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 نصيحة أولي األمر في ضوء السنة

The Methodology of Giving Advice to 
Rulers in the Light of Sunnah 

 حممد أنس حممد شعيب 
 د/ جانس خان 

Abstract 
Leadership in Islam is considered as a trust and a responsibility. A leader is required to 
meet his obligations to Allah sub╒┐nahu wa ta’┐la, the Supreme Power as well as to 
discharge his duties towards the people (makhl┴q) or his followers to the best of his 
abilities. Islam tells the rulers that the authority vested in them is not their private 
property but is a trust and that they should discharge the obligations of that trust to 
their utmost. If rulers will not rule according to the truth and justice revealed from 
Allah sub╒┐nahu wa ta’┐la or will look down upon the principles delivered from His 
Prophet, they will certainly be led astray from the “straight path” and as a result will 
put themselves and their followers in trouble. The present article covers the aspect of 
method of giving advice to Muslim Rulers in light of the Sunnah along with 
explanation of relevant terms. The article argues that keeping in view the practice of 
previous Islamic scholars the faults of Rulers should not be publicized or propagated 
from the pulpits as it will lead towards grave disorder in the society.  

Keywords: Definition of al-na╖┘╒ah (advice), Legality of advice to Rulers, 
Method of advice to Rulers 

 مقدمة:
والة أمور املسلمني واإلنكار عليهم ن نصيحة احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وبعد: فإ

عم يف اجملتمعات و  من أهم القضااي اليت يواجهها املسلمون خاصة يف الواقع املعاصر، فإن اخللل والفساد قد فشا
ن يظهر يف الساحة أاإلسالمية، من حيث اجملموع حكاما وحمكومني، فلما ظهرت املخالفات واملنكرات، كان ال بد 

طبيعي أن يكون النصح واإلنكار اللل واإلنكار على من يفعله وينشره من مجيع الفئات، ومن اخلمن يريد إصالح هذا 
لكن مع أمهية ومشروعية النصيحة للحكام يف الشرع احلنيف  عاتقهم،يتناول والة األمر، لعظم املسؤولية امللقاة على 

واآلاثر يف القيام هبذا الواجب، حىت يكون املسلم إال إنه ال بد من مراعاة اآلداب الشرعية واتباع األحاديث النبوية 
قد كثر اللغط والكالم يف هذا و الناس قد اتبعوا املناهج الدخيلة على و على بينة من أمره يف هذا اخلطب اجللل. 

 املسلمني يف نصيحة أوىل األمر واألنكار عليهم ظنا منهم أهنم يصلحون الفساد و حيسنون صنعاً. وإذ يف احلقيقة هم
يقعون يف منكر قد يكون أعظم من املنكر الذي وقع فيه الوالة أو يؤدي إىل ما هو أخطر منه وأشد فسادا ونسأ هللا 
العافية، وهذه حماولة مين إلبراز اهلدي النبوي يف "نصيحة والة األمر" ألننا مسلمون ويف كل صغرية وكبرية نرجع إىل  

ا فهم الصحابة والتابعون واألئمة األربعة وغريهم وأسأل هللا لنفسي كتاب ربنا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم كم

                                                 


 ابحث يف مرحلة الدكتوراه، كلية أصول الدين، اجلامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد  

  دمالکن معةجا ، اإلسالميةدراسات الستاد املساعد، قسم اال 
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 وللجميع التوفيق والسداد وهللا من وراء القصد.
الواقع املعاصر الذي نعيشه من كثرة الفنت اآلن  بعون هللا وتوفيقه يف هذا األمر املهم اجللل يف ضوء تهحيث كتببفهذا ال

 وهو بعنوان "نصيحة أويل األمر يف ضوء السنة".
 وفيه متهيد وثالثة مطالب:

 التمهيد: وفيه ثالث نقاط. 
 صطالحاً.االنقطة األوىل: النصيحة لغة و 
 النقطة الثانية: معىن أويل األمر.

 النقطة الثالثة: مشروعية النصيحة لوالة األمر.
 املطلب األول: كيفية النصيحة لوالة األمر.

