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د  .عزيز بن فرحان احلبالني العنزي
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بدبي

بْ َبك َر َْةْ
َعنْْ َأ ِ ْ

ْ َق َالْ ْ

َ ِ
اّللْ
ولْ َ ْ
َس ِمعتْْ َرس ْ

ْ َيقولْْ ْ:

َ َ ِ
فْالدُّ ن َياْ ْ،
اللْ ِ ْ
انْ ْ
« َمنْْ َأك َر َْمْسلط ْ
َأك َر َمهْْاللْْ َيو َْمْال ِق َيا َم ِْة»ْ ْ
رواهْاإلمامْأمحد
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مقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
 ف َّ
إن من أهم املصاحل اليت قررهتا الشريعة اإلسالمية:
 احملافظة على هيبة الدولة،
 وحسم كل ما من شأنه أن يضعف قوهتا ،أو يذهب شوكتها،
 وقد نظرت الشريعة إىل هذا األمر على أنه ضرورة تتحقق معها مصاحل الدين
والدنيا؛ َّ
ألن بقاء الدولة مهابةَ اجلانب:
 يوفر للناس االستقرار يف معايشهم،


o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 وحيافظون على ضرورات بقائهم،
وابفتقاد الدولة هليبتها فإن هذا ُم ْؤ ِذ ٌن بفساد عريض وشر مستطري ،من:
تعطل احلدود،
وجنوم الفنت،
وتشرذم الناس،
واضطراب األحوال،
وهناك ترخص الدماء،
وتنهب األموال،
وتربز العصبيات،
وتعلو النعرات،
ويتجرأ العدو،
ويُبدل الناس بعد األمن خوفاً،
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 ويف استشهاد التاريخ واستنطاق الواقع عظة وعربة ملن ألقى السمع وهو
شهيد!!
 ولذلك تضافرت وتكاثرت النصوص يف الكتاب والسنة تصرحياً وتلوحياً على:
 وجوب احملافظة على هذه املصلحة،
 وتقويتها ،وإبقائها،
 وقطع كل الذرائع اليت تفضي إىل اإلخالل هبا!!
 ولعل من أقرب األمثلة اليت تؤكد على قيمة الدولة وضرورة بقائها مهابة حمرتمة
عند مجهور الناس ما يتعلق بقضية احلدود،
فإن إقامتها مناط ابلدولة ،من:
قتل القاتل ،وقطع يد اللص اخلاتل ،ورجم الزاين احملصن ،وجلد الداعر ،وغريها من
احلدود والتعزيرات املعلومة؛
فليس آلحاد الناس وأفرادهم توليها؛ ألن إقامتها حيتاج إىل قوة،

وهذه موجودة يف جانب والة األمور الذين جعلهم هللا فيصالً بني احلالل واحلرام،


o
o
o
o
o

ولو ترك األمر لكل أحد:
ألصبحت األرض رجراجة،
والبالد متكفئة،
والدماء رخيصة،
ولتسلط القوي على الضعيف،
وخلربت األوطان ،وحل الدمار.
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 وألجل ما سبق:

فقد نص الفقهاء َّ
أن الواجب على ويل األمر أن يويل القضاء واملظامل

أصحاب اهليبة واحلشمة والقوة ،وذلك ألجل مصلحة جمموع األمة،
(ت450:هـ) يف متويل والية املظامل ال بد:
 oقال أبو احلسن املاوردي
ِ ()1
ِ
ِ
ِ
يم ا ْهلَْي بَة»
يل الْ َق ْد ِرََ ،نف َذ ْاأل َْم ِرَ ،عظ َ
«أَ ْن يَ ُكو َن َجل َ
 oوقال

يف اهليبة:

«إهنا قَ ِ
ضبه
ك َال يكون إَِّال ملن خيف غَ َ
اع َدة الْملك وأس السلطنة َو َذلِ َ
وخشيت سطوته»(.)2
 بل إن الدعوة إىل جعل الدولة مهابة اجلانب ،حمشومة املقدار يف نفوس
الرعية:
 أمر معروف يف مجيع امللل،
تعارف عليه يف األواخر واألُول،
وم ٌ
ُ 
 oقال ابن مسكويه (ت421:هـ) يف جتارب األمم:
خاصتهم:
«ومن حسن سياسة امللوك أن جيعلوا ّ
كل مه ّذب األفعال،
ّ 
 حممود اخلصال،
 موصوفاً ابخلري والعقل،
 معروفاً ابلصالح والعدل،

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انظر :األحكام السلطانية ()130
( )2انظر :تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك (ص)79 :
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خواصه،
العامة وال أكثر اجلند ،وإ ّّنا يرون
ّ
فإ ّن امللك ال ختالطه ّ
فإن كانت:
 طرائقهم سديدة،
 وأفعاهلم رشيدة؛
عظمت هيبة امللك يف نفس من يبعد عنه الستقامة طريقة من يقرب منه»
بل َّ
إن املتأمل يف كالم املشتغلني يف الكتابة يف سياسة الدول يوصون أول ما
يوصون به يف رسائلهم ونصائحهم بضرورة هيبة الدولة ،وأهنا قيمة عالية ،بل هي
قاعدة امللك الراسخة،
 oقال حممود اخلَرريبَـرييت (ت843 :هـ):
« َويَـرنـبَغِي للسالطني والوزراء:
الس رلطَان َخلي َفة هللا ِيف
 أَال يهملوا السياسة ،ويكونوا َم َع السياسة عادلنيِ ،ألَن ُّ
أرضه،
الرعية أَو إِذا َكانُوا بَعيدا َعنهُ َخافُوا
 جيب أَن تكون هيبته ِِبَْي ُ
ث إِذا َرأَتْهُ ّ
ِم ْنهُ،
الزَمان جيب أَن يكون أوىف سياسةَ ،وأمت َهريـبَةِ ،ألَن َأَنس َه َذا
 وسلطان َه َذا َّ
الس َف َهاء واألشقياء،
َّ
الزَمان لَري ُسوا كاملتقدمني ،فَِإن َزَماننَا َه َذا َزمان ُّ
ِ
ضعِيفا ،أَو َكا َن غري ِذي سياسة
َ وإِذا َكا َن ُّ
السلرطَان َ -والرعيَاذ ِاب َّّلل -بَينهم َ
شك أَن َذلِك يكون:
وهيبة ،فَ َال ّ
()3

