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  إعداد 
  د حممد بن عمر بازمول .أ

  )عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(
  

  

  



 ٢

  

 

  
نه، و نستغفره، ونعوذ باهللا، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،           إن احلمد هللا، حنمده، و نستعي     

  .من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
   .�وأشهد أن حممداً عبده ورسوله . وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

وتمالَتو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الّذهاأَيونَ يملسم متأَنإِالّ و ن  
يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثيراً 

   اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًونِسآًء واتقُوا اللَّه الَّذي تسآَءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ        . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَوالً سديداً       

  .اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً
الم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة            فإن أصدق الك   :أما بعد 

  .بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
مخسة مقاصد وخامتة، وهـي     ومدخل،  فهذه دراسة عن اجلماعة واإلمامة، أدرا على        : أما بعد   

  :التالية
  :املدخل وفيه بيان 

  .يف كل جيلاستمرار وجود اجلماعة و. ني اجلماعةضرورة تعيو . خطورة االختالف والتفرق
  منهج السلف يف اجلماعة: املقصد األول
  من هم والة األمر؟ ومب تنعقد البيعة: املقصد الثاين

  حقوق والة األمور والرعية ومظاهر اخلروج وحكمه وعواقبه: املقصد الثالث
  التستر على املطلوبني: املقصد الرابع

  .حول اجلماعة واإلمام والرد عليهاشبهات : املقصد اخلامس
خالصة يف ضرورة اجلماعة، وخطر اخلروج عن السمع والطاعة، واألمر بالصرب على والة : اخلامتة 

  .األمر والنصح هلم
املراد الشرعي : " بعنواناًواعلم أن من أحسن الكتب اليت وقفت عليها يف هذا املوضوع، كتاب

،  إعداد صاحل بن عبد "وية اإلسالمية، أمام عوملة اإلرهاب والفتنةباجلماعة، وأثر حتقيقه يف إثبات اهل
هــ، وقد خلصت مقاصده، وتابعته يف مواضع كثرية حىت يف ١٤٢٣اهللا بن عبد الرمحن العبود، 



 ٣

؛ فأسأل اهللا جل يف عاله أن املدخل ويف املقصد األول يف هذا الكتابمواضع من يف خاصة  إحاالته،
  .وبة، لقاء ما كتب، فقد أجاد وأفاد وأطاب، جزاه اهللا خرياًجيزل له األجر واملث

هذا، واسأل اهللا أن يتقبل عملي خالصاً لوجهه الكرمي، وداعياً إىل سنة نبيه الرؤوف الرحيم، 
  .وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم



 ٤

  املدخل
  يف كل جيلماعة استمرار وجود اجلو. ضرورة تعيني اجلماعةو . خطورة االختالف والتفرق

  
  :وبيان ذلك هو التايل

  
  . خطورة االختالف والتفرق

إِنَّ � :وقـال تعـاىل   ذم اهللا سبحانه وتعاىل التفرق واالختالف، وذكر أنه من شأن اهلالكني            
            إِلَى اللَّه مهرا أَممٍء إِنيي شف مهنم تعاً لَسيوا شكَانو مهينقُوا دفَر ينوا      الَّذا كَـانبِم مئُهبني ثُم 

  . )١٥٩:األنعام (�يفْعلُونَ
:  قـال تعـاىل  ،اجلماعة واالئتالف حذرنا ربنا تعاىل من الفرقة واالختالف، وأمرنا بلزومو 
�           تإِذْ كُن كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُرقُوا وفَرال تيعاً ومج لِ اللَّهبوا بِحمصتاعو     نـيب اًء فَأَلَّفدأَع م

   اللَّـه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمارِ فَأَنالن نم ةفْرفَا حلَى شع متكُناناً ووإِخ هتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم
  .)١٠٣:آل عمران (�لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ

وال تكُونوا كَالَّذين تفَرقُـوا     �:  الذين تفرقوا، فقال تبارك وتعاىل     وحذّر سبحانه من مشاة   
يمظع ذَابع ملَه كأُولَئو اتنيالْب ماَءها جم دعب نلَفُوا متاخ١٠٥:آل عمران (�و(.  

رك وحث على لزوم الصراط املستقيم، الذين به السالمة من التفرق واالختالف، فقـال تبـا    
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه وال تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عـن سـبِيله ذَلكُـم         �: وتعاىل

  . )١٥٣:األنعام (�وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ
ذي أَوحينا إِلَيك وما وصـينا بِـه        شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحاً والَّ        �: وقال تعاىل 

               اللَّه هإِلَي موهعدا تم نيرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتال تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب
نِيبي نم هي إِلَيدهياُء وشي نم هبِي إِلَيتج١٣:الشورى (�ي( .  

فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفاً فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَـا تبـديلَ              �: وقال تبارك وتعاىل  
ه وأَقيموا الصلَاةَ   منِيبِني إِلَيه واتقُو  } ٣٠{لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ         

   نيرِكشالْم نوا مكُونلَا ت٣١{و {            هِميـا لَـدبٍ بِمزعاً كُلُّ حيوا شكَانو مهينقُوا دفَر ينالَّذ نم
  ).٣٢-٣٠:الروم (�}٣٢{فَرِحونَ



 ٥

استثىن ومثلهم يف ديننا  أنه قد خلق خلقاً لالختالف والفرقة وحذرنا أن نكونوبني سبحانه 
ولَو شاء ربك لَجعلَ النـاس أُمـةً        �: أن جيعلنا منهم فقال تعاىل    طلب  على  ، لنداوم   أهل رمحته 

   نيفلتخالُونَ مزالَ يةً وداح١١٨{و {           ـكبـةُ رمكَل تمتو ملَقَهخ كذَللو كبر محن رإِالَّ م
  ).١١٩-١١٨:هود (�}١١٩{لْجِنة والناسِ أَجمعنيَألمألنَّ جهنم من ا

أمـر اهللا   : "ه اآليات من القرآن العظيم    يف حنو هذ   �بن عباس   اقال علي بن أيب طلحة عن       
 والتفرقة وأخربهم أنه إمنا هلك من كان قبلهم بـاملراء           االختالفنهاهم عن   فاملؤمنني باجلماعة   

  .)١(اهـ"واخلصومات يف دين اهللا
نقَالَ     ع ودعسنِ مب اللَّه دبع :      ولُ اللَّهسا رطَّ لَنقَالَ   � خ ا ثُمطـطَّ       : خخ ثُم بِيلُ اللَّهذَا سه 

ه  هذه سبلٌ متفَرقَةٌ علَى كُلِّ سبِيلٍ منها شيطَانٌ يدعو إِلَي          :خطُوطًا عن يمينِه وعن شماله ثُم قَالَ      
  .)٢("�إِنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله�: ثُم قَرأَ

              ولَ اللَّهسا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رينف قَام هانَ أَنفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم نا فَقَالَ     ثوعينف قَام " :   نأَلَا إِنَّ م
                نيعبسو لَى ثَلَاثع رِقفْتتلَّةَ سالْم هذإِنَّ هلَّةً وم نيعبسنِ ويتنلَى ثقُوا عرابِ افْتتلِ الْكأَه نم لَكُمقَب

  .)٣("ثنتان وسبعونَ في النارِ وواحدةٌ في الْجنة وهي الْجماعة
 هذا احلديث حتذير من االفتراق واالختالف، وبيان أنه واقع يف هذه األمة، وأن الفرقـة                ففي

الناجية والطائفة املنصورة هي اجلماعة، واليت جاء يف رواية للحديث أا هي اليت تكون على مثل            
  .� وأصحابه �ما عليه الرسول 

 هم على أبواب جهنم، من       أن السالمة والنجاة من دعاة الضاللة، الذين       �بل ذكر الرسول    
  .تبعهم قذفوه فيها، ذكر أن السالمة منهم هي بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم

                                           
عقب إيراده هذا األثر عن ابن عباس       )) ٢/١٩١(تفسري ابن كثري    (وقال ابن كثري    ). ٤/٣٩كر  دار الف (تفسري الطربي   ) ١(

  .اهـ "وحنو هذا قاله جماهد وغري واحد: "�
، و أخرجه الدارمي يف سننه يف املقدمة، باب يف كراهة أخذ الرأي، وابن أيب               )١/٤٣٥،٤٦٥(أخرجه أمحد يف املسند      )٢(

، واحلاكم يف املـستدرك     )٧-٦( حتت رقم    ١٨١-١/١٨٠) (اإلحسان( وابن حبان    ،)١/١٣(عاصم يف كتاب السنة     
)٢/٣١٨.(  
، )١١(، حديث رقم �وأخرجه عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما، ابن ماجة يف املقدمة، باب اتباع سنة رسول اهللا   

 حمقـق اإلحـسان،     سنادهإاحلديث صححه ابن حبان، واحلاكم، وحسن        و ).١/١٣(وابن أيب عاصم يف كتاب السنة       
  ). ١/١٣(وصححه لغريه األلباين يف ظالل اجلنة 

جري يف آل، وا)٤٥٩٧(، و أبو داود يف كتاب السنة، باب شرح السنة، حديث رقم )٤/١٠٢(أخرجه أمحد يف املسند  )٣(
باين يف سلسلة ، واألل)١٠/٣٢(صحح إسناده حمقق جامع األصول  و).٣١، حتت رقم ١/١٣٢) (الطبعة احملققة(الشريعة 

 إىل  ٣٤-٣٢نظم املتناثر ص  وأشار يف   . ، وذكر مجلة من األحاديث تشهد له      )٢٠٤(األحاديث الصحيحة حديث رقم     
  .تواتره



 ٦

 أَنه سمع حذَيفَةَ بن الْيمان      :بسر بن عبيد اللَّه الْحضرمي قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي         عن  
 عن الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَةَ أَنْ يـدرِكَنِي           � يسأَلُونَ رسولَ اللَّه      كَانَ الناس  :يقُولُ
فَقُلْت:رش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاَءنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ر؟ ي  
  .  نعم: الَ قَ

 رٍ: قُلْتيخ نم رالش كذَل دعلْ به؟و  
  .  نعم وفيه دخن: قَالَ 

 قُلْت :هنخا دم؟و  
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

  قُلْت :     رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ با        :  قَالَ؟    فَههإِلَي مهابأَج نم منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعد معن
  ؟يا رسولَ اللَّه صفْهم لَنا: قُلْت . قَذَفُوه فيها

  .)١(هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلِْسنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلمني وإِمامهم: قَالَ 
 ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم املَا إِم؟و   

 فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت وأَنت علَـى           :قَالَ
ك٢("ذَل( .  

فإذا كان احلال كذلك، من تأكيد لزوم اجلماعة، وذم الفرقة واالختالف، فمعىن ذلك أنـه               
تطَاولَ الناس في الْبِناِء في زمنِ عمر فَقَـالَ  " :عن تميمٍ الدارِي قَالَالبد من اجلماعة، وقد روي  

رمع:      إِن ضالْأَر ضبِ الْأَريرالْع رشعا مةَ إِلَّا             يارلَا إِمو ةارةَ إِلَّا بِإِماعملَا جو ةاعمإِلَّا بِج لَاملَا إِس ه
بِطَاعة فَمن سوده قَومه علَى الْفقْه كَانَ حياةً لَه ولَهم ومن سوده قَومه علَى غَيرِ فقْه كَانَ هلَاكًا                  

ملَهو ٣("لَه(.  
                                           

قف على صفة دعاة الضاللة، والرسول يدعو املسلمني إذا كثر هؤالء بلزوم اجلماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤالء، ) ١(
 . روج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهمال تكفري والة األمور، واخل

، ومسلم يف كتاب اإلمارة، )٣٦٠٦( أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، حديث رقم          )٢(
   .)١٨٤٧(باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند الفنت، حديث رقم 

: أن يف إسـناده علـتني     ) حسني أسد (، وذكر حمققه    )٢٥٧(، حتت رقم    أخرجه الدارمي يف املقدمة باب ذهاب العلم      ) ٣(
االنقطاع، ألن عبدالرمحن بن ميسرة يرويه عن متيم الداري عن عمر، وا بن             : جهالة صفوان بن رستم، والثانية    : األوىل

 ، بسند فيه ضعف ما يشهد حملـل )١٠/٤٩١ فتح املالك –التمهيد (وقد ذكر ابن عبدالرب    :  قلت .ميسرة مل يدرك متيماً   
= 



 ٧

  رورة تعيني اجلماعةض
 وهـذه   ،حيث ال إسالم  إال جبماعة ، وال مجاعة  إال بإمارة ، وال إمارة  إال بسمع وطاعة                  و

  !)١(ال قيام لإلسالم إال ذه الثالثةفالثالثة متالزمة، آخذ بعضها ببعض، 
 بلزوم اجلماعة وإمامهم ، والسمع والطاعة لألمري، وإن ضرب الظهر وأخذ            �قد أمر النيب    ف

  .املال، أمرا يدل على الوجوب، وى عن اخلروج على اجلماعة ومفارقتها، يا يدل على التحرمي
كما وردت أدلة أخرى تفيد العلم اليقيين ذا احلكم يف الكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار،              

م وحيث ال ميكن القيام بفعل هذا الواجب، وترك هذا احملرم إال بتعيني اجلماعـة ، ومـاال يـت                  
  .الواجب إال به فهو واجب 

فالبد من تعيني اجلماعة ومعرفتها، ليتحقق القيام بواجب لزومها، ولـزوم إمامهـا ،              : إذاً  
  .واالقتداء ا واالعتصام بذلك من تركها وفراقها احملرم 

 -" أبو بكر وعمر  :" ؟ قال   " م يقتديمن اجلماعة الذين ينبغي أن      : "قيل لعبد اهللا بن املبارك    
فمن األحياء؟،  : هؤالء ماتوا : " فقيل -  يزل حيسب حىت إىل حممد بن ثابت واحلسني بن واقد          فلم
  .)٢("أبو محزة السكري: "قال

  .)٣(وعن إسحاق بن راهويه حنو مما قال ابن املبارك
  معني بأنه اجلماعـة حممد بن ثابت ، واحلسني بن واقد، وأبو محزة السكري، كل منهم فرد     و

واحـد  توفر مفهوم اجلماعة يف كـل  ومن املبشرين باجلنة ، لكن يقتدى م، يف زمانه، وليسوا   
، اليت يقتدى ـا كـل يف         ، فعني اإلمام ابن املبارك كل واحد منهم بصفة اجلماعة          بعينه منهم  

، ليتسىن لزومها وعدم مفارقتها     يف كل عصر ،     زمانه ، مما يدل على أنه البد من تعيني اجلماعة           
، ألنه البد منه، فبدونه كيف تعرف اجلماعة ؟          حد من األئمة  على هذا التعيني      مل يعترض أ  لذا  و

  وكيف يؤدى الواجب من مالزمتها، وجيتنب احلرام من مفارقتها ، واخلروج على طاعة إمامها ؟ 

                                           
=  

الشاهد هنا، من طريق حممد بن يزيد أيب هشام عن إسحاق بن سهل، عن املغرية بن مسلم، عن قتادة عن أيب الـدرداء                
وبه يرتقي هذا األثر إن     ". ال إسالم إال بطاعة، و ال خري إال يف اجلماعة والنصح هللا وللخليفة واملؤمنني عامة              : ، قال �

 . ة وأن يف معناه أحاديث ثابيتةشاء اهللا تعاىل إىل درجة احلسن لغريه، خاص
  .وتقدم قبل قليل خترجيه). ٢٥٧، حديث رقم ١/٣١٥ (ظر سنن الدارمي، املقدمة ، باب يف ذهاب العلم ،ان) ١(
  .)٢٦٢-٢/٢٦١(االعتصام للشاطيب ) ٢(
  .املرجع السابق ) ٣(



 ٨

 يف االعتقاد    موحش إنه بدون تعيني اجلماعة، ينطلق املسلمون والدعاة إىل اهللا تعاىل، من فراغ           
   .، كما هو رأي اخلوارج ومسلكهموإرهابويأتون إىل الناس جبهالة وبدعة وضاللة اإلسالمي، 

  .فتعيني اجلماعة من ضروريات الدين، ومن أصول العقيدة:  إذاً 
  :يف كل جيلاستمرار وجود اجلماعة 

له حبجتـه، وداع     من قائم ولن خيليها   مل خيل األرض    والشكر  ن اهللا تعاىل وله احلمد      إ وحيث
؛ قضى باسـتمرار     بصرية، لكي ال تبطل حجج اهللا وبيناته اليت أنزهلا على أنبيائه ورسله            إليه على 

من كان على مثل مـا  : " بقوله �الفرقة الناجية، الذين هم اجلماعة، الذين وصفهم النيب          وجود
، يف كل جيل وزمان ، إذا مضى جيل ورثه جيل من بعده إىل أن يرث                " أنا عليه اليوم وأصحايب   

  .ألرض ومن عليها اهللا ا
 عن الْخيرِ   �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه      " :يقُولُحيث   بن الْيمان    حذَيفَةكما يف حديث    

فيه داللة على استمرار وجـود      تقدم ذكره، ف  وقد   "؟وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي      
استمرار وجود اجلماعة باستمرار وجـود      ، أي أنه يدل على      غلبة الشر اجلماعة وإمامهم، رغم    

وإن تفرقوا إىل ثالث وسبعني فرقة، فتفرقهم ال يعين عدم اجلماعة الواحدة املستثناة من         ،  املسلمني
  .التفرق واألهواء والوعيد بالنار

 سمعت النبِي   :ت معاوِيةَ خطيبا يقُولُ    سمع : قَالَ حميد بن عبد الرحمنِ     :عن ابنِ شهابٍ قَالَ   
من يرِد اللَّه بِه خيرا يفَقِّهه في الدينِ وإِنما أَنا قَاسم واللَّه يعطي ولَن تزالَ هذه الْأُمةُ                 : " يقُولُ �

  .  )١("فَهم حتى يأْتي أَمر اللَّهقَائمةً علَى أَمرِ اللَّه لَا يضرهم من خالَ
عن عامرِ بنِ  ، كما جاء      إنه بفضل اهللا ورمحته ال تزال هذه اجلماعة باقية إىل قيام الساعة            ؛نعم

يٍء سـمعته    أَنْ أَخبِرنِي بِش   : كَتبت إِلَى جابِرِ بنِ سمرةَ مع غُلَامي نافعٍ        :سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ    
    ولِ اللَّهسر نقَالَ �م :       ولَ اللَّهسر تعمس إِلَي بفَكَت �        يـلَمالْأَس جِـمةَ ريشع ةعمج موي 

  .فـلله احلمد واملنة  ؛)٢(..."،  لَا يزالُ الدين قَائما حتى تقُوم الساعةُ:يقُولُ
 إىل قيام   يزال وجودها مستمرا، ما وجد املسلمون، وإن تفرقوا إىل فرق،          هذه اجلماعة ال     ؛إذاً

 ، ال جتتمع على ضاللة ، فـال         �، ألن أمة حممد       املؤمنني، بقبض أرواحهم   الساعة، أي ساعة  
                                           

، ومسلم يف كتاب اإلمارة، باب قوله       )٧١(أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خرياً، حديث رقم              )  ١(
 ).١٠٣٧(، حديث رقم "ال تزال طائفة من أميت: "�

 ).١٨٢٢(أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش، حديث رقم )  ٢(



 ٩

جتتمع على التفرق يف األهواء الشركية أو البدعية، بل البد أن  تكون منها مجاعة على التوحيـد    
  .لفتها مجاعة أخرى على هذا املنهج احلق، إىل قيام الساعةوالسنة، كلما مضت، خ



  

  املقصد األول
  )١(منهج السلف يف اجلماعة

  

فجـاء  يف حتديد اجلماعة املرادة يف األحاديـث،        تكلم بعض الناس من منظور حزيب حمض،        
،  للجماعـة ولزومهـا    همسعي كثري من  بتعريف وحتديد للجماعة يتناىف مع املقصود حىت أصبح         

  !سبب الرئيس يف مفارقتهم للجماعة، واملروق منهاال
وحدثت بسبب هذه املذاهب أحداث رهيبة، مزقت املسلمني، وفرقتهم، وهيجـت علـيهم             

  .األعداء، فال ديناً أقاموا، و ال دنياً أبقوا
  :اجلماعة ثالثة مذاهب وهي التاليةحتديد والناظر جيد يف 

  : املذهب األول يف حتديد اجلماعة 
فهذه هـي   ...  فيها على إمام واحد بعقد بيعة ،          مجيع املسلمني  اليت اتفقت آراء   هي   اعةاجلم

تلزم مجاعة املـسلمني     : " �  فيها حلذيفة     �اليت حيرم اخلروج عليها، وهي اليت قال الرسول         
  .ديثاحل" وإمامهم 
  ".لى بيعتهع املتفق اإلمام وتنصيب إلجياد هذه اجلماعة، جيب على املسلمني السعي":وقالوا

وهذا هو مفهوم من يتسمون باإلخوان املسلمني،أصحاب توحيـد احلاكميـة، كـاخلوارج       
واملعتزلة وأهل التكفري، ومجاعة التبليغ اهلندية، وما يسمى جبماعة تنظيم اجلهاد واهلجرة املصرية ،    

 ،  أو ما يسمى بتنظيم القاعدة ، وغريهم  من أصحاب الفنت والتخريـب واإلفـساد يف األرض                
  .هو مفهوم خاطئ ضال، وعقيدة فاسدةووالتحزب على ذلك والًء وبراء، 
  : املذهب الثاين يف حتديد اجلماعة 

  .جلماعات اإلسالمية القائمة اآلن ، املعروفة بأمسائها وقادا ونظمها وأعضائهااأا هي 
ن اجلماعات  م ،   غريها و  ومجاعة التبليغ ، وحزب التحرير،     ،يعين كاإلخوان املسلمني  : قلت  

  .اإلسالمية القائمة اآلن ، املعروفة بأمسائها وقادا ونظمها وأعضائها
  . ألا كلها ليست إال وسائل للدعوة جائزة:قالوا

 - اليت ليست إال وسيلة للـدعوة        -إنه ال يضري املسلم  أن خيتار من هذه اجلماعات           : قالواو
                                           

عوملـة  املراد الشرعي باجلماعة، وأثر حتقيقه يف إثبات اهلوية اإلسالمية، أمـام            : "هذا املقصد مستفاد برمته من كتاب     ) ١(
 .مع تصرف وزيادات. ،  إعداد صاحل بن عبد اهللا بن عبد الرمحن العبود"اإلرهاب والفتنة



  
 

١١

  !!مجاعةً ، يراها أقرب إىل احلق والصواب
 يريدون ذه اجلماعات أا حتقق      أصحابهذهب يف حقيقته نتاج املذهب األول، ألن        وهذا امل 

  !الطريق إىل اجلماعة األم بزعمهم
  :املذهب الثالث يف حتديد اجلماعة 

 اهللا تعاىل، علـى     كالم يؤثرون بالكتاب والسنة، الذين       االستمساك القوم اتمعون على     هم
 على هدي كل أحد ، فالتمـسك بالكتـاب          ، �هللا  كالم كل أحد، ويقدمون هدي رسول ا      

، وعقد االجتماع والعهد على ذلك ، والوفاء به ، وعـدم نقـضه، يفيـد االجتمـاع                  والسنة
 احلـق،  واكتمال القوة واستحكامها، فال تتناقض، فاجلماعة هنا هم اتمعون على            واالئتالف،

 كانت عليـه    الذي معهم، ألن احلق هو   وإن كانوا قليال، وكان املخالف هلم كثريا، فإن يد اهللا           
  .بعدهممن  الباطل كثرة أهل  وال نظر إىل،� اجلماعة األوىل من عهد النيب

؛ فوقع  �قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول اهللا          : عن عمرو بن ميمون األودي قال     [
 اهللا بن مسعود    حبه يف قليب، فلزمته حىت واريته يف التراب بالشام، مث لزمت أفقه الناس بعده عبد              

صلوا يف بيوتكم واجعلـوا صـالتكم معهـم     : "فَذُكر يوماً عنده تأخري الصالة عن وقتها فقال       
يا عمرو بن ميمون إن مجهور اجلماعة هي        : "وكيف لنا باجلماعة؟ فقال يل      : فقلت له   " سبحة