 املطلب الثاين: النهي عن الطعن يف أويل األمر.
 ور  والدعاء هلم ابلصالح.اجلاملطلب الثالث: الصرب على 
 التمهيد: وفيه ثالث نقاط:

 النقطة األوىل: النصيحة لغة وإصطالحًا:
 حة يف اللغة:يالنص

الئمة بني الشيئني وإصالح هلما، أصل ذل  الناصح: املحلاء، أصل يدل على ارس: "نصح" النون والصاد وافقال ابن 
وصف خبلوص العمل، ا يب ملثل: إذاخلياط: ومنه النصح والنصيحة: خالف الغش، ونصحته أنصحه، وهو انصح اجل

 1والتوبة النصوح منه، كأهنا صحيحة ليس فيها خرق وال ثلمة:
 خالص وخالف الغش.فاخلالصة: أن النصيحة يف اللغة هي اإل

 يف اإلصطالح: النصيحة
 قال اجلرجاين: 

"النصيحة، هي الدعاء إىل ما فيه الصالح والنهي عما فيه الفساد..." والنصح": إخالص العمل عن 
 2شوائب الفساد" 
 وقال اخلطايب رمحه هللا: 

 3"النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة احلظ للمنصوح له،،
 :وقال ابن األثري رمحه هللا

 4"النصيحة" كلمة يعرب هبا عن مجلة هي إرادة اخلري للمنصوح له" 
 يه عما فيه الفساد واإلخالص له وعدم الغش.وعليه: فالنصيحة هي إرادة اخلري للمنصوح له، أو دعائه إىل الصالح وهن

 "أويل األمر" أو "والة األمر". ىنالنقطة الثانية: مع
 ل الكملة قول هللا تعاىل:أصأولو أو "والة" مضاف أضيف إىل "األمر" و كما هو ظاهر هو مركب فيه إضافة و 
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 5"اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا والرسول و أوىل األمر منكم" 
 وقد قيل يف معىن أوىل  األمر: أقوال منها: 

 أمراء السرااي على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. .1

 .وقيل: هم األمراء .2

 .أولوالعلم والفقهوقيل: هم،  .3

 وقيل: هم أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم. .4

 وذكر اإلمام الطربي مجلة من هذه األقوال مث قال:
 6وأوىل األقوال يف ذل  ابلصواب قول من قال: هم األمرا والوالة.." 

ل ه  على العلماء وأعلى الوالة والسالطني واحلكام واألمراء أو امللوك وكذل هذه األقوال فيطلققلت: وال تضاد يف 
الفقه والصالح والدين قال النووي رمحه هللا: "املراد أبويل األمر من أوجب هللا طاعته من الوالة واألمراء، هذا قول 

 7مجاهري السلف  واخللف من املفسرين والفقهاء وغريهم، " 
فإن قيل: املراد ب"والة األمر" أو "أوىل األمر" اخلليفة األعظم او اإلمام األعظم للمسلمني، وال يدخل يف  مسألة:

اب عنه أن ذاك كان حال إختيار وهذا حال جذل  تعدد حكام املسلمني يف األقطار املختلفة كما هو احلال اآلن: في
 ر واحلاجة إليه، ومنهم:اإضطرار وضرورة، وقد ذكر أهل العلم جواز ذل  حال االضطر 

احلافظ ابن كثري، ذكر اخلالف يف املسألة .... مث قال: "... وحكى إمام احلرمني )اجلويين( عن األستاذ أيب إسحاق 
 ،صب إمامني فأكثر إذا تباعدت األقطار، واتسعت األقاليم بينهمانأنه جوز 

 8 ابملغرب...نيراق والفاطميني مبصر، واألمويالعباس ابلع ين(: وهذا يشبه حال اخللفاء من بريقلت: )ابن كث
وابن تيمية  والشوكاين والصنعاين وغريهم من أهل  زريرفة واملاعوكذل  نقل عن القاضي ابن األزرق املالكي وابن 

 9العلم احملققني جواز ذل  للضرورة. 
 النقطة الثالثة: مشروعية النصيحة ألويل األمر وأمهية ذلك.

