىف: 275هـ(، حتقيق : شَعيب األرنؤوط - حَممَّد كاِمل 	 
قره بللي، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة األوىل، 1430 هـ - 2009م.

سنن الدارمي، حتقيق فواز أمحد زمريل - خالد السبع العلمي/ دار الكتاب 	 
العرب – بريوت، الطبعة األوىل، 1407هـ. 

عبد 	  حممد   : حتقيق  458هـ(،  )املتوىف:  البيهقي  املؤلف:  الكربى،  السنن 
القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنات، الطبعة الثالثة، 

1424 هـ - 2003م.
سؤاالت أب داود للمام أمحد / حتقيق د0 زيد حممد منصور / مكتبة العلوم 	 

واحلكم، الطبعة األوىل.
سؤاالت الربذعي ألب زرعة الرازي ، املؤلف: أبو زرعة الرازي، )ت: 264 	 

عمر  أبو   : حتقيق  الربذعي،  عمار  بن  عمرو  بن  سعيد  عثمان  وأبو  هـ(، 
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األزهري، الناشر: الفاروق احلديثة– القاهرة، الطبعة: األوىل، 2009م.
سري أعالم النبالء ، املؤلف : الذهب الوفاة: 748 ، دار النشر : مؤسسة 	 

الرسالة - بريوت - 1413 ، الطبعة : التاسعة ، حتقيق : شعيب األرنؤوط 
, حممد نعيم العرقسوسي

السيل اجلرار ، املؤلف : الشوكان، حتقيق : حممود إبراهيم زايد، الناشر : دار 	 
الكتب العلمية – بريوت، الطبعة األوىل ، 1405هـ.

القاسم، 	  أبو  االلكائي   : املؤلف  واجلماعة،  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  شرح 
الناشر : دار طيبة - الريض ، 1402هـ،حتقيق : د. أمحد سعد محدان.

شرح األربعني النووية، املؤلف: صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، الناشر: موقع 	 
املكتبة الشاملة.

الناشر: 	  التفتازان )املتوىف: 793هـ(،  التوضيح، املؤلف:  التلويح على  شرح 
مكتبة صبيح مبصر.

شرح صحيح البخاري البن بطال، )املتوىف: 449هـ(، حتقيق: أبو تيم يسر 	 
بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الريض، الطبعة: الثانية، 

1423هـ - 2003م.
َشرُْح َصِحيح ُمْسِلِم لِلَقاِضى ِعَياض )املتوىف: 544هـ(، حتقيق : الدكتور حْيىَي 	 

ِإمْسَاِعيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: األوىل، 
1419 هـ - 1998 م.

النشر : مكتبة 	  شرح علل الرتمذي / املؤلف  : ابن رجب 795هـ ، دار 
املنار - الزرقاء - األردن - 1407هـ - 1987م ، الطبعة : األوىل ، حتقيق 

: الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد
 	 : )املتوىف: 360هـ(، حتقيق  البغدادي  اآلُجرهِّيُّ  بكر  أبو  املؤلف:  الشريعة، 

الدكتور عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر: دار الوطن - الريض 
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/ السعودية، الطبعة: الثانية، 1420 هـ - 1999م.
شعب اإلميان، املؤلف: البيهقي )املتوىف: 458هـ(، حققه الدكتور عبد العلي 	 

عبد احلميد و خمتار أمحد الندوي، الناشر: مكتبة الرشد ، الطبعة: األوىل، 
1423 هـ - 2003م.

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ، املؤلف  :  بن حبان بن الوفاة: 354 	 
، دار النشر : مؤسسة الرسالة - بريوت - 1414 - 1993 ، الطبعة : 

الثانية ، حتقيق : شعيب األرنؤوط
صحيح ابن خزمية، )املتوىف: 311هـ(، حتقيق: د. حممد األعظمي، الناشر: 	 

املكتب اإلسالمي – بريوت.
صحيح أب داود  املؤلف:األلبان الناشر: مؤسسة غراس ، الكويت، الطبعة: 	 

األوىل، 1423 هـ - 2002 م.
 	 – املعارف  مكتبة  الناشر:  األلبان  املؤلف:  والرتهيب،  الرتغيب  صحيح 

الريض، الطبعة اخلامسة.
الناشر: 	  1420هـ(،  )املتوىف:  األلبان  املؤلف:   ، الصغري  اجلامع  صحيح 

املكتب اإلسالمي.
صحيح مسلم ، ت 261 ، دار النشر : دار إحياء الرتاث العرب - بريوت 	 

، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي
 	 : حتقيق  643هـ(،  )املتوىف:  الصالح  املؤلف:ابن  مسلم  صحيح  صيانة 

موفق عبدالقادر، الناشر: دار الغرب اإلسالمي – بريوت، الطبعة: الثانية، 
1408هـ.

صادر-	  دار  عباس/  إحسان  هـ/حتقيق   230 سعد  بن  الكربى،  الطبقات 
بريوت، الطبعة األوىل، 1968م.

العقد الفريد، املؤلف: ابن عبد ربه ت: 328هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 	 
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– بريوت، الطبعة: األوىل، 1404هـ.
العلل الواردة يف األحاديث النبوية، الدارقطين )ت385هـ(/ حتقيق وختريج د. 	 

حمفوظ الرمحن زين هللا/ دار طيبة الريض، الطبعة األوىل، 1405هـ- 1985 
م.

عمدة القاري ، املؤلف :  العيين الوفاة: 855هـ ، دار النشر : دار إحياء 	 
الرتاث العرب - بريوت

فتح الباري ، املؤلف بن حجر الناشر: دار املعرفة - بريوت، 1379، رقم 	 
أحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد 

هللا ابن ابز.
الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ابن حزم الظاهري/ مكتبة اخلاني-القاهرة.	 
فيض القدير، املؤلف: املناوي، مصدر الكتاب: موقع يعسوب، دار الكتب 	 

العلمية بريوت – لبنان.
الكاشف الذهب، حتقيق حممد عوامة - أمحد حممد منر اخلطيب/ دار القبلة 	 

،الطبعة األوىل.
الكامل يف ضعفاء الرجال ، املؤلف  :  ابن عدي الوفاة: 365 ، دار النشر 	 

: دار الفكر - بريوت - 1409 - 1988 ، الطبعة : الثالثة ، حتقيق : 
حيىي خمتار غزاوي

كتاب السنة، بن أب عاصم )ت287هـ(/ختريج األلبان / املكتب اإلسالمي، 	 
الطبعة الثانية، 1405هـ-1985م.

كتاب الفوائد )الغيالنيات(، حققه: حلمي كامل ، الناشر: دار ابن اجلوزي 	 
- السعودية / الريض، الطبعة: األوىل، 1417هـ - 1997م.

 	 – صادر  املصري/دار  األفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 
بريوت، الطبعة األوىل.
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مؤسسة 	   : النشر  دار   ،  852 الوفاة:  حجر  ابن  املؤلف:   ، امليزان  لسان 
األعلمي للمطبوعات - بريوت - 1406 - 1986 ، الطبعة : الثالثة.

لقاء الباب املفتوح، املؤلف : حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف : 	 
1421هـ(، ] لقاءات كان يعقدها الشيخ مبنزله كل مخيس. بدأت يف أواخر 
مصدر  عام 1421هـ[،  اخلميس 14 صفر،  يف  وانتهت  شوال 1412هـ 
http:// اإلسالمية،  الشبكة  موقع  بتفريغها  قام  صوتية  دروس   : الكتاب 

www.islamweb.net
اجملتىب  املؤلف:النسائي )ت 303هـ(، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: 	 

مكتب املطبوعات اإلسالمية –، الطبعة الثانية، 1406 – 1986م.
اجملروحني  املؤلف بن حبان )ت354هـ(/حتقيق حممود إبراهيم زايد/ الطبعة 	 

الثانية ،1402هـ.
جممع الزوائد املؤلف: نور الدين اهليثمي )املتوىف: 807هـ(، حقهّقه: حسني 	 

اث. أسد ، الناشر: دار املأمون للرتهّ
احمللى ابآلاثر،  املؤلف:ا بن حزم )املتوىف: 456هـ(، الناشر: دار الفكر – 	 

بريوت، الطبعة: بدون طبعة 
املراسيل، املؤلف: ابن أب حات )املتوىف: 327هـ(، حتقيق : شكر هللا نعمة 	 

هللا قوجان، الناشر: مؤسسة الرسالة – بريوت، الطبعة: األوىل، 1397هـ.
مرعاة املفاتيح املؤلف: املباركفوري )املتوىف: 1414هـ(، الناشر: إدارة البحوث 	 

العلمية والدعوة واإلفتاء - اجلامعة السلفية - بنارس اهلند، الطبعة: الثالثة - 
1404 هـ، 1984 م.

املساِلك يف شرح ُمَوطَّأ مالك، املؤلف: أبو بكر بن العرب )املتوىف: 543هـ(، 	 
قرأه وعلهّق عليه: حممد بن احلسني السُّليمان وعائشة السُّليمان الناشر: َدار 

الَغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 1428 هـ - 2007 م.
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مستخرج أب عوانة، )املتوىف: 316هـ(، حتقيق: أمين بن عارف الدمشقي، 	 
الناشر: دار املعرفة – بريوت، الطبعة: األوىل، 1419هـ- 1998م.

املستدرك على الصحيحني، املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم )املتوىف: 405هـ(، 	 
حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية – بريوت، 

الطبعة: األوىل، 1411 – 1990م.
مسند أب داود الطيالسي، ، الناشر : دار املعرفة – بريوت	 
مسند أب يعلى املوصلي، )املتوىف: 307هـ(، حتقيق : حسني سليم أسد، 	 

الناشر: دار املأمون للرتاث – دمشق، الطبعة: األوىل، 1404 – 1984م.
مسند إسحاق بن راهويه، )املتوىف: 238هـ(، حتقيق : د. عبد الغفور بن 	 

عبد احلق البلوشي، الناشر: مكتبة اإلميان - املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 
1412 – 1991م.

مسند اإلمام أب حنيفة رواية أب نعيم )ت 430هـ(، حتقيق : نظر الفاريب، 	 
الناشر: مكتبة الكوثر –الطبعة: األوىل، 1415 هـ.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، )املتوىف: 241هـ(، حتقيق : شعيب األرنؤوط - 	 
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 1421 هـ - 2001 م. 
مسند البزار املتوىف : 292 هـ،حتقيق  : حمفوظ الرمحن زين هللا ،(،ومجاعة،الناشر 	 

: مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة،الطبعة : األوىل ، ) بدأت 1988م 
، وانتهت 2009م (

بن 	  : محدي  حتقيق  )املتوىف: 360هـ(،  الطربان  املؤلف:  الشاميني،  مسند 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،   – الرسالة  مؤسسة  الناشر:  السلفي،  عبداجمليد 

1405 – 1984م.
املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم، املؤلف: أبو )املتوىف: 430هـ(، 	 
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الكتب  الناشر: دار  الشافعي،  حتقيق : حممد حسن حممد حسن إمساعيل 
العلمية - بريوت – لبنان، الطبعة: األوىل، 1417هـ - 1996م.

)املتوىف: 	  ابن كثري  املؤلف:   ،   اخلطاب  بن  عمر  املؤمنني  أمري  مسند 
774هـ(، حتقيق : عبد املعطي قلعجي، دار النشر: دار الوفاء – املنصورة، 

الطبعة: األوىل، 1411هـ - 1991م.
مشاهري علماء األمصار، ابن حبان )ت354هـ(/ حتقيق مرزوق على إبراهيم/ 	 

االوىل 1411هـ- الطبعة  املنصورة،  والتوزيع –  والنشر  للطباعة  الوفاء  دار 
1991م.

ُمصنف ابن أب شيبة، )ت235هـ(/ حتقيق حممد عوامة/مؤسسة علوم القرآن، 	 
الطبعة األوىل 1427هـ.

معامل السنن، املؤلف: اخلطاب البسيت املعروف ابخلطاب )املتوىف: 388هـ(، 	 
الناشر: املطبعة العلمية – حلب، الطبعة: األوىل 1351 هـ - 1932م.

بن 	  طارق   : حتقيق  360هـ(،  )املتوىف:  الطربان  املؤلف:  األوسط،  املعجم 
عوض هللا بن حممد , عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، الناشر: دار احلرمني 

– القاهرة.
ابن 	  السلفي/مكتبة  احمليد  عبد  بن  محدي  حتقيق  الطربان/  الكبري،  املعجم 

تيمية.
معجم اللغة العربية املعاصرة، املؤلف: د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: 	 

1424هـ( ، الناشر: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 1429 هـ - 2008م.
معرفة السنن واآلاثر ، املؤلف :  البيهقي. الوفاة: 458 ، دار النشر : دار 	 

الكتب العلمية  - لبنان/ بريوت  - بدون  ، الطبعة : بدون  ، حتقيق : سيد 
كسروي حسن،  حتقيق : دائرة املعرف النظامية - اهلند –

معرفة علوم احلديث، املؤلف: احلاكم )املتوىف: 405هـ(، حتقيق : السيد معظم 	 
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حسني، الناشر: دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: الثانية، 1397هـ - 
1977م.

املغين يف الضعفاء، الذهب)ت748هـ(/ حتقيق الدكتور نور الدين عرت. 	 
املنتخب من مسند عبد بن محيد، ا )املتوىف: 249هـ(، حتقيق: الشيخ مصطفى 	 

 - الثانية 1423هـ  الطبعة:  والتوزيع،  للنشر  بلنسية  دار  الناشر:  العدوي، 
2002م.

املنهاج شرح صحيح مسلم املؤلف: النووي )ت 676هـ(، الناشر: دار إحياء 	 
الرتاث العرب – بريوت، الطبعة: الثانية، 1392هـ.

)املتوىف: 	  اهليثمي  الدين  نور  املؤلف:  حبان،  ابن  زوائد  إىل  الظمآن  موارد 
العربية، دمشق،  الثقافة  الناشر: دار  807هـ(، حتقيق : حسني سليم أسد 

الطبعة: األوىل، )1411 - 1412 هـ( = )1990 م -1992 م(.
موطأ مالك رواية حيىي الليثي، ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار 	 

إحياء الرتاث العرب، مصر، عام النشر: 1406 هـ - 1985 م.
ميزان االعتدال ، املؤلف :  الذهب الوفاة: 748 ، دار النشر : دار الكتب 	 

العلمية - بريوت - 1995 ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : الشيخ علي حممد 
معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود

نتائج األفكار ، املؤلف: ابن حجر )852 هـ(، حتقيق: محدي عبد اجمليد 	 
السلفي، الناشر: دار ابن كثري، الطبعة: الثانية 1429 هـ - 2008م.

الزاوى-حممود 	  طاهر  حتقيق   / السعادات  أبو  احلديث،  غريب  يف  النهاية 
الطناحي/املكتبة العلمية - بريوت،1





منهج السلف يف مناصحة والة األمر
قواعده وأثره يف وقاية اجملتمع من االحنراف.

د. علي بن عبده بن حممد بن عصيمي حكمي
عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة وأصول الدين
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ملخص البحث

احلمد هلل الذي ميز الدين اإلسالمي فجعله شامال لشؤون احلياة كلها، وجعل 
:«الدين  النب  أخرب  والرعية، كما  والراعي  والكبري،  للصغري  عامة  فيه  النصيحة 
النصيحة«، قلنا: ملن؟ قال: »هلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني، وعامَّتهم«، 

وبعد:
تتعلق مبنهج  اليت  املهمة  املعان  بيان جمموعة من  يتلخص يف  البحث  فإن هذا 

السلف يف مناصحة والة األمر، ومن أمهها: 
الذي سلكه  اإلسالمي  املنهج  وأصول  قواعد  أبنه:  السلف  منهج  معىن   بيان 
الطوائف  الصحابة ومن سلك سبيلهم وامتازوا به عن غريهم من أصحاب  أعالم 

واملذاهب والفرق األخرى املنحرفة فكريً وعقديً.
أوجب هللا طاعتهم، كما بني  األمر، وهم من  بيان معىن والة  اشتمل على  مث 

البحث وجوب وأمهية تنصيب وليا لألمر.
يرتتب  وما  األمر،  مناصحة  يف  السلف  قواعد  بيان  البحث  عليه  اشتمل  ومما 
عليها من آاثر تفضي إىل جلب املصاحل ودرء املفاسد للفرد واجملتمع، وما يتبع ذلك 
من استقرار األمن أبنواعه الفكرية واالجتماعية، مث اختتم البحث بنتائج وتوصيات 

وفهارس.   



193 منهج السلف في مناصحة والة األمر قواعده وأثره في وقاية المجتمع من االنحراف.

Research Summary

Praise be to God who distinguished the Islamic religion and 
made it inclusive of all life, and make advice in general to the 
young and the great, the shepherd and parish, as the Prophet 
peace be upon him »religion advice«, we said: to whom? He 
said: »To Allaah, to His Book, to His Messenger, to the Imams 
of the Muslims, and to their community« 

This research is a statement of a group of important meanings 
related to the approach of the advances in the advisers of the 
rulers, the most important of which:

- Statement of the meaning of the approach of the predecessor 
as: the rules and origins of the Islamic approach taken by the flags 
of the companions and the path of their path and distinguished 
by the other members of the sects and doctrines and other teams 
deviant intellectually and contractually.

- and then included a statement of the meaning of the 
governors of the matter, and they are the duty of God obey 
them, as the research and the importance and importance of the 
installation of a guardian of the matter.

The research included a statement of the rules of the advances 
in the proponents of the matter, and the consequent effects 
that lead to bringing interests and preventing the evils of the 
individual and society, and the consequent stability of security 
in its intellectual and social types, and concluded the research 
with results, recommendations and indexes.
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املقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله 
واتبع سنته إىل يوم الدين.

أما بعد: 

فإن هللا تعاىل قد أكد فرض األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف مواضع من 
كتابه، وبينه رسول هللا  يف أخبار متواترة عنه فيه، وأمجع السلف وفقهاء األمصار 
على وجوبه، ولقد أخرب املصطفى - فيما صح عنه- أن: )»الدين النصيحة«، 
قلنا: ملن؟ قال: »هلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني، وعامَّتهم«()1(، فالنصيحة 
احلديث؛  يف  قدمت  ولذلك  لعامتهم؛  النصيحة  من  وأوىل  أهمُّ  املسلمني  ألئمة 
؛ فبصالحهم يصلح من حتتهم، وبفسادهم  ألن األئمة نفعهم وكذلك ضرهم متعدهٍّ

يفسدون. 
 وملا كانت احلسبة هي: »أمر ابملعروف إذا ظهر تركه، وهني عن املنكر إذا ظهر 
فعله«)2(، أو هي وسيلة رمسية للقيام هبذا الواجب، عزمت على الكتابة عن منهج 
النجاة من  واتباعه  السلف  األمر؛ ألن يف حتقيق منهج  مناصحة والة  السلف يف 
الفنت، والوقاية من االحنراف، وحفظ األمن أبنواعه، خاصة وأن يف عصرن هذا قد 
نشأت أفكار وفرق تسترت يف رداء األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والغرية على 
دين هللا؛ لتنال من والة األمر وخترج عليهم دون حتر ملنهج السلف إما جهال أو 
أتثرا ابملبتدعني، والنتيجة ضالل وإضالل وزعزعة لألمن وفساد يفتك ابلضروريت 

وغريها.     
أهداف البحث:

حترير وحتقيق منهج السلف يف مناصحة والة األمر.

1  أخرجه مسلم يف صحيحه )74/1( حديث رقم )55(، وعلقه البخاري يف صحيحه )21/1( جمزوماً به .
األحكام السلطانية للماوردي )ص: 349(، األحكام السلطانية ألب يعلى الفراء )ص: 284(.  2
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نشر الوعي مبنهج السلف -يف هذا الباب- املبين على الكتاب والسنة ومراعاة 
مقاصد الشريعة.

بيان أثر التزام منهج السلف يف مناصحة والة األمر يف وقاية اجملتمع من االحنراف 
اليت أاثروا من  البدع  املسلمني، ابلرد على شبهات أصحاب  واحلفاظ على وحدة 

خالهلا فتنة اخلروج على والة األمر وما يتبعه من فساد أهلك العباد والبالد. 

  خطة البحث: وتشتمل على املقدمة وتهيد ومبحثني وخاتة.

التمهيد: ويشتمل على ثالثة مطالب:

        املطلب األول: بيان معىن منهج السلف.
        املطلب الثاين: بيان معىن والة األمر.

        املطلب الثالث: احلاجة إىل تنصيب ويل األمر وأثره يف حفظ األمن.

 املبحث األول: منهج السلف يف مناصحة والة األمر.  

املبحث الثاين: أثر منهج السلف يف مناصحة والة األمر يف وقاية اجملتمع من 
االحنراف.

 اخلامتة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
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التمهيد: وفيه ثالثة مطالب.

املطلب األول: بيان معىن منهج السلف

أواًل: تعريف املنهج لغًة واصطالحاً: 

هو:  واحد  معىن  على   ) و)النهج   ) و)املنهاج  )منهج(  تطلق كلمة  لغة:  املنهج 
 ﴾ۚ َوِمنـَْهاًجا  ِشْرَعًة  ِمْنُكْم  َجَعْلَنا  تعاىل: ﴿ِلُكلهّ  قوله  ومنه  املستقيم)1(،  الواضح  الطريق 

]املائدة:48[، أي: سبيال وسنة )2(.

َيسَتنِهُج  َسَلكُته، وفالٌن  الطريَق:  ونـََهجُت  وأَوَضحُته،  أَبـَنـُْته  الطريَق:  وننََهْجُت 
سبيَل فالٍن َأي: َيسُلُك َمسَلَكه، وأهنج الطريُق أي استبان، وصار هنجا واضحا بينا، 

وهنجت الطريق: إذا أبنته وأوضحته)3(.
املنهج اصطالحاً: ُعًرف املنهج أبنه: »اخلطة أو التخطيط الالزم لشيء ما«)4(، 
أو أنه: »جمموعة الركائز واألسس املهمة اليت توضح مسلك الفرد أو اجملتمع أو األمة 

لتحقيق اآلاثر اليت يصبو إليها كل منهم«)5(.
واملناهج قسمان: أحدها: صحيح: وهو منهج السلف، واآلخر: فاسد: وهو 

منهج أهل البدع والفساد.

اثنياً: التعريف ابلسلف لغًة واصطالحاً:

1  انظر: معجم مقاييس اللغة )361/5(، مادة )هنج(.
2  انظر:  تفسري ابن كثري )129/3( و)284/4(.

3  انظر:  الصحاح؛ للجوهري )1/ 346(، واللسان؛ البن منظور)383/2(، مادة )هنج(.
)4( انظر: مناهج الدعوة وأساليبها؛ للمستشار علي جريشة )ص:16(.  4

5  انظر: العالمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ومعامل منهجه األصويل، د. عبد الرمحن السديس، جملة البحوث اإلسالمية 
العدد )58(، )ص:300(.
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السلف لغًة: من سلف و«السني والالم والفاء أصٌل يدلُّ على تقدُّم وسْبق، 
من ذلك: السََّلف الذين مَضوا، والقوُم السُّالَّف: املتقدهِّمون«)1(، فالسلف: من 
تقدمك من آابئك وذوي قرابتك الذين هم فوقك يف السبق والفضل، ولفالن 

سلف كرمي: أي آابء متقدمون، مجعه: أسالف وسلوف)2(، ومنه قول رسول هللا 
: )...فإنه نعم السلف أن لك()3(.

السلف اصطالحاً: يتضح من خالل مناقشة مرحلتني:
أن منهجهم مرضي عنـد هللا  أهلها، وبني  الشرعي  النص  األوىل: اترخيية مدح 
تعاىل، وهم الصحابـة والتابعون، ومن النصوص الشرعيـة اليت تدح تلك املرحلة، وتثين 
ُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك حَتَْت  على أهلها – مثال- قوله تعاىل: ُّ ﴿لََّقْد َرِضَي اللَّ
الشََّجَرِة فـََعِلَم َما يف قـُُلوهِبِْم فَأَنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأاَثبـَُهْم فـَْتًحا َقرِيًبا﴾]الفتح:18[، 
وقوله :«خري الناس قرن، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث جييء أقوام تسبق 
شهادة أحدهم ميينه، وميينه شهادته«)4(، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: »خري 
القرون هو القرن الذي بعث فيه النب  مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، فاخلري يف 
تلك القرون أكثر، والشر فيما بعدها أكثر«)5(، وقال الشاطب: »خري القرون قرن، 

مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، فاقتضى أن األولني أفضل على اإلطالق«)6(.
الثانية: منهجية، حيث يطلق السلف، أو السلفي على املنهج العلمي والعملي 
الذي سار عليه الصحابة والتابعون يف تعلم الدين والعمل به، وقد تواترت نصوص 

على خريية منهجهم.
  ال يزال الناس خبري ما أاتهم العلم من أصحاب حممد« : قال ابن مسعود

1  معجم مقاييس اللغة )95/3(، مادة )سلف(.
2  انظر: لسان العرب )19/9(، والقاموس احمليط )820(، املفردات؛ للراغب ألصفهان )ص:420(، مادة )سلف(.

3  أخرجه البخاري يف صحيحه )64/8( رقم )6285(، ومسلم يف صحيحه )1904/4( رقم )2450(.
4   أخرجه البخاري يف صحيحه )171/3( رقم )2652(، ومسلم يف صحيحه )1962/4( رقم )2533(. 

5  منهاج السنة النبوية )119/4(.
6  االعتصام؛ للشاطب )2 / 66(.
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ومن أكابرهم، فإذا أاتهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا«)1(، وقال 
: »من كان منكم متأسياً فليتأس أبصحاب حممد  فإهنم كانوا أبر هذه األمة 
قلوابً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هديً، وأحسنها حااًل، قوماً اختارهم 
هللا لصحبة نبيه  وإقامة دينه فاعرفوا فضلهم، واتبعوهم يف آاثرهم؛ فإهنم كانوا على 
اهلدى املستقيم«)2(، وقال األوزاعي رمحه هللا: »العلم ما جاء عن أصحاب حممد 
، وما مل جيئ عن واحد منهم فليس بعلم«)3(، وقال: »اصرب نفسك على السنة، 
وقف حيث وقف القوم، وقل مبا قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك 

الصاحل، فإنه يسعك ما وسعهم«)4(. 
واملنهجية،  التارخيية  املرحلة  بني  للسلف  العلماء  تعريفات  دارت  فقد  تقدم  وملا 
وُضيقت املرحلة التارخيية ووسعت بناء على االختالف يف فهم املرحلة اليت حددها 
النص، فقيل: هم الصحابة)5(، وقيل: هم الصحابة والتابعون، وهو رأي أب حامد 
الغزايل)6(، وقيل: هم الصحابة والتابعون، واتبعو التابعني من احلنفية واملالكية والشافعية 
واحلنابلة وغريهم، وهم: أهل القرون الثالثة املفضلة ممن قدموا النقل على العقل، وهو 
ما عليه مجهور أهل العلم، وكذلك من جاء بعدهم يقال: هلم السلف، أو يقال هلم: 
السلفية، أو السلفيون نسبة إىل السلف)7(، قال السفاريين رمحه هللا: »املراد مبذهب 
السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي هللا عنهم وأعيان التابعني هلم إبحسان 
وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له ابإلمامة، وعرف عظم شأنه يف الدين، وتلقى 

1   أخرجه ابن املبارك يف الزهد )ص:281( رقم )815(، والطربان يف املعج م األوسط )311/7( رقم )7590(.  
2   أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله )947/2( رقم )1810(.

3   أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم )617/1( رقم )1060(.
4   أخرجه اآلجري يف الشريعة )673/2( رقم )294(.

5   انظر:  لوامع األنوار البهية  )2/ 384(.
6   انظر: إجلام العوام عن علم الكالم؛ للغزايل )ص:53(. 

7   انظر: لوامع األنوار البهية  )20/1-21(، منهاج السنة النبوية )119/4(، درء تعارض العقل والنقل )203/1، 
205(، االعتصام )2/: 66(، الوجيز يف عقيدة السلف )ص:40(، فتاوى اللجنة الدائمة، اجملموعة األوىل )242/2-

243(، والثانية )407/2(، جمموع فتاوى ابن ابز )238/9(، شرح العقيدة السفارينية؛ البن عثيمني )1/ 19(، 
املنهج السلفي؛ للقوسي )ص: 26(. 
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الناس كالمهم خلف عن سلف، دون من رمي ببدعة، أو شهر بلقب غري مرضي 
مثل اخلوارج والروافض والقدرية واملرجئة واجلربية واجلهمية واملعتزلة والكرامية، وحنو 
هؤالء«)1(، قال ابن عثيمني رمحه هللا: »السلفية: هي اتباع منهج النب  وأصحابه؛ 
ألهنم هم الذين سلفون وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية.... السلفية اتباع منهج 
هي  وتواداً...فهذه  وترامحاً  واتفاقاً  واختالفاً  وائتالفاً  وعماًل  وقواًل  عقيدة  السلف 
فئة معينة، كل من تسك  على  السلفية احلقة«)2(، وقال: »السلفي ليس حمصوراً 
مبذهب السلف فهو سلفي، هذا السلفي سواًء تقدم زمنه أو أتخر... فخذ هذه 
القاعدة: السلفي من تسك مبذهب السلف وال خيتص بطائفة معينة... السلفي من 
أخذ مبذهب السلف عقيدة وقواًل وعماًل يف أي مكان، وال يصح أن نقسم املسلمني 
ونقول: هذا عقالن، وهذا سلفي وما أشبه ذلك، بل جيب على اجلميع أن يكونوا 

سلفيني، ال على أهنا مسألة حزبية، ال على أهنا هي احلق«)3(.
وبناء على ما تقدم فإن منهج السلف يطلق على: كل من حافظ على سالمة 
العقيدة واتبع ما كان عليه رسول هللا  وأصحابه من بعده  قبل االختالف، 
السلف  أعالم  سلكه  الذي  اإلسالمي  املنهج  وأصول  قواعد  أبنه:  تعريفه  وميكن 
وامتازوا به عن غريهم من أصحاب الطوائف واملذاهب والفرق األخرى املنحرفة فكريً 

وعقدي)4(.
وله  والتسلسل،  ابالستمرارية  متميز  النشأة،  أصيل  السلف  فمصطلح  وعليه 
مرادفات، كقولنا أهل: السنة واجلماعة، احلديث، األثر، االتباع، أو قولنا: الطائفة 

املنصورة، الفرقة الناجية)5(.
1   لوامع األنوار البهية )1/ 20(

2   لقاء الباب املفتوح )57( سؤال رقم )15(، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، اجملموعة األوىل )2/ 242(. 
3   املرجع السابق )220( سؤال رقم )21(.

4   انظر: املنهج السلفي؛ للقوسي )ص:43(.
5   انظر: شرح الطحاوية؛ البن أب العز احلنفي )ص:374(، جمموع الفتاوى )129/3(، )95/4(، شرح أصول اعتقاد 
البهية  األنوار  لوامع  والنقل )203/1(، )350/7، 351(،  العقل  تعارض  درء  لاللكائي )179/1(،  السنة؛  أهل 
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املطلب الثاين: بيان معىن والة األمر.

الوالية يف اللغة هلا إطالقات عدة منها: اخلطة، واإلمارة، والسُّلطان، يقال: 
َويلَ الشيَء وعليه ِواليًَة َوَواليًَة... وابلكسر: اخلُطَُّة واإلمارُة والسُّلطاُن، وأْولَيـُْته 
األْمَر: َولَّيـُْته إيُه، و كلُّ َمن ويلَ أمَر آخَر فهو وليُّه، والَوالية ابلفتح: املصدر، 

والوالية ابلكسر: االسم مثل اإلمارة والنهّقابة، ألنَّه اسم ملا توليته وقمت به، فإذا 
أرادوا املصدر فتحوا، وكأنَّ الوالية - أي ابلكسر - تشعر ابلتَّدبري والقدرة والفعل، 

وما مل جيتمع ذلك فيها مل ينطلق عليه اسم الوايل)1(. 
والوالية يف االصطالح خيتلف املراد هبا عند الفقهاء بسب موضع ورودها؛ 

ألهنا عامة يف كل ما يؤثر يف تدبري مصاحل األمَّة، وتصريف شؤون الناس، 
ومحايتهم، والقيام مبا يصلحهم، وميكن تعريفها شرعا أبهنا: »محل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعـة إليها«)2(، كما 

عرفت أبهنا: »تنفيذ القول على الغري شاء الغري أم أىب«)3(.
وأما املقصود أبويل األمر فهم: من أوجب هللا طاعته من الوالة واألمراء، كما قال 

مجاهري السلف واخللف. وقيل هم العلماء. وقيل األمراء والعلماء)4(.
وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب وأرجحها، قول من قال: »هم األمراء والوالة؛ 
لصحة األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابألمر بطاعة األئمة والوالة فيما 

كان هلل طاعًة، وللمسلمني مصلحة«)5(.

.)64 ،21/1(
احمليط  القاموس   ،)407/15( العرب  لسان   ،)141/6( اللغة  مقاييس  الصحاح)2530-2528/6(،  انظر:     1

)ص:1732(، مادة: )ويل(. 
2   اتريخ ابن خلدون )239/1(.  

3   التوقيف على مهمات التعاريف )ص:734(.
4   انظر: شرح النووي على مسلم )12/ 223(.  

5   تفسري الطربي )8/ 502(.
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املطلب الثالث: احلاجة إىل تنصيب ويل األمر وأثره يف حفظ األمن

إن من أهم عوامل إجياد األمن وحفظه والوقاية من االحنرافات أبنواعها وجود ويل 
األمر؛ فوجوده من ضرورات استقرار اجملتمعات وانتظام مصاحلهم الدينية والدنيوية؛ 

فكما قيل:
فـــــوضـــــى ال ســــــــــــــــراة)1( هلــم ــــــاس  ــــــن ال يــــصــــلــــح  ســــــــــــــــادوا)2( ال  ــــــاهلــــــم  جــــــههّ إذا  ســــــــــــراة   وال 

ولقد فطن السلف هلذا فقضوا بوجوب نصب الوايل الشرعي، واستدلوا أبدلة من 
النصوص الشرعية منها، قوله تعاىل:﴿َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل 
َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْمۖ  فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنـُْتْم تـُْؤِمُنوَن اِبللَِّ 
ِلَك َخيـٌْر َوَأْحَسُن أَتِْوياًل﴾]النساء:59[، فقد قرن هللا طاعته وطاعة  َواْليـَْوِم اآْلِخِرۚ  ذَٰ
رسوله  بطاعة أويل األمر وهم: األمراء والوالة خصوصا)1( أو عموما إن قيل: إن 

اآلية يف مجيع أويل األمر من األمراء والعلماء)2(.
 : يكرهه أن يصرب، فقال   من رأى من أمريه شيئاً  النبهّ أمر  ومن األدلة 
ميتة  مات  شرباً  السلطان  من  خرج  من  فإنه  فليصرب،  شيئاً  أمريه  من  “من كره 

جاهلية«)3(،وقوله : “من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«)4(.
ومما دل على وجوب نصب ويل األمر إمجاع السلف)5(، قال املاوردي رمحه هللا: 
»اإلمامة: موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها ملن يقوم 
هبا يف األمة واجب ابإلمجاع..«)6(،  وقال النووي رمحه هللا:« أمجعوا على أنه جيب 

1  انظر: تفسري الطربي )502/8(.
2  انظر: تفسري ابن كثري )345/2(، تذكرة األريب؛ البن اجلوزي )66(، واجلواهر احلسان؛ للثعالب )255/2(، وحماسن 

التأويل؛ للقامسي )187/3(.
3  أخرجه البخاري يف صحيحه )47/9( رقم )7053( ومسلم يف صحيحه )1478/3( رقم )1849( .

