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 عقيدة أهل السنة والجماعة 

 في والة األمر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، 

 محمد بن عبد الله، أما بعد:

الخروج على والة األمر مسألة دلت النصوص الشرعية المحكمة مسألة ف

على تحريمها؛ لما يترتب على ذلك من الفساد العظيم: من سفك الدماء، 

وانتهاك األعراض، وضياع األمن والمال، وَضْعِف األمة وتفككها، وتسلط 

 لألسف –األعداء عليها، والواقع يدل على ذلك. ولما كانت هذه المسألة 

، وصار –هداهم الله  –زالت مشكلة عند بعض الشباب المسلم ال  –

بعض الناس ينادون بهذه العقيدة التي هي من عقائد الخوارج والمعتزلة 

رون للناس أن الخروج على الوالة من الدين؛ ظهِ وغيرهم من أهل البدع، وي  

لما فيه من رفع الظلم الواقع من ِقَبِل بعض الحكام على الشعوب، فأردت 
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أكتب هذا المبحث المتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في والة األمر،  أن

 مطالب: ةه إلى أربعت  مْ وقس  

 المطلب األول: من ولي األمر عند أهل السنة والجماعة؟

 المطلب الثاني: كيف تنعقد الوالية لولي األمر عند أهل السنة والجماعة؟

 الة األمر؟المطلب الثالث: األدلة على حرمة الخروج على و 

 المطلب الرابع: كالم أهل العلم من أهل السنة والجماعة على هذا األصل.

 المطلب الخامس: مناصحة الوالة من الدين، وكيف يكون ذلك؟
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 المطلب األول: من ولي األمر عند أهل السنة والجماعة؟

، -عز وجل -مصطلح شرعي، ورد في كالم الله "ولي األمر"مصطلح 
ضوان ر  -، وفي كالم الصحابة-صلى الله عليه وسلم -لنبيوفي كالم ا
 ي؟في المفهوم الشرع "ولي األمر"، وفي كالم أهل العلم، فمن -الله عليهم

 :ىتعال -ا ذكره أهل العلم في قولههذا موالة األمر هم األمراء والعلماء،  

وَل َوأ وِلي" َيا َأيَُّها ال ِذيَن آَمن وا َأِطيع وا الل َه َوَأِطيع وا الر   اأْلَْمِر ِمْنك ْم  "  س 
 ([ 95]سورة النساء )

 : أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد،-رضي الله عنه -قال ابن عباس
 1.وأبو العاليةو عطاء بن السائب،  والحسن البصري،

 -ذا قال ابن عباس: هم األمراء. وك-رضي الله عنه -وقال أبو هريرة
 2أسلم العدوي، وغيرهم من السلف.وزيد بن ، رضي الله عنهما

                                                           
 (141| 5راجع تفسير الطبري)  1
 (141| 5راجع تفسير الطبري)  2
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أن اآلية عامة في  -والله أعلم -والظاهر": -رحمه الله -قال ابن كثير
 3."جميع أولي األمر من األمراء والعلماء

اب ون بكتت  فْ هم علماء الكتاب والسنة. أي: الذين ي   -ال شك-والعلماء 
الفوا يخ ، في طاعون ما لم -صلى الله عليه وسلم  –الله وسنة النبي 

 الكتاب والسنة .

هو السلطان واإلمام والرئيس على بلد،  :وأما األمراء، فجمع أمير، واألمير
لطان.  وهذا يصدق على كل من كان له سلطة على بلد ما، وله َشوكة وس 

 هذا هو ولي أمر هذا البلد.

، لما سألته امرأة -رضي الله عنه  –أبو بكر الصديق ر ذلك وقد فس  
وٌس َوَأْشَراٌف، »: َوَما اأَلِئم ة ؟ َقاَل: 4من أحمَس  َأَما َكاَن ِلَقْوِمِك ر ء 

ْم؟ ْم َفي ِطيع وَنه  وَنه  ْم أ وَلِئِك عَ »َقاَلْت: َبَلى، َقاَل: « َيْأم ر   9.«َلى الن اسِ َفه 
اد باإلمام: كل قائم :"والمر -رحمه الله -قال الحافظ ابن حجر العسقالني

 . 6"بأمور الناس

لى الله ص -:" النبي  -رحمه الله تعالى  –يخ اإلسالم ابن تيمية وقال ش
 الذين لهم سلطان، أمر بطاعة األئمة الموجودين المعلومين -عليه وسلم 

                                                           
 (102| 1( وراجع فتح الباري) 131| 4تفسير ابن كثير) 3
 أي: من قريش، سموا بذلك؛ لتحمسهم في دينهم، وتشددهم. 4
 (3134صحيح البخاري )  5
1  



1 
 

وال مجهول، وال من  ،ال بطاعة معدوم ،يقدرون به على سياسة الناس
 .7ليس له سلطان، وال قدرة على شيء أصال " 

: أهل السنة ( تثبت بموافقة ة عندهم ) أي" بل اإلمام :ابن تيمية وقال
حتى يوافقه أهل الشوكة  ،وكة عليها، وال يصير الرجل إماما  أهل الش  