غش، والدعوة إىل الصالح والنهي عن الفساد، فينتج عنه أن لن "النصيحة" هي اإلخالص وعدم افيما سبق أ قررقد ت
مر مهم جدا بل هو حق واجب هلم على املسلمني واألصل يف ذل  حكامهم أالنصيحة لوالة أمور املسلمني و 

 أحاديث اثبتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم منها ما يلي:
 ام مسلم وغريه عن متيم الداري رضي هللا عنه،ما روى اإلم احلديث األول:

حة،  قلنا: ملن؟ قال هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة يأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: الدين النص’’
 10‘‘املسلمني وعامتهم.
قوم أبمور ئمة  املسلمني( قال النووي رمحه هللا: املراد أبئمة  املسلمني، اخللفاء وغريه ممن يوالشاهد: قوله: )وأل

 11املسلمني من أصحاب الوالايت.
لكونه ليس على شرطه لكنه استدل   12قلت: وقد ذكر البخاري رمحه هللا هذا احلديث كرتمجة للباب يف صحيحه،

 على مشروعية النصيحة ألويل األمر. -به كما هو ظاهر
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 عن أيب هريرة رضي هللا عنه،  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،قال:  احلديث الثاين:
يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأن تعتصموا  ،"إن هللا يرضى لكم ثالاث ويسخط لكم ثالاث

هللا أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة املال وكثرة السؤال"،  هحببل هللا مجيعا وأن تناصحوا من وال
 13مال  وأمحد وغريهاـ  رواه

ويف لفظ وأن "تنصحوا" عند أمحد وغريه، وهو حمل الشاهد من احلديث، وفيه ثبوت لفظ "ويل األمر" للحاكم املسلم 
أيضا كما ورد يف القرآن وسبق فدل احلديث بلفظه على أن هللا يرضى لنا أن ننصح والة أموران كما هو الظاهر، 

 ها ما يلي:ر منو حة لألمراء تكون أبميوالنص
اعتقاد إمامتهم وإمرهتم، فمن مل يعتقد أهنم أمراء فغري انصح هلم فيجب اعتقاد واليتهم حىت يطيعهم... فمن توىل  .1

 أمر املسلمني ولوابلغلبة فهو ويل أمرهم...

نشر حماسنهم يف الرعية، ألن ذل  يؤدي إىل حمبة الناس هلم... على عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر  .2
 في احلسنات....املعايب وخي

امتثال ما أمروا به ما هنوا عنه إال يف معصية هللا عزوجل فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق... وطاعتهم عبادة  .3
 ليس سياسة، وال يشرتط يف طاعتهم أن ال يعصوا هللا يف أنفسهم.... فأطعهم فيما أمروا به وإن عصوا هللا...

يس من النصيحة نشر معايبهم ملا يف ذل  من احلقدو الغيظ عليهم.... ويؤدي إىل ل ،معايبهم ما أمكن سرت .4
 التمرد واخلروج وهذا يؤدي إىل الفساد.

 14عدم اخلروج عليهم وعدم املنابذة هلم كما جاء يف األحاديث... .5

قهم على املسلمني  فقد جتلى مما تقدم من األدلة و بيان أهل العلم أن النصيحة لوالة األمر مشروعة بل حق من حقو 
كما ذكر العالمة ابن مجاعة الكناين رمحه هللا وغريه فقد عد بذل النصيحة للحاكم من احلقوق املسلمة له على 

ة قال رسول هللا صلى هللا نياملسلمني، مستداًل هبذا احلديث.... "احلق الثاين: بذل النصيحة له )للحاكم( سرا وعال
 15عليه وسلم "الدين النصيحة..."

 .نطلق إىل املطلب األول من هذا البحث: وهو صميم املوضوعنمن هنا و 
 املطلب األول: كيفية النصيحة لوالة األمر:

ملا اتضح لنا إن النصيحة لوالة األمر مشروعة بل واجبة وحق على املسلمني، ال مناص من أن نعرف، كيفية إسداء 
أهل العلم  رهو ب، لقد كان موقف مجر لتحقيق هذا املأالنصيحة هلم، وما هو املنهج الصحيح والطريقة الشرعية 

من والة األمر أو احلكام  ةصادر لهلا ابخلريية من املنكرات واملخالفات ا دوالفقه، من أهل القرون  الثالثة األوىل املشهو 
 وسطا بني طائفتني:

 حين يرون اخلروج على احلكام ابلسالإىل اليوم... الذ حذا حذوهمفاء، اخلوارج واملعتزلة ومن أهل اجل الطائفة األوىل:
 أو ابلكالم وغريه إذا فعلوا منكرا.

الرافضة ومن سل  طريقهم... وهؤالء أضفوا على حكامهم أو أئمتهم قداسة، حىت بلغوا  ،أهل الغلو الطائفة الثانية:
نة... ووفق هللا أهل ني جمانبة للصواب وعن صريح القرآن والستسط بينهما فكال الطائفو عصمة واحلق لهبم مرتبة ا

فيدينون هلل بوجوب  -واحلق ىئمة اهلدى إىل عني اهلدأالسنة واجلماعة، املتبعني ملنهج الصحابة والتابعني وأتباعهم من 
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ت هبا السنة، وقال هبا ء، لكن ابلضوابط الشرعية اليت جاهمن السلطان أو من يف حكم راإنكار املنكر ولو كان صاد
عنهم من منكرات، وال  رفيما صد تقدم النصيحة لويل األمر، لكن سراً  :يف الدين، فقالوا همجهور أهل العلم والفق
 لمن أتليب الناس عليه وإشعا -يف الغالب –تب على ذل  يرت املنابر ويف جمامع الناس ملا  ؤوسيكون ذل  على ر 

من أدلة صرحية من السنةـ يف هذا ال هللا سبحانه وتعاىل. وموفقهم هذا مستمد إالفنت اليت ال يعلم مدى خطورهتا 
 الصدد ومنها:

احلضرمي وجبري بن  دن عبيبما أخرجه أمحد وابن أيب عاصم واحلاكم والبيهقي يف الكربى وغريهم، عن شريح  أوال:
نفري قال: جلد عياض بن غنم رضي هللا عنه، صاحب " دارا" حني فتحت فأغلظ له هشام بن حكيم رضي هللا عنه 

ليايل، فأاته هشام بن حكيم "فاعتذر إليه، مث قال هشام لعياض: أمل تسمع  ثب عياض، مث مكالقول، حىت غض
 النيب ضلى هللا عليه وسلم يقول:

" إن من أشد الناس عذااب أشدهم عذااب يف الدنيا للناس" قال عياض بن غنم: اي هشام بن حكيم، 
صلى هللا عليه وسلم، يقول: "من أراد أن قد مسعنا ما مسعت، ورأينا ما رأيت، أو مل تسمع رسول هللا 

ه عالنية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإال قد أدى دينصح لسلطان أبمر فال يب
 الذي عليه له،"

  شيت أن يقتلخإذ جترتئ على سلطان هللا، فهال  يء)مث قال عياض(: وإن  اي هشام ألنت اجلر 
 16"-تبارك وتعاىل-السلطان فتكون قتيل سلطان هللا

 اباب بعنوان: "ابب كيف نصيحة الرعية للوالة؟" واحلافظ البيهقي قلت: وقد بوب عليه اإلمام ابن أيب عاصم رمحه هللا
 نصيحة هلل ولكتابه ورسوله وألئمة املسلمني.العنون له بقوله: ابب 

راد أن ينصح لسلطان" أي: نصيحة السلطان أد اإلمام أمحد: قوله: "من وقال العالمة السندي: يف حاشيته على مسن
 17ينبغي أن تكون يف السر ال بني اخللق.

 هد لو كلمو ي لوقال العالمة ابن النحاس: "وخيتار الكالم مع السلطان يف اخللوة على الكالم معه على رؤس األشهاد ب
 .18سرا ونصحه خفية من غري اثلث هلما"

ذكورة املناقشة اليت دارت بني الصحابيني اجلليلني هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم رضي هللا ويف القصة امل
عنهما أبلغ رد على من استدل إبنكار هشام بن حكيم عالنية على السلطان، أو إبنكار غريه من الصحابة، إذ ان 

اللة، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "من عياض بن غنم أنكر عليه ذل ، وساق النص القاطع للنزاع، الصريح يف الد
وسلم له هشام بن حكيم رضي هللا عنه، وهكذا فليكن دأبنا، أن نرتك  "سلطان فال يبده عالنيةلأراد أن ينصح 

 .19اخلالف لقول هللا تعاىل: "فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر" 
 الشوكاين رمحه هللا: وقال العالمة 

س و "ينبغي ملن ظهر له غلط اإلمام يف بعض املسائل أن يناصحه وال يظهر الشناعة عليه على رؤ 
 .20ه وخيلوا به"دأن أيخذ بي كما ورد يف احلديث "  لاالشهاد، ب

ما أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهما عن أسامة بن زيد رضي هللا عنه أنه قيل له: أال تدخل على عثمان  :اثنياً 
فيما بيين وبينه، ما دون أن أفتح أمرا ال أحب أن  ته؟ فقال: أترون أين ال أكلمه إال أمسعكم؟ وهللا لقد كلمهلتكلم
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 أكون أول من فتحه".
 هلب: قوله: امل: قال قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا

ئمة عالنية، خشية أن تفرتق الكلمة، وقال "قد كلمته سرا دون أن أفتح اباب أي ابب اإلنكار على األ
تلطف يعياض: مراد أسامة أنه ال يفتح ابب اجملاهرة ابلنكري على اإلمام ملا خيشى من عاقبة ذل ، بل 

 .21ل  أجدر ابلقبول" ذصحه سرا، فنبه وي
ان، قال: أتيت عبدهللا بن أيب أوىف رضي هللا همام أمحد يف مسنده وغريه من طريق سعيد بن مجما أخرجه اإل اثلثًا:

ت عليه، قال يل من أنت؟ فقلت أان سعيد بن مجهان قال: فما فعل والدك؟ قال مفسل -عنه، وهو حمجوب البصرة
ول هللا صلى هللا عليه وسلم أهنم كالب النار، زارقة، حدثنا رس األألزارقة، لعن هللاارقة، قال: لعن هللا اه األز تقلت: قتل

قال: بلى اخلوارج كلها، قال: قلت، فإن السلطان يظلم الناس ويفعل  ؟م اخلوارج كلهاأهم دقال قلت: األزارقة وح
علي   ،ابن مجهان: علي  ابلسواد األعظم هبم، قال: فتناول يدي، فغمزها بيده، غمزة شديدة مث قال: وحي  اي

أخربه مبا تعلم فإن قبل من  وإال فدعه فإن  لست فن يسمع من ، فأته يف بيته طان كان السلإعظم، ابلسواد األ
 .22أبعلم منه"

حة ألويل األمر، والتسم  ابجلماعة، وليس تنفيذ النصيحة من شأن يقلت: هو صريح الداللة على إسرار النص
 .دهذا احلينتهي عند  بهالناصح بل واج

ر إمامي ابملعروف؟ مبن عباس: آما رواه ابن أيب شيبة يف "املصنف" وغريه، عن سعيد بن جبري قال قلت ال :رابعاً 
 فقال ابن عباس رضي هللا عنهما: 

 .23"إن خشيت أن يقتل  فال، فإن كنت البد فاعال ففيما بين  وبينه، وال تغتب إمام "
ة إسراء النصيحة هلم بقوله: )فيما بين  وبينه( أي دون فهذا أثره يبني بوضوح منهج اإلنكار على األمراء وطريق

 ، وعدم غيبة األمراء، وهللا  املؤفق.س  املألو لى رؤ عاإلشهار 
رواه  24فإن قيل أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )وقد سئل عن أي اجلهاد أفضل؟( كلمة حق عند سلطان جائر  مسألة:

 !سرران بذل  نكون قد خالفنا هذا احلديث"أويف لفظة: "كلمة عدل عند إمام جائر" فإذا  أمحد وغريه،
قلت: اجلواب عليه أن حديث عياض بن غنم )من كان عنده نصيحة لذي سلطان فال يبده عالنية( أصرح داللة من 

اخللوة، وسراً، فيمكن اجلمع  يفأو  هذا احلديث )أفضل اجلهاد كلمة حق....( فهذا حمتمل ألمرين أن يكون أمام املأل
سلطان جائر يف اخللوة والسر،، وهذه طريقة احملدثني وأهل العلم  دبينهما أبن يقال: أبن أفضل اجلهاد كلمة حق عن

يف اجلمع بني النصوص، ولفظة "عند" يف احلديث تدل على أن ذل  يف حضرة ويل األمر وليس يف غيابه كما يفهم 
 .25وابهلل التوفيق  -ملن تعلق هبذه الشبهة بعض من الفقه له، فال حجة

 .املطلب الثاين: النهي عن الطعن يف والة األمر
ال بسبهم وشتمهم غتوقري والة األمور وإكرامهم أمر حث عليه الشرع احلنيف وإهانتهم والوقيعة يف أعراضهم، واإلشت

يف أعراض احلكام أو سبهم وشتمهم يف  وذكر معايبهم أو نشرها ليس من الدين يف شيئ، وقد ورد النهي عن الطعن
ئمة، فإن الطعن إدريس اخلوالين رمحه هللا:"إايكم والطعن على األ بوعدة آاثر وأحاديث، وقد قال التابعي اجلليل: أ

 . 26شرار" إن الطعانني هم اخلائبون، وشرار األ أالعليهم هي احلالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، 
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ب والشتم من عمل القعدية من اخلوارج وهي نواة اخلروج الذي هو أصل فساد الدين والدنيا قلت: ألن الطعن والس
 معاً، وقد وردت نصوص كثرية يف هذا الصدد، أختار منها ما يلي:

وهو  -أخرج الرتمذي وغريه من طريق زايد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أيب بكرة حتت منرب ابن عامر أواًل:
(: انظرو إىل أمريان يلبس ثياب الفساق، فقال أبوبكرة ن أديةفقال أبو بالل )مرداس ب -قاقخيطب وعليه ثياب ر 

 رضي هللا عنه: اسكت، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
 .27"من أهان سلطان هللا يف األرض أهانه هللا" قال الرتمذي: حسن غريب 

، وهذا أيضا من ابب النصيحة ألئمة ناً إهانة أوىل األمر علقلت: وهو حيسن بطرقه، وهو صريح يف النهي عن 
 املسلمني، فمن أهاهنم على مأل من الناس فلم ينصحهم ومل يؤد احلق الذي عليه.

ابب ما ذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم من أمره "بقوله:  عليه وقد بوب اإلمام ابن أيب عاصم يف كتابه "السنة"
 إهانته". إبكرام السلطان وزجره عن

 ما رواه ابن ايب عاصم يف السنة، وابن حبان  وغريمها عن أنس بن مال  رضي هللا عنه قال:  اثنيًا:
هناان كرباؤان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ال تسبوا أمرائكم، وال تغشوهم وال "

 .28تبغضوهم، واتقوهللا واصربوا فإن األمر قريب"
بو القاسم األصبهاين رمحه هللا، "قوام السنة" بطريقه يف كتابه، "احلجة يف بيان احملجة" وبوب عليه قلت: رواه احلافظ أ

 .29"فصل يف النهي عن سب األمراء والوالة وعصياهنم: "بقوله
ل فإن قي ه ففي هذا األثر، اتفاق أكابر أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، على حترمي الوقيعة يف األمراء ابلسب،يوعل

منا هو لعظم املسؤولية اليت وكلت إليهم يف إو  ليس هذا النهي تعظيما لذوات األمراء وشخصهم، لقداستهم؟ يقال:
الشرع، واليت اليقام مبا على الوجه املطلوب مع وجود سبهم والوقيعة فيهم، ألن سبهم يفضي إىل عدم طاعتهم يف 

 .30املعروف.... ومطاف سبهم ينتهي ابخلروج عليه وقتاهلم
البخاري يف "التاريخ الكبري" عن أيب مجرة الضبعي قال: ملا بلغين حتريق البيت خرجت إىل مكة،واختلفت  ىرو  اثلثاً:

ا، حىت عرفين واستأنس يب، فسببت احلجاج عند ابن عباس )فنهاين( فقال: "ال تكن مهنإىل ابن عباس رضي هللا ع
 .31عوان للشيطان"

مة وترمجان القرآن عبدهللا ابن عباس رضي هللا عنه عن سب احلاكم، ل حرب األقلت: وفيه هني صريح من صحايب جلي
يم موافق حلكمة الشريعة الغراء قل من يلتفت إليه خاصة يف زمن الفنت هذا عظ وعده عوان للشيطان عليه وهذا فقه
 الذي نعيش فيه وهللا املستعان.
 .منهم جوراألمراء إذا وقع و والة الاملطلب الثالث: الصرب على 

منهم خمالفات ر حىت وإن كانوا صاحلني فال بد من أن تصد ال ش  يف أن والة األمر واحلكام بشر وليسوا مبعصومني
وأخطاء، فما ابلنا إذا كانوا ظاملني أو فيهم فسق وفجور، لكن النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه مل يرتكوا هذا 

ئمة أصل من أصول السنة الصواب وإىل طريق النجاة، فالصرب على جور األ املوضوع املهم مهال بل أرشدوا األمة إىل
 32واجلماعة، وقد ذكر العالمة الشوكاين أن األحاديث يف ذل  قد بلغت حد التواتر.

)وأاته الناس يسألونه عن  -ملا وقعت فتنة ابن املهلب -وقد قال احلسن البصري رمحه هللا وهو من سادات التابعني
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 ذه الفتنه( فقال: الولوج يف ه
وهللا لو أن الناس إذا ابلوا من قبل سلطاهنم صربوا، ما لبثوا أن يرفع هللا ذل  عنهم، وذل  أهنم "

 .33يفزعون إىل السيف، فيوكلون إليه، ووهللا ما جاؤوا بيوم خري قط" 
 دلة على هذا:األومن 
لنيب صلى هللا عليه  وسلم قال: "من رأى من أمريه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما: أن ا أواًل:

 .34شيئا يكرهه فليصرب، فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات، فميته جاهلية
عة اليت حصلت لذل  األمري، ولو أبدىن شيئ فكىن ينقل احلافظ ابن حجر: املراد ابملفارقة: السعي يف حل عقد الب

 إىل سف  الدماء بغري حق". ليؤو ل  سذعنها مبقدار الشرب، ألن األخذ يف 
وامليتة اجلاهلية، حالة املوت، كموت أهل اجلاهلية على ضالل وليس له إمام مطاع، ألهنم كانوا ال يعرفون ذل ، وليس 

 .35املراد أنه ميوت كافراً...
ما رواه البخاري ومسلم عن أسيد بن حضري رضي هللا عنه أن رجال من األنصار خال برسول هللا صلى هللا عليه اثنيًا: 

 وسلم فقال: 
الان فقال: "إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصربوا حىت تلقوين على ف"أال تستعملين كما استعملت 

 36ابلصرب عند ظلم الوالة واستئثارهم".وبوب عليه النووي يف شرح مسلم: "فقال: "ابب األمر .احلوض"
وقال احلافظ ابن أيب عاصم يف السنة "ابب ما أمر به النيب صلى هللا عليه وسلم من الصرب عندما يرى املرء من األمور 

 .37اليت يفعلها الوالة"
 وعليه أدلة كثرية جدا ومنها ما هي أصرح مما مضى.

ة بن يزيد اجلعفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مال: سأل سلحجر ق بنروى اإلمام مسلم حديث وائل  اثلثًا:
فقال: اي نيب هللا، أرأيت إن قامت عليه أمراء يسألوان حقهم ومينعوان حقنا فيما أتمران؟ فأعرض عنه، مث سأله فأعرض 

ه وسلم، "امسعوا عنه، مث سأله يف الثانية، أو يف الثالثة.... فجذبه األشعث بن قيس فقال رسول هللا صلى هللا علي
 .وأطيعوا فإمنا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم"

 .38وبوب عليه النووي رمحه هللا بقوله: "ابب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق"
قلت: وهذا أبلغ وأوضح يف املقصود، فقد أطلع هللا رسوله صلى هللا عليه  وسلم على ما سيكون يف هذه األمة من 

كام واستئثارهم ابألموال واملناصب. فيأمر األمة ابلصرب وأداء احلقوق اليت عليهم، وإن منعهم فنت، ومن جور احل
احلكام حقهم، ومل أيمرهم مبا يفعله كثري من الناس هذه األايم من فتنة وإضراابت واعتصامات وما إىل ذل  من األمور 

النبوية احلكيمة، اليت حتمي األمة من الفنت وسف   احملدثة، فكلها خمالفات للهدي النبوي... وجتاهل هلذه التوجيهات
 .39الدماء وهدم املصاحل وإهدار األموال....

وإليكم النقول من كتب أهل العلم من املذاهب الفقهية املتبعة، الدالة على السمع والطاعة ألويل األمر وإن كانوا ظلمة 
 واهلداية. متغلبني... والدعاء هلم ابلصالح

 :الطحاوية""يف عقيدته املشهورة ابسم   ام أبوجعفر الطحاوي احلنفيقال اإلم أواًل:
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هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة على مذهب فقهاء امللة أيب حنيفة النعمان بن اثبت "
الكويف، وأيب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، وأيب عبدهللا حممد بن احلسن الشيباين، رضوان هللا 

 .40وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العاملني" -عليهم أمجعني
 مث قال: 

"وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أموران، وإن جاروا، وال ندعوا عليهم، وال ننزع يدا من طاعتهم، 
 .41طاعتهم من طاعة هللا عزوجل فريضة، ما مل أيمروا مبعصية،  وندعوا هلم ابلصالح واملعافاة" ىونر 

قيل له: البيعة مكروهة؟   -س املالكيةو وهو من رؤ - ذكر الشاطيب املالكي يف "اإلعتصام": أن حيي بن حيي اثنيًا:
داملل  بن مروان، وابلسيف أخذ املل ، أخربين بن عمر لعبقال: ال. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد ابيع ا

 .42ة"بذل  مال  عنه.... قال حييي بن حيي والبيعة خري من الفرق
  :وقال اإلمام أبو حممد عبدهللا بن أيب زيد القريواين املالكي يف مقدمة "رسالته"

 .43"والطاعة ألئمة املسلمني من  والة أمورهم...."
 هقي يف مناقب الشافعي عن حرملة قال: يوروى الب اثلثًا:

وجيمع الناس "مسعت اإلمام الشافعي يقول: "كل من غلب على اخلالفة ابلسيف حىت يسمى خليفة، 
 .44عليه، فهو خليفة"

 وقال اإلمام املزين صاحب الشافعي يف عقيدته "شرح السنة": 
"والطاعة ألويل األمر فيما كان عندهللا مرضيا، واجتناب ما كان عندهللا مسخطا، وترك اخلروج عند 

 .45تعديهم وجورهم، والتوبة إىل هللا كيما يعطف هبم على رعيتهم"
أمحد بن حنبل: "والسمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني الرب والفاجر، ومن  ويل اخلالفة، و اجتمع  قال اإلمامرابعاً: 

ئمة املسلمني وقد كان الناس اجتمعوا أالناس عليه ورضوا به ومن غلب عليه ابلسيف.... ومن خرج على إمام من 
هذا اخلارج عصا املسلمني، وخالف اآلاثر عن عليه وأقروا له ابخلالفة أبي وجه كان، ابلرضا أو ابلغلبة، فقد شق 

 .46رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإن مات اخلارج عليه، مات ميتة جاهلية"
 وقال أبو حممد الربهباري شيخ احلنابلة يف وقته:

"واعلم أن جور السلطان ال ينقص فريضة من فرائض هللا عزوجل اليت افرتضها على لسان نبيه صلى  
 .47سلم، جوره على نفسه، وتطوع ، وبرك معه اتم إن شاء هللا"هللا عليه و 

  ونقل احلافظ ابن حجر اإلمجاع على هذه املسألة فيقال:
"وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب، واجلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج 

 .48عليه، ملا يف ذل  من حقن الدماء وتسكني الدمهاء" 
كثرية جدا ال يسع املقام التفصيل فأكتفي هبذا القدر، وأختم ابلتذكري أبن على املسلمني أن يقدروا   قلت: والنقول 

نعمة وجود ويل األمر يف البالد وإن كان ظاملا أو فاسقاً، وبذل النصيحة هلم متقيدين يف ذل  ابملنهج الشرعي 
، هللا عنه: "ال يصلح الناس إال أمري، برٌّ او فاجر   الصحيح، ويف هذا املعىن قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي
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قالوا اي أمري املؤمنني هذا الرب، فكيف ابلفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن هللا عزوجل به السبل،  وجياهد به العدو، وجييئ 
 .49به الفيء، وتقام به احلدود، وحيج به البيت، ويعبدهللا فيه املسلم آمناً، حىت أيتيه أجله"

احلاكم املسلم وما من هللا به علينا من خري كثري بسببه، وإن وقع منهم ظلم  دفعلينا أن نشكر هللا تعاىل على نعمة وجو 
ونصرب ونسرت معايبهم، وليس  واهلداية وجور، فإن ما يصلح هللا هبم أكثر مما يفسدهبم وننصح هلم وندعوا هلم ابلصالح

ل ننصح للحاكم مباشرة إن متكنا وإال فبواسطة من يتصل به من العلماء معىن سرت املعايب أن نسكت عن املعايب ب
وأهل الفضل.... فال ميكن لإلنسان أن حيدث بكل ما قاله لألمري، فإما أن يكون األمري نفذ ما قال، فيقول الناس: 

الة األمور أن ال "األمري خضع وذل"، وإما أن ال ينفذ فيقول الناس: "عصى ومترد" ولذل  من احلكمة إذا نصحنا و 
 .50نبني ذل  للناس إلن يف ذل  ضررا عظيماً 

لف فيه من احلق إبذنه إنه يهدي من يشاء إىل تأسأل هللا تعاىل أبمسائه احلسىن  وصفاته العلى أن يهدينا ملا اخ ختامًا:
 أدلين على اخلط ءً مر افرحم هللا  ىخر صراط مستقيم، والصواب يف هذا البحث من هللا تعاىل وبتوفيقه وإن كانت األ

 وأتوب إلي . وهللا أعلم ابلصواب. كل، وسبحان  اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفر لوالز 
 :اهلوامش واملصادر
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