4  أخرجه مسلم يف صحيحه )1478/3( رقم )1851(.
5  ومل خيالف هذا اإلمجاع إال من ال يعتد خالفه من أهل البدع والضالل، كالنجدات من اخلوارج، وبعض املعتزلة، كأب 
بكر األصم، وضرار بن عمر. انظر :األحكام السلطانية؛ للماوردي )ص:15(، الفصل يف امللل واألهواء والنحل؛ البن 

حزم )72/4(.
6  األحكام السلطانية؛ للماوردي )ص:15(، وانظر: األحكام السلطانية؛ ألب يعلى الفراء )ص:19(
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على املسلمني نصب خليفة ووجوبه ابلشرع ال ابلعقل«)1(.
وقال ابن حزم رمحه هللا: »اتفق مجيع أهل السنة... على وجـوب اإلمامة وأن األمة 
واجب عليها االنقياد إلمام عادل يقيم فيهم أحكام هللا ويسوسهم أبحكام الشريعة 
اليت أتى هبـا رسول هللا “)2(، ونصت اللجنة الدائمة على: »أنه جيب على األمة 

أن يؤمروا عليهم أمرياً يرعى مصاحلهم وحيفظ حقوقهم«)3(.
فتنصيب اإلمام واجب قد عرف وجوبه يف الشرع إبمجاع الصحابة والتابعني؛ ألن 
أصحاب رسول هللا  عند وفاته ابدروا إىل بيعة أب بكر  وتسليم النظر إليه 
يف أمورهم، وكذا يف كل عصر من بعد ذلك، ومل ترتك الناس فوضى يف عصر من 

األعصار واستقر ذلك إمجاعاً دااًل على وجوب نصب اإلمام )4(.
وبناء على وجوب نصب ويل األمر الشرعي تثبت حاجة األمة املستمرة للوالية 
الشرعية؛ حيث مل ولن تتوقف حاجة الناس عند زمن أو أمة دون ذلك؛ فالبد من 
إمام يقوم على حراسة الدين، وسياسة الدنيا ابلدين، قال شيخ اإلسالم: »جيب أن 
يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ال قيام للدين وال للدنيا إال 
هبا؛ فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال ابالجتماع حلاجة بعضهم إىل بعض، وال بد هلم 
عند االجتماع من رأس حىت قال النب : )إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم( 
)5(... فأوجب  أتمري الواحد يف االجتماع القليل العارض يف السفر، تنبيهاً بذلك 

على سائر أنواع االجتماع؛ وألن هللا تعاىل أوجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد والعدل وإقامة احلج 

1  شرح النووي على مسلم )205/12(.
2  الفصل يف امللل واألهواء والنحل؛ البن حزم )72/4(، وانظر: حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم؛ البن مجاعة )ص: 

.)48
3  فتاوى اللجنة الدائمة، اجملموعة األوىل )419/4(.

4  انظر: اتريخ ابن خلدون )239/1-240(، اللباب يف علوم الكتاب؛ للنعمان )501/1(
5  أخرجه أبو داود يف  سننه )3/ 36( رقم )2608( ، وقال األلبان يف صحيح أب داود )األم( )7/ 363(: »إسناده 

حسن صحيح«.
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واجلمع واألعياد ونصر املظلوم، وإقامة احلدود ال تتم إال ابلقوة واإلمارة؛ وهلذا روي: 
»أن السلطان ظل هللا يف األرض«، ويقال: »ستون سنة من إمام جائر أصلح من 

ليلة واحدة بال سلطان«، والتجربة تبني ذلك«)1(.
قال علي ْبُن َأِب طالب : “ال يصلح الناس إال أمري بر أو فاجر. قالوا: ي 
أمري املؤمنني، هذا الرب فكيف ابلفاجر؟. قال: إن الفاجر يؤمن هللا  به السبل، 
وجياهد به العدو، وجيب به الفيء، وتقام به احلدود، وحيج به البيت، ويعبد هللا فيه 

املسلم آمناً حىت يتيه أجله »)2(.
ومن املعلوم أن من يكف عن املعاصي والعظائم خمافة السلطان أكثر ممن يكفه 
القرآن ابألمر والنهي واإلنذار، ومن أمن العقوبة أساء األدب، وهو معىن القول: »ملا 
يزع هللا ابلسلطان أعظم مما يزع ابلقرآن«)3(، أي: »ليمنع ابلسلطان عن ارتكاب 
الفواحش واآلاثم، ما ال ميتنع كثري من الناس ابلقرآن، وما فيه من الوعيد األكيد، 

والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع«)4(.
وعليه فإن احلاجة للوايل الشرعي تنشأ من حاجة األمة لألمن؛ ألن الوالية الشرعية 
من أسباب حفظ الدين ومحايته، وذلك من خالل نشره والدعوة إليه، ودفع الشبه 
األمن أبنواعه  اهلدامة ويتحقق  األفكار  املنيع من  يتوفر احلصن  والبدع عنه، وهبذا 
الفكري وغريه، ومقتضى توفر األمن الوقاية من االحنراف أبنواعه)5(، قال اإلمام أمحد 

رمحه هللا: »الفتنة إذا مل يكن إمام يقوم أبمر الناس«)6(.
السلف،  عليه  أمجع  وما  الشرعية،  النصوص  مقتضى  من  تقدم  ما  على  وبناء 

1  السياسة الشرعية؛ البن تيمية )ص:129(، وجمموع الفتاوى؛ البن تيمية )390/28(.  
أثر رقم  أثر رقم )37931(، والبيهقي يف شعب اإلميان )15/10(  ابن أب شيبة يف املصنف )562/7(  2  أخرجه 

)7102( واللفظ له.
3  أخرجه اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد )172/5(، وانظر: تفسري ابن كثري )111/5(.

4  تفسري ابن كثري )111/5(.
5  انظر: األحكام السلطانية للماوردي )ص:64(، وبدائع السلك يف طبائع امللك؛ البن األزرق )ص:108(.

6  الفروع وتصحيح الفروع؛ البن مفلح )3/ 245(.
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ووجوب تنصيب ويل األمر تتضح احلاجة املستمرة لويل األمر وأمهية وجوده يف حفظ 
األمن، وهلذا نصت اللجنة الدائمة على أنه: »ال سعادة لألمم، وال هنوض هلا، وال 
على  قيادهتا،  وحيسنون  يسوسوهنا،  بوالة  إال  لكياهنا،  حفظاً  وال  لشؤوهنا،  انتظام 
منهاج كتاب هللا تعاىل، وهدي رسوله حممد  عقيدًة، وقواًل، وعماًل، وفصاًل فيما 
شجر بينهم بتوفيق من هللا سبحانه... وبقدر ما تستجيب األمم لرعاهتا املصلحني 
ورخاء،  حتقيقه تد سعادة  على  معها  ويتعاونون  املعـروف،  من  إليه  يدعوهنا  فيما 

وراحة واطمئنان... »)1(.

املبحث األول: منهج السلف يف مناصحة والة األمر.

القيام هبا، فقال:   النصيحة)2( عماد الدين؛ لذا فقد حث املصطفى  على 
)الدين النصيحة »قلنا: ملن؟« قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم(
)3(، وممن خصهم  ابلنصيحة أئمة املسلمني فدل على وجوب النصيحة هلم، وهي 

من أعظم حقوقهم على الرعية، تقع املسؤولية الكربى يف القيام هبا على عاتق علماء 
األمة ودعاهتا املخلصني بسب االستطاعة)4(. 

له،  للمنصوح  اخلري  إرادة  النصيحة  ألن  املفهوم؛  واسعة  األمر  لوالة  والنصيحة 
والنصيحة ألئمة املسلمني يف اجلملة طاعتهم يف احلق وعدم اخلروج عليهم)5(، فإذا 
َعِلم اشتمـاهلا على »حب صالحهم  النصيحة لوالة األمر ووعاه  فقه املسلم معىن 
ورشدهم وعدهلم، وحب اجتماع األمة عليهم، وكراهة افرتاق األمة عليهم، والتدين 
بطاعتهم يف طاعة هللا ، والبغض ملن رأى اخلروج عليهم، وحب إعزازهم يف طاعة 

1  فتاوى اللجنة الدائمة، اجملموعة األوىل )114-113/17(.
2  النصيحة يف اللغة: ِهَي ِإرَاَدُة اخلَْرْيِ لِْلَمْنُصوِح َلُه، َوَأْصُل النُّْصِح يف اللَُّغِة اخْلُُلوُص، يـَُقاُل: َنَصْحُت اْلَعَسَل: ِإَذا َخلَّْصُتُه 

ِمَن الشَّْمِع . انظر: مقاييس اللغة )5/ 435(، مادة )نصح(.  
3  أخرجه مسلم يف صحيحه )74/1( حديث رقم )55(، وعلقه البخاري يف صحيحه )21/1( جمزوماً به .

4  انظر: شرح النووي على مسلم )37/2(، ومعامل السنن؛ للخطاب )126/4(.
5  انظر: معامل السنن؛ للخطاب)126/4(، جامع العلوم واحلكم؛ البن رجب )218/1(.
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هللا «)1(، وكذلك »معاونتهم على احلق، وطاعتهم فيه، وتذكريهم به، وتنبيههم 
يف رفق ولطف، وجمانبة الوثوب عليهم، والدعاء هلم ابلتوفيق، وحث األغيار على 

ذلك«)2(.
قال السعدي رمحه هللا: »وأما النصيحة ألئمة املسلمني، وهم والهتم؛ من السلطان 
األعظم، ِإىل األمري، ِإىل القاضي، ِإىل مجيع من هلم والية صغرية أو كبرية، فهؤالء ملا 
كانت مهماهتم وواجباهتم أعظم من غريهم، وجب هلم من النصيحة بسب مراتبهم 
ومقاماهتم وذلك ابعتقاد ِإمامتهم، واالعرتاِف بواليتهم، ووجوِب طاعتهم ابملعروف، 
وعدم اخلروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم، ولزوم أمرهم الذي ال خيالف أمر 
هللا ورسوله، وبذل ما يستطيع اإِلنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما 
ِإليه يف رعايتهم، كلُّ أحد بسب حاله والدعاء هلم ابلصالح والتوفيق،  حيتاجون 
فإن صالَحهم صالٌح لرعيتهم، واجتناب سبهّهم والقدح فيهم وِإشاعة مثالبهم، فِإن 
يف ذلك شراًّ وضرراً وفساداً كبرياً، فمن نصيحتهم احلذُر والتحذيُر من ذلك...«)3(، 
بني  تعارض  فال  وعليه  األمر،  لوالة  النصيحة  داخلة يف  اجلليلة  األمور  هذه  فكل 

النصح هلم، وطاعتهم أو حترمي اخلروج عليهم.
وعلى امتداد التاريخ اإلسالمي فإن منهج السلف يف حقيقته ومضامينه العقدية 
والعلمية والعملية قام على قواعد كلية جامعة مانعة، ُأسست على الكتاب والسنة، 
بل  فحسب،  هذا  ليس  استثناء  دون  الشريعة  أبواب  من  ابب  على كل  تصدق 
وحتافظ على كل مبدأ من مبادئ الشريعة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: 
»ال بد أن يكون مع اإلنسان أصول كلية ترد إليها اجلزئيات ليتكلم بعلم وعدل مث 
يعرف اجلزئيات كيف وقعت؟؛ وإال فيبقى يف كذب وجهل يف اجلزئيات وجهل وظلم 

1  جامع العلوم واحلكم )223/1(.
2  املرجع السابق )223/1(، شرح النووي على مسلم )38/2(.

3  الريض الناضرة )ص:39-38(.
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يف الكليات فيتولد فساد عظيم«)1(، وإن من أهم القواعد وأبرزها اليت ينطلق منها 
منهج السلف يف مناصحة والة األمر ما يلي: 

القاعدة األوىل: اإلخالص واملتابعة.

إن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من أعظم فرائض اإلسالم، حىت إن بعض 
والنهي عن  األمر ابملعروف  فإن  أركان اإلسالم)2(، وهلذا  العلم عدهّه ركنا من  أهل 
املنكر من أجل العبادات، وال تقبل عبادة إال بشرطني مها: اإلخالص واملتابعة، قال 
ُُكْم ِإلٌَٰه َواِحٌد ۖ َفَمن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء  َا ِإهلَٰ َا َأَن َبَشٌر مهّثـُْلُكْم يُوَحٰى ِإيَلَّ أمنَّ تعاىل:﴿ُقلْْ ِإمنَّ
َربهِّه فـَْليـَْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربهِّه َأَحًدا﴾]الكهف: 110[، ويف حديث 
معاذ بن جبل، قال رسول هللا : )“مخس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على 
هللا عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازي، أو دخل على 
الناس«()3(،  الناس منه وسلم من  إمامه يريد تعزيره وتوقريه، أو قعد يف بيته فسلم 
فالدخول على والة األمر لوجه هللا تعاىل بقصد توقريهم وتذكريهم من خصال الرب 
اليت حث عليها الشرع، ومن امتثل اإلخالص واملتابعة يف مناصحة ويل األمر وجد 
الطمأنينة يف نفسه؛ ألنه يعلم أنه أدى ما عليه من واجب النصيحة الذي تربأ به 
الذمة، ولن يضيع هللا أجره سواء امتثل ويل األمر النصح أم مل ميتثل، ومن استشعر 
أنه أدى واجب النصيحة ابتغاء ما عند هللا أِمَن من ردهّات الفعل ومزالق االنفعال فلن 
يذهب للنيل من ويل األمر إذا مل ميتثل ليشهّهر به ويؤلب عليه وحنو ذلك، و)»من 
أرضى الناس بسخط هللا، وكله هللا إىل الناس، ومن أسخط الناس برضا هللا كفاه هللا 
الناس «()4(، وقال بعض السلف: »طوب ملن صحت له خطوة واحدة، يريد هبا 

1  جمموع الفتاوى )19/ 203(
2  انظر: جمموع فتاوى ابن ابز )5/ 74(.  

3  اخرجه ابن أب عاصم يف السنة )2/ 490(، والطربان يف املعجم الكبري )20/ 37(، وصححه األلبان يف صحيح 
اجلامع الصغري)1/ 618(.

4  أخرجه ابن اجلعد يف مسنده )ص: 241(، واألصبهان يف حلية األولياء )8/ 188(،وصححه األلبان يف صحيح 
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وجه هللا«)1(، و«إن من أخلص هلل تعاىل يف العمل ظهرت بركته عليه وعلى عقبه 
إىل يوم القيامة«)2(، مث إن اإلخالص واالتباع وترك االبتداع أعظُم سبٍب لالئتالف 

واالجتماع.

القاعدة الثانية: العلم والبصرية

املعروف هو ما أمر هللا به ورسوله، واملنكر هو ما هنى عنه هللا ورسوله؛ فالواجب 
الناهي أن يكون على علم وبصرية حىت ال يمر ابملنكر أو ينهى عن  على اآلمر 
اتَـّبـََعيِن  َوَمِن  َأَن  َبِصريٍَة  َعَلٰى   ۚ ِإىَل اللَِّ  أَْدُعو  َسِبيِلي  ِذِه  املعروف، قال تعاىل:﴿ُقْل هَٰ
اْلُمْشرِِكنَي﴾]يوسف: 108[، على بصرية: علم ويقني  ِمَن  َأَن  َوَما  اللَِّ  َوُسْبَحاَن   ۖ
َواْلَمْوِعَظِة  اِبحلِْْكَمِة  َربهَّك  َسِبيِل  ِإىَلٰ  تعاىل:﴿ادُْع  وقال  وعقلي)3(،  شرعي  وبرهان 
احلََْسَنِةۖ  َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُنۚ  ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِهۖ  َوُهَو َأْعَلُم 
اِبْلُمْهَتِديَن﴾]النحل: 125[، واحلكمة هي: العلم والبصرية ابلكتاب والسنة، ووضع 
األمور يف مواضعها الالئقة هبا)4(؛ فمن أمر وهنى بغري علم فإن ضرره يكون أكثر من 
نفعه، ألنه قد يمر مبا ليس مبشروع، وينهى عما كان مشروعا، وقد حيلل احلرام وحيرم 
احلالل وهو ال يعلم، واجلاهل يهدم ويفسد ال يبين وال يصلح، وهلذا قدم هللا العلم 
َواْستـَْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي   ُ على العمل )5(، فقال تعاىل:﴿فَاْعَلْم أَنَُّه اَل ِإلََٰه ِإالَّ اللَّ
َّ  ]حممد: 19[، قال شيخ اإلسالم رمحه  ُ يـَْعَلُم ُمتـََقلََّبُكْم َوَمثـَْواُكْم﴾ َواْلُمْؤِمَناِت ۗ َواللَّ
هللا: »وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن مل يكن بعلم كان جهال وضالال واتباعا 
للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بني أهل اجلاهلية وأهل اإلسالم. فال بد من العلم 

اجلامع الصغري)2/ 1040(.
1  انظر: شرح البخاري للسفريي )1/ 125(

2  انظر: املرجع السابق.
3  انظر:  تفسري ابن كثري )4/ 422(.  

4  انظر: املرجع السابق )4/ 613(، وجمموع فتاوى ابن ابز )9/ 348(.
5  انظر:  صحيح البخاري )1/ 24(.
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ابملعروف واملنكر والتمييز بينهما. وال بد من العلم بال املأمور واملنهي«)1(.
وهلذا ملا سئل ابن ابز رمحه هللا عن الكيفية الصحيحة لألمر ابملعروف والنهي عن 
املنكر، أجاب بقوله: »هذا سؤال عظيم وجدير ابلعناية؛ ألن األمر ابملعروف والنهي 
عن املنكر من أهم الواجبات ومن فرائض اإلسالم، وألن القيام بذلك من أهل العلم 
واإلميان والبصرية من أعظم األسباب لصالح اجملتمع وسالمته من عقاب هللا سبحانه 

واستقامته على الصراط املستقيم...« )2(.
ومن لوازم العلم والبصرية نصرة والة األمر والتعاون معهم يف اخلري وهذا ابب يغفل 
عنه من مل يعلم منهج السلف يف مناصحة والة األمر، وهلذا شدد السلف على أمهية 
»رد القلوب النافرة عنه إليه، ومجع حمبة الناس عليه؛ ملا يف ذلك من مصاحل األمة 
وانتظام أمور امللة«)3(؛ ألن »القيام بنصرهتم ابطناً وظاهراً ببذل اجملهود يف ذلك، ملا 
فيه نصر املسلمني وإقامة حرمة الدين، وكف أيدي املعتدين«)4(،  وذلك كله من 
ابب التعاون على الرب والتقوى وأحق من يُعان على ذلك هم والة األمور، وهو من 
أعظم أسباب قبوهلم النصيحة، بل من العالمات الفارقة بني منهج السلف وأصحاب 

األهواء: الدعاء ألولياء األمور.
 ولذا: »إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان؛ فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا 
أنه صاحب سنة إن شاء هللا«)5(،  الرجل يدعو للسلطان ابلصالح؛ فاعلم  رأيت 
ومرجع هذا بال شك العلم والبصرية اليت يتميز هبا منهج السلف يف مناصحة والة 
األمور؛ ألن الدعاء مسلك من مسالك النصح لوالة األمر، ولقد بينوا أن الدعاء هلم 
واجب وإن جاروا فقالوا: »أمرن أن ندعوا هلم ابلصالح، ومل نؤمر أن ندعوا عليهم، 
أنفسهم، وصالحهم ألنفسهم  على  ظلمهم وجورهم  وإن جاروا؛ ألن  ظلموا  وإن 

1  جمموع الفتاوى )28/ 136(.
2  جمموع فتاوى ابن ابز )9/ 347(.

3  حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم )ص: 64(.
4  حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم )ص: 63(.  

5  شرح السنَّة؛ للربهبـاري )ص:116(.
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وللمسلمني«)1(، بل اشتهر عن السَّلف قوهلم: »لو كان لنا دعوٌة جمابٌة لدعون هبا 
للسلطان«)2(.

 فأي فقه يف مناصحة والة األمر أعظم من فقه السلف هذا الذي يقتضي محاية 
اجملتمع ويعزز وقايته!!!.

القاعدة الثالثة: تعظيم النص الشرعي والتسليم له. 

تعظيم الكتاب والسنة من تعظيم هللا تعاىل ؛ وهلذا جعل السلف مصادر التلقي 
معرفة  ذلك  من  الشريعة،  أبواب  من  ابب  يف كل  والسنة  الكتاب  على  مقصورة 
املعروف وسبل األمر به، ومعرفة املنكر وسبل النهي عنه، قال شيخ اإلسالم ابن 
وظاهراً...  اتباع آاثر رسول هللا  ابطناً  السنة واجلماعة  تيمية: »من طريق أهل 
  ويؤثرون كالم هللا على كالم غريه من كالم أصناف الناس، ويقدمون هدي حممد
على هدي كل أحد، وهبذا مسوا أهل الكتاب والسنة«)3(، فالسلف ال ينصبون مقالة 
وجيعلوهنا من أصول دينهم ومجل كالمهم إن مل تكن اثبتة فيما جاء به الرسول ؛ 
بل جيعلون ما بعث به الرسول  من الكتاب واحلكمة هو األصل الذي يعتقدونه 
ويعتمدونه؛ ومـا تنازع فيه الناس يردونه إىل هللا ورسولـه فما كان من معانيها موافقا 
للكتاب والسنة أثبتوه وما كان منها خمالفاً للكتاب والسنة أبطلوه)4(، عماًل بقوله 
تعاىل:﴿َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ۚ ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِٰئَك َكاَن 
َعْنُه َمْسُئواًل﴾ ]اإلسراء:36[، وأتسياً ابلنب  وطاعة له صلى هللا عليه وسلم كما 
قال: )من أطاعين فقد أطاع هللا، ومن يعصين فقد عصى هللا، ومن يطع األمري فقد 
أطاعين، ومن يعص األمري فقد عصان()5(، قال ابن القيم رمحه هللا: »وكل من له 

1  املرجع السابق )ص:117(.
2  السياسة الشرعيَّة )ص:129( عن فضيل بن عياض وأمحد بن حنبل، وانظر: شرح السنَّة؛ للربهباري )ص: 113(.

3  جمموع الفتاوى )157/3(.
4  انظر: املرجع السابق )3/ 348-347(.  

5  أخرجه مسلم يف صحيحه )3/ 1466(رقم )1835(.  
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مسكة من عقل، يعلم أن فساد العامل وخرابه إمنا نشأ من تقدمي الرأي على الوحي، 
استحكم  إال  قلب  يف  الفاسدان  األصالن  هذان  استحكم  وما  العقل،  على  واهلوى 
هالكه، ويف أمة إال فسد أمرها أت فساد، فال إله إال هللا كم نفي هبذه اآلراء من 
حق! وأثبت هبا من ابطل! وأميت هبا من هدى وأحيي هبا من ضاللة! وكم هدم 
هبا من معقل اإلميان! وعمر هبا من دين الشيطان...«)1(، ويتضح منهج السلف يف 
تعظيم النص الشرعي والتمسك به والتسليم له يف ابب مناصحة والة األمر مما يلي: 
النصح ابحلكمة واملوعظة احلسنة: عمال ابلنص الشرعي يف قوله تعاىل:﴿ادُْع ِإىَلٰ 
َسِبيِل َربهَّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِةۖ  َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُنۚ  ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم 
مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِهۖ  َوُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن﴾ ]النحل: 125[، وهو األمر الذي امتثله 
السلف أتسيا النب صلى هللا عليه وسلم، قال ابن ابز رمحه هللا: »األسلوب احلكيم 
والطريق املستقيم يف الدعوة أن يكون الداعي حكيما يف الدعوة بصريا أبسلوهبا ال 
يعجل، وال يعنف، بل يدعو ابحلكمة وهي املقال الواضح املصيب للحق من اآليت 
واألحاديث، وابملوعظة احلسنة واجلدال ابليت هي أحسن، هذا هو األسلوب الذي 
ينبغي لك يف الدعوة إىل هللا عز وجل، أما الدعوة ابجلهل فهذا يضر وال ينفع«)2(.

النصح ابلرفق واللني: عمال ابلنصوص الشرعية، كما يف قوله تعاىل:﴿اْذَهَبا ِإىَلٰ 
ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغٰى )43( فـَُقواَل َلُه قـَْواًل لَّيهًّنا لََّعلَُّه يـََتذَكَُّر أَْو خَيَْشٰى﴾ ]طه: 43 - 44[، 
وإذا كان هذا يف حق فرعون فغريه من والة أمر املسلمني من ابب أوىل أن يناصح 
ابلرفق ابللني، وهذا منهج السلف أينما كانوا ينصحون هلل ولعباده من ولوالة األمر 
إليه، حىت تنجح  وغريهم ابلرفق فيما يمرون به، وفيما ينهون عنه، وفيما يدعون 
دعوهتم، ويفوز اجلميع ابلعاقبة احلميدة، والسالمة من كيد األعداء،  وإذا كان عموم 
الناس حيتاجون إىل مداراة ورفق ولني يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فإن والة 

1  إعالم املوقعني )55/1(.
2  جمموع فتاوى ابن ابز )27/ 79(
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األمر أوىل، وهلذا حث النب  على الرفق، فقال: ) إن الرفــق ال يكون يف شـيء 
إال زانه وال ينزع من شيء إال شانه()1(، كما قالت عائشة رضي هللا عنها: )دخل 
رهط من اليهود على رسول هللا ، فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمُتها 
فقلُت: وعليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول هللا : مهاًل ي عائشة، إن هللا 
حيب الرفق يف األمر كله، فقلت: ي رسول هللا، أومل تسمع ما قالوا؟ قال رسول هللا 

: قد قلت: وعليكم(«)2(.
الرفيق  الطبيب  معاجلة  العاصي  تعاجل  أن  »الواجب  عثيمني رمحه هللا:  ابن  قال 
الذي يداوي اجلرح ليربأ ال يداويه ليزداد، فتعامل هذا الرجل بلطف وإرادة خرٍي له 
ورمحة به... فهذه مسألة جيب على الدعاة واآلمرين ابملعروف والناهيني عن املنكر 
أن ينتبهوا هلا، وأن واثق أبن اإلنسان إذا اتقى هللا ، وسلك ما أرشده هللا إليه 
ورسوله فالنجاح حمقق، وكم من إنسان رأيته على معصية مث خاطبته ابللني والتعقل 
فريجع عن املعصية، فإذا خاطبته ابلعنف والغرية واحلمية اليت يف قلبك وانتهرته وزجرته 
فسوف ينفر مـن ذلك؛ لذلك أحث إخوان الدعـاة إىل هللا  واآلمرين ابملعروف 
يريدون  فإهنم  إذا دعوا  أهنـم  النقطة؛ وهي  املنكر: أن يالحظوا هذه  والنـاهيني عن 
إصالح املدعو، إذا أمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر يريدون كذلك إصالح الفاعل 
للمنكر والتارك للمعروف دون التعنيف عليه، وإذا سلكوا هذا يسر هللا أمرهم«)3(.

السمع والطاعة ابملعروف يف العسر واليسر واملنشط واملكره ظاهراً وابطناً: امتثااًل 
ألمر النب  يف قوله: )السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره، ما مل 
يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة()4(، وقوله : )امسعوا وأطيعوا وإن 

1  أخرجه مسلم يف صحيحه )2004/4( رقم )2594( .
2  أخرجه البخاري يف صحيحه )12/8( رقم )6024( ، ومسلم يف صحيحه )1706/4( رقم )2165( .

3  لقاء الباب املفتوح )85( رقم السؤال )13(، وانظر:  جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )368/7(. 
4  أخرجه البخاري يف صحيحه )63/9( رقم )7144(، ومسلم يف صحيحه )1469/3( رقم )1839(.
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استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة()1(، وقوله : )عليك السمع والطاعة 
يف عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك()2(، فالواجب على الرعية إذا أمر 
ويل األمر أبمر ال خيالف أمر هللا الواجب عليهم السمع والطاعة، وطاعتهم لوالة 
األمر يف هذا احلال هبذا القيد طاعة هلل ، وهلذا ينبغي أن نالحظ حني ننفذ ما 
أمر به ويل األمر مما تب طاعته فيه أننا يف ذلك نتعبد هلل تعاىل ونتقرب إليه بطاعته، 
حىت يكون تنفيذن هلذا األمر قربة إىل هللا، سواء كان ويل األمر براً وهو: القائم أبمر 
األمر ماضيان  الفاسق... واحلج واجلهاد مع والة  وهو:  فاجراً  أو  فعاًل وتركاً،  هللا 
نفذان، وصالة اجلمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبراراً أو فجاراً؛ ألن خمالفتهم يف 
ذلك توجب شق عصا املسلمني والتمرد عليهم)3(، ولقد بني ابن عثيمني رمحه هللا 
حقوق والة األمر فقال: »هلم أمر علينا وإن فعلوا املعصية، لو كانوا يعصون فلهم 
أمٌر علينا وطاعة؛ ألن الرسول  أمر بطاعة والة األمور حىت وإن رأينا منهم ما 
نكره، وأمر بطاعة والة األمور حىت وإن ضربوا الظهر وأخذوا املال، وكوهنم يعصون 
هللا فمعصيتهم عليهم، لكن إذا أمرون مباشرة وقالوا: افعلوا هذه املعصية أو اتركوا هذا 

الواجب، قلنا ال مسع وال طاعة«)4(.
وما أوجزه ابن عثيمني رمحه هللا هنا يبني منهج السلف يف التسليم للنص الشرعي 
وتعظيمه من خالل حفظ حقوق والة األمر ولو كانوا على معصية ومما الشك فيه 

أن هذا أحد السبل املهمة لنصحهم وأتلفهم مبا يعد قربة إىل هللا تعاىل.
الرخصة،  أو  االستمارة  لتجديد  تؤخذ  اليت  الرسوم  ملا سئل رمحه هللا عن  وهلذا 
هل تعترب من الضرائب؟ فأجاب بقوله: »إي نعم، كل شيء يؤخذ بال حق فهو 
من الضرائب، وهو حمرم، وال حيل للنسان أن يخذ مال أخيه بغري حق... ولكن 

1  أخرجه البخاري يف صحيحه )140/1( رقم )693(.
2  أخرجه مسلم يف صحيحه )1467/3( برقم )1836( .

3  انظر: جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني)199/2( )88/5(.
4  لقاء الباب املفتوح )38( سؤال رقم )5(.
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على املسلم السمع والطاعة، وأن يسمع لوالة األمور ويطيع والة األمور، وإذا طلبوا 
مااًل على هذه األشياء سلمه هلم... واملهم أن الواجب علينا السمع والطاعة من 
والة األمور... وال جيوز أن نتخذ من مثل هذه األمور وسيلة إىل القدح يف والة 
األمور وسبهم يف اجملالس وما أشبه ذلك، ولنصرب، وما ال ندركه من الدنيا ندركه يف 
اآلخرة«)1(، ويف هذا رد على بطالن مسلك من يقول: ال نطيع والة األمور إال فيما 
أمرن هللا به، كالصالة والزكاة... وما مل يكن فيه أمر شرعي فال تب طاعتهم فيه؛ 

إذ لو وجبت لكانوا مشرعني. 
وأجاب اإلمام الشوكان رمحه هللا على من تسك بشبهة: »أن من تب له الطاعة 
انتشار  بعد  فقال: »وأما  املسلمني كلها«.  أقطار  الذي حيكم  األعظم  اإلمام  هو 
اإلسالم واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار يف كل قطر أو أقطار الوالية 
إىل إمام أو سلطان ويف القطر اآلخر أو األقطار كذلك وال ينفذ لبعضهم أمر وال 
هني يف قطر اآلخر وأقطاره اليت رجعت إىل واليته فال أبس بتعدد األئمة والسالطني 
وجيب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره 
ونواهيه وكذلك صاحب القطر اآلخر فإذا قام من ينازعه يف القطر الذي قد ثبتت 
فيه واليته وابيعه أهله كان احلكم فيه أن يقتل إذا مل يتب وال تب على أهل القطر 
اآلخر طاعته وال الدخول حتت واليته لتباعد األقطار فإنه قد ال يبلغ إىل ما تباعد 
منها خرب إمامها أو سلطاهنا وال يدرى من قام منهم أو مات فالتكليف ابلطاعة 
واحلال هذه تكليف مبا ال يطاق وهذا معلوم لكل من له اطالع على أحوال العباد 
والبالد فإن أهل الصني واهلند ال يدرون مبن له الوالية يف أرض املغرب فضال عن أن 
يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر ال يدرون مبن له الوالية 
اليمني وهكذا العكس فاعرف هذا فإنه املناسب للقواعد الشرعية واملطابق ملا  يف 
تدل عليه األدلة ودع عنك ما يقال يف خمالفته فإن الفرق بني ما كانت عليه الوالية 

1  املرجع السابق )65( سؤال رقم )12(.
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اإلسالمية يف أول اإلسالم وما هي عليه اآلن أوضح من مشس النهار ومن أنكر هذا 
فهو مباهت ال يستحق أن خياطب ابحلجة ألنه ال يعقلها«)1(.

َا يـَُباِيُعوَن اللََّ َيُد  الوفاء بعهد البيعة: امتثاال لقوله تعاىل:﴿ِإنَّ الَِّذيَن يـَُباِيُعوَنَك ِإمنَّ
َا يَنُكُث َعَلٰى نـَْفِسِه ۖ َوَمْن أَْوىفَٰ مبَا َعاَهَد َعَلْيُه اللََّ  اللَِّ فـَْوَق أَْيِديِهْم ۚ َفَمن نََّكَث فَِإمنَّ
َفَسيـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما﴾]الفتح: 10[، وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )»إهنا 
ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهنا«، قالوا: ي رسول هللا، كيف أتمر من أدرك منا 
 : ذلك؟. قال: »تؤدون احلق الذي عليكم، وتسألون هللا الذي لكم«()2(، وقوله
)ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: رجل على فضل ماء 
ابلطريق مينع منه ابن السبيل، ورجل ابيع إماما ال يبايعه إال لدنياه، إن أعطاه ما يريد 

وىف له وإال مل يف له...( )3(.
    اإلسرار ابلنصيحة: امتثااًل لقول النب : )من أراد أن ينصح لسلطان أبمر، 
فال يبد له عالنية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإال كان قد 
أدى الذي عليه له()4(، وعن أسامة بن زيد، قال: قيل له: )أال تدخل على عثمان 
فتكلمه؟ فقال: أترون أن ال أكلمه إال أمسعكم؟ وهللا لقد كلمته فيما بيين وبينه، ما 
دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أكون أول من فتحه، وال أقول ألحد، يكون علي 
أمريا: إنه خري الناس بعد ما مسعت رسول هللا  يقول: » يؤتى ابلرجل يوم القيامة، 
فيلقى يف النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور هبا كما يدور احلمار ابلرحى، فيجتمع 
إليه أهل النار، فيقولون: ي فالن ما لك؟ أمل تكن أتمر ابملعروف، وتنهى عن املنكر؟ 

1  السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار )ص: 941(.
2  صحيح مسلم )3/ 1472(.

3  صحيح البخاري )9/ 79( )7212(.
4  أخرجه أمحد يف املسند )48/24(رقم )15333(، وابن أب عاصم يف السنة )2/ 522(رقم )1097(، قال اهليثمي: 
يف الصَِّحيِح َطَرٌف ِمْنُه ِمْن    َحِديِث ِهَشاٍم فـََقْط. َرَواُه َأمْحَُد، َورَِجالُُه ثَِقاٌت ِإالَّ َأنهِّ ملَْ َأِجْد ِلُشَرْيٍح ِمْن ِعَياٍض َوِهَشاٍم 
مَسَاًعا َوِإْن َكاَن اَتِبِعيًّا، جممع الزوائد )229/5(، وقال األلبان: حديث صحيح ورجاله ثقات غري حممد بن إمساعيل 
وهو ابن عياش وهو ضعيف لكنه يتقوى ابلطريق اليت قبله واألخرى اآلتية. ظالل اجلنة يف ختريج السنة، حديث رقم 

.)1097(



215 منهج السلف في مناصحة والة األمر قواعده وأثره في وقاية المجتمع من االنحراف.

فيقول: بلى، قد كنت آمر ابملعروف وال آتيه، وأهنى عن املنكر وآتيه«.()1(، معناه: 
»أترون أن ال أكلمه إال أمسعتكم« أي: إال وقت حضوركم حيث تسمعون، إن 
أكلمه يف السر دون أن أفتح اباب ال أكون أول من فتحه، وهللا لقد كلمته فيما بيين 
وبينه دون أن أفتح أمرا ال أحب أن أكون أول من فتحه، يعين ال أكلمه إال مع 
مراعاة املصلحة بكالم ال يهيج به فتنة، وما أن ابلذي أقول لرجل بعد أن يكون 
أمريا على رجلني إيت خريا بصيغة فعل األمر)2(، هذا هو مسلك السلف يف نصح 
والة األمر؛ ألنه أدعى للخالص، وأقرب لقبول النصيحة، وأبعد عن الريء، وأنسب 
ملكانتهم وعلو قدرهم؛ ملا يقتضيه من توقريهم واحرتامهم طاعة هلل ورسوله ، وهو 
أدعى حلفظ حقوقهم وحفظ األمن للمجتمع ووقايته من االحنراف والفساد، فمن 
“رأى منهم ما ال حيل أن يُنبهّههم سراً ال علناً، بلطف وعبارة تليُق ابملقام وحيصل هبا 
املقصود، فِإن هذا مطلوب يف حق كل أحد، وابألخص والُة األمور، فإن تنبيههم 
على هذا الوجه فيه خري كثري، وذلك عالمة الصدق واإلخالص”)3(، قال الشوكان 
رمحه هللا: »ينبغي ملن ظهر له غلط اإلمام يف بعض املسائل أن يناصحه وال يظهر 
الشناعة عليه على رؤوس األشهاد؛ بل كما ورد يف احلديث أنه يخذ بيده وخيلو 
رمحه هللا:  عثيمني  ابن  وقال  سلطان هللا...«)4(،  يذل  وال  النصيحة  له  ويبذل  به 
»الواجب علينا احرتام والة أمورن من العلماء، واحرتام والة أمورن من األمراء، وأن 
نبذل هلم النصيحة، وبذل النصيحة ليس هو الفضيحة على رؤوس املنابر ويف اجملالس 
العامة، يف تتبع مساوئهم، فبعض الناس تده، يقول:... فعلت الدولة كذا وكذا وقد 

أخطأت. 
هذا ليس من النصيحة يف شيء، النصيحـة أن تتصل ابملخطـئ إما بواسطة   

1  أخرجه مسلم يف صحيحه )4/ 2290( رقم )2989(.
2  انظر: فتح الباري البن حجر )13/ 51(.

3  الريض الناضرة )ص:39(.
4  السيل اجلرار )ص:965(.  
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أو بغري واسطة، وتبنيهّ له خطأه، فقد يكون مع املناقشة يتبني للجميع الصواب، إما 
أن يكون الصواب معك فريجع إليك، وإما أن يكون معه فرتجع إليه، وإما أن يكون 
كل منكم له وجهة نظر يعذره فيها اآلخر. وأما من وراء جدر يقع الناس يف أعراض 
العلماء، أو يقعون يف أعراض األمراء، فإن هذا ال شك عنوان على التفرق وتزق 

األمة...«)1(.
وأما الشبهة اليت يتمسك أصحاهبا بديث: )»إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل 
يقل على  املكان »عند« ومل  فاحلديث نص على ظرف  عند سلطان جائر«()2(، 
املنابر أو مواقع التواصل والتجمعات، بل عند األمري مشافهة، وقد ذكر ابن بطال 
رأى  من  على كل  الواجب  أن  »والصهّواب:  بقوله:  الطربي رمحهما هللا  ما رجحه 
منكرًا أن ينكره إذا مل خيف على نفسه عقوبة ال قبل له هبا«)3( وهو مذهب أسامة 
بن زيد، وابن مسعود وابن عباس وحذيفة، وروى عن مطرف بن الشخري، بل أمجع 
السلف على حرمة اخلروج على احلكام ومنابذهتم ابلسيوف ما صلوا أو مل يظهر 
منهم كفر بواح)4(، و«الذى عليه مجهور األمة أنه ال جيب القيام عليهم وال خلعهم 
إال بكفرهم بعد اإلميان وتركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من اجلور فال جيوز 
اخلروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم؛ ألن ىف ترك اخلروج عليهم حتصني 
الفروج واألموال وحقن الدماء، وىف القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت األلفة«)5(، بل 
استقر اإلمجاع على عدم اخلروج على األئمة، كما نقل النووي رمحه هللا القول أبن: 
»هذا اخلالف كان أوال مث حصل اإلمجاع على منع اخلروج عليهم وهللا أعلم«)6(، 

1  اللقاء الشهري )2( سؤال رقم )9(.  
2  أخرجه الرتمذي يف سننه )4/ 471( ،وقال: »وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه«. وصححه األلبان اجلامع 

الصغري وزيدته )1/ 248(.
3  شرح صحيح البخارى البن بطال )10/ 51(.

النووي )12/ 243(،  العواصم والقواصم )75/8(، شرح  الطحاوية)ص:371وما بعدها(،  السابق، وشرح  املرجع    4
جمموع الفتاوى )14/ 472(.

5  شرح صحيح البخارى )5/ 126(. 
6  شرح النووي على مسلم )12/ 229(، وانظر: حتفة األحوذي )5/ 298(،َ  منهاج السنة النبوية )4/ 529(.
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وقال ابن حجر رمحه هللا: » كان يرى السيف. يعين: كان يرى اخلروج ابلسيف على 
أئمة اجلور، وهذا مذهب للسلف قدمي، لكن أستقر األمر على ترك ذلك؛ ملا رأوه 

قد أفضى إىل أشد منه«)1(. 
ومما جيب التنبه له فيما ينقل عن آحاد السلف وخيالف منهجهم أنه من قبيل 

املتشابه الذي جيب محله على احملكم. 

القاعدة الرابعة: مراعاة مقاصد الشريعة

بُنيت الشريعة اإلسالمية على رعاية مقاصدها وحفظها، ومن أظهر تلك املقاصد 
املفاسد  وتعطيل  وتكميلها  املصاحل  بتحصيل  وذلك  واملفاسد،  املصاحل  بني  املوازنة 
وتقليلها، سواء يف احلال أو املآل)2(، قال الشاطب رمحه هللا: »فإنه قد مر أن الشريعة 
وضعت جللب املصاحل ودرء املفاسد« )3(، والنصوص يف هذا الباب كثرية، منها قوله 
ِلَك َزيَـّنَّا  تعاىل:﴿َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّ فـََيُسبُّوا اللََّ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍمۗ  َكذَٰ
ِلُكلهّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم مُثَّ ِإىَلٰ َرهبهِّم مَّْرِجُعُهْم فـَيـُنـَبهّئـُُهم مبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾]األنعام:108[، 
وهلذا قال رسول هللا : )من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، 
فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان()4(، فال ينبغي أن يكلف العبد نفسه 
مبا مل يكلفه هللا به، فمن أراد تغيري منكر أبي درجة من الدرجات فال بد له من 
النظر فيما يرتتب على تغيري املنكر من حصول املصاحل واملفاسد وما يرتتب على 
التغيري أو تركه أخذ به وما  تركه من املصاحل واملفاسد، فما ترجحت مصلحته يف 
ترجحت مفسدته يف التغيري أو تركه أخذ به، وإذا تعارضت املصاحل يف التغيري والرتك 
جاز تفويت أدنها حلصول أعالها، وإذا تعارضت املفاسد يف التغيري والرتك جاز 
ارتكاب أخفها؛ ليدفع أشدها وهكذا، وإذا تساوت املصاحل واملفاسد فدرء املفاسد 

1  هتذيب التهذيب )2/ 288(
2  انظر: جمموع الفتاوى )138/1، 265( و )94/8(، )512/10(، تفسري ابن كثري )314/3(.

3  املوافقات )538/3(.
4  أخرجه مسلم يف صحيحه )1/ 69( رقم )49(.
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مقدم على جلب املصاحل، يقول العز بن عبدالسالم: »األمر ابملعروف وسيلة إىل 
املعروف، خيتلف رتب شرفها ابختالف رتب شرف مصاحل  حتصيل مصاحل ذلك 
به موسعـًأ، وإن  الوقت كان األمر  املعروف موسع  املعروف، فإن كان ذلك  ذلك 
كان مضيق الوقت كان األمر به مضيقـًا لئال تفوت مصلحته، والنهي عن املنكر 
وسيلة إىل دفع مفسدة ذلك املنكر فإنه لو أتخر لتحققت املفسدة ومل حيصل مقصود 

الشرع«)1(.
وقال القرايف رمحه هللا: »قد ند أعظم الناس إميان يعجز عن اإلنكار، وعجزه ال 
ينايف تعظيمه هلل - تعاىل - وقوة اإلميان؛ ألن الشرع منعه أو أسقطه عنه بسبب 
العجز عن  يلزم من  أو نقول: ال  عجزه عن اإلنكار؛ لكونه يؤدي ملفسدة أعظم 
القربة نقص اإلميان، فما معىن قوله صلى هللا عليه وسلم: »وذلك أضعف اإلميان«؟، 
إمنا تصح يف األفعال وقد  التجزئة  الفعلي...  املراد ابإلميان ها هنا اإلميان  جوابه: 
الفور مث  املفسدة على  إزالة  اليد الستلزامه  إزالة  الفعلي  اإلميان  إميان وأقوى  مساها 
القول؛ ألنه قد ال تقع معه اإلزالة، وقد تقع، واإلنكار القلب ال يورث إزالة ألبتة، أو 

يالحظ عدم أتثريه يف اإلزالة فيبقى اإلميان مطلقا«)2(.
 ومن فقه مقاصد الشريعة النظر يف املآالت، قال ابن عثيمني رمحه هللا: »...فإذا 
أعلن النكري على والة األمور استغله من يكره )وجعل من احلبة قبة( واثرت الفتنة، 
وما ضر الناس إال مثل هذا األمر! اخلوارج كانوا مع علي بن أب طالب رضي هللا 
عنه على جيش الشام، وعندما تصاحل علي مع جيش الشام حقناً لدماء املسلمني 

صاروا ضده، وقالوا: أنت كافر.
كفروا علي بن أب طالب -والعياذ ابهلل- ملاذا؟ ألن رعاع الناس وغوغاء الناس 
ال ميكن ضبطهم أبداً، وإعالن النكري على والة األمور يستغله هؤالء الغوغاء ليصلوا 

1  قواعد األحكام يف مصاحل األنم )112/1(.
2  الفروق للقرايف )4/ 256(.
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يعبده  أن  يئس  الشيطان  )إن  والسالم:  الصالة  عليه  النب  قال  وكما  مآرهبم،  إىل 
املصلون يف جزيرة العرب، ولكنه رضي ابلتحريش بينهم ()1( بني من؟ بني سكان 
اجلزيرة، حيرش بينهم حىت تؤدي املسائل إىل القتل ويالقي اإلنسان أخاه يف اإلسالم 
ورمبا أخاه يف النسب أو ابن عمه أو صهره فيقتله على أي شيء؟ وال على شيء.

فاحلاصل أننا نقول: جيب على شباب الصحوة أن ينظروا إىل النصوص من مجيع 
اجلوانب، وأال يقدموا على شيء حىت ينظروا ما عاقبته، إذا كان النب عليه الصالة 
والسالم يقول: )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت()2(، فاجعل 

هذا ميزانً لك يف كل أقوالك، وكذلك يف كل أفعالك، وهللا املوفق«)3(.   
النصح للسلطان يف اخللوة خفية، بل يود  فمقتضي مقاصد الشريعة أن يكون 
لو كان من غري اثلث، وهذا يعضد ويوافق ما حتقق وتقرر من أن السنة اليت عليها 
منهج السلف يف نصيحة والة أمر املسلمني أن تكون سًرا بني الناصح وويل األمر.

وهذا يقتضي بطالن ما عداه من إعالن اإلنكار والتشهري وما يتبعه من املظاهرات؛ 
ألنه خالف منهج السلف، ويفضي إىل مفاسد وفنت وشرور، وليس ذلك من هدي 
اإلسالم الذي حيث على مجع الكلمة وطاعة ويل األمر فهو أمر منكر وليس من 
بويل  فكيف  الناس  أفراد  الفضيحة حىت يف حق  من  هو  وإمنا  النصيحة يف شيء 

األمر؟!!.
وهلذا سئل ابن عباس رضي هللا عنهما، عن أمر السلطان ابملعروف، وهنيه عن 

املنكر، فقال: »إن كنت فاعال والبد، ففيما بينك، وبينه«)4(.

1  أخرجه مسلم يف صحيحه )4/ 2166( رقم )2812( بلفظ: »إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة 
العرب،...«.

2  أخرجه البخاري يف صحيحه )8/ 100( رقم )6475(، ومسلم يف صحيحه )1/ 68( رقم )74(. 
3  لقاء الباب املفتوح، اللقاء رقم )62( سؤال رقم )10(.

4  جامع العلوم واحلكم )1/ 225(
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القاعدة اخلامسة: الرجوع إىل العلماء وتصديرهم:

َوالدََّوابهّ  النَّاِس  تعاىل:﴿َوِمَن  قوله  يف  زكاهم هللا  اخلشية كما  أهل  هم  العلماء 
َعزِيٌز  اللََّ  ِإنَّ   ۗ اْلُعَلَماُء  ِعَباِدِه  ِمْن  اللََّ  خَيَْشى  َا  ِإمنَّ  ۗ ِلَك  أَْلَوانُُه َكذَٰ خُمَْتِلٌف  َواأْلَنـَْعاِم 
َغُفوٌر﴾]فاطر: 28[، و أمرن ابلرجوع إليهم)1(، فقال تعاىل:﴿َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـَْلَك ِإالَّ 
تـَْعَلُموَن﴾ ]األنبياء:7[، وإن  اَل  ِإْن ُكنـُْتْم  الذهِّْكِر  َأْهَل  فَاْسأَُلوا   ۖ ِإلَْيِهْم  نُوِحي  رَِجااًل 
الدين أصوله وفروعه)2(؛  فإهنا عامة يف كل مسألة من مسائل  كان سببها خاصاً 
ألن العلماء ورثة األنبياء، واألنبياء مل يورثوا إال العلم، فالذين أتقنوا العلم، ووعوه، 
فهم  لبس،  مبا علموه شك، وال  معرفتهم وعلمهم  يدخلهم يف  ال  فحفظوه حفظاً 
العلماء الراسخون العارفون بشرع هللا، والقائمون مقام النب  يف البيان والتبليغ)3(، 
قال اإلمام أمحد رمحه هللا: »احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل، بقاي 
من أهل العلم يدعون من ضل إىل اهلدى، ويصربون منهم على األذى حييون بكتاب 
هللا املوتى، ويبصرون بنور هللا أهل العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه؟، وكم من 
ضال اتئه قد هدوه؟، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون 
عن كتاب هللا حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وأتويل اجلاهلني، الذين عقدوا ألوية 
البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم خمتلفون يف الكتاب، خمالفون للكتاب، جممعون 
على مفارقة الكتاب، يقولون على هللا، ويف هللا، ويف كتاب هللا بغري علم، يتكلمون 
ابملتشابه من الكالم، وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم؛ فنعوذ ابهلل من فنت 

الضالني«)4(.
فالرجوع إىل العلماء وتقدميهم يف مناصحة والة األمر واجب؛ فهم أعلم ابلكتاب 
والسنة وطرق االستنباط منها ومقاصد الشريعة اليت تقتضي حفظ الضرورات ومكانة 

1  انظر: تفسري ابن كثري )334/5(.   
2  انظر : تفسري السعدي )ص:519(.

3  انظر: املوافقات )76/4(، وإعالم املوقعني )121/2(.
4  الرد على اجلهمية والزندقة؛ للمام أمحد )ص:55-57(، وانظر: إعالم املوقعني )7/1(.
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والة االمر، لكن من املهم أن نعرف منهم العلماء الذين تربأ الذمة ابلرجوع إليهم 
وتصديرهم، قال ابن مسعود : “إنكم يف زمان كثري علماؤه قليل خطباؤه، وإن 
بعدكم زمانً كثري خطباؤهم، والعلماء فيه قليل«)1(، وقال الشاطب رمحه هللا: »للعامل 
املتحقق ابلعلم أمارات وعالمات تتفق على ما تقدم، وإن خالفتها يف النظر، وهي 
ثالث: إحداها: العمل مبا علم؛ حىت يكون قوله مطابقاً لفعله..والثانية: أن يكون 
ممن رابه الشيوخ يف ذلك العلم؛ ألخذه عنهم، ومالزمته هلم؛ فهو اجلدير أبن يتصف 
مبا اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصاحل...والثالثة: االقتداء مبن 
أخذ عنه، والتأدب أبدبه..ألن ترك االقتداء دليل على أمر حدث عند التارك، أصله 

اتباع اهلوى«)2(.
ومن أوصاف العلماء  أهنم ال يتصدرون حىت يروا إقرار مشاخيهم هلم، قال اإلمام 
مالك رمحه هللا: »ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أن أهل لذلك«)3(، وعليه فمن مل 

يشهد له العلماء، فهو يف احلكم ابٍق على األصل من عـدم العلم)4(.
العلماء  العالية:  فالطبقة  »الناس على طبقات ثالث:  الشوكان رمحه هللا:  قال 
األكابر وهم يعرفون احلق والباطل وان اختلفوا مل ينشأ عن اختالفهم الفنت لعلمهم مبا 
عند بعضهم بعضا والطبقة السافلة عامة على الفطرة ال ينفرون عن احلق، وهم اتباع 
من يقتدون به إن كان حمقاً كانوا مثله وان كان مبطاًل كانوا كذلك والطبقة املتوسطة 
هي منشأ الشر وأصل الفنت الناشئة يف الدين وهم الذين مل ميعنوا يف العلم حىت يرتقوا 

إىل رتبة الطبقة األوىل وال تركوه حىت يكونوا من أهل الطبقة السافلة...«)5(.
ومن مجلة أوصاف العلماء اليت تيزهم عن غريهم من الفرق الضالة، عنايتهم ابلعلم 
1  أخرجه عبدالرزاق يف املصنف )382/2( أثر رقم )3787(، والبخاري يف األدب املفرد، )ص:275(، رقم )789(، 

واحلاكم يف املستدرك )529/4( أثر رقم )8487( وقال: صحيح ووافقه الذهب.
2  املوافقات )1/ 145-141(

3  آداب الفتوى واملفيت واملستفيت؛ للنووي )ص: 18(.
4  انظر: االعتصام؛ للشاطب )3 / 173(.

5  البدر الطالع؛ للشوكان )473/1(.
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الشبهات، سالمة  الثبات يف مواطن  الشرعية، ومنها  للنصوص  الشرعي، والتسليم 
قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول هللا ، وحيبون أهل البيت، وميسكون عما شجر 
ما هو كذب،  منها  املروية يف مساويهم،  اآلاثر  إن هذه  ويقولون:  الصحابة،  من 
ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وغري عن وجهـه، والصحيح منه هـم فيه معذورون: 
إما جمتهدون مصيبون، وإما جمتهدون خمطئون )1(، هذا ابإلضافة إىل قواعد منهج 
السلف املتقدمة أعاله، وما يدخل يف مجلتها من أوصاف العلماء، كعدم الوقيعة 
يف والة األمر، والدفاع عنهم، والدعاء هلم، وتوقريهم وعدم التشهري هبم، وحفظهم 
مكانة العلماء، وحتذيرهم من مناهج الفرق الضالة كاخلوارج وغريهم ممن خالفوا منهج 
السلف، ولقد فقه اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا منهج السلف فأوصى بقوله: 
فإن  برفق خفية ما يشرتف أحد؛  أو غريه، أن ينصح  أمري  املنكر من  »إذا صدر 
وافق وإال استلحق عليه رجال يقبل منه خبفية، فإن مل يفعل فيمكن اإلنكار ظاهرا، 
إال إن كان على أمري، ونصحه وال وافق، واستلحق عليه وال وافق، فريفع األمر إلينا 

خفية«)2(. 

املبحث الثاين: أثر منهج السلف يف مناصحة والة االمر يف الوقاية من 
االحنراف 

ملنهج السلف الصاحل رضي هللا عنهم يف مناصحة والة األمر أثر عظيم يف الوقاية 
من االحنرافات أبنواعها: فكرية وعقائدية وسلوكية، وقد تثل هذا يف أمور عديدة، 

من أمهها وأعظمها أثرا ما يلي:
أفكار  ونشأت  واالتاهات  املناهج،  توافدت  لقد  الصحيحة:   العقيدة  محاية 
ومجاعات، وتباينت املواقف واملذاهب، وتعددت الفرق واملشارب، واشرأبت الفنت 
أبعناقها يف خمتلف األزمان، وتوافدت بال زمام وال خطام، إال أنه وبفضل هللا تعاىل 

1  انظر: العقيدة الواسطية؛ البن تيمية )ص:115-120(، مفتاح دار السعادة؛ البن القيم )140/1(.
2  الدرر السنية يف األجوبة النجدية )9/ 121(.
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تبقى العقيدة الصحيحة حمفوظة، ويعمل هبا طائفة من أهل العلم كما أخرب املصطفى 
صلى هللا عليه وسلم بقوله: )»ال تزال طائفة من أميت قائمة أبمر هللا، ال يضرهم من 
خذهلم أو خالفهم، حىت يت أمر هللا وهم ظاهرون على الناس«()1(، فالدور البارز 
املبطلني،  الغاليني وأتويل  دين هللا حتريف  ينفون عن  الذين  العاملني؛  العلم  ألهل 
فينصحون الوالة ويخذون على أيدي الرعاة، وينشرون الوعي بني الرعية ويسريون 
بني الناس ابلسوية، من أهم أسباب محاية العقيدة الصحيحة على مر األزمان؛ ألهنا 
أساس األمن للفرد واجملتمع، فصالح األمة مرهون بسالمة عقيدهتا، وصحة أفكارها، 
فال ميكن حتقيق األمـن إال يف ظل عقيدة صحيحة، تتفق مع فطرة اإلنسان اليت ًفطر 
  عليها، وهلذا فإن »حتقيق الوحدة اإلسالمية يكون مبا حتققت به يف عهد النب
من العقيدة الصحيحة واإلميان الصادق والعمل بكتاب هللا تعاىل وبسنة نبينا حممد 

، والدعوة إليه والصرب على األذى فيه«)2(. 
العظيمة امللموسة يف مناصحة والة األمر  حفظ الضرورات اخلمس: من اآلاثر 
بشرائعه  اإلسالم  حفظ  ولقد  اخلمس،  الضروريت  حفظ  معهم:  ابحلسبة  والقيام 
املصاحل الشرعية واألمور الضرورية اليت تقوم عليها احلياة، واليت يطلق عليها علماء 
األصول: »الضروريت اخلمس« أو »الكليات اخلمس« وهي كما يقول الشاطب  
رمحه هللا تعاىل: » البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، بيث إذا فقدت مل تر 
مصاحل الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وهتارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت 

النجاة والنعيم، والرجوع ابخلسران املبني«)3(. 
وابملناصحة واحلسبة، يتم حفظ العقيدة وإقامة اجلماعة ونبذ الفرقة ونشر األمن 
واألمان؛ ومن مث يمن كل فرد يف اجملتمع على هذه الضروريت األساسية:  الدين، 

والنفس، والعقل، والنسل، واملال.
1  أخرجه مسلم يف صحيحه )3/ 1524( رقم )174(.

2  فتاوى اللجنة الدائمة، اجملموعة األوىل )237/2(. 
3  املوافقات )218-17/2(.
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بل كان منها أيضا: حفظ الدين لغري املسلمني والسماح هلم مبمارسة شعائرهم، 
وأمنهم على أنفسهم وكنائسهم وأمواهلم، وهبذا فقد حتقق للناس مجيعا على اختالف 
أديهنم يف ظل شريعة اإلسالم ما مل يتحقق هلم يف غريه من الشرائع األخرى، من 
الضرورات اليت دلت النصوص الشرعية على محايتها ألهل العهد واألمان، النفس 
والعرض واملال، كما أن »بقاء الذمي بني أظهر املسلمني معصوم الدم واملال ليس 
ليسهل  الدين  وقواعد  الشريعة  على حماسن  اطالعه  بل ألجل  املسلمني،  ملصلحة 
انقياده ويتيسر اسرتشاده، وذلك من مصلحة الدين ال من مصلحة غريه، وكما أن 
به من  يتعلق  ما  الضروريت فكذلك  مقاصد  الدين مقدم على غريه من  مقصود 
يقتضي  وهذا  الضرورية«)1(،  املقاصد  من  غريه  على  مقدماً  يكون  النفس  مقصود 
عدم ختويفهم وإرهاهبم، السيما وأن الشريعة اإلسالمية قد أقرت احرتام العالقات 

اإلنسانية بني املسلمني والكفار.
احملافظة على اجلماعة ووحدة الصف ونبذ الفرقة: تطلق اجلماعة على االجتماع 
يًعا َواَل تـََفرَُّقوا﴾  على احلق وعدم الفرقة، عمال بقوله تعاىل:﴿َواْعَتِصُموا ِبَْبِل اللَِّ مجَِ
]آل عمران: 103[، وقوله : )»واجلماعة رمحة، والفر قة عذاب«()2(، وقال عبد 
هللا ابن مسعود رضي هللا عنه: »إن الذي تكرهونه يف اجلماعة خري من الذي حتبون 
يف الفرقة«)3(،  فاجلماعة هي:«االجتماع وضدها الفرقة؛ وإن كان لفظ اجلماعة 

قد صار امسا لنفس القوم اجملتمعني«)4(.
وتطلق اجلماعة على جمموع املسلمني وسوادهم األعظم الذين على السنة، إذا 
اجتمعوا على إمام أو أمر من أمور الدين اليت هلا أصل يف الشرع، أو أمر من مصاحل 
الدنيا، وهلذا أمر  حذيفة بن اليمان )5(، أن يلزم مجاعة املسلمني وإمامهم، وأمره 

1   اإلحكام؛ لآلمدي )276/4(.
2   أخرجه: ابن أب عاصم يف السنة رقم)93(، وحسنه األلبان يف ظالل اجلنة )ص45(.

3   جامع البيان )75/7(، التمهيد البن عبد الرب )273/21(.
4   جمموع الفتاوى )3/ 157( . 

5    أخرجه: البخاري يف كتاب الفنت رقم)7084(، ومسلم رقم)1847(.
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عام يف حق األمة إىل أن تقوم الساعة؛ فإن نصوص اجلماعة الواردة يف السُّنة إمنا 
تنصرف إىل الصحابة أوال، مث التابعني ومن سلك سبيلهم من السلف الذين يرثون 

عنهم العلم والعمل جياًل بعد جيل، حىت اليوم، وإىل أن تقوم الساعة. 
ولقد حرص عليها السلف الصاحل رضي هللا عنهم على اجلماعة، وكانوا دائما 
ينهون عن الفرقة أو االغرتار ابلفنت واخلروج على األئمة واألمراء والسالطني، قال 
اإلمام الطحاوي رمحه هللا: »ونرى اجلماعة حقًّا وصوااًب، والفرقة زيغاً وعذاابً«)1(، 
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: »إن االعتصام ابجلماعة واالئتالف من 
أصول الدين«)2(، وبوَّب اإلمام مسلم رمحه هللا يف كتاب اإلمارة من صحيحه ابب: 
وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ويف كل حال وحترمي اخلروج على 

الطاعة ومفارقة اجلماعة.  
إظهار شعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر: لقد جاءت  هذه الشريعة خبري 
عميم، وأصل عظيم هو مجاع كل خري، أال وهو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
قال تعاىل: ﴿ُكنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر 
﴾ ]آل عمران:110[، فاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر: القطب  َوتـُْؤِمُنوَن اِبللهِّ
عدَّه  قد  بل  والصاحلني،  واملرسلني  لألنبياء  العظمى  والرسالة  الدين،  يف  األعظم 
بعض أهل العلم ركًنا سادًسا من أركان اإلسالم، لذلك حرص عليه السلف أشد 
احلرص، ومل يلوا جهدا يف مناصحة األمراء وعامة الناس مما كان له عظيم األثر يف 
وقاية اجملتمع من االحنراف، بل وكان من أهم هذه الثمار الطيبة معرفة الناس أمهية 
هذه الشعرية العظيمة: شعرية االحتساب، فكانوا – يف جمملهم- يمرون ابملعروف 
وينهون عن املنكر ما استطاعوا؛ ألن هذا األمر صمام أمان وطوق ناة هلذه األمة، 
حيث حيفظها من اهنيار األخالق، وفساد األعمال واملعتقدات، وهو ِعزٌّ َوَشَرٌف 

1   ينظر: شرح العقيدة الطحاوية البن أب العز )ص775(.
2   ينظر: جمموع الفتاوى )254/22(.
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هلا، وسبب خرييتها، لذا وجب على األمة التمسك هبذا الشرف العظيم والعمل على 
تعزيزه وتوطيد أركانه بشىت السبل وخمتلف الوسائل.

احملافظة على الثوابت الشرعية: كل ما جاء به الوحي من عند هللا، لفظا أو 
معىن، ومات رسول هللا  ومل ينسخ، فهو اثبت حمكم)1(، قال الشاطب رمحه هللا: 
أو  الشرعي  الدليل  أقرها  اليت  الشرعية  العوائد  أحدمها:  املستمرة ضرابن،  »العوائد 
نفاها، ومعىن ذلك أن يكون الشرع أمر هبا إجياابً أو ندابً، أو هنى عنها كراهًة أو 
حترمياً، أو أذن فيها فعاًل وتركاً، والضرب الثان: هي العوائد اجلارية بني اخللق مبا ليس 
يف نفيه وال إثباته دليل شرعي«)2(،  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: »الشرع 
املنزل وهو الكتاب والسنة واتباعه واجب، ومن خرج عنه وجب قتله ويدخل فيه 
أصول الدين وفروعه؛ وسياسة األمراء ووالة املال وحكم احلكام ومشيخة الشيوخ 
ورسوله«)3(،  طاعة هللا  عن  خروج  واآلخرين  األولني  من  فليس ألحد  ذلك  وغري 
ويتبني منهج السلف من موقف اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا: عندما تصدى لفتنة 
القول خبلق القرآن، وصرب على السجن والتعذيب أربعة عشر عاماً كاملة، ولذلك 
آثر املوت على أن يقول خبلق القرآن إلدراكه ما يرتتب على قوله من هدم للثوابت، 
وما يتبعه من فتنة الناس وضالهلم وفساد معتقدهم)4(، وعلى الرغم مما تعرض له كان 

يقول: لو كانت يل دعوة مستجابة جلعلتها للسلطان.
حفظ حقوق والة األمر من األمراء والعلماء: ويكون ذلك من خالل توقريهم 
واحرتامهم والبعد عن انتقاصهم أو التعريض هبم، أو شتمهم وسبهم وغيبتهم، وحنو 
ذلك، وهلذا كان السلف حيرتمون علماءهم ويتأدبون معهم، فلقد أخذ ابن عباس 
بركاب زيد بن اثبت األنصاري ، وقال: »هكذا يفعل ابلعلماء والكرباء«)5(، قال 

1  انظر: الثبات والشمول؛ لعابد السفيان )ص:110(.
2  املوافقات )489-488/2(.
3  جمموع الفتاوى )395/35(.

4  انظر: سري أعالم النبالء )235/11(.
5  أخرجه احلاكم يف املستدرك )478/3( رقم )5785( وقال صحيح.
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ابن املبارك رمحه هللا: »من استخف ابلعلماء، ذهبت آخرته، ومن استخف ابألمراء، 
ذهبت دنياه، ومن استخف ابإلخوان، ذهبت مروءته«)1(، وهلذا جيب علينا خماطبة 
أهل العلم والسن والقدر مبا يستحقونه ال أن خناطبهم خماطبة الند للند، بل ابالحرتام 
والتوقري والتبجيل، حىت حيصل الوائم، أما مع التفرق فال شك أنه ضرر عظيم أن 
أعظم  والعقل يف جانب آخر، »ومن  العلم  مثال يف جانب وأهل  الشباب  يكون 
خبث القلوب: أن يكون يف قلب العبد غل خليار املؤمنني، وسادات أولياء هللا بعد 
النبيني«)2(، ومثال ذلك ما »روي أن زعيماً من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل 
الكالم على الفقه فكان يقول: إن علم الشافعي و أب حنيفة مجلته ال خيرج من 
سراويل امرأة، هذا كالم هؤالء الزائغني قاتلهم هللا«)3(، وإذا كان هذا حال الزائغني 
قدمياً، فال نستغرب حاهلم حديثاً، إذ قالوا: »هذا أو هؤالء علماء احليض والنفاس«، 
لنا أن نستغرب  العمالء«!!، وكيف؟  الفاتيكان«، أو »هيئة كبار  أو تلك »هيئة 
الدين، هدف  معامل  تضيع  لكي  فيهم؛  والطعن  العلماء  النيل من  نؤمن أبن  وحنن 
ينشده أعداء امللة واألمة، وإن ت تنفيذه أبيدي أبنائها، قال ابن عثيمني رمحه هللا: 
»بعض الناس يتتبع أخطاء اآلخرين، ليتخذ منها ما ليس الئًقا يف حقهم، ويشوش 
على الناس مسعتهم، وهذا من أكرب األخطاء، وإذا كان اغتياب العامي من الناس من 
كبائر الذنوب فإن اغتياب العامل أكرب وأكرب؛ ألن اغتياب العامل ال يقتصر ضرره على 
العامل، بل عليه وعلى ما حيمله من العلم الشرعي، والناس إذا زهدوا يف العامل أو سقط 
من أعينهم تسقط كلمته أيًضا، وإذا كان يقول احلق ويهدي إليه فإن غيبة هذا الرجل 
هلذا العامل تكون حائاًل بني الناس وبني علمه الشرعي، وهذا خطره كبري وعظيم«)4(.