عليها  الذين يحصل بطاعتهم له مقصود اإلمامة، فإن المقصود من 
درة حصلت بها الق اإلمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة  

 .والسلطان صار إماما  
فعل بهما مقصود ا قال أئمة السلف : من صار له قدرة وسلطان يَ ولهذ

الِوالية، فهو من أولي األمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا 
 .8"بمعصية الله، فاإلمامة ملك وسلطان

 .5:" واإلمام هو المتمكن القادر الذي له سلطان"وقال

لك من األمور التي : " فكون الرجل أميرا  وقاضيا  وواليا  وغير ذوقال
مبناها على القدرة والسلطان، متى حصل ما يحصل به من القدرة 

وإال فال؛ إذ المقصود بها عمل أعمال ال تحصل إال  ،والسلطان حصلت
ة كانت حاصل  ،بقدرة، فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك األعمال

 .10وإال فال "

                                                           
 (115| 1منهاج السنة )  1
 (521| 1منهاج السنة )  1
 (101| 4)منهاج السنة  9

 (521| 1) منهاج السنة  10
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ين ومعاوية ويزيد لما ذكر الخلفاء الراشد 11وقال في منهاج السنة
ه بمعنى أن -فكون الواحد من هؤالء إماما  وعبدالملك بن مروان وأبنائه:" 

ومعه السيف يولي ويعزل، ويعطي ويحرم، ويحكم وينفذ  ،كان له سلطان
 أمر مشهور متواتر ال -م األموال ويجاهد الكفار، ويقسِ   ،، ويقيم الحدود

 ".سلطانايمكن جحده. وهذا معنى كونه إماما وخليفة و 

: " والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له، وإما بقهره لهم، وقال
لطان سأو بقهره، فهو ذو  ،فمتى صار قادرا  على سياستهم بطاعتهم

 .12مطاع، إذا أمر بطاعة الله"
 

قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة  -صلى الله عليه وسلم  -: " وهو وقال
نته، وبقيام رجال قلوبهم قلوب ال يهتدون بهديه وال يستنون بس

الشياطين في جثمان اإلنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة لألمير، وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك، فتبين أن اإلمام الذي يطاع هو من كان له 

 .13"سلطان، سواء كان عادال أو ظالما

: " واإلمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل وقال
وهم  ،ود الِوالية، كما أن إمام الصالة هو الذي يصلي بالناسمقص

وهو ال  ،يأتمون به، ليس إمام الصالة من يستحق أن يكون إماما  
                                                           

11 (4 |524) 
 (521| 1) منهاج السنة  12
 (511| 1) منهاج السنة  13
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. والفرق بين اإلمام وبين يصلي بأحد، لكن هذا ينبغي أن يكون إماما  
 .19 "14امغَ من ينبغي أن يكون هو اإلمام، ال يخفى إال على الط  

صلى الله عليه وسلم ( بالصبر على ما  –ي : النبي ر) أمَ : " وأَ وقال
كره من األمير، لم يخص بذلك سلطانا معينا وال أميرا معينا وال جماعة ي  

 .16معينة " 
ول تعريف "األئمة" عند أهل ا  همف لسنة والجماعة،فتبين من هذه النُّق 

وجب على من  ،، فمن كان مسلما  الذين لهم سلطة وشوكة في بلد ما
 .المعروفأن يطيعه في  ،اليتهتحت وِ 

الجواب على شبهة " أن الطاعة تكون فقط لولي المسلمين 
 العام":

يكون  ، الذيالذي يطاع هو فقط اإلمام األكبر وأما االعتقاد أن اإلمام 
ة مين منذ سقوط دول، فهذا معناه أن المسلجميع المسلمين تحت ِواليته

 ف ما كان عليه العلماء، وهذا خال، ال والة أمر عليهمبني أمية
 .السابقون كاإلمام أحمد وغيره

 : " والسنة أن يكون  -رحمه الله تعالى  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ض أن األمة خرجت عن رِ فإذا ف   ،والباقون نوابه ،للمسلمين إمام واحد

                                                           
 أي: الجهال من الناس وأراذلهم. 14
 (551| 1) منهاج السنة  15
 (551| 1)منهاج السنة  11
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ا فكان له  ،أو غير ذلك ،من الباقين ز  جْ وعَ  ،لمعصية من بعضها ؛ذلك
ان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي عدة أئمة: لك

 17الحقوق"

" األئمة مجمعون من  :-رحمه الله -وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
، له حكم اإلمام في على أن من تغلب على بلد أو بلدانكل مذهب ، 

 لألن الناس من زمن طوي جميع األشياء، ولوال هذا ما استقامت الدنيا؛
، ما اجتمعوا على إمام واحد ، وال يعرفون ى يومنا هذاقبل اإلمام أحمد إل

كام ال يصح إال باإلمام أحدا  من العلماء ذكر أن شيئا  من األح
 .18األعظم"