   .)١("اليت تفارق اجلماعة، إمنا اجلماعة ما وافق طاعة اهللا وإن كنت وحدك

وحيث جاء األمر بلزوم اجلماعة؛ فاملراد به لزوم احلق وإتباعه وإن           : " رمحه اهللا  و شامة قال أب 
 �كان املتمسك به قليالً واملخالف كثرياً؛ ألن احلق الذي كانت عليه اجلماعة األوىل من النيب                

  .)٢(" وال نظر إىل كثرة أهل الباطل� وأصحابه

 مجاعـة   :جلهال عن السواد األعظم لقـالوا     لو سألت ا  : "وقال إسحاق بن راهوية رمحه اهللا     
 وطريقه فمن كان معه وتبعـه فهـو   �الناس، وال يعلمون أن اجلماعة عامل متمسك بأثر النيب         

  .)٣("اجلماعة

فانظر حكايته تتبني غلط من ظن أن اجلماعة هي مجاعة الناس وإن            : "قال الشاطيب رمحه اهللا    

                                           
 . )١٦٠، حتت رقم١/١٢١ (أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة) ١(
   .٢٢ الباعث على إنكار البدع واحلوادث ص )٢(
  ).٩/٢٣٩( أخرجه أبو نعيم يف احللية )٣(



  
 

١٢

لعلماء؛ فليثبت املوفق يف هذه املزلة قدمه لئال يـضل          مل يكن فيهم عامل وهو فهم العوام ال فهم ا         
   .)١(اهـ"عن سواء السبيل، وال توفيق إال باهللا

وكان حممد بن أسلم الطوسي اإلمام املتفق على إمامته مع رتبتـه            : "وقال ابن القيم رمحه اهللا    
ولقد حرصـت  ما بلغين سنة عن رسول اهللا إال عملت ا         : "أتبع الناس للسنة يف زمانه حىت قال      

 فسئل بعض أهل العلم يف زمانه عن السواد         ." على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك        
حممد بـن   : ، فقال "إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد األعظم     : "األعظم الذين جاء فيهم احلديث    

إليها وصدق واهللا فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع           . أسلم الطوسي هو السواد األعظم    
فهو احلجة وهو اإلمجاع وهو السوار األعظم وهو سبيل املؤمنني اليت من فارقها واتبع سـواها                

  .)٢(اهـ"واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا

، واعلم أن اإلمجاع واحلجة والسواد األعظم هو العامل صاحب احلق           : "وقال أيضاً رمحه اهللا    
  . رض  وإن خالفه أهل األ وإن كان وحده

 هـو   !؟أتدري ما السواد األعظم   : وقال بعض أئمة احلديث وقد ذكر له السواد األعظم فقال         
 فمسخ املختلفون الذين جعلوا الـسواد األعظـم واحلجـة    ؛ حممد بن أسلم الطوسي وأصحابه    

وجعلوهم عيارا على السنة، وجعلوا السنة بدعة واملعروف منكراً، لقلة          !! واجلماعة هم اجلمهور  
  . من شذ شذ اهللا به يف النار: وتفردهم يف األعصار واألمصار، وقالواأهله

وما عرف املختلفون أن الشاذ ما خالف احلق وإن كان الناس كلهم عليه إال واحدا منهم فهم 
  ؛الشاذون

وقد شذ الناس كلهم زمن أمحد بن حنبل إال نفرا يسريا فكانوا هم اجلماعة وكانت القـضاة                 
ليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون وكان اإلمام أمحد وحده هو اجلماعة، وملا مل             حينئذ واملفتون واخل  

 يا أمري املؤمنني أتكون أنت وقضاتك ووالتك والفقهـاء  :يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة     
واملفتون كلهم على الباطل وأمحد وحده هو على احلق فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالـسياط                

س الطويل فال إله إال اهللا ، ما أشبه الليلة بالبارحة وهي السبيل املهيـع ألهـل      والعقوبة بعد احلب  
السنة واجلماعة حىت يلقوا رم ، مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من املؤمنني رجال صدقوا     

                                           
 ).٢/٢٦٧: (عتصام اال) ١(
 ).١/٧٠(إغاثة اللهفان )  ٢(



  
 

١٣

ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال وال حول وال قوة إال                   
  .  العليباهللا

ال يوحشنك من قد أقر على نفسه هو ومجيع أهل العلم أنه ليس مـن أويل                : وقال رمحه اهللا  
العلم ، فإذا ظفرت برجل واحد من أويل العلم، طالب للدليل، حمكم له، متبع للحق حيث كان                 
وأين كان، ومع من كان، زالت الوحشة وحصلت األلفة ولو خالفك، فإنه خيالفك ويعـذرك،               

ل الظامل خيالفك بال حجة ويكفرك، أو يبدعك بال حجة، وذنبك رغبتك عـن طريقتـه       واجلاه
الوخيمة، وسريته الذميمة فال تغتر بكثرة هذا الضرب فإن اآلالف املؤلفـة منـهم ال يعـدلون                 

  .)٢(])١(اهـ"بشخص واحد من أهل العلم ، والواحد من أهل العلم يعدل مبلء األرض منهم

  : يان بطالنه مناقشة املذهب األول وب
أنه  اعتقاد   لدى الكثري من الدعاة، خصوصاً املعاصرين من أصحاب املناهج الدعوية املخالفة،          

، وأنه لـيس يف األرض      بيعة شرعية ب، ذات والية    يرجعون إليها  مجاعة   يومليس للمسلمني ال  
هـا  باملراد الشرعي باجلماعة، اليت ورد يف النصوص الـشرعية ذكر         ، اليوم مجاعة للمسلمني  

  .واحلثُّ على لزومها، وحترمي اخلروج عليها
وبناًء على هذا االعتقاد الفاسد يوجبون على األمة اإلسالمية أن تسعى إلجياد اجلماعة حسب              

  .هذا املفهوم الباطل
بل يرون السعي يف إجيادها ونصب اإلمام العام فرض عني، على كل فرد مسلم، حىت توجد                

ا األمة كلها، من أدناها إىل أقصاها، للخليفة فيها بالوالء والنـصرة            اخلالفة العامة، اليت تدين هل    
  .)٣(واملرجعية

ألن ؛  موجـودة اآلن   أن اجلماعة غري  : اعتقاد فاسد وهو    الفاسد؛ التأصيلا  ذهويترتب على   
 أن  اعتقـاد  شرعية، و  بعقد بيعة جلميع املسلمني   اآلراء منذ قرون عديدة مل تتفق على إمام واحد          

 ومفهوم خاطئ  والتعليل العتقاد عدم وجود اجلماعـة           فاسد، ري موجودة اآلن اعتقاد   اجلماعة غ 
                                           

 ).٣/٣٩٨(  إعالم املوقعني) ١(
  ".ال لإلرهاب"عقوفتني نقلته من موقع  املما بني) ٢(
الطريق إىل مجاعة املسلمني ، تقدم ا حسني بن حممد بن علي جابر، إىل شعبة السنة       : رسالة ماجستري ، بعنوان     : ينظر) ٣(

 اإلسالمية، وقد نال صاحبها االمتياز مع الشرف، بإشراف ، األستاذ الدكتور حممود أمحد مـرية ،                  املشرفة ، باجلامعة  
كتاب كيف األمر إذا مل تكن مجاعة ، دراسات م ،  و. م . ش . نشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ املنصورة  

مكتبـة التـابعني   : نـشر . ١٩-١٥هـ، ١٤١٦عام / ٢حول اجلماعة واجلماعات ، تأليف عبد احلميد هنداوي   ط  
  .بالقاهرة 
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اآلن بعدم اتفاق مجيع املسلمني اليوم على إمام واحد بعقد بيعة هو تعليل معلول، حيث ال يلزم                 
من عدم االتفاق على إمام واحد  عدم وجود مجاعة املسلمني، ذات الوالية ببيعة شرعية ، يرجع                 

  .  وحيرم اخلروج عليهاإليها ،
  :ويترتب على ذلك املعتقد الضال الفاسد أمور منها

 اململكة العربية الـسعودية ، ألن       ات اإلسالمية حىت حكومة   كوممجيع احل  اخلروج على    ةُحإبا
إماماً عاما جلميع املسلمني، فذلك حسب هـذا         إمامها    أن يبايعوا  علىاملسلمني مل يتفقوا كلهم     

يبيح هلم اعتبار احلكومات غري شرعية ألا متعددة، واعتقاد عدم وجود حكومة            املعتقد الفاسد   
  .شرعية للمسلمني اليوم

  .، يف حتديد املراد الشرعي باجلماعة�يترتب عليه املخالفة التامة لسنة الرسول 
ويترتب عليه منازعة والة األمور يف واليام ، أي منازعة األمر أهله، وهذا ال جيوز شـرعاً                 

ما هو معلوم مقرر يف النصوص الشرعية، كما ال جيوز منازعة األمر أهله يف العقل كوناً ، ألن                  ك
والة األمور حقاً، إما أن يكونوا ولوا األمور بقدر اهللا الكوين الذي ال ميكن دفعه ، ولـيس يف                   

ملْك من تشاُء وتنزِع الْملْك     قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْ     �: املقدور منازعته ، كما قال تعاىل       
، ومن نازع اهللا يف قدره هلك  وإمـا أن يكـون والة              )٢٦من اآلية : آل عمران ( �ممن تشاءُ 

األمور قد ولوا األمور بقدر اهللا وشرعه معاً ، فكما ال جيوز منازعتهم يف ذلك كوناً وقدراً، أي                  
ما مل يشأ مل يكن، كذلك ال جيوز أيضاً منازعتهم األمـر            ال يقع كوناً، ألنه ما شاء اهللا كان ، و         

  .شرعاً، أي حيرم ديانة، حرمة يترتب عليها الذنب والعقوبة يف الدنيا واآلخرة
 ما تسميه بعض اجلمعيات الدعوية ضابطاً لشرعية        ،الباطللك املفهوم   ذ  على  أيضاً ترتبقد  و

له، يف    يؤيد اإلمام العام، ويكون عوناً     مما "اأن يكون عمله  : عمل أي مجاعة دعوية أخرى، وهو     
  . )١("الواجبات اليت ألقاها اهللا على عاتقه، من إقامة شرع اهللا يف األرض، واجلهاد يف سبيله 

 ولكن هذا اإلمام العام غري موجود ، إال يف الذهن، وال ينبغي أن يشتبه علينا وجـود                  :قلت
 إذ وجـود    ا البدعة بالسنة، وال منيز بينـهما،       فتخلط علين  الذهن بوجود العني، فنظنهما واحداً،    

  .له فيما خرج عن الذهن الذهن ، ال حقيقة

                                           
هــ ،    ١٤١٧عـام   / ٢ ، ط   يف الكويت  )مجعية إحياء التراث اإلسالمي   (منهج اجلمعية ، للدعوة والتوجيه ،       : ينظر) ١(

  .وما بعده ٩، س ٤٥ص
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واختم مناقشة هذا املذهب بأنه خيالف اإلمجاع، املنعقد بوجوب البيعة ملـن تغلـب علـى                
املسلمني يف جهة وأقام فيهم شرع اهللا تعاىل، وقد حكى هذا اإلمجاع الشوكاين و حممـد بـن                  

   . اهللاعبدالوهاب رمحهم
األئمة جممعون من كل مذهب على      : "رمحه اهللا ) هـ١٢٠٦ت (قـال حممد بن عبد الوهاب    

أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم اإلمام يف مجيع األشياء ولوال هذا ما استقامت الدنيا ألن 
 أحداً الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد وال يعرفون     

  .  )١(اهـ"من العلماء ذكر أن شيئاً من األحكام ال يصح إال باإلمام األعظم
ملا اتسعت أقطار اإلسالم، ووقع االختالف بني       : "رمحه اهللا ) هـ١٢٥٠ت(وقال الشوكاين   

أهله، واستوىل على كل قطر من األقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من                 
ا معلوم ال خيالف فيه أحد، بل هو إمجاع املسلمني أمجعني منذ قبض رسول اهللا               وهذ. يقوم مقامه 

  .)٢(اهـ" إىل هذه الغاية�
وهذا اإلمجاع كاف يف بيان بطالن هذا املذهب، كيف وقد ترتب عليه هذه اآلثار الـسابق                

  !ذكرها؟
  : مناقشة املذهب الثاين وبيان بطالنه 

 إطالق اجلماعة من حيث     : فهو  اخلاطئني،  هؤالء أصيلتعلى   للجماعة ،    اإلطالق الثاين  وأما
وهذه ال ميكن حصرها يف واحدة من اجلماعات اإلسالمية القائمة اآلن،           (: املنهج والطريقة قالوا  

  ) . املعروفة بأمسائها وقادا ونظمها وأعضائها
عـات  مـن اجلما   غريها و  ومجاعة التبليغ، وحزب التحرير،    ،يعين كاإلخوان املسلمني  : قلت  

  . اإلسالمية القائمة اآلن، املعروفة بأمسائها وقادا ونظمها وأعضائها
إنه ال يضري املسلم  أن خيتار من        (: قالوا، و )ألا كلها ليست إال وسائل للدعوة جائزة      ( :قالوا

  ! ! ) مجاعةً ، يراها أقرب إىل احلق والصواب- اليت ليست إال وسيلة للدعوة -هذه اجلماعات 
دعوة إىل التفرق من غري شك، ألا دعـوة إىل مجاعـات            إال  الدعوة إىل هذا    ل  هو: قلت  
 متضادة متناحرة فيما بينها، كل واحدة ال تتفق مع األخرى، بل            ،  اآلراء متباينةاألهواء  متعددة  

                                           
  .) ٩/٥ ()هـ٥/١٤١٦ط ( الدرر السنية )١(
 ). ٤/٥١٢(وانظر السيل اجلرار  ،)٤/٥٠٢(السيل اجلرار ) ٢(
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 فيها اجلهمية واملعتزلة واألشـعرية واملاتريديـة، والـصوفية          تبدعها أو تفسقها أو تكفرها، ألن     
وكلها متناقضة متضادة يف مناهجها وعلومها وتصوراا، متباينة يف املرجئة، اجلربية وو ،واخلوارج

لفظ خرب الرسول   مقاصدها ومراداا، متفرقة يف دعواا، والقول بأا متفقة باطل يف الواقع،  و            
 قَام فينا �لَ أَلَا إِنَّ رسولَ اللَّه عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَنه قَام فينا فَقَاجاء   كما   يرد ذلك �

أَلَا إِنَّ من قَبلَكُم من أَهلِ الْكتابِ افْترقُوا علَى ثنتينِ وسبعني ملَّةً وإِنَّ هذه الْملَّةَ ستفْترِق                : "فَقَالَ  
  .)١(" وواحدةٌ في الْجنة وهي الْجماعةعلَى ثَلَاث وسبعني ثنتان وسبعونَ في النارِ

هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم    : "، ويف رواية    "، وهي اجلماعة  ...،واحدة: "فإن قوله   
 وإن تنوعـت يف صـورها،      ، فتعني أن تكون اجلماعة واحـدة،       املتضاد ينايف التعدد  "وأصحايب

ان واألجناس، واألحوال، كتعدد مجاعام ومساجدهم      وتعددت مجاعاا بتعدد األماكن واألزم    
هم أهل  و يف الصالة ، فهم واحد يف املنهج والعلم والتصور، ويف النية والعمل واإلرادة والغاية،             

  .)٢(السنة واجلماعة 
ـ    تم إىل اهللا بزعمهم، مـن       الكن مع األسف ينطلق هؤالء الدعاة يف دعو        ات لـك  املنطلق

ع إىل مرجعية جتمعها، وينطلقون من تلك املفاهيم اخلاطئة للمراد الـشرعي             اليت ال ترج   ،رقةفتامل
جبهالة وبغي ، وبدعة وضاللة، ويسلكون      املفارقة  م  ا فيأتون إىل الناس من دعو     مبفهوم اجلماعة، 

 اخلوارج املارقة،الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، وأحزاباً كل حزب مبا لديهم فرحون، ك    مسلك  
 والسنة، وحيرجوم مبمارسام الضالة باسم اإلسالم ، واإلسالم         أهل اإلسالم على  ون  فتاتيالذين  

  .منها براء ، وباسم السنة والسلفية وليست من منهج أهل السنة واجلماعة يف شيء
الواجـب فيـه     االعتـزال،    ، أننا يف زمان      اعتقد بعض الناس  :  الفاسد   فهومومن ذلك امل  

فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ : قلت: " قوله يف حديث حذيفة قال  من  بزعمهم أخذاً،  االعتزال
فاعتزل تلك الفرق كلَّها  ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على               :  �قال  
  .)٣("ذلك

                                           
جري يف آل، وا)٤٥٩٧(، و أبو داود يف كتاب السنة، باب شرح السنة، حديث رقم )٤/١٠٢(أخرجه أمحد يف املسند  )١(

، واأللباين يف سلسلة )١٠/٣٢(صحح إسناده حمقق جامع األصول  و).٣١، حتت رقم ١/١٣٢) (الطبعة احملققة(الشريعة 
 إىل  ٣٤-٣٢نظم املتناثر ص  وأشار يف   .  األحاديث تشهد له   ، وذكر مجلة من   )٢٠٤(األحاديث الصحيحة حديث رقم     

  .تواتره
   . ١٣ص/٢التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ، تأليف العالمة عبد العزيز بن ناصر الرشيد ، ط: ينظر) ٢(
  ١٣/٣٥البخاري مع الفتح: نظر ا) ٣(
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  :بيان أن مذهب السلف يف حتديد اجلماعة هو املذهب الثالث 
لَّةَ ستفْترِق علَى ثَلَـاث وسـبعني ثنتـان         وإِنَّ هذه الْم  : " السابق �قوله يف حديث معاوية     

  ."وسبعونَ في النارِ وواحدةٌ في الْجنة وهي الْجماعة
 ستفترق إىل ثالث وسـبعني فرقـة ،          ال أمة الدعوة ،    أن هذه األمة ، أي أمة اإلجابة ،       : هفي

ليهود والنصارى بل زادوا عليهم، وكـل فرقـة         تفرقوا كما تفرق أهل الكتاب السابقني ، من ا        
 �، هي اليت وافقت مـا عليـه الرسـول           اجلماعة  أن   ، ولكن احلقيقة     هي اجلماعة تزعم أا   
   .وأصحابه 

نعـم  : قَالَ  ؟    فَهلْ بعد ذَلك الْخيرِ من شر     : قُلْت  : "وقوله يف حديث حذيفة السابق أيضاً     
  ؟يا رسولَ اللَّه صفْهم لَنا: قُلْت .  جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيهادعاةٌ إِلَى أَبوابِ

  .هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلِْسنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  

  .مني وإِمامهمتلْزم جماعةَ الْمسل: قَالَ  
 ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني ؟فَإِنْ لَم  

             تأَنو توالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا وكُلَّه قرالْف لْكزِلْ تتقَالَ فَاع املَا إِمو
كلَى ذَلع."  

ن كثرةً غلبت على عصرهم، حىت وصف بالشر اخلرب الصادق حبدوث دعاة كثريي   :  احلديث يف
  .بعد اخلري، تبعاً للغالب

فهم يتلبسون مبظهـر    ؛  من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلِْسنتنا   بأم   إِلَى أَبوابِ جهنم     دعاةووصف  
أي  صفتهم أم أناس مـن جلـدتنا         ن من إحىت  ،  سالم ويدعون إليه وإىل اجلماعة اإلسالمية     اإل

دعاة إىل  ينتمون إىل نسبنا من العرب، ويتكلمون بألسنتنا العربية واإلسالمية، ولكنهم يف احلقيقة             
  .دعاة على أبواب جهنم، من أجام قذفوه فيهاترك اجلماعة، 

هو لـزوم مجاعـة     ،   أن العاصم الذي يرجع إليه عند حدوث هؤالء الدعاة         :  احلديث   ويف
هلم مجاعة وال إمام  فلزوم ما عليه مجاعة املسلمني وإمامهم، ولو            املسلمني وإمامهم، فإن مل يكن      

كان  امللتزم وحده منفرداً  باعتزاله تلك الفرق، ولو أن يعض على أصل شجرة، مـن شـدة                   
   .الغربة، حىت يدركه املوت وهو على ذلك املنهج ، ألنه منهج اجلماعة وإمامهم 



  
 

١٨

فاعتزل تلك الفرق كلَّها،    :  إمام؟ قال  والاعة  فإن مل يكن هلم مج    : قلت" :ديثاحل يف قوله و
فإنك بـاعتزال تلـك     : يعين " على ذلك  وأنتأن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت         ولو

 أنت على ما كانت عليه اجلماعة ، وإن كنت          تكونالفرق، حيث مل يكن هلم مجاعة وال إمام،         
  .وحدك

 بالكتاب والسنة، الذين     االستمساكن على    القوم اتمعو  هم   : إذاَ املراد الشرعي باجلماعة   
 على هدي كـل     ، � اهللا تعاىل، على كالم كل أحد، ويقدمون هدي رسول اهللا            كالم يؤثرون

 ، وعقد االجتماع والعهد على ذلك ، والوفاء بـه ، وعـدم              والسنةأحد ، فالتمسك بالكتاب     
ال تتناقض ، فاجلماعة هنا هم       واكتمال القوة واستحكامها، ف    واالئتالف،نقضه ، يفيد االجتماع     

  وإن كانوا قليال، وكان املخالف هلم كثريا، فإن يد اهللا معهم، ألن احلق هو              احلق،اتمعون على   
  .بعدهم من  الباطل كثرة أهل  وال نظر إىل،� كانت عليه اجلماعة األوىل من عهد النيبالذي

اخلرب لزوم اجلماعة الذين يف طاعـة       والصواب أن املراد من     : " رمحه اهللا  قال ابن جرير الطربي   
  .)١("من اجتمعوا على تأمريه  فمن نكث بيعته خرج عن اجلماعة

 :أنـه قـال   رمحه اهللا    عن ابن جرير الطربي      )٢(؛ يف كتابه االعتصام    رمحه اهللا  وذكره الشاطيب 
عـن   بلزومه ، وـى      �فأمر النيب   : "، قال "مجاعة املسلمني إذا اجتمعوا على أمري     : اجلماعة  "

إمـا للـنكري     :فراقه، فيما اجتمعوا عليه من تقدميه عليهم ، ألن فراقهم ال يعدوا إحدى حالتني             
عليهم يف طاعة أمريهم ، والطعن عليه يف سريته املرضية لغري موجب، بل بالتأويل يف إحـداث                 

وإمـا  .   مارقة من الـدين     �بدعة يف الدين، كاحلرورية اليت أمرت األمة بقتاهلا، ومساها النيب           
  .ونقض عهد بعد وجوبه اجلماعة، فإنه نكث عهد، لطلب إمارة من انعقاد البيعة ألمري

وقد بني ذلك عمر بن اخلطـاب       .. .فهذا معىن األمر بلزوم اجلماعة    " :رمحه اهللا قال الطربي   
 صلِّ بالناس   - حني طعن لصهيب     - :قال عمر : ، فروي عن عمرو بن ميمون األودى قال         �

لي عثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن، وليدخل ابـن عمـر يف              ثالثا، وليدخل ع  
صهيب على رؤوسهم بالسيف، فإن بايع مخـسة         فقم يا  له من األمر شيء    جانب البيت وليس  

ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف ، وإن بايع أربعة ونكص رجالن فاجلد رؤوسـهما حـىت                

                                           
  .)١٣/٣٧ (فتح الباري) ١(
   .)٢/٢٦٤(االعتصام للشاطيب ، ) ٢(
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  .يستوثقوا على رجل
 هلا، نظري اجلماعة اليت     بلزومها ومسى املنفرد عنها مفارقاً     � رسول اهللا فاجلماعة اليت أمر    : قال

أوجب عمر اخلالفة ملن اجتمعت عليه، وأمر صهيبا بضرب رأس املنفرد عنهم بالسيف، فهم يف               
  . معىن العدد اتمع على بيعته وقلة العدد املنفرد عنهم 

أن ال جيمعهـم  : مة على ضاللة  فمعنـاه وأما معىن اخلرب الذي ذكر فيه أن ال جتتمع األ   : قال
، وذلـك ال     على إضالل احلق فيما أنام  من أمر دينهم حىت يضل مجيعهم عن العلم وخيطئوه              

  .)١(اهـ"يكون يف األمة
وهو منقول باملعىن وحتر يف أكثر       - الطربي   : يعين –هذا متام كالمه    " :رمحه اهللا قال الشاطيب   
وذلـك    للكتاب والسنة،جعة  إىل االجتماع على اإلمام املوافق     أن اجلماعة را    :اللفظ، وحاصله 

 ظاهر يف أن االجتماع على غري سنة  خارج عن معىن اجلماعة املذكورة يف األحاديث املذكورة،               
  .)٢(اهـ"اخلوارج ومن جرى جمراهم

رواه . اخل" فقم يا صهيب  على رؤوسهم بالسيف      : "وهذا األثر عن عمر الذي فيه، أنه قال         
تدل على ما أراده   ،ورواه غريه بألفاظ أخرى صحيحة اإلسناد،     )٣(طربي يف تاريخ األمم وامللوك    ال

  : الطربي، من االستدالل ذا اخلرب، ملا قرره من األصح ملعىن اجلماعة، منها 
رواية ابن سعد بسنده عن سامل بن عبد اهللا ، أن عبد اهللا بن عمر، وذكر قصة قتـل عمـر،                   

 فليصل لكم صهيب ثالث ليال  مث أمجعـوا          ؛أمهلوا، فإن حدث يب حدث    ":وفيها أن عمر قال   
  .)٤("أمركم، فمن تأمر منكم على غري مشورة من املسلمني فاضربوا عنقه

صـل  : "ورواية ابن سعد األخرى بسنده عن عمرو بن ميمون، وفيها قول عمر لـصهيب               
، "رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسهبالناس ثالثا، وليخل هؤالء القوم يف بيت، فإذا اجتمعوا على    

  .)٥(وكلتامها روامها ابن سعد يف الطبقات
                                           

 ).٢/٢٤٦(االعتصام  )١(

  . )٢٦٥-٢/٢٦٤(االعتصام ) ٢(
  .  طبعة دار الكتب العلمية )/٥٨١-٢/٥٨٠ (تاريخ األمم وامللوك) ٣(
 ).١٣/١٩٦، ٧/٦٨ (وصحح إسنادها احلافظ ابن حجر يف موضعني من الفتح )٤(
 ثنا   ىي بن أيب بكري     يف مسنده عن حي     ٦٢٣-٢/٦٢٢ورواها احلارث زوائد اهليثمي      .٣٤٤،  ٣٤٢-٣/٣٤٠الطبقات  ) ٥(

 عن وكيع عن إسرائيل  وذكر احلافظ ابن حجر هذا األثر يف             ،)٧/٤٣٦(إسرائيل، وروى حنوها ابن أيب شيبة املصنف        
أخرجه ابن سعد بإسناد    :"، وأن هلذه الرواية شاهدا من حديث ابن عمر، قال         )١٩٦-١٣/١٩٥ ،   ٧/٦٨(فتح الباري   

ويتبع األقـل   : "، وفيه قول عمر     �ويرية بن أمساء بن عبيد خلرب قتل عمر       ، كما ذكر أيضا ما خيتص برواية ج       "صحيح
= 
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ننقل توضيحاً لشيخ اإلسالم ابن تيمية هلذه املسألة ألمهيته، يف معرض تفنيده قول الرافـضي    و
عبـد  : أمر بقتل من خالف األربعة ، وأمر بقتل من خالف الثالثة  منـهم               : "  أنه �يف عمر   
  ."الرمحن 
هذا من الكذب املفترى، ولو قدر أنه فعل ذلك، مل يكـن            : فيقال: ]يمية رمحه اهللا  ابن ت  [قال

 :عن عرفَجةَ قَـالَ   جاء  [  بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة ، كما             ،عمر قد خالف الدين   
 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ�سي " :داحلٍ وجلَى رع يعمج كُمرأَمو اكُمأَت نم اكُمصع قشأَنْ ي رِيدي 

   لُوهفَاقْت كُمتاعمج قفَري أنه أمر بقتل من أراد أن ينفـرد عـن           � واملعروف عن عمر     ])١("أَو 
املسلمني ببيعة بال مشاورة ألجل هذا احلديث، وأما قتل الواحد املتخلف عن البيعة إذا مل تقـم                 

  .)٢(اهـ"جيوز قتل مثل هذافتنة ، فلم يأمر عمر بقتل مثل هذا، وال 
  وأمـر    �رمحه اهللا قصة قتل عمر      )٤(وقد ساق البخاري  : ")٣(وقال شارح العقيدة الطحاوية   

الشورى واملبايعة لعثمان يف صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمـرو بـن                
 ،.."و الـرهط  ما أجد أحق ذا األمر من هؤالء النفر أ      : "ميمون، فسردها، وفيها أن عمر قال       

فسمى عليا وعثمان والزبري وطلحة وسعدا وعبد الرمحن، يشهدكم عبد اهللا بن عمر، وليس لـه             
، وإال فليستعن به أيكم  مـا         من األمر شيء، كهيئة التعزية له ، فإن أصابت اإلمرة سعدا فذاك           

هؤالء الـرهط ،  فلما فرغ من دفنه  اجتمع : "إىل قوله " أمر، فإين مل أعزله من عجز وال خيانة     
قد جعلت أمـري إىل     : اجعلوا أمركم إىل ثالثة منكم، قال الزبري      : عبد الرمحن بن عوف   : فقال

قد جعلت أمري إىل عبد الـرمحن،       :قد جعلت أمري إىل عثمان، وقال سعد      : علي، وقال طلحة  
أفضلهم يف  أيكما تربأ من هذا األمر فنجعله إليه، واهللا عليه واإلسالم لينظرن            : فقال عبد الرمحن  

 واهللا علي أن ال آلو عن أفضلكم؟        ؟  أفتجعلونه إيل   :نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرمحن     
، والقدم يف اإلسالم مـا قـد        �لك قرابة من رسول اهللا    : ، فقال  ، فأخذ بيد أحدمها    نعم: قاال

خر ،  علمت، فباهللا عليك لئن أمرتك لتعدلن؟ ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن؟ مث خال باآل             
                                           

=  
  ."األكثر، ومن تأمر من غري أن يؤمر فاقتلوه

  ).١٨٥٢( حديث رقم كم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع،أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب ح) ١(
  . بتصرف يسري.)١٨٠-٦/١٧٩(منهاج السنة  )٢(
   ٧٢٠-٧١٢حاوية ، البن أيب العز ، حتقيق وتعليق الدكتور عبد اهللا التركي، وزميله، صشرح العقيدة الط) ٣(
  .)٣٧٠٠(حديث رقم . �يف كتاب املناقب، باب قصة البيعة واالتفاق على عثمان بن عفان ) ٤(
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ارفع يدك يا عثمان ، فبايعه، وبايع له علـي، ووجل           : له مثل ذلك، فلما أخذ امليثاق، قال      : فقال
  ."أهل الدار ، فبايعوه

عن محيد بن عبد الرمحن عن املـسور بـن   )١(وذكر شارح الطحاوية رواية البخاري األخرى     
د الرمحن، حىت ما أرى أحدا      فلما ولوا عبد الرمحن أمرهم مال الناس إىل عب        " :خمرمة، وفيها قوله  

  ."من الناس يتبع أولئك الرهط
يا علي إين قد نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعـدلون            : أما بعد " :وفيها  أن عبد الرمحن قال     

  ."بعثمان، فال جتعلن على نفسك سبيال
نـص علـى أن     �ويؤخذ منه بطالن قول الرافضة وغريهم أن النيب         : "قال يف فتح الباري     

ففي رضا اجلميع مبا أمرهم به ، دليل على أن الـذي كـان              … مة يف أشخاص بأعيام       اإلما
عندهم من العهد يف اإلمامة أوصاف ، من وجدت فيه استحقها، وإدراكها يقع باالجتهاد ، وفيه 
أن اجلماعة املوثوق بديانتهم ، إذا عقدوا عقد اخلالفة لشخص بعد التشاور واالجتهاد ، مل يكن                

ن حيل ذلك العقد، إذ لو كان العقد ال يصح إال باجتماع اجلميع ، لقال قائل ال معـىن                   لغريهم أ 
، فلما مل يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعوا، دل ذلك على صحة ما              لتخصيص هؤالء الستة  

  .)٢(اهـ"قلناه
  . )٣(اهـ"لو عقده بعضهم جلاز، ومل حيل ألحد أن يعارض: "وذكر ابن العريب املالكي بأنه

إن اهللا قد نصر بكم اإلسـالم،       : قال أليب طلحة  : "ذكر ابن حجر من زيادة املدايين أن عمر       و
  . )٤(اهـ"فاختر مخسني رجال من األنصار واستحث هؤالء الرهط حىت خيتاروا رجال منهم

وفيه أن الشركاء يف الشيء إذا وقع بينهم التنازع يف أمـر مـن              : " رمحه اهللا  وقال ابن حجر  
  .)٥(اهـ" أمرهم  إىل واحد ليختار هلم، بعد أن خيرج نفسه من ذلك األمراألمور، يسندون
يف احلديث دليل على أن الوكيل املفوض له أن يوكل وإن مل ينص             : " رمحه اهللا  وقال ابن املنري  

له على ذلك، ألن اخلمسة أسندوا األمر لعبد الرمحن وأفردوه به فاستقل مع أن عمر مل ينص هلم                  
                                           

   ).٧٢٠٧( يف كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس، حديث رقم )١(
   . )١٣/١٩٨(فتح الباري  البن حجر ) ٢(
عبد لاألمر بلزوم مجاعة املسلمني ، وإمامهم ،        : نقال عن ،  )٦/٣٨٤( حتفة األحوذي    ،)٩/١٠(عارضة األحوذي   :  انظر )٣(

  .٣٠  ص رمحه اهللالسالم بن برجس
  .�، ذلك عن أنس بن مالك ١٥٤تاريخ اخللفاء صوذكر السيوطي يف ). ٧/٦٨ (فتح الباري) ٤(
  .)١٣/١٩٩(فتح الباري ) ٥(
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  .)١(اهـ"على االنفراد
 بني مفهوم اجلماعة ومعناه، والتزمت األمة بـه، حـىت صـار             �ففي القصة نرى أن عمر      

  ."فال جتعلن على نفسك سبيال" :الرمحن وحده هو اجلماعة، فقال لعلي عبد
  .)٢(اهـ"أي من املالمة، إذا مل توافق اجلماعة: "رمحه اهللاقال ابن حجر 

خلليفة الراشد، الذي أمرنا باالقتداء به ،كمـا         ملفهوم اجلماعة ومعناها، وهو ا     �وبيان عمر   
 يفيد  ؛)٣("أيب بكر وعمر  : اقتدوا باللَّذين من بعدي     :"�قال رسول اهللا   :يف  حديث حذيفة قال    

  . كما قرره اإلمام الطربي باجلماعة العلم الضروري واالعتقاد الصحيح ، بأنه املراد شرعاً
هما، يؤكد معىن اجلماعة املراد شرعاً، الذي بينه        ونذكر موقفا لعبد اهللا بن عمر، رضي اهللا عن        

 جاَء عبد اللَّه بن عمر إِلَى عبد اللَّه         :عن نافعٍ قَالَ  ؛  ، وقرره ابن جرير الطربي، رمحه اهللا      �عمر  
 اطْرحوا لأَبِي عبد الرحمنِ     :الَبنِ مطيعٍ حني كَانَ من أَمرِ الْحرة ما كَانَ زمن يزِيد بنِ معاوِيةَ فَقَ             

   !وِسادةً
 يقُولُـه سـمعت     �إِني لَم آتك لأَجلس أَتيتك لأُحدثَك حديثًا سمعت رسولَ اللَّه           : فَقَالَ  

   ولَ اللَّهسقُولُ �رالْ       " : ي موي اللَّه يلَق ةطَاع نا مدي لَعخ نم  سلَـيو اتم نمو ةَ لَهجلَا ح ةاميق
  .)٤("في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً

وعبد اهللا بن مطيع كان ممن خلع يزيد وخرج عليه، وكان يوم احلرة قائد قريش ، كما كان                  
يش الذي بعثه يزيد    قائد األنصار عبد اهللا بن حنظلة  األنصاري ، إذ خرج أهل املدينة لقتال اجل              

لقتاهلم وأخذ البيعة له ، فظفر أهل الشام بأهل املدينة ، وكان ما كان من أمر احلرة ، من الفنت                    
لـه اإلمامـة ،      واملفاسد ، بسبب خلعهم أيديهم من طاعة يزيد وعدم بيعتهم له، وقد انعقدت            

صبح الذين يف طاعتـه هـم       ، وأ  بوصية اإلمام قبله أمري املؤمنني معاوية، وبايعه من بايعه لذلك         
   .اجلماعة

                                           
  .)١٣/١٩٩(فتح الباري ) ١(
  ).١٣/١٩٧ (فتح الباري) ٢(
، احلميدي  ١٢/١١، ابن أيب شيبة ،    ٩٧، ابن ماجه ،     ٣٦٦٢،٣٦٦٣، الترمذي ،  ) ٥/٣٨٢،٣٨٥،٣٩٩،٤٠٢(أمحد  ) ٣(

، احلـاكم  ٢/١٨٥، أبو نعيم يف احللية ٨٥-٢/٨٣، الطحاوي يف مشكل اآلثار ١١٤٩، ١١٤٨، ابن أيب عاصم  ٤٤٩
  .)٢/٦٩٩(شرح الطحاوية : ، من طريق آخر ، ينظر٢١٩٣فقه الذهيب ، ابن حبان ، وصححه ، ووا٣/٧٥

كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت، ويف كل حال، وحترمي اخلروج يف مسلم، أخرجه ) ٤(
  .)١٨٥١( حديث رقم على الطاعة ومفارقة اجلماعة،
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فاجلماعة اليت أمر رسـول اهللا      " :هذا هو ما قرره اإلمام ابن جرير الطربي فيما تقدم من قوله           
 بلزومها ومسى املنفرد عنها مفارقاً هلا، نظري اجلماعة ، اليت أوجب عمر اخلالفة ملن اجتمعت                �

م يف معىن العدد اتمع على بيعته وقلة        عليه، وأمر صهيبا بضرب رأس املنفرد عنهم بالسيف، فه        
  ."العدد املنفرد عنهم
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  املقصد الثاين
  هم والة األمر؟ ومب تنعقد البيعةمن 

  
، فهـو   �من غلب على املسلمني يف جهة من اجلهات جيمعهم على كتاب اهللا وسنة رسوله               

  .ويل األمر، وله البيعة
  .  )١(عهد على السمع والطاعة: والبيعة 

إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوق         �: هد واجب، قال تبارك وتعاىل    وحفظ الع 
 �أَيديهِم فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى نفِْسه ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجراً عظيماً               

  .)١٠:الفتح(
  ند اللَّه عبع  رمع نب :    ولَ اللَّهسر تعمقُولُ� سي " :   مـوي اللَّـه يلَق ةطَاع نا مدي لَعخ نم

  .  )٢("الْقيامة لَا حجةَ لَه ومن مات ولَيس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً
ذي يبايع أن يكون إماماً عاماً جلميع املسلمني يف مجيع الدنيا، بل كل             و ال يشترط يف اإلمام ال     

  .إمام استقل بواليته وجبت بيعته على املسلمني يف جهته
والسمع والطاعة لألئمة وأمري املـؤمنني الـرب        : "رمحه اهللا ) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل     

هم بالسيف حىت صار خليفة     بلغوالفاجر، ومن ويل اخلالفة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن           
  .  )٣(اهـ."ومسي أمري املؤمنني

والسنة أن يكون للمسلمني إمـام واحـد        : "رمحه اهللا ) هـ٧٢٨ت(ابن تيمية احلراين    وقال  
والباقون نوابه، فإذا فرض أن األمة خرجت عن ذلك ملعصية من بعضها وعجز من الباقني أو غري                 

   .)٤(اهـ"ى كل إمام أن يقيم احلدود ويستويف احلقوقذلك فكان هلا عدة أئمة لكان جيب عل
األئمة جممعون من كل مـذهب      : "رمحه اهللا ) هـ١٢٠٦ت (وقـال حممد بن عبد الوهاب    

                                           
علـى    والواجب�عن النيب  جتوز لشيخ طريقة وال لغريه ألن هذا مل يرد  املسلمني والال جتوز البيعة إالّ لويل أمر[و)  ١(

 النصارى مع القساوسة ورؤساء الكنائس من غري ارتباط بشخص معني وألن هذا من عمل املسلم أن يعبد اهللا مبا شرع
 .هـ٥/٧/١٤١٤خ اريبت) ١٦٠٩٨(فتوى رقم من فتاوى ابن باز رمحه اهللا، . ]وليس معروفا يف اإلسالم

كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت ، ويف كل حـال ،                أخرجه مسلم يف صحيحه     ) ٢(
 ).١٨٥١حديث رقم (وحترمي اخلروج على الطاعة ومفارقة اجلماعة 

 .  ٦٤ أصول السنة رواية عبدوس ص)٣(
 ).١٧٦ ، ١٧٥ / ٣٤(جمموع الفتاوى ) ٤(
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على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم اإلمام يف مجيع األشياء ولوال هذا مـا اسـتقامت                    
نا هذا ما اجتمعوا على إمام واحـد وال         الدنيا ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يوم          

  .  )١(اهـ"يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من األحكام ال يصح إال باإلمام األعظم
من متام االجتماع السمع والطاعة ملن تأمر علينا، ولـو كـان عبـدا           ":  أيضاً رمحه اهللا   وقال

 أنواع البيان شرعا وقدرا  مث صار هذا          هذا بيانا شائعا ذائعا ، بوجوه من       �حبشيا، فبني  النيب     
  . )٢( "األصل ال يعرف عند أكثر من يدعي العلم ، فكيف العمل به 

ملا اتسعت أقطار اإلسالم، ووقع االختالف بني       : "رمحه اهللا ) هـ١٢٥٠ت(وقال الشوكاين   
ب من  أهله، واستوىل على كل قطر من األقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنص               

وهذا معلوم ال خيالف فيه أحد، بل هو إمجاع املسلمني أمجعني منذ قبض رسول اهللا               . يقوم مقامه 
  .)٣(اهـ" إىل هذه الغاية�

  .و يكفي يف عقد البيعة لإلمام بيعة مجهور أهل احلل والعقد
وال يشترط يف البيعة أن تكون من كل فرد يف الوالية، فإن عمل اخللفاء الراشدين والـسلف                 

  .لصاحل جرى على هذا، حيث اكتفوا ببيعة أهل احلل والعقد لويل األمرا
 :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ ما جاء فيما ����ومن صيغ البيعة اليت بايع الصحابة عليها النيب 
ثْ بِحديث ينفَعك اللَّه بِه  أَصلَحك اللَّه حد:دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا

 بِيالن نم هتعمقَالَ�س : بِيا النانعا� دنعايا أَنْ بنلَيذَ عا أَخيمفَقَالَ ف اهنعايعِ : فَبملَى السع 
ينا وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَ

  .  )٤("كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ
  .والبيعة التزام بالطاعة يف طاعة اهللا، فإنه ال طاعة يف معصية اخلالق

 إِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ يده وثَمرةَ      ومن بايع : "�عن عبداهللا بن عمرو بن العاص عن رسول اهللا          
)٥("قَلْبِه فَلْيطعه إِنْ استطَاع فَإِنْ جاَء آخر ينازِعه فَاضرِبوا عنق الْآخرِ

  .  
                                           

  .) ٩/٥ ()هـ٥/١٤١٦ط (ة  الدرر السني)١(
  .)٧ – ٩/٥)(هـ٥/١٤١٦ط (الدرر السنية ) ٢(
 ). ٤/٥١٢(وانظر السيل اجلرار  ،)٤/٥٠٢(السيل اجلرار ) ٣(
، ومسلم يف كتاب اإلمـارة،      )٧٠٥٦(، حديث رقم    "سترون: "�أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب قول النيب         ) ٤(

 ).١٧٠٩(يث رقم باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، حد
 ).١٨٤٤حتت رقم (أخرجه مسلم ) ٥(
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  املقصد الثالث
  وعواقبهه ومظاهر اخلروج عليهم وحكموالرعية حقوق والة األمور 

  
  . )١(طرها السمع والطاعة، ما مل يأمروا مبعصيةلوالة األمر حقوق، أمهها وأخ

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ �: قال تبارك وتعاىل
نمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَريي شف متعازنت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّه

  .)٥٩:النساء (�تأْوِيالً
ففي اآلية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يأمروا به، ما مل يأمروا مبا خيالف طاعة اهللا 

  .�وطاعة رسوله 
   يلع نقَالَ �ع  :"   بِيثَ النعب�   لَيع رأَمةً ورِيس        ـوهيعطأَنْ ي مهرأَمارِ وصالْأَن نلًا مجر هِم، 

 قَد عزمت علَـيكُم     : قَالَ ! بلَى : قَالُوا !؟ أَنْ تطيعونِي  � أَلَيس قَد أَمر النبِي      :فَغضب علَيهِم وقَالَ  
       ف ملْتخد ا ثُمارن متقَدأَوا وطَبح متعما جالَمولِ        ،يهخوا بِالدما ها فَلَماروا نقَدا فَأَوطَبوا حعمفَج 

      مهضعضٍ قَالَ بعإِلَى ب مهضعب ظُرني فَقَام:     بِيا الننبِعا تمإِن �       ما همنيا فَبلُهخدارِ أَفَنالن نا ماررف 
    و ارالن تدمإِذْ خ ككَذَل بِيلنل رفَذُك هبغَض كَنا : فَقَالَ�سما إِندا أَبهنوا مجرا خا ملُوهخد لَو 

وفرعي الْمةُ ف٢("الطَّاع(
 � 

         بِيالن نا عمهنع اللَّه يضر رمنِ عاب نبِا      ":  قَالَ �ع رمؤي ا لَمم قةُ حالطَّاعو عمالس ةيصعلْم
  . )٣("فَإِذَا أُمر بِمعصية فَلَا سمع ولَا طَاعةَ

من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَد عصى         ": �، قال رسول اهللا     �عن أيب هريرة    
د عصانِي وإِنما الْإِمام جنةٌ يقَاتلُ من ورائه        اللَّه ومن يطع الْأَمري فَقَد أَطَاعنِي ومن يعصِ الْأَمري فَقَ         

                                           
يعين فيما أمر به من املعصية فقط فإذا أمر بأمر حمـرم وجـب أن ال   " ال طاعة لويل األمر إذا أمر مبعصية اهللا     : " ومعىن   )١(

 طاعة مطلقاً يف    طيعه يف ذلك األمر فال ميتثل ألن طاعة اهللا أوجب وال يفهم من ذلك أنه إذا أمر مبعصية فال  مسع و ال                      ن
 .٧٨انظر معاملة احلكام . كل أوامره بل يسمع و يطاع مطلقاً إال يف املعصية فال مسع و ال طاعة

، ومسلم يف )٧١٤٥(أخرجه البخاري يف كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية، حديث رقم   ) ٢(
 ).١٨٤٠( وحترميها يف املعصية، حديث رقم كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمري يف غري معصية،

، ومسلم يف كتاب اإلمارة )٢٩٥٥(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري باب السمع والطاعة لإلمام، حديث رقم ) ٣(
 ).١٨٣٩(باب وجوب طاعة اإلمام يف غري معصية وحترميها يف املعصية، حديث رقم 
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هنم هلَيفَإِنَّ ع رِهيإِنْ قَالَ بِغا ورأَج كبِذَل لَ فَإِنَّ لَهدعو ى اللَّهقْوبِت رفَإِنْ أَم قَى بِهتي١("و(.  
سالمة من دعاة على أبواب جهنم،       أمر طاعة ويل األمر، فجعل سبيل ال       �وقد عظم الرسول    

  .هو لزوم مجاعة املسلمني، وإمامهم
 أَنه سمع حذَيفَةَ بن الْيمان      :بسر بن عبيد اللَّه الْحضرمي قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي         عن  

عن الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَةَ أَنْ يـدرِكَنِي           � كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه       :يقُولُ
فَقُلْت:رش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاَءنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ر؟ ي  

  ؟ بعد ذَلك الشر من خيرٍوهلْ: قُلْت .  نعم: قَالَ 
  ؟وما دخنه: قُلْت .  نعم وفيه دخن: قَالَ 
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

  قُلْت :     رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ بابِ   : قَالَ  ؟    فَهواةٌ إِلَى أَبعد معا     نهإِلَي مهابأَج نم منهج 
  ؟يا رسولَ اللَّه صفْهم لَنا: قُلْت . قَذَفُوه فيها

  .)٢(هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلِْسنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  .لمني وإِمامهمتلْزم جماعةَ الْمس: قَالَ 
 ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني ؟فَإِنْ لَم  

             تأَنو توالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا وكُلَّه قرالْف لْكزِلْ تتقَالَ فَاع املَا إِمو
كلَى ذَل٣("ع( .  

  .السمع والطاعة وإن أخذ مالك وجلد ظهركبل وجاء يف رواية هلذا احلديث وجوب 
 يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا بِشر فَجاَء اللَّه بِخيـرٍ           : قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمان قُلْت     :أَبِي سلَّامٍ قَالَ  عن  

ررِ شيذَا الْخاِء هرو نلْ مفَه يهف نح؟فَن  
  ؟لْ وراَء ذَلك الشر خيره: قُلْت . نعم: قَالَ 

                                           
، ومـسلم يف    )٢٩٥٧(باب يقاتل من وراء األمام، ويتقى به، حديث رقم          أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري       ) ١(

 ). ١٨٣٥(كتاب اإلمارة باب وجوب طاعة اإلمام يف غري معصية وحترميها يف املعصية، حديث رقم 
ء، قف على صفة دعاة الضاللة، والرسول يدعو املسلمني إذا كثر هؤالء بلزوم اجلماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤال) ٢(

 . ال تكفري والة األمور، واخلروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم
   ).٣٦٠٦( أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، حديث رقم )٣(
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  ؟فَهلْ وراَء ذَلك الْخيرِ شر: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟كَيف: قُلْت . نعم: قَالَ 
هم يكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي ولَا يستنونَ بِسنتي وسيقُوم فيهِم رِجالٌ قُلُوب            : قَالَ  

  .قُلُوب الشياطنيِ في جثْمان إِنسٍ
  ؟ كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك:قُلْت: قَالَ 
  .)١(".تسمع وتطيع للْأَمريِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع: قَالَ 

 خرجت زمانَ فُتحت تستر حتى قَدمت الْكُوفَةَ        : خالد الْيشكُرِي قَالَ   خالد بنِ وتابع أبا سالم    
                  ـنم ـهأَن يهف فرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر نم عدلٌ صجا ريهف لْقَةا بِحفَإِذَا أَن جِدسالْم لْتخفَد

  ؟ من الرجلُ:فَقُلْت :رِجالِ أَهلِ الْحجازِ قَالَ
 مفَقَالَ الْقَو :رِفُهعا تم ؟أَو!  

 لَا: فَقُلْت.  
  .�هذَا حذَيفَةُ بن الْيمان صاحب رسولِ اللَّه : فَقَالُوا 

ن الْخيرِ وكُنـت     ع � إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّه        :قَالَ فَقَعدت وحدثَ الْقَوم فَقَالَ    
مفَقَالَ لَه هلَيع مالْقَو كذَل كَرفَأَن رالش نع أَلُهأَس:كذَل نم متكَرا أَنبِم كُمبِرأُخي سإِن :  

       يتطأُع قَد تكُنو ةيلاهرِ الْجكَأَم سلَي راَء أَماَء فَجج نيح لَاماَء الْإِسا فَكَانَ جمفَه آني الْقُرف 
         فَقُلْت رالش نع أَلُهأَس ترِ فَكُنيالْخ نأَلُونَ عسجِيئُونَ فَيالٌ يـذَا       :رِجه دعكُونُ بأَي ولَ اللَّهسا ري 

رش لَها كَانَ قَبكَم ررِ شي؟الْخ  
  .مةُ يا رسولَ اللَّه فَما الْعص:قُلْت: قَالَ .  نعم:فَقَالَ
  .وهلْ بعد هذَا السيف بقيةٌ: قُلْت : قَالَ . السيف: قَالَ 
  .نعم تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاٍء وهدنةٌ علَى دخنٍ: قَالَ 
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت : قَالَ 
نْ كَانَ للَّه يومئذ في الْأَرضِ خليفَةٌ جلَد ظَهرك وأَخذَ مالَك           ثُم تنشأُ دعاةُ الضلَالَة فَإِ    : قَالَ  

ةرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو تإِلَّا فَمو همفَالْز.  
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت : قَالَ 

                                           
   ).١٨٤٧( أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت، حديث رقم )١(
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قَع في نارِه وجب أَجره وحطَّ وِزره ومن        يخرج الدجالُ بعد ذَلك معه نهر ونار من و        : قَالَ  
        قُومى تتح كَبرفَلَا ي رهالْم جتني اذَا قَالَ ثُمم ثُم قَالَ قُلْت هرطَّ أَجحو هروِز بجو رِههي نف قَعو

برالِ الضجالر نم عدةُ الصاع١("الس(.  
  . البيعة على السمع والطاعة، وترك منازعة األمر أهله�رسول اهللا بل أخذ 

 أَصلَحك اللَّـه    : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا        :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     
       بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدقَالَ �  ح :    بِيا النانعـذَ      � دا أَخيمفَقَالَ ف اهنعايفَب 

وأَنْ لَـا   علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينـا               
رإِلَّا أَنْ ت لَهأَه رالْأَم ازِعنانٌنهرب يهف اللَّه نم كُمدنا عاحوا با كُفْر٣(")٢(و(  .  

  ! إىل طاعة األمري وإن رأينا منه ما نكره، ال نرتع يداً من طاعة�وأرشد 
        ولِ اللَّهسر نع كالنِ مب فوع نقَالَ   �ع " :      ـونبحيو مهـونبحت ينالَّذ كُمتمأَئ اريخ كُم

            مهـوننلْعتو كُمونـضغبيو مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ اررشو هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو
كُموننلْعيو.  

  ؟ يا رسولَ اللَّه أَفَلَا ننابِذُهم بِالسيف:قيلَ
 الصلَاةَ وإِذَا رأَيتم من ولَاتكُم شيئًا تكْرهونه فَاكْرهوا عملَه ولَـا            لَا ما أَقَاموا فيكُم   : فَقَالَ  

ةطَاع نا مدوا يزِعنت."  
ـ          : "ويف رواية  شو كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتو كُمونبحيو مهونبحت ينالَّذ كُمتمأَئ اريخ ارر

كُموننلْعيو مهوننلْعتو كُمونضغبيو مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ.  
   ؟يا رسولَ اللَّه أَفَلَا ننابِذُهم عند ذَلك: قُلْنا: قَالُوا 
  .لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ: قَالَ 

                                           
واحلديث صححه ابن حبان، وصحح إسـناده    ). ١٣/٢٩٨اإلحسان  (، وابن حبان    )٥/٣٨٦(محد يف املسند     أخرجه أ  )١(

كَانَ قَتادةُ يضعه علَى الـردة الَّتـي          " السيف : قَالَ ؟فَما الْعصمةُ منه  : "وقَولُه: "وجاء يف متام احلديث   . حمقق اإلحسان 
    نِ أَبِي بمي زف تكْرٍكَان .لُهقَوةٌ   : "وندهلَى أَقْذَاٍء وةٌ عارقُولُ "إِمي :   لْحص  .و  لُهنٍ : "قَوخلَى دع"    نائـغلَى ضقُولُ عي  ."

 .أن فيها متابعة لرواية أيب سالم عن حذيفة، فتجرب االنقطاع احلاصل بينهما، واهللا أعلم: وفائدة هذه الرواية 
. ، فأحال إىل أمر حسي، يدرك برؤية البـصر        "حىت ترون ) "١: هذه الشروط حىت يكفّر احلاكم    فاشتمل احلديث على    ) ٢(

) ٣ قد ذكر الرؤية بواو اجلماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفرد، بل البد مجاعة من املسلمني يروه �مث هو ) ٢
فال ". عندكم فيه من اهللا برهان) "٥. كون ظاهراً، مبعىن أن ي "بواحاً) "٤. ، فال يكفر باملعصية وإن كانت كبرية      "كفرا"

 .يكفي أي برهان بل البد أن يكون من اهللا، يعين بنص ظاهر صحيح صريح
، ومسلم يف كتاب اإلمـارة،      )٧٠٥٦(، حديث رقم    "سترون: "�أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب قول النيب         ) ٣(

 ).١٧٠٩(باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، حديث رقم 
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الص يكُموا فا أَقَاملَاةَ لَا م.  
                   نزِعنلَا يو اللَّه ةيصعم ني مأْتا يم هكْرفَلْي اللَّه ةيصعم نئًا ميي شأْتي آهالٍ فَرو هلَيع يلو نأَلَا م

ةطَاع نا مد١("ي(  .  
  . السمع والطاعة لألمري فجعلها سبب لدخول اجلنة�وقد عظم الرسول 

  أَبِي ه نةَ  عرير :    ولَ اللَّهسى قَالُوا       : " قَالَ �أَنَّ رأَب نةَ إِلَّا منلُونَ الْجخدي يتولَ   :كُلُّ أُمسا ري 
  .)٢(" من أَطَاعنِي دخلَ الْجنةَ ومن عصانِي فَقَد أَبى: قَالَ؟اللَّه ومن يأْبى

من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّـه ومـن        : " قَالَ   �أَنَّ رسولَ اللَّه    : ه  هريرة رضي اللَّه عن   عن أيب   
  .)٣("عصانِي فَقَد عصى اللَّه ومن أَطَاع أَمريِي فَقَد أَطَاعنِي ومن عصى أَمريِي فَقَد عصانِي

عتـه، ومعـصية األمـري       كيف قرن رسول اهللا بني طاعة األمري وطا        – رمحك اهللا    -فانظر  
  !؟هومعصيت

  !وكيف قرن بني طاعته ودخول اجلنة، وبني معصيته وإباء دخول اجلنة؟
  . دخل اجلنة�، ومن أطاع الرسول �من أطاع األمري فقد أطاع الرسول : والنتيجة 

  . فقد أيب دخول اجلنة�، ومن عصى الرسول �ومن عصى األمري فقد عصى الرسول 
بيعة ألمري، واخلروج عن طاعته، خروج عن مجاعة املسلمني، وهو           ترك   �بل جعل الرسول    

  .بوابة اخلروج عن الدين
لَا يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنـي       : "�قَالَ رسولُ اللَّه    : عن عبد اللَّه قَالَ   

ى ثَلَاثدإِلَّا بِإِح ولُ اللَّهسر  :ةاعملْجل فَارِقالْم ينِهدل ارِكالتفْسِ وبِالن فْسالنانِي والز ب٤("الثَّي(.  
  . بني ترك الدين وبني مفارقة اجلماعة�فانظر كيف ساوى الرسول 

 شيئًا يكْرهه فَلْيـصبِر     من رأَى من أَمريِه   : " قَالَ �ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النبِي        عن  
  .)٥("علَيه فَإِنه من فَارق الْجماعةَ شبرا فَمات إِلَّا مات ميتةً جاهليةً

                                           
 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم،  حديث رقم ) ١(
، ومسلم يف كتاب اإلمارة     )٧٢٨٠(أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بالسنن، رقم            ) ٢(

 ).١٨٣٥(باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية حديث رقم 
، ومـسلم يف كتـاب      )٧١٣٧( يف كتاب األحكام، باب أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول، حديث رقم            أخرجه البخاري ) ٣(

 ).١٨٣٥(اإلمارة باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية حديث رقم 
، مسلم يف كتاب )٦٨٧٨(، حديث رقم �أن النفس بالنفس�: أخرجه البخاري يف كتاب الديات، باب قول اهللا تعاىل) ٤(

 . واللفظ له) ١٦٧٦(اربني والقصاص والديات، حديث رقم القسامة واحمل
، ومسلم يف كتاب اإلمارة،     )٧٠٥٤(، حديث رقم    ..."سترون: "�أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب قول النيب         ) ٥(

= 
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ما كَانَ جاَء عبد اللَّه بن عمر إِلَى عبد اللَّه بنِ مطيعٍ حني كَانَ من أَمرِ الْحرة : عن نافعٍ قَالَ 
 إِني لَم آتك لأَجلس أَتيتك : فَقَالَ! اطْرحوا لأَبِي عبد الرحمنِ وِسادةً:زمن يزِيد بنِ معاوِيةَ فَقَالَ

 ولَ اللَّهسر تعميثًا سدح ثَكدأُحل�قُولُهي ، ولَ اللَّهسر تعمقُولُ� سي " :لَعخ نم نا مدي 
  .)١("طَاعة لَقي اللَّه يوم الْقيامة لَا حجةَ لَه ومن مات ولَيس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً

 لطاعة ويل األمر باملعروف، والتحذير من � إىل تعظيم الرسول – وفقك اهللا للحق - فانظر 
  . معصيته

 يوما بعد صلَاة الْغـداة      � وعظَنا رسولُ اللَّه     : الْعرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ    عنومن ذلك حديث    
 إِنَّ هذه موعظَةُ مودعٍ فَماذَا      :موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُ ووجِلَت منها الْقُلُوب فَقَالَ رجلٌ         

  ؟يا رسولَ اللَّهتعهد إِلَينا 
  ؛أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه والسمعِ والطَّاعة وإِنْ عبد حبشي: قَالَ 

  .فَإِنه من يعش منكُم يرى اختلَافًا كَثريا
        كُمنم كذَل كرأَد نلَالَةٌ فَما ضهورِ فَإِنالْأُم ثَاتدحمو اكُمإِيلَفَـاِء       والْخ ةـنسي وتنبِس هلَيفَع 

اجِذوا بِالنهلَيوا عضع نييدهالْم ينداش٢("الر(.  
  :هذه وصية املودع، اقتصر فيها على األمور التالية

  .األمر بتقوى اهللا، اليت ا صالح ما بني العبد وربه
  .وذا صالح دنيا املسلم وجمتمعه!  عبداً حبشياًواألمر بالسمع والطاعة لوالة األمر، وإن كان

 من تقوى اهللا تعاىل، السمع �والوصية عند رؤية خالف ما كان عليه احلال يف عهده 
والطاعة لألمري، بالرجوع إىل سنة الرسول وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، وذا يدوم الصالح 

 اتمع يف األمرين السابقني، ومها تقوى اهللا، ويزول الفساد الذي يطرأ والتغري الذي حيدث على
                                           

=  
 ).١٨٤٨(باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت، حديث رقم 

 ).١٨٥١(وب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت، حديث رقم أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب وج) ١(
، والدارمي يف مقدمة سننه باب اتباع السنة، والترمذي يف كتاب العلم باب ما جاء               )٤/١٢٦(أخرجه أمحد يف مسنده      )٢(

روى ثَور بن يزِيد عن هذَا حديثٌ حسن صحيح وقَد : "، وقال)٢٦٧٦(يف األخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم 
                بِيالن نةَ عارِينِ ساضِ ببرالْع نع يلَمرٍو السمنِ عنِ بمحالر دبع نانَ عدعنِ مب دالخ�      نسالْح كا بِذَلثَندذَا حه وحن 

    ثَندقَالُوا ح داحو رغَيلَّالُ والْخ يلع نـرٍو   بمـنِ عنِ بمحالر دبع نانَ عدعنِ مب دالخ نع زِيدنِ يرِ بثَو نمٍ عاصو عا أَب
        بِيالن نةَ عارِينِ ساضِ ببرالْع نع يلَمالس�           ذَا الْحه وِير قَدجِيحٍ وا نى أَبكْنةَ يارِيس نب اضبرالْعو هوحن    ـنيثُ عد

          بِيالن نةَ عارِينِ ساضِ ببرع نرٍ عجنِ حرِ بجح� هوحوابن ماجة يف املقدمة باب اتباع سنة اخللفـاء الراشـدين            " ن ،
  .هو حديث صحيح لغريه:  قلت).٤٤، ٤٢(املهديني، حتت رقم 
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  .والسمع والطاعة لوالة األمر
  .ففي احلديث تعظيم ذلك، وإجيابه

أوصيكم : وانظر كيف عبر عن ذلك بالصيغة االمسية، ومل يعرب بالصيغة الفعلية، فلم يقل مثالً
:  جاء احلديث باالمسيةبأن تتقوا اهللا، وأن تسمعوا وتطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، إمنا

 ملا يف اخلطاب باالمسية من - واهللا اعلم -؛ وذلك ..."أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة"
الداللة على الدوام والثبوت واالستقرار، خبالف الفعلية اليت تدل على حدوث الفعل وجتدده، 

 يالزم هذا الوصف حىت دون الداللة على دوامه؛ ويف هذا داللة على أن املطلوب من املسلم أن
يصري دائماً وثابتاً مستقراً، وهذا تأكيد للزوم التقوى والسمع والطاعة لويل األمر، وعدم اخلروج 

  .عليه
 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع أَبِيه نحٍ عالنِ أَبِي صلِ بيهس نقَالَ�ع : ى لَكُمضري إِنَّ اللَّه 

  :ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًاثَلَاثًا 
  .يرضى لَكُم أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا

  .وأَنْ تعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا
كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصنأَنْ تو.  

  .  )١("لسؤالِويسخطُ لَكُم قيلَ وقَالَ وإِضاعةَ الْمالِ وكَثْرةَ ا
  :ففي هذا احلديث النبوي الشريف، البدء بأساس اجلماعة وأصله

  .أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً
  .واالعتصام حببل اهللا، الذي هو اجلماعة، وعدم التفرق

  .ومناصحة ويل األمر
 �مسعت رسـول اهللا     :   قال    �وهذه الثالث قد نص عليها يف حديث عن زيد بن ثابت            

ضر اهللا امرءاً مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه غريه ، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيـه                  ن ":يقول
إخـالص  : ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، ثالث خصال ال يغلُّ عليهن قلب مسلم  أبدا                

 "… العمل هللا ، ومناصحة والة األمر، ولزوم اجلماعة، فإن دعوم حتيط ـم مـن ورائهـم                
                                           

، وأمحد  )١٨٦٣(املال، وذي الوجهني، حديث رقم      أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب اجلامع، باب ما جاء يف إضاعة             ) ١(
، )١٧١٥(وأخرجه مسلم يف كتاب األقضية باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة، حديث رقم                . يف املسند مثله  

 ".وأَنْ تناصحوا من ولَّاه اللَّه أَمركُم: "دون قوله
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  .     )١(احلديث
  . ما يقوم به دين الناس ودنياهمقد مجعت و هذه اخلصال الثالث 

مل يقع خلل يف دين الناس ودنياهم إال بسبب اإلخالل          : " رمحه اهللا   قال حممد بن عبد الوهاب    
  .  )٢(اهـ"ذه الثالث أو بعضها

  .وإن أساس اجلماعة ، وائتالف القلوب ، الثابت أمام إرهاب الفنت، هو التوحيد 
ر ابن مجاعة الكتاين رمحه اهللا احلقوق الواجبة على السلطان، واحلقوق اليت للسلطان،             وقد ذك 

  للسلطان أو للخليفة على األمة عشرة حقوق، وهلم عليه عشرة حقوق؛: "فقال
  : أما حقوق السلطان العشرة 

ـ                 : فاحلق األول    ون بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً يف كل ما يأمر به أو ينهي عنـه إال أن يك
   .�وأُولي اَألمرِ منكُم وأَطيعوا الرسولَ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه�: معصية، قال اهللا تعاىل

  .اإلمام ونوابه عند األكثرين: وأولو األمر هم 
  . هم العلماء : وقيل 

  ". يؤمر مبعصيةالسمع والطاعة على املسلم فيما أحب أو كره ما مل : "�وقال النيب 
طاعة أويل األمر ومل يستثن منه سوي املعصية فبقي ما عـداه            : فقد أوجب اهللا تعاىل ورسوله    

  .على االمتثال 
  .بذل النصيحة له سراً وعالنية : احلق الثاين 

هللا، ولرسوله، ولكتابـه وألئمتـه      : ملن ؟ قال  : قالوا  ! الدين النصيحة  : "�قال رسول اهللا    
  ". هماملسلمني، وعامت
القيام بنصرم باطناً وظاهراً ببذل اهود يف ذلك ملا فيه نصر املسلمني وإقامة  : احلق الثالث

  . حرمة الدين وكف أيدي املعتدين
أن يعرف له حقه وما جيب من تعظيم قدره، فيعامل مبا جيب له من االحترام  : احلق الرابع

لذلك كان العلماء األعالم من أئمة اإلسالم واإلكرام، وما جعل اهللا تعاىل له من اإلعظام، و
يعظمون حرمتهم، ويلبون دعوم مع زهدهم وورعهم، وعدم الطمع فيما لديهم وما يفعله 

                                           
.  حسنة وبعضها معلولة، عن مجاعة من الصحابة، فهو متـواتر          وجاء هذا احلديث بأسانيد بعضها صحيحة، وبعضها      )  ١(

 . للشيخ عبد احملسن العباد"نضر اهللا امرءاً: دراسة حديث "رسالة ، :ينظر
  .٢٣٧ -٢٣٦هـ ، ص١٣٧٥مسائل اجلاهلية ، ضمن جمموعة التوحيد النجدية ، ط السلفية ، القاهرة ، ) ٢(



  
 

٣٤

  . بعض املنتسبني إيل الزهد من قلة األدب معهم، فليس من السنة
ضه، إيقاظه عند غفلته ،وإرشاده عند هفوته، شفقة عليه، وحفظاً لدينه وعر: احلق اخلامس 

  وصيانة ملا جعله اهللا إليه من اخلطأ فيه 
حتذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى أو خارجي خياف عليه : احلق السادس 

منه، ومن كل شيء خياف عليه منه على اختالف أنواع ذلك وأجناسه فإن ذلك من آكد حقوقه 
  .وأوجبها 

ب م ومشغول الذمة بسببهم، لينظر إعالمه بسرية عماله الذين هو مطال : احلق السابع
  . لنفسه يف خالص ذمته، ولألمة يف مصاحل ملكه ورعيته

إعانته على ما حتمله من أعباء األمة ومساعدته على ذلك بقدر املكنة، قال اهللا  : احلق الثامن
  . ، وأحق من أعني على ذلك والة األمور�والتقْوى وتعاونوا علَى البِر�: تعاىل

رد القلوب النافرة عنه إليه ومجع حمبة الناس عليه ملا يف ذلك من مصاحل األمة  : احلق التاسع
  .وانتظام أمور امللة 

الذب عنه بالقول والفعل وباملال والنفس واألهل، يف الظاهر والباطن والسر  : احلق العاشر
  . والعالنية 

نت القيام مبجامعها، واملراعاة ملواقعها،     وإذا وفّت الرعية ذه احلقوق العشرة الواجبة، وأحس       
  . صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت

  : وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان
محاية بيضة اإلسالم والذب عنها إما يف كل إقليم إن كان خليفة، أو يف القطر  : فاألول

فع احملاربني والباغني وتدبري اجليوش و املختص به إن كان مفوضاً إليه، فيقوم جبهاد املشركني، ود
جتنيد اجلنود وحتصني الثغور بالعدة املانعة، والعدة الدافعة، وبالنظر يف ترتيب األجناد يف اجلهات 

  . على حسب احلاجات وتقدير إقطاعهم، وأرزاقهم، وصالح أحواهلم
دع واملبتدعني، وإيضاح حفظ الدين على أصوله املقررة وقواعده احملررة، ورد الب : احلق الثاين

حجج الدين، ونشر العلوم الشرعية، وتعظيم العلم وأهله، ورفع مناره وحمله، وخمالطة العلمـاء              
  . األعالم، النصحاء لدين اإلسالم ومشاورم يف موارد األحكام، ومصادر النقض واإلبرام

  .)١٥٩ن اآليةم: آل عمران( �وشاوِرهم في الْأَمرِ�: �قال اهللا تعاىل لنبيه 



  
 

٣٥

  ".  غنياً عن املشاورة ولكن أراد أن يسنت هلم- واهللا -كان : "قال احلسن 
إقامة شعائر اإلسالم كفروض الصلوات واجلمع واجلماعات واألذان واإلقامة : احلق الثالث 

  . ،واخلطابة، واإلقامة، ومنه النظر يف أمر الصيام والفطر وأهلته، وحج البيت احلرام وعمرته
االعتناء باألعياد وتيسري احلجيج من نواحي البالد ،وإصالح طرقها وأمنها يف مسريهم             : ومنه

  . وانتخاب من ينظر أمورهم
فصل القضايا واألحكام بتقليد الوالة واحلكام لقطع املنازعات بني اخلصوم   : احلق الرابع

ن العلماء والصلحاء، ،وكف املظامل عن املظلوم وال يويل ذلك إال من يثق بديانته وصيانته م
قال رسول اهللا . والكفاة ليعلم حال الوالة مع الرعية فإن مسئول عنهم ن مطالب باجلناية منهم

  ". كل راع مسئول عن رعيته : "�
إقامة فرض اجلهاد بنفسه وجبيوشه أو سراياه وبعوثه، وأقل ما جيب يف كل : احلق اخلامس 

احلاجة إيل أكثر منه، وجب بقدر احلاجة وال خيلي سنة مرة، إن كان باملسلمني قوة فإن دعت 
 واشتغاهلم بفكاك أسراهم -  والعياذ باهللا تعاىل - سنة من جهاد إال لعذر، كضعف باملسلمني 

  . واستنقاذ بالد أستويل الكفار عليها
  . ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إال إذا قصده األبعد فيبدأ بقتاله لدفعه

 احلدود الشرعية على الشروط املرعية، صيانة حملارم اهللا عن التجرؤ إقامة: احلق السادس 
عليها، وحلقوق العباد عن التخطي إليها ويسوى يف احلدود بني القوي والضعيف والوضيع 

أم كانوا يقيمون احلدود على : إمنا أهلك من كان قبلكم  : "�والشريف، قال رسول اهللا 
  ".  لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدهاالوضيع ويتركون الشريف، وأمي اهللا

جباية الزكوات واجلزية من أهلها، وأموال الفيء واخلراج عند حملها وصرف  : احلق السابع
  . ذلك يف مصارفه الشرعية وجهاته املرضية، وضبط جهات ذلك إيل الثقات من العمال

ما هي له من اجلهات وعمارة النظر يف أوقاف الرب و القربات وصرفها في : احلق الثامن
  . القناطر وتسهيل سبل اخلريات

  . النظر يف قسم الغنائم وتقسيمها، وصرف أمخاسها إيل مستحقيها : احلق التاسع
إِنَّ اللَّه يأْمر �: العدل يف سلطانه وسلوك موارده يف مجيع شأنه، قال تعاىل : احلق العاشر

انسحالْألِ ود٩٠من اآلية: النحل (�بِالْع(لُوا�: ، وقال تعاىلدفَاع مإِذَا قُلْتو� )من : األنعام



  
 

٣٦

  .)١٥٢اآلية
  .عدل امللك حياة الرعية وروح اململكة: ويف كالم احلكمة 

  ! فما بقاء جسد ال روح فيه؟
فيجب على من حكمه اهللا تعاىل يف عباده وملكه شيئاً من بالده ن أن جيعل العـدل أصـل                   

ستناده، ملا فيه من مصاحل العباد، وعمارة البالد، وألن نعم اهللا جيب شكرها،             اعتماده، وقاعدة ا  
وأن يكون الشكر على قدرها، ونعمة اهللا على السلطان فوق كل نعمة، فيجب أن يكون شكره                

  أعظم من كل شكر 
  . إقامة العدل فيما حكمه فيه: وأفضل ما يشكر به السلطان هللا تعاىل

ء ن وآراء احلكماء والعقالء، أن العدل سبب لنمو الربكات ومزيـد            وقد اتفقت شرائع األنبيا   
اخلريات ،وأن الظلم واجلور سبب خلراب املمالك واقتحام املهالـك  وال شـك عنـدهم يف                 

   .)١(اهـ..."ذلك
  :حكم اخلروج على والة األمر وعواقبه 

ورسوله حبسب اإلمكان   يف اجلملة أهل السنة جيتهدون يف طاعة اهللا         : "قال ابن تيمية رمحه اهللا    
إذا أمرتكم بأمر   : "�، وقال النيب    )١٦: التغابن (� ما استطَعتم  اهللا َ فَاتقُوا  �: ، كما قال تعاىل     

  .)٢(" منه ما استطعتمافأتو
 بصالح العباد يف املعاش واملعاد، وأنه أمر بالصالح وى عن           �ويعلمون أن اهللا بعث حممداً      

 فيه صالح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صالحه أكثر مـن             الفساد، فإذا كان الفعل   
فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صالحه رجحوا تركه، فإن اهللا تعاىل بعث رسوله                

 بتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، فإذا توىل خليفة من اخللفاء كيزيـد،              �
   وعبد امللك، واملنصور وغريهم؛

                                           
، ١٩، وانظر حقوق الرعية يف  األحكام السلطانية أليب يعلى ص            ٧١-٦١ص  حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم         )  ١(

لفضيلة الـشيخ   " معاملة احلكام "وقد نقلت ذلك من كتاب      . ،  "ويلزم اإلمام من أمور األمة عشرة أشياء      ": حيث قال   
  . عبد السالم الربجس رمحه اهللا

، ومسلم )٧٢٨٨(، حديث رقم �قتداء بسنن الرسول أخرجه البخاري يف كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة، باب اال)  ٢(
عن أَبِي هريـرةَ  : "ولفظ احلديث عند البخاري). ١٣٣٧(يف كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر، حديث رقم  

 بِيالن نقَالَ�ع " :و هِمالؤبِس لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن كُمكْترا تونِي معٍء ديش نع كُمتيهفَإِذَا ن هِمائبِيلَى أَنع هِملَافتاخ
متطَعتا اسم هنوا مرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو وهنِبتفَاج." 



  
 

٣٧

فهذا جيب منعه من الوالية وقتاله حىت يوىل غريه كما يفعله من يرى السيف؛              : فإما أنُ يقال  
وقلّ من خرج على إمام ذي سـلطان إال         ؛  رأي فاسد ، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته        

  : كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من اخلري
  .كالذين خرجوا على يزيد باملدينة 

  .ألشعث الذي خرج على عبد امللك بالعراق وكابن ا
  .وكابن املهلب الذي خرج على أبيه خبراسان 

  .وكأيب مسلم  صاحب الدعوة الذي خرج عليهم خبراسان أيضاً
   .وكالذين خرجوا على املنصور باملدينة والبصرة 

  ...وأمثال هؤالء 
ال يكون هلم عاقبة، فإن عبـداهللا  وغاية هؤالء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ، مث يزول ملكهم ف 

  .بن علي وأبا مسلم مها اللذان قتال خلقاً كثرياً، وكالمها قتلة أبو جعفر املنصور 
فـال   فهـزموا وهزم أصـحام      - وغريهم   –وأما أهل احلرة وابن األشعث ، وابن املهلب         

  .  أبقوا ديناً وال أبقوا دنيا
  .دين وال صالح الدنياواهللا ال يأمر بأمر ال حيصل به صالح ال

وإن كان  فاعل ذلك من عباد اهللا املتقني ومن أهل اجلنة فليسوا أفضل من علـي وطلحـة                   
، وهم أعظم قدراً عنـد اهللا       ومع ذلك مل يحمدوا ما فعلوه من القتال       والزبري وعائشة وغريهم،    

  .وأحسن نية من غريهم 
  .وكذلك  أهل احلرة كان فيهم خلق من أهل العلم والدين

   ....م، واهللا يغفر هلم كلهملوكذلك أصحاب ابن األشعث كان فيهم خلق من أهل الع
وكان أفاضل املسلمني ينهون عن اخلروج والقتال يف الفتنة، كما كان عبداهللا بن عمر وسعيد               
بن املسيب وعلي بن احلسني وغريهم ينهون عام احلرة عن اخلروج على يزيد، وكما كان احلسن       

  . وغريمها ينهون عن اخلروج يف فتنة ابن األشعثالبصري وجماهد
وهلذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال يف الفتنة لألحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب 

، وصاروا يذكرون هذا يف عقائدهم، ويأمرون بالصرب على جور األئمة وترك قتاهلم، وإن ����
  .لدينكان قد قاتل يف الفتنة خلق كثري من أهل العلم وا



  
 

٣٨

وباب قتـال أهل البغي واألمر باملعـروف والنهي عن املنكر يشتبه بالقــتال يف الفتنـة،               
  .وليس هذا موضع بسطه 

 يف هذا الباب، واعترب اعتبار أويل األبصار؛       �ومن تأمل األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب        
  .علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خري األمور

 احلسني رضي اهللا عنه أن خيرج إىل أهل العراق ملا كاتبوه كتباً كثرية أشار عليه                وهلذا ملا أراد  
أفاضل أهل العم والدين كابن عمر، وابن عباس، وأيب بكر بن عبدالرمحن بن حارث بن هـشام            

وقال . أستودعك اهللا من قتيل   : أن ال خيرج، وغلب على ظنهم أنه يـقتل، حىت إن بعضهم قال           
وهم بذلك قاصدون نصيحته، طـالبون      . ناعة ألمسكتك ومنعتك من اخلروج    لوال الش : بعضهم

ملصلحته ومصلحة املسلمني، واهللا ورسوله إمنا يأمرون بالصالح ال بالفساد، لكن الرأي يـصيب   
  .تارة وخيطئ تارة

فتبين أن األمر على ما قاله أولئك، ومل يكن يف اخلروج مصلحة ال يف دين وال يف دنيا، بل                   
 حىت قتلوه مظلوماً شهيداً، وكان يف خروجه � من سبط رسول اهللا لئك الظلمة الطغاةمتكن أو

وقتله من الفساد ما مل يكن حيصل لو قعد يف بلده، فإن ما قصده من حتصيل اخلري ودفع الشر مل                    
 بل زاد الشر خبروجه وقتله، ونقص اخلري بذلك،  وصار ذلك سبباً لشر عظيم،               يءحيصل منه ش  
  .حلسني مما أوجب الفنت، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفنتوكان قتل ا

 من الصرب على جور األئمة وترك قتاهلم واخلـروج          �وهذا كله مما يبني أن ما أمر به النيب          
عليهم هو أصلح األمور للعباد يف املعاش واملعاد، وأن من خالف ذلك متعمداً أو خمطئاً مل حيصل                 

إن ابين هذا سيد وسيصلح     : " على احلسن بقوله     �ثىن الرسول   بفعله صالح بل فساد ، وهلذا أ      
، ومل يثن على أحدٍ  ال بقتال وال يف فتنة وال خبـروج              "اهللا به بني  فئتني عظيمتني من املسلمني       

  .على األئمة، وال نزع يد من طاعة وال مبفارقة اجلماعة
 )١( صحـيح البخاري   الثابتة يف الصحيـح كلها تدل على هذا، كما يف         �وأحاديث النيب   

 علـى املنـرب     �مسعت النيب   : "مسعت أبا بكرة رضي اهللا عنه قال      : من حديث احلسن البصري   
إن ابين هذا سيد، ولعل اهللا أن يصلح        : "واحلسن إىل جنبه ينظر إىل الناس مرة وإليه مرة و يقول          

ا أشار إليه من أن اهللا       بأنه سيد  وحقق م     �، فقد أخرب النيب     "به بني فئتني عظيمتني من املسلمني     
                                           

  ).٢٧٠٤( للحسن، حديث رقم � يف كتاب الصلح، باب قول النيب )١(



  
 

٣٩

  .يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني
وهذا يبني أن اإلصالح بني الطائفتني كان حمبوباً ممدوحاً حيبه اهللا ورسوله، وأن مـا فعلـه                 

 ولو كان القتال واجباً     �احلسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه اليت أثىن ا عليه النيب              
 على أحد   � على أحد بترك واجب أو مستحب، وهلذا مل يثن النيب            �لنيب  أو مستحباً مل يثن ا    

مبا جرى من القتال يوم اجلمل وصفني، فضالً عما جرى يف املدينة يوم احلَرة وما جرى مبكة يف                  
حصار ابن الزبري، وما جرى يف فتنة ابن األشعث وابن املهلب وغري ذلك من الفنت، ولكن تواتر                 

 بالنـهروان بعـد     � املارقني الذين قاتلهم أمري املؤمنني على        )١(ال اخلوارج  أنه أمر بقت   �عنه  
  .خروجهم عليه حبروراء

 فرح بقتاهلم وروى    � باألمر بقتاهلم وملا قاتلهم علي       �فهؤالء استفاضت السنن عن النيب      
احلديث فيهم، واتفق الصحابة على قتال هؤالء وكذلك أئمة أهل العلم بعدهم، ومل يكن هـذا                

لقتال عندهم كقتال أهل اجلمل وصفني وغريمها مما مل يأت فيه نص وال إمجـاع، وال محـده                  ا
  . ...أفاضل الداخلني فيه، بل ندموا عليه ورجعوا عنه

وكذلك احلسن كان دائماً يشري على أبيه وأخيه بترك القتال، وملا صار األمر إليه ترك القتال                
 يف آخر األمر تبين له أن املصلحة يف ترك القتال           � وعلي   وأصلح اهللا به بني الطائفتني املقتتلتني،     
 مل يقتل إال مظلوماً شهيداً تاركاً لطلب اإلمارة، طالباً          �أعظم منها يف فعله، وكذلك احلسني       

  .الرجوع إما إىل بلده، أو إىل الثغر أو إىل املتويل على الناس يزيد
لقتال يف آخر األمر للعجز عنه ألنه مل يكن هلمـا  إن علياً واحلسني إمنا تركا ا: وإذا قال القائل  

  .أنصار فكان يف املقاتلة قتل النفوس بال حصول املصلحة املطلوبة
 يف النهي عن اخلروج على األمـراء،        �وهذا بعينه هو احلكمة  اليت راعها الشارع         : قيل له   

هم األمر بـاملعروف    وندب إىل ترك القتال يف الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصود            
  .والنهي عن املنكر كالذين خرجوا باحلرة وبدير اجلماجم على يزيد واحلجاج وغريمها

لكن إذا مل يزل املنكر إال مبا هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكراً، وإذا مل حيـصل                    
ف على هذا املعروف إال مبنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك املعروف كان حتصيل ذلك املعرو       

  .الوجه منكراً
                                           

 .للكتاين  ) ١٩: رقم ( "  نظم املتناثر من حديث املتواتر " انظر ) ١(



  
 

٤٠

وذا الوجه صارت اخلوارج يستحلون السيف على أهل القبلة حىت قاتلت علياً وغريه مـن               
املسلمني، وكذلك من وافقهم يف اخلروج على األئمة بالسيف يف اجلملة من املعتزلة والزيديـة               

  …. والفقهاء وغريهم
ة، فيرد على القلوب من الواردات ما       ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفنت تكون مشترك         

مينع القلوب من معرفة احلق وقصده، وهلذا تكون مبرتلة اجلاهلية، واجلاهلية ليس فيها معرفة احلق               
وقصده، واإلسالم جاء بالعلم النافع والعمل الصاحل مبعرفة احلق وقصده، فيتفق أن بعض الـوالة               

ال ميكنها دفـع ظلمه إال مبا هو أعـظم فسـاداً         يظلم باستئثار، فال تصرب النفوس على ظلمه، و       
منـه، ولكن ألجل حمبـة اإلنسان ألخـذ حقـه ودفـع الظلم عنه ال ينظر يف الفساد العـام       

إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين علـى         : "�الذي يتولد عن فعله؛ وهلذا قال النيب        
  . )١("احلوض

على املرء السمع والطاعة يف يسره وعـسره،         : "ال يف الصحيحني أنه ق    �وكذلك ثبت عنه    
  .  )٢("ومنشطه ومكرهه، وأثرة عليه

 على السمع والطاعة يف عسرنا ويسرنا، ومنـشطنا         �بايعنا النيب   : "ويف الصحيحني أنه قال   
ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، وأن نقول ونقوم باحلق حيثما كنا، ال خناف يف                 

  .  )٣("مة الئماهللا لو
 املسلمني أن يصربوا على االستئثار عليهم، وأن يطيعوا وال ة أمـورهم وإن              �فقد أمر النيب    

  .استئثروا عليهم، وأن ال ينازعوهم األمر

                                           
، ومسلم يف كتـاب     )٣٧٩٣،  ٣٧٩٢( لألنصار، حديث رقم     �أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب قول النيب         ) ١(

عن أَنسِ  : "، ولفظ احلديث عند البخاري    )١٨٤٥(اإلمارة باب األمر بالصرب عند ظلم الوالة واستئثارهم، حديث رقم           
    ب ديأُس نع كالنِ مب    مهنع اللَّه يضرٍ ريضارِ قَالَ     :نِ حصالْأَن نلًا مجأَنَّ ر :         لْتمعـتا اسلُنِي كَممعتسأَلَا ت ولَ اللَّهسا ري 

 ". ستلْقَونَ بعدي أُثْرةً فَاصبِروا حتى تلْقَونِي علَى الْحوضِ: قَالَ!؟فُلَانا
، ومسلم يف كتاب )٧٠٥٦(، حديث رقم "سترون بعدي أثرة: "�كتاب الففنت، باب قول النيب     أخرجه البخاري يف    ) ٢(

عن جنادةَ بنِ   : "ولفظ احلديث عند البخاري   ). ١٧٠٩(اإلمارة باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، حديث رقم           
 أَصلَحك اللَّه حدثْ بِحديث ينفَعك اللَّه بِه سمعته مـن           :و مرِيض قُلْنا   دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وه      :أَبِي أُميةَ قَالَ  

  بِيقَالَ �الن :    بِيا النانعفَقَالَ  � د اهنعايفَب :           كْرما ونطشني مف ةالطَّاععِ وملَى السا عنعايا أَنْ بنلَيذَ عا أَخيما   فرِنسعا ونه
 ".ويسرِنا وأَثَرةً علَينا وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ

 يف كتاب اإلمارة، ، ومسلم)٧١٩٩(أخرجه البخاري يف كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس، حديث رقم )  ٣(
 :عن عبادةَ بنِ الصامت قَالَ    : "، واللفظ عند البخاري   )١٧٠٩(باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، حديث رقم          

    ولَ اللَّهسا رنعايب�        لَهأَه رالْأَم ازِعنأَنْ لَا نو هكْرالْمو طشني الْمف ةالطَّاععِ وملَى السا  عثُميح ققُولَ بِالْحن أَو قُومأَنْ نو 
 ".كُنا لَا نخاف في اللَّه لَومةَ لَائمٍ



  
 

٤١

  إمنا خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه      - أو أكثرهم    -وكثري ممن خرج على والة األمور       
لويل األمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه الستئثاره يعظّـم         ومل يصربوا على االستئثار، مث أنه يكون        

تلك السيئات، ويبقى املقاتل له ظاناً  أنه يقاتله لئال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا، ومن أعظم              
فَإِنْ أُعطُوا منها رضـوا وإِنْ     �: ما حركه عليه طلب غرضه، إما والية وإما مال، كما قال تعاىل           

ا مطَوعي طُونَلَمخسي ما إِذَا هه٥٨:التوبة (�ن.(  
ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يـوم القيامـة وال            : " أنه قال  �ويف الصحيح عن النيب     
: ى فضل ماء مينعه من ابن السبيل، يقول اهللا له يوم القيامـة            رجل عل : يزكيهم، وهلم عذاب أليم   

اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما مل تعمل يداك، ورجل بايع إماماً ال يبايعه إال لـدنيا إن                   
أعطاه منها رضي، وإن منعه سخط، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذباً لقدُ أعطي ـا                 

  .)١("أكثر ما أعطى
ه اجلهة شبهة وشهوة، ومن هذه اجلهة شهوة وشبهة قامت الفتنة،  والشارع             فإذا اتفق من هذ   

فأمر الوالة بالعدل والنصح لرعيتهم، حىت قـال        . أمر كل إنسان مبا هو مصلحة له وللمسلمني       
ما من راع يسترعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم              : "عليه الصالة والسالم  

  .)٢("نةاهللا عليه رائحة اجل
لدين النصيحة، الدين النصيحة،    ا: ")٣(وأمر الرعية بالطاعة والنصح، كما ثبت يف الصحيحني       

هللا ، ولكتابه، ولرسـوله، وألئمـة املـسلمني         : ملن يا رسول اهللا ؟ قال     : الدين النصيحة، قالوا  
  ".وعامتهم

 ألن الفـساد    وأمر بالصرب على استئثارهم وى عن مقاتلتهم ومنازعتهم األمر مع ظلمهـم،           
                                           

، )٢٣٦٩(أخرجه البخاري يف كتاب املساقاة، باب من رأى أن صاحب احلوض والقربة أحق مبائه، حـديث رقـم                   ) ١(
: ولفظ احلديث عند مـسلم ). ١٠٨(لعطية، حديث رقم ومسلم يف كتاب اإلميان بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار واملن با      

" ولُ اللَّهسةَ قَالَ رريرأَبِي ه نلٌ : "�عجر يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو هِمإِلَي ظُرنلَا يو ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّمثَلَاثٌ لَا ي
   اٍء بِالْفَلَاةلِ ملَى فَضكَـذَا                   عا بِكَـذَا وذَهلَأَخ بِاللَّه لَه لَفرِ فَحصالْع دعب ةلًا بِِسلْعجر عايلٌ بجربِيلِ ونِ الساب نم هعنمي 

م طَاها فَإِنْ أَعيندإِلَّا ل هايِعبا لَا يامإِم عايلٌ بجرو كرِ ذَللَى غَيع وهو قَهدفَصفي ا لَمهنم هطعي إِنْ لَمفَى وا وهن." 
، ومسلم يف   )٧١٥١،  ٧١٥٠(أخرجه البخاري يف كتاب األحكام، باب من استرعي رعية، فلم ينصح، حديث رقم              ) ٢(

 عبيد   عاد :عن الْحسنِ قَالَ  : ولفظ مسلم   ). ١٤٢(كتاب أإلميان باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار، حديث رقم           
 � إِني محدثُك حديثًا سمعته من رسولِ اللَّه         :اللَّه بن زِياد معقلَ بن يسارٍ الْمزنِي في مرضه الَّذي مات فيه قَالَ معقلٌ             

      كثْتدا حاةً ميي حأَنَّ ل تملع لَو:    ولَ اللَّهسر تعمي سقُولُ �  إِني :          وتمي موي وتمةً ييعر اللَّه يهعرتسي دبع نا مم 
 ".وهو غَاش لرعيته إِلَّا حرم اللَّه علَيه الْجنةَ

رجه مسلم  ، وأخ "الدين النصيحة هللا ولرسوله وألئمة املسلمني     : "�علقه البخاري يف كتاب اإلميان باب قول الرسول         ) ٣(
 .�من حديث متيم الداري ). ٥٥(يف كتاب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم 



  
 

٤٢

  .الناشئ من القتال أعظم من فساد ظلم والة األمور، فال يزال أخف الفساد بأعظمهما 
 واعترب ذلك مبا جيده يف نفسه ويف اآلفاق، علم          �ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن النيب        

 �ى يتبين لَهـم أَنـه الْحـق       فَاقِ وفي أَنفُِسهِم حت   سنرِيهِم آياتنا في اآل   �: حتقيق قول اهللا تعاىل   
، فإن اهللا تعاىل يري عباده آياته يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أن القـرآن                 )٥٣:فصلت(

  .حق ، فخريه صدق ، وأمره عدل
 � مبـدلَ لكَلماتـه وهـو الـسميع الْعلـيم           ال وتمت كَلمةُ ربـك صـدقًا وعـدال       �

  .)١(اهـ)"١١٥:األنعام(
ما يقع من ظلمهم و جورهم بتأويل سائغ أو غري سائغ فال جيوز أن يزال ملا : "و قال رمحه اهللا

فيه من ظلم و جور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر مبا هو شر منه و تزيل العدوان مبا هو                     
هم فيصرب عليه كما يـصرب      أعدى منه فاخلروج عليهم يوجب من الظلم و الفساد أكثر من ظلم           

  .)٢(اهـ"عند األمر باملعروف و النهي عن املنكر على ظلم املأمور و املنهي يف مواضع كثرية
اخلروج على والة األمور يسبب فساداً كبرياً و شراً عظيماً فيختل           : "و قال ابن باز رمحه اهللا     

  .)٣(اهـ"مبه األمن و تضيع احلقوق و ال يتيسر ردع الظامل و ال نصر املظلو
ما يقع من والة األمور من املعاصي واملخالفات اليت ال توجب الكفر و             : "و قال أئمة الدعوة   

اخلروج من اإلسالم فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق و اتباع ما عليه السلف               
املنكـر  الصاحل من عدم التشنيع عليهم يف االس و جمامع الناس واعتقاد أن ذلك مـن إنكـار          

الواجب إنكاره على العباد و هذا غلط فاحش و جهل ظاهر ال يعلم صاحبه ما يترتب عليه من                  
املفاسد العظام يف الدين و الدنيا كما يعرف ذلك من نور اهللا قلبه و عرف طريقة السلف الصاحل                  

  .)٤(اهـ"و أئمة الدين
فتنة خلق القرآن منعهم اإلمـام   نزع يد الطاعة يف والية الواثق بسبب    العلماء ملا أراد بعض     و

 تـشقوا عليكم باإلنكار يف قلوبكم و ال ختلعوا يداً من طاعة ال  ":  يف ذلك وقال   ناظرهمأمحد و   
 و اصربوا   أمركمعصا املسلمني و ال تسفكوا دماءكم و دماء املسلمني معكم وانظروا يف عاقبة              

                                           
 .باختصار، وهو فصل ماتع نفيس كثري الفوائد كعادته رمحه اهللا) ٥٤٣ - ٤/٥٢٧(منهاج السنة  ) ١(
 ).٢٨/١٧٩( اموع )٢(
   .٩ املعلوم ص )٣(
 .٣٠نصيحة مهمة ص )٤(



  
 

٤٣

 -  األمـر  ويلم من طاعـة      أي نزع أيديه   -حىت يستريح بر و يستراح من فاجر و ليس هذا           
   .صواباً هذا خالف اآلثار

إنا خناف على أوالدنا إذا ظهر هذا مل يعرفوا غـريه و ميحـى اإلسـالم و    : فقال بعضهم  
  !)١("يدرس

كال إن اهللا عز و جل ناصر دينه و إن هذا األمر له رب ينـصره و     : فقال هلم اإلمام أمحد     
  !إن اإلسالم عزيز منيع

 عبداهللا ومل جيبهم إىل شيء مما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلـك و                فخرجوا من عند أيب   
  .)٢("االحتجاج عليهم بالسمع و الطاعة حىت يفرج اهللا عن األمة

أكثر والة أهل اإلسالم من عهد    ": آل الشيخ رمحه اهللا تعاىل     اللطيف عبد العالمة اإلمام    قالو  
اء اهللا من بين أمية قد وقع منهم من اجلـراءة           العزيز و من ش     حاشا عمر بن عبد    معاويةيزيد بن   

 و  األعالم العظام و اخلروج و الفساد يف والية أهل اإلسالم و مع ذلك فسرية األئمة                احلوادثو
 مـن   �  و رسوله  بهالسادة العظام معهم معروفة مشهورة ال يرتعون يداً من طاعة فيما أمر اهللا              

  .)٣(اهـ" رأى اخلروج عليهمال نزع يداً من طاعة و شرائع اإلسالم ال يعلم أن أحداً من األئمة
  

                                           
فتأمل جواب اإلمام أمحد رمحه اهللا جيداً جتده مطابقاً للسنة          ! تج ا كثري ممن ال يصربون على جور األئمة         هذه الشبه حي   )١(

. 
 .٧و املعاملة ص ) ١٢/٤٨٨( و اموع ٧٢-٧٠حمنة اإلمام أمحد :  انظر )٢(
 ).٧/١٧٧( الدرر السنية )٣(



  
 

٤٤

  املقصد الرابع
  التستر على املطلوبني

  
  .من حقوق ويل األمر، أن يتعاون معه يف القبض على املطلوبني، واإلبالغ عنهمو

  :واملطلوبون على توعني
ر، وقد ال   مطلوبني بأعيام، وهم الذين تذكر قوائم بأمسائهم، وقد ترفق معها الصو          : األول  

  .ترفق معها الصور
، وإن مطلوبني بأنواعهم، وهم كل من له قضية فيها إخالل باألمن أو إضرار باجلماعة          : الثاين  

  .مل يعني بامسه
  !فهؤالء وهؤالء جيب اإلبالغ عنهم، وترك ذلك يدخل يف قضية التستر على املطلوبني

 الدليل على هذه اجلناية يف هذه القضية تسجل على بعض املوقوفني، ويتساءل البعض ماو
  ! الشريعة اإلسالمية، وبأي حق يسجن مبجرد ذلك؟

  : واجلواب 
  .التستر على املطلوب هو إيواء احملدث

واملراد باحملدث هو من كانت عليه جناية يطلب ا، سواء كانت دما أو ماالً، أو أمراً فكرياً 
  .ع، والبدع حدث يف الديندعقدياً، إذ هو من الب

وهو . هو أن جيري أو حيول بينه وبني أن يقتص إليه، فال جيعل يد ويل األمر تناله: يواء واإل
يشمل اإليواء املادي بالطعام والشراب والسكن، واإليواء املعنوي بتأييده على فكره، وضالله، 

  ..وعدم اإلنكار عليه، أو التستر عليه
 هلْ  : فَقُلْنا � انطَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَى علي       :الَعن قَيسِ بنِ عباد قَ    وقد جاء يف إيواء احملدث      

 اللَّه بِين كإِلَي هِدةً�عاماسِ عإِلَى الن هدهعي ئًا لَمي؟ ش  
الْمؤمنونَ تكَافَـأُ   : "لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَإِذَا فيه             : قَالَ  
مهاؤمد.  

ماهوس نلَى مع دي مهو.  
ماهنأَد هِمتمى بِذعسيو.  



  
 

٤٥

هدهبِع دهلَا ذُو عرٍ وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي.  
  .)١(" أَجمعني اللَّه والْملَائكَة والناسِمن أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفِْسه أَو آوى محدثًا فَعلَيه لَعنةُ

  ". مجعنيأعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس : "هذه عقوبة من آوى حمدثاً
  .واللعن هو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا تعاىل

  والسؤال ملاذا استحق من آوى حمدثاً هذه العقوبة؟
  :واجلواب

  :لألمور التالية استحق من آوى حمدثاً هذه العقوبة 
  .  أن ضرره عام، فهو يضر نفسه، وأهله والناس من حوله-١

من سلَك طَرِيقًا يبتغي فيه علْما سلَك اللَّـه بِـه           : "وبضدها تتميز األشياء، فقد جاء يف األثر      
لطَالبِ الْعلْمِ وإِنَّ الْعالم لَيستغفر لَه من في        طَرِيقًا إِلَى الْجنة وإِنَّ الْملَائكَةَ لَتضع أَجنِحتها رِضاًء         

السموات ومن في الْأَرضِ حتى الْحيتانُ في الْماِء وفَضلُ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضلِ الْقَمرِ علَـى                
     بِيثَةُ الْأَنراَء ولَمبِ إِنَّ الْعاكرِ الْكَوائس            لْـمثُوا الْعرا وما إِنمهرلَا دا وارينثُوا دروي اَء لَمبِياِء إِنَّ الْأَن

  ".فَمن أَخذَ بِه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ
     اهليةَ البامول اهللا    :  قَالَ �عن أبِي أمسرل رالن �ذُكجر  : ابِدا عمهدأح ،  مـالع رواآلخ ،

: �ثُم قَالَ رسـولُ اهللا  . "فَضلُ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضلي علَى أَدناكُم: "�رسولُ اهللا فَقَالَ  
إِنَّ اهللا ومالئكَته وأَهلَ السموات واألرضني حتى النملَةَ في جحرِها وحتى الْحوت لَيصلُّونَ             "

لِّمِ النعلَى معري٢("اسِ الْخ(.  
فانظر كيف أن طالب العلم ملا كان يسعى لطلب ما يتعلم به احلالل واحلرام، فينتشر خـريه                 

نَّ اهللا ومالئكَتـه وأَهـلَ الـسموات        أ"وبركته فتنتفع البالد والعباد، ملا كان كذلك استحق         
؛ وعكسه  "حوت لَيصلُّونَ علَى معلِّمِ الناسِ الْخير     واألرضني حتى النملَةَ في جحرِها وحتى الْ      

                                           
، )٤٧٣٤ب القود بني األحرار واملماليك، حديث رقم        ، النسائي يف كتاب القسامة، با     )١/١٢٢ميمنية  (أخرجه أمحد   ) ١(

من طريق  ) ٨/٢٩(والبيهقي  ،  )٤٥٣٠(واللفظ له، وأبو داود يف كتاب الديات باب إيقاد املسلم بالكافر، حديث رقم              
:  قلـت .اهـ"رجاله ثقات رجال الشيخني): "٢٦٧-٧/٢٦٦(، واحلديث قال األلباين يف اإلرواء قتادة عن احلسن عنه 

 ).١١٦١٢( إسناده صحيح، وقد صححه األلباين يف صحيح اجلامع حتت رقم احلديث
، وأخرجه الدارمي   )٢٦٨٦(ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم          : باب،  أخرجه الترمذي في كتاب العلم     )٢(

عن أيب أمامة أخرجه  بنحوه، و�عن رسول اهللا ، مرسالً عن مكحول) ٣٩٧(، حديث رقم )١/٣٣٤(في مقَدمة سننه 
وأشار إلَى  ". هذا حديث حسن غريب صحيح    : "، وقال الترمذي  )٧٩١١(، تحت رقم    )٨/٢٧٨(الطرباين في الكبري    

 .وإسناد حسن. حسنه محقق سنن الدارمي



  
 

٤٦

 لعموم ضرره و أذاه، وما ينتشر       "علَيه لَعنةُ اللَّه والْملَائكَة والناسِ أَجمعني     "من آوى حمدثاً فإن     
  .بسبب فعله من الفساد يف البالد والعباد

ملريض مرضاً معدياً خطرياً، هل ينفعه أن متـسكه         فإن مثله مثل ا   : وألشبه لك إيواء احملدث     
هل ينفعه أن ختاف عليـه مـن         وتؤويه و توصله للمستشفى ليد الطبيب لكي ينظر يف عالجه؟         

  !وقس على هذا   احلجر الصحي بسبب مرضه املعدي؟
  .  أن يف إيواء احملدث خروجاً عن السمع والطاعة لوالة األمر-٢

  .)١(اعة أحاديث كثريةوقد جاء يف خطورة السمع والط
  . للذنب واإلمث على النفساً أن يف إيواء احملدث استجالب-٣

 :عن الْمنذرِ بنِ جرِيرٍ عن أَبِيه قَالَ      فإن كل ما يفعله هذا الذي تؤويه ينجر عليك إمثه، ملا جاء             
     ولِ اللَّهسر دنا عارِ قَالَ    �كُنهرِ الندي صف :  قَو اَءهـاِء          فَجبالْع ـارِ أَومابِي النتجاةٌ مرفَاةٌ عح م

              ولِ اللَّهسر هجو رعمفَت رضم نم ملْ كُلُّهب رضم نم مهتامع وفيي السقَلِّدتم�    أَى بِهِما رمل 
 يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم      :وأَقَام فَصلَّى ثُم خطَب فَقَالَ    من الْفَاقَة فَدخلَ ثُم خرج فَأَمر بِلَالًا فَأَذَّنَ         

الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة إِلَى آخرِ الْآية إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا والْآيةَ الَّتي في الْحـشرِ                  
    م فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهات              نم بِهثَو نم همهرد نم ارِهيند نلٌ مجر قدصت قُوا اللَّهاتو دغل تما قَد

 فَجاَء رجلٌ من الْأَنصارِ بِصرة كَـادت        : ولَو بِشق تمرة قَالَ    :صاعِ بره من صاعِ تمرِه حتى قَالَ      
  نع جِزعت قَالَ    كَفُّه تزجع لْ قَدا بـى            :هتابٍ حيثامٍ وطَع ننِ ميمكَو تأَيى رتح اسالن عابتت ثُم 

     ولِ اللَّهسر هجو تأَير�        ولُ اللَّهسةٌ فَقَالَ ربذْهم هلَّلُ كَأَنهتةً        :� يـنـلَامِ سي الْإِسف نس نم 
ومن سن فـي    ه أَجرها وأَجر من عملَ بِها بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أُجورِهم شيٌء               حسنةً فَلَ 

                    ـنم قُصـنـرِ أَنْ يغَي نم هدعب نا ملَ بِهمع نم روِزا وهروِز هلَيئَةً كَانَ عيةً سنلَامِ سالْإِس
مارِهزٌءأَوي٢(" ش(.  

   .���� أن يف إيواء احملدث خمالفة لقول الرسول -٤
  ! انصر أَخاك ظَالما أَو مظْلُوما:� قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ�عن أَنسٍ 

  ؟يا رسولَ اللَّه هذَا ننصره مظْلُوما فَكَيف ننصره ظَالما: قَالُوا 
                                           

 .انظر  قضية وجوب السمع والطاعة لوالة األمر وخطره) ١(
 ).١٠١٧(ة حديث رقم أخرجه مسلم، يف كتاب الزكاة باب احلث على الصدق) ٢(



  
 

٤٧

  .)١(" يديه تأْخذُ فَوق:قَالَ
  فهل من آوى حمدثاً أخذ فوق يديه؟

ون ضرب اإلسالم يف معقله، اململكة العربية يد أن فيه إعانة ألعداء الدين الذين ير-٥
  .السعودية

فهذه أضرار جرمية إيواء احملدث، وهذا حكمها يف الشرع، وهي اليت تسمى بـالتستر علـى               
  !املطلوبني

اإلسالمية؟ أين املروءة ؟ أنت تدعوين إىل تسليم أيب وأخي          يا أخي أين األخالق     : فإن قيل 
  وابن عمي وأقاريب أليس هناك مروءة وخنوة وأخالق؟

  :األخالق اإلسالمية هي اليت ال تتعارض مع الشرع، ولضرب لك مثاالً: فاجلواب 
  أنا استحي أن آمر باملعروف وأى عن املنكر؟: لو أن شخصاً قال

ال، ألنه خيالف ما أمر به الشرع منن األمر بـاملعروف  : رعاً؟ اجلوابهل هذا احلياء ممدوح ش 
  !والنهي عن املنكر

لو أن شخصاً أنفق ماله يكرم الناس، ويترك أهله ال أكل هلم، وضيعهم، هل هذا كرم ممدوح                 
  شرعاً؟

 كُنـا   :قَالَعن طَلْحةَ بنِ مصرف عن خيثَمةَ        يقول فيما جاء     �ال، ألن الرسول    : اجلواب  
 لَـا   : أَعطَيت الرقيق قُوتهم قَالَ    :جلُوسا مع عبد اللَّه بنِ عمرٍو إِذْ جاَءه قَهرمانٌ لَه فَدخلَ فَقَالَ           

ـ       : "� قَالَ رسولُ اللَّه     : فَانطَلق فَأَعطهِم قَالَ   :قَالَ مع ـبِسحا أَنْ يِء إِثْمركَفَى بِالْم   ـكلمي ن
ه٢("قُوت(.  

وهكذا نقول هنا، ال أخالق إسالمية إذا تعارضت مع الشرع احلنيف، كيف يكون إعانـة               
  !الظامل على ظلمه من األخالق اإلسالمية؟ والرسول يأمر بأن نأخذ على يده؟

  !كيف نترك هذا احملدث ينشر ضالالته وأفكاره بني الناس؟
  !يه؟كيف نعينه على الباطل الذي هو عل

ومن آوى حماربا أو سارقا أو قاتال وحنوهم         " -رمحه اهللا تعاىل  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

                                           
 ).٢٤٤٤(أخرجه البخاري، يف كتاب املظامل والغصب، باب أعن أخاك ظاملاً أو مظلوماً، حديث رقم ) ١(
 ).٩٩٦(أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال واململوك، حديث رقم ) ٢(



  
 

٤٨

ممن وجب عليه حد أو حق هللا تعاىل أو آلدمي ومنعه ممن يستويف منه الواجب بال عدوان فهـو                   
  : قال �شريكه يف اجلرم وقد لعنه اهللا ورسوله روى مسلم يف صحيحه عن علي بن أيب طالب                 

وإذا ظفر ذا الذي آوى احملدث      " آوى حمدثا لعن اهللا من أحدث حدثا أو       : "�ال رسول اهللا    ق
فإنه يطلب منه إحضاره أو اإلعالم به فإن امتنع عوقب باحلبس والضرب مرة بعد مرة حىت ميكن                 
من ذلك احملدث كما ذكرنا أنه يعاقب املمتنع من أداء املال الواجب فما وجب حـضوره مـن     

األموال يعاقب من منع حضورها ولو كان رجال يعرف مكان املال املطلوب حبـق أو               النفوس و 
الرجل املطلوب حبق وهو الذي مينعه فإنه جيب عليه اإلعالم به والداللة عليه وال جيوز كتمانـه                 
فإن هذا من باب التعاون على الرب والتقوى وذلك واجب خبالف ما لو كان الـنفس أو املـال                   

نه ال حيل اإلعالم به ألنه من التعاون على اإلمث والعدوان بل جيب الدفع عنه ألنه                مطلوبا بباطل فإ  
   .)١(اهـ"نصر املظلوم واجب

  

                                           
  ).  ٢٨/٣٢٣(جمموع الفتاوى ) ١(
 



  
 

٤٩

  املقصد اخلامس
  شبهات حول اجلماعة واإلمام والرد عليها

  
  الشبهة األوىل 

  .أن اجلماعة املقصودة يف األحاديث هي اجلماعة اليت إمامها إمام جلميع املسلمني
  :على هذه الشبهة والرد 

  !هذه الدعوى ال دليل عليها، بل قام اإلمجاع على خالفها
فال يشترط يف اإلمام الذي يبايع أن يكون إماماً عاماً جلميع املسلمني يف مجيع الدنيا، بل كل                 

  .إمام استقل بواليته وجبت بيعته على املسلمني يف جهته
والطاعة لألئمة وأمري املـؤمنني الـرب       والسمع  : "رمحه اهللا ) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل     

هم بالسيف حىت صار خليفة     بلغوالفاجر، ومن ويل اخلالفة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن           
  .  )١(اهـ."ومسي أمري املؤمنني

والسنة أن يكون للمسلمني إمـام واحـد        : "رمحه اهللا ) هـ٧٢٨ت(ابن تيمية احلراين    وقال  
ن األمة خرجت عن ذلك ملعصية من بعضها وعجز من الباقني أو غري             والباقون نوابه، فإذا فرض أ    

   .)٢(اهـ"ذلك فكان هلا عدة أئمة لكان جيب على كل إمام أن يقيم احلدود ويستويف احلقوق
األئمة جممعون من كل مـذهب      : "رمحه اهللا ) هـ١٢٠٦ت (وقـال حممد بن عبد الوهاب    

ام يف مجيع األشياء ولوال هذا مـا اسـتقامت          على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم اإلم          
الدنيا ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحـد وال                   

  .  )٣(اهـ"يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من األحكام ال يصح إال باإلمام األعظم
ع والطاعة ملن تأمر علينا، ولو كان عبدا حبشيا         من متام االجتماع السم   ":  أيضاً رمحه اهللا   وقال

 هذا بيانا شائعا ذائعا، بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا  مث صار هذا األصل                �، فبني  النيب     
  . )٤( "ال يعرف عند أكثر من يدعي العلم ، فكيف العمل به 

                                           
 .  ٦٤ أصول السنة رواية عبدوس ص)١(
 ).١٧٦ ، ١٧٥ / ٣٤(جمموع الفتاوى ) ٢(
  .)٩/٥ ()هـ٥/١٤١٦/ط ( الدرر السنية )٣(
  .)٧ – ٩/٥) (هـ٥/١٤١٦/ط  (الدرر السنية) ٤(



  
 

٥٠

االختالف بني  ملا اتسعت أقطار اإلسالم، ووقع      : "رمحه اهللا ) هـ١٢٥٠ت(وقال الشوكاين   
أهله، واستوىل على كل قطر من األقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من                 

وهذا معلوم ال خيالف فيه أحد، بل هو إمجاع املسلمني أمجعني منذ قبض رسول اهللا               . يقوم مقامه 
  ؛ )١(اهـ" إىل هذه الغاية�

 كل مجاعة مسلمة تأمر عليها أمري حيكم        فإذا تنبهت إىل هذا علمت أن اجلماعة املقصودة هي        
، فإنه جيب عليه أن يقوم بصالة اجلماعـة واحلـدود واألمـر         �فيها بكتاب اهللا وسنة رسوله      

وجيب له البيعة والسمع والطاعـة يف       . باملعروف والنهي عن املنكر وصالة العيدين، وحنو ذلك       
  .املعروف

                                           
 ). ٤/٥١٢(وانظر السيل اجلرار  ،)٤/٥٠٢(السيل اجلرار ) ١(



  
 

٥١

  الشبهة الثانية
ن هذا مع اإلمام الذي مل يصدر منه ما يوجب احلكم سلمنا بوجوب السمع والطاعة ولك

  .بفجورة و فسقه
  :والرد على هذه الشبهة 

 اليت تبني وجوب السمع والطاعة �الرسول عن حاديث بعض األأن نورد ذلك يكفي لرد 
  .لوالة األمر وإن كانوا على فسق أو فجور ما مل نر كفراً بواحاً عندنا فيه من اهللا برهان

 ادنج نةَ قَالَ    عينِ أَبِي أُما        :ةَ بقُلْن رِيضم وهو تامنِ الصةَ بادبلَى عا علْنخد :    اللَّـه كلَحأَص 
         بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدقَالَ �ح :    بِيا النانعـذَ      � دا أَخيمفَقَالَ ف اهنعايفَب 

ـا               عنلَيةً عأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا ونهكْرما ونطشني مف ةالطَّاععِ وملَى السا عنعايا أَنْ بنأَنْ لَـا   لَيو
  .)١("ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ

أن الرسول أمر بالسمع  والطاعة لويل األمر و أن ال ننازع أألمر أهله ما مل نر : لداللة  ووجه ا 
كفراً بواحاً، ومعىن ذلك وجوب السمع والطاعة لوالة أألمر وإن فسقوا وإن فجروا، ألن هـذا                

  !ليس بكفر خمرج من امللة
خيار : " قَالَ ����ولِ اللَّه عن عوف بنِ مالك عن رسالسابق ما جاء وأوضح من احلديث 

 ينالَّذ كُمتمأَئ اررشو هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو كُمونبحيو مهونبحت ينالَّذ كُمتمأَئ
كُموننلْعيو مهوننلْعتو كُمونضغبيو مهونضغبت.  

  ؟لَ اللَّه أَفَلَا ننابِذُهم بِالسيف يا رسو:قيلَ
لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ وإِذَا رأَيتم من ولَاتكُم شيئًا تكْرهونه فَاكْرهوا عملَه ولَـا               : فَقَالَ  

ةطَاع نا مدوا يزِعنت."  
حبونهم ويحبونكُم وتصلُّونَ علَيهِم ويصلُّونَ علَيكُم وشـرار        خيار أَئمتكُم الَّذين ت   : "ويف رواية 

كُموننلْعيو مهوننلْعتو كُمونضغبيو مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ.  
   ؟يا رسولَ اللَّه أَفَلَا ننابِذُهم عند ذَلك: قُلْنا: قَالُوا 
  .لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ: قَالَ 

                                           
 يف كتاب اإلمـارة،     ، ومسلم )٧٠٥٦(، حديث رقم    "سترون: "�أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب قول النيب         ) ١(

 ).١٧٠٩(باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، حديث رقم 



  
 

٥٢

  .لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ 
                   نزِعنلَا يو اللَّه ةيصعم ني مأْتا يم هكْرفَلْي اللَّه ةيصعم نئًا ميي شأْتي آهالٍ فَرو هلَيع يلو نأَلَا م

ةطَاع نا مد١("ي(.  
 يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا بِشر فَجاَء اللَّه بِخيـرٍ           : قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمان قُلْت     :أَبِي سلَّامٍ قَالَ  عن  

ررِ شيذَا الْخاِء هرو نلْ مفَه يهف نح؟فَن  
  ؟هلْ وراَء ذَلك الشر خير: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟فَهلْ وراَء ذَلك الْخيرِ شر: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟كَيف: قُلْت . نعم: قَالَ 
يكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي ولَا يستنونَ بِسنتي وسيقُوم فيهِم رِجالٌ قُلُـوبهم              : قَالَ  

ي جنيِ فاطيالش سٍقُلُوبإِن انثْم.  
  ؟ كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك:قُلْت: قَالَ 
  .)٢(".تسمع وتطيع للْأَمريِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع: قَالَ 

رجت زمانَ فُتحت تستر حتى قَدمت الْكُوفَةَ        خ :خالد بنِ خالد الْيشكُرِي قَالَ    وتابع أبا سالم    
                  ـنم ـهأَن يهف فرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر نم عدلٌ صجا ريهف لْقَةا بِحفَإِذَا أَن جِدسالْم لْتخفَد

  ؟ من الرجلُ: فَقُلْت:رِجالِ أَهلِ الْحجازِ قَالَ
  !؟أَو ما تعرِفُه:  الْقَوم فَقَالَ

 لَا: فَقُلْت.  
  .�هذَا حذَيفَةُ بن الْيمان صاحب رسولِ اللَّه : فَقَالُوا 

 عن الْخيرِ وكُنـت     � إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّه        :قَالَ فَقَعدت وحدثَ الْقَوم فَقَالَ    
أَلُهأَسمفَقَالَ لَه هلَيع مالْقَو كذَل كَرفَأَن رالش نع :كذَل نم متكَرا أَنبِم كُمبِرأُخي سإِن :  

جاَء الْإِسلَام حني جاَء فَجاَء أَمر لَيس كَأَمرِ الْجاهلية وكُنت قَد أُعطيت في الْقُرآن فَهما فَكَانَ        
 يا رسولَ اللَّه أَيكُونُ بعد هـذَا       :جالٌ يجِيئُونَ فَيسأَلُونَ عن الْخيرِ فَكُنت أَسأَلُه عن الشر فَقُلْت         رِ

رش لَها كَانَ قَبكَم ررِ شي؟الْخ  

                                           
 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم،  حديث رقم ) ١(
   ).١٨٤٧( أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت، حديث رقم )٢(



  
 

٥٣

  . فَما الْعصمةُ يا رسولَ اللَّه:قُلْت: قَالَ .  نعم:فَقَالَ
  .وهلْ بعد هذَا السيف بقيةٌ: قُلْت : قَالَ . السيف: قَالَ 
  .نعم تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاٍء وهدنةٌ علَى دخنٍ: قَالَ 
الْأَرضِ خليفَـةٌ   فَإِنْ كَانَ للَّه يومئذ في      ثُم تنشأُ دعاةُ الضلَالَة     : قَالَ   ؟ثُم ماذَا : قُلْت  : قَالَ  

همفَالْز الَكذَ مأَخو كرظَه لَدجةرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو تإِلَّا فَمو .  
يخرج الدجالُ بعد ذَلك معه نهر ونار من وقَع في نارِه وجب            : قَالَ   ؟ثُم ماذَا : قُلْت  : قَالَ  
  هرأَج                  جـتني اذَا قَالَ ثُمم ثُم قَالَ قُلْت هرطَّ أَجحو هروِز بجو رِههي نف قَعو نمو هرطَّ وِزحو

برالِ الضجالر نم عدةُ الصاعالس قُومى تتح كَبرفَلَا ي ره١("الْم(.  
ة األمر وإن فسقوا أو ظلموا أو فجروا أو         فهذه النصوص تقضي بوجوب السمع والطاعة لوال      

  .جاروا، وهذا ما عليه أهل السنة واجلماعة يف ذلك
وأرى وجوب  ": يف رسالته ألهل القصيم     حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا      يقول الشيخ اإلمام    

تمع  ومن ويل اخلالفة واج.السمع والطاعة ألئمة املسلمني برهم وفاجرهم ما مل يأمروا مبعصية اهللا
  .)٢(اهـ"عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حىت صار خليفة وجبت طاعته وحرم اخلروج عليه

                                           
واحلديث صححه ابن حبان، وصحح إسـناده    ). ١٣/٢٩٨اإلحسان  (، وابن حبان    )٥/٣٨٦(د يف املسند     أخرجه أمح  )١(

كَانَ قَتادةُ يضعه علَى الـردة الَّتـي          " السيف : قَالَ ؟فَما الْعصمةُ منه  : "وقَولُه: "وجاء يف متام احلديث   . حمقق اإلحسان 
    نِ أَبِي بمي زف تكْرٍكَان .لُهقَوةٌ   : "وندهلَى أَقْذَاٍء وةٌ عارقُولُ "إِمي :   لْحص  .و  لُهنٍ : "قَوخلَى دع"    نائـغلَى ضقُولُ عي  ."

 .أن فيها متابعة لرواية أيب سالم عن حذيفة، فتجرب االنقطاع احلاصل بينهما، واهللا أعلم: وفائدة هذه الرواية 
 ).٥/١١ (جمموعة مؤلفات الشيخ )٢(



  
 

٥٤

  الشبهة الثالثة
   .وهم ال حيكمون شرع اهللا تعاىل، واحلاكمية له سبحانه دون سواهاألمر كيف نسمع لوالة 

﴿﴿﴿لَّهإِلَّا ل كْمالْح ٥٧من اآلية: األنعام (﴾﴾﴾إِن(.  
  .)٦٢:األنعام (﴾﴾﴾ إِلَى اللَّه موالهم الْحق أَال لَه الْحكْم وهو أَسرع الْحاسبِنيثُم ردوا  ﴿﴿﴿
 ﴾﴾﴾ إِن الْحكْم إِلَّا للَّه أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمـونَ                 ﴿﴿﴿

  .)٤٠يةمن اآل: يوسف(
 ﴾﴾﴾وهو اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد في الْأُولَى والْـآخرة ولَـه الْحكْـم وإِلَيـه ترجعـونَ      ﴿﴿﴿

   .)٧٠:القصص(
�              كْمالْح لَه ههجإِلَّا و كالٍء هيكُلُّ ش وإِلَّا ه ال إِلَه رإِلَهاً آخ اللَّه عم عدال تـونَ وعجرت هإِلَيو� 
   .)٨٨:القصص(

  :والرد على هذه الشبهة 
  :وللرد عليها أقولهذه الشبهة جمملة، وصاحبها أطلق الكالم هكذا دون تفصيل؛ 

احلكم بغري ما أنزل اهللا تعاىل مل تقع فيه الدولة السعودية واحلمد هللا، بل قرر العلمـاء                  : أوالً
  .م ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم ذلكاألجالء الذين حنسبهم واهللا حسيبه

  :  اململكة العربية السعودية اإلمام حممد بن إبراهيم رمحه اُهللاال مفيت عام     ق
 وقـد فتحـت   � واحلكومة حبمد اهللا دستورها الذي حتكم به هو كتاب اهللا وسنه رسوله    "

عتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللّـه       فَإِن تناز ﴿: احملاكم الشرعية من أجل ذلك حتقيقا لقول اهللا تعاىل          
أَفَحكْم الْجاهلية  ﴿:  وما عدي ذلك فهو من حكم اجلاهلية الذي قال اهللا تعاىل فيه              ﴾والرسولِ

  .)١("﴾يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ
  : وجاء يف فتاوى الشيخ رمحه اُهللا  
  .) احلكومة السعودية مل حتكم بقانون وضعي مطلقاً -٤٠٣٣"( 
  سلمه اهللا.......... من حممد بن إبراهيم إىل سعادة وكيل وزارة اخلارجية  

  :وبعد. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
 ومـشفوعه   ٢/٣/٨٦ وتاريخ   ٣١/١/٢/٢٧٥٨/٣فقد جرى اإلطالع على خطابكم رقم        

                                           
 ).١٢/٢٨٨( فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم )١(



  
 

٥٥

 القاهرة خبصوص استفسار حمكمة عابدين لألحوال الشخصية عن         خطاب سفارة جاللة امللك يف    
حكم القانون السعودي فيما يتعلق بنفقة الصغار، ونرغب منكم إشعار هذه احملكمة أن احلكومة              
السعودية أيدها اهللا بتوفيقه ورعايته ال حتتكم إىل قانون وضعي مطلقاً ، وإمنا حماكمها قائمة على                

أو انعقد على القول به إمجاع األمة ، إذ االحتكام إىل            � أو سنة رسوله  حتكيم شريعة اهللا تعاىل     
ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّـه       ﴿: غري ما أنزل اهللا طريق إىل الكفر والظلم والفسوق ، قال تعاىل           

ومن ﴿،  ﴾ـئك هم الظَّالمونَ  ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَ      ﴿،    ﴾فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ  
  .﴾لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الفَاسقُونَ

وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه والَ تتبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنوك عـن              ﴿: وقال تعاىل   
    إِلَي لَ اللّها أَنزضِ معب    ـنرياً مإِنَّ كَثو وبِهِمضِ ذُنعم بِبهيبصأَن ي اللّه رِيدا يمأَن لَماْ فَاعلَّووفَإِن ت ك

   ..."﴾أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ} ٤٩{الناسِ لَفَاسقُونَ 
  ).٢١/١١/١٣٨٦ يف ٣٤٦٠/١ف / ص( سعودية مفيت البالد ال

فحكومتنا حبمد اهللا شرعية دستورها كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلي اهللا    : "وقال رمحه اهللاُ   
  .)١("عليه وعلى اله وصحبه وسلم

وعليه نشعركم أن الذي يتعني على احملكمة هو النظر يف كل قضية ترد إليها              : "وقال رمحه اهللاُ  
ي ، وهذا وال بد هو الذي يريده جاللة امللك ورئيس جملس الوزراء حفظـه اهللا                بالوجه الشرع 

. ووفقه ، وهو دستور دولته الذي حيرص دائماً على التمسك به وعدم مناقضته أو احلكم خبالفه                
   .)٢("واهللا حيفظكم

ـ    قال مساحة اإلمام الشيخ عبد و ات العزيز بن عبد اهللا بن باز  رمحـه اهللا تعـاىل يف تنبيه
   : جاء يف بعض كتب وأشرطة الشيخ عبدالرمحن عبد اخلالق وتعقيبات له على بعض ما

   :  ما نصه٧٣-٧٢خطوط رئيسية لبعث األمة اإلسالمية ص: كتابكم ذكرمت يف: ثالثاً "
العربية واإلسالمية بوجه عام ال ظل للشريعة فيها إال يف بعض ما يسمى بـاألحوال   إن دولنا
عامالت املالية والقوانني السياسية والقوانني الدولية، فإن دولنا مجيعهـا بـال            وأما امل . الشخصية

استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق، وكذلك قوانني اجلرائم اخللقية واحلـدود مـستوردة              

                                           
 ).١٢/٣٤١(  فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم)١(
 ).١٢/٢٧٠( فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم )٢(



  
 

٥٦

  . ٧٨اخل ما ذكرمت ص .. مفتراة
م احلـدود   وهذا اإلطالق غري صحيح فإن السعودية حبمد اهللا حتكم الشريعة يف شعبها وتقـي             

الشرعية وقد أنشأت احملاكم الشرعية يف سائر أحناء اململكة وليست معصومة ال هي وال غريهـا                
   . من الدول

وقد بلغين أن حكومة بروناي قد أمر سلطاا بتحكيم الشريعة يف كل شيء ، وبكل حـال                 
عربية السعودية ال فالواجب الرجوع عن هذه العبارة ، وإعالن ذلك يف الصحف احمللية يف اململكة

والكويت ولو عربت باألكثر لكان املوضوع مناسباً لكونه هو الواقع يف األغلب نسأل اهللا لنـا                
  . )١("ولك اهلداية والتوفيق

احلكم بغري ما أنزل اهللا منه ما هو كفر أكرب خمرج من امللة، إذا استحل، أو اعتقد فيه                   : ثانياً
  .الصاحل لزماننا  خبالف حكم اهللا تعاىلأنه أفضل، أو مساوي لشرع اهللا، أو أنه 

ويكون احلكم بغري ما أنول اهللا كفر دون كفر يف غري ذلك إذا فعله احلاكم لشهوة أو مصلحة 
دنيوية، مع اعتقاده أن حكم اهللا هو احلق وهو الواجب، وأنه مقصر ومذنب يف حكمه بغري مـا           

  !أنزل اهللا تعاىل
من حكم بغري ما أنزل اهللا فال خيرج عن أربعـة           :"  تعاىل   قال الشيخ العالمة ابن باز رمحه اهللا      

  :أمور 
  .أنا أحكم ذا ألنه أفضل من الشريعة اإلسالمية فهذا كافر كفراً أكرب : من قال 

أنا أحكم ذا ألنه مثل الشريعة اإلسالمية فاحلكم ذا جائز و بالشريعة جـائز              :  و من قال    
 .فهو كافر كفراً أكرب 

أنا أحكم ذا و احلكم بالشريعة اإلسالمية أفضل لكن احلكم بغري ما أنزل اهللا              :  و من قال    
 .جائز فهو كافر كفراً أكرب 

أنا أحكم ذا و هو يعتقد أن احلكم بغري ما أنزل اهللا ال جيوز و يقول احلكـم                  :  و من قال    
 هذا ألمر صادر من     بالشريعة اإلسالمية أفضل و ال جيوز احلكم بغريها و لكنه متساهل أو يفعل            

  )١(اهـ" حكامه فهو كافر كفراً أصغر  خيرج من امللة و يعترب من أكرب الكبائر

                                           
 ) .٨/٢٤١) (البن باز( الفتاوى )١(

  .٥٧ىبواسطة السنة فيما يتعلق بويل األمة ص. للعريين  ) ٢٢( التحذير من التسرع يف التكفري  (١)
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وفائدة هذا التفصيل تظهر يف حال لو سلمنا وقوع والة األمر يف احلكم بغري ما أنزل اهللا فإنه                  
 صدر مـن    ال جيوز احلكم بكفرهم إال يف األول دون الثاين، ألنه البد من التثبت يف كون الذي               

  . احلاكم كفراً بواحاً عندنا من اهللا فيه برهان
 أَصلَحك اللَّـه    : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا        :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     

         بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدلَ قَا �ح:    بِيا النانعفَقَالَ  � د اهنعايذَ   : فَبا أَخيمف 
وأَنْ لَـا   علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينـا               

  .)١("فْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُ
فاحلديث يقرر أن األصل يف احلاكم املسلم احلكم بإسالمه، وأن ال ينقل عن ذلك إال بيقني،                 

 ، وعلى هذا فإن جمرد الظـن والـشك ال        "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ         "
فال ؛  يصح معه احلكم بكفر احلاكم، وما دام احلال كذلك يرجع إىل األصل وهو احلكم بإسالمه              

  :حىت تتحقق مخسة أمورزيادة على ثبوت الشروط وانتفاء املوانع، وقيام احلجة، حيكم بكفره 
ق أن نرى منه كفراً، فأحال إىل الرؤية، واألصل أا الرؤية البصرية، واملراد أن يتحق             : األول  

هذا األمر من احلاكم، ويثبت بيقني؛ فال يكفي فيه حمرد القول، والزعم، والنقل للخـرب بـدون            
  .أن القاعدة أن من ثبت إسالمه بيقني ال يزول عنه إال بيقني: حتقق ذلك يقيناً، وحيققه

ا كُفْرا  إِلَّا أَنْ ترو  : "أن يكون ذلك ثابتأ للجماعة، وهذا مأخوذ من داللة واو اجلماعة          : الثاين
  ".بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ

  !أن يكون األمر  كفراً، فال يكفي كونه كبرية من الكبائر: الثالث 
  ".بواحاً"أن يكون ظاهراً، وهذا معىن : الرابع 

عندنا يف هذا األمر الدليل والربهان واحلجة من اهللا تعاىل، يف أنه كفـر، فـاألمر                : اخلامس  
  .ختلف فيه ال يكفر بهامل

 وإال فإن ما صدر منه يعترب من نوع الذنوب واملعاصي، ال الكفر املخرج من امللة، وسبق أنه                 
ألمر وإن فسقوا وفجروا، ما مل يصدر منهم كفراً بواحاً عندنا فيـه مـن اهللا                اجيب طاعة والة    

  .برهان

                                           
 .سبق خترجيه قريباً. حديث صحيح ) ١(
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  الشبهة الرابعة
  .األئمة من قريش

  .)١("لَا يزالُ هذَا الْأَمر في قُريشٍ ما بقي منهم اثْنان: " �سولُ اللَّه  ابن عمر قَالَ رعن 
الناس تبع لقُريشٍ في هذَا الشأْن مسلمهم تبع لمسلمهِم         : " قَالَ � أَنَّ النبِي    �عن أَبِي هريرةَ    

هم والناس معادنُ خيارهم في الْجاهلية خيارهم في الْإِسلَامِ إِذَا فَقهوا تجِدونَ       وكَافرهم تبع لكَافرِ  
يهف قَعى يتح أْنذَا الشهةً لياهاسِ كَرالن داسِ أَشرِ النيخ ن٢("م(.  

 تبع لقُريشٍ في هذَا الشأْن مـسلمهم        الناس": �قَوله  : "رمحه اهللا ) هـ٦٧٦ت(قال النووي   
  مرِهكَافل رهمكَافو هِمملسمة ، "لايي رِوفو :"     رالشر ويي الْخشٍ فيقُرع لباس تـة  ، "النايي رِوفو :

"          انثْناس االن نم يقا بش ميي قُرر فذَا الْأَمال هزي  ، "لَا يفو   ارِيخة الْبايرِو :"     مهـنم ـيقا بم
انثْنشٍ        ، "اية بِقُرصتخلَافَة مر أَنَّ الْخيل ظَاهلا داههبأَشيث وادالْأَح هذه ،     ـدأَحا لقْدهوز عجلَا ي

 رهمغَي نة      ، مابحن الصمي زاع فمالْإِج قَدعنذَا الَى هعفَكَذَ، و دهمعب كل ،     ـنم يهف الَفخ نمو
               ـدهمعب نفَم نيابِعالتة وابحاعِ الصموج بِإِججحم وفَه رهمغَي نم لَافبِخ ضرع ع أَول الْبِدأَه

وقَـد  : قَالَ، علَماء كَافَّة اشتراط كَونه قُرشيا هو مذْهب الْ     : قَالَ الْقَاضي . بِالْأَحاديث الصحيحة 
وقَد عدها : قَالَ الْقَاضي ، فَلَم ينكره أَحد ،  علَى الْأَنصار يوم السقيفَة    �احتج بِه أَبو بكْر وعمر      

، لَا فعل يخالف ما ذَكَرنا    ولَم ينقَل عن أَحد من السلَف فيها قَول و        ، الْعلَماء في مسائل الْإِجماع   
ولَا اعتداد بِقَولِ النظَّام ومن وافَقَه من الْخـوارِج      : قَالَ  ، وكَذَلك من بعدهم في جميع الْأَعصار     

إِنَّ غَيـر   : رو في قَولـه   ولَا بِسخافَة ضرار بن عم    ، وأَهل الْبِدع أَنه يجوز كَونه من غَير قُريش         
وهذَا الَّذي قَالَـه    ، الْقُريشي من النبط وغَيرهم يقَدم علَى الْقُرشي لهوان خلْعه إِنْ عرض منه أَمر            

 نيملساع الْممالَفَة إِجخم نم هلَيع وا هم عفه مرخزل ول الْقَواطب نلَم.ماَللَّه أَع٣(اهـ" و(.  
  :أقوللرد لو

  :هنا أمور تزيل إن شاء اهللا الشبهة وهي مايلي
ـ أنه يف حال االختيار، إذا صلح لوالية األمر رجالن أحدمها من قريش واآلخر مـن                 - ري غ

                                           
، ومسلم ومسلم يف كتاب اإلمارة، )٧١٤٠(أخرجه البخاري يف كتاب األحكام، باب األمراء من قريش، حديث رقم ) ١(

 )١٨٢٠(باب الناس تبع لقريش، واخلالفة يف قريش، حديث رقم 
حـديث رقـم    ،  �ها الناس إنا خلقناكم شعوباً وقبائل     يا أي �: أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب قول اهللا تعاىل        ) ٢(

  ).١٨١٨(ومسلم يف كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش، واخلالفة يف قريش، حديث رقم ، )٣٤٩٦(
 ).١٨١٨(شرح النووي على مسلم حتت شرح احلديث رقم ) ٣(
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  .وهذا حمل اإلمجاع. قريش، فإن القرشي يقدم على غريه، لألحاديث السابقة
ستقامة على الدين ال أفضلية له، رد أنه قرشي، وهذا يـدل            أنه يف حال ترك القرشي اال      -

إِنَّ هذَا الْأَمر في قُـريشٍ لَـا        : " يقُولُ � سمعت رسولَ اللَّه     أنه قال  عن معاوِية    عليه ما جاء    
 .)١("لدين أَقَاموا ايعاديهِم أَحد إِلَّا كَبه اللَّه في النارِ علَى وجهِه ما

أنه يف حال تغلب رجل مسلم على املسلمني وإقامته لشرع اهللا فإنه جتب له البيعة والسمع                 -
اسمعوا وأَطيعـوا وإِنْ اسـتعملَ      : " � قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ �عن أَنسِ بنِ مالك     والطاعة،  

  . وهذا حمل اتفاق وإمجاع .)٢("يبةٌعلَيكُم عبد حبشي كَأَنَّ رأْسه زبِ
وكان هذا املعىن قد فقهه األئمة  من آل سعود، فقد سئل اإلمام عبد العزيز ابن حممـد بـن                    

  ؟"هل تصح اإلمامة يف غري قريش: "سعود 
، أا ال تصح يف غري قريش إذا أمكن ذلك، وأمـا إذا مل               الذي عليه أكثر العلماء   : "فأجاب  

ألمة على مبايعة اإلمام، أو اتفق أهل احلل والعقد عليه، صـحت إمامتـه               ميكن ذلك واتفقت ا   
ووجبت مبايعته، ومل يصح اخلروج عليه ، وهذا هو الصحيح الذي تـدل عليـه األحاديـث                 

  .)٣("."…وإن تأمر عليكم عبد حبشي عليكم بالسمع والطاعة ،": �الصحيحة، كقوله 
األئمة جممعون من كل مـذهب      : "هللارمحه ا ) هـ١٢٠٦ت (وقـال حممد بن عبد الوهاب    

على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم اإلمام يف مجيع األشياء ولوال هذا مـا اسـتقامت                    
الدنيا ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحـد وال                   

  .  )٤(اهـ" إال باإلمام األعظميعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من األحكام ال يصح
من متام االجتماع السمع والطاعة ملن تأمر علينا، ولـو كـان عبـدا           ":  أيضاً رمحه اهللا   وقال

 هذا بيانا شائعا ذائعا، بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا  مث صار هـذا  �حبشيا، فبني  النيب   
  . )٥( "األصل ال يعرف عند أكثر من يدعي العلم ، فكيف العمل به

وأرى وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني برهم ": يف رسالته ألهل القصيم  وقال رمحه اهللا    

                                           
 ).٧١٣٩(أخرجه البخاري يف كتاب األحكام باب األمراء من قريش، حديث رقم ) ١(
 ).٧١٤٢(أخرجه البخاري يف كتاب األحكام، باب السمع والطاعة، لإلمام مامل تكن معصية، حديث رقم ) ٢(
  .)٧ – ٩/٥) (هـ٥/١٤١٦/ط(الدرر السنية ) ٣(
  .) ٩/٥ ()هـ٥/١٤١٦/ط ( الدرر السنية )٤(
   .)٧ – ٩/٥) (هـ٥/١٤١٦/ط  (الدرر السنية) ٥(
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 ومن ويل اخلالفة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه     .وفاجرهم ما مل يأمروا مبعصية اهللا     
  .)١(اهـ"حىت صار خليفة وجبت طاعته وحرم اخلروج عليه

ملا اتسعت أقطار اإلسالم، ووقع االختالف بني       : "محه اهللا ر) هـ١٢٥٠ت(وقال الشوكاين   
أهله، واستوىل على كل قطر من األقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من                 

وهذا معلوم ال خيالف فيه أحد، بل هو إمجاع املسلمني أمجعني منذ قبض رسول اهللا               . يقوم مقامه 
  .)٢(اهـ" إىل هذه الغاية�

                                           
 ).٥/١١(جمموعة مؤلفات الشيخ  )١(
 ). ٤/٥١٢(وانظر السيل اجلرار  ،)٤/٥٠٢(سيل اجلرار ال) ٢(
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  ة اخلامسة الشبه
  .الوهاب خرج على الدولة العثمانية اإلمام حممد بن عبد
  .امللك بن مروان  خرج على عبد�ومن قبله ابن الزبري 

  :ولرد هذه الشبهة أقول
مل تكن جند أصالً حتت النفوذ العثماين املباشر القوي، حىت يعترب اإلمام حممد بن عبدالوهاب               

   .)١( رمحه اهللا خارجان عليهارمحه اهللا ومعه اإلمام حممد بن سعود
  :مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا وقد قال 

مل خيرج الشيخ حممد بن عبد الوهاب على دولة اخلالفة العثمانية فيما أعلم وأعتقد فلم يكن                "
ـ   دة أو يف جند رئاسة وال إمارة لألتراك بل كانت جند إمارات صغرية وقرى متناثرة وعلى كل بل

وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات والشيخ       …  أمري مستقل  - مهما صغرت    -قرية  
حممد بن عبد الوهاب مل خيرج على دولة اخلالفة وإمنا خرج على أوضاع فاسدة يف بلده فجاهد                 

  .)٢(اهـ"…يف اهللا حق جهاده وصابر وثابر حىت امتد نور هذه الدعوة إىل البالد األخرى
و معلوم تارخيياً من احترام الشيخ حممد بن عبـدالوهاب لدولـة األشـراف يف           هذا مع ما ه   

، وحماولته دعوم إىل حتقيق التوحيد لرب العاملني وقد استجاب له الـشريف غالـب       )٣(احلجاز
  .رحم اهللا اجلميع

  بن عبد الوهاب   حممدلشيخ  امن أن    قدمياً وحديثاً    يقال ما   ماوأ: "قال صاحل بن عبداهللا العبود    
 غـري صـحيح ، ألن        فهو،   العثمانية الدولة،  السعوديني خرجوا على مجاعة املسلمني      واألئمة  

 قام مبؤازرما من آل سعود وغريهم       ومن ، حممد بن سعود     واألمري الوهاب حممد بن عبد     الشيخ
 من  وجدوا بنصرة شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، ال غري ذلك، ولو                  قاموا، إمنا   

 عبد العزيز   األمري كانله بالسمع والطاعة، و قد       يقوم بنصرا يف ظل الدولة العثمانية ، النقادوا       
 العزيز عبد، ويوقع األمري � الشريف بأن يقوم بنصرة دين جده حممد       يناشدانبن حممد والشيخ    

                                           
حممد بن  ، و كتاب     للدكتور صاحل العبود   )١/٢٧(عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي           انظر   )١(

 . للدكتور عبداهللا بن عثيمني ،١١عبد الوهاب حياته وفكره ص
 .٢٣٧ص " ى املناوئنيدعاو"بواسطة " ندوة مسجلة على األشرطة " )٢(

  .عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د انظر )٣(
www.islamweb.net    

http://www.islamweb.net/php/php_arabic/PrintFatwa.php?lang=AId=٣٨٦٦٧  
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 يف تارخيه     غنام بن الشيخ حسني    ذكر:  يف خطابه للشريف بلقب اخلادم ، ولنذكر مثاالً لذلك          
 أمحد  مكةأن الشيخ وعبد العزيز أرسال إىل وايل         )١( بعد املائة واأللف   والثمانني السنة اخلامسة    يف

طلب منهم أن يرسلوا فقيها وعاملا مـن        وبن سعيد الشريف هدايا، وكان قد كاتبهم وراسلهم         
رسل إليه الـشيخ     هلم حقيقة ما يدعون إليه من الدين وحيضر عند علماء مكة ، فأ             يبنيمجاعتهم  

 : وهي العزيز الشيخ عبد العزيز احلصني ، وكتب معه إىل الشريف رسالة، وهذه نسختها               وعبد
 بـن   أمحـد بسم اهللا الرمحن الرحيم املعروض لديك أدام اهللا فضل نعمه عليك حضرة الشريف              

 اخلـادم    وصل ملاالشريف سعيد أعزه اهللا يف الدارين وأعز به دين جده سيد الثقلني إن الكتاب               
 ملا كان قـصده نـصر       الشريفوتأمل ما فيه من الكالم احلسن رفع يديه بالدعاء إىل اهللا بتأييد             

 الواجب على والة األمور، وملـا       هوالشريعة احملمدية ومن تبعها، وعداوة من خرج عنها، وهذا          
هللا تعـاىل    إليكم يف جملس الشريف أعزه ا      واصلطلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا األمر، وهو         

 على ذلك، وإن اختلفوا أحضر الشريف كتبهم وكتب         هللاهو وعلماء مكة، فإن اجتمعوا فاحلمد       
 � : أن يقصد بعلمه وجه اهللا ونصر رسوله كما قال تعاىلومنهماحلنابلة، والواجب على كل منا   

   ����� �� 	
� �بحانه قـد أخـذ   ، فإذا كان اهللا س� ������ �ـ� ����ـ����   � : إىل قوله� �������
 بنا يا أمته، فال بد مـن        فكيف على اإلميان به ونصرته      � إن أدركوا حممدا     اء على األنبي  امليثاق

، وأحق الناس بذلك وأوالهم أهـل       اآلخر، وال بد من نصرته، ال يكفي أحدمها عن           اإلميان به 
من كان مـن     ، وأحق أهل البيت بذلك       األرضالبيت الذين بعثه اهللا منهم، وشرفهم على أهل         

 أعزه اهللا أن غلمانك من مجلة اخلدام، مث أنتم يف حفظ اهللا             الشريف ، وغري ذلك يعلم      �ذريته  
  هـ ا"وحسن رعايته

 على الـشريف امللقـب بـالفعر     نزل وصل إليهم عبد العزيز املذكور     فلما: "  ابن غنام    قال
الوهاب بن حـسن     د احلنفي ، وعب   صاحلحيىي بن   : واجتمع هو وبعض علماء مكة عنده، وهم      

 يف ثالث مسائل، وقعت املناظرة فيها       وتفاوضواالتركي مفيت السلطان ، وعبد الغين بن هالل ،          
 :  

  .بالعمومما نسب إلينا من التكفري : األوىل 

                                           
)٨١-٢/٨٠( ) ١.(  



  
 

٦٣

  .هدم القباب اليت على القبور: والثانية 
  .للشفاعةإنكار دعوة الصاحلني :  الثالثة 

وأما هدم القباب   . عليناسبة التكفري بالعموم إلينا زور وتان       العزيز أن ن   فذكر هلم الشيخ عبد   
.  فيه شك وال ارتياب      العلماءفهو احلق والصواب كما هو مسطور يف غري كتاب، وليس لدى            

 النوازل فقد نـص عليـه األئمـة         يفوأما دعوة الصاحلني وطلب الشفاعة منهم واالستغاثة م         
 جيادل يف جوازه إال كل ملحد جاهـل،         والعله األوائل،   الفواضل وقرروا أنه من الشرك الذي ف      

 يف الوسائط وحكايته اإلمجاع، فصار هلم بتلك        عبارتهفأحضروا من كتب احلنابلة اإلقناع فرأوا       
 إسراع، وتفوهوا بأن هذا دين اهللا وانتشر فيما بينهم وشـاع ،             اإلقرارالعبارة اقتناع، وهلم إىل     

  .)١(هـا)"هكذا( وانصرف عنهم عبد العزيز مبجالً مكرم اإلمام املعظممذهبوقالوا هذا 
 فلم خيرج على عبدامللك بن مروان؛ وإمنا استقل بواليته يف زمن مل يوجـد               �أما ابن الزبري    

  : فيه من يلي األمر، وحيدثنا عن هذا ابن تيمية رمحه اهللا فيقول
ه من اتبعه مـن أهـل مكـة         إن ابن الزبري ملا جرى بينه وبني يزيد ما جرى من الفتنة واتبع            "

 فإنه حينئذ تـسمى بـأمري       ،موت يزيد   وكان إظهاره طلب األمر لنفسه بعد      ،واحلجاز وغريمها 
وأما  ، وهلذا إمنا تعد واليته من بعد موت يزيد        ؛املؤمنني وبايعه عامة أهل األمصار إال أهل الشام       

       إال بأن يأتيه أسريا      فلم يرض يزيد    له ة مث بذل املبايع   ،اليف حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أو 
 ،فلما مات يزيد ، فمات يزيد وهو حمصور،هما فتنة وأرسل إليه يزيد من حاصره مبكةنفجرت بي

  .بايع ابن الزبري طائفة من أهل الشام والعراق وغريهم
  بل أقام أربعني يوما أو حنوها وكان فيـه         ،وتوىل بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ومل تطل أيامه         

  . فتأمر بعده مروان بن احلكم على الشام ومل تطل أيامه؛صالح وزهد ومل يستخلف أحدا
 حـىت   ،مث تأمر بعده ابنه عبد امللك وسار إىل مصعب بن الزبري نائب أخيه على العراق فقتله               

 واستوثق األمـر    ،ملك العراق وأرسل احلجاج إىل ابن الزبري فحاصره وقاتله حىت قتل ابن الزبري            
 وفتح يف أيامه خباري وغريها من بالد ما وراء النهر فتحها قتيبـة      ،لك مث ألوالده من بعده    بعبدامل

بن مسلم نائب احلجاج بن يوسف الذي كان نائب عبد امللك بن مروان على العراق مـع مـا           
                                           

طبع ضمن فعاليات محلـة     / املراد الشرعي باجلماعة وأثر حتقيقه يف إثبات اهلوية اإلسالمية أمام عوملة اإلرهاب والفتنة            ) ١(
 .٤٦-٤٥ص/ هـ باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية١٤٢٦التضامن الوطين ضد اإلرهاب، الطبعة الثانية 
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 وفتحوا أيـضا    ، وقاتل املسلمون ملك الترك خاقان وهزموه وأسروا أوالده        ،كان فيه من الظلم   
 وكانـت هلـم     ، وغزوا القسطنطينية وحاصروها مدة    ، وفتحوا أيضا بالد األندلس    ،بالد السند 

  .)١(اهـ"الغزوات الشاتية والصائفة
  
  
  
  

                                           

 ).٥٢٤-٤/٥٢٢(اج السنة النبوية منه) ١(



  
 

٦٥

  الشبهة السادسة
  .ال تلزمنا البيعة و ال مسع وطاعة ألننا مل نبايعهم بأنفسنا

  :وللرد على هذه الشبهة نقول
 فإن عمل اخللفاء الراشدين والـسلف       ال يشترط يف البيعة أن تكون من كل فرد يف الوالية،          

  .الصاحل جرى على هذا، حيث اكتفوا ببيعة أهل احلل والعقد لويل األمر
 من طاعة والة األمـور و مناصـحتهم         �ما أمر اهللا به و رسوله       " :رمحه اهللا قال ابن تيمية    

  .)١( اهـ" و إن مل يعاهدهم عليه و إن مل حيلف هلم اإلميان املؤكدة،واجب على اإلنسان
إذا اجتمع املسلمون على أمري وجبت الطاعة على اجلميع و لو           :" رمحه اهللا قال الشيخ ابن باز     

ما بايع بنفسه الصحابة و املسلمون ما بايعوا أبا بكر بايعه مـن يف املدينـة و لزمـت البيعـة                     
  .)٢(اهـ"للجميع

                                           
 .٣٧بواسطة السنة فيما يتعلق بويل األمة ص) . ٣٥/٩( جمموع الفتاوى )١(
 .٣٧بواسطة السنة فيما يتعلق بويل األمة س.  من شريط طاعة والة األمور )٢(



  
 

٦٦

  الشبهة السابعة 
ات والبلديات وحنوها، ألا مـن بـاب        ال نطيعهم يف هذه األنظمة مثل نظام املرور واجلواز        

    .احلكم بغري ما أنزل اهللا تعاىل
   !!!أو أن طاعة اإلمام يف األمور الشرعية فقط  أما املباحات واملندوبات فال جتب 

  :وللجواب على هذه الشبهة أقول
 هذا باطل و منكر بل جيب الـسمع و        " :عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل       مساحة الشيخ   قال  

الطاعة يف هذه األمور اليت ليس فيها منكر بل نظمها ويل األمر ملصاحل املسلمني جيب اخلـضوع                 
  .)١(اهـ"لذلك والسمع و الطاعة يف ذلك ألن هذا من املعروف الذي ينفع املسلمني

اإلمـام إذا أمـر مبنـدوب أو مبـاح          :" رمحـه اهللا  املباركفوري  الشيخ عبيدالرمحن   و قال   
  .)٢(اهـ"وجب

  : إذا أمروا بأمر فإنه ال خيلو من ثالثة حاالت :"شيخ ابن عثيمني رمحه اهللا قال ال
: أن يكون مما أمر اهللا به فهذا جيب علينا امتثاله ألمر اهللا به و أمرهم به لو قالوا       : احلالة األوىل   

يها الَّـذين   يا أَ �: أقيموا الصالة وجب علينا إقامتها امتثاالً ألمر اهللا و امتثاالً ألمرهم قال تعاىل            
كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطن٥٩من اآلية: النساء( �آم(.  

أن يأمروا مبا ى اهللا عنه و يف هذه احلالة نقول مسعاً و طاعة هللا و معصية لكم                  : احلالة الثانية   
ال : ال تصلوا مجاعة يف املساجد فنقـول      : قول  ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق مثل أن ي         

  .مسع و ال طاعة
 : � وال ـي اهللا و رسـوله         �أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر اهللا و رسوله          : احلالة الثالثة   

فالواجب السمع و الطاعة ال نطيعهم ألم فالن و فالن و لكن ألن اهللا أمرنا بطاعته و أمرنـا                   
امسـع و أطـع و إن ضـرب ظهـرك و أخـذ              :"سالم  قال    بذلك رسوله عليه الصالة و ال     

  .                )٤(اهـ")٣("مالك

                                           
  .٣٥بواسطة السنة فيما يتعلق بويل األمة ص  . ١٩ املعلوم ص)١(
 .٣٥بواسطة السنة فيما يتعلق بويل األمة ص) . ٥/٣٦٥( حتفة األحوذي  )٢(
 .حديث صحيح سبق خترجيه) ٣(
  .٣١بواسطة السنة فيما يتعلق بويل املة ص" . طاعة والة األمور" من شريط )٤(



  
 

٦٧

   الثامنةشبهةال
عـن أَبِـي    جاء   هذا ال جيوز يستدل مبا       :بعض الناس يتكلم يف ويل األمر غيبة و إذا قلت له          
نَّ من أَعظَمِ الْجِهاد كَلمةَ عدلٍ عند سلْطَان        سعيد الْخدرِي أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ إِ         

  . هذه كلمة حق:و يقول. )١("جائرٍ
  : )٢(وللرد على هذه الشبهة أقول

   .احلديث إمنا قال عند أي أمام ويل األمر و حضوره ال من خلفه: أوالً 
تنكر غيبة بل جيب أن يفهم هذا   أن هذا احلديث ال يدل على أن املراد أن تنكر علناً أو             : ثانياً  

 � اهللا رسـول  هشام يا تسمع أمل: حكيم بن هلشام قال غنم بن عياض عنما جاء   احلديث مع   
 وإن قبلـها  قبلـها  فإن به فليخلوا بيده فليأخذ سلطان لذي نصيحة عنده كانت من: "يقول إذ

  .)٣("عليه الذي أدى قد كان ردها
 نصيحة صاحب السلطان، وعليه فإن أفـضل         يف عياض وجوب اإلسرار  حيث أفاد حديث    

  .اجلهاد أن تنصح على انفراد ذي سلطان جائر
 يف ظل - يف اململكة العربية السعودية - و حنن حبمد اهللا      ،)٤(أنه قال عند سلطان جائر    : ثالثاً  

سلطان عادل عامل بالكتاب و السنة على منهج السلف الصاحل داع للتوحيد و حمارب للبدع و                
  .اتاخلراف

أشهد اهللا تعاىل على ما أقول وأُشهدكم أيضاً أَنين ال أَعلم           " :رمحه اهللا قال الشيخ ابن عثيمني     

                                           
، والترمذي يف أبواب الفنت، باب ما جاء        )٤٣٤٤(أخرجه أبوداود يف كتاب املالحم، باب األمر والنهي، حديث رقم           ) ١(

، وابن ماجه يف كتاب الفنت، باب األمر باملعروف         )٢١٧٤( كلمة عدل عند سلطان جائر، حديث رقم         أفضل اجلهاد 
وأخرج النسائي يف كتاب البيعة باب فضل من تكلم باحلق عند إمام جائر،  ). ٤٠١١(والنهي عن املنكر، حديث رقم      

رج ابن ماجه يف كتاب الفنت      ، وأخ �، حنوه من حديث طارق بن شهاب أن رجالً سأل النيب            )٤٢٠٩(حديث رقم   
 عند اجلمرة األوىل، حتت     �باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حنوه من حديث أيب أمامة أن رجالً سأل الرسول                

وصححه أأللباين  . اهـ"وهذَا حديثٌ حسن غَرِيب من هذَا الْوجه      : "واحلديث قال النرمذي رمحه اهللا    ). ٤٠١٢(رقم  
 ).١٩٨٠(امع حتت رقم يف صحيح اجل

 .٧٩ انظر السنة فيما يتعلق بويل املة ص) ٢(
، ويف كتاب   )٨٧٦، حتت رقم    ٢/١٥٤(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين        )٤٠٤-٣/٤٠٣(أخرجه أمحد يف املسند     ) ٣(

 .واملثاينواحلديث صححه األلباين وحمقق اآلحاد ). ١٠٩٨، حتت رقم ٢/٢٧٤معه ظالل اجلنة لأللباين (السنة له 
فعرب باسم الفاعل، الذي يدل على الدوام واالستقرار، فاملراد من كان اجلور صفة ثابتة مستقرة عنده، فال يـصح أن                    ) ٤(

مسلم عن شخص يقع من خطأ ما، أنه جائر، ألن اجلور ليس صفة الزمة مستقرة له، وإال يلزم أن يوصف كل           : يقال
 من داللة االسم على االستقرار والثبوت، ومن داللة الفعل على ملعىن مستفاد ا وهذا.ن كل ابن آدم خطاءألبأنه جائر، 

 . وهو مقرر عند علماء البالغة العربية. احلدوث والتجدد



  
 

٦٨

اململكة العربية السعودية : أَن يف األرض اليوم من يطبق شريعة اهللا ما يطبقه هذا الوطن ـ أعين  
بل ولنكن مستزيدين   ـ وهذا بال شك من نعمة اهللا علينا فلنكن حمافظني على ما حنن عليه اليوم                

من شريعة اهللا عز وجل أكثر مما حنن عليه اليوم ألنين ال أدعي الكمال وأننا يف القمـة بالنـسبة                    
لتطبيق شريعة اهللا ال شك أَننا خنل بكثري منها ولكننا خري واحلمد هللا من ما نعلمه مـن الـبالد                    

وف وعلماً بعد جهل وعزاً بعـد  إننا يف هذه البالد نعيش نعمة بعد فقر وأَمناً بعد خ          ...األخرى  
ذل بفضل التمسك ذا الدين مما أوغر صدور احلاقدين وأقلق مضاجعهم يتمنون زوال ما حنـن                
فيه وجيدون من بيننا ولألسف من يستعملونه هلدم الكيان الشامخ بنشر أباطيلهم وحتسني شرهم              

  ).٢يةمن اآل: احلشر( �يخرِبونَ بيوتهم بِأَيديهِم�: للناس
ولقد عجبت ملا ذُكر من أن أحد اجلهلة هداه اهللا ورده إىل صوابه يصور النشرات اليت تـرد                  
من خارج البالد اليت ال ختلو من الكيد والكذب ويطلب توزيعها من بعض الـشباب ويـشحذ        

   !مهمهم بأن حيتسبوا األجر على اهللا
  سبحان اهللا هل انقلبت املفاهيم؟ 

  صيته؟هل يطلب رضى اهللا يف مع
  هل التقرب إىل اهللا حيصل بنشر الفنت وزرع الفرقة بني املسلمني ووالة أمورهم؟ 

  .)١(اهـ"معاذ اهللا أَن يكون كذلك

                                           
 .٨٠ بواسطة السنة فيما يتعلق بويل األمة ص.٤٩ وجوب طاعة السلطان للعريين )١(
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  اخلامتة
  خالصة يف ضرورة اجلماعة، وخطر اخلروج عن السمع والطاعة، واألمر بالصرب على والة األمر والنصح هلم

دين إال جبماعة و ال مجاعة إال بإمامة و ال إمامة إال بسمع و طاعة و قد علم بالضرورة من دين اإلسالم أنه ال   [ 
عليه من أعظم أسباب الفساد يف البالد و العباد و العدول عن سبيل اهلدى              التقدم  أن اخلروج عن طاعة ويل األمر و        

  .)١(و الرشاد
اروا و ظلموا و اهللا ملا يصلح اهللا م         و اهللا ال يستقيم الدين إال بوالة األمر وإن ج         :"رمحه اهللا قال احلسن البصري    

  .)٢(اهـ"أكثر مما يفسدون
السمع و الطاعة لوالة أمور املسلمني فيها سعادة الدنيا و ا تنتظم مصاحل العباد يف              " :رمحه اهللا و قال ابن رجب     

  .)٣(اهـ"معايشهم وا يستعينون على إظهار دينهم و طاعة رم
معصية و مشاقة هللا و رسوله و خمالفة ملا عليه أهـل  " :عليه بغزو أو غريهلتقدم اواخلروج عن طاعة ويل األمر و      

   )٥(.])٤("السنة  واجلماعة السلف الصاحل
  !والواجب الصرب على جورهم

  .)٦(اهـ"الصرب على جور األئمة أصل من أصول أهل السنة و اجلماعة" :رمحه اهللاقال ابن تيمية 
ور األئمة و ظلمهم جيلب من املصاحل و يدرأ من املفاسد ما يكون به صالح و هذا حق ألن األمر بالصرب على ج   

الـدين  ":  قَـالَ �عن تميمٍ الدارِي أَنَّ النبِي جاء النصيحة لويل األمر من أهم أمور الدين كما         و  [ .العباد و البالد  
رلو ابِهتكلو لَّهقَالَ ل نما لةُ قُلْنيحصالنهِمتامعو نيملسالْم ةمأَئلو هول٧("س( .  

ثَلَاثٌ لَا يغلُّ علَيهِن قَلْب مسلمٍ إِخلَاص الْعملِ للَّه ومناصحةُ أَئمة الْمـسلمني ولُـزوم               " : قد جاء يف احلديث    و
   ".ئهِمجماعتهِم فَإِنَّ الدعوةَ تحيطُ من ورا

  .و معىن احلديث أن هذه الثالثة من فعلها فليس يف قلبه غل وغش و حقد 
  . )٩(])٨("من نصح الوالة و األمراء اهتدى و من غشهم غوى و اعتدى:" قال أبونعيم األصبهاين 

  .وذا يتم ما أردت إيراده هنا، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
  

                                           
 .٢٣  ص نصيحة مهمة)١(
 ) .٢/١١٧( جامع العلوم و احلكم )٢(
 ) .٢/١١٧( جامع العلوم و احلكم )٣(
  .٢٩  ص انظر نصيحة مهمة)٤(
 .٢٥-٢٤صما بني معقوفتني من رسالة السنة فيما يتعلق بويل األمة ألمحد بازمول، ) ٥(
 .٤٩ بواسطة السنة فيما يتعلق بويل األمة ص).٢٨/١٧٩( اموع )٦(
 ).٥٥(، حديث رقم أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة) ٧(
   .١٤٠  ص فضيلة العادلني)٨(
 .٦٣ وما بني معقوفتني من السنة فيما يتعلق بويل األمة ص)٩(