 : مالك  بن  أنس  قال  األمراء  من  األمر  الوقيعة يف والة  من  التحذير  وعن 

1  سري أعالم النبالء )408/8(، و)251/17(.
2  منهاج السنة النبوية، )22/1(.

3  املرجع السابق )3 / 177(.
4  جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )91-90/26(.



منهج السلف في مناصحة والة األمر قواعده وأثره في وقاية المجتمع من االنحراف. 228

)هنان كرباؤن من أصحاب رسول هللا  قال: ال تسبوا أمراءكم وال تغشوهم وال 
تبغضوهم واتقوا هللا واصربوا فإن األمر قريب()1(، وهذا النهي منهم y ليس تعظيماً 
لذوات األمراء، وإمنا هو ألمهية الوالة، ولعظم املسؤولية اليت وكلت إليهم يف الشرع؛ 
فالوقيعة هبم ُمْذِهَبة هلَْيبة احلاكم يف نفوس العامة، وهي الشرارة األوىل لتهييج القلوب 
عليه، وإذكاء الفتنة، وإليصاد هذا الباب جاء الشرع املطههّر ابلنهي عن سب الوالة 
والطعن عليهم)2(، كما روي عن رسول هللا  أنه قال: )السلطان ظل هللا يف األرض 
فمن أهانه أهانه هللا ومن أكرمه أكرمه هللا()3(؛ فالوقيعة ابملسلمني ُعموماً ولو كانوا 
من العوامهّ ال توز، ألنهّ املسلم له ُحرَمة، فكيف بُوالة أُمور املسلمني!!، ومن صور 
الوقيعة يف الوالة، إساءة الظن هبم وما يتخذونه من قرارات أو التثبيط عنهم؛ وملا 
يفضي إليه هذا من حمذورات شرعية، قد يتعدى ضررها إىل الناس عامة، نص أهل 
العلم من السلف على عقوبة وأتديب املثبط، ومن عرَّض بسب اإلمام، بل ومنهم 
من شدد العقوبة)4(،  ومنهم من قال: »إن ألعد ذكر مساوئه - الوايل - عونً على 
دمه«)5(، فعلى الناس أن يغضوا عن مساوئهم - أي الوالة - وال يشتغلوا بسبهم، 
بل يسألون هللا هلم التوفيق؛ فإن سب امللوك واألمراء فيه شر كبري وضرر عام وخاص ورمبا 
تد السَّاب هلم مل حتدثه نفسه بنصيحتهم يوماً من األيم وهذا عنوان الغش للراعي والرعية، وهلذا فقد قيل 

أنه: »ما سب قوم أمريهم إال حرموا خريه«)6(.
هذا ويضيق البحث عن الكثري من اآلاثر املرتتبة على منهج السلف يف مناصحة 
ورجاله  جيد،  إسناده  اجلنة:  األلبان يف ظالل  وقال   ،)1015( رقم   )488/2( السنة  يف  عاصم  أب  ابن  أخرجه    1

ثقات)2/ 488( رقم )1015(.
2  انظر: إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد؛ للفوزان )191/2(.

3  أخرجه ابن أب عاصم يف السنة )492/2( رقم )1024(، قال األلبان حسن، ظالل اجلنة )1024(.
4  انظر: هناية احملتاج؛ للرملي )20/8(،املقنع؛ البن قدامة  )98/27(،تبصرة احلكام؛ البن فرحون )227/1(، السيل 

اجلرار؛ للشوكان )ص:942(.
5  أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى )58/3(، و)170/6(، واخلطيب يف املتفق واملفرتق )1876/3(، أثر رقم 

.)1465(
6  أخرجه أبو عمرو الدان يف السنن الواردة يف الفنت )405/2(، أثر رقم )146(، وابن عبد الرب يف التمهيد )287/21( 

عن أب إسحاق السبيعي.
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والة األمر يف حفظ أمن اجملتمع ووقايته من االحنراف من جانب الوجود والعدم والعزاء 
أن يكون بعضها مندرجا فيما ذكر أعاله، من ذلك مثال: استقرار األمن أبنواعه؛ 
حيث إن مقتضى محاية العقيدة الصحيحة، وحفظ الضرورات، ولزوم اجلماعة... 

حفظ األمن واستقراره، وهو من أعظم مقاصد الشريعة. 
 وآخر دعوان أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خات املرسلني 

وإمام السلف وقدوهتم إىل يوم الدين.
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النتائج والتوصيات

النتائج:

منهج السلف يف ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مبين على قواعد إمجالية 
وتفصيلية صاحلة لألحوال والتطبيق يف كل زمان ومكان.

ونصرهتم  معهم  والتعاون  هلم  الدعاء  تشمل  املفهوم  واسعة  األمر  والة  نصيحة 
والتحذير من الوقيعة فيهم واخلروج عليهم.

منهج السلف يف مناصحة والة األمر حيقق حفظ الضرورات، بل والتكميليات، 
ووحدة الصف، ويقتضي استقرار األمن.

التزام منهج السلف يف مناصحة والة األمر يقضي على الشبهات اليت ترد يف هذا 
الباب مثل: 

أحاديث السمع والطاعة تنصرف إىل القائد األعظم.
اإلنكار على احلاكم علتا من الصدع ابحلق.

االعرتاض على ويل األمر إذا أصدر قرارا فيه معصية، وما يبىن على ذلك من 
تويز نقده عالنية.

اعتبار البيعة عقد وكالة أو معاوضة.
الناتج من  والفساد  الزيغ  يقي من  األمر  السلف يف مناصحة والة  التزام منهج 
األفكار الدخيلة - كاملظاهرات، واالعتصامات، والتفجريات- اليت يدعو هلا األعداء 
واحلماس  اجلهل  عليهم  غلب  ومن  البدع  أصحاب  هبا  وأتثر  التغيري،  شعار  حتت 

ونقلوها حتت مظلة النهي عن املنكر.
يتسم منهج السلف يف مناصحة والة األمر بتوقريهم واحرتامهم وحفظ حقوقهم.  
منهج السلف فيه احملكم واملتشابه، كالقرآن؛ وهلذا فالواجب فيه رد املتشابه منه 

إىل احملكم.
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النظر يف موقف آحاد السلف ال يكفي وال عصمة فيه؛ ألن العصمة يف اجتماع 
السلف ومنهجهم يؤخذ مما عليه سوادهم األعظم. 

مناصحة والة األمر سرا حيقق مقاصد الشريعة يف جلب املصاحل ودرء املفاسد، 
والبعد عن إذالل النفس والغري مبا ال يطاق، وهو األنفع واألقرب للقبول، وإن حصل 

عالنية فيكون عند ويل األمر مباشرة.

التوصيات: 

الدين، ومىت حتقق هذا  أبواب  السلف يف كل ابب من  منهج  بتحقيق  العناية 
احنسم اخلالف.

تنقية مصادر التلقي ابلرجوع إىل الكتاب والسنة والعلماء الراسخني الذين مجعوا 
بني العلم والعلم واخلشية.

 ضرورة تصدير العلماء يف مناصحة والة األمر؛ ألنه أدعى للقبول.
ضرورة تبين وزارة التعليم تدريس منهج وقائي خاص مبعاجلة  قضاي األمن الفكري 
ونشر الوعي هبا يف مجيع مراحل التعليم خاصة الثانوية واجلامعية مستفيدة يف ذلك 

مما تقوم به جلان املناصحة التابعة لوزارة الداخلية. 
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املصادر واملراجع

األحكام السلطانية، املؤلف: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب 	 
البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: 450هـ(، الناشر: دار احلديث 

- القاهرة.
األحكام السلطانية، املؤلف: القاضي أبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن 	 

خلف ابن الفراء )املتوىف: 458هـ(، صححه وعلق عليه: حممد حامد الفقي، 
الناشر: دار الكتب العلمية - بريوت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1421هـ - 

2000 م. 
اإلحكام يف أصول األحكام، املؤلف: أبو احلسن سيد الدين علي بن أب 	 

علي بن حممد بن سامل الثعلب اآلمدي )ت: 631هـ(، احملقق: عبد الرزاق 
عفيفي، الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت- دمشق- لبنان، الطبع: الثانية، 

1402هـ-1982م.
آداب الفتوى واملفيت واملستفيت، املؤلف: أبو زكري حميي الدين حيىي بن شرف 	 

النووي،  )املتوىف: 676هـ(، احملقق: بسام عبد الوهاب اجلاب، الناشر: دار 
الفكر - دمشق، الطبعة: األوىل، 1408هـ. 

البخاري، 	  املغرية  بن  إبراهيم  بن  إمساعيل  بن  حممد  املؤلف:  املفرد،  األدب 
أبو عبد هللا )املتوىف: 256هـ(، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار 

البشائر اإلسالمية - بريوت، ط3، 1409 - 1989.
التوحيد، املؤلف: صاحل بن فوزان بن عبد هللا 	  إعانة املستفيد بشرح كتاب 

الفوزان، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط3، 1423هـ 2002م.
 االعتصام، املؤلف: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرنطي الشهري 	 

ابلشاطب )املتوىف: 790هـ(، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل، الناشر: دار ابن 
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عفان، السعودية، الطبعة: األوىل، 1412هـ - 1992م
اعتقاد أئمة احلديث، املؤلف: أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس 	 

عبد  بن  حممد  احملقق:  371هـ(  )املتوىف:  اجلرجان  اإلمساعيلي  مرداس  بن 
الرمحن اخلميس، الناشر: دار العاصمة -الريض الطبعة: األوىل، 1412هـ.

إعالم املوقعني عن رب العاملني، املؤلف: حممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد 	 
السالم  )املتوىف: 751هـ(، حتقيق: حممد عبد  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  مشس 
إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية - يريوت، الطبعة: األوىل، 1417هـ - 

1996م. 
بعبد 	  املدعو  حممد  الدين  زين  املؤلف:  التعاريف،  مهمات  على  التوقيف 

املناوي  مث  احلدادي  العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفني  اتج  بن  الرؤوف 
القاهري )املتوىف: 1031هـ(، الناشر: عامل الكتب -القاهرة، الطبعة: األوىل، 

1410هـ-1990م. 
بدائع السلك يف طبائع امللك، املؤلف: حممد بن علي بن حممد األصبحي 	 

األندلسي، أبو عبد هللا، مشس الدين الغرنطي ابن األزرق )املتوىف: 896هـ(، 
الطبعة:  العراق،   - اإلعالم  وزارة  الناشر:  النشار،  سامي  علي  د.  احملقق: 

األوىل.
اتريخ بغداد، املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي 	 

اخلطيب البغدادي )املتوىف: 463هـ(، احملقق: الدكتور بشار عواد معروف، 
الناشر: دار الغرب اإلسالمي - بريوت، الطبعة: األوىل، 1422هـ - 2002 

م. 
تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، املؤلف: إبراهيم بن علي 	 

الناشر:  799هـ(،  )املتوىف:  اليعمري  الدين  برهان  فرحون،  ابن  حممد،  بن 
مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة: األوىل، 1406هـ - 1986م. 
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بن 	  حممد  هللا،  عبد  أبو  املؤلف:  اإلسالم،  أهل  تدبري  يف  األحكام  حترير 
إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة الكنان احلموي الشافعي، بدر الدين )املتوىف: 
733هـ(، حتقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد املنعم أمحد، الناشر: دار الثقافة 
بتفويض من رائسة احملاكم الشرعية بقطر - قطر- الدوحة، الطبعة: الثالثة، 

1408هـ -1988م. 
حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، املؤلف: أبو العال حممد عبد الرمحن 	 

بن عبد الرحيم املباركفورى )املتوىف: 1353هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 
– بريوت

تذكرة األريب يف تفسري الغريب )غريب القرآن الكرمي(، املؤلف: مجال الدين 	 
أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي)ت: 597هـ(، حتقيق: طارق 
فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل، 

1425هـ - 2004 م.
تفسري الطربي = جامع البيان يف أتويل القرآن، املؤلف: حممد بن جرير بن 	 

يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف: 310هـ(، احملقق: 
 - 1420هـ  األوىل  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  شاكر،  حممد  أمحد 

2000 م.
تفسري القرآن العظيم، املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي 	 

بن حممد سالمة،  احملقق: سامي  )املتوىف: 774هـ(،  الدمشقي  مث  البصري 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعان واألسانيد، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد 	 
هللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطب )املتوىف: 463هـ(، حتقيق: مصطفى 
الناشر: وزارة عموم األوقاف  البكري،  الكبري  العلوي, حممد عبد  بن أمحد 

والشؤون اإلسالمية - املغرب، عام النشر: 1387هـ. 
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هتذيب التهذيب، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن 	 
حجر العسقالن )املتوىف: 852هـ(، الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، 

اهلند، الطبعة: الطبعة األوىل، 1326ه
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، املؤلف: عبد الرمحن بن نصر بن 	 

عبد هللا السعدي )املتوىف: 1376هـ(، احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، 
الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 1420هـ -2000 م.

الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية، املؤلف: د. عابد بن حممد السفيان، 	 
الناشر: مكتبة املنارة -مكة ، ط1 1408هـ -1988م.

جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، املؤلف: زين 	 
الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث 
الدمشقي، احلنبلي، )املتوىف: 795هـ(، احملقق: شعيب األرنؤوط - إبراهيم 

ابجس، الناشر: مؤسسة الرسالة - بريوت، 1422هـ - 2001م.
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  وسننه وأيمه  )صحيح 	 

البخاري(، املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، احملقق: 
األوىل،  الطبعة:  النجاة،  طوق  دار  الناشر:  الناصر،  نصر  بن  زهري  حممد 

1422هـ.
بن حممد 	  بن عبد هللا  يوسف  أبو عمر  املؤلف:  العلم وفضله،  بيان  جامع 

بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطب )ت: 463هـ(، حتقيق: أب األشبال 
الزهريي، الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

1414هـ - 1994م.
بن 	  حممد  عبد هللا  أبو  املؤلف:  القرطب،  تفسري   = القرآن  اجلامع ألحكام 

)ت:  القرطب  الدين  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أب  بن  أمحد 
671هـ(، حتقيق: أمحد الربدون وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب املصرية 
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- القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م.
حلية األولياء وطبقات األصفياء، املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد 	 

بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهان )ت:430هـ(، الناشر: السعادة 
- جبوار حمافظة مصر، 1394هـ - 1974م. 

درء تعارض العقل والنقل، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم 	 
بن عبد السالم بن عبد هللا بن أب القاسم بن حممد ابن تيمية احلران احلنبلي 
الناشر:  سامل،  رشاد  حممد  الدكتور  حتقيق:  728هـ(،  )املتوىف:  الدمشقي 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، الطبعة: 

الثانية، 1411هـ - 1991 م. 
مكتبة 	  الناشر:  السعدي،  نصر  بن  عبدالرمحن  املؤلف:  الناضرة،  الريض 

املعارف، الريض- السعودية، الطبعة الثالثة 1400هـ- 1980م.
 الزهد والرقائق البن املبارك، املؤلف: أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بن 	 

واضح احلنظلي، الرتكي مث املْروزي )املتوىف: 181هـ(، احملقق: حبيب الرمحن 
األعظمي، الناشر: دار الكتب العلمية - بريوت.

سنن أب داود، املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري 	 
بن شداد بن عمرو األزدي السهِّجْستان )املتوىف: 275هـ(، احملقق: حممد حميي 

الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا - بريوت.
سنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، 	 

الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: 279هـ(، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، 
وحممد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

الباب احللب - مصر، الطبعة: الثانية 1395هـ-1975
سنن الدارقطين، املؤلف: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن 	 

الدارقطين )ت: 385هـ(، حتقيق:  البغدادي  دينار  بن  النعمان  بن  مسعود 
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شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شلب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم، 
الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان، ط1، 1424هـ - 2004م.

السياسة الشرعية، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن 	 
عبد السالم بن عبد هللا بن أب القاسم بن حممد ابن تيمية احلران احلنبلي 
الدمشقي )املتوىف: 728هـ(، الناشر: وزارة الشئون اإلسالمية - السعودية، 

الطبعة: األوىل، 1418هـ. 
بن 	  أمحد  بن  حممد  هللا  عبد  أبو  الدين  املؤلف: مشس  النبالء،  أعالم  سري 

احملققني  من  جمموعة  احملقق:  748هـ(،  )املتوىف:  الذهب  قَامْياز  بن  عثمان 
إبشراف الشيخ شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة 

1405هـ/1985م.
بن 	  هبة هللا  القاسم  أبو  املؤلف:  واجلماعة،  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  شرح 

احلسن بن منصور الطربي الرازي الاللكائي )املتوىف: 418هـ(، حتقيق: أمحد 
بن سعد بن محدان الغامدي، الناشر: دار طيبة - السعودية، 1423هـ - 

2003م.
شرح العقيدة الطحاوية، املؤلف: صدر الدين حممد بن عالء الدين عليهّ بن 	 

حممد ابن أب العز احلنفي، األذرعي الصاحلي الدمشقي )املتوىف: 792هـ(، 
حتقيق: أمحد شاكر، الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية - السعودية، الطبعة: 

األوىل - 1418هـ.
شرح صحيح البخارى؛ املؤلف: ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد 	 

امللك )املتوىف: 449هـ(، حتقيق: أبو تيم يسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة 
الرشد - السعودية، الريض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م

الشريعة، املؤلف: أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد هللا اآلُجرهِّيُّ البغدادي 	 
)املتوىف: 360هـ(، احملقق: د. عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر: 
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دار الوطن - الريض / السعودية، الطبعة: الثانية، 1420هـ - 1999 م. 
شعب اإلميان، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراسان، أبو 	 

بكر البيهقي )ت: 458هـ(، ت: د. عبد العلي عبد احلميد حامد، وخرج 
مع  ابلتعاون  ابلريض  الرشد  مكتبة  الناشر:  الندوي،  أمحد  خمتار  أحاديثه: 

الدار السلفية ببومباي ابهلند، ط: 1، 1423هـ - 2003 م.
الدينوري 	  قتيبة  بن  مسلم  بن  عبد هللا  حممد  أبو  املؤلف:  والشعراء،  الشعر 

)املتوىف: 76هـ(، الناشر: دار احلديث، القاهرة،، عام النشر: 1423هـ 
محاد 	  بن  إمساعيل  نصر  أبو  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  اتج  الصحاح 

اجلوهري الفاراب )املتوىف: 393هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الناشر: 
دار العلم للماليني - بريوت، الطبعة: الرابعة 1407هـ  - 1987 م.

صحيح اجلامع الصغري وزيداته، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد نصر الدين ، 	 
األلبان )ت: 1420هـ(، الناشر: املكتب اإلسالمي.

الطبقات الكربى، القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم، املؤلف: أبو 	 
عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء، البصري، البغدادي املعروف 
اببن سعد )ت:230هـ(، احملقق: زيد حممد منصور، الناشر: مكتبة العلوم 

واحلكم- املدينة املنورة، الطبعة: الثانية 1408هـ.
النب صلى هللا 	  وفاة  بعد  الصحابة  مواقف  القواصم يف حتقيق  من  العواصم 

عليه وسلم، املؤلف: القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العرب املعافري 
االشبيلي املالكي )املتوىف: 543هـ(، قدم له وعلق عليه: حمب الدين اخلطيب 
 - واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  الناشر:  رمحه هللا، 

اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 1419هـ
فتاوى ابن عثيمني، برنمج  اللقاء الشهري، موقع املؤسسة اخلريية البن 	 

.www. binothaimeen. com ،عثيمني
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فتاوى ابن عثيمني، برنمج لقاء الباب املفتوح، موقع املؤسسة اخلريية البن 	 
عثيمني،

 	.www. binothaimeen. com 
فتاوى العلماء الثورات )ص: 136(. 	 
الدائمة 	  اللجنة  املؤلف:  والثانية،  األوىل،  اجملموعة  الدائمة -  اللجنة  فتاوى 

للبحوث العلمية اإلفتاء مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر: 
الريض-  للطبع،  العامة  اإلدارة   - واإلفتاء  العلمية  البحوث  إدارة  رائسة 

السعودية.
أبو 	  بن حجر  علي  بن  أمحد  املؤلف:  البخاري،  الباري شرح صحيح  فتح 

عبد  فؤاد  حممد  وأحاديثه:  وأبوابه  رقم كتبه  الشافعي،  العسقالن  الفضل 
اخلطيب،  الدين  طبعه: حمب  على  وأشرف  قام إبخراجه وصححه  الباقي، 

الناشر: دار املعرفة - بريوت، 1379. 
الفصل يف امللل واألهواء والنحل، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي 	 

القرطب الظاهري )ت: 456هـ(: مكتبة اخلاني - القاهرة.  
القاموس احمليط؛ املؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى 	 

)ت: 817هـ(، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إبشراف: 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  الناشر: مؤسسة  العرقُسوسي،  نعيم  حممد 
للراغب  املفردات؛  الثامنة1426هـ - 2005م.  الطبعة:  لبنان،   - بريوت 

ألصفهان )ص:420(، مادة )سلف(.
قواعد األحكام يف مصاحل األنم، املؤلف: أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن 	 

عبد السالم السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء )املتوىف: 660هـ(، 
القاهرة،   - األزهرية  الكليات  مكتبة  الناشر:  سعد،  الرؤوف  عبد  حتقيق: 

طبعة:جديدة، 1414هـ - 1991م. 
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الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، املؤلف: أبو بكر بن أب شيبة، عبد 	 
هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )املتوىف: 235هـ(، 
الطبعة:  الريض،   - الرشد  مكتبة  الناشر:  احلوت،  يوسف  احملقق: كمال 

األوىل، 1409هـ.
اللباب يف علوم الكتاب، املؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن 	 

النعمان )ت: 775هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد  عادل احلنبلي الدمشقي 
املوجود، وعلي حممد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان، 

الطبعة: األوىل، 1419هـ -1998م.
لسان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن 	 

منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 711هـ(، الناشر: دار صادر - 
بريوت، الطبعة: الثالثة - 1414هـ.

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة 	 
املرضية، املؤلف: مشس الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين 
احلنبلي )ت: 1188هـ(، الناشر: مؤسسة اخلافقني - دمشق، الطبعة: الثانية 

- 1402هـ - 1982 م.
اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربية  من صحيح اإلمام البخاري، 	 

)املتوىف: 956هـ(،  الشافعي  السفريي  بن عمر  الدين حممد  املؤلف: مشس 
حققه وخرج أحاديثه: أمحد فتحي عبد الرمحن، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بريوت – لبنان،ط1: 1425 هـ - 2004م 
الرزاق 	  عبد  الشيخ  العالمة  العدد)58(،  العدد،  اإلسالمية  البحوث  جملة 

عفيفي ومعامل منهجه األصويل، د. عبدالرمحن السديس.
أب 	  بن  علي  الدين  نور  احلسن  أبو  املؤلف:  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع 

بكر بن سليمان اهليثمي )املتوىف: 807هـ(، احملقق: حسام الدين القدسي، 
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الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 1414هـ، 1994 م.
جمموع الفتاوى، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 	 

احلران )ت: 728هـ(، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع 
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، السعودية، عام النشر: 

1416هـ/1995م. 
جمموع فتاوى العالمة ابن ابز، املؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز )ت: 	 

1420هـ(، أشرف على مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر.
جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، املؤلف: حممد 	 

بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف: 1421هـ(، مجع وترتيب: فهد بن نصر 
بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الوطن - دار الثري، الطبعة: األخرية - 

1413هـ..
حماسن التأويل، املؤلف: حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق 	 

القامسي )املتوىف: 1332هـ(، احملقق: حممد ابسل عيون السود، الناشر: دار 
الكتب العلميه - بريوت، الطبعة: األوىل - 1418هـ.

املستدرك على الصحيحني، املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن 	 
حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف:، 
405هـ(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية - 

بريوت، ط1: 1411هـ - 1990م.
)ت:230هـ(،ت: 	  البغدادي  اجلَْوَهري  اجلَْعد  بن  علي  اجلعد،،  ابن  مسند 

عامر أمحد حيدر، مؤسسة ندر بريوت، ط: 1، 1410 هـ.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل 	 

بن هالل بن أسد الشيبان )ت: 241هـ(، احملقق: شعيب األرنؤوط،عادل 
مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة 
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الرسالة، الطبعة: األوىل 1421هـ -2001م.
اللخمي 	  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليمان  املؤلف:  األوسط،  املعجم 

الشامي، أبو القاسم الطربان )املتوىف: 360هـ(، احملقق: طارق بن عوض هللا 
بن حممد , عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، الناشر: دار احلرمني – القاهرة

معجم مقاييس اللغة، املؤلف: أمحد بن فارس بن زكريء القزويين الرازي، أبو 	 
الناشر: دار  احلسني )املتوىف: 395هـ(، احملقق: عبد السالم حممد هارون، 

الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م.
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، املؤلف: حممد بن أب بكر 	 

بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(، الناشر: دار 
الكتب العلمية - بريوت. 

املعروف 	  القاسم احلسني بن حممد  أبو  املؤلف:  القرآن،  املفردات يف غريب 
الداودي،  عدنن  صفوان  احملقق:  502هـ(،  )املتوىف:  األصفهاىن  ابلراغب 
الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بريوت، الطبعة: األوىل - 1412هـ. 

املقتع ومعه الشرح الكبري واالنصاف، املؤلف: أبو حممد عبدهللا بن أمحد بن 	 
حممد بن قدامة املقدسي)541-620هـ(، حتقيق: الدكتور: عبدهللا بن عبد 
احملسن الرتكي، الناشر: دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - الريض- 

السعودية، د.ط 1426هـ-2005م. 
منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، املؤلف: تقي الدين أبو 	 

العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أب القاسم بن 
حممد ابن تيمية احلران احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 728هـ(، احملقق: حممد 
رشاد سامل، الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة: األوىل، 

1406هـ - 1986م.
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، املؤلف: أبو زكري حميي الدين حيىي 	 
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بن شرف النووي )ت: 676هـ(، الناشر: دار إحياء الرتاث العرب - بريوت، 
الطبعة: الثانية، 1392هـ.

الناشر: دار 	  املنهج السلفي، املؤلف: الدكتور: مفرح بن سليمان القوسي، 
الفضيلة، ط1: الريض- السعودية 1422هـ - 2002م. 

الشهري 	  الغرنطي  اللخمي  حممد  بن  موسى  بن  إبراهيم  املؤلف:  املوافقات، 
ابلشاطب )املتوىف: 790هـ(، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 

الناشر: دار ابن عفان،ط1: 1417هـ - 1997م. 
العباس 	  أب  بن  حممد  الدين  املؤلف: مشس  املنهاج،  شرح  إىل  احملتاج  هناية 

أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي )املتوىف: 1004هـ(، الناشر: دار الفكر، 
بريوت، ط: أخرية - 1404هـ -1984م. 

الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل )أهل السنة واجلماعة(، املؤلف: عبد هللا 	 
بن عبد احلميد األثري، الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد - اململكة العربية السعودية، ط1: 1422هـ. 





احلسبة ودورها يف تعزيز القيم الوطنية
وحفظ األمن الفكري دراسة تربوية

د. مسرية بنت سامل بن عبدهللا ابجابر
أستاذ مساعد جبامعة أم القرى قسم الرتبية اإلسالمية
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ملخص البحث
احلمد هلل الذي علَّم ابلقلم، علَّم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على من 
رفع اهِلمم، وحثَّ على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، لنكون خري األمم. وبعد:
يُعدُّ نظام احلسبة من الركائز األساسية يف اجملتمع املسلم وركن من أركانه اليت يبىن 
على أساسه أمن اجملتمع فكري واقتصادي واجتماعيا، حلماية الفرد واجملتمع على حٍد 
سواء، ويُعترب »املؤتر العلمي للحسبة انتماء وطين وأمن فكري« لبنة قوية يف بناء 
اجملتمع السعودي لتعزيز قيم الوطنية واألمن الفكري يف مؤسسات التنشئة اجملتمعية، 
ولتحقيق هذا اهلدف السامي أشارك ببحثي بعنوان: » احلسبة ودورها يف تعزيز القيم 

الوطنية وحفظ األمن الفكري دراسة تربوية«، وخطة البحث كالتايل:
التمهيد: وحيتوي على :

أواًل:التعريف مبصطلحات البحث.
اثنياً: أمهية احلسبة وأثرها يف تعزيز القيم الوطنية وحفظ األمن الفكري

املبحث األول:دور احلسبة يف تعزيز القيم الوطنية واألمن الفكري.
املبحث الثاين: املقومات الرتبوية للحسبة وأثرها يف  تعزز القيم الوطنية واألمن 

الفكري 
املبحث الثالث: التطبيقات الرتبوية للحسبة ودورها يف تعزيز القيم الوطنية واألمن 

الفكري .
اخلامتة

فهرست املراجع
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Search summary

Praise be to Allah who taught the pen, the science of man unless 
he knows, and prayers and peace to those who raise the burden and 
urged the command of good and forbidding evil, to be the best of 
the nations. After:

The Hesbah system is one of the main pillars of the Muslim 
society and one of its pillars, which is based on the social, 
intellectual, economic and social security of the society to protect 
the individual and the society. In order to achieve this goal, I 
will participate in my research entitled: )Hesba and its role in the 
promotion of national values and the preservation of intellectual 
security educational study(, and the research plan as follows:

Boot: Contains: Definition of search terms
Second: the importance of the calculus and its impact on the 

promotion of national values and the preservation of intellectual 
security

The first topic: The role of Hesba in the promotion of national 
values and intellectual security

The second topic: the educational components of the calculator 
and its impact on the promotion of national values and intellectual 
security

The third topic: Educational applications of the calculus and its 
role in promoting national values and intellectual security

Conclusion
Reference Index
Topics Index
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املقدمة
احلمد هلل الذي علَّم ابلقلم، علَّم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على من 
رفع اهِلمم، وحثَّ على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، لنكون خري األمم. وبعد:
يُعدُّ نظام احلسبة من الركائز األساسية يف اجملتمع املسلم وركن من أركانه اليت يبىن 
على أساسه أمن اجملتمع فكري واقتصادي واجتماعيا، حلماية الفرد واجملتمع على حٍد 
سواء، ويُعترب »املؤتر العلمي للحسبة انتماء وطين وأمن فكري« لبنة قوية يف بناء 
اجملتمع السعودي لتعزيز قيم الوطنية واألمن الفكري يف مؤسسات التنشئة اجملتمعية، 
ولتحقيق هذا اهلدف السامي أشارك ببحثي بعنوان: » احلسبة ودورها يف تعزيز القيم 

الوطنية وحفظ األمن الفكري دراسة تربوية«، وأختذت يف بثي املنهج التايل:
عزوت اآليت القرآنية إىل مضاهنا وذكرت إسم السورة ورقم اآليه .

خرجت لألحاديث الوارده يف البحث بيث كتبت اسم الكتاب )ورقم احلديث 
– اجلزء/ الصفحه( .

أكتفيت بذكر بيانت الكتاب كاملة يف املراجع، لذا مل أكتب بيانت املرجع عند 
أول وروده حىت ال أثقل اهلوامش. 

اعتمدت التلخيص يف املنت واهلامش، لئال يثقل على القارئ.
بينت املصطلحات واملفاهيم األساسية يف البحث ابللغه واإلصطالح ابلرجوع اىل 

كتب املعان.
عزوت أقوال السلف إىل مظاهنا.

وجعلت خطيت يف البحث كالتايل:املقدمة والتمهيد وثالثة مباحث :
التمهيد: وحيتوي على :

 أواًل: التعريف مبصطلحات البحث.
اثنياً: أمهية احلسبة وأثرها يف تعزيز القيم الوطنية وحفظ األمن الفكري

املبحث األول:دور احلسبة يف تعزيز القيم الوطنية واألمن الفكري.
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املبحث الثاين: املقومات الرتبوية للحسبة وأثرها يف  تعزز القيم الوطنية واألمن 
الفكري 

املبحث الثالث: التطبيقات الرتبوية للحسبة ودورها يف تعزيز القيم الوطنية واألمن 
الفكري .
اخلامتة

وحتتوي على:
أواًل: التنتائج،

اثنياً: التوصيات.مث فهرست املراجع مث فهرست املواضيع.



الحسبة ودورها في تعزيز القيم الوطنية وحفظ األمن الفكري دراسة تربوية 250

التمهيد

أعمل  ِفيَما  َوَأْسَتِعيُنُه  حتصى،  ال  نعم  من  أَنـَْعَم،علينا  َما  َعَلى  تعاىل  اللََّ  َأمْحَُد 
ُ َوْحَدُه، اَل َشرِيَك َلُه العظيم األَعلى، َوَأْشَهُد َأنَّ  وأسعى، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَلَه إاَل اللَّ
ُ وَسلََّم َعَلْيِه، َوَعَلى آلِِه، َوْصحِبِه. َوبـَْعُد: حُمَمًَّدا َعْبُدُه، َوَرُسولُُه النَِّبُّ األتقى، َصلَّى اللَّ
القيم  تعزيز  يف  وأثرها  للحسبة  الرتبوية  املقومات  إبراز  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
الوطنية واألمن الفكري، و أتصيل التطبيقات الرتبوية للحسبة، وبيان دورها يف تعزيز 

القيم الوطنية واألمن الفكري.
أواًل:التعريف مبصطلحات البحث

احلسبة : 
يف اللغة: »احِلْسَبة« بكسر احلاء و«االحتساب« مرتادفان, ومها مصدر للفعل 
»احتسب«  مبعىن طلب األجر من هللا.، تقول: فعلته حسبة وهو طلب األجر كما 
يف احلديث:) من صام رمضان إميانً واحتساابً (. أي طلب األجر من هللا تعاىل، 
ابًنا  األجر، واحتسب فالن  احلسبة ابلكسر وهو  احتسااًب، واالسم  فيه  واحتسب 
له أو ابنة له إذا مات وهو كبري، وافرتط فرطًا إذا مات له ولد صغري مل يبلغ احللم, 
على  بصربه  األجر  احتسب  أي:  فاحتسبه((  ولًدا  له  مات  ))من  احلديث:  ويف 
مصيبته به، واحتسب بكذا أجرًا عند هللا . واحلسبة اسم من االحتساب كالعدة 
ينوي  ملن  قيل  وإمنا  العد،  من  احلسب كاالعتداد  من  واالحتساب  االعتداد،  من 
بعمله وجه هللا احتسبه؛ ألنه حينئذ يعتد عمله، فجعل يف حال مباشرة الفعل كأنه 
معتد به،قال الزهري: »وإمنا مسي احلساب يف املعامالت حساابً ألنه يُعلم به ما فيه 
أيضاً  املقدار وال نقصان ، واملعدود حمسوب وحسب  فيه زيدة على  ليس  كفاية 
وهو فعل مبعىن مفعول ومنه قوهلم ليكن عملك بسب ذلك أي على قدره وعدده، 
وقال الكسائي:ما أدري ما حسب حديثك أي ما قدره. واالحتساب يف األعمال 
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الصاحلات، وعند املكروهات هو البدار إىل طلب األجر وحتصيله ابلتسليم والصرب، 
أو ابستعمال أنواع الرب، والقيام هبا على الوجه املرسوم فيها؛ طلًبا للثواب املرجوهِّ منها 
» )1(، ويف حديث عمر -رضي هللا عنه-: »أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من 
احتسب عمله ُكتب له أجر عمله وأجر حسبته«)2(، ويتحسب ويف حديث بعض 
الغزوات أهنم كانوا يتحسبون األخبارأي يطلبوهنا، وأحتسب فالن على فالن أنكر 

عليه قبيح عمله وقد مسهّت حسيباً وحسيباً )3(.
احلسبة : احلساب ويقال : فالٌن حسن احلسبة يف األمر : وحيسن تدبريه، وفعله 
حسبة: مدخراً أجره عند هللا، و احلسبة : منصب كان يتواله يف الدول اإلسالمية 

رئيٌس يشرف على الشؤون العامة، من مراقبة األسعار ورعاية اآلداب)4(.
وقد خلصت مما سبق من التعاريف اللغوية للحسبة ـ بكسر احلاء ـ عدد من املعان 

منها:
مصدر للفعل »احتسب«  مبعىن طلب األجر من هللا ، تقول: فعلته حسبة وهو 

طلب األجر من هللا.
اإلخالص يف العمل هلل تعاىل وحدة، وال يريد جزاء من البشر، بل يطلب أجره 

من هللا تعاىل.
الصرب على املصائب رجاءا ملا عند هللا من األجر.

املبادرة أبنواع الرب والطاعات، والقيام هبا تقرابً هلل تعاىل وحبا ملا عنده من الثواب .
حسن التدبري، يقال : فالٌن حسن احلسبة يف األمر : وحيسن تدبريه، وفعله.

مقدار الشيء وقدره، فاالحتساب من احلسب كاالعتداد من العد، ومنه قوهلم 
1  ينظر: لسان العرب، مادة ح س ب، فصل احلاء حرف الباء )1/ 1/ 305ـ 308(8.

2  مل أجده مسندا ، وذكره بعضهم كالزخمشري يف كتابه الفائق يف غريب احلديث )282/1( ، وأبو العباس احللب يف 
كتابه عمدة احلفاظ ) 403/1( ، وأبو السعادات اجلزري يف كتابه النهاية يف غريب احلديث )955/1( ، واحلنفي يف 

كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري )332/2( .
3  ينظر: لسان العرب، مادة ح س ب، فصل احلاء حرف الباء )1/ 1/ 305ـ 308(8.

4  ينظر: املعجم الوسيط )1/ 171(.
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ليكن عملك بسب ذلك أي على قدره وعدده.
الكفاية ، قال الزهري: »وإمنا مسي احلساب يف املعامالت حساابً ألنه يُعلم به 
ما فيه كفاية ليس فيه زيدة على املقدار وال نقصان«، ويت معىن الكفاية أيضاً يف 
لفظ حسب يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف حسبنا هللا أي:« هللا وحده 

كافينا كلَّنا » )1(.
اإلنكار للمنكر، أحتسب فالن على فالن أنكر عليه قبيح عمله.

تطلق احلسبة يف اللغة لتوجيه الناس وتعديل سلوكهم.
املراقبة واملتابعة.

ملتابعة أحوال  الوايل؛  متعينة من  الناس  فئة من  تطلق منذ ظهور اإلسالم على 
الناس وآداهبم يف األسواق وحنوها . 

اصطالحاً:
احلسبة يف اصطالح  الفقهاء : يعرف الشيخ العالمة ابن تيمية احلسبة : أبهنا 
األمر  مهمة  يتوىل  من  بتعيني  مبقتضاها   - احلاكم   - األمر  ويل  يقوم  دينية  والية 
صيانة  فعله،  الناس  أظهر  إذا  املنكر  عن  والنهي  تركه،  الناس  أظهر  إذا  ابملعروف 
الدينية  الناس  ملصاحل  وحتقيقا  الضياع،  من  للدين  االحنراف، ومحاية  من  للمجتمع 

والدنيوية وفقا لشرع هللا تعاىل)2(.
إذا ظهر  املنكر  تركه وهنٌي عن  إذا ظهر  )أمٌر ابملعروف  املاوردي أبهنا:  وعرفها 
هذا  على  واتبعهما  الفراء  يعلى  أبو  القاضي  التعريف  هذا  إىل  وذهب  فعله()3(، 
 التعريف كثرٌي ممن كتب يف احلسبة بعدمها، وزاد عليه الشريازي ، وابن األخوة عبارة 

1  منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية )7/ 204(.
2  احلسبة يف اإلسالم )2/1(.

3  األحكام السلطانية والواليت الدينية )1/ 299(.
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) وإصالح بني الناس ( )1(.
وذكر صاحب كتاب أصول احلسبة يف اإلسالم أن االمام الغزايل اته إىل القول: 
أبن احلسبة شاملة لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، واته مصنفوا العلوم اإلسالمية 
» كشف  يف  التهانوى«   « و   « الظنون  » كشف  »يف  خليفة  حاجي   « مثل 
اصطالحات الفنون« إىل جعلها علما أو إىل اعتبارها نظاما كما اتهت إىل ذلك 

دائرة املعارف اإلسالمية )2(.
واحلسبة علم له أصوله وفروعه، ويندرج ضمن واجب األمر ابملعروف والنهي عن 

املنكر، ومها قوام اجملتمع واستقامته على اهلدى ودين احلق.
ومما سبق من املعان اللغوية واالصطالحية للحسبة ميكن القول أبهنا :

التطبيقي  اجلانب  وهي   ، املسلمة  الدولة  يف  رمسية  وظيفة  على  يطلق  مصطلح 
لفريضة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

ورجال احلسبة: هم رجال خمتصني إلنكار املنكرات الظاهرة ، أي تكون املنكرات 
معلنة وليست خمفية أو مسترتة، متطوعني أو برواتب معلومة من الدولة. 

ومصدرها : هو كتاب هللا تعاىل، وسنة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ، ومصادر 
التشريع األخرى.

الشروط اليت جيب توفرها يف رجال احلسبة:

َلمَّا َكاَنْت احلِْْسَبُة أَْمرًا مبَْعُروٍف، َونـَْهًيا َعْن ُمْنَكٍر، َوِإْصاَلًحا بـنَْيَ النَّاِس، َوَجَب َأْن 
َيُكوَن اْلُمْحَتِسُب متصف بصفات هتيئه ألداء احلسبة يف أرقى صورها كما وصلتنا 

من نبينا وقدوتنا صلى هللا عليه وسلم ، ومن أهم هذه الصفات:
ِبِه،  َيُْمُر  َما  لِيـَْعَلَم  الشَّرِيَعِة،  أبَِْحَكاِم  َعارِفًا  َفِقيًها،  احملتسب  يكون  أن   ، العلم 
َويـَنـَْهى َعْنُه فَِإنَّ احلََْسَن َما َحسََّنُه الشَّرُْع، َواْلَقِبيَح َما قـَبََّحُه الشَّرُْع، َواَل َمْدَخَل لِْلُعُقوِل 

1  ينظر أصول احلسبة يف اإلسالم ) دراسة أتصيلية مقارنة ( )15/1(.
2  أصول احلسبة يف اإلسالم ) دراسة أتصيلية مقارنة ( )15/1(.
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نَِبيهِّه صلى هللا عليه  َوُسنَِّة  ِبِكَتاِب اللَِّ َعزَّ َوَجلَّ،  إاَل  َواْلُمْنَكِر  اْلَمْعُروِف،  َمْعرَِفِة  يف 
وسلم َوُربَّ َجاِهٍل َيْسَتْحِسُن ِبَعْقِلِه َما قـَبََّحُه الشَّرُْع، فـَيـَْرَتِكُب اْلَمْحظُوَر، َوُهَو َغيـُْر 
َعاملٍِ ِبِه، َوهِلََذا اْلَمْعىَن َكاَن طََلُب اْلِعْلِم َفرِيَضًة َعَلى ُكلهّ ُمْسِلٍم، َكَما قَاَل النَِّبُّ صلى 

هللا عليه وسلم )1(.
أن يعمل مبا يعلم، بتطبيق األمر على نفسه أواًل ومن يعول اثنياً ، مث يقوم على 

تطبيقه على اآلخرين.
أن يتحلى احملتسب ابحللم ، و يتصف ابخللق احلسن واحلكمة أثناءعمله ، وأن 

يتثبت قبل اصدار احلكم على احملتسب عليه يف احتسابه 
منهج احلسبة: وهو اتباع احلكمة واملوعظة احلسنة كما هو منهج رسول صلى 
هللا عليه وسلم يف تطبيقه واجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وتغيري املنكر 
أبسلوب يناسب احلال، أو تغيري املكان الذي فيه املنكر، واستمرار مراقبة األسواق 

ومتابعة أحوال أفراد اجملتمع وتوجيههم مبا يتناسب مع املوقف .
اهلدف من احلسبة: 

الناس وسائر سبل  البدع والشركيات، وحتقيق تطبيقه يف حياة  الدين من  محاية 
والعمل  والنبات،  واحليوان  واإلنسان  للبيئة  العامة  الصحة  على  معاشهم،واحملافظة 
على توطيد أمن األوطان، وترابط أفراد اجملتمع،  وحفظ حمارم هللا تعاىل أن تنتهك، 
وصيانة أعراض الناس، واحملافظة على املرافق العامة، ومتابعة سري األسواق وأصحاب 
احلرف والصناعات وإلزامهم بضوابط الشرع من االتقان واجلودة يف أعماهلم، ذلك 
أن الدين اإلسالمي شرع كل ما من شأنه حفظ حلقوق الفرد واجملتمع ، واستقرار 
األمن الفكري ، وغرس القيم الوطنية يف النفوس واألذهان ومها أساس قوة اجملتمع 

املسلم وتنميته.

1  هناية الرتبة يف طلب احلسبة )1/ 67(.
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جماالت احلسبة :

احلسبة هي الفرع التطبيقى املؤسسي لفريضة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ 
النظر  عند  لذا  للحكم،  األساسي  النظام  احلاكم يف  تعيني  وحُتدد جماالهتا حسب 
لتاريخ احلسبة منذ عهد النب صلى هللا عليه وسلم والتابعني إىل عصرن احلايل ، نده 
يتوسع يف جماالهتا حيناً ويضيق أحيانً أخرى، وجماالهتا يف األصل الذي يقوم عليه 
شاملة ومتشعبة يف أمور الدنيا والدين، لتحقيق مصاحل الفرد والبيئة اليت يعيش فيها، 
واستقرار أمن اجملتمع وحفظ حقوقهما، والتعاون مع  الوزارات واملؤسسات كوزارة 
التعليم ووزارة التجارة ووزارة الصحة ومؤسسات وزارة الشؤون االجتماعية، وغريها 

من املؤسسات اليت يقوم عليها اجملتمع.
وال يغين عنهم وجود الشُّرط ألن الشرطة ال يقومون إبنكار املنكرات والقضاء 
عليها، بل هم جهة تنفيذية ينفذون األحكام وحيمون الطرق ، ويفضهّون النزاعات 
وغريها من األعمال املتعلقة ابلنظام الداخلي للدولة، بينما رجال احلسبة يمرون بكل 
ما أمر هللا به ورسوله صلى هللا عليه وسلم ، ويلزمون الناس ابلواجب،  وفيه وظيفة 
دعوية لنشر الوعي الديين، وتثقيف الناس مبا جيب عليهم تاه تعاملهم مع خالقهم 
يف أداء الشعائر التعبدية، وتاه أنفسهم واآلخرين من أفراد جمتمعهم،  ويكون ذلك 
بسن التعامل معهم والنصح هلم. وأيضاً هلم مهمة وقائية وعالجية، فيتدخلون ملنع 
أسباب الوقوع يف احملرمات كمراقبة املعارض، وحمالت حياكة املالبس النسائية، أو 
الغش يف املبيعات كمراقبة املساخل ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح. وينهون عما 

هنى عنه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ومن أمثلة هذه املنكرات )1(:
1- االختالط والتربج احملرمني شرعاً .

2- تشبه أحد اجلنسني ابآلخر .
3- تعرض الرجال للنساء ابلقول أو ابلفعل .

1  جملة احلسبة العدد/39 ،) 2017-1997 (.
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4- اجلهر ابأللفاظ املخلة ابحلياء ، أو املنافية لآلداب .
من  ابلقرب  ذلك  ماثل  وما  املسجالت  أو   ، التلفزيون  أو   ، املذيع  تشغيل   -5

املساجد أو على أي حنو يشوش على املصلني .
6-إظهار غري املسلمني ملعتقداهتم ، أو شعائر مللهم ، أو إظهارهم عدم االحرتام 

لشعائر اإلسالم وأحكامه .
7- عرض ، أو بيع الصور ، والكتب ، أو التسجيالت املرئية ، أو الصوتية ، املنافية 

لآلداب الشرعية ، أو املخالفة للعقيدة اإلسالمية اشرتاكاً مع اجلهات املعنية .
8- عرض الصور اجملسمة ، أو اخلليعة ، أو شعارات امللل غري اإلسالمية كالصليب، 

أو نمة داوود ، أو صور بوذا ، أو ما ماثل ذلك .
9- صنع املسكرات أو تروجيها ، أو تعاطيها اشرتاكاً مع اجلهات املعنية .

10- منع دواعي ارتكاب الفواحش »مثل الزن واللواط والقمار« أو إدارة البيوت ، 
أو األماكن الرتكاب املنكرات ، والفواحش .

11- البدع الظاهرة كتعظيم بعض األوقات ، أو األماكن غري املنصوص عليها شرعاً 
، أو االحتفال ابألعياد ، واملناسبات البدعية غري اإلسالمية .

12-أعمال السحر والشعوذة ، والدجل ، ألكل أموال الناس ابلباطل .
13- تطفيف املوازين واملكاييل .

أركان احلسبة )1(:

1( حُمتسب      2( حُمتَسب عليه      3( حُمتَسب فيه      4( احتساب
1.  احملتِسب : اسم فاعل من احتسب، ويقصد به القائم ابحلسبة.

2.  احملَتسب عليه: وهو من تقع عليه احلسبة أبمره ابملعروف أو هنيه عن املنكر.
3.  احملَتسب فيه: وهو املعروف الذي يؤمر به، أو املنكر الذي يُنهى عنه.

1  ينظر: كتاب إحياء علوم الدين، كتاب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر )312/2( .
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4.  احملتسب به: واملراد به الوسيلة اليت حيتسب هبا احملتسب على الناس، وقد يشار 
إليها يف كتب احلسبة مبراتب االحتساب.

تعريف القيم الوطنية :

تعريف القيم:
أ. املفهوم اللغوي)1(:

لفظ قيم و قيمة مرتبط مبادة »قـََوَم« اليت استعملت يف اللغة إلفادة عدة معان 
منها:

قيمة الشيء ومثنه؛ القيم: مجع قيمة ، فعله يـَُقيهُّم و ماضيها » قـَيََّم  « فالقيمة مثن   .1
الشيء ابلتقومي. وأصله الواو ألنه يقوم مقام الشيء تقول تقاوموه فيما بينهم . 

وما له قيمة إذا مل يدم على شيء .
2.  القيام: العزم ومنه قوله تعاىل:﴿ . ِإْذ قَاُموا فـََقاُلوا َربُـَّنا َربُّ السََّماَواِت َواأَلْرِض 

..﴾ )الكهف: 14( أي عزموا فقالوا. 
قيهّم:اإلشراف واحملافظة واإلصالح ، قيم على األمر : الذي يتواله ويشرف عليه   .3
َعَلى  قـَوَّاُموَن  الرهَِّجاُل  تعاىل: ﴿  قوله  ،  ومنه   املكتبة  قيم   ، الوقف  قيم  مثل: 

النهَّساء﴾، ) النساء: 34(، قـَيهُّم املرأة: زوجها الذي يقوم أبمرها. 
وقوله تعاىل: ﴿...ِإال َما ُدْمَت َعَلْيِه قَاِئًما...﴾، )آل عمران: 75 ( ، أي مالزما  

وحمافظا. 
الوقوف و الثبات والدوام واالستمرار. و منه قوله تعاىل: ﴿ ... َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم   .4

قَاُموا ...﴾، )البقرة: 19(،  أي وقفوا و ثبتوا يف مكاهنم.  
القائم ابلدين: املستمسك به الثابت عليه. و كل من ثبت على شيء فهو قائم عليه، 

والقائم يف امللك احلافظ له. أقام الشيء : أدامه. وماء قائم أي دائم.

1  ينظر : ـالقاموس احمليط ، مادة )قوم(، ولسان العرب مادة ) قوم(، والصحاح يف اللغة ، مادة )قوم(.
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يُن  الدهِّ ِلَك  ...ذَٰ  ﴿ تعاىل:  قوله  ومنه   ، املستقيم  الَقيهُّم:  واالعتدال؛  االستقامة   .5
اْلَقيهُّم...﴾، )الروم: 29 (، أي املستقيم الذي ال َزْيغ فيه وال َمْيل عن احلق ، 
وقـَيهُّم األمر: ُمِقيمُه. وأمٌر قـَيهٌّم: ُمْستِقيم. ويف احلديث: أاتن َمَلك فقال: أَنت قـَُثٌم 
وُخُلُقَك قـَيهّم أي ُمْسَتِقيم حَسن. ويف احلديث: ذلك الدين الَقيهُّم ، وقوله تعاىل: 
﴿   ...و ذلك دين القيمة﴾ ، )البينة: 5 ( ؛ َأي دين األُمِة القيهّمة ابحلق، وجيوز 
َأن يكن دين املِلة املستقيمة؛ قال اجلوهري: إمنا أَنثه ألَنه أَراد املِلة احلنيفية. و قوله 
تعاىل : ﴿ ِفيَها ُكُتٌب قـَيهَّمٌة﴾، )البينة: 3(، أي مستقيمة تُبنيهّ احلقهّ من الباطل 
على اْسِتواء وبـُْرهان.  يقال استقام له األمر. ومنه قوله تعاىل: ﴿...فَاْسَتِقيُموا 

ِإلَْيِه...﴾، )فصلت: 6(؛ أي يف التوجه إليه دون غريه.  
املقام واملقامة: املكان الذي تقيم فيه   .  .6

ِلَك قـََواًما﴾ ، )الفرقان: 67(  الَقَوام: العدل و منه قوله تعاىل: ﴿...وََكاَن بـنَْيَ ذَٰ  .7
وقوام الرجل أيضا قامته وحسن طوله. 

نظام األمر وعماده؛ ِقوام األمر: نظامه و عماده و ِمالُكه الذي يقوم به و منه   .8
ُ َلُكْم ِقَياًما ...﴾، )النساء: 5( أي هبا  قوله تعاىل: ﴿ ...أمواَلُكُم الَّيِت َجَعَل اللَّ

تقوم أموركم.
ِلَك قـََواًما﴾ ، )الفرقان: 67(  الَقَوام: العدل و منه قوله تعاىل: ﴿...وََكاَن بـنَْيَ ذَٰ  .9

وقوام الرجل أيضا قامته وحسن طوله. 
ويتضح مما سبق من املعان اللغوية للفظ قيم تعدد معانيها حسب صرف الكلمة 
من  له قيمة ومثن وأيضاً  القيم هو كل ما  للفظ  املعان  اقرب هذه  وفعلها ، ولعل 
الثبات والدوام واالستمرار على الشيء.وإذا اطلقت كلمة القيم يراد هبا غالباً القيم 

األخالقية وهي اليت تتصف ابلثبات واالستمرارية .
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تعريف الِقَيِم يف االصطالح:

واستنادا إىل ما سبق بيانه من املعان اللغوية للفظ القيم ميكن استنتاج املفهوم 
املثالية،  األخالقية  الصفات  و  املبادئ  وهي  ِقيمٍة،  أبهنا: مجُع  للِقَيم  االصطالحي 
واجملتمع،  ابلفرد  وترقى  وتسمو   ، وتوجهه  السلوك  تفسر  واليت  واملستمرة،  الثابتة 

وبدوهنا يفقد كاًل منهما قيمته ومكانته . 
مثل قيمة الصدق ، واحلق ،  والرب، واإلتقان ، واجلودة، الوفاء، التعاون على الرب، 
التقوى، العدل، الصدقة، الكسب احلالل، واالنفاق يف حالل، اإلشراف واحملافظة، 
الرمحة،  واجملتمعات،  الفرد  مستوى  على  الذات  واالكتفاء  العمل  قيمة  اإلصالح، 

والرفق، النزاهة، األسرة ، الوطن.

تعريف الوطنيَّة: 

توجهات  تعاريفه حسب  تتعدد  اليت  املصطلحات  من  الوطنية كغريه  مصطلٌح 
املفكرين والرتبويني ومن هذه املصطلحات :

األفراِد  ِقَبِل  من  الوطِن  تاَه  اإلجيابيَِّة  املواقِف  على  للدهِّاللة  ُيستعمل  مصطلٌح 
واجلماعاِت)1(. 

ذكر احلقيل أن الوطنية هي: تلك العاطفة القوية اليت حيس هبا املواطن حنو وطنه 
العزيز، وتلك الرابطة الروحية املتينة اليت تشده إليه)2(.  

وتشتمل الوطنية على معايريمهمة تتمثل يف حمبة الفرد لوطنه، وتفاعله مع مجيع 
أفراد جمتمعه، وعلى رأسهم العلماء ووالة األمر، وااللتفاف حوهلم، ويعد هذا جزًءا 

مهًما يف حتقيق تاسك اجملتمع وتقوية أواصر األلفة بني أفراده. 
 وبذلك ميكن أن نعرف الوطنية أبهنا: شعور اإلنسان ابالنتماء لوطنه ، ويتمثل 
1  محلة وطننا أمانة ، على الرابط: WatanunaAmanah، املوقع الرمسي للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد2017 – 

https://www.nazaha.gov.sa 1439، أتسست عام  ، الشبكة االلكتونية للموقع
2  الوطنية ومتطلباهتا يف ضوء تعاليم اإلسالم )1/ 30(.
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يف حب اإلنسان لوطنه، وتعلق قلبه أبرضه، واحساسه ابملسؤولية تاهه.

الِقَيُم الوطنيَُّة:

اليت  األرِض  إىل  داللٍة  واجتماعيٍَّة يف  دينيٍَّة واترخييٍَّة  ِقَيٍم  : جمموعُة  ُعرهّفت أبهنا 
احلاكِم  بني  املشرتكِة  األمانِة  على  تؤكهِّد  معاً،  واجملتمَع  واإلنساَن  الِقَيَم  احتضنِت 
واملسؤوِل واملواطِن يف احلفاِظ على الوطِن، وتعاضُد وتعاوُن وتواصُل اجلميِع يف القياِم 

أبمِنه وحراسِة ِقَيِمِه اإلسالميَِّة واالجتماعيَِّة ومكتسباتِه احلضاريَِّة)1(. 
للقيم  األخرى  التعاريف  أيضاً  و  الوطنية  القيم  تعريف  من  سبق  ما  على  وبناًء 
وللوطنية كاًل على حدة ، فعند تركيبهما كمصطلح للقيم الوطنية ميكن  دجمهما يف 
مفهوم واحد وهو: املبادئ األخالقية اليت تعزز حب اإلنسان لوطنه وتعكس مدى 
تعلقه به وقوة شعوره ابإلنتماء إليه ، وتزيده قدرة على حتمل مسؤلياته تاهه، فهي 

تضبط غريزة حب األوطان، وتوجهها الوجه اإلجيابية السليمة.

األمن الفكري: 

يعريف األمن يف اللغة أبنه ضد اخلوف أِمَن أِمَن أِمَن أْمناً ، وأََمانً ، وأمانة ، وأََمًنا 
، وِإْمناً ، وأََمَنًة : اطمَأنَّ َومل خَيَْف، فهو آِمٌن، وأَِمٌن، وأِمنٌي، يقال: لك اأَلماُن: أى 
، ومنه  قوله تعاىل: ﴿الَِّذيَن  قد آمنـُْتك، وأِمَن البلُد: اْطَمَأنَّ فيه َأهُله، وأِمَن الشرَّ
آَمُنوا َوملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهم ِبظُْلٍم أُولَِٰئَك هَلُُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدوَن﴾ )األنعام: 82(، أْي 
َهُؤالِء الَِّذيَن َأْخَلُصوا اْلِعَباَدة للَِِّ َوْحده ال َشرِيك َلُه َوملَْ ُيْشرُِكوا ِبِه َشيـًْئا ُهْم اآلِمُنوَن 
ثـََنا  ثـََنا حُمَمَّد ْبن َبشَّار َحدَّ نـَْيا َواآلِخَرة. قَاَل اْلُبَخارِيهّ َحدَّ يـَْوم اْلِقَياَمة اْلُمْهَتُدوَن يف الدُّ
اِْبن َأِب َعِديهّ َعْن ُشْعَبة َعْن ُسَلْيَمان َعْن ِإبـْرَاِهيم َعْن َعْلَقَمة َعْن َعْبد اللَّ قَاَل َلمَّا 
نـََزَلْت » َوملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهنْم ِبظُْلٍم » قَاَل َأْصَحابه َوأَيهـَّنا ملَْ َيْظِلم نـَْفسه ؟ فـَنـََزَلْت« ِإنَّ 

1  لسان العرب )1/ 164(.
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ثـََنا اأَلْعَمش َعْن ِإبـْرَاِهيم  ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَة َحدَّ الشهّْرك َلظُْلم َعِظيم » َوقَاَل اإِلَمام َأمْحَد َحدَّ
َعْن َعْلَقَمة َعْن َعْبد اللَّ قَاَل َلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اآليَة » الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهنْم 
ِبظُْلٍم » َشقَّ َذِلَك َعَلى النَّاس فـََقاُلوا َي َرُسول اللَّ أَيهـَّنا ملَْ َيْظِلم نـَْفسه ؟ قَاَل ِإنَُّه لَْيَس 
الَِّذي تـَْعُنوَن أملَْ َتْسَمُعوا َما قَاَل اْلَعْبد الصَّاِلح«َي بـيَُنهّ ال ُتْشرِك ابَِللَِّ ِإنَّ الشهّْرك َلظُْلم 

َا ُهَو الشهّْرك » )1(.   َعِظيم«ِإمنَّ
وتعريف الفكر يف اللغة )2(: كما جاء يف املعجم الوسيط هو اعمال العقل يف 
املعلوم للوصول إىل معرفة جمهول.ويعين أيضاً يف معجم  لسان العرب، الَفْكُر والِفْكُر 

ومجعه أفكار أي : ِإعمال اخلاطر يف الشيء .و النظر ُوالرويهّة.
ومن اجلانب االصطالحي عرفها نصري أبنه: »النشاط والتدابري املشرتكة بني الدولة 
واجملتمع، لتجنب األفراد واجلماعات شوائب عقدية، أو فكرية أو نفسية، تكون سبباً 

يف احنراف السلوك واألفكارعن جادة الصواب، أو سبباً، لليقاع يف املهالك«)3(.
كما عرف املالكي األمن الفكري أبنه: »سالمة فكر اإلنسان من االحنراف أو 
اخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية ، والسياسية ، واالجتماعية؛ 
مما يؤدي إىل حفظ النظام العام ، وحتقيق األمن والطمأنينة، واالستقرار يف احلياة 

السياسية ، واالجتماعية ، واالقتصادية وغريها من مقومات األمن الوطين«)4(.
االصطالحية  والتعاريف  الفكر  ولفظ  األمن  للفظ  اللغوية  املعان  خالل  فمن 

األخرى ميكن أن نعرف 
األمن الفكري أبنه: درجة عالية من الوعي وفهم احلقائق، واستقرارها يف العقل 
االحنرافات  ضد  مناعتها  فتقوى  النفس،  ،وتطمئن  السلوك  يستقيم  حىت  والقلب 
ويعطل  العقل  يفسد  ما  وكل  املعلوماتية  والسيطرة  املضللة  واألكاذيب  العقائدية 

1  تفسري القرآن العظيم )سورة األنعام آية 82( )158/2(.
2  ينظر: لسان العرب مادة ) فكر( )65/5( ، واملعجم الوسيط )مادة : فكر( )698/2(.

3  األمن والتنمية )1/ 12(. 
4  حنو بناء اسرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب )1/ 49(.
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عمله)1(.
واملقصود من عنوان البحث: احلسبة ودورها يف تعزيز القيم الوطنية وحفظ األمن 
الفكري : هو دراسة اجلانب الرتبوي للحسبة واليت هبا يتحقق غرس القيم الوطنية 
نرية  بصرية  الفرد  يكتسب  هبا  اليت  اإلسالمية  املعتقدات  على  واحلفاظ  وتنميتها، 
ونفس مطمئنة ، فال يضرها من خالفها ، وينعكس ذلك على سلوكه تاه جمتمعه 

ووطنه، ويصبح حمصناً ضد األفكارواملعتقدات واإلشاعات والشبهات اهلدامة.
وما ذلك إال ألن احلِْْسَبُة ُشرَِعْت َطرِيًقا ِلِلْرَشاِد َواهلَِْدايَِة َوالتَـّْوِجيِه إىَل َما ِفيِه اخْلَيـُْر 
َوَمْنُع الضََّرِر. ويظهر ذلك من مشول جماالت احلسبة اليت حترص على حفظ حقوق 

الفرد واجلماعة، وهتدف إىل خدمة الدين والوطن.

اثنيًا: أمهية احلسبة وأثرها يف تعزيز القيم الوطنية وحفظ األمن الفكري

تستمد احلسبة أمهيتها من األصول اإلسالمية ومصادرها التشريعة اليت أوجبت 
على كل مسلم ابلغ عاقل أن يمر ابملعروف وينهى عن املنكر حسب قدرته وعلمه، 
قال هللا تعاىل: ﴿ َوْلَتُكن مهّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َوَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن 
اْلُمنَكِر َوأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ ، )عمران :104(، وقال رسول هللا صلى هللا عليه 
ُْه بَِيِدِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه  وسلم: )َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريهّ

َوَذِلَك َأْضَعُف اإِلميَاِن( إسناده صحيح على شرط الشيخني  )2(. 
واحلسبة مبعناها العام وهو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ويشمل أربعة مفاهيم 

أساسية، وهي: )املعروف، واألمر به، واملنكر، والنهي عنه ( ويقصد هبا التايل:
املعروف: هو كل ما حسهّنه شرٌع وعقٌل، من حقوق هللا، وحقوق الناس من قول 
أو فعل، كما قال البغوي يف تفسريه لسورة النساء يف اآلية 114، لكلمة  )معروف( 

1  حماضرات يف الرتبية الوطنية )1/ 77(.
2  اصحيح مسلم ) 186-50/1 ( و خمتصر صحيح مسلم )34- 16/1( وسنن إبن ماجه )145/5-4013( 

ومسند أمحد )10/3-11088(.
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أي : بطاعة هللا وما يعرفه الشرع ، وأعمال الرب كلها معروف ، ألن العقول تعرفها)1(. 
املعاهد  وإقامة  واملساكني،  الفقراء  مساعدة  و  والصدقة  والصيام  الصالة  مثل: 

واملالجئ واملستشفيات ونصرة املظلوم... إىل غريه.
ويقول ابن منظور يف لسان العرب: وقد تكرر ذكر املعروف يف احلديث، وهو 
اسٌم جامٌع لكل ما عرف من طاعة هللا والتقرب إليه واإلحسان إىل الناس، وكل ما 
ندب إليه الشرع،وحث عليه ، واملنكر ضد املعروف، وهو كل ما قبهّحه الشرع وحرهّمه 

وكرهه فهو منكر)2(.  
وقال اجلصاص : وَُكلُّ َأْعَماِل اْلربهّ َمْعُروٌف الْعرتَاِف اْلُعُقوِل هِبَا أَلنَّ اْلُعُقوَل تـَْعرَتُِف 
اِبحلَْقهّ ِمْن ِجَهِة إقـْرَارَِها ِبِه َواْلِتزَاِمَها َلُه َوتـُْنِكُر اْلَباِطَل ِمْن ِجَهِة َزْجرَِها َعْنُه َوتـَبـَرهِّيَها ِمْنُه 
يِن يـَْعرُِفوَن اخْلَيـَْر  َوِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى مَسَّى َأْعَماَل اْلربهّ َمْعُروفًا َوُهَو َأنَّ َأْهَل اْلَفْضِل َوالدهِّ
ُه َوِعْلِمِهْم ِبِه َوال يـَْعرُِفوَن الشَّرَّ مبِْثِل َمْعرِفَِتِهْم اِبخلَْرْيِ ألَنَـُّهْم ال ُيالِبُسونَُه  ِلُمالَبَسِتِهْم إيَّ

َوال يـَْعَلُموَن ِبِه َفَسمَّى َأْعَماَل اْلربهّ َمْعُروفًا َوالشَّرَّ ُمْنَكرًا)3(.
األمر ابملعروف: هو احلث على فعل األوامر الشرعية واملندوبة الرتغيب فيها .

املنكر: احملرمات وهو كل ما هنى الشرع عنه وحذر من الوقوع فيه، أواالقرتاب 
منه. 

النهي عن املنكر: هومنع ارتكاب احملرمات والوعظ ملرتكبيها والتحذير من الوقوع 
ابألمر  »املراد  اهليثمي:  حجر  ابن  قال  ، كما  االستطاعة  حسب  وتغيريها  فيها، 

ابملعروف والنهي عن املنكر، األمر بواجب الشرع، والنهي عن حمرماته«)4(.
واحلسبة ابلغة األمهية يف تعزيز القيم الوطنية وحفظ األمن الفكري ويظهر ذلك 

فيما يلي:

1  تفسير البغوي )سورة النساء آية 114(، )1/ 97(.
2  بنظر: لسان العرب )10/ 112(، وخمتار الصحاح ابب العني )ع ر ف/ 206ـ 207(.

3  اجلصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي)تويف: 370هـ(، يف أحكام القرآن )3/ 265(. 
4  الزواجر عن اقرتاف الكبائر )146/2( .
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أن اإلسالم أوجبها على مجيع أتباعه من املكلفني كاًل حسب استطاعته روى االمام 
مسلم يف صحيحه عن أب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :« من 
رأى منكم منكرا فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه ، وذلك 
 أضعف اإلميان » ، قال النووي يف شرح صحيح مسلم : وأما قوله صلى هللا عليه وسلم: 
) فليغريه ( فهو أمر إجياب إبمجاع األمة . وقد تطابق على وجوب األمر ابملعروف 
اليت هي  النصيحة  أيضا من  الكتاب والسنة وإمجاع األمة وهو  املنكر  والنهي عن 
الدين . ومل خيالف يف ذلك إال بعض الرافضة ، وال يعتد خبالفهم كما قال اإلمام أبو 
املعايل إمام احلرمني : ال يكرتث خبالفهم يف هذا ، فقد أمجع املسلمون عليه قبل أن 
ينبغ هؤالء . ووجوبه ابلشرع ال ابلعقل خالفا للمعتزلة . وأما قول هللا عز وجل : 
عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم فليس خمالفا ملا ذكرنه ألن املذهب 
الصحيح عند احملققني يف معىن اآلية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فال يضركم تقصري 
غريكم مثل قوله تعاىل : ﴿وال تزر وازرة وزر أخرى﴾ وإذا كان كذلك فمما كلف به 
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، فإذا فعله ومل ميتثل املخاطب فال عتب بعد ذلك 
على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإمنا عليه األمر والنهي ال القبول . وهللا أعلم)1( . 
ومل خيتلف العلماء يف وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، وإمنا اختلفوا 
هل وجوبه عيين على كل أحد ، أم كفائي جيب على البعض دون الكل 0 واجلميع 

متفق على أنه إن مل يقم أحد به فاجلميع آمثون0
النووي أن األصل يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أنه فرض كفاية  وذكر 
ويتعني أبمرين : قد يتعني كما إذا كان يف موضع ال يعلم به إال هو ، أو ال يتمكن 
من إزالته إال هو ، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غالمه على منكر أو تقصري يف 

املعروف)2(.

1  شرح صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب بيان أن النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص )206ـ 207(. 
2  شرح صحيح مسلم ، كتاب اإلميان، ابب بيان أن النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص ) 23/2(.
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على  دينياً  واجباً  ذلك  جعل  تعاىل  هللا  أن  العلماء  وأقوال  األدلة  من  ويتضح 
مستويني ابلنسبة لألفراد واجب عيين وابلنسبة جلماعة املسلمني فرض كفاية إذا قام 
الباقني لذا تعترب والية دينية ملزمة على والة املسلمني  هبا البعض سقط اإلمث عن 
بتعيني فئة تقوم هبذا العمل واألدلة على وجوهبا على مستوى الفرد واجلماعة التايل:

أ. مستوى األفراد: جيب على كل فرد من أفراد اجملتمع بسب موقعه وقدرته، 
قال صلى هللا عليه وسلم: )من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن يستطع فبلسانه 

فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان()1( .

اتفقت األمة كلها على وجوب األمر ابملعروف والنهي عن  ابن حزم : )  قال 
املنكر، بال خالف من أحد منهم ()2(. 

فجعل اإلسالم من كل فرد جنديً واقياً وحامياً، على نفسه ومن يعول ممن هم 
ْعُت  يـَُقوُل: مسَِ ُعَمَر  ْبَن  اللَِّ  َعْبَد  البخاري يف صحيحه عن  اإلمام  حتت يده روى 
َرُسوَل اللَِّ صلى هللا عليه وسلم يـَُقوُل:) ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه اإِلَماُم 
رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل رَاٍع يف َأْهِلِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة يف 
بـَْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواخْلَاِدُم رَاٍع يف َماِل َسيهِّدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه قَاَل 
َوَحِسْبُت َأْن َقْد قَاَل َوالرَُّجُل رَاٍع يف َماِل أَبِيِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه وَُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل 

َعْن َرِعيَِّتِه()3(.

ب. مستوى اجلماعات: مل يرتك اإلسالم الباب مفتوح على مصراعية دون ضوابط 
شرعية؛ إمنا الزم والة األمر بتعيني جمموعة من أفراد اجملتمع بشأن األمر ابملعروف 
والنهي عن املنكرات الظاهرة، لتصحيح مسار اجملتمع ومتابعه تطبيق األنظمة اليت 
يتحقق هبا مصاحلهم، فضبط ذلك بنظام قائم بذاته حتت مسمى احلسبة يقوم عليها 

1  اجلامع الصحيح رقم احلديث ) 186(.
2  الفصل يف امللل واألهواء والنحل ) 171/4(.

3  صحيح البخاري رقم احلديث) 853(.
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أشخاص خيتارون هلا اختياراً دقيقاً وفق شروط واضحة، ويتم اإلشراف عليهم من قبل 
الدولة ويعطى للقائمني عليها صالحيات يف تغيري املنكرات وعالجها بلم وحكمة 
قَاَل تعاىل : ﴿َوْلَتُكن مهّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َوَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن 

اْلُمنَكِر َوأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ )آل عمران: 104(.   

2(  وتربز أمهيته أيضاً يف تعلقه ببين آدم وتوجيههم فيما فيه مصاحلهم، فالناس خلقوا 
بغرائز وشهوات حتركهم لتلبية رغباهتم، فكان البد من ضبطها ومتابعة توجيههم 

وال يكون ذلك إال بتطبيق واجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية - رمحه هللا -: ) األمر والنهي من لوازم وجود بين 
آدم، فمن مل يمر ابملعروف الذي أمر هللا به ورسوله، وينه عن املنكر الذي هنى 
هللا عنه ورسوله، ويُؤمر ابملعروف الذي أمر هللا به.. ورسوله، ويُنهى عن املنكر 
الذي هنى هللا عنه ورسوله، وإال فال بد أن يمر وينهى، ويُؤمر ويُنهى، إما مبا 
يضاد ذلك، وإما مبا يشرتك فيه احلق الذي أنزله هللا ابلباطل الذي مل ينزله هللا، 

وإذا اختذ ذلك دينا: كان مبتدعا ضاال ابطال()1( .
3(  أن موضوع احلسبة يف اإلسالم هو تربية اإلنسان وتعديل سلوكه،فالناس بشر 
يصيبون وخيطؤون وليسوا مالئكة، فأرسل هللا إليهم الرسل وأنزل الكتب، فقام 
األنبياء وأتباعهم بعمل احلسبة خري قيام فكانوا يمرون ابملعروف وينهون عن 
ْرَشاِد َوالتَـّْوِجيِه إىَل َما ِفيِه اخْلَيـُْر َوَمْنُع الضََّرِر وجلب  املنكر، فاحلسبة ُشرَِعْت ِلْلِ
املصاحل ودفع املضار، يف كل ما خيص أمور اإلنسان  كاملعاش وامللبس واملأكل 
وإصالح  وقدراته  انتاجه  وحتسني  فيها  يعيش  اليت  أوالبيئة  واملوطن  واملسكن 
العالقات بني األفراد واجلماعات ، وتنمية سبل معاشهم وادارهتا ابملتابعة والتوجيه 
، ومطالبتهم ابجلودة واالتقان يف اداء عملهم. وتعمل احلسبة على توعية املرئ 

http://www.islamicbook.ws/amma/ :1  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر املوقع الكتاب اإلسالمي
alamr-balmarwf-walnhi-an-almnkr.html
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فيما يهمه من أمور دينه ودنياه ليكون لبنة صاحلة يف وطنه.
ُ إىَل ِعَباِدِه اخْلَيـَْر َوأََمَرُهْم أبَِْن َيْدُعَوا إلَْيِه ، وََكرََّه إلَْيِهْم اْلُمْنَكَر َواْلُفُسوَق  4( َحبََّب اللَّ
َواْلِعْصَياَن َونـََهاُهْم َعْنُه لفوله تعاىل: ﴿َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّ َلْو يُِطيُعُكْم يف 
َكِثرٍي مهَّن اأَلْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللََّ َحبََّب ِإلَْيُكُم اإِلميَاَن َوَزيَـَّنُه يف قـُُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم 

اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُْولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن﴾ )احلجرات:7( 
للعمل  الدفع  أقوى يف  ليكون  والنهي  األمر  اجلهود يف  بتظافر  تعاىل  أََمَر  5( َكَما 
َوالتَـّْقَوى َواَل  اْلربهّ  َعَلى  تـََعاىَل: ﴿َوتـََعاَونُواْ  فـََقاَل  الصاحل أو الرتك للعمل السيئ 
تـََعاَونُواْ َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقواْ اللهَّ ِإنَّ اللهَّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾، ] املائدة::2[ 
اخلري وهناهم عن  أعمال  والرب هي مجيع  َوالتَـّْقَوى   اْلربهّ  َعَلى  اِبلتَـَّعاُوِن  فَأَمَرُهْم 
اْقرتَاِفِه، فيصبح  ليصعب على اآلخرين  الشر والضرر  أمور  َغرْيِِهْم يف  مساعدة 

اجملتمع أكثر أمناً واستقراراً .
6( احلسبة هلا أمهية كربى يف تعزيز قيم املواطنة وحفظ األمن الفكري يف اجملتمع؛ 
لذا جعل اإلسالم هلا نظاماً تقوم عليه بذاهتا ، فسن مبوجبها األحكام الشرعية 
وفرَغ للعمل هبا جمموعة من أفراد اجملتمع يكون عملهم هو متابعة أحوال الناس 
واالطالع على مدى حرصهم على أداء األمانة اليت اُوكلت إليهم من هللا تعاىل، 
يف معامالهتم وأعماهلم، ومقدار تسكهم بتطبيق الشريعة يف مناسكهم  وشعائرهم 
التعبدية ويف تعامالهتم املعيشية،قَاَل تعاىل: ﴿َوْلَتُكن مهّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ 
َوَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ )آل عمران: 
104(. وحىت ال يكون األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وعظياً دون أن تكون 
للقائم به سلطة أو نفوذ فقد خول اإلسالم للمحتسب بعض صالحيات التنفيذ 

فيما يدخل يف مكانته وقدرته.
7( تعدهّ احلسبة التطبيق العملي لتحقيق اخلالفة يف األرض وتعمريها، لذا جعله هللا 
تعاىل واجباً دينياً للدولة املسلمة وأحد أهم ركائزها اليت تقوم عليها، وتستمد هبا 
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قوهتا واستمرارها، قال تعاىل: ﴿الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم يف اأَلْرِض أَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا 
الزََّكاَة َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوللَِِّ َعاِقَبُة األُُموِر ﴾، ]احلج: 41[ .
 8( احلسبة حتفظ أمن الفرد واجملتمع من العقوبة اجلماعية :ألن يف ترك األمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر استحقاق للعنة هللا تعاىل، وإلنزال عقوبته على خلقه وإن كان 
الظلم سواء يف  الظاملني ومينعوهنم من  يد  منهم صاحلون ألهنم مل يخذوا على 
العقيدة كالشرك ابهلل أو يف املعامالت من بيوع وشراء وحنومها ، فحذرهللا تعاىل 
 هذه األمة يف آيت عديدة  عن ترك احلسبة ابلسكوت عن املنكرات قال تعاىل: 
﴿َواتَـُّقوا ِفتـَْنًة ال ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة﴾ ]األنفال: 25[ ، وأيضاً 
الَِّذيَن  لُِعَن  تعاىل: ﴿  قال  والطرد من رمحة هللا  الهّلعن  ؛  اجلماعية  العقوبة  من 
َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا 
يـَْعَتُدوَن * َكانُوا ال يـَتـََناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن ﴾ ، ]املائدة: 
78، 79[ . وصح يف سنن أب داود عن أب بكر قال :« ي أيها الناس إنكم 
تقرؤون هذه اآلية : ﴿ي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل 
إذا اهتديتم﴾ فإن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :« إن الناس إذا 
رأوا منكرا فلم يغريوه يوشك أن يعمهم هللا بعقابه ».  ويف رواية : ما من قوم 
يُعمل فيهم ابملعاصي مث يقدرون أن يغريوا مث ال يغريون إال يوشك هللا أن يعمهم 

بعقاب »)1(.  
أُمٍَّة  َخيـَْر  تعاىل: ﴿ُكنُتْم  قوله  األمم يف  أمتنا أبهنا خري  اتصاف  احلسبة شرط   )9
ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن اِبللهِّ .. ﴾ ،) 
آل عمران:110(، َواْمَتَدَح َمْن يـَُقوُم هِبَا ِمْن األَُمِم وفضلهم َعَلى َغرْيِِهْم  يف قوله 
تعاىل: ﴿لَْيُسواْ َسَواء مهّْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة َقآِئَمٌة يـَتـُْلوَن آَيِت اللهِّ آَنء اللَّْيِل َوُهْم 
َيْسُجُدوَن، يـُْؤِمُنوَن اِبللهِّ َواْليـَْوِم اآلِخِر َوَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر 

1  سنن أب داود رقم احلديث 4338.
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َوُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْرَاِت َوأُْولَِئَك ِمَن الصَّاحِلِنَي﴾، )آل عمران:114ـ113( 
10( احلسبة من أسباب استجابة الدعاء وتركها من أسباب إنزال العقوبة وعدم قبول 
الدعاء، وصح يف سنن الرتمذي عن حذيفة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قال :« والذي نفسي بيده لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن هللا 

أن يبعث عليكم عذااب من عنده مث لتدعنه وال يستجاب لكم ». 
فهو  آدم خطاء  واملعاصي وبين  الذنوب  تكفر هبا  اليت  األعمال  احلسبة من   )11
حيتاج دوماً لألعمال اليت يكفر هبا اخلطاي ففي احلديث الصحيح عن حذيفة 
بن اليمان رضي هللا عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى هللا عليه وسلم يقول:) فتنة 
الرجل يف أهله، وماله، ونفسه، وولده، وجاره، يكفرها الصيام والصالة والصدقة 

واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر()1(.
11( واحلسبة صفة مالزمة للمؤمنني وحتقق فيهم والئهم لبعض وتركها من صفات 
املنافقني ؛ قال تعاىل يف صفات املؤمنني: ﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء 
الزََّكاَة  َويـُْؤتُوَن  الصَّالَة  َويُِقيُموَن  اْلُمْنَكِر  َعِن  َويـَنـَْهْوَن  اِبْلَمْعُروِف  َيُْمُروَن  بـَْعٍض 
ُ ِإنَّ اللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم ﴾)التوبة: 71(،  َويُِطيُعوَن اللََّ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك َسيـَْرمَحُُهُم اللَّ
ففي اآلية ذكر صفات املؤمنني الذين هم أولياء بعض فقدم أول عمل يربز فيهم 
هذه الصفة هو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وقرنه بفريضة الصالة والزكاة 
وما  الذكر  عنهم يف  يقدمه  االقرتان  هذا  ومع  اإلسالم،  أركان  من  ركنان  ومها 
ذلك إال أن املصلحة العامة جلماعة املسلمني هو تطبيق نظام احلسبة يف كل 
 جماالت حياهتم إن أرادوا أمنهم واستمرار تكنهم، قال تعاىل يف صفات املنافقني: 
َعِن  َويـَنـَْهْوَن  اِبْلُمْنَكِر  َيُْمُروَن  بـَْعٍض  ِمْن  بـَْعُضُهْم  َواْلُمَناِفَقاُت  اْلُمَناِفُقوَن   ﴿
اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم َنُسوا اللََّ فـََنِسيـَُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن ﴾، 

1  ينظر: ختريج احلديث، كتاب الزكاة ، )رقم احلديث 1368 (، وكتاب الفنت وأشراط الساعة ) رقم احلديث144 (، 
وكتاب الفنت )رقم احلديث2258 (، ومسند االمام أمحد )رقم احلديث  3955(. 
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)التوبة: 67( .
12( احلسبة هي سفينة النجاة للفرد واجملتمع: جَعَل هللا تعاىل اْلِقَياَم اِبحلسبة َسبـًَبا 
لِلنََّجاِة و دلت األدلة الشرعية من الكتاب والسنة على ذلك كما يف قوله تعاىل: 
يـَنـَْهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذَن الَِّذيَن ظََلُمواْ  َأَنيـَْنا الَِّذيَن  ِبِه  ُرواْ  َما ذُكهِّ ﴿فـََلمَّا َنُسواْ 

ِبَعَذاٍب بَِئيٍس مبَا َكانُواْ يـَْفُسُقوَن﴾ )األعراف:165( .
أما  الشيطان وتفشل مجيع مكائده ومكره،  13( تدفع احلسبة عن اإلنسان أذى 
تركها إبعتبار بعض األمور حرية شخصية وغريها من األعذار، فهي خطوة ِمْن 
ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن اليت تقلهّب األمور، وتعل املعروف منكراً و املنكر معروفاً؛ 
كما جاء يف قوله تعاىل: ﴿َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمن 
َعَلْيُكْم  اللَِّ  َفْضُل  َوَلْوال  َواْلُمنَكِر  اِبْلَفْحَشاء  َيُْمُر  فَِإنَُّه  الشَّْيطَاِن  ُخطَُواِت  يـَتَِّبْع 
يٌع َعِليٌم﴾، ُ مسَِ  َوَرمْحَُتُه َما زََكا ِمنُكم مهّْن َأَحٍد أََبًدا َوَلِكنَّ اللََّ يـُزَكهِّي َمن َيَشاء َواللَّ

) النور:21(.
14( تعترب احلسبة صمام األمان لألمم، لذا شرعها هللا تعاىل يف أمتنا ومجيع األمم 
قبلنا، كما جاء على لسان لقمان وهو يعظ ابنهَ يف قوله تعاىل: ﴿َي بـيَُنَّ أَِقِم 
الصَّالَة َوْأُمْر اِبْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصربْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن 
َعْزِم األُُموِر﴾، )لقمان:17( ، وحذرابلعقاب الشديد ملن يؤذي احملتسب الذي 
يمر ابملعروف والعدل قال تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبَيِت اللهِّ َويـَْقتـُُلوَن النَِّبيهّنَي 
ِبَغرْيِ َحقهّ َويـَْقتـُُلوَن الهِِّذيَن َيُْمُروَن اِبْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فـََبشهّْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم﴾ )آل 

عمران: 21( .
األحداث  بقوة وجودها يف ساحة  احلسبة  تتميز   : واإلصالح  التغيري  15( سرعة 
والتقلبات على مستوى الفرد واجلماعة، فكم من مشكالت مصريية؛ تتعرض 
هلا الفتيات أو الفتيان يعاجلها رجال احلسبة بعقل وروية، وكم من فساد مايل أو 
إداري أو فساد منتج صناعي وحنوه كان لرجال احلسبة دور يف تغيريه وإصالحه 
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ليتمتعوا  هلم،  األمر  والة  أتييد  إىل  بلضافة  األخرى  املؤسسات  مع  ابلتعاون 
بصالحيات تكنهم من أداء دورهم  لتحقيق أمن البالد وتعزيز الوعي الفكري 
واإلستقرار النفسي والنمو اإلقتصادي وهناك دراسات ميدانية تثبت الدور الفعهّال 
االحتساب  بعنوان)الدور  دراسة   : املثال  سبيل  على  احلسبة،  لرجال  واإلجياب 
اململكة  الفساد يف  النزاهة ومكافحة  الفساد يف محاية  الوطنية ملكافحة  للهيئة 
أ.د.  إشراف  احلرب  مسري  بن  موسى  مقدمة  دكتوراه  رسالة  السعودية،  العربية 
 غازي املطريي قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
) 1435ـ 1436هـ(، ودراسة أخرى بعنوان علم احلسبة ومسامهته يف تطوير 
على  املشرف  العيد  قاسم  بن  سليمان  أ.د.  مقدمه  املعاصرة  الرقابة  أنظمة 
كرسي امللك عبدهللا بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاهتا املعاصرة ، جامعة امللك 
سعود،مقدم إىل مؤتر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واملستجدات املعاصرة،  

1433هـ ـ 2012م. 
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املبحث األول

دور احلسبة يف تعزيز القيم الوطنية واألمن الفكري

للمجتمع، من  الفكري  واألمن  الوطنية  القيم  تعزيز  للحسبة دور كبري ومميز يف 
اجلانب النظري التوعوي ،إىل اجلانب العملي التطبيقي ،وكالمها يقوم به احملتسب 

والذي يعترب أحد األركان اليت تقوم عليها احلسبة.
أواًل: اجلانب النظري والتوعوي وأثره يف تعزيز قيم املواطنة وحفظ األمن الفكري:

التطبيقي له ألن به تعرف  النظري للحسبة ال يقل أمهية عن اجلانب   اجلانب 
األوامر والنواهي اليت تقوم عليها أنظمة احلسبة ويتزود هبا احملتسب من فقه احلسبة 
وجماالهتا وأركاهنا ومراتبها وكيف يستطيع احملتسب أن ينجح يف مهام حسبته، ودراسة 
الدراسات  من  غريها  إىل  احملتسب  فيه  يعيش  الذىي  العصر  يتناسب  مبا  تطبيقاهتا 
املتعلقة ابحلسبة وجماالهتا وقد كانت التنظري للحسبة ضمن كتب الفقه واحلديث و 
السري والتاريخ كأحد أبوابه مث أصبح علماً مستقل بذاته وألفت فيه الكتب والرسائل 
العلمية ومن هذه الكتب كتاب شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية،)661-
728هـ( احلسبة يف اإلسالم، بتحقيق سيد بن حممد بن أب سعدة، دار النشر مكتبة 
دار األرقم بريوت، الطبعة األوىل 1983م ، وكتاب حممد بن حممد بن أمحد بن أب 
القربة يف أحكام احلسبة،بتحقيق  معامل  القرشي،)648-729هـ(   بن األخوة  زيد 
وكتاب   ، 1976م  القاهرة  للكتاب،  العامة  املصرية  اهليئة  شعبان،  حممود  حممود 
عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا الشريازي الشافعي، ،هناية الرتبة يف طلب احلسبة، 

بتحقيق ابن بسام احملتسب، مطبعة املعارف، بغداد 1968م.
اثنياً: اجلانب العملي التطبيقي وأثره يف تعزيز قيم املواطنة وحفظ األمن الفكري

أكثر ما يعطي للحسبة دور إجياب يف تعزيز قيم الوطنية وحفظ الدين من الظالل 
والشركيات، وحفظ العقول من االحنرافات والشبهات املضللة ، هو اجلانب التطبيقي 
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امليدان الذي تقوم عليه، فهي تعيش بني أفراد اجملتمع وتتفقد أحواهلم وهبذا  تشمل 
احلسبة يف حقوق هللا وكذلك يف حقوق خلقه العامة واخلاصة، فتقوم ابألمر ابملعروف 
فيما يتعلق بق هللا سبحانه وتعاىل كالتذكري ابلصلوات وهي من أهم الشعائر ولذلك 
من  الصالة  عندي  أمركم  أهم  »إنهّ  هلم:  يقول  والته  إىل  اخلطاب  بن  عمر  أرسل 

حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيهّعها كان ملا سواها أشدهّ إضاعة« .
أما حقوق اخللق العامة واخلاصة فكل ما فيه مصلحة الوطن وقوته واستقرار أمنه 
، وذهب أبو يعلى الفراء ) أن احملتسب يف حقوق اخللق العامة يصلح اآلابر ويهيئ 

السقيا والشرب وحيافظ على املرافق العامة ( .
تعد احلسبة أقوى أدوات اجملتمع يف حتقيق أمنه وجودة خمرجاته يف اجملاالت املختلفة 
، واجلانب امليدان هلا خري دليل على ذلك، وهو متابعة املوظفني يف أداء عملهم 
املختلفة  واملهن  احلرف  واصحاب   ، املطلوبة  ابجلودة  مصانعهم  إنتاج  يف  والصناع 
من قمة اهلرم إىل أسفله فمن أعلى مناصب يف الدولة إىل أقلها شأنً، فجميعهم يف 
ميزان اإلسالم هم خيدمون دينهم وأوطاهنم، ولنا يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وصحابته أسوة حسنة فقد قام هبا خري قيام،  فعن أب هريرة أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم مر على صربة طعام ، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلاًل ، قال : ما 
هذا ي صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يرسول هللا، قال صلى هللا عليه وسلم 
قولته املشهورة : ) أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ، من غش فليس مين ( . 
ومل تتوقف احلسبة يف مسائل البيع والشراء واحلرف الصناعية وجودهتا، بل مشلت 
شؤون اجملتمع مثل الرقابة للوالة والعمال واملوظفني فقد استعمل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم رجاًل على صدقات بين سليم ، يدعي ابن اللتبية ، فلما جاء حاسبه ، 
قال : هذا مالكم وهذا هدية ، فقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم: )فهال جلست 
يف بيت أبيك وأمك ، حىت أتتيك هديتك إن كنت صادقاً( . مث خطب ، فحمد 
هللا وأثىن عليه ، مث قال : ) أما بعد ، فإن أستعمل الرجل منكم على العمل مما والهّن 
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هللا ، فيأت فيقول : هذا مالكم وهذا هدية أهديت يل ، أفال جلس يف بيت أبيه 
وأمه حىت أتتيه هديته ، وهللا ال يخذ أحد منكم شيئاً بغري حقه إال لقى هللا حيمله 
يوم القيامة ، فألعرفن أحداً منكم لقى هللا حيمل بعرياً له رغاء ، أو بقرة هلا خوار ، 
أو شاة تيعر (. مث رفع يده حىت رئي بياض إبطه ، يقول : ) اللهم هل بلغت (  . 
فنجد الرسول صلى هللا عليه وسلم حياسب عمالة، وقد حاسب عاملة الذي واله 
أمر مجع الزكاة ، مث وعظ وخطب فيهم ومل يكتفي بنهيه سراً، بل أعلنها مدويًة هتز 
قلوب املؤمنني، بعظم جرم خيانة األمانة من تويل من أمر املسلمني بشئ ولقي هللا 
وهو خائن هلم فقد هلك  ـ  وقد ثبت يف الصحيحني عن النب صلى هللا عليه وسلم 

أنه قال:  سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله  ...  وبدأ ابإلمام العادل.
ويف الصحيحني أيًضا عن معقل بن يسار رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول: ) ما من عبد يسرتعيه هللا رعية، ميوت يوم ميوت، وهو 

غاش لرعيته إال حرهّم هللا عليه اجلنة(   
وال شك أن اإلمام العادل الرفيق من أفضل الناس؛ ملا يف عدله من النفع العظيم، 
واملصاحل الكثرية للمسلمني وغريهم، وال شك أيًضا أن اإلمام اجلائر من شرهّ الناس؛ 
ملا يف جوره وظلمه من املضار الكثرية على املسلمني، ويف  صحيح مسلم بسنده عن 
عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اللهم من ويل 
من أمر أميت شيًئا فرفق هبم فارفق به، اللهم من ويل من أمر أميت شيًئا فشق عليهم 

فاشقق عليه.
  وهكذا كل من ويل من أمر األمة شيًئا من أمري قرية، أو مدينة أو وزير أو أي 
موظف على شيء من أمور املسلمني، له هذا احلكم، حىت املعلم مع تالميذه و األب 

يف بيته مع أوالده  وزوجه، فالواجب احلذر والنصح وأداء األمانة.
لكي يؤدي احملتسب دوره املوكل إليه على الوجه املطلوب البد أن تتوفر فيه عدة 

شروط.
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شروط احملتسب:
  اإلسالم  ، احلرية ، العقل ، العدل ، القدرة . )1(

والفرائض  ابلعقائد  والعلم  التكليف،  سن  وهو  البلوغ  ذلك  إىل  ويضاف 
وابألوامروالنواهي وابألولويت يف جلب املصاحل ودرء املفاسد.

 وقد حصر بعض الفقهاء وسائل دفع املنكرات يف اآلت)2( :
1- » شرح املنكر للناس  .
2- النهي ابلنصح والوعظ.
3- النهي ابلقول الغليظ .

4- التغيري ابليد لذات املنكر .
5-التهديد والتخويف .

6- مباشرة الضرب 
7-االستعانة ابلغري ». 

أي بنظام الشرط وحنوه. كل ذلك يتم بضوابط شرعية وتثبت من األمر أو النهي 
والفعل أو الرتك.

1  معامل القربة يف طلب احلسبة )1/ 7(.
2  إحياء علوم الدين )2/ 447(.
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املبحث الثاين

املقومات الرتبوية للحسبة وأثرها يف  تعزيز القيم الوطنية واألمن الفكري
تتضح املقومات الرتبوية للحسبة من خالل مصدرها و جماالهتا ، اليت تشمل كل 
جماالت احلياة، و تعمهّ الفرد واجملتمع على حٍد سواء، وتصب يف غرس القيم الوطنية 
وحفظ األمن الفكري لدى أفراد اجملتمع صغريهم قبل كبريهم، لتلقي الرتبية منذ سن 
مبكر، فبقدر اعتناء احلسبة ابلنشء بقدر ما يثمر من الشباب احملافظ لقيم وطنه 
وفكره ، والشباب عماد الوطن وعاموده الفقري ، فكلما قوي من اجلانب القيمي 
الرتبوية للحسبة  والفكري؛ زادت قوة الوطن ووتطوره وتنميته، ومن أبرز املقومات 

واليت هلا أكرب األثر يف تعزز القيم الوطنية وحفظ األمن الفكري هي التايل:

أواًل:اعتماد احلسبة على الكتاب والسنة:

فمصدرها الوحي يف األمر والنهي، وهذا من أقوى املقومات وأشدها أثرا يف تعزيز 
القيم الوطنية من حب الوطن ومحايته، وااللتفاف حول والة األمر وطاعتهم وغريها 

من القيم اليت أوجبها اإلسالم وتسعى احلسبة لتحقيقه.
إن كون الشيء معروفا أو منكرا ليس من شأن اآلمر والناهي، وإمنا امليزان يف ذلك 
هو ما جاء يف كتاب هللا تعاىل الذي ال يتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
وسنة رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم الثابتة عنه، وما كان عليه السلف الصاحل 
هلذه األمة، وليس املراد ما يتعارف عليه الناس أو يصطلحون عليه مما خيالف الشريعة 

اإلسالمية ، من اعتقاد أو قول أو فعل)1(.

اثنيًا: قيامها حتت مظلة سلطة الدولة املسلمة:

جماالهتا  مجيع  ويف  الدوىل،  و  احمللي  املستوى  على  الدولة  تقوى  قوهتا  فبقدر   

1  قواعد مهمة يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على ضوء الكتاب والسنة )1/ 9(.
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ومتابعة  اجملتمع،  أمن  لتحقيق  تسعى  ؛ ألهنا  والتعليمية  واالقتصادية  كاالجتماعية 
سرياملؤسسات والوزارات حىت األسواق ، مبا فيها من حرف وصناعات وإلزام أصحاهبا 

بضوابط الشرع من اجلودة واالتقان يف أعماهلم. 

اثلثاً: أن احملتسب مفوض من قبل ويل األمر

 اإلسالم أعطى للمحتسب صالحيات التنفيذ يف منع املنكرات اجملاهر هبا وكل 
ما ميكنه من أداء مسؤوليته تاه ربه وجمتمعه. 

األمر  ويل  قبل  من  هبا  املكلف  وبني  تطوعاً،  احملتسب  بني  الفارق  هو  وهذا 
واإلميان  العلم  من  ومواصفاته؛  احملتسب  شروط  استوىف  اختيارمن  يتم  حيث 
وحتديد  املهام  توزيع  يف  ومنظم  مؤسسي  نظام  حتت  ويكون  واحلكمة، 
ِإىَل  َيْدُعوَن  أُمٌَّة  مهّنُكْم  ﴿َوْلَتُكن   : تعاىل  َقوَله  يف  املقصود  وهو  املسؤوليات، 
اْلُمْفِلُحوَن﴾  ُهُم  َوأُْولَِئَك  اْلُمنَكِر  َعِن  َويـَنـَْهْوَن  اِبْلَمْعُروِف  َوَيُْمُروَن   اخلَْرْيِ 
)آل عمران: 104( . وهذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء يف احلسبة وهي من فروض 
الكفاية، إذا قام هبا البعض سقط االمث عن الباقني. وكما ذكر اإلمام الغزايل: إنه 
اآلخرين، وإن  الفرض عن  أمة سقط  به  قام  إذا  وإنه  فرض كفاية ال فرض عني، 
تقاعد عن اخللق أمجعون عم احلرج كافة القادرين عليه الحمالة)1(.  وهذا ما ذهب 
إليه شيخ اإلسالم إذ يقول: القدرة هي سلطان ابلوالية، فذوو السلطان أقدر من 
غريهم  وعليهم من الوجوب ما ليس على غريهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة)2(.

رابعاً: أهنا تنظيم مؤسسي يرتبط أبعلى منصب يف الدولة

 مقوهّم كهذا أجدر أن ال جيعل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وعظياً وجهود 
يتقوى هبا  دينية  لذا جعلها اإلسالم والية  أوتضعف،  تنقطع،  قد  فردية فحسب، 

1  إحياء علوم الدين )2/  307(.
احلسبة يف اإلسالم )1/ 8(.  2
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ِإْن َمكَّنَّاُهْم  احملتسب واجملتمع الذي تطبق فيه نظام احلسبة، قال تعاىل: ﴿ الَِّذيَن 
يف اأَلْرِض أَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوللَِِّ َعاِقَبُة 
األُُموِر ﴾، ]احلج: 41[ .فتتميز ابالستمرارية والشمول؛ ألهنا حتافظ على شرائع 
الدين  وقيم اجملتمع وفكره وثقافته اليت يتمحور حوهلا هويته اليت جيد هبا اإلنسان 

نفسه وتقوهّي تعلقه بعقيدته ووطنه.

خامساً: من مقوماهتا أهنا متنح لألمة صفة اخلريية 

صفة اخلريية هي اليت تيز أمتنا عن غريها من األمم، و هذه الصفة مرتبطة ابألمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر، فالتمسك ابحلسبة مينح األمة هذا التميز والفخر قال 
اْلُمنَكِر  َعِن  َوتـَنـَْهْوَن  اِبْلَمْعُروِف  أَتُْمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخرَِجْت  أُمٍَّة  َخيـَْر  ﴿ُكنُتْم  تعاىل: 
َوتـُْؤِمُنوَن اِبللهِّ .. ﴾، ) آل عمران:110( ، فهي تغرس الشعور ابملسؤولية داخل كل 

فرد وتعله حارساً على قيم وطنه، وحمافظاً على هويته الثقافية والفكرية.

سادسًا: العلم ابألحكام الشرعية اليت تدور حول األمر ابلشيء والنهي عنه

 وهذا املقوم شرط البد من توفره يف احملتسب، ألن مدار احلسبة األوامر والنواهي 
وعلى  االحنراف  من  عقيدهتم  على  ويمنون  الناس،  حياة  تستقيم  وهبا  الشرعية، 
ممتلكاهتم من الضياع وعلى أعراضهم من االنتهاك أوالتحرش هبا يف مواطن االختالط 
أو اخللوة، ويمنون أيضاً على جودة احلرف والصناعات وخلوها من الغش والتدليس 
إىل غريها من األعمال املوكلة للمحتسب وإن تغريت املسميات ولكن اهلدف واحد 
وهو احلفاظ على أمن بالدهم وتنميته، وجودة املنتج وترشيد االستهالك، واحملافظة 

على الفكر اإلسالمي وقيمه املتوازنة.

سابعًا: حفاظه على أمن الوطن وقيمه الدينية والفكرية

ويعترب احلفاظ على أمن الوطن وقيمه الدينية والفكرية؛ مقوم أساسي  للحسبة كونه 
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يلتقي مع هدف اجملتمعات اليت تسعى حنو االستقرار والقوة، ويتحقق ذلك بوعظ 
احملتسب الناس برتك املنكر وكل ما يفسد على الناس معايشهم، والسعي لالصالح ، 
و توعيتهم  ابتزان املفاهيم الفكرية اليت تنعكس على العقيدة ومن مث السلوك ، حىت ال 
ينقلب املنكر معروفاً واملعروف منكراً؛ لذا ند أن من أشد األمور خطورة انتشار املنكرات 
وسكوت اجملتمع عنها ، وتواطؤهم على قبوهلا مث يلفوهنا فال تنكر السنتهم وال قلوهبم 
 فتصاب قلوهبم ابلران قال تعاىل : ﴿َكالَّ  َبْل  رَاَن َعَلٰى قـُُلوهِبِم مَّا َكانُوا َيْكِسُبوَن﴾، 
) املطففني : 14(، وذكر ابن كثري يف تفسريه لآلية : أهنا تتابع الذنب تلو اآلخر 
ويؤكد ذلك بروايته بسنده عن ابن جرير والرتمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن 
حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أب صاحل عن أب هريرة عن النب صلى 
هللا عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء يف قلبه فإن اتب منها 
صقل قلبه وإن زاد زادت فذلك قول هللا ﴿ كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون 
﴾ وقال أمحد : حدثنا صفوان بن عيسى أخربن ابن عجالن عن القعقاع بن حكيم 
عن أب صاحل عن أب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن املؤمن إذا 
أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبه فإن اتب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت 
حىت تعلو قلبه وذاك الران الذي ذكر هللا يف القرآن ﴿ كال بل ران على قلوهبم ما 
كانوا يكسبون﴾ وقال احلسن البصري : هو الذنب على الذنب حىت يعمى القلب 

فيموت وكذا قال جماهد بن جرب وقتادة وابن زيد وغريهم)1(.
فإذا تاوز الناس يف املنكرات وأعتادوها وألفتها أنفسهم ومل يستقذروها، فضاًل 
عن إنكارها، عنئذ يستنكرون  ليس على مرتكب املنكرات إمنا على الذين ينكرون 
ويسمون   ، أعماهلم  الشيطان  هلم  ويزين   ، املوازين  فتنقلب   ، ذاك  أو  املنكر  هذا 
األشياء بغريمسمياهتا فاخلمور واملسكرات؛ تسمى مشروابت روحية، والتربج والسفور 
إىل  اقتصادي  أو  مايل  ذكاء  واالحتيال  والنصب  شخصية،  حريت  واالختالط  

1  تفسري القرآن العظيم )سورة املطفيفني آية 14، ص 588(.
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 ﴿ تعاىل  ومرغوبة،قال  براقة  مبسميات  واملعتقدات  املفاهيم  تغيري  من  ذلك  غري 
مهّن  هَلُم  َوَما    ُ اللَّ َأَضلَّ  َمْن  يـَْهِدي  َفَمن  ِعْلٍم  ِبَغرْيِ  َأْهَواَءُهم  ظََلُموا  الَِّذيَن  اتَـَّبَع  َبِل 

ِصرِيَن﴾،)الروم:29(.  نَّ
الرذيلة ، وتذوب مفاهيمه  عندئٍذ يفقد اجملتمع سيطرته وحراستة للفضيلة ونبذ 
الصحيحة لكل القيم الفاضلة، و يعجز بكل قوانينه عن التأثرييف الناس وإرجاعهم 
إىل جادة الطريق، وال سيما القوانني الوضعية اليت ليس هلا عقيدة رابنية تؤمن هبا وال 
شريعة مساوية صحيحة تشي عليها ، إمنا يقوم نظامهم وقانوهنم على املادة وحسب 
وال شيء غري املتعة من أجل اشباع غرائزهم وتلبية رغباهتم وشهواهتم قال تعاىل: ﴿
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة 
واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا وهللا عنده حسن املآب ، قل 
أؤنبئكم خبري من ذلكم للذين اتقوا عند رهبم جنات تري من حتتها األهنار خالدين 

فيها وأزواج مطهرة ورضوان من هللا وهللا بصري ابلعباد﴾،)آل عمران:14ـ 15(. 
ذكر االمام ابن كثري يف تفسريه هلذ اآلية : أن هللا تعاىل خيرب عما زين للناس يف 
هذه احلياة الدنيا من أنواع املالذ من النساء والبنني وحب املال ، فبدأ ابلنساء ألن 
الفتنة هبن أشد ، كما ثبت يف الصحيح أنه ، عليه السالم ، قال ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء » . فأما إذا كان القصد هبن اإلعفاف وكثرة األوالد ، 
فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه ، كما وردت األحاديث ابلرتغيب يف التزويج 
واالستكثار منه ، » وإن خري هذه األمة كان أكثرها نساء » وقوله ، عليه السالم 
الدنيا متاع ، وخري متاعها املرأة الصاحلة ، إن نظر إليها سرته ، وإن أمرها أطاعته ، 
وإن غاب عنها حفظته يف نفسها وماله » وقوله يف احلديث اآلخر : » حبب إيل 
النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة »... مث قال تعاىل : ﴿ذلك متاع احلياة 
الدنيا﴾ أي : إمنا هذا زهرة احلياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة ﴿وهللا عنده حسن 
املآب﴾ أي : حسن املرجع والثواب. .. مث بني تعاىل أن ما عنده خري من شهوات 
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الدنيا الفانية فقال تعاىل : ﴿قل أؤنبئكم خبري من ذلكم﴾ أي : قل ي حممد للناس 
: أأخربكم خبري مما زين للناس يف هذه احلياة الدنيا من زهرهتا ونعيمها ، الذي هو 
زائل ال حمالة . مث أخرب عن ذلك ، فقال : ﴿للذين اتقوا عند رهبم جنات تري 
من حتتها األهنار﴾ أي : تنخرق بني جوانبها وأرجائها األهنار ، من أنواع األشربة ، 
من العسل واللنب واخلمر واملاء وغري ذلك ، مما ال عني رأت ، وال أذن مسعت ، وال 

خطر على قلب بشر)1(.
قوة  لتثبيت  يسعى   الذي  الرابن  املنهج  اتباع  إال  يضبطها  ال  الشهوات  فهذه 
داخلية وخارجية ، القوة الداخلية تنبع من أعماق النفس اإلنسانية ويكون  ابيقاظ 
الضمري الوجدان للفرد ،والقوة اخلارجية هو الضمري اجملتمعي للجماعة؛ ويظهر أثره 
عرب نظام ينبع من داخل اجملتمع، بتكوين رأي عام يدعو للفضيلة وينفر من الرذيلة، 
ويتحقق ذلك عرب نظام احلسبة ، اليت تكن للقيم من الرسوخ يف ثقافة وفكر األفراد، 
فمهما حاولت  السلوك.  املواطنة  يف  قيم  تظهر  وابلتايل  الفكري،  األمن  فيتحقق 
قد  ألنه  تستطيع  لن  املستقيم  الطريق  جادة  إىل  الناس  ترجع  أن  الوضعية  القوانني 
الرتبوي،  الشهوات، ولكن اإلسالم أبسلوبه  فيهم  الباطل وتغلغلت  فيهم  إستفحل 
وعقيدته الصلبة من اإلميان ابهلل رابً وخالقاً ومنعماً واإلميان ابليوم اآلخر الذي جيازي 
املفاهيم  هللا احملسن على إحسانه ويعاقب املسيء على إساءته يستطيع أن يعدل 
ويصحح العقائد مما يشوهبا من الشكوك والشرك والنفاق، ألهنا تنبثق من  فطرة هللا 

اليت فطر الناس عليها.
يِن َحِنيًفا  ِفْطَرَت اللَِّ الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها  ال   قال تعاىل: ﴿فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدهِّ
يُن اْلَقيهُّم َولَِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن ، ُمِنيِبنَي ِإلَْيِه َواتَـُّقوُه  ِلَك الدهِّ تـَْبِديَل خِلَْلِق اللَِّ ذَٰ

َوأَِقيُموا الصَّالَة َوال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي﴾ ،)الروم: 30ـ31(. 
عن جماهد ﴿ِفْطَرَة هللِا﴾ قال: اإلسالم. ﴿َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن﴾ يقول 

1  تفسري القرآن العظيم )سورة آل عمران آية 14ـ 15 ،ج2، ص22ـ 23ـ 24(.



الحسبة ودورها في تعزيز القيم الوطنية وحفظ األمن الفكري دراسة تربوية 282

تعاىل ذكره: ولكن أكثر الناس ال يعلمون أن الدين الذي أمرتك ي حممد به بقويل 
يِن َحِنيفا﴾ هو الدين احلقهّ دون سائر األدين غريه)1(. ﴿فَأقْم َوْجَهَك للدهِّ

املبحث الثالث

التطبيقات الرتبوية للحسبة ودورها يف تعزيز القيم الوطنية واألمن الفكري
الستنباط تطبيقات تربوية للحسبة من خالل عمليات الرتبية البد من عرض حتليلي 
يبني مفهوم التطبيقات الرتبوية اليت نتحدث عنها من اجلانب اللغوي واالصطالحي 

لكل كلمة منهما: 
اجلمع  )اسم(،  تطبيق:  اجلامع:  املعان  معجم  يف  تطبيق  لغًة:معىن  التطبيق   
تطبيقات، مصدرها طبق، حاول تطبيق القاعدة أي تريبها، ونقلها إىل جمال التنفيذ. 

والتَّطِبيُق : إخضاع املسائل والقضاي ، لقاعدة علمية أَو قانونية أو حنوها
و يف معجم املصطلحات الفقهية معىن تطبيق اإلسالم:أي العمل به .  

لقاعدة   ، والقضاي  املسائل  إخضاع   : التَّطِبيُق  معىن  الوسيط  املعجم  يف  وجاء 
علمية أَو قانونية أو حنوها)2(.

اصطالحاً:
املفاهيم  من  »جمموعة  عن  عبارة  هي  التطبيقات  االصطالحي  اجلانب  ومن 
تطبيًقا  تطبيقها  املتعلمني  على  ينبغي  اليت  واالتاهات  واملبادئ  واملعارف  واحلقائق 
العملي بشكل جيد،  عمليًّا، ووعيها ومعايشتها بطريقة تنمي قدراهتم على األداء 
وتساعدهم على تكوين السلوكيات والعادات واالتاهات احلسنة، وتعمل على تنمية 
ميوهلم وإشباع حاجاهتم بشكل إجياب ؛ لتحقيق الشخصية املتكاملة للنسان الصاحل 

يف ضوء التصور اإلسالمي)3(.

1  جامع البيان يف أتويل آي القرآن  )1/ 407(.
2  ينظر: معجم املعان ، مادة )طبق(، ومعجم  املصطلحات الفقهية مادة )طبق(، واملعجم الوسيط مادة )طبق(.

3  معجم علوم الرتبية )1/ 272 (.
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تعريف الرتبية لغًة:
لفظ الرتبية يف اللغة: مصدر ويعود إىل ثالثة أصول)1(:

األصل األول: راب ومضارعه يربو، على وزن دعا يدعو، واتت مبعىن زاد ومنا.
األصل الثاين : رب مضارعه يرب على وزن خفي خيفي، مبعىن : نشأ وترعرع. 

األصل الثالث : ربهّ  مضارعه يربهّ  على وزن مدهّ ميدهّ وهو فعل مزيد ابلتضعيف، 
ويدل على التنمية والتهذيب، أي رعاه و أصلحه وتوىل أمره.

الرتبية اصطالحاً:
يرى ابن خلدون )732ـ 808هـ(أن الرتبية: عملية تنشئة اجتماعية للفرد، لتعويده 
بعض العادات والقيم السائدة يف اجملتمع وإكسابه املعلومات واملعارف املوجودة يف 
جمتمعه . يف حني ذكر االمام الغزايل )450ـ 505هـ( أن غاية الرتبية هي تزكية النفس 

وطهارهتا)2(.  
وعرفها بركات بقوله الرتبية مبعناها العام هي : اجلهود املقصودة اليت تبذل ـ من 

االنسان بشكل خاص ـ إلحداث تغريات فيه مرغوب فيها)3(.
ومتكاملة؛أي:  متوازنة  بصورة  الشخصية  إمناء  عملية  أهنا:  جاللة  ابو  وعرفها 
واألخالقية  والروحية  واجلمالية  واالجتماعية  اجلسدية  الشخصية  جوانب  تشمل 

والعقلية والوجدانية)4(.
تنوعت حسب  الرتبية  مفاهيم  أن  الرتبية ند  لتعريف  العرض  هذا  ومن خالل 
معتقدات وفلسفات املفكرين، »ولكن مجيعها تصب يف تنمية وتنشئة األجيال،بناء 

على معتقدات اجملتمع وفلسفته«)5(.  

1  ينظر: املعجم الوسيط )1/ 321(، ولسان العرب )6/  18/ مادة راب(، والصحاح )1/ 2350(.
2  أصول الرتبية اإلسالمية )1/ 23ـ24(.
3  يف الفكر الرتبوي اإلسالمي )1/ 51(.

4  أصول الرتبية بني األصالة واملعاصرة )1/ 19(.
5  حماضرات يف الرتبية الوطنية )ص 12(.
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تعريف التطبيقات الرتبوية :

من خالل التعريفات اللغوية واالصطالحية السابقة نستطيع عرض مفهوم البحث 
من التطبيقات الرتبوية للحسبة يف تعزيز قيم الوطنية و حفظ األمن الفكري أبهنا:

املسلمني، يف  وعامة  ابملتعلمني،والناشئني،  املتعلقة  للحسبة،  امليدانية  العمليات 
الديين  الوعي  زيدة  تصب يف  واليت  الديين  الطابع  ذات  القيمية  القناعات  تكوين 
والتصدي  الوطنية،  املسؤوليات  حتمل  يف  وتساعدهم  والواجبات  احلقوق  ومعرفة 

للحنرافات الفكرية.
 لتنمية املهارات الدعوية، وتثقيف العامة بقيم الوالء والرباء هلل تعاىل ورسول صلى 

هللا عليه وسلم وطاعة والة األمر وتوحيد الصف .
التطبيقات الرتبوية للحسبة يف تعزيز القيم الوطنية و حفظ األمن الفكري

تقوم اجملتمعات البشرية على قيم وطنية اثبتة، نبعة من فطرة اإلنسان وخرباته و 
ثقافة جمتمعة، ترتاكم مكونة قناعات فكرية، تصب يف توجيه مشاعرهم الداخلية، 
تتحكم هذه املشاعر والعواطف يف مسار احلب والبغض والرغبة والنفور، مىت؟ وأين؟ 
وإىل أين يذهب؟ وملن يصرف ومينع ؟ وهبا حيدد مستوى شعورهم ابإلنتماء ألوطاهنم 
بعقائدهم ومبادئهم، وحتكم هذه املشاعر سلوكياهتم تاه أوطاهنم  ومدى تسكهم 

ووالة أمرهم وأفراد جمتمعهم، وتنظم عالقاهتم مع اآلخرين يف اجملتمعات األخرى.
فاجملتمعات األخرى تستخدم أحدث الوسائل لديها أبنظمة ومسميات خمتلفة 
ومجيعها  تسعى جاهدة لتثقيف مواطنيها وتوعيتهم لتوجيه فكر معني لديهم ولدفع 
أي فكر خمالف قد يهدم ما بنوه وما ذلك إال لعلمهم الدور الكبري الذي تقوم به 
هذه القناعات واملعلومات يف رفع مستوى القيم الوطنية يف نفوس مواطنيهم، على 

اختالف هذه القيم وتوافقها بينهم.
أما الدين اإلسالمي الذي يعترب منهج حياة على مستوى الفرد واجلماعة وعلى 
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هبا  وحترس  األوطان  هبا  حتيا  اليت  القيم  ببيان  تكفل  فقد  والعاملي،  احمللي  املستوى 
العقول واألذهان، من خالل فريضة ومبدأ احلسبة وإن تغريت مسمياته مع تقدم 
الصناعات وتطور البلدان وظهور التكتالت االقتصادية وغريها، والتحكم ابلقنوات 
قنوات  وزيدة  والفنت،  الفواحش  وشيوع  العقول  حلشوا  أكثرها  املوجهه  الفضائية 
التواصل االجتماعي وشبكات االنرتنت، املتوفرة يف يدي الصغري قبل الكبري، كلها  
تعترب حتديً قويً، متغلغاًل داخل اجملتمعات بل وحىت األسر احملافظة ال تستطيع الفرار 
منها فتضطر ملقاومته وال يكون ذلك إال بتنمية الوازع الديين، وهنا يربز دور احلسبة 
يف ذلك العتماده على منهج اإلسالم الثابت قال تعاىل: ﴿َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب 

تِبـَْياًن ِلُكلهّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنَي﴾)النحل: 89(
فإذا نظرن إىل مبدأ احلسبة يف اإلسالم نده يتكفل بغرس القيم الوطنية وبتوجيه 
سلوك األفراد، وهو من أفضل النظم االجتماعية حلفظ األمن الفكري، ألنه يقوم 

على ثالث ركائز  أساسية وهي:
1( وحدة املصدر: إعتماد احلسبة يف حتديد األمر والنهي على الكتاب والسنة 

ومصادر التشريع اإلسالمي األخرى.
فال يخذ ابهلوى، وال ابلرأي وال ابلفلسفات والثقافات املختلفة اليت تؤيد أمر 
حيناً وتنكره أحيانً أخرى؛ مامل يوافق مصاحلهم، أما التشريع اإلسالمي فقد وضح 
األوامر والنواهي واملباحات وكل ما يوافق فطرة اإلنسان ويصلح هلم دنياهم وآخرهتم؛ 

ألنه من لدن حكيٌم عليم.
ولكن  األرض  لفسدت  ببعض  بعضهم  الناس  دفع هللا  لوال  التدافع:  ُسّنة   )2
هللا تعاىل  جيعل التوازن يف األرض بدفع اخلري للشر، واحلق للباطل، وإقرار احلق يف 
األرض وأنه ال ناة من عذاب هللا إال بطاعته واتباع هديه سبحانه وتعاىل، والصراع 
بني اخلري والشر قدمي ومستمر، منذ خلق هللا آدم عليه السالم إىل قيام الساعة، و 
جماالته كثرية، منها الكلمة وصراع األفكار، والقيم، والثقافات املختلفة وليس ميدان 
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الصراع ميدان القتال فحسب، بل تتد مليادين عديدة منها االعتقاد  بني أهل الشرك 
وأهل التوحيد، ويف االقتصاد بني دعاة طريق الكسب احلالل والكسب احلرام، ويف 
امليدان االجتماعي صراع بني  أهل العفة واصلة الرحم وبني دعاة الفحش والرذيلة  
وقطيعة الرحم، ويف االعالم بني اإلعالم الصادق اهلادف وبني إعالم كاذب مثري 
للشهوات ومتتبع للعورات ، ويف كل ميادين احلياة هناك صراع يتدافعون الناس بينه، 
ولو ترك هذا التدافع لفسدت األرض، وهو أشد ضرراً من قتال املعارك، وال يدرك 
ذلك إال العاملون بسنن هللا، ويف النهاية يكون الصالح واخلري والنماء مع املدافعني 
عن احلق، . وهنا ميضي هللا أمره، وينفذ قدره، وجيعل كلمة احلق واخلري والصالح هي 
العليا ، وجيعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع لصاحل احلق وأهله، اليت استنزف 
بـَْعَضُهْم  النَّاَس  اللَِّ  َدْفُع  تعاىل : ﴿َوَلْوال  الصراع حياهتم وأمواهلم وأبنائهم، قال هللا 

بِبـَْعٍض َلَفَسَدِت اأَلْرُض َوَلِكنَّ اللََّ ُذو َفْضٍل َعَلى الَعاَلِمنَي ﴾ )البقرة: 251 (
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت  وقال تعاىل : ﴿َوَلْوال َدْفُع هللِا النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبـَْعٍض هَلُدهِّ
ُ َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اللََّ َلَقِويٌّ َعزِيٌز * الَِّذيَن  َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّ َكِثرياً َولَيـَْنُصَرنَّ اللَّ
ِإْن َمكَّنَّاُهْم يف اأَلْرِض أَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر 

َوللَِِّ َعاِقَبُة األُُموِر﴾ )احلج:40- 41(
3( ثبات اهلدف ومسوه مع مرونة الوسائل لتحقيقه: هدفه الذي يسعى لتحقيقه 
من خالل رجال احلسبة؛ هو حتقيق األمن الفكري من خالل حفظ الكليات اخلمس، 
واالستقرار النفسي بنشر التوحيد واالقرار ابلعبودية هلل وحده، واإلميان أبمسائه وصفاته 
جل يف عاله، فهو احمليي واملميت واهلادي والرازق وغريها من األمساء والصفات هلل 
تعاىل اليت تغرس اإلميان والتوكل عليه تعاىل، والرضى بقضائه وقدره، فيضمئن القلب 
وال مكان فيه للحزن والضيق و اإلكتئاب وغريها من األمراض النفسية وال يكون 
ذلك إال للمؤمن، أيضاً تسعي احلسبة إىل استقرار اجملتمعات وأمنها بفظ حقوق 
الناس والزامهم بواجبهم تاه خالقهم، وأقارهبم بصلة أرحامهم  ومع اآلخرين من أبناء 



287 الحسبة ودورها في تعزيز القيم الوطنية وحفظ األمن الفكري دراسة تربوية

جمتمعهم ، وطاعة والة أمرهم ويكون ابلسمع والطاعة لوالة األمر ابالضافة إىل كل 
ما من شأنه جلب للمصاحل ودفع للمضار، على قدر املستطاع.

وللحسبة أثر كبري يف غرس القيم الوطنية ، وحفظ األمن الفكري وال نستطيع هنا 
حصرمها ولكن أنخذ مناذج من التطبيقات الرتبوية على بعض منها على سبيل املثال:
عمل احلسبة يف تعزيز القيم الوطنية مثل قيمة: ) حب الوطن، الوالء والرباء هلل 
ورسوله صلى هللا عليه وسلم ولوالة األمر ولعامة املسلمني وخاصتهم، أداء األمانة، 
اإلخالص للدين مث للوطن، العدل واملساواة ، أداء احلقوق والواجبات ، املسامهة 
يف تنمية الوطن وعلو شأنه ابلعمل والصدق واحملافظة على ثرواته ومحايته ونصرته(.

وإفراده ابلعبادة،  تعاىل  الفكري مثل:) حب هللا  األمن  عمل احلسبة يف حفظ 
العلم،  ورسواًل،  نبياً  ومبحمد صلى هللا عليه وسلم  ديناً  وابإلسالم  اإلميان ابهلل رابً 
الوحدة الوطنية، مصادر املعلومات، التثبت، الوقاية من األفكار الدخيلة واملنحرفة، 

االولويت، العقوابت(.
ويتعني على األسرة واملسجد واملدرسة تطبيق دور احلسبة يف تعزيز القيم الوطنية 
وحفظ األمن الفكري استناداً من حديث النب صلى هللا عليه وسلم املتفق عليه: ) 

كلكم راع وكلكم مسؤول ... احلديث( )1(.

1  صحيح البخاري، ابب ) قو أنفسكم وأهليكم نراً(، )146/6(.
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التطبيقات الرتبوية للحسبة يف تعزيز القيم الوطنية و حفظ األمن الفكري
اجلدول األول

التطبيقات الرتبوية للحسبة يف تعزيز القيم الوطنية
القيم 
الوطنية

التطبيق الرتبوي
األسرة املسجد املدرسة

حــــب  ـ  أ 
الوطن

الشريف  النبوي  واملسجد  احلــرام  بيت هللا  تعظيم 
التلفاز وحنــوه مما  املــبــاشــرة يف  بــزيرتــه وفتح قنواته 
يزيد تعلقهم به وارتباطهم بوطنهم الذي شرفه هللا 
تعاىل بماية بيته وخدمته وخدمة ضيوفه املعتمرين 

أو احلاجني.
غرس الشعور ابملسؤولية تاه الوطن الذي حيمي 
قبلة املسلمني، ويستقبل احلجيج يف كل عام مع 
توفري سبل الراحة هلم، بمايتهم والسهر خلدمتهم.

الــوالــدان ألبنائهما علم اململكة  مع سرد  اهــداء 
قصته وبيان االفتخار به .

يصحب األب أبنائه إىل املؤسسات احلكومية اليت 
تساهم يف خدمة احملتاجني فرتق قلوهبم وتثمر حمبة 

ألوطاهنم.
عــنــد الــذهــاب إىل الــتــســوق مــع األبــنــاء يفضلون 

املنتجات الوطنية لتشجيعهم على املنتج الوطين.
جلسة عائلية مع أفــراد األســرة يناقشون فيها مع 
أبنائهم اجملال الذي بريدون أن يسامهون فيه خبدمة 

وطنهم.
حينما يــقــدم الــوالــديــن ألبــنــائــهــم  طــعــامــاً أو مــااًل 
يذكروهنم بنعمة هللا تعاىل هلم هبذا الوطن املعطاء 

وبنعمة األمن واألمان.
متابعة األبناء على املواقع الشبكية اليت يشاهدوهنا  

وتعيني أفضل املواقع اليت تظهر مفاخر الوطن.
إظــهــار الــوالــديــن الــشــوق الــشــديــد لــوطــنــهــم، عند 

رحلنهم خلارج البالد.
 عن طريق احلوار االسري بني أفراد العائلة مناقشة 
الـــفـــوارق بــني األمــــن يف بــلــدن والــبــلــدان االخـــرى 
الــيت يعان أصحاهبا مــن اخلــوف والتشرد واجلــوع 

والضياع.

تـــوعـــيـــة املــصــلــني 
أبمهــــــيــــــة وطـــنـــنـــا 
ــــه  وعـــــــظـــــــم شــــأن
كـــــونـــــه حــــامــــيــــاً 
وخـــــادمـــــاً لــقــبــلــة 
املـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــني 
الرمحن  وضيوف 
عــلــى مــر الــعــام، 
ملدينة  وحــاضــنــاً 
رســـــولـــــنـــــا صــلــى 
هللا عــلــيــه وســلــم 
ومــــــــوطــــــــن قــــــربه 
الــــــــشــــــــريــــــــف  ، 
ـــــــــــــــــــــــك مـــــن  وذل
خـــــالل اخلــطــب 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــدروس 
الذكر  وحلقات 
والــــــــــــــرحــــــــــــــالت 
الــــــتــــــثــــــقــــــيــــــفــــــيــــــة 
والـــــــرتفـــــــيـــــــهـــــــيـــــــة 
ـــــــيت يـــــقـــــوم هبــا  ال
طــــــالب احلــلــقــة 
مـــــــــع شـــيـــخـــهـــم 

ومعلمهم.

تــعــمــيــم الــنــشــيــد الـــوطـــين يف طــابــور 
كــل صــبــاح، وهــــذا مــعــمــول بــه يف 

مدارسنا.
لعرض  املدرسية  اإلذاعــة  استخدام 
ســرية وبــطــوالت املــلــك عبد العزيز 
يــرمحــه هللا، وبـــيـــان اخلـــدمـــات الــيت 

تقدمها الدولة ملواطنيها.
اختـــــــاذ مــــن الــــواجــــبــــات املـــدرســـيـــة 
ملعرفة  سبياًل  ومشاريعها  ووظائفها 
املـــزيـــد عـــن الـــوطـــن وكـــل مـــا يتعلق 
بـــه مـــن خــصــائــص تــفــتــخــرهبــا منها 
التوحيد  يــرفــع كلمة  الـــذي  علمها 
واحتضاهنا للحرمني املكي والنبوي 
وضع شعارات حتمل كلمات معززة 
للقيم الــوطــنــيــة مــنــهــا الــوطــن أمــانــة 
اجلميع ، وحب الوطن من اإلميان، 

الوطن يف قلوبنا وغريها
عمل معارض واحتفاالت يف اليوم 
الــوطــين يـــربزون فيه أهــم االنـــازات 
واخلــدمــات الــيت يقدمها ويل األمر 

لرعيته.
 عمل مشاريع وملتقيات وندوات 
ــتــقــدم  ـــتـــطـــورات وال يــــــربزون فــيــهــا ال
الذي مشل مجيع املناطق واجملاالت 
والصحية  واالقــتــصــاديــة  التعليمية 

وغريها
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  - ب
الــــــــــــــــــــــــــــوالء 
والــــــــــــرباء هلل 
ورســـــــــــولـــــــــــه 
صــــــلــــــى هللا 
وسلم  عليه 
ولــــــــــــــــــــــــــوالة 
األمـــــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــــعــــــــامــــــــة  ول
املــــســــلــــمــــني 

وخاصتهم

تــقــوم األســــرة بــوضــع مكتبة صــغــرية فيها الــقــرآن 
الــكــرمي وكــتــب األحـــاديـــث مــثــل كــتــاب األربــعــني 
للصحابة  وتــراجــم  السرية  النووية، و قصص من 

ولعلماء املسلمني مما حيببهم فيهم فيوالوهنم.
ترفيهية  مسابقات  لعمل  عائلية  جلسات  جعل 
يتثقف فيها أفــــراد الــعــائــلــة، عــن ســـرية رســوهلــم، 
ومنجزات والة أمرهم، واخلدمات اليت يقدموهنا، 

لنصرة اإلسالم واملسلمني.
أتيد األسرة لدين هللا واظهار الطاعة والرضى عن 

والة األمر والنصح هلم ولعامة املسلمني.
ــنــقــاش وتثقيفهم مبعىن  وال لــلــحــور  أوقــــات  اختــــاذ 
الـــوالء والــــرباء، وبــيــان أثــره على الــنــاس ، وطاعة 
والة األمـــر،كـــل ذلـــك ابحلــــوار والــنــقــاش وتشبيه 
املــعــان لتقريبها لــلــذهــن، وكــيــف أن الــوطــن هي 
األســرة الكبرية للنسان، وهــذه األســرة الصغرية 
لو مل يطاع فيها ويل األمر وهو األب لضطربت 
وتفككت وتــكــون قابلة للهنيار لــذا وجــب هللا 
تعاىل علينا طاعة ويل األمــر مــامل يمــر مبعصية، 

ولزوم مجاعة املسلمني.

احلــــــــــــديــــــــــــث يف 
احلــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــات 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــدروس 
واخلـــــــطـــــــب عـــن 
فـــــضـــــل الـــــوطـــــن  
سائر  عن  وتيزه 
األوطـــــــــان كــونــه 
حيـــــتـــــضـــــن مـــكـــة 
أفـــــــضـــــــل بـــــقـــــاع 
ومســاهــا  األرض 
الــــقــــرى  أم  هللا 
فــــــــهــــــــي أعــــــلــــــى 
قـــــــــــدراً وشـــــــــأنً، 
فيلزمنا هلا الوالء 
والــنــصــرة ، ألهنا 
عظيمة وحرمتها 
خلقها هللا  مــنــذ 
تــعــاىل لــذا حذر 
مـــــــــن الـــــفـــــســـــاد 
فــيــهــا، ومـــن هــمهّ 
فـــيـــهـــا إبحـــــداث 
سيئة  أو   ، فتنة 
ظـــــلـــــم  أو   ،
 ، هللا  فــــضــــحــــه 
ابلعقوبة  وابدره 
، وأذاقه العذاب 
األلــــــــــيــــــــــم،قــــــــــال 
تــــعــــاىل: ) ومـــن 
يـــــرد فـــيـــه إبحلــــاد 
بــظــلــم نــذقــه من 
عـــــــذاب ألــــيــــم ( 

احلج :25.

واملشاريع  الــدراســي  املنهج  احــتــواء 
من  الشرعية  للنصوص  املــدراســيــة، 
اآليت واألحــاديــث الــيت تتحدث 
ــــــــــــرباء وتـــفـــســـريهـــا  عــــــن الـــــــــــوالء وال
املتعلقة  السلوكيات  أهم  واستنباط 

هبا تاه الوطن
اســـــتـــــخـــــدام الــــتــــقــــنــــيــــات احلـــديـــثـــة 
ـــــعـــــروض االلــــكــــرتونــــيــــة، لــعــرض  وال
بــعــض قــصــص مــــأثــــورة عـــن محــايــة 
الـــوطـــن، وحتــقــيــق حــريــتــه، وحتـــريـــره 
ــــــيت تـــواجـــه  ــــتــــحــــديت ال وبـــــيـــــان ال
ــــوطــــن، وكــيــفــيــة الــتــغــلــب عــلــيــهــا  ال

ابلشعور ابملسؤلية تاهه.
 عـــمـــل رحـــــــالت ممـــنـــهـــجـــة بــــــزيرة 
احلرمني وتوسعته واالعتناء  معرض 
خبدمته، واملتاحف العلمية واملناطق 
السياحية واملصانع وهنوه، الطالع 
الــطــالــب مبـــزاي وطــنــه واهــتــمــام والة 
األمر به وبتنميته يف كل اجملاالت   
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ء  ا د أ - ج
األمــــــــــــانــــــــــــة 
واإلخــالص 
ــــــــــه  ــــــــــن ــــــــــدي ل

ووطنه

تعويد األبناء على صدق احلديث، وال يخذ ما 
ليس له، حىت  أشياء أفراد أسرته، عليه االستئذان 

ويعاقب ابحلرمان إن تاهل ذلك.
يـــؤمـــر  أصــــدقــــائــــه  بـــلـــعـــب  يـــلـــعـــب  أن  اراد  إذا 

ابالستئذان، ومينع من أخذها عنوة.
حيـــرص الـــوالـــديـــن عــلــى حتــفــيــظ أبـــنـــاءهـــم، آيت 
وأحاديث حتث على اإلخالص لدينهم وأوطاهنم، 
وبيان أمهية األمانة وعاقبة من خيون دينه أو وطنه 

فإنه يكون عرض عرضة لعقوبة هللا تعاىل.
تشجيع األبناء على أداء األمانة، يف كل موقف 

إجياب.

اخلــــطــــب  أداء 
الــــــــــوعــــــــــظــــــــــيــــــــــة 
األمــــانــــة  ألداء 
والـــــتـــــشـــــديـــــد يف 
أمـــــــرهـــــــا وعــــظــــم 
قـــدرهـــا عــنــد هللا 
ـــــــعـــــــاىل وذكـــــــــر  ت

األدلة عليها.
إقـــــامـــــة ســلــســلــة 
ــــــــــــدروس  مــــــــن ال
التوعوية يف أمهية 
األمــــــانت  أداء 
ألدق  ومشــــــوهلــــــا 
احلــــــــــاجــــــــــيــــــــــات  
لـــلـــفـــرد واجملــتــمــع 
ذكــــــــر  مــــــــــــع   ،
الــقــصــص املــؤثــرة 
يف هذا الشأن. 
عـــــــــمـــــــــل جلـــــــــان 
ـــــة مـــن  ـــــطـــــوعـــــي ت
طــلــبــة احلــلــقــات 
القرآنية إبشراف 
معلميهم، لعمل 
منشورات علمية 
هيئة  فتاوى  من 
كــــبــــار الــعــلــمــاء 
األمانة  أمهية  يف 
ووجـــــــــــــــــوهبـــــــــــــــــا، 
صندوق  وعــمــل 
لألمانت حيفظ 
األشياء املفقودة 
حـــــــيـــــــهـــــــم،  يف 
واالســتــعــالم عن 

أصحاهبا.

الطالبية  واملــشــاريــع  املنهج  احــتــواء 
على نصوص الكتاب والسنة واليت 
تربز فيها عظم مكانة األمانة اليت 
وتــفــســريهــا وحتليل  اإلنــســان  محلها 
املعاصرة  التطبيقات  اهم  واستنباط 
َعَرْضَنا  إنَّ  تعاىل:)  قوله  مثل  منها 
َواأَلْرِض  ــَمــاَواِت  الــسَّ َعَلى  ــانَــَة  اأَلَم
َواجْلَِباِل فَأَبـنَْيَ َأن حَيِْمْلنـََها َوَأْشَفْقَن 
ــَهــا اإِلنـــَســـاُن ۖ ِإنَّــــُه َكــاَن  ِمــنـْــَهــا َومَحَــَل

ظَُلوًما َجُهوال( األحزاب 72.
عمل املعارض والعروض  واملشاريع 
البحثية واليت يعرض فيها عن أهم 
أمانة  حلمل  احلبيب  وطننا  مشارع 
الوطن وحماربة الفساد مثل مشروع 
نزاهة وغريها من املشاريع الوطنية.
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العدل  د- 
واملساواة

العدل  قيم  لرتسيخ  وسيلة  األبناء خري  بني  العدل 
واملساواة.

العدل  يف  ألبنائهم  قدوة  الوالدين  يكون  أن 
واملساواة.

معاملة األسرة اخلدم ابلعدل واملساواة، أبن يدفعوا 
يلبسون  مما  يلبسوهنم  و  ابنتظام،  أجورهم  هلم 
النب  سنة  يف  جاء  يطعمون كما  مما  ويطعموهنم 

صلى هللا عليه وسلم.

خطب  حث 
على  اجلمعة 
واملساواة  العدل 
سبباً  أهنا  وبيان 
اجلنة  دخول  يف 
ل  ستظال ال ا و
يوم  الرمحن  بظل 

احلشر.
الدروس  إقامة   .
واحملاضرات لبيان 
عظم قدر العدل 
تعاىل  هللا  عند 
األدلة  وذكر 
وشدة  عليها 
الظلم  عقوبة 

والعدوان.

العدل  يف  قدوة  املعلمني  يكون  أن 
واملساواة بني الطلبة ويف تقييمهم.

احتواء املنهج على آيت وأحاديث 
مواقف  ومن  السرية  من  وقصص 
للصحابة والسلف الصاحل يف حتقيق 
مع  تعاملهم  يف  واملساواة  العدل 

اآلخرين.
وأباث  ومعارض  مشاريع  عمل 
علمية تربز فيها قيمة العدل واملساواة 
يف اإلسالم ويف مبادي أنظمة وطننا 

احلبيب.

أداء   - هـ 
ق  حلقو ا
والواجبات 

الدينية  واجباهتم  أداء  على  أبناءهم  الوالدين  يرب 
والوطنية وذلك ابحلوار. 

على  واجباهتم كحثهم  أهم  و  بقوقهم  إعالمهم 
الكبري،  الصالة، وطاعة ويل األمر، واحرتام  إقامة 

وحفظ املمتلكات العامة واخلاصة.  

احملاضرات  إقامة 
لتوعية  والندوات 
بقوقهم  الناس 
تاه  وواجباهتم 
دينهم وأوطاهنم.

املسابقات  إقامة 
 ، لتثقيفية ا
احلقوق  لبيان 
ت  جبا ا لو ا و
على  املفروضة 
تاه  اإلنسان 

دينه ووطنه.

موضوع  يف  البحثية  املشاريع  إقامة 
الدين  تاه  والواجبات  احلقوق 

والوطن.
تدريب الطالب على أداء الواجبات 
 ، عمل  بورش  احلقوق  وحفظ 
الوطن  حقوق  ببيان  الوطنية  ابلقيم 
على  أثرها  وبيان  حنوه،  وواجباهتم 

حياة املواطنني.
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 - و
يف  املسامهة 
تنمية الوطن 
شأنه  وعلو 
لعمل  اب
ق  لصد ا و
فظة  حملا ا و
ثرواته  على 
يته  محا و

ونصرته

نظافة  على  احملافظة  على  أبناءها  األسرة  تعود 
األماكن العامة  اليت  جيلسون فيها أو الطريق الذي 

ميرون به، 
العمل  حب  أبنائها،  نفوس  يف  األسرة   تغرس 
يعتادوا  حىت  البسيطة  األعمال  على  بتشجيعهم 

الكسب احلالل.
العامة ،  أبناءهم من ختريب املرافق  الوالدان  ينهي 
أو رمي القاذورات يف الطريق، أو األماكن العامة.

حيث معلم احللقة 
على  طالبه 
املسجد  نظافة 
ألنه  وتعظيمه 
بيوت  من  بيت 

هللا.
الدروس  اقامة 
العمل  أمهية  يف 
يف  واملسامهة 
الوطن،  تنمية 
حث  أمر  وهو 
اإلسالم   عليه 
وأمر ابإلتقان يف 
وهنى  عمل  أي 

عن الكسل.

تنمية  يف  البحثية  املشاريع  إنشاء 
اجلاد  العمل  يف  الطالب  خربات 

ملصلحة الوطن.
واملسابقات  العلمية  امللتقيات  اقامة 
دور  ابراز  يف  تساهم  اليت  الثقافية 
عمل  فرص  توفري  يف  اململكة 
أصحاب  ومساعدة  للشباب 

املشاريع الصغرية.
الكبري  ابلدور  الطالب  اطالع   
للمملكة يف اهتمامها للموهوبني و 
رعايتها للمسنني وذوي االحتياجات 

اخلاصة وحنومها .
إنشاء ورش عمل لبيان أمهية  

الوطن  ثروات  على  احملافظة      
والدفاع عنه  وهو حق له ينبع من 
وانتماء   ، راسخة  إسالمية  عقيدة 

للوطن عظيم
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اجلدول الثاين
التطبيقات الرتبوية للحسبة يف حفظ األمن الفكري

حفظ األمن 
الفكري التطبيق التربوي

األسرة المسجد المدرسة
أ- حب 

اهلل تعالى 
وإفراده 
بالعبادة

1- تحديد وقت معين لحفظ 
القرآن الكريم.

2- تعويد األبناء على ذكر 
اهلل.

1- يطلب معلم 
حلقة التحفيظ من 

الطالب ذكر بعض 
اآليات التي فيها 

اثبات وحدانية اهلل 
ووجوب عبادته.

2- حفظ وجه معين 
من القرآن الكريم، 
والرجوع إلى كتب 

التفسير لمعرفة 
معاني اآليات.

1 – إبراز دعوه الرسل لعبادة 
اهلل وحده في اذاعة المدرسة 

والمسابقات الثقافية .
2- تصميم برامج للنشاط 

المدرسي إلبراز أهمية التوحيد 
في حياه الفرد والمجتمع.

3 - كتابة بحث عن أثر عبادة 
اهلل تعالى على حياه اإلنسان 

من جميع جوانبه النفسية 
واالجتماعية.

4 - ورشة عمل عن كيفية 
تعلم المناسك والشعائر التعبدية 

كالصالة والحج.
ب-  اإليمان 

باهلل ربًا 
وباإلسالم 

دينًا وبمحمد 
صلى اهلل 

عليه وسلم 
نبيًا ورسواًل

1-سرد قصص عن االنبياء 
والرسل ودعوتهم لتوحيد 

اهلل في العبادة .
2- توعية األبناء باألمور 
التي يسأل بها اإلنسان في 

قبرة.
3- تعليم األبناء والتأكيد 

عليهم بأن اإلسالم هو الدين 
الحق وهو الرسالة الخالدة.

1-يقوم معلم حلقة 
التحفيظ بعرض 

كلمة قصيرة على 
الطالب يوميًا أو 
اسبوعيًا يذكرهم 

بجمال الدين 
اإلسالمي وكماله 
ونعمه هذا الدين .

2-إقامه سلسلة من 
المحاضرات عن 

السيرة النبوية .

1-إستخدام اإلذاعة المدرسية 
يوميًا بكلمه قصيرة في عرض 

سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم 
ومواقفة العظيمة لتصل رسالته 

الخالدة الى جميع الناس.
2- احتواء المنهج المدرسي على 

توحيد االلوهية والربوبية والسيرة 
النبوية بعروض متنوعة.
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ج- العلم توفير مكتبة منزلية فيها 
أهم الكتب التي تتحدث عن 

الشعائر التعبدية وتفسير 
آيات القرآن الكريم وأهم 

األحاديث النبوية

1-جعل مكتبة 
خاصة بالمسجد 
وطالب حلقاته .

2- إقامه دورات 
وندوات تثقيفية 
لتمكين الطالب 

علميًا من عقيدته .

تفعيل دور المصلى في المدارس 
بعمل حلقات تثقيفية تركز على 

اإليمان باهلل وتوحيده وتحصينهم 
بالعلم الشرعي الصحيح. 

د- الوحدة 
الوطنية

غرس حب التعاون في 
نفوس األبناء وتشجيعهم 
باأللعاب والهدايا ونحو 

ذلك .

1-نبذ العنصرية 
بتشجيع الطفل 

بمشاركه قرنائه 
دون أي تحيز لفئه 
2- ان ينشر معلم 

حلقة التحفيظ 
روح اإلخاء لدى 

الطالب. 

1-عمل مشاريع تعاونيه تحفز 
الطالب الى الوحدة وحب 

المشاركة في األعمال الجماعية.
2- إقامه رحالت ثقافية تعليمية 
لمراكز التراث وتعزيز الدور 

التعاوني لدى الطالب أثناء 
الرحلة .

هـ - 
مصادر 

المعلومات.

1-تعويد األطفال الصدق 
في الكالم وعدم نقل الكالم  

القبيح .
2- تحرص االسرة على 

تعويد أبنائها على أخذ 
المعلومات والمعارف 

من مصادرها الصحيحة 
لتعليمهم اياها.

1-أن يعلم طالب 
الحلقة حرص 

السلف الصالح في 
تناول المعلومات 
ممن يوثقون فيهم.

2- بيان منهج 
علماء المسلمين 

في تلقيهم بالعلوم 
خاصة المتعلقة 
بالدين حتى ال 

يدخلها ما ليس فيها 
أو تتعرض للتشوية 
أو االنحراف فبذلوا 
في ذلك جهدًا كبيرًا 

لحفظه .

1-االهتمام في مصادر المعرفة 
في مكتبة المدرسة وتوفير الوقت 
للطالب لزيارتها واالستفادة منها 

.
2- تحديد مواقع مفيدة للطالب 

وتحذيرهم من المواقع المشبوهة.
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و- التثبت 1-تعود االطفال على عدم 
نقل األخبار اال المفيد منها.
2- تأكيد الوالدين ألبنائهم 

بضرورة التأني والحلم 
بأي قول يسمعونه وعدم 

االستعجال في الحكم على 
االشخاص بمجرد ما 

سمعوه عنهم 

قيام معلم حلقة 
التحفيظ بشرح 

آيات التثبت )سورة 
الحجرات آية )6( 

وتفسيرها مع 
ضرب األمثال 

الواقعية .

1-اقامة الندوات والمحاضرات 
لتثقيف الطالب بضرورة االخذ 

بمبدأ التثبت وعدم التعجل في 
إصدار االحكام .

2- حث الطالب بالتحلي بحسن 
الظن باألخرين وعدم اإلساءة، 
والتأكد من أي خبر يصل اليهم 

وعدم نشرة بأي وسيله كانت 
اال بعد التثبت من صحته  وعدم 

ضرره.
ز- الوقاية 

من األفكار 
الدخيلة 

والمنحرفة 

1-حذف القنوات الضالة 
والمنحرفة .

2- متابعة االبناء فيما 
يشاهدونه ويسمعونه .

تكثيف وعي 
الطالب بأحكام 
الدين وعقائده 
الصحيحة من 

خالل تفسير اآليات 
الدالة على ذلك .

1-تحصين الطالب بالعلم النافع 
ليتقوا به من االفكار والشبهات 

الضالة .
2-عمل مشاريع بحثية لدراسة 

الشبهات واالفكار المنحرفة والرد 
عليها .

ح- 
االولويات

تقدم األسرة األمور األكثر 
أهميه من غيرها مثل 
حث األبناء على إقامه 

الصالة قبل مزاوله اعمالهم 
اليومية. 

يحث معلم الحلقة 
طالبه على تقديم 
األعمال الواجبة 

على أعمال السنه .

توفير وقت لصاله الظهر وإقامتها 
في وقتها .

ك- 
العقوبات

أن تضبط األسرة ابنائها 
بالعقوبات بشرط أن تكون 
مناسبه لسن الطفل وخطأه .

أن يأدب معلم حلقة 
التحفيظ الطالب 

المخطئ مثل الذي 
ال يحترم القرآن أو 
ينطق بكلمات نائية 

بعقوبة المؤدب 
الحنون .

تحدد إدارة المدرسة عقوبات 
معينه للمخطئين من الطالب 
لردعهم ولتصحيح مسارهم .
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اخلامتة

احلمدهلل منزل الكتاب، ومسبب األسباب، دقيق احلساب، جليٌل ُمهاب، يغفر 
الذنب ويعفو عمن اتب، إليه املرجع وإليه املئاب، والصاله والسالم على خري العباد 
وأفضل اخللق يوم املعاد، وبعد البحث بني سطور كتب العلم والتنقل بني أجوائها 
املاتعة، استخلصت مافاتح هللا به علي من احلسبة واثرها وأهم التطبيقات الرتبوية اليت 
حتقق دور احلسبة يف تعزيز قيم املواطنة وحفظ األمن الفكري والدور الفعال الذي 

تقوم به خلدمة األفراد واجلماعات، وفيما يلي أهم النتائج:
احلسبة هي أعمدة قوام اجملتمعات وتقومي أفرادها، ويظهر ذلك يف دورها البارز يف 

حتقيق األمن الفكري وغرس القيم الوطنية، يف نفوس النشئ.
 احلسبة هي درع واقي ومانع للفرد واجملتمع ضد أي ضرر قد يصيبهم، ألن هبا 

تتحقق الوقاية الفكرية من املعتقدات اهلدامة واالشاعات املضللة.
وتطبيقاهتا  جماالهتا  بتنوع  الوطنية،  القيم  تنمي  و  الفكري  الوعي  احلسبة  تبث 

الرتبوية.
حتصن احلسبة اجملتمعات ضد السلوكيات املنحرفة والشبهات الضالة، اليت تسعى 
هلدم اجملتمعات وتفككها، عن طريق األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وبث روح 

اإلخاء والعدل بني أفرد اجملتمع.
للمراقبة  العامل   يف  األنظمة  أقوى  من  تعد  اإلسالمي  النظام  يف  احلسبة  تعترب   

واملتابعة والتوجيه، وهي أهم ثالث مسارات تعمل عليها احلسبة.
 احلفاظ على القيم الوطنية ومحاية الوطن وتنميته من أبرز اآلاثر الرتبوية للحسبة، 

يف مجيع مؤسسات اجملتمع الرتبوية من األسرة، واملسجد، واملدرسة.
احلسبة تشمل كل فرد يف اجملتمع يسعى لتحقيق األمن الفكري والتمسك ابلقيم 
واملدرسة  واملسجد  األسرة  من  فكال  اإلسالم،  يف  املسؤولية  دور  لشمول  الوطنية، 
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وغريها من املؤسسات الرتبوية مسؤولة على حتقيق األمن الفكري واحملافظة على القيم 
الوطنية وتنميتها يف تربية النشئ.

حتافظ احلسبة على  املعتقدات اإلسالمية اليت هبا يكتسب الفرد  األمن الفكري 
و القيم الوطنية، اليت تعله ذا نفس مطمئنة، و يتعامل مع وطنه بب ووالء.

اثنياً: أهم التوصيات:
توسيع نطاق البحث يف احلسبة اجملاالت الرتبوية، ملا للحسبة من دور تربوي ابرز 
يف تنمية القيم الوطنية واحلفاظ على املبادئ اإلسالمية، وأيضاً حتقيق األمن الفكري 

للفرد و للمجتمع.
تكثيف اجلهود العلمية يف علم احلسبة، خاصة يف  جمال الرتبوي التطبيقي.

مشاركة رجال احلسبة للمؤسسات الرتبوية ـ األسرة واملدرسة واملسجد ـ يف املشاريع 
الدعوية والتثقيفية، بصورة أكرب مما هي علية.

استخدام املؤسسات اخلاصة ابحلسبة للعالم بكل وسائطة وتقنياته، لتنوع العرض 
وسهولة التواصل.

إلثراء  املسامهة  وفقت يف  قد  أكون  أن  تعاىل  اسأل هللا  البحث  هذا  هناية  ويف 
البحث العلمي ونفع طلبة العلم يف اجملال الرتبوي للحسبة، هذا وأسأل هللا القبول 

والسداد.
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فهرس املراجع

األحكام السلطانية والواليت الدينية، املاوردي ، أب احلسن علي بن حممد 	 
الشاملة غري  البغدادي )ت 450هـ (، نسخة: املكتبة  البصري  بن حبيب 

موافق للمطبوع.
دار 	  الناشر:  حامد،  أبو  الغزايل  حممد  بن  حممد  أتيل:  الدين،  علوم  إحياء 

املعرفة، بريوت، عدد األجزاء: 4 طبعة:1.
إحياء علوم الدين،االمام الغزايل، أبو حامد حممد الغزايل الطوسي الشافعي 	 

الشهري بجة اإلسالم)450-505هـ( دار املعرفة، بريوت 1965م.
أصول الرتبية اإلسالمية، اخلطيب ، حممد شحات اخلطيب وآخرون : دار 	 

اخلرجيي للنشر والتوزيع،الريض، ط3، 2000م.
أبو جاللة، صبحي محدان حممد.، 	   ، واملعاصرة  األصالة  الرتبية بني  أصول 

الكويت، مكتبة الفالح، 2001.
أصول احلسبة يف اإلسالم ) دراسة أتصيلية مقارنة ( حممد كمال الدين إمام 	 

، دار اهلداية مدينة نصر القاهرة، ط1 ، 1406هـ ـ 1986م.
األمن والتنمية، نصري، حممد حممد نصري، مكتبة العبيكان، الريض،  1413هـ 	 

1993م.
البغوي ، احلسني بن مسعود ، دار طيبة ، عدد األجزاء: 	  البغوي،  تفسري 

مثانية أجزاء
تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، 	 

تقدمي:د.يوسف عبدالرمحن املرعشي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، سنة النشر: 
1407هـ، الطبعة: الثانية، عدد األجزاء: مثانية أجزاء.

جامع البيان يف أتويل آي القرآن ، الطربي، حممد بن جرير بن يزيد الطربي، 	 
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أبو جعفر، املؤرخ املفسر اإلمام، )ت 310هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، 
الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 1420هـ، عدد األجزاء: 24.

بن 	  أمحد  الدين  تقي  اإلسالم  شيخ  تيمية،  ابن  اإلسالم،  يف  احلسبة 
تيمية،)661-728هـ(،  بتحقيق سيد بن حممد بن أب سعدة، دار النشر 

مكتبة دار األرقم،  بريوت، الطبعة األوىل 1983م.
الزواجر عن اقرتاف الكبائر، أتليف: أمحد بن حممد بن حجر املكي اهليتمي، 	 

نسخة: املكتبة الشاملة مرقم آليا غري موافق للمطبوع .
القزويين –وماجه إسم 	  يزيد  أبو عبدهللا حممد بن  إبن ماجه، أتليف:  سنن 

أبيه يزيد-)ت 273هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط – عادل مرشد – حممد 
كامل – عبداللطيف حرزهللا ، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل 

1430هـ، عدد األجزاء: 5.
سنن أب داود ، أب داود، سليمان بن األشعث بن اسحاق بن بشري األزدي 	 

املكية )1419هـ  املكتبة  ـ  الرين  ـ مؤسسة  القبلة  دار  الناشر  السجستان، 
1998م(، ط 1 .

شرح صحيح مسلم، النووي ، حييي بن شرف أبو زكري، عدد األجزاء: ستة 	 
أجزاء ، سنة النشر: 1416هـ / 1996م،  دار اخلري، املطبعة العصرية.

 	 ، الفراب  اجلوهري  أبو محاد  إمساعيل  نصر  أبو  أتليف:  اللغة،  الصحاح يف 
حتقيق: أمحد عطار، القاهرة، دار املاليني ، ط2)1399هـ(.

صحيح البخاري )اجلامع الصحيح(، أتليف حممد بن إمساعيل البخاري أبو 	 
عبدهللا )ت 256هـ( الناشر: دار الشعب/ القاهرة، الطبعة: األوىل، 1407هـ 

عدد األجزاء: 9.
صحيح مسلم  )اجلامع الصحيح(، أتليف: مسلم بن احلجاج النيسابوري، 	 

الناشر: دار اجليل بريوت، عدد األجزاء: 8 أجزاء يف 4 جملدات.
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بن 	  أمحد  العباس  أبو   : أتليف   ، األلفاظ  أشرف  تفسري  احلفاظ يف  عمدة 
يوسف احللب )ت756 هـ ( ، حتقيق : حممد ابسل عيون السود، الناشر: 

دار الكتب العلمية، ط : األوىل 1417 هـ عدد األجزاء: 4.
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أتليف: بدر الدرين احلنفي، نسخة 	 

املكتبة الشاملة غري موافق للمطبوع. 
الفائق يف غريب احلديث، أتليف: حممود بن عمر الزخمشري )ت538 هـ( 	 

، حتقيق: علي البجاوي و حممد أبو الفضل، الناشر: دار املعرفة، لبنان ، عدد 
األجزاء: 4.

بن 	  أمحد  بن  بو حممد علي   ، ابن حزم  والنحل،  واألهواء  امللل  الفصل يف 
سعيد بن حزم األندلسي القرطب الظاهري )ت: 456هـ(، الناشر: مكتبة 

اخلاني - القاهرة.
اجلصاص 	  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  أمحد  اجلصاص،   ، القرآن  أحكام  يف 

احلنفي)ت: 370هـ(، حتقيق: حممد صادق القمحاوي ؛ عضو جلنة مراجعة 
املصاحف ابألزهر الشريف، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت، اتريخ الطبع  

1405هـ.
يف الفكر الرتبوي اإلسالمي، بركات، لطفي بركات أمحد،  مكتبة اخلاني، 	 

القاهرة، 1397م.
القاموس احمليط، أتليف: حممد بن يعقوب الفريوز أابدي، عدد األجزاء :1.	 
قواعد مهمة يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على ضوء الكتاب والسنة، 	 

الرحيلي، محود بن أمحد، ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
لسان العرب، ابن منظور، طبعة األوقاف السعودية 2014م .	 
جملة احلسبة العدد/39 ،) 1997-2017 (، مجيع احلقوق حمفوظة ملوقع 	 

بتاريخ: 15-07-2001،  0.069  النشر  ت   ، اإلسالم سؤال وجواب 
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املشرف العام الشيخ حممد بن صاحل املنجد.
حماضرات يف الرتبية الوطنية ، ابجابر، مسرية سامل، )د،ن(، 1439هـ.	 
خمتار الصحاح، الرازي ، حممد بن أب بكر بن عبد القادر ، املكتبة العصرية- 	 

الدارالنموذجية، سنة النشر: 1420هـ / 1999م.
خمتصر صحيح مسلم، أتليف: عبدالعطيم بن عبدالقوي املنذري، )ت656هـ(، 	 

حتقيق: حممد نصر الدين األلبان، الناشر: املكتب اإلسالمي بريوت، الطبعة: 
6، 1407هـ، عدد األجزاء:2.

مسند االمام أمحد بن حنبل، أتليف: أبو عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل 	 
احلكيم،  دار  الناشر:  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  )ت241هـ(،  الشيبان، 

القاهرة، الطبعة: األوىل 1416هـ، عدد األجزاء: 8.
معامل القربة يف طلب احلسبة، ابن األخوة ، حممد بن حممد بن أمحد بن أب 	 

زيد ، الناشر دار الفنون كمربدج.
املعجم الوسيط ، أتليف: إبراهيم مصطفى - أمحد الزيت - حامد عبدالقادر 	 

الطبعة:  الدعوه،  الناشر: دار  العربية،  اللغه  النجار، حتقيق: جممع  – حممد 
االوىل، عدد االجزاء: 2.

مطبعة 	  البيضاء:  الدار  وآخرون:  عبداللطيف  الفارب،  الرتبية،  علوم  معجم 
النجاح، 1994م.

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية, ابن تيمية ، تقي الدين 	 
أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أب القاسم 
بن حممد ابن تيمية احلران احلنبلي الدمشقي )ت: 728هـ(،  ، احملقق: حممد 
رشاد سامل الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الطبعة: األوىل، 

1406 هـ - 1986 م عدد اجمللدات: 9.
الفساد2017 – 1439، أتسست 	  ملكافحة  الوطنية  للهيئة  الرمسي  املوقع 
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https://www.nazaha.gov.sa عام، الشبكة االلكرتونية للموقع
اإلرهاب، 	  مواجهة  يف  الفكري  األمن  لتحقيق  وطنية  اسرتاتيجية  بناء  حنو 

للعلوم  العربية  نيف  جامعة  دكتوراه،  رسالة  عبدهللا،  احلفيظ  عبد  املالكي، 
األمنية، الريض، 1427هـ ـ 2006م.

هناية الرتبة يف طلب احلسبة, الشيزري، عبدالرمحن بن نصر )ت 589 هـ( 	 
، ،حتقيق و مراجعة السيد الباز ، والعريين ، 1401هـ ، 1981م ، ط2.

النهاية يف غريب احلديث واألثر ، أتليف: أبو السعادات املبارك بن حممد 	 
العلميه،  املكتبة  الناشر:  الطناحي،  الزاوي و حممود  اجلزري، حتقيق: طاهر 

بريوت، 1399هـ عدد األجزاء: 5.
الوطنية ومتطلباهتا يف ضوء تعاليم اإلسالم ، سليمان بن عبد الرمحن احلقيل، 	 

مطابع احلميضي، الريض،ط4،)1425هـ ـ 2004(.



منوذج السرية الذاتية للباحثني





عنوان البحث: 
أحاديث السمع والطاعة لويل األمر وأثرها يف حتقيق األمن الفكري

 احملور الثان: / احلسبة وتعزيز قيم  االنتماء الوطين ، والفرعي السمع والطاعة لوالة األمر
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : ابراهيم بن خليل بن امحد بين سالمة  •
اجلنسية : أردن    	

العمل : أستاذ جامعي  	
جهة العمل : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  	

الرتبة العلمية: أستاذ مساعد  	
املؤهل العلمي : دكتوراه  	

التخصص : احلديث الشريف وعلومه  	
عنوان رسالة الدكتوراه: اإلعالل مبا ليس بقادح عند احملدثني  	

عنوان رسالة املاجستري: االختبار الشامل  	
املؤلفات والبحوث العلمية : 

	    اإلعالل مبا ليس بقادح عند احملدثني – رسالة الدكتوراه
	    الكشف والبيان ملا يف كتاب الكردي من الزلل والبهتان – بث حمكم

	    رد الشبه العقلية عن بعض األحاديث النبوية – بث حمكم
فرتة الوحي وحادثة الرتدي – بث حمكم  	

وغريها  	
األعمال واخلربات  :

معلم للعلوم الشرعية ملدة 17 سنة  	
إمام وخطيب ملدة 25 سنة  	

رئيس ديوان يف البلديت  	
أستاذ جامعي يف جامعة اإلمام من 5 سنوات  	

العنوان  :
اهلاتف احملمول : 0560204823  	

  abotamem1968@yahoo.com : الربيد اإللكرتون  	



عنوان البحث:
اإلنكار عل الوالة

 احملور : الثان:  
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : عبدالرمحن بن عمري بن عبدهللا الصاعدي  •
اجلنسية : سعودي  	

العمل : عضو هيئة تدريس  	
جهة العمل : جامعة طيبة  	

الرتبة العلمية: أستاذ مشارك  	
املؤهل العلمي : دكتوراه  	

التخصص : العام: كتاب وسنة.التخصص الدقيق: حديث وعلومه  	
عنوان رسالة الدكتوراه: منهج احلافظ املناوي يف كتابه فيض القدير  	

عنوان رسالة املاجستري: حنقيق ودراسة كتاب اإلصابة يف تيز الصحابة  من أول الكتاب إىل هناية حرف التاء  	
املؤلفات والبحوث العلمية : 

حديث املؤاخاة بني الرسول  وبني علي بن أب طالب )دراسة حديثية نقدية()بث حمكم ومطبوع(  	
حديث “أِد األمانة إىل من ائتمنك” )دراسة حديثية فقهية( ()بث حمكم ومطبوع(  	

أثر اإلمام مالك –رمحه هللا- وموطئه على الصحيحني وسنن أب داود والرتمذي. ()بث حمكم ومطبوع(  	
ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة مما الجمال للرأي فيه دراسة نظرية تطبيقية. ()بث حمكم ومطبوع(  	

احلوار يف الدفاع عن النب  من خالل دالئل نبوته()بث حمكم ومطبوع(  	
العطية اإلهلية يف الرتمجة الغالَّوية)مطبوع(  	

األعمال واخلربات  :
شاركُت ببحث يف مؤتر النصيحة املنطلقات واألبعاد  	

شاركُت ببحث يف مؤتر احلوار وأثره يف الدفاع عن النب  	
حضرُت مؤتر األئمة واخلطباء املنعقد بدولة الكويت   	

	  حضرُت بعض الدورات والندوات.
 العنوان  :

اهلاتف احملمول : 0555325481  	
dralsaedi@hotmail.com : الربيد اإللكرتون  	



عنوان البحث :
منهج السلف يف مناصحة والة األمر قواعده وأثره يف وقاية اجملتمع من االحنراف.

 احملور : احملور الثالث
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : علي بن عبده حممد عصيمي حكمي  •
اجلنسية :سعودي  	

العمل : أستاذ مساعد    	
جهة العمل : جامعة نران  	

الرتبة العلمية: أستاذ مساعد    	
املؤهل العلمي : الدكتوراه  	
التخصص : أصول فقه  	

عنوان رسالة الدكتوراه: تغيري التنقيح وشرحه، أتليف مشس الدين أمحد بن سليمان  املعروف اببن كمال   	
ابشا )ت 940هـ(من بداية اإلمجاع إىل هناية الكتاب دراسة وحتقيقا.

عنوان رسالة املاجستري: الفتوى ضوابطها وأثرها يف حفظ األمن الفكري، دراسة أتصيلية تطبيقية على فتاوى   	
اللجنة الدائمة وابن   عثيمني رمحه هللا.

املؤلفات والبحوث العلمية : 
حترير اخلالف يف حكم أخذ األجرة على الفتوى. )بث حمكم (.  	

املنهج األصويل البن كمال ابشا وجممل تغيرياته على كتاب التنقيح. ) بث حمكم (.  	
منهج الصحابة يف إدارة االختالف وأثره يف نشر ثقافة االختالف يف اإلسالم  )حتت حمكم(.  	
معامل قيم الوسطية واالعتدال ودور اململكة الرائد يف تعزيزها ونشرها.) حتت املراجعة(.     	

األعمال واخلربات  :  	
أستاذ مساعد للفقه واألصول يف قسم الشريعة جبامعة نران .  	

أمني قسم الشريعة جبامعة نران.  	
عضو يف عدة جلان ابلقسم.  	

التعاون مع قسم الشريعة جبامعة أم القرى يف تدريس مقرر أصول الفقه.  	
التعاون مع مركز الدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى يف تنظيم اختبارات قبول املتقدمني للماجستري.  	

العنوان :
اهلاتف احملمول : 0555770039    ،     0505770039  	
ali0505770039@gmail.com : الربيد اإللكرتون  	



عنوان البحث :
احلسبة ودورها يف تعزيز القيم الوطنية وحفظ األمن الفكري دراسة تربوية

 احملور : الرابع 

البياانت اخلاصة ابملشارك :
االسم : د. مسرية بنت سامل بن عبدهللا ابجابر  •

اجلنسية :سعودية  	
العمل : أستاذ مساعد   	

جهة العمل : جامعة أم القرى قسم الرتبية اإلسالمية  	
الرتبة العلمية: أستاذ مساعد.  	

املؤهل العلمي : درجة الدكتوراه لعام 1431هـ.  	
التخصص : األصول اإلسالمية للرتبية.  	

عنوان رسالة الدكتوراه: مدى حتقيق كليات الرتبية ألهداف التعليم العايل يف اجلامعات السعودية يف نظر   	
أعضاء هيئة التدريس.

عنوان رسالة املاجستري: مبادئ تربية املرأة املسلمة يف ضوء األحاديث النبوية يف الصحيحني.  	

املؤلفات والبحوث العلمية : 
كتاب )حماضرات يف الرتبية الوطنية( كتاب منشور.  	

كتاب) تطور كليات الرتبية يف اجلامعات السعودية( كتاب منشور.  	
	  بث بعنوان “  املضامني الرتبوية املستنبطة من سورة قريش وتطبيقاهتا الرتبوية”  حتت الطبع.

كتاب بعنوان “مدخل اىل الرتبية  الوطنية “ حتت الطبع.  	
األعمال واخلربات  :  	

حماضر يف كلية الرتبية منذ أكثر من 15 عاماً.  	
	  مشرف على عدد من مدارس حتفيظ القرآن الكرمي.  

عمل العديد من الدورات وورش العمل يف  ميدان التعليم.     	
املشاركة يف العديد من اللجان يف جامعة أم القرى.  	

العنوان  :
اهلاتف احملمول : 0505591994   	

 q0000000@hotmail.com : الربيد اإللكرتون  	