َمْن َخَرَج َعْن »في شرح حديث  -رحمه الله -وقال اإلمام الصنعاني
قوله :عن : "  «ةٌ الط اَعِة، َوَفاَرَق اْلَجَماَعَة، َوَماَت َفِميَتت ه  ِميَتٌة َجاِهِلي  

وكأن المراد  ،: طاعة الخليفة الذي وقع االجتماع عليهالطاعة . أي
إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع  ؛ر من األقطارطْ قِ  خليفة أي ِ 

بل استقل أهل كل إقليم  ،البالد اإلسالمية من أثناء الدولة العباسية
ع عليه أهل اإلسالم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتم ،بقائم بأمورهم
 .15لقلت فائدته "

 ،: " وأما بعد انتشار اإلسالم-رحمه الله -ال صديق حسن خانوق
أو  –ر طْ ، فمعلوم أنه قد صارت في كل قِ وتباعد أطرافه ،واتساع رقعته

                                                           
 (115| 34 مجموع الفتاوى ) 11
 (5|  9الدرر السنية )  11
 (11| 1سبل السالم )  19
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أو األقطار  ،، وفي القطر اآلخرالوالية إلى إمام أو سلطان –طار أق
لتي أو أقطاره ا ،رهطْ في غير قِ  يٌ وال نه ،كذلك ، وال ينفذ لبعضهم أمرٌ 

، وتجب الطاعة فال بأس بتعدد األئمة والسالطينرجعت إلى واليته ، 
ذ فيه أوامره ف  نَ لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي ي  

 . 20، وكذلك صاحب القطر اآلخر "ونواهيه

فيه تعطيل لنصوص ، القول بأن الطاعة لإلمام األعظم فقطقلت: ف
أن يعيش  ، ويترتب عليهوإن جاروا وظلموا ،سمع والطاعة لألمراءال

 –تهلوازم مقولولو تدبر القائل لهذا القول  ،المسلمون في فوضى وفساد
؛ ألن الناس في أشد لحكم على مقولته بالبطالن -بعين اإلنصاف 

يعيشوا حياة منتظمة بال أن  لهم وال يمكن هم،وس  الحاجة إلى من َيس  
والوالة على األقاليم وغيرها  ،من ينوب عنه من الوزراءال  و، ولي أمر

ي المعروف فيما هو من طاعون ف، فهؤالء ي  هم ولي األمرممن ي َعيِ ن  
 .صالحياتهم 

 قال الشاعر :

 ال َيصلح الناس  فوضى ال َسراَة لهم 

الهم سادوا وال سَ                             ه   راةَ  إذا ج 

                                                           
 125ص كتاب " إكليل الكرامة في تبيان مقاصد اإلمامة" 20
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 ،أمر بإقامة رأس في أقل اجتماع – له عليه وسلمصلى ال –والنبي 
، فكيف ال يكون هناك رأس في بلد فيه األلوف من وذلك في السفر

 الناس ؟!

المطلب الثاني: كيف تنعقد الوالية لولي األمر عند أهل 

 السنة والجماعة؟

الطرق بإحدى هذه  -عند أهل السنة  -تنعقد البيعة لولي األمر      
 21:الثالثة 

 : طريقة األولىال
 -وهذا ما حصل ألبي بكر  أهل الحل والعقد إلمام يختارونه،مبايعة    

 وهذه الطريقة أعلى الطرق  ، وهذه البيعة بيعة اختيار،-الله عنه رضي
 في اختيار ولي األمر .

، وكل من وأهل الحل والعقد هم وجهاء البلد، والعلماء، وقادة الجند    
 .لقرار في البلد وي رجع إليهخاذ اكان له تأثير في ات

على كل من كان من أهل هذا  سرت بيعت همومتى بايعه أهل الحل والعقد 
  22.البلد، وال يشترط أن يبايعه كل فرد

                                                           
و كالم    51(  وراجع كتاب " تحرير األحكام في تدبير اإلسالم   "  لبدر الدين بن جماعة ص243| 12راجع كالم ابن قدامة في المغني )  21

( ومآثر اإلناقة في معالم  43|  10.  وروضة الطالبين للنووي )   122كليل الكرامة في تبيان مقاصد اإلمامة ص صديق حسن خان في كتاب إ
 . 13(  وكتاب " مفهوم البيعة وأحكام الخروج على والة األمر " للشيخ صالح الفوزان ص 39| 1الخالفة للقلقشندي ) 

 121في تبيان مقاصد اإلمامة ص  كالم صديق حسن خان في كتاب إكليل الكرامةراجع   22
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ا ال يشترط لصحتهفقد اتفق العلماء على أنه  " أما البيعة: قال النووي 
ن ، وإنما يشترط مبايعة ممبايعة كل الناس، وال كل أهل الحل والعقد

، وأما عدم القدح ووجوه الناس ،والرؤساء ،تيسر إجماعهم من العلماء
ه اإلمام فيضع يده في يد فيه فألنه ال يجب على كل واحد أن يأتي إلى

 ال الحل والعقد لإلمام االنقياد له، وأن ، وإنما يلزمه إذا عقد أهلويبايعه
 .23" ي ظِهر خالفا  وال يشق العصا

 
 ا العصر بما يسمى "االنتخابات "،ذوابت ِلي المسلمون في ه

ولكن من وصل إلى رئاسة  ،نظام غربي -بهذه الصورة -واالنتخابات
، تجب طاعته في خابات فهو ولي أمر على هذا البلدبلد باالنت

 المعروف.
 

 الطريقة الثانية : 
وهذا ما حصل لعمر بن ولَي العهد من بعده،  أن يختار وليُّ األمرِ  

فاختيار ولي األمر لمن يكون بعده في  ،-عنه  رضي الله -الخطاب
، و يسري هذا االختيار على رة تغني عن بيعة أهل الحل والعقداإلما

 ،وإذا حصلت بيعة من أهل الحل والعقد، ميع األمة، وال يجوز مخالفتهج
 فهي تأكيد الختيار ولي األمر .

 ،يةِوالومن ذلك أن يختار وليُّ األمر عددا  ممن تتوفر فيه شروط ال
 .ألمر بينهم شورى في اختيار أحدهمويجعل ا

                                                           
 (311| 4شرح صحيح مسلم )  23
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لما عي ن عمر بن الخطاب  –رضي الله عنه  -وهذا ما حصل لعثمان 
ليختاروا واحدا  منهم ،  ؛ستة من كبار الصحابة  -رضي الله عنه  –

، -رضي الله عنه  –فصار األمر في األخير إلى عبد الرحمن بن عوف 
 .  -ي الله عنه رض –فاختار عثمان بن عفان 

 
 : الطريقة الثالثة

، القوةوالبيعة كذلك تنعقد بتسلط أحد المسلمين على المسلمين ب 
 .24وهذه البيعة بيعة قهرية  ،فتصير له الشوكة واألمر

ر ، صار ولي أمهم بقوتهرَ هَ فمتى تسلط إنسان مسلم على الناس، وقَ 
 معروف.ووجبت طاعته في ال ال يجوز ألحد الخروج عليه، ،عليهم

الذي صار   -رحمه الله تعالى  –وهذا ما حصل لعبد الملك بن مروان 
لما خرج على عبد الله بن  ولي  أمر على المسلمين بالغلبة والقوة

 . -رضي الله عنه  -الزبير
، أخذوا الحكم بالقوة هموكذا ما حصل لبني العباس في مبدأ دولت

 .من غير بيعة من أهل الحل والعقد، والغلبة
ِر ، وأمي: " والسمع والطاعة لألئمة-رحمه الله -قال اإلمام أحمد

، فاجتمع الناس عليه ، المؤمنين ، الب رِ  والفاجِر، ومن ولي الخالفة
مِ ي أمير هم بالسيف حتى بَ لَ ورضوا به، ومن غَ  صار خليفة وس 

 . 29"المؤمنين

                                                           
 ( 55ص )راجع كتاب " تحرير األحكام في تدبير اإلسالم " لبدر الدين بن جماعة .  2424
 . على أصول السنة من شرح الشيخ ابن جبرين 95(ص )، و( 3ص )أصول السنة  25
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الء، الستيوأما الطريق الثالث، فهو القهر وا: " -رحمه الله -قال النووي 
فإذا مات اإلمام، فتصدى لإلمامة من جمع شرائطها من غير استخالف 

ر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خالفته لينتظم شمل هَ وال بيعة، وقَ 
، ، أو جاهال  للشرائط بأن كان فاسقا   المسلمين، فإن لم يكن جامعا  

 .26" فوجهان، أصحهما: انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصيا بفعله
: " والفقهاء مجمعون على أن اإلمام -رحمه الله -قال ابن َبط ال

زمٌة ، ما أقام الجماعات والجهاد، وأن طاعته خير من المتغلب طاعت ه ال 
 .27"، وتسكين الدهماءمن حقن الدماء ؛ لما في ذلكالخروج عليه

: " إذ قد جرى قدر الله وعلمه أن أئمة الَجور أكثر من أئمة وقال كذلك
 28دل ، وأنهم يتغلبون على األمة " .الع

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : " والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم 
له، وإما بقهره لهم، فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره، 

ي رسالة فهو ذو سلطان مطاع، إذا أمر بطاعة الله. ولهذا قال أحمد ف
صول السنة عندنا التمسك بما كان عليه : " أَعْبد وس بن مالك العطار

إلى أن قال:  "ومن   -صلى الله عليه وسلم  -أصحاب رسول الله 
ولي الخالفة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى 

                                                           
 (41|  10روضة الطالبين )  21
 ( 1|  10ال ) شرح صحيح البخاري البن بط 21
 (10| 10شرح صحيح البخاري البن بطال )  21



15 
 

 ،انك قات إليه جائز َبرا  صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فدفع الصد
 25".أو فاجرا

اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل »حديث : قال الحافظ ابن حجر في شرح 
لو تغلب عبد حقيقة  وأما" قال: 30«عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة

 .31"، فإن طاعته تجب إخمادا  للفتنة ما لم يأمر بمعصيةبطريق الشوكة
: " وأرى وجوب  -رحمه الله  –قال الشيخ  محمد بن عبد الوهاب 

ما لم يأمروا بمعصية  ،وفاجرهمالسمع والطاعة ألئمة المسلمين َبرِ هم 
 ، وغلبهمواجتمع عليه الناس ورضوا به ،الخالفة يَ الله ، ومن ولِ 

 .32، وحرم الخروج عليه "بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته
 

: " األئمة مجمعون  -رحمه الله  –وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
حكم اإلمام من كل مذهب ، على أن من تغلب على بلد أو بلدان ، له 

ألن الناس من زمن في جميع األشياء ، ولوال هذا ما استقامت الدنيا ، 
، وال ل قبل اإلمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام واحدطوي

يعرفون أحدا  من العلماء ذكر أن شيئا  من األحكام ال يصح إال باإلمام 
 .33" األعظم

 

                                                           
 (521| 1منهاج السنة )  2929
 (1142صحيح البخاري )  30
 ( 131| 13فتح الباري ) 31
 (25| 1الدرر السنية )  32
 (5| 9الدرر السنية )  33
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 –حمد بن عبد الوهاب بن م قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن
"وأهل العلم مع هذه الحوادث، متفقون على طاعة من  :-رحمه الله 

تغل ب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، ال 
عليهم بالسيف،  يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج

. بواحا  وتفريق األمة، وإن كان األئمة ظلمة فسقة، ما لم يروا كفرا 
، وأمثالهم جودة عند األئمة األربعة، وغيرهمونصوصهم في ذلك مو 

 .34ونظرائهم"
ترتب ويلولي األمر المسلم بواحدة من هذه الطرق الثالثة، تتم البيعة  إذا  

 .وح رمة  الخروج عليه، طاعته في المعروف عليها وجوب  
 

 الحذر من مقولة " ليس في عنقي بيعة ألحد "!
: أنه  ناهأن يقول : ليس في عنقي بيعة ألحد . فهذا مع فليحذر المسلم

لى ص –، وال يعترف بولي أمر عليه . قال النبي ال يعترف ألحد بالطاعة
َوَمْن َماَت َوَلْيَس ِفي ع ن ِقِه َبْيَعٌة، َماَت ِميَتة  الله عليه وسلم : " 

اَت َلْيِه ِإَماٌم مَ َمْن َماَت َوَلْيَس عَ . وفي حديث معاوية بلفظ "39"«َجاِهِلي ة  
  36" ِميَتة  َجاِهِلي ة  

 .، وأن يميتنا على اإلسالمفأسأل الله أن يكفينا الشر

                                                           
 (29| 9الدرر السنية )  34
 . -رضي الله عنهما  –( من حديث ابن عمر 1151صحيح مسلم )  35
صلى  –( عن ابن عمر أن النبي 11| 1(  وحسن األلباني إسناده ، وأخرج الحاكم في المستددرك ) 1051خرجه ابن أبي عاصم في السنة ) أ 31

 " . قال الحاكم :  "قال  –الله عليه وسلم 

 . ووافقه الذهبي 
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 .متحققة بمبايعة أهل الحل والعقد، أو بتغلب الحاكم المسلم والبيعة
ولو لم تكن هناك  ،فالمسلم يجب عليه طاعة والة األمر في المعروف

 ة تأكيد االلتزام بالطاعة في المعروف.ة، والمقصود من البيعي  لِ عْ بيعة فِ 
: يلزم الرعية أن يطيعوهم في المعروف وإن  -رحمه الله -قال ابن باز

، ومن باب اإللزام بالحق لهذا ، لكن البيعة من باب التأكيديعةلم يكن ب
، حتى يكون ذلك حافزا  للمبايع على السمع أمر المسلمين الذي واله الله

  37لى التزام الحق.والطاعة بالمعروف ، وع
 

 الحذر من المبايعة لغير ولي أمر البلد !
هذا وليحذر المسلم أن يبايع لمسؤول جماعة سياسية، أو دعوية، ف

 ،أو سلطان البلد ،فالبيعة خاصة بأمير ،خروج على ولي األمر في البلد
وفي هذا جاءت النصوص الشرعية  ،الذي بيده تصريف أمور البلد

 بايعة لغير ولي أمر البلد، فهذه مبايعة بدعية، وخروجٌ بالمبايعة، أما الم
 على ولي أمر البلد. 

لى ص -: " النبي  -رحمه الله تعالى  –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 الذين لهم ،أمر بطاعة األئمة الموجودين المعلومين -الله عليه وسلم 

ال ل، و ال بطاعة معدوم وال مجهو ،سلطان يقدرون به على سياسة الناس
 38من ليس له سلطان، وال قدرة على شيء أصال ".

                                                           
 (111| 3فتاوى نور على الدرب ) 31
 (115| 1منهاج السنة )  31



11 
 

: "والبيعة ال تكون إال لولي األمر، إما -رحمه الله -قال الشيخ ابن باز
ايع وه، كما ببايع ،رهم بسيفههَ وقَ  ،بالقهر والغلبة إذا تولى على المسلمين

أو باتفاق أهل الحل  المسلمون عبد الملك بن مروان، وبايعوا آخرين،
ل لكونه أهال  لذلك، أما بيعة أفضا ؛قد على بيعة إنسان يتولى عليهموالع

 البيعة ال تكون  ،أصل له، أو بيعة رؤساء الجمعيات الناس هذا شيء ال
ليس فيها  ،د التي فيها دولةفي البال ،إال من جهة أهل الحل والعقد

 ، ليس فيها أمير ، فيجتمع أهل الحل والعقد على بيعة إنسان أهال  سلطان
، فيتفقون على بيعة إنسان بدال  من لذلك بأن يكون سلطانهم قد مات

عليهم  ، فصار أميرا  سان استولى عليهم بالقوة والغلبةالميت، أو يبايع إن
 35بالقوة والغلبة ، فإنه يبايع حينئذ .

والذي أعلمه من الشرع، أنه ال بيعة إال لوالة األمور، أو وقال ابن باز: 
ة لهم، كأميرهم في األقطار، نائب عنهم في أخذ نوابهم ألخذ البيع

، المقصود إذا استنابه ولي أو قاضيا   أو أميرا   سواء كان عالما   البيعة،
األمر، أن يأخذ البيعة من البلد الفالني أو القرية الفالنية، أخذ البيعة 

 40لولي األمر بالنيابة.
 

                                                           
 (112| 3فتاوى نور على الدرب) 39
 (111| 3فتاوى نور على الدرب) 40
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لإلنسان أن  ز: "ال يجو  -رحمه الله  –وقال الشيخ محمد ابن عثيمين 
، بيعة لولي األمر العام في البلد ، وبيعة لرئيس يكون في عنقه بيعتان

 41الحزب الذي ينتمي إليه ".
ن من : " أما ما يذكر اآل -حفظه الله  –وقال الشيخ صالح الفوزان 

ن من أنهم يبايعو ،أو الفرق المبتدعة، البيعة لبعض الفرق السياسية
المسلمين ،  تدخل في طاعة ولي أمر ال ،واحدا  من جماعات سياسية

ا  ن واحد، إنما تريد أن تفرق الشمل ، فيبايعووال ترى رأي المسلمين
الله  صلى –ول النبي ، وهذه ينطبق عليها قمنهم ، فهذه بيعة باطلة

ق  : ) -عليه وسلم  ، ي ِريد  َأْن َيش  ل  َواِحد  ك ْم َجِميٌع َعَلى َرج   َمْن َأَتاك ْم َوَأْمر 
َق َجَماَعَتك ْم، َفاْقت ل وه  كائنا من كانعَ   43 . ( " 42َصاك ْم، َأْو ي َفرِ 
   " 

 ة ال تكون إال لولي أمر" البيع:-حفظه الله -وقال الشيخ صالح الفوزان
، وهي من إفرازات االختالف . المسلمين، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة

ي مملكة واحدة، أن ، وفوالواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد
 44.، وال يجوز المبايعات المتعددة "تكون بيعتهم واحدة إلمام واحد

 

 

                                                           
 (159ص)الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات  41
 (1152صحيح مسلم )  42
 (11ص)"  كتاب " مفهوم البيعة 43
 (411المنتقى من فتاوى الفوزان . سؤال رقم )  44
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 المطلب الثالث: األدلة على حرمة الخروج على والة األمر:

النصوص الشرعية في تحريم الخروج على والة أمر المسلمين، وإن 

 جاروا وظلموا، كثيرة، فمنها:

ولَ قال تعالى : "  َياَأيَُّها ال   -1 س   َوأ وِلي ِذيَن آَمن وا َأِطيع وا الل َه َوَأِطيع وا الر 

ْنت مْ  وِل ِإْن ك  س  وه  ِإَلى الل ِه َوالر  دُّ  ت ْؤِمن وَن اأْلَْمِر ِمْنك ْم َفِإْن َتَناَزْعت ْم ِفي َشْيء  َفر 

 رة النساء[ .( " ]سو 95ِبالل ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسن  َتْأِويال  )

فالله يأمرنا بطاعة والة األمر، وهم: العلماء واألمراء. ومن المعلوم أن 

الطاعة لهم مقيدة بالمعروف في الشرع. والخروج عليهم خالف الطاعة 

 بالمعروف. 

ا   -َعْن َعْبِد الل ِه بن عمر  -2 َصل ى الله   -َعِن الن ِبيِ   -َرِضَي الل ه  َعْنه 

ْمع  َوالط اَعة  َعَلى الَمْرِء الم ْسِلِم ِفيَما َأحَ  –ل َم َعَلْيِه َوسَ  ب  أنه َقاَل: "الس 

 49َوَكرَِه، َما َلْم ي ْؤَمْر ِبَمْعِصَية ، َفِإَذا أ ِمَر ِبَمْعِصَية  َفاَل َسْمَع َواَل َطاَعَة". 

                                                           
 (1139( ومسلم ) 1144رواه البخاري )  45
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وَل الل ِه  -3 اِمِت، َقاَل: "َباَيْعَنا َرس  ى الله  َعَلْيِه َصل  -َعْن ع َباَدَة ْبِن الص 

ْمِع َوالط اَعِة ِفي الَمْنَشِط َوالَمْكَرِه، َوَأْن اَل ن َناِزَع اأَلْمرَ  -َوَسل َم   َعَلى الس 

  46َأْهَله  ".

ول  اللِه  َفَباَيْعَناه ، َفَكاَن  -َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل َم  -وفي لفظ : َدَعاَنا َرس 

ْمِع َوالط اَعِة ِفي َمْنَشِطَنا َوَمكْ ِفيَما َأَخَذ َعَلْيَنا: " َرِهَنا، َأْن َباَيَعَنا َعَلى الس 

َرْوا َوع ْسِرَنا َوي ْسِرَنا، َوَأَثَرة  َعَلْيَنا، َوَأْن اَل ن َناِزَع اأْلَْمَر َأْهَله " َقاَل: "ِإال  َأْن تَ 

ا ِعْنَدك ْم ِمَن اللِه ِفيِه ب ْرَهاٌن"   47ك ْفر ا َبَواح 

: أي : اسمعوا وأطيعوا وإن اختص األمراء -رحمه الله -نووي قال ال

 48بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم.

لم يسمح بمنازعة والة األمر إذا  -صلى الله عليه وسلم –: النبيقلت

استأثروا بالدنيا ، ومنعوا الناس حقوقهم ، ولم يرخص بمنازعتهم إال في 

ال خالف  واح: وهو الظاهر الذيحالة واحدة وهي: أن يقعوا في كفر ب

                                                           
 (1109( ومسلم ) 1199رواه البخاري ) 41
 (1109( ومسلم ) 1055رواه البخاري )  41
 (503| 4شرح صحيح مسلم )  41
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ومع هذا ال بد أن يكون للمسلمين قدرة يستطيعون ، فيه، وال يحتمل التأويل

 إزالة الوالي الكافر من غير أن يترتب ضرر أعظم من ضرر بقائه.

: "عندكم من الله فيه برهان " : قوله-رحمه الله -قال الحافظ ابن حجر

، ومقتضاه أنه ال يجوز تأويلية أو خبر صحيح ال يحتمل ال: نص آأي

 45الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل.

رح صوتي على ش في شرح  -رحمه الله -قال الشيخ عبد العزيز بن باز

 ة، إذا كان عندهم قدر رالعقيدة الطحاوية: ويجوز الخروج على اإلمام الكاف

 90.يترتب عليها زواله من دون مضرة

لطرق روه باغي ِ ام الكافر إذا لم يستطيعوا أن ي  : " اإلم-رحمه الله - وقال

 91.92ال في الشر" ،أطاعوه بالخير ،الشرعية

                                                           
 (10|  13فتح الباري )  49
 شرح صوتي على شرح العقيدة الطحاوية . 50
 مرجع السابقال 51
52 
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: فدل هذا كله على ترك الخروج على األئمة،  -رحمه الله -قال ابن بطال

وأال يتسبب إلى سفك الدماء، وهتك الحريم،  ،وأال يشق عصا المسلمين

، فال طاعة لمخلوق إلسالما إال أن َيْكف ر اإلمام وي ْظِهر خالف دعوة

 93.عليه

ول  اللِه  -4 َعَلْيِه  َصل ى الله   -َعْن َعْبِد اللِه بن مسعود َقاَل: َقاَل َرس 

وَنَهاَوَسل مَ  وَل اللِه، ، قَ «: "ِإن َها َسَتك ون  َبْعِدي َأَثَرٌة َوأ م وٌر ت ْنِكر  ال وا: َيا َرس 

وَن اْلَحق  ال ِذي َعَلْيك مْ »َك؟ َقاَل: َكْيَف َتْأم ر  َمْن َأْدَرَك ِمن ا َذلِ  ، َوَتْسَأل وَن ت َؤدُّ

  94اللَه ال ِذي َلك ْم".

ر النووي  األثرة فقال: والمراد بها هنا: "استئثار األمراء  -رحمه الله -فس 

 99بأموال بيت المال".

: "وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان -رحمه الله -قال النووي 

ما  عسوفا  ، في عطى حَقه من الطاعة ، وال ي خرج عليه وال المتولي ظال

                                                           
 (9| 10شرح صحيح البخاري )  53
 (1143( ومسلم ) 3103رواه البخاري )  54
 (510| 4شرح صحيح مسلم )  55
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في كشف أذاه ، ودفع شره ،  -تعالى -ي خلع ، بل ي تضرع إلى الله 

 96وإصالحه ".

ْعِفيُّ  -9 َصل ى  -وَل اللِه َرس    -رضي الله عنه  –َسَأَل َسَلَمة  ْبن  َيِزيَد اْلج 

َنا أ َمَراء  َيْسَأل وَنا َنِبي  اللِه : َأَرَأْيَت ِإْن َقاَمْت َعَليْ . َفَقاَل: َيا  -الله  َعَلْيِه َوَسل مَ 

َنا؟ َفَأْعَرَض َعْنه ، ث م  َسَأَله ، َفَأْعَرَض  َنا، َفَما َتْأم ر  ْم ، َوَيْمَنع وَنا َحق  ه   َعْنه ، َحق 

. فَقاَل النبي عَ ث م  َسَأَله  ِفي الث اِنَيِة َأْو ِفي الث اِلَثِة، َفَجَذَبه  اأْلَشْ  ث  ْبن  َقْيس 

ل وا، -صلى الله عليه وسلم – مِ   : "اْسَمع وا َوَأِطيع وا، َفِإن َما َعَلْيِهْم َما ح 

ْلت ْم" مِ   . 97َوَعَلْيك ْم َما ح 

أي: يجب على الوالة إقامة العدل، وإعطاء الناس حقوقهم. فإن استأثروا 

 -يا أيها الرعية  -عليكم  بهذه الدنيا، وظلموا تحملوا الوزر، والواجب

السمع والطاعة وعدم الخروج، والصبر على أذاهم، حتى يرفع الله عنكم 

 الضر.
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 صلى الله –عن النبي  –رضي الله عنه  –عن حذيفة بن اليمان  -6

َداَي، َواَل َيْستَ  -عليه وسلم وَن ِبه  نُّوَن أنه قال : "َيك ون  َبْعِدي َأِئم ٌة اَل َيْهَتد 

ن   ْثَماِن إِ ِبس  َياِطيِن ِفي ج  ْم ق ل وب  الش  وم  ِفيِهْم ِرَجاٌل ق ل وب ه  " . ِتي، َوَسَيق  ْنس 

وَل اللِه، ِإْن َأْدَرْكت  َذِلَك؟ َقاَل: " َتْسَمع  َوت ِطي : َكْيَف َأْصَنع  َيا َرس  ع  َقاَل: ق ْلت 

َك، َوأ ِخَذ َمال َك، َفاْسَمعْ  ِرَب َظْهر   98َوَأِطْع". ِلأْلَِميِر، َوِإْن ض 

: " وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة  -رحمه الله -قال النووي 

المسلمين وإمامهم ، ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي،  من أخذ 

  95األموال وغير ذلك ، فتجب طاعته في غير معصية".

وِل اللِه  -7 َقاَل:  – َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل مَ  -َعْن َعْوِف ْبِن َماِلك  أن َرس 

ْم َوي ِحبُّوَنك ْم، َوي َصلُّوَن َعَلْيك ْم َوت َص  لُّوَن َعَلْيِهْم، " ِخَيار  َأِئم ِتك م  ال ِذيَن ت ِحبُّوَنه 

ْم َوَيْلَعن   وَنك ْم، َوَتْلَعن وَنه  ْم َوي ْبِغض  وَنه  ، ِقيَل: «وَنك مْ َوِشَرار  َأِئم ِتك م  ال ِذيَن ت ْبِغض 

وَل الل ْيِف؟ َفَقاَل: َيا َرس  اَلَة، اَل، َما َأَقا»ِه، َأَفاَل ن َناِبذ ه ْم ِبالس  م  الص  م وا ِفيك 
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ا ِمْن َوِإَذا َرَأْيت ْم ِمْن و اَلِتك ْم َشْيئ ا َتْكَره وَنه ، َفاْكَره وا َعَمَله ، َواَل َتْنِزع وا َيد  

"  .ي صلون أي: يدعون . 60َطاَعة 

وَل اللِه َعْن أ مِ  َسَلَمَة َأن   -8 َقاَل: "  -َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل َم  -َرس 

وَن، َفَمْن َعَرَف َبِرَئ، َوَمْن َأْنَكَر َسِلَم، وَ  َلِكْن َسَتك ون  أ َمَراء  َفَتْعِرف وَن َوت ْنِكر 

ْم؟ َقاَل: "اَل، َما َصل ْوا".  61َمْن َرِضَي َوَتاَبَع" . َقال وا: َأَفاَل ن َقاِتل ه 

َناِفع  مولى ابن عمر، َقاَل: َجاَء َعْبد  اللِه ْبن  ع َمَر ِإَلى َعْبِد اللِه  َعنْ  -5

َفَقاَل  62ْبِن م ِطيع  ِحيَن َكاَن ِمْن َأْمِر اْلَحر ِة َما َكاَن، َزَمَن َيِزيَد ْبِن م َعاِوَيَة.

ْحَمِن ِوَساَدة . َفَقاَل ابن عمر: وا أِلَِبي َعْبِد الر  نِ ي َلْم آِتَك إِ  ابن م طيع: اْطَرح 

وَل اللِه  َثَك َحِديث ا َسِمْعت  َرس  ل ى الله  َعَلْيِه َوَسل َم َص  -أِلَْجِلَس؛ َأَتْيت َك أِل َحدِ 

وَل اللِه  – ول ه . َسِمْعت  َرس  ول : "َمْن َخَلَع  -َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل َم  -َيق  َيق 

ا ِمْن َطاَعة ، َلِقَي اