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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:  احلمد هلل
 رهتا الشريعة اإلسالمية: إنَّ من أهم املصاحل اليت قر ف 

 احملافظة على هيبة الدولة،  

 أو يذهب شوكتها،  ،وحسم كل ما من شأنه أن يضعف قوهتا 

  تتحقق معها مصاحل الدين ضرورة وقد نظرت الشريعة إىل هذا األمر على أنه
 :اجلانبمهابَة  والدنيا؛ ألنَّ بقاء الدولة

  ،يوفر للناس االستقرار يف معايشهم 
  على ضرورات بقائهم، وحيافظون 

  وشر مستطري، من:  فإن هذا ُمْؤِذٌن بفساد عريضوابفتقاد الدولة هليبتها 
o  ،تعطل احلدود 
o  ،وجنوم الفنت 
o  ،وتشرذم الناس 
o  ،واضطراب األحوال 
o  ،وهناك ترخص الدماء 
o  ،وتنهب األموال 
o  ،وتربز العصبيات 
o  ،وتعلو النعرات 
o  ،ويتجرأ العدو 
o خوفاً،  ويُبدل الناس بعد األمن 

 مقدمة
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 ة وعربة ملن ألقى السمع وهو ويف استشهاد التاريخ واستنطاق الواقع عظ
 !! شهيد
 ولذلك تضافرت وتكاثرت النصوص يف الكتاب والسنة تصرحياً وتلوحياً على: 

 وجوب احملافظة على هذه املصلحة،  
 وإبقائها، ،وتقويتها 
  !!وقطع كل الذرائع اليت تفضي إىل اإلخالل هبا 

 رب األمثلة اليت تؤكد على قيمة الدولة وضرورة بقائها مهابة حمرتمة ولعل من أق
 ، ما يتعلق بقضية احلدودعند مجهور الناس 

 فإن إقامتها مناط ابلدولة، من:
وغريها من  ،ورجم الزاين احملصن، وجلد الداعرقتل القاتل، وقطع يد اللص اخلاتل، 

  احلدود والتعزيرات املعلومة؛
 ألن إقامتها حيتاج إىل قوة،  ؛وأفرادهم توليهافليس آلحاد الناس 

 الذين جعلهم هللا فيصالً بني احلالل واحلرام،  والة األموروهذه موجودة يف جانب 
 ولو ترك األمر لكل أحد: 
o  ،ألصبحت األرض رجراجة 
o  ،والبالد متكفئة 
o  ،والدماء رخيصة 
o  ،ولتسلط القوي على الضعيف 
o  .وخلربت األوطان، وحل الدمار 
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 وألجل ما سبق: 
فقد نص الفقهاء أنَّ الواجب على ويل األمر أن يويل القضاء واملظامل  

 ، أصحاب اهليبة واحلشمة والقوة، وذلك ألجل مصلحة جمموع األمة
o  ال بد يف متويل والية املظاملهـ( 450)ت:املاوردي أبو احلسن قال : 
َبةِ  َعِظيمَ  اأْلَْمِر، ََنِفذَ  اْلَقْدِر، َجِليلَ  َيُكونَ  َأنْ »  (1)«اهْلَي ْ
o  يف اهليبة: وقال 

 َغَضبه خيف ملن ِإالَّ  يكون اَل  َوَذِلكَ  السلطنة وأس اْلملك قَاِعَدةإهنا » 
 .(2)«سطوته وخشيت
  حمشومة املقدار يف نفوس  ،بل إن الدعوة إىل جعل الدولة مهابة اجلانب

 :الرعية

  ،أمر معروف يف مجيع امللل 
 واخر واأُلول، وُمتعارٌف عليه يف األ 

o يف جتارب األمم:  هـ(421)ت: قال ابن مسكويه 

 :ومن حسن سياسة امللوك أن جيعلوا خاّصتهم»
   كّل مهّذب األفعال،  
 حممود اخلصال،  
 موصوفاً ابخلري والعقل،  
 معروفاً ابلصالح والعدل،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 (130) السلطانية انظر: األحكام( 1)

 (79: ص) امللك أخالق يف الظفر وتعجيل النظر تسهيلانظر: ( 2)
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 ، فإّن امللك ال ختالطه العاّمة وال أكثر اجلند، وإّّنا يرون خواّصه
 :نتفإن كا

 طرائقهم سديدة،  
  وأفعاهلم رشيدة؛ 

  (3)«عظمت هيبة امللك يف نفس من يبعد عنه الستقامة طريقة من يقرب منه
بل إنَّ 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 

 امللك الراسخة، قاعدة 
o  بـَيريت قال  هـ(:843)ت: حممود اخَلرير
َبِغي »  :والوزراء للسالطني َويـَنـر
 يِف  هللا َخليَفة السُّلرطَان أِلَن عادلني، السياسة َمعَ  ويكونوا السياسة، يهملوا َأال 

  أرضه،

 َخاُفوا َعنهُ  بَعيدا َكانُوا  ِإذا َأو الّرعية رَأَْتهُ  ِإذا ِبَْيثُ  هيبته تكون َأن جيب 
  ،ِمْنهُ 

 َبة، َوأمت سياسة، أوىف يكون أَن جيب الزََّمان َهَذا وسلطان  َهَذا أََنس أِلَن َهيـر
  واألشقياء، السَُّفَهاء زَمان َهَذا َزَمانَنا فَِإن كاملتقدمني،  لَيرُسوا الزََّمان

 سياسة ِذي غري َكانَ   أَو َضِعيفا، بَينهم- اِبّللَّ  َوالرِعَياذ- السُّلرطَان َكانَ   َوِإذا 
 :يكون َذِلك َأن شكّ  َفاَل  وهيبة،