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )3انظر :جتارب األمم وتعاقب اهلمم ()224 /7
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َ سبَب خراب الربِ َالد،
َ وأَن ا رخللَل يعود على ال ّدين َو ُّ
الدنرـيَا،
السلرطَان ِيف أعني النَّاس خطر،
َ ومل يكن ل َذلِك ُّ
َ وَال يسمعُو َن َك َالمه،
َ وَال يطيعون أمره،
َ ويكون ا رخللق َعلَري ِه ساخطني»(.)1
 oويؤكد هذا ،ابن الطقطقي (ت709 :هـ):
حينما ذكر جمموعة من اآلداب اليت ينبغي أن تكون يف امللك ،-فذكر منها:اهليبة ،وقال «:وهبا:
 حيفظ نظام اململكة،
 وحيرس من أطماع الرعيّة.

وقد كان امللوك يبالغون يف إقامة اهليبة والناموس:
 oحىت ابرتباط األسود والفيلة والنمور،
 oوبضرب البوقات الكبار كبوق النفري ،وال ّدابب والقصع،
السناجق وخفق األلوية على رءوسهم.
 oورفع ّ

كل ذلك إلثبات اهليبة يف صدور الرعية ،وإلقامة َنموس اململكة»(.)2
ّ

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1انظر :الدرة الغراء يف نصيحة السالطني والقضاة واألمراء (ص)224 :
( )2انظر :الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية (ص)29 :
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هيبة الدولة يف السمع والطاعة لوالة األمر
 ولذلك من أعظم الوسائل الشرعية املقررة يف احملافظة على مقصود الشرع
يف التأكيد على هيبة الدولة وحشمتها هو:
 وجوب طاعة والة األمور يف غري معصية هللا،
 وتعظيمهم يف النفوس،
 ومجع القلوب عليهم،
 واحلذر من معصيتهم واالختالف عليهم،
 فإن يف االختالف عليهم ،وإضعاف هيبتهم ،وإذهاب حشمتهم من املفاسد
ما ال يدخل حتت احلساب ،وال تضبطه أقالم الكتاب،
 ونصوص الوحيني الشريفني متحدة يف أتكيد هذا األصل ،وقد أمجع أهل

السنة واجلماعة على وجوب طاعة األئمة يف غري معصية هللا ،وأدخلوا هذه
املسألة يف مصنفات االعتقاد ،كما فعل اإلمام أمحد ،واآلجري ،والصابوين،
والطحاوي ...وغريهم من أئمة اإلسالم ،مما يدل على أمهيتها ،وخطورة خمالفتها،
 وبطاعة والة األمور واحرتامهم تتحقق هيبة الدولة ،وأيمن الناس على دمائهم
وأعراضهم وأمواهلم.
 oيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :
ب أَه ِل ُّ ِ
«وِهل َذا َكا َن الرم رشه ِ
وج َعلَى راألَئِ َّم ِة
ور م رن َم رذ َه ِ ر
ََ
السنَّة أَنـَّ ُه رم َال يَـَررو َن ا رخلُُر َ
َ ُُ
ف وإِ ْن َكا َن فِي ِهم ظُلْم َكما دلَّت علَى ذَلِك راأل ِ
يث َّ ِ
وقِتَا َهلُم ِاب َّ ِ
يحةُ
َحاد ُ
ْ ٌ َ َ ر َ
لسري َ
الصح َ
َ َ
َ ر
ال وال ِْف ْت نَ ِة أَ ْعظَم ِمن الْ َفس ِ
ِ ِ
ِ :أل َّ
الر ُم رستَ ِف َ ِ ِ
اد
َّب
سَ
اد ِيف الْقتَ َ
ُ َ َ
َن الْ َف َ
يضةُ َعن الن ِّ
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ِ
ِ ِ
ِ
ادير ِن ِابلرتَِزِام
ا ْحلَاص ِل بِظُل ِْم ِه ْم بِ ُدون قتَال َوَال فرتـنَة فَ َال يُ ردفَ ُع أ رَعظَ ُم الر َف َس َ
َول ََعلَّهُ:
ت َعلَى ِذي سلْطَ ٍ
ان ،إَِّال وَكا َن ِيف ُخر ِ
وج َها ِم َن
اد يَ ْع ِر ُ
ف طَائَِفة َخ َر َج ْ
َال يَ َك ُ
ُ
ُ
َ
()1
اد ما هو أَ ْعظَم ِمن الْ َفس ِ
الْ َف ِ
اد الَّ ِذي أ ََزالَْتهُ»
س َ َُ
ُ َ َ
َ
 واألدلة على وجوب طاعتهم يف الكتاب والسنة كثرية،
 oقال تعاىل:
أ رَد ََن ُمهَا

ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﭼ

()2

ال:
َ oو َع رن ََنفِع ،قَ َ
ِ
ني َكا َن ِم رن أ رَم ِر ا رحلََّرةِ
إِ َىل َعرب ِد هللاِ بر ِن ُم ِطيع
َجاءَ َعرب ُد هللاِ بر ُن عُ َمَر
حَ
يد بر ِن ُم َعا ِويَةَ،
َما َكا َنَ ،زَم َن يَِز َ
اد ًة،
فَـ َق َ
ال :اطرَر ُحوا ِألَِب َعرب ِد َّ
الر رمحَ ِن ِو َس َ
ول هللاِ
ال :إِِين َمل آتِك ِألَجلِ
ك ِألُح ِّدثَ َ ِ ِ
يَـ ُقولُهُ:
ت َر ُس َ
ك َحديثًا ََس رع ُ
س ،أَتَـريـتُ َ َ
فَـ َق َ ّ ر َ ر َ
ول هللاِ
ِ
ول:
يـَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ََس رع ُ
ِ
س ِيف
اع ٍة ،ل َِق َي هللاَ يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َال ُح َّجةَ لَهَُ ،وَم ْن َم َ
« َم ْن َخلَ َع يَدا م ْن طَ َ
ات َول َْي َ
ِ ِ ()3
ات ِميتَة َجاهليَّة»
عُنُ ِق ِه بَ ْي َعةٌَ ،م َ
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1منهاج السنة النبوية (.)391 /3
( )2سورة النساء)59( :
( )3رواه مسلم ()1851
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ول هللاِ
َعن رس ِ
َ oو َع ِن ابر ِن َعبَّاس
ر َُ
ِ ِ
« َم ْن َك ِرهَ ِم ْن أ َِم ِريهِ َش ْي ئا ،فَ لْيَ ْ ِ
َح ٌد ِم َن الن ِ
َّاس َخ َر َج ِم َن
س أَ
ص ْب َعلَْيه ،فَإنَّهُ ل َْي َ
ِ ِ ()4
الس ْلطَ ِ
ات ِميتَة َجاهليَّة»
ُّ
ات َعلَْي ِه ،إَِّال َم َ
ان ِش ْب را ،فَ َم َ
ِ ِ
ال:
َّب
أَنَّهُ قَ َ
َ oو َع رن أَِب ُهَريرـَرةَ
َعن الن ِّ
ِ
ات ِميتة ج ِ
اهلِيَّةَ ،وَم ْن
اعةَ فَ َم َ
اع ِةَ ،وفَ َار َق ا ْجلَ َم َ
َ « oم ْن َخ َر َج م َن الطَّ َ
اتَ ،م َ َ َ
ضب لِعصب ٍة ،أَو ي ْدعُو إِ َل َع ٍ
قَاتَل ََتْ َ ٍ ِ ِ ٍ
صبَة،
ص ُر َع َ
صبَة ،أ َْو يَ ْن ُ
َ
ت َرايَة ع ّميَّة يَغْ َ ُ َ َ َ ْ َ
َ
ِِ
ِ
ض ِرب ب َّرَها وفَ ِ
ِ
اج َرَهاَ ،وَال
فَ ُقت َل ،فَق ْت لَةٌ َجاهليَّةٌَ ،وَم ْن َخ َر َ
ج َعلَى أ َُّم ِيت ،يَ ْ ُ َ َ
ِ ()5
ي تحا َشى ِمن م ْؤِمنِها ،وَال ي ِفي لِ ِذي عه ٍد عه َده ،فَ لَي ِ
ت م ْنهُ»
َس ُ
ََ َ
ْ ُ َ َ َ
س م ِّن َول ْ
َْ َْ ُ ْ َ
ال ََِسعت ح َذيـ َفةَ بن الريم ِ
ِ ِِ
ول:
ان
يَـ ُق ُ
يس ا رخلَروَالِينَّ ،قَ َ ر ُ ُ ر ر َ َ َ
َ oو َع رن أَب إ ردر َ
ول هللاِ
َسأَلُهُ َع ِن الش ِ
َّر َخمَافَةَ أَ رن
َّاس يَ رسأَلُو َن َر ُس َ
َع ِن ا رخلَرِريَ ،وُكنر ُ
ت أر
ّ
َكا َن الن ُ
يُ رد ِرَك ِِن،
ول هللاِ ،إِ ََّن ُكنَّا ِيف ج ِ
اهلِيَّة َو َشّر ،فَ َجاءَ ََن هللاُ ِهبَ َذا ا رخلَرِري ،فَـ َه رل بَـ رع َد
تَ :ي َر ُس َ
فَـ ُق رل ُ
َ
َه َذا ا رخلَرِري َشٌّر؟
ال:
قَ َ

ال « :نَ َع ْم»،
فَـ َق َ
ِ
ك الشِّ
َّر ِم رن َخ رري؟
تَ :ه رل بَـ رع َد ذَل َ
فَـ ُقلر ُ
ال « :نَ َع ْمَ ،وفِ ِيه َد َخ ٌن»،
فَـ َق َ
تَ :وَما َد َخنُهُ؟
قُـ رل ُ

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )4رواه البخاري ( )7054ومسلم ()1849
( )5رواه مسلم ()1848
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ف ِم ْن ُه ْم
« :قَ ْوٌم يَ ْستَ نُّو َن بِغَ ِْري ُسن َِّيتَ ،ويَ ْه ُدو َن بِغَ ِْري َه ْديِي ،تَ ْع ِر ُ

ال
فَـ َق َ
َوتُ ْن ِك ُر»،
ِ
ك ا رخلَرِري ِم رن َشّر؟
تَ :ه رل بَـ رع َد ذَل َ
فَـ ُق رل ُ
ِ
ِ
يها»،
فَـ َق َ
َجابَ ُه ْم إِل َْي َها قَ َذفُوهُ ف َ
َّم َم ْن أ َ
ال « :نَ َع ْمُ ،د َعاةٌ َعلَى أَبْ َواب َج َهن َ
ول هللاِِ ،ص رف ُه رم لَنَا،
تَ :ي َر ُس َ
فَـ ُق رل ُ
ال « :نَعم ،قَوم ِمن ِج ْل َدتِنَا ،وي تَ َكلَّمو َن ِِبَل ِ
ْسنَتِنَا»،
فَـ َق َ
َْ ٌْ ْ
ََ ُ
ِ
قُـ رلت :ي رس َ ِ
ك؟
ول هللا ،فَ َما تَـَرى إِ رن أ رَد َرَك ِِن ذَل َ
ُ َ َُ
ِ
ي َوإِ َم َام ُه ْم»،
فَـ َق َ
ال « :تَ ل َْزُم َمجَ َ
اعةَ ال ُْم ْسل ِم َ
اعةٌ َوَال إِ َم ٌام؟
ت :فَِإ رن َملر تَ ُك رن َهلُرم َمجَ َ
فَـ ُقلر ُ
َص ِل َش َج َرةٍ َح َّّت
ْك ال ِْف َر َق ُكلَّ َهاَ ،ول َْو أَ ْن تَ َع َّ
فَـ َق َ
ال « :فَا ْعتَ ِز ْل تِل َ
ض َعلَى أ ْ
()6
ك»
ت َعلَى ذَلِ َ
ك ال َْم ْو ُ
يُ ْد ِرَك َ
ت َوأَنْ َ
ويف رواية:

ِ ِ
ِ
ِ
قَ َ
سن َِّيتَ ،و َسيَ ُقومُ
ال « :يَ ُكو ُن بَ ْعدي أَئ َّمةٌ َال يَ ْهتَ ُدو َن ِبُ َد َ
ايَ ،وَال يَ ْستَ نُّو َن ب ُ
ال قُلُوب هم قُلُوب َّ ِ
ِ
ي ِيف جثْم ِ
ان إِنْ ٍ
س»،
ُ
الشيَاط ِ ُ َ
في ِه ْم ِر َج ٌ ُ ُ ْ
ول هللاِ ،إِ رن أَدررك ِ
ك؟
َصنَ ُع َي َر ُس َ
قَ َ
ت ذَل َ
تَ :كري َ
رَ ُ
ال :قُـ رل ُ
فأ ر
ِ
اْسَ ْع
ال
قَ َ
ُك ،فَ ْ
ب ظَ ْه ُر َكَ ،وأ ُِخ َذ َمال َ
يع لِ ْْل َِم ِريَ ،وإِ ْن ُ
ض ِر َ
« :تَ ْس َم ُع َوتُط ُ
ِ ()7
َوأَط ْع»

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )6رواه البخاري ( )7084 ،3606ومسلم ()1847
( )7رواه مسلم ()1847
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 وكالم أئمة السلف والعلماء يف القدمي واحلديث يف تقرير هذه املسألة
مشهور،
يف شرح حديث متيم الداري oقال احلافظ ابن رجب احلنبلي
َّص ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ني:
يحةُ ألَئ َّمة الر ُم رسلم َ
«الدين النصيحة» ،-قالَ « :وأ ََّما الن َ
ص َال ِح ِه رم َوُر رش ِد ِه رم َو َع ردهلِِ رم،
 فَ ُح ُّ
ب َ
اجتِ َم ِاع راأل َُّم ِة َعلَري ِه رم،
َ و ُح ُّ
ب ر
َ وَكَر َاهةُ افرِ َرت ِاق راأل َُّم ِة َعلَري ِه رم،
َّديُّن بِطَ ِ
اّللِ َعَّز َو َج َّل،
اع ِة َّ
اعت ِه رم ِيف طَ َ
َ والت َ ُ َ
 والربـ رغ ِ
وج َعلَري ِه رم،
َُ ُ
ض ل َم رن َرأَى ا رخلُُر َ
ِ
ِ
ِ
اّلل َعَّز َو َج َّل»....
اعة َّ
َ و ُح ُّ
ب إِ رعَزا ِزه رم ِيف طَ َ
ِ
 oمث قال ابن رجب َ :وقَ َ
ال أَبُو َع رم ِرو بر ُن َّ
يحةُ
الص َال ِح َ ... :والنَّص َ
ِ ِ ِ ِِ
ني:
ألَئ َّمة الر ُم رسلم َ
ُ م َع َاونـَتُـ ُه رم َعلَى ا رحلَ ِّق،
اعتُـ ُه رم فِ ِيه،
َ وطَ َ
َ وتَ رذكِريُُه رم بِِه،
َ وتَـرنبِ ُيه ُه رم ِيف ِرفرق َولُطرف،
 و ُجمَانَـبةُ الروثُ ِ
وب َعلَري ِه رم،
َ َ ُ
ُّعاءُ َهلُرم ِابلتـ رَّوفِ ِيق
َ والد َ
()8
ِ
ك»
َ و َح ُّ
ث راألَ رغيَا ِر َعلَى ذَل َ

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )8جامع العلوم واحلكم (/222/1ط الرسالة)
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 oوقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني :
ف َّ ِ
الس رلطَ ِ
السلَ ِ
ان،
اّللَ َّ
«فَ َّ
َّع ُام ِل َم َع ُّ
اّللَ ِيف فَـ ره ِم ِمرنـ َه ِج َّ
الصال ِح ِيف التـ َ
وأَ رن َال يـتَّخ َذ ِمن أ ِ
الس رلطَ ِ
ان:
َخطَ ِاء ُّ
ُ َ ر
َ
َ سبِ َيال ِِإل ََث َرةِ الن ِ
َّاس،
 وإِ َىل تَـرن ِف ِري الر ُقلُ ِ
وب َع رن ُوَالَةِ راأل ُُموِر؛
َ

15

فَ َه َذا:
ني الر َم رف َس َدةَ،
َ ع ر َ
 وأحد راألُسس الَِّيت َحت ِ ِ
ني الن ِ
َّاس
صلُ هبَا الرفرتـنَةُ بَـ َّ َ
رُ
ُ َ
َن ِملء الْ ُقلُ ِ
ث َّ
ضى،
وب َعلَى ُوَالَة ْاأل َْم ِر ُْحي ِد ُ
الش َّر َوال ِْف ْت نَةَ َوالْ َف ْو َ
َك َما أ َّ ْ
وَك َذا ملء الْ ُقلُ ِ
ليل ِم ْن َشأ ِْن الْعُلَ َم ِاء،
وب َعلَى الْعُلَ َم ِاء ُْحي ِد َ
ْ
َ
ث التَّ ْق َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الش ِر َيعة الَِّيت َرحيملُونَـ َها
ليل م َن َّ
َوابلرتَّايل التَّـ رق َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
الشرعُ َو راأل رَم ُن؛
اع َّ
أح ٌد أَ رن يـُ َقلّ َل م رن َهريـبَة الرعُلَ َماء َوَهريـبَة ُوَالَة راأل رَم ِر؛ َ
ضَ
فَإذاَ َح َاوَل َ
ِ
اس:
ألَ َّن النَّ َ
 إِ رن تَ َكلَّ َم الرعُلَ َماءُ؛ َملر يَثِ ُقوا بِ َك َالَِم ِه رم،
ِ َّ
مراءُ؛ متَرُرُدوا َعلَى َك َالَِم ِه رم،
َ وإ رن تَ َكل رم راأل َ
اد»(.)9
فس ُ
َو َح َ
ص َل الشَُّّر َوالر َ

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9رسالة "حقوق الراعي والرعية" (/29اخلامتة).
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عدم االفتئات على والة األمور
 ومن الوسائل الشرعية املقررة أيضاً يف التأكيد على حشمة الدولة ،وبقائها
مهابة اجلانب :عدم االفتئات على والة األمور ،ومزاتمتهم فيما هو من

خصائصهم؛ ألن يف االفتئات عليهم:
 إضعاف ملكانتهم،
 وصرف الوجوه عنهم،
وهذا بدوره يضعف قيمة الدولة يف نفوس الرعية ،وينزع هيبتها من القلوب ،مثَّ
حيصل الشر املستطري؛

 ولذلك قاعدة أهل العلم أن :حكم احلاكم يرفع اخلالف،
فلو اعتمد ويل األمر أو من يستمد قوته منه من أهل احلل والعقد قوالً -ولو كان

مرجوحاً ،-يف قضاي املعامالت ،أو ما له تعلق ابلسياسة الشرعية؛ مما يسعه
االجتهاد فإن اختياره يرفع اخلالف،
 وهذا التفات منهم إىل قاعدة الشرع اليت ال تنخرم ،وهو:
 وجوب االجتماع وبذل أسبابه ،وحرمة االفرتاق ،وحسم ذرائعه،
(ت684 :هـ)-:وهو يتحدث عن املصاحل العليا والعامة-
 oقال القرايف
فيقول:
ِ
ط الرم ِ
ط إَِّال بعظمة األَئِ ِ
مة ِيف نَـ رف ِ
الر ِعيَّ ِة َوَم َىت
ضبِ ُ
س َّ
ب َوَال تَـرن َ
«َ
ضرب ُ َ َ
صال ِح الر َع َّامة َواج ٌ
ِ
ِ
ِ
صلَ َحةُ»(.)1
ر
اختُلف َعلَري ِه رم أ رَو أُهينُوا تَـ َع َّذ َرت الر َم ر

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الذخرية للقرايف (.)234 /13
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 oوذكر أيضاً :الفرق بي ما يكون من تصرفات احلاكم فتيا جيوز املخالفة
فيها ،وبي ما يكون حكما ال جيوز املخالفة فيها ،فذكر من الفتيا اليت جيوز أن
خيالف فيها اإلمام :إقامة اجلمعة بغري إذن اإلمام ،فيجوز أن تقام ولو بدون إذن
اإلمام ،مث قال بعدها:
ِ
ص َورةُ الر َم َشاقَِّةَ ،و َخ رر ُق أُبـَّ َه ِة الر ِوَاليَِةَ ،وإِظر َه ُار الرعِنَ ِاد
« َّإال أَ رن يَ ُكو َن ِيف ذَل َ
ك ُ
ِ
ِ
ِ
ك»(.)2
َج ِل ذَل َ
َوالر ُم َخالََفة فَـتُ رمنَ ُع إقَ َامتُـ َها بِغَ رِري أ رَم ِرهِ أل ر
يف موضع آخر:
وقال
« ِمن الربِ َد ِع مرن ُدوب إلَي ِه ،وهو ما تَـنَاولَرته قَـو ِ
اع ُد النَّ رد ِ
الش ِر َيع ِة:
ب َوأ َِدلَّتُهُ ِم رن َّ
ر
َ ٌ ر َ َُ َ َ ُ َ
يح وإِقَام ِة صوِر راألَئِ َّم ِة والر ُقضاةِ ووَالةِ راألُموِر علَى ِخ َال ِ
َك َ ِ ِ
ف َما َكا َن
ُ َ
َ َ َُ
ص َالة التـََّراو ِ َ َ ُ َ
َن الرم ِ
ِ
ِ
الص َحابَِة بِسبَ ِ
ص ُل َّإال بِ َعظَ َم ِة
َعلَري ِه أ رَم ُر َّ
صال َح َوالر َم َقاص َد الش رَّرعيَّةَ َال َرحت ُ
ب أ َّ َ َ
َ
الصحاب ِة معظَم تَـع ِظ ِ
وس الن ِ
الر ُوَالةِ ِيف نـُ ُف ِ
يم ِه رم َّإَّنَا ُه َو
َّاس ِيف َزَم ِن َّ َ َ ُ ر ُ ر
َّاسَ ،وَكا َن الن ُ
ِابل ِّدي ِن وسابِ ِق ا رهلِجرةِ ُمثَّ اخت َّل النِّظَام وذَه ِ
آخ ُر َال
ك الر َق رر ُن َو َح َد َ
ب ذَل َ
رَ
ث قَـ ررٌن َ
ََ
ُ َ َ َ
رَ
لصوِر فَـيـتَـع َّ ِ
ِ
صالِ ُحَ ،وقَ رد َكا َن عُ َم ُر
يم ُّ
يـُ َعظّ ُمو َن َّإال ِاب ُّ َ َ َ ُ
ص َل الر َم َ
الص َوِر َح َّىت َرحت ُ
ني تَـ رفخ ُ
أير ُكل خبـز الشَّعِ ِري والر ِملرح ويـ رف ِر ِ ِ ِ ِ ِ
ف َشاة ُكلَّ يَـ روم لِعِرل ِم ِه ِِب َّ
َن ا رحلَالَةَ الَِّيت
ص َ
ض ل َعامله ن ر
َ َ ََ ُ
َ ُ ُر َ
وس الن ِ
ُه َو َعلَريـ َها لَ رو َع ِملَ َها َغريـ ُرهُ َهلَا َن ِيف نـُ ُف ِ
اس ُروا َعلَري ِه
َّاسَ ،وَملر َرحي َِرتُموهُ َوَجتَ َ
ِِ ِ ِ ِ ()3
ِ
ُخَرى حل رفظ النّظَام»
اج َإىل أَ رن يَ َ
ص َورة أ ر
ِابلر ُم َخالََفة فَ ر
ض َع َغريـَرهُ ِيف ُ
احتَ َ
 ولذلك َّ
فإن االفتئات على ويل األمر ينتج عنه:
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )2الفروق للقرايف = أنوار الربوق يف أنواء الفروق ()49 /4
( )3الفروق للقرايف = أنوار الربوق يف أنواء الفروق ()203/4
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 سقوط اهليبة،
 وزوال احلشمة،
 وجترؤ الدمهاء،
 وحتفز الغوغاء.
 ولذلك كان اخللفاء يراعون هذه األمور ،ويضبطوهنا ملصلحة مجهور الناس،
وهو من هو يف نشر العلم ،وحمبة أهله،فهذا « ُم َعا ِويَةُ بر ُن أَِب ُس رفيَا َن
ِ
ُخِ َرب ِِب َّ
ص
َن قَ ًّ
اصا يَـ ُق ُّ
ويف احللم حىت أصبح مضرب املثل يف ذلك ،-لَ َّما قَد َم َم َّكةَ أ ر
َعلَى أ رَه ِل َم َّكةَ َم روًىل لِبَِِن خمَرُزوم.
فَـ َق َ ِ
ص ِ
الَ :ال!!
ص؟ قَ َ
فَأ رَر َس َل إِلَري ِه ُم َعا ِويَةُ
ال :أُم رر َ
ت ِابلر َق َ
ص بِغَ رِري إِ رذن؟
ال
فَـ َق َ
ك َعلَى أَ رن تَـ ُق َّ
 :فَ َما َمحَلَ َ
اّللُ.
قَ َ
ال :نَـرن ُش ُر ِعلر ًما َعلَّ َمنَاهُ َّ
ِِ
ك طَابًِقا»(.)4
ال
فَـ َق َ
ت ِمرن َ
ت إِلَري َ
ك قَـرب َل َمَّرِت َهذه لََقطَ رع ُ
َّم ُ
 :لَ رو ُكرن ُ
ت تَـ َقد ر
 كل ذلك:
 حسماً ملادة الفوضى والعبثية يف استهداف عقائد وعقول الناس،
 ومحاية هلم من أن يكون هنباً للخرافات والبدع واألوهام واالحنرافات،
 وضرورة تصدر أهل العلم واحلكمة والعقل لتوجيه الناس؛
لضمان بقاء الناس يف دائرة األمان إبذن هللا تبارك وتعال.
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )4أخرجه ابن أيب عاصم يف املذكر والتذكري ( )15والطربربا يف املعمربم الكبربري ()884
واحلاكم يف املستدرك ( )443وغريهم.
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اجتناب سب الوالة ،ونوابهم
 ومن الوسائل الشرعية املقررة أيضاً يف التأكيد على ضرورة احملافظة على هيبة
الدولة وحشمتها:
 اجتناب سب الوالة ،ونواِبم،

 وترك انتقادهم عند العامة واخلاصة،
 أو تعيريهم وانتقاصهم،

 أو اجملاهرة بنصيحتهم واإلنكار عليهم،

 أو التشهري ِبخطائهم،
فإن هذا مما يضعف طاعتهم ،ويوهن قيمتهم ،وجيعل الناس ينفضون من حوهلم،
 oقال ابن مسكويه (ت421:هـ):
اص امللك ممن يقدح فيهم وتذكر مساويهم ،قلّت اهليبة يف
«وإذا كان خو ّ
()1

النفوس»
 وإذا وصل األمر إىل هذه املرحلة ،فإن هذا مؤذن بذهاب األمن .وإذا ذهب
األمن:
 حلت الفوضى،
 ونزلت ابلناس صواعق اهلالك؛

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر :جتارب األمم وتعاقب اهلمم ()225 /7
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 ولذلك كان السلف الصاحل حيذرون من إهانة والة األمور أو نواهبم والتعرض
هلم ابلثلب،

 وهذا ال يعِن عدم نصحهم ،بل كانت نصيحتهم هلم سرا ال عالنية،
استجابة ألمر رسول هللا
ِ
ت ِمرنـ َِرب ابر ِن
ت َم َع أَِب بَ ركَرَة
ي ،قَ َ
َرحت َ
الُ :كرن ُ
فَـ َع رن ِزَيد بر ِن ُك َسريب َ
الع َد ِو ِّ
ال أَبو بِ َالل :انرظُروا إِ َىل أ َِم ِريََن يـ رلب ِ
ِِ
ِ
اب
اب ِرقَ ٌ
ب َو َعلَريه ثيَ ٌ
س ثيَ َ
اق ،فَـ َق َ ُ
َعامر َوُه َو َخيرطُ ُ
ُ
ََ ُ
اّللِ
 :اس ُك ِ
ال ُف َّس ِ
ولَ « :م ْن
يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
اق ،فَـ َق َ
ول َّ
ال أَبُو بَ ركَرةَ
ر ر
ت ََس رع ُ
()2
أَها َن س ْلطَا َن َِّ
اّلل ِيف األ َْر ِ
ض أ ََهانَهُ َّ
اّللُ»
َ ُ
ال:
ويف السنة البن أب عاصم َع ِن ابر ِن َح رلبَسَ ،ع رن ُم َعا ِويَةَ بر ِن أَِب ُس رفيَا َن
قَ َ
إِ َىل َّ ِ ِ
ب ِم رن أ رَه ِل الرعَِر ِاق ،فَـ َقالُواَ :ي أ ََاب َذ ّر،
لَ َّما َخَر َج أَبُو َذ ّر
الربَ َذة ،لَقيَهُ َررك ٌ
ِ
ك ِرج ٌ ِ
ك ،فَ ر ِ ِ ِ
الَ :م ره ًال َم ره ًال َي
ت .قَ َ
صنِ َع بِ َ
ال َما شرئ َ
قَ رد بَـلَغَنَا الَّذي ُ
اعق رد ل َواءً َأيرت َ َ
اّللِ
ِ
أ رَهل رِ
ولَ « :سيَ ُكو ُن بَ ْع ِدي ُس ْلطَا ٌن
يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول َّ
اإل رس َالِم ،فَِإِّين ََس رع ُ
َ
ِ
فَأ ِ
ِ
َع ُّزوهَُ .م ِن الْتَ َمس ذُلَّهُ ثَغَ َر ثُغْ َرة ِيف ِْ
اإل ْس َالِمَ ،وَملْ يُ ْقبَ ْل م ْنهُ تَ ْوبَةٌ َح َّّت يُعي َد َها
َ
ت»
َك َما َكانَ ْ
 ولقد كان الفاروق عمر
الشرعية،-
()3

-وهو أشهر من قعد لقضاي السياسة

يؤكد كثريا على ضرورة االهتمام ِبيبة الدولة ،وعلى قوة ويل األمر،
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )2أخرجه الرتمذي ( )2224وقال :هذا حديث حسن غريب.
( )3أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة (.)1079
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:
 oفمما كان يقوله
« َال يَـرنـبَغِي أَ رن يَلِي َه َذا راأل رَمَر  -يَـ رع ِِن أ رَمَر الن ِ
َّاس  ،-إَِّال َر ُج ٌل فِ ِيه أ رَربَ ُع ِخ َالل:
َ
ِ
ض رعف،
ني ِيف َغ رِري َ
 -1اللّ ُ
الش َّدةُ ِيف َغ رِري عُرنف،
َ -2و ِّ
 -3و رِ
اك ِيف َغ رِري ُُبرل،
اإل رم َس ُ
َ
احةُ ِيف َغ رِري َسَرف،
َ -4و َّ
الس َم َ
()4
اح َدةٌ ِمرنـه َّن فَس َد ِ
فَِإ رن س َقطَت و ِ
ث»
ت الث ََّال ُ
َ ر َ
ُ َ
حني وجهه إىل
 ،ألب موسى األشعري
 oوجاء يف وصيته
البصرة:
صا،
وسى إِ َّي َك َو َّ
الع َ
الس رو َطَ ،و َ
« َي أ ََاب ُم َ
ض رعفَ [ ،وَال تَ ُك رن َو ِاهنًا]،
اجتَنِربـ ُه َما َح َّىت يـُ َق َ
ني ِيف َغ رِري َ
ال :لَِّ ٌ
ر
()5
الَ :ش ِدي ٌد ِيف َغ رِري عُرنف»
استَـ رع ِم رل ُه َما َح َّىت يـُ َق َ
َو ر
من اهليبة ما هو مشهور ومذكور !!
 oولقد كانت لعمر
حىت إن طالب احلاجة أيتيه ليكلمه يف حاجته ،فما يقدر على ذلك من هيبته،
الر رمحَ ِن بر ُن
اجتَ َم َع َعلِ ٌّي َوعُثر َما ُن َوطَرل َحةُ َو ُّ
الزبَـريـ ُر َو َعرب ُد َّ
فريجع ومل يقض حاجته" ،ف ر
 ،فَـ َقالُوا:
َع روف َو َس رع ٌد
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )4أخرجه عبد الرزاق الصنعاين يف املصـنف (/8

( ،)879 /3وابن عساكر يف اتريخ دمشق (/44
( )5أخرجه وكيع يف أخبار القضاة (/1

.)285

 ،)299وابن شرببة يف ترباري املدينربة

.)438
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ِ
ِِ
الر رمح ِن ،لَو َكلَّم ِ
ني لِلن ِ
اج ِة
َّاس  ،فَِإنَّهُ َأيرِت َّ
ت أَم َري الر ُم رؤمن َ
َي َعرب َد َّ َ ر ر َ
ب ا رحلَ َ
الر ُج ُل طَال ُ
ِ
اجة َح َّىت يـَ ررِج َع َوَملر يَـ رق ِ
اجتَهُ.
ك أَ رن يُ َكلّ َم َ
فَـتَ رمنَـعُهُ َهريـبَـتُ َ
ض َح َ
ك ِيف َح َ
َّ ()6
فَ َد َخ َل َعلَري ِه فَ َكل َمهُ"
وألجل هذا بلغت دولته ما بلغت شأواً كبرياً...
وضربت الدولة اإلسالمية يف عهده األقاصي القصية من األرض تنشر النور واخلري،
:
 oولقد كان
 يشجع كل من يعني على بقاء هيبة الدولة قوية،
 وحشمة ويل األمر عالية يف نفوس الناس،
َّام ،تَـلَقَّاهُ ُم َعا ِويَةُ ِيف َم روكِب َع ِظريمَ ،وَهريـئَة،
َولَ َّما قَ ِد َم
الش َ
ال :أَنرت ِ
ِ
احب املوكِ ِ
الع ِظري ِم؟
ب َ
فَـلَ َّما َد ََن مرنهُ ،قَ َ َ َ
ص ُ َر
قَا َل :نَـ َع رم.
ال :مع ما بـلَغَِِن عرنك ِمن طُوِل وقُـو ِ
ف َذ ِوي احلاج ِ
ك؟
ات بِبَابِ َ
ََ
قَ َ َ َ َ َ َ َ ر ر ُ ر
ال :نَـ َع رم.
قَ َ
قَ َ ِ
ِ
ك؟
الَ :وملَ تَـ رف َعلُ ذَل َ
ِ
ِ ِ
ِ
الس رلطَ ِ
ِ
ان َما
قَ َ
ب أَ رن نُظر ِهَر ِم رن ِعِّز ُّ
س َ
الع ُد ِّو هبَا َكثريـٌر ،فَـيَج ُ
الَ :رحن ُن ِب رَرض َج َواسري ُ
ِ
ت.
يـُررهبُـ ُهم ،فَِإ رن نَـ َهريـتَِِن ،انرـتَـ َهري ُ
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )6أخرجه ابن سعد يف الطبقات (- )268 /3وعنه البالذري يف األنساب (-)340/10
وابن شبة يف تاري املدينة البن شرببة ( ،)681 /2والبغربوي يف حربديث مصربعب الربببريي
(ص )108 :وابن عساكر يف التاري (.)269/44
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ك َع رن َشيء إِالَّ تَـرركتَِِن ِيف ِمثر ِل رو ِاج ِ
الض ِر ِس ،لَئِ رن َكا َن
ب َّ
قَ َ
َسأَلُ َ
الَ :ي ُم َعا ِويَةُ! َما أ ر
ََ
َ
ر
ِ
ي أَ ِريربَ ،وإِ رن َكا َن َاب ِطالً ،فَِإنَّهُ َخلُ رد َعةُ أ َِديرب.
َما قـُ رل َ
ت َح ّقاً ،إنَّهُ لََرأر ُ
ال :فَ ُم ررِين.
قَ َ
اك.
قَ َ
آم ُرَكَ ،والَ أَنرـ َه َ
ال :الَ ُ
ِ
ِِ
ِ
ص َد َر َع َّما أ رَوَرردتَهُ.
فَقري َلَ :ي أَمريـَر املُرؤمن ر َ
ني! َما أ ر
َح َس َن َما َ
()7
الِ :حلس ِن م ِ
ِِ
َّمنَاهُ.
قَ َ ُ ر َ َ
َّمنَاهُ َما َجش ر
صاد ِرهِ َوَم َوا ِرده َجش ر
يف
مل خيالف سياسة عمر
 واخلليفة الراشد ذو النورين عثمان
شيء سوى يف اللني للرعية،
 مما جرأ عليه السفهاء ،وآل األمر إىل قتله- ،وهو اإلمام التقي الورع،-
 oذكر الطربي يف التاريخ:
ِ
َّ
ال :أ ََّما بَـ رع ُد:
س َعلَى الر ِمرنـ َِرب ،فَـ َق َ
«أَن عُثر َما َن َخر َج َعلَى النَّاس فَ َجلَ َ
ِ
ِ
اهةً،
فَِإ َّن ل ُك ِّل َش ريء آفَّةَ ،ول ُك ِّل أ رَمر َع َ
ِِ ِ
اهةَ َه ِذهِ النِّ رع َم ِةَ ،عيَّابُو َن طَعَّانُو َن،
َوإِ َّن آفَّةَ َهذه األ َُّمةَ ،و َع َ
يَـ ُرونَ ُك رم َما ُِحتبُّو َن َويُ ِسُّرو َن َما تَ ركَرُهو َن ،يَـ ُقولُو َن لَ ُك رم َوتَـ ُقولُو َن،
ِ
ال النـ ِ
يد،
َح ُّ
ب َم َوا ِرِد َها إِلَريـ َها الربَعِ ُ
أ رَمثَ ُ َ
َّعام يَـرتـبَـعُو َن أ ََّوَل ََنعق ،أ َ
صا َوال يَِرُدو َن إِال َعكًِرا،
ال يَ رشَربُو َن إِال نَـغَ ً
ِ
وم َهلُم رائِ ٌد ،وقَ رد أ رَعيَـرتـ ُهم األ ُُمور ،وتَـ َع َّذر ر ِ
ب
ُ ُ َ َ
ال يَـ ُق ُ ر َ َ
ت َعلَريه ُم الر َم َكاس ُ
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )7أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب "حلم معاوية" ( )2ومن طريقه ابن عساكر يف الترباري
(.)112/59
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اّللِ ِعربـتُم َعلَ َّي ِِبَا أَقرـررُرمت البر ِن ا رخلَطَّ ِ
اب ِبِِثرلِ ِه،
َر
أَال فَـ َق رد َو َّ ر
ِ ِِ ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
َحبَـربـتُ رم
َولَكنَّهَُ :وطئَ ُك رم بِ ِر رجلهَ ،و َ
ضَربَ ُك رم بِيَدهَ ،وقَ َم َع ُك رم بِل َسانه ،فَدنرـتُ رم لَهُ َعلَى َما أ ر
أ رَو َك ِررهتُ رم،
ولِرنت لَ ُكم ،وأَوطَأرت لَ ُكم َكتِ ِفي ،وَك َّف رف ِ ِ
اجتَـَرأرُرمت َعلَ َّي
َ ُ
ت يَدي َول َس ِاين َعرن ُك رم ،فَ ر
َ ُ ر َر ُ ر
()8

ا.هـ
والته يف أمر الفتنة واجرتاء السفهاء عليه،
 وملا استشار
:
 oقال له داهية العرب ،عمرو بن العاص
ِ
،
صنَ ُع عُ َم ُر
أ ََرى أَنَّ َ
اخري َ
ك قَ رد لرن َ
ت َعرنـ ُه رمَ ،وِزردتَـ ُه رم َعلَى َما َكا َن يَ ر
ت هلم ،وتَـَر َ
احبـيك ،فَـت رشت َّد ِيف مو ِض ِع ِ ِ ِ
فَأَرى أَ رن تَـ رلزم طَ ِري َقةَ ِ
ني ِيف َمو ِض ِع اللِّ ِ
ني
ّ
َ
ََ
الشدَّةَ ،وتَل َ ر
ص َر َ َ َ َ ر
َ
الش َّدةَ تَـرنـبغِي لِمن ال أيرلُو النَّاس شًّرا ،واللِّ ِ
ِ ِ
ُّص ِحَ ،وقَ رد
ني ل َم رن َخيرلُ ُ
َ َ َ ُ
َّاس ِابلن ر
إ َّن ّ َ َ ر َ
ف الن َ
ِ ِ
ني»(.)9
فَـَر رشتَـ ُه َما َمج ًيعا اللّ َ
 ولذلك َّ
فإن املتأمل يف النصوص الشرعية مستصحباً السوابق التارخيية

واألحداث املعاشة واملعاصرة جيد أن :احملافظة على هيبة الدولة تعد ضرورة ،ومن
أهم ما ينبغي السعي إليه ،واالعتناء بهَّ ،
وأن على اجلميع أن يبذلوا الوسائل يف

َتقيق هذا املقصد؛ ألهنا يف هناية املطاف هي سفينتهم.

أدام اهلل على بالدنا وبالد املسلمني األمن واألمان،
وكفانا شر الفنت ما ظهر منها وما بطن.

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )8انظر :تاري الطربي " تاري الرسل وامللوك" ()338 /4
( )9انظر :تاري الطربي " تاري الرسل وامللوك" ()342 /4
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