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 (224/ 7جتارب األمم وتعاقب اهلمم )انظر: ( 3)
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 الرِباَلد، خراب َسَبب  

 َلل َوَأن نـرَيا، الّدين على يعود اخلر   َوالدُّ

 خطر، النَّاس أعني يف  السُّلرطَان لَذِلك يكن َومل  

  َكاَلمه،  يسمُعونَ  َواَل  

  أمره، يطيعون َواَل  

 لق َويكون  .(1)«ساخطني َعَليرهِ  اخلر
o هـ(709)ت:  الطقطقي ابن ،اويؤكد هذ: 
، فذكر منها: -حينما ذكر جمموعة من اآلداب اليت ينبغي أن تكون يف امللك-

 :وهبا »، وقال:اهليبة
  اململكة، نظام حيفظ  
 الرعّية أطماع من وحيرس . 

 :والناموس اهليبة إقامة يف يبالغون امللوك كان  وقد
o والنمور، والفيلة األسود ابرتباط حىت  
o والقصع، والّدابب النفري، كبوق  الكبار لبوقاتا وبضرب  
o رءوسهم على األلوية وخفق الّسناجق ورفع . 

 .(2)«اململكة َنموس وإلقامة الرعية، صدور يف اهليبة إلثبات ذلك كلّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 (224: ص) انظر: الدرة الغراء يف نصيحة السالطني والقضاة واألمراء( 1)

 (29: ص) اإلسالمية والدول السلطانية اآلداب يف الفخريانظر: ( 2)
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  ولذلك من أعظم الوسائل الشرعية املقررة يف احملافظة على مقصود الشرع

 :ويف التأكيد على هيبة الدولة وحشمتها ه
  ،وجوب طاعة والة األمور يف غري معصية هللا 
  ،وتعظيمهم يف النفوس 
  ،ومجع القلوب عليهم 
  ،واحلذر من معصيتهم واالختالف عليهم 

 وإذهاب حشمتهم من املفاسد  ،وإضعاف هيبتهم ،فإن يف االختالف عليهم
 وال تضبطه أقالم الكتاب،  ،ما ال يدخل حتت احلساب

  وقد أمجع أهل متحدة يف أتكيد هذا األصل، ونصوص الوحيني الشريفني
وأدخلوا هذه  ،السنة واجلماعة على وجوب طاعة األئمة يف غري معصية هللا

املسألة يف مصنفات االعتقاد، كما فعل اإلمام أمحد، واآلجري، والصابوين، 
 وخطورة خمالفتها،  ،والطحاوي... وغريهم من أئمة اإلسالم، مما يدل على أمهيتها

 ق هيبة الدولة، وأيمن الناس على دمائهم قوالة األمور واحرتامهم تتح وبطاعة
 وأعراضهم وأمواهلم. 

o اإلسالم ابن تيمية  يقول شيخ : 
ُهورُ  َكانَ   َوهِلََذا» َهبِ  ِمنر  الرَمشر لِ  َمذر ُُروجَ  يـََرورنَ  اَل  أَنَـُّهمر  السُّنَّةِ  أَهر َئِمَّةِ  َعَلى اخلر  األر

ََحاِديثُ  َذِلكَ  َعَلى َدلَّتر  َكَما  ظُْلمٌ  ِفيِهمْ  َكانَ   َوِإنْ  اِبلسَّيرفِ  َوِقَتاهَلُمر   الصَِّحيَحةُ  األر
َتِفيَضةُ  َنةِ  اْلِقَتالِ  يف  اْلَفَسادَ  أِلَنَّ  : النَِّبِّ  َعنِ  الرُمسر  اْلَفَسادِ  ِمنَ  َأْعَظمُ  َواْلِفت ْ

 والة األمر لطاعة والالسمع هيبة الدولة يف 
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َنة   َواَل  ِقَتال   ِبُدونِ  ِبظُْلِمِهمْ  احْلَاِصلِ   أَدرََنمُهَا اِبلرِتزَامِ  الرَفَساَديرنِ  أَعرَظمُ  َفعُ يُدر  َفاَل  ِفتـر
 :َوَلَعلَّهُ 

 ِمنَ  ُخُروِجَها يف  وََكانَ  ِإالَّ  ُسْلطَاٍن، ِذي َعَلى َخَرَجتْ  طَائَِفة   يَ ْعِرفُ  َيَكادُ  اَل 
 (1)«َأزَالَْتهُ  الَِّذي اْلَفَسادِ  ِمنَ  َأْعَظمُ  ُهوَ  َما اْلَفَسادِ 
 م يف الكتاب والسنة كثرية،واألدلة على وجوب طاعته 
o  قال تعاىل : 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       چ 

(2)چحب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث
 

o  ََعنر و ،  : قَالَ  ََنِفع 

َرَّةِ  أَمررِ  ِمنر  َكانَ   ِحنيَ  ُمِطيع   برنِ  هللاِ  َعبردِ  ِإىَل   ُعَمرَ  برنُ  هللاِ  َعبردُ  َجاءَ   احلر
  ُمَعاِويََة، برنِ  يَزِيدَ  َزَمنَ  َكاَن،  َما

  ِوَساَدًة، الرَّمحرَنِ  َعبردِ  أِلَِب  اطرَرُحوا: فـََقالَ 
ِلَس، آِتكَ  ملَر  ِإيّنِ : فـََقالَ   : يـَُقولُهُ   هللاِ  َرُسولَ  َسَِعرتُ  َحِديثًا أِلَُحدَِّثكَ  أَتـَيـرُتكَ  أِلَجر

 : يـَُقولُ   هللاِ  َرُسولَ  َسَِعرتُ 
ا َخَلعَ  َمنْ »  يف  َولَْيسَ  َماتَ  َوَمنْ  َلُه، ُحجَّةَ  اَل  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  هللاَ  َلِقيَ  طَاَعٍة، ِمنْ  َيد 

َعٌة، ُعُنِقهِ   (3)«َجاِهِليَّة   ِميَتة   َماتَ  بَ ي ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 .(391/ 3) النبوية السنة منهاج( 1)

 (59سورة النساء: )( 2)

 (1851رواه مسلم )( 3)
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o  َقَالَ   هللاِ  َرُسولِ  َعنر   َعبَّاس   ابرنِ  َعنِ و : 

 ِمنَ  َخَرجَ  النَّاسِ  ِمنَ  َأَحدٌ  لَْيسَ  فَِإنَّهُ  َعَلْيِه، فَ ْلَيْصِبْ  ئ ا،َشي ْ  َأِمريِهِ  ِمنْ  َكرِهَ   َمنْ »
ر ا، السُّْلطَانِ   (4)«َجاِهِليَّة   ِميَتة   َماتَ  ِإالَّ  َعَلْيِه، َفَماتَ  ِشب ْ

o  َقَالَ  أَنَّهُ   النَِّبِّ  َعنِ   ُهرَيـررَةَ  َأِب  َعنر و : 

o « َْوَمنْ  َجاِهِليَّة ، ِميَتة   َماتَ  َفَماَت، اجْلََماَعةَ  َوفَاَرقَ  الطَّاَعِة، ِمنَ  َخَرجَ  َمن 
يَّةٍ  رَايَةٍ  ََتْتَ  قَاَتلَ   َعَصَبة ، يَ ْنُصرُ  َأوْ  َعَصَبٍة، ِإَل  َيْدُعو َأوْ  ِلَعَصَبٍة، يَ ْغَضبُ  ِعمِّ

َلةٌ  فَ ُقِتَل،  َواَل  َرَها،َوفَاجِ  بَ رََّها َيْضِربُ  أُمَّيِت، َعَلى َخَرجَ  َوَمنْ  َجاِهِليٌَّة، َفِقت ْ
 (5)«ِمْنهُ  َوَلْستُ  ِمنِّ  فَ َلْيسَ  َعْهَدُه، َعْهدٍ  ِلِذي يَِفي َواَل  ُمْؤِمِنَها، ِمنْ  يَ َتَحاَشى

o  ََوراَلينَّ، ِإدررِيسَ  َأِب َعنر و  :يـَُقولُ   الرَيَمانِ  برنَ  ُحَذيـرَفةَ  َسَِعرتُ  قَالَ  اخلر
أَُلونَ  النَّاسُ  َكانَ    ريرِ،ا َعنِ   هللاِ  َرُسولَ  َيسر أَلُهُ  وَُكنرتُ  خلَر  أَنر  خَمَاَفةَ  الشَّرِّ  َعنِ  َأسر

رَِكِِن،   يُدر
ريرِ، هِبََذا هللاُ  َفَجاَءَنَ  َوَشرّ ، َجاِهِليَّة   يف  ُكنَّا  ِإَنَّ  هللِا، َرُسولَ  يَ : فـَُقلرتُ   بـَعردَ  فـََهلر  اخلَر

ريرِ  َهَذا   َشرٌّ؟ اخلَر
  ،«نَ َعمْ : » َقالَ فَـ 

 َخرير ؟ ِمنر  الشَّرِّ  َذِلكَ  دَ بـَعر  َهلر : فـَُقلرتُ 
  ،«َدَخنٌ  َوِفيهِ  نَ َعْم،: » َقالَ فَـ  

  َدَخُنُه؟ َوَما: قـُلرتُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ( 1849( ومسلم )7054رواه البخاري )( 4)

 ( 1848رواه مسلم )( 5)
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ُهمْ  تَ ْعِرفُ  َهْدِيي، بَِغرْيِ  َويَ ْهُدونَ  ُسنَّيِت، ِبَغرْيِ  َيْستَ نُّونَ  قَ ْومٌ : » َقالَ فَـ   ِمن ْ
  ،«َوتُ ْنِكرُ 
ريرِ  َذِلكَ  بـَعردَ  َهلر : فـَُقلرتُ    رّ ؟شَ  ِمنر  اخلَر

َها َأَجابَ ُهمْ  َمنْ  َجَهنَّمَ  أَبْ َوابِ  َعَلى ُدَعاةٌ  نَ َعْم،: » َقالَ فَـ    ،«ِفيَها َقَذُفوهُ  ِإلَي ْ
  لََنا، ِصفرُهمر  هللِا، َرُسولَ  يَ : فـَُقلرتُ 

 ،«ِِبَْلِسَنِتَنا َويَ َتَكلَُّمونَ  ِجْلَدتَِنا، ِمنْ  قَ ْومٌ  نَ َعْم،: » َقالَ فَـ 
  َذِلَك؟ أَدررََكِِن  ِإنر  تـََرى َفَما ،هللاِ  َرُسولَ  يَ : قـُلرتُ  
 ،«َوِإَماَمُهمْ  اْلُمْسِلِميَ  مَجَاَعةَ  تَ ْلَزمُ : » َقالَ فَـ 

  ِإَماٌم؟ َواَل  مَجَاَعةٌ  هَلُمر  َتُكنر  ملَر  فَِإنر : فـَُقلرتُ 
 َحّتَّ  ةٍ َشَجرَ  َأْصلِ  َعَلى تَ َعضَّ  َأنْ  َوَلوْ  ُكلََّها،  اْلِفَرقَ  تِْلكَ  فَاْعَتِزلْ : » َقالَ فَـ 

 (6)«َذِلكَ  َعَلى َوأَْنتَ  اْلَمْوتُ  يُْدرَِككَ 
 ويف رواية:

 َوَسيَ ُقومُ  ِبُسنَّيِت، َيْستَ نُّونَ  َواَل  ِِبَُداَي، يَ ْهَتُدونَ  اَل  أَئِمَّةٌ  بَ ْعِدي َيُكونُ : » قَالَ 
  ،«ِإْنسٍ  ُجْثَمانِ  يف  الشََّياِطيِ  قُ ُلوبُ  قُ ُلوبُ ُهمْ  رَِجالٌ  ِفيِهمْ 
َنعُ  َكيرفَ :  قـُلرتُ : قَالَ    َذِلَك؟ أَدررَكرتُ  ِإنر  هللِا، َرُسولَ  يَ  َأصر
 فَاْْسَعْ  َماُلَك، َوُأِخذَ  َظْهُرَك، ُضِربَ  َوِإنْ  ِلْْلَِمرِي، َوُتِطيعُ  َتْسَمعُ : » قَالَ 

 (7)«َوَأِطعْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ( 1847( ومسلم )7084، 3606رواه البخاري )( 6)

 ( 1847مسلم )رواه ( 7)
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  وكالم أئمة السلف والعلماء يف القدمي واحلديث يف تقرير هذه املسألة
 مشهور، 

o يف شرح حديث متيم الداري -  فظ ابن رجب احلنبليقال احلا 
ِلِمنيَ  أِلَئِمَّةِ  النَِّصيَحةُ  َوأَمَّا» قال: ،-«الدين النصيحة»  :الرُمسر

  ُِّدِهمر  َصاَلِحِهمر  َفُحب هلِِمر، َوُرشر   َوَعدر
  ُِّتَماعِ  َوُحب ُمَّةِ  اجر   َعَليرِهمر، األر
  ُُمَّةِ  افررتَاقِ  وََكرَاَهة   ،َعَليرِهمر  األر
  َُوَجلَّ، َعزَّ  اّللَِّ  طَاَعةِ  يف  ِبطَاَعِتِهمر  َوالتََّديُّن  
  ُُُروجَ  رََأى ِلَمنر  َوالربُـغرض   َعَليرِهمر، اخلر
  َُّوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  طَاَعةِ  يف  ِإعرزَازِِهمر  َوُحب....»  

o رِو أَبُو َوقَالَ :  مث قال ابن رجب  َوالنَِّصيَحةُ : ...  الصَّاَلحِ  برنُ  َعمر
ِلِمنيَ  أِلَِئمَّةِ   : الرُمسر
  َعَلى ُمَعاَونـَتُـُهمر ، قِّ   احلَر
  ِفيِه، َوطَاَعتُـُهمر  
  بِِه، َوَتذرِكريُُهمر  
  رِفرق   يف  َوتـَنرِبيُهُهمر ،   َوُلطرف 
  َُعَليرِهمر، الرُوثُوبِ  َوجُمَانـََبة  
  َُعاء   اِبلتـَّورِفيقِ  هَلُمر  َوالدُّ
  َُّغرَيارِ  َوَحث  (8)«َذِلكَ  َعَلى األر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 /ط الرسالة( 1/222جامع العلوم واحلكم )( 8)
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o وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  :  
َهجِ  فـَهرمِ  يف  اّللََّ  فَاّللََّ »  السُّلرطَاِن، َمعَ  التـََّعاُملِ  يف  الصَّاِلحِ  السََّلفِ  ِمنـر

 :السُّلرطَانِ  َأِخطَاءِ  ِمنر  يـُتََّخذَ  اَل  َوَأنر 
  ََثرَةِ  َسِبياَل   النَّاِس، إلِِ
  ُُموِر؛ ةِ ُواَلَ  َعنر  الرُقُلوبِ  تـَنرِفريِ  َوِإىَل   األر

 : فَ َهَذا
  َ َسَدَة، َعنير   الرَمفر
 ُُسسَ  وأحد َنةُ  هِبَا حَترُصلُ  الَّيِت  األر َ  الرِفتـر   النَّاسِ  بـَنيَّ

َنةَ  الشَّرَّ  حُيِْدثُ  اأْلَْمرِ  ُواَلَة َعَلى اْلُقُلوبِ  ِمْلء َأنَّ  َكَما  َواْلَفْوَضى، َواْلِفت ْ
  اْلُعَلَماِء، َشْأنِ  ِمنْ  الت َّْقليلَ  حُيِْدثَ  َماءِ اْلُعلَ  َعَلى اْلُقُلوبِ  مْلء وََكَذا

 حَيرِمُلونـََها الَّيِت  الشَّرِيَعةِ  ِمنَ  التـَّقرليلَ  َواِبلرتَّايل 
َبةِ  ِمنر  يـَُقلِّلَ  َأنر  أَحدٌ  َحاَولَ  فَإذاَ  َبةِ  الرُعَلَماءِ  َهيـر َمرِر؛ ُواَلَةِ  َوَهيـر َمرُن؛ رعُ الشَّ  َضاعَ  األر   َواألر

 :اسَ النَّ  نَّ أِلَ 
  ِبَكاَلَِمِهمر، يَِثُقوا ملَر  الرُعَلَماءُ؛ َتَكلَّمَ  ِإنر 
  مرَاءُ؛ َتَكلَّمر  َوِإنر   َكاَلَِمِهمر، َعَلى مَترُرُدوا األر
 .(9)«َوالرفَسادُ  الشَّرُّ  َوَحَصلَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 /اخلامتة(.29) "حقوق الراعي والرعية"رسالة ( 9)
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 وبقائها  ،ومن الوسائل الشرعية املقررة أيضًا يف التأكيد على حشمة الدولة

فتئات على والة األمور، ومزاتمتهم فيما هو من عدم اال :مهابة اجلانب
 :ألن يف االفتئات عليهم خصائصهم؛
 إضعاف ملكانتهم،  
  ،وصرف الوجوه عنهم 

وهذا بدوره يضعف قيمة الدولة يف نفوس الرعية، وينزع هيبتها من القلوب، مثَّ 
 حيصل الشر املستطري؛ 

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

مما يسعه يف قضاي املعامالت، أو ما له تعلق ابلسياسة الشرعية؛  ،-مرجوحاً 
 فإن اختياره يرفع اخلالف،  االجتهاد
 وهو ،وهذا التفات منهم إىل قاعدة الشرع اليت ال تنخرم: 

 وحسم ذرائعه،  ،سبابه، وحرمة االفرتاقوجوب االجتماع وبذل أ 
o  وهو يتحدث عن املصاحل العليا والعامة-:هـ(684)ت:  قال القرايف- 

 فيقول: 
 َوَمىَت  الرَِّعيَّةِ  نـَفرسِ  يف  مةِ ئِ األَ  بعظمة ِإالَّ  تـَنرَضِبطُ  َواَل  َواِجبٌ  الرَعامَّة الرَمَصاِلحِ  َضبرطُ »

تُ  َلَحةُ  َعذََّرتِ تَـ  أُِهيُنوا أَور  َعَليرِهمر  فلِ اخر  .(1)«الرَمصر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 .(234/ 13) للقرايف الذخرية( 1)

 الفتئات على والة األمورعدم ا
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o  ًالفرق بي ما يكون من تصرفات احلاكم فتيا جيوز املخالفة : وذكر أيضا
، فذكر من الفتيا اليت جيوز أن فيها، وبي ما يكون حكما  ال جيوز املخالفة فيها

إقامة اجلمعة بغري إذن اإلمام، فيجوز أن تقام ولو بدون إذن : خيالف فيها اإلمام
 مث قال بعدها: اإلمام، 

 الرِعَنادِ  َوِإظرَهارُ  الرواَِليَِة، أُبَـَّهةِ  َوَخررقُ  الرَمَشاقَِّة، ُصورَةُ  َذِلكَ  يف  َيُكونَ  َأنر  إالَّ »
َنعُ  َوالرُمَخاَلَفةِ  رِهِ  ِبَغريرِ  إقَاَمتُـَها فـَُتمر لِ  أَمر  . (2)«َذِلكَ  أِلَجر

 يف موضع آخر:  وقال 
 :الشَّرِيَعةِ  ِمنر  َوأَِدلَُّتهُ  النَّدربِ  قـََواِعدُ  تـََناَولَترهُ  َما َوُهوَ  ِه،إلَير  َمنرُدوبٌ  الرِبدَعِ  ِمنر »
َئِمَّةِ  ُصَورِ  َوِإقَاَمةِ  التـَّرَاِويحِ  َكَصاَلةِ    ُُمورِ  َوُواَلةِ  َوالرُقَضاةِ  األر  َكانَ   َما ِخاَلفِ  َعَلى األر

 ِبَعَظَمةِ  إالَّ  حَترُصلُ  اَل  الشَّررِعيَّةَ  الرَمَقاِصدَ وَ  الرَمَصاِلحَ  أَنَّ  ِبَسَببِ  الصََّحابَةِ  أَمررُ  َعَليرهِ 
َا تـَعرِظيِمِهمر  ُمعرَظمُ  الصََّحابَةِ  َزَمنِ  يف  النَّاسُ  وََكانَ  النَّاِس، نـُُفوسِ  يف  الرُواَلةِ   ُهوَ  إَّنَّ

رَةِ  َوَساِبقِ  اِبلدِّينِ  جر َتلَّ  مُثَّ  اهلِر  اَل  آَخرُ  قـَررنٌ  َحَدثَ وَ  الرَقررنُ  َذِلكَ  َوَذَهبَ  النِّظَامُ  اخر
ُ  اِبلصَُّورِ  إالَّ  يـَُعظُِّمونَ  ِخيمُ  فـَيَـتَـَعنيَّ  ُعَمرُ  َكانَ   َوَقدر  الرَمَصاِلُح، حَترُصلَ  َحىتَّ  الصَُّورِ  تـَفر

َاَلةَ  ِِبَنَّ  لِِعلرِمهِ  يـَورم   ُكلَّ   َشاة   ِنصرفَ  لَِعاِمِلهِ  َويـَفرِرضُ  َوالرِملرحَ  الشَِّعريِ  ُخبـرزَ  أَيرُكلُ   الَّيِت  احلر
َها ُهوَ  رُهُ  َعِمَلَها َلور  َعَليـر  َعَليرهِ  َوجَتَاَسُروا حَيررَتُِموهُ  َوملَر  النَّاِس، نـُُفوسِ  يف  هَلَانَ  َغيـر

َتاجَ  اِبلرُمَخاَلَفةِ  رَهُ  َيَضعَ  َأنر  إىَل  فَاحر َرى ُصورَة   يف  َغيـر   (3)«النِّظَامِ  حِلِفرظِ  ُأخر
  ينتج عنهولذلك فإنَّ االفتئات على ويل األمر: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 (49/ 4) الفروق أنواء يف الربوق أنوار=  للقرايف الفروق( 2)

 (4/203) الفروق أنواء يف الربوق أنوار=  للقرايف الفروق( 3)
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  ،سقوط اهليبة 
  ،وزوال احلشمة 
  ،وجترؤ الدمهاء 
 .وحتفز الغوغاء 
  ،ولذلك كان اخللفاء يراعون هذه األمور، ويضبطوهنا ملصلحة مجهور الناس 

َيانَ  َأِب  برنُ  ُمَعاِويَةُ  »فهذا  وهو من هو يف نشر العلم، وحمبة أهله، -  ُسفر
ربَ  َمكَّةَ  َقِدمَ  َلمَّا، -ويف احللم حىت أصبح مضرب املثل يف ذلك  يـَُقصُّ  قَاصًّا ِِبَنَّ  أُخر

لِ  َعَلى  .خَمرُزوم   لَِبِِن  َمورىًل  َمكَّةَ  أَهر
  !!اَل : قَالَ  اِبلرَقَصِص؟ أُِمررتَ : فـََقالَ  ُمَعاِويَةُ  إِلَيرهِ  فََأررَسلَ 

؟ بَِغريرِ  تـَُقصَّ  َأنر  َعَلى مَحََلكَ  َفَما:  َقالَ فَـ    ِإذرن 
  .اّللَُّ  َعلََّمَناهُ  ِعلرًما ُشرُ نـَنر : قَالَ 

 .(4)«طَاِبًقا ِمنركَ  َلَقطَعرتُ  َهِذهِ  َمرَِّت  قـَبرلَ  إِلَيركَ  تـََقدَّمرتُ  ُكنرتُ   َلور :  َقالَ فَـ 
 كل ذلك: 

  ،حسماً ملادة الفوضى والعبثية يف استهداف عقائد وعقول الناس 
  االحنرافات، ومحاية هلم من أن يكون هنباً للخرافات والبدع واألوهام و 
  وضرورة تصدر أهل العلم واحلكمة والعقل لتوجيه الناس؛ 

 .لضمان بقاء الناس يف دائرة األمان إبذن هللا تبارك وتعال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

( 884( والطربربا  يف املعمربم الكبربري )15ه ابن أيب عاصم يف املذكر والتذكري )أخرج( 4)

 ( وغريهم.443واحلاكم يف املستدرك )
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  ومن الوسائل الشرعية املقررة أيضًا يف التأكيد على ضرورة احملافظة على هيبة

 :الدولة وحشمتها

 ونواِبم ،اجتناب سب الوالة،  

  عند العامة واخلاصة،  انتقادهمترك و 
  ،أو تعيريهم وانتقاصهم 
  ،أو اجملاهرة بنصيحتهم واإلنكار عليهم 
  ،أو التشهري ِبخطائهم 

 فإن هذا مما يضعف طاعتهم، ويوهن قيمتهم، وجيعل الناس ينفضون من حوهلم، 
o هـ(421)ت: قال ابن مسكويه : 

 يف اهليبة قّلت مساويهم، وتذكر فيهم يقدح ممن امللك خواصّ  كان  وإذا»
  (1)«النفوس
  وإذا ذهب . حلة، فإن هذا مؤذن بذهاب األمنوإذا وصل األمر إىل هذه املر

 :األمن

 فوضى، حلت ال 

 ؛ ونزلت ابلناس صواعق اهلالك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 (225/ 7جتارب األمم وتعاقب اهلمم )انظر: ( 1)

 اجتناب سب الوالة، ونوابهم
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  ولذلك كان السلف الصاحل حيذرون من إهانة والة األمور أو نواهبم والتعرض
 هلم ابلثلب، 

  ،تهم هلم سرا  ال عالنيةبل كانت نصيحوهذا ال يعِن عدم نصحهم، 
 استجابة ألمر رسول هللا  

، ُكَسيرب    برنِ  زَِيدِ  َعنر فَـ  رَةَ  َأِب  َمعَ  ُكنرتُ :  قَالَ  الَعَدِويِّ  ابرنِ  ِمنـررَبِ  حَترتَ   َبكر
 ثَِيابَ  َبسُ يـَلر  أَِمرِيَنَ  ِإىَل  انرظُُروا: ِباَلل   أَبُو فـََقالَ  رِقَاٌق، ثَِيابٌ  َوَعَليرهِ  خَيرُطبُ  َوُهوَ  َعاِمر  

رَةَ  أَبُو فـََقالَ  الُفسَّاِق،  َمنْ : »يـَُقولُ  اّللَِّ  َرُسولَ  َسَِعرتُ  اسرُكتر :  َبكر
 (2)«اّللَُّ  َأَهانَهُ  اأَلْرضِ  يف  اّللَِّ  ُسْلطَانَ  َأَهانَ 
، ابرنِ  َعنِ  عاصم أب البن السنةويف  َيانَ  َأِب  برنِ  ُمَعاِويَةَ  َعنر  َحلرَبس  : قَالَ   ُسفر

لِ  ِمنر  رَكربٌ  َلِقَيهُ  الرََّبَذِة، ِإىَل   َذرّ   أَبُو َخرَجَ  مَّالَ   َذرّ ، أابَ  يَ : فـََقاُلوا الرِعرَاِق، أَهر
اًل : قَالَ . ِشئرتَ  َما رَِجالٌ  أَيرِتكَ  ِلَواءً  فَاعرِقدر  ِبَك، ُصِنعَ  الَِّذي بـََلَغَنا َقدر  اًل  َمهر  يَ  َمهر

لَ  اَلِم، أَهر  ُسْلطَانٌ  بَ ْعِدي َسَيُكونُ : »يـَُقولُ   اّللَِّ  َرُسولَ  عرتُ َسَِ  فَِإيّنِ  اإلرِسر
ْساَلِم، يف  ثُ ْغَرة   ثَ َغرَ  ُذلَّهُ  اْلَتَمسَ  َمنِ . فََأِعزُّوهُ    يُِعيَدَها َحّتَّ  تَ ْوبَةٌ  ِمْنهُ  يُ ْقَبلْ  َوملَْ  اإْلِ

 (3)«َكاَنتْ   َكَما
 وهو أشهر من قعد لقضاي السياسة - ولقد كان الفاروق عمر

 ،-الشرعية

 يؤكد كثريا  على ضرورة االهتمام ِبيبة الدولة، وعلى قوة ويل األمر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  وقال: هذا حديث حسن غريب. (2224)أخرجه الرتمذي ( 2)

  .(1079)أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ( 3)
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o فمما كان يقوله  : 
َبِغي اَل  » َمررَ  َهَذا يَِليَ  أَنر  يـَنـر  :ِخاَلل   أَرربَعُ  ِفيهِ  َرُجلٌ  ِإالَّ  ،- النَّاسِ  أَمررَ  يـَعرِِن  - األر

، َغريرِ  يف  اللِّنيُ  -1   َضعرف 
ةُ  -2 دَّ ، َغريرِ  يف  َوالشِّ   ُعنرف 
مرَساكُ  -3 ، َغريرِ  يف  َواإلرِ   ُُبرل 
، َغريرِ  يف  َوالسََّماَحةُ  -4   َسَرف 

 (4)«الثَّاَلثُ  َفَسَدتِ  ِمنـرُهنَّ  َواِحَدةٌ  َسَقَطتر  فَِإنر 
o حني وجهه إىل   ، ألب موسى األشعري وجاء يف وصيته

 البصرة: 
كَ  ُموَسى أابَ  يَ »  َوالَعَصا، َوالسَّورَط، ِإيَّ

تَ  ُهَمااجر ٌ : يـَُقالَ  َحىتَّ  ِنبـر ، َغريرِ  يف  َلنيِّ  ،[َواِهًنا َتُكنر  َواَل ] َضعرف 
تَـعرِملرُهَما   (5)«ُعنرف   َغريرِ  يف  َشِديدٌ : يـَُقالَ  َحىتَّ  َواسر
o  من اهليبة ما هو مشهور ومذكور !!  ولقد كانت لعمر 

هيبته،  حىت إن طالب احلاجة أيتيه ليكلمه يف حاجته، فما يقدر على ذلك من
َتَمعَ "ف فريجع ومل يقض حاجته،  برنُ  الرَّمحرَنِ  َوَعبردُ  َوالزُّبـَيـررُ  َوطَلرَحةُ  َوُعثرَمانُ  َعِليٌّ  اجر

 : فـََقاُلوا  ، َوَسعردٌ  َعورف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 املدينربة ترباري  ، وابن شرببة يف(299/ 8) صـنفيف امل الصنعاين الرزاق عبد أخرجه( 4)

 .(438/ 44) دمشق اتريخ، وابن عساكر يف (879/ 3)

 .(285/ 1)وكيع يف أخبار القضاة  أخرجه( 5)
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 اَجةِ احلرَ  طَاِلبُ  الرَُّجلُ  أَيرِت  فَِإنَّهُ  ، لِلنَّاسِ  الرُمؤرِمِننيَ  أَِمريَ  َكلَّمرتَ   َلور  الرَّمحرَِن، َعبردَ  يَ 
نَـُعهُ  بَـُتكَ  فـََتمر  . َحاَجَتهُ  يـَقرضِ  َوملَر  يـَررِجعَ  َحىتَّ  َحاَجة   يف  ُيَكلَِّمكَ  َأنر  َهيـر
 (6)"َفَكلََّمهُ  َعَليرهِ  َفَدَخلَ 

 وألجل هذا بلغت دولته ما بلغت شأواً كبرياً... 
 ، وضربت الدولة اإلسالمية يف عهده األقاصي القصية من األرض تنشر النور واخلري

o  ولقد كان:  

  ،يشجع كل من يعني على بقاء هيبة الدولة قوية 
  ،وحشمة ويل األمر عالية يف نفوس الناس 

، َمورِكب   يف  ُمَعاوِيَةُ  تـََلقَّاهُ  الشَّاَم،  َقِدمَ  َلمَّاوَ  َئة ، َعِظيرم    َوَهيـر
َورِكبِ  َصاِحبُ  أَنرتَ : قَالَ  ِمنرُه، َدَنَ  فـََلمَّا

 الَعِظيرِم؟ امل
 .نـََعمر : لَ قَا

 بَِباِبَك؟ احلَاَجاتِ  َذِوي ُوقـُورفِ  طُورلِ  ِمنر  َعنركَ  بـََلَغِِن  َما َمعَ : قَالَ 
 .نـََعمر : قَالَ 
َعلُ  َوملَِ : قَالَ   َذِلَك؟ تـَفر
ٌر،  هِبَا الَعُدوِّ  َجَواِسيرسُ  ِِبَررض   حَنرنُ : قَالَ   َما السُّلرطَانِ  ِعزِّ  ِمنر  نُظرِهرَ  أَنر  فـََيِجبُ  َكِثيـر

َتِِن، فَِإنر  ِهبُـُهم،يـُرر   .انـرتَـَهيرتُ  نـََهيـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 -(10/340وعنه البالذري يف األنساب )- (268/ 3)ابن سعد يف الطبقات  أخرجه( 6)

 الربببريي مصربعب حربديثوالبغربوي يف ، (681/ 2) ةشربب البن املدينة تاري وابن شبة يف 

 .(44/269وابن عساكر يف التاري  ) (108: ص)
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أَُلكَ  َما! ُمَعاِويَةُ  يَ : قَالَ  ء   َعنر  َأسر َتِِن  ِإالَّ  َشير  َكانَ   لَِئنر  الضَِّرِس، َرَواِجبِ  ِمثرلِ  يف  تـَرَكر
، َلرَأريُ  إِنَّهُ  َحّقاً، قـُلرتَ  َما َعةُ  فَِإنَّهُ  اَبِطاًل، َكانَ   َوِإنر  أَرِيرب   .أَِديرب   خَلُدر

 .َفُمررين : قَالَ 
 .أَنـرَهاكَ  َوالَ  آُمُرَك، الَ : قَالَ 

َ  أَِميـررَ  يَ : َفِقيرلَ  ُؤرِمِننير
َسنَ  َما! امل  .أَورَردرتَهُ  َعمَّا َصَدرَ  َما َأحر

نِ : قَالَ  َناهُ  َوَمَوارِِدهِ  َمَصاِدرِهِ  حِلُسر َناهُ  َما َجشَّمر  (7).َجشَّمر
  يف  الف سياسة عمر مل خي واخلليفة الراشد ذو النورين عثمان

 شيء سوى يف اللني للرعية، 
 وهو اإلمام التقي الورع-وآل األمر إىل قتله،  ،مما جرأ عليه السفهاء- ، 

o  :ذكر الطربي يف التاريخ 
رَبِ، َعَلى َفَجَلسَ  اسِ ى النَّ لَ عَ  رجَ خَ  ُعثرَمانَ  نَّ أَ »   :بـَعردُ  أَمَّا: فـََقالَ  الرِمنـر

ء   ِلُكلِّ  فَِإنَّ    َعاَهًة، أَمرر   َوِلُكلِّ  ة ،آفَّ  َشير
  َطعَّانُوَن، َعيَّابُونَ  النِّعرَمِة، َهِذهِ  َوَعاَهةَ  األُمَِّة، َهِذهِ  آفَّةَ  َوِإنَّ 

َرُهوَن، َما َويُِسرُّونَ  حتُِبُّونَ  َما يـَُروَنُكمر   َوتـَُقولُوَن، َلُكمر  يـَُقوُلونَ  َتكر
ثَالُ   بَـُعونَ  النـََّعامِ  أَمر ،ََنعِ  أَوَّلَ  يـَتـر َها َمَوارِِدَها َأَحبُّ  ق   الرَبِعيُد، إِلَيـر

رَبُونَ  ال   َعِكرًا، ِإال يَرُِدونَ  َوال نـََغًصا ِإال َيشر
ُهمُ  َوَقدر  رَاِئٌد، هَلُمر  يـَُقومُ  ال  الرَمَكاِسبُ  َعَليرِهمُ  َوتـََعذََّرتر  األُُموُر، أَعريَـتـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ابن عساكر يف الترباري  ( ومن طريقه 2) "حلم معاوية"ابن أيب الدنيا يف كتاب  أخرجه( 7)

(59/112). 
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ُتمر  َواّللَِّ  فـََقدر  َأال طَّابِ  البرنِ  أَقـرَرررمُتر  ِبَا َعَليَّ  ِعبـر   ِبِثرِلِه، اخلَر
ِلِه، َوِطَئُكمر : َوَلِكنَّهُ  ُتمر  َما َعَلى َلهُ  َفِدنـرُتمر  بِِلَسانِِه، َوَقَمَعُكمر  بَِيِدِه، َوَضرََبُكمر  ِبرِجر بَـبـر  َأحر

ُتمر،  أَور    َكرِهر
تَـرَأرمُتر  ُكمر،َعنر  َوِلَساين  َيِدي وََكفَّفرتُ  َكِتِفي،  َلُكمر  َوأَورطَأرتُ  َلُكمر، َولِنرتُ   َعَليَّ  فَاجر

 (8)ا.هـ

 والته يف أمر الفتنة واجرتاء السفهاء عليه،   وملا استشار 

o عمرو بن العاص  ،قال له داهية العرب : 
ُهمر، تَ ير اخَ رَ وتَـ  هلم، لِنرتَ  َقدر  أَنَّكَ  أََرى َنعُ  َكانَ   َما َعَلى َوزِدرتـَُهمر  َعنـر  ، ُعَمرُ  َيصر

َتدَّ  َصاِحبَـيرَك، َطرِيَقةَ  تـَلرَزمَ  َأنر  فََأَرى دَِّة، َمورِضعِ  يف  فـََتشر  اللِّنيِ  َمورِضعِ  يف  َوتَِلنيَ  الشِّ
دَّةَ  ِإنَّ  َبِغي الشِّ  َوَقدر  اِبلنُّصرِح، النَّاسَ  خَيرُلفُ  ِلَمنر  َواللِّنيُ  َشرًّا، النَّاسَ  أَيرلُو ال ِلَمنر  تـَنـر

تَـُهَما يًعا فـََرشر  . (9)«اللِّنيَ  مجَِ
  ولذلك فإنَّ املتأمل يف النصوص الشرعية مستصحبًا السوابق التارخيية

، ومن احملافظة على هيبة الدولة تعد ضرورة :أن واألحداث املعاشة واملعاصرة جيد
وأنَّ على اجلميع أن يبذلوا الوسائل يف بغي السعي إليه، واالعتناء به، أهم ما ين

 . هنا يف هناية املطاف هي سفينتهم؛ ألَتقيق هذا املقصد

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 (338/ 4)" وامللوك الرسل تاري  " الطربي تاري انظر: ( 8)

 (342/ 4)" وامللوك الرسل تاري  " الطربي تاري انظر: ( 9)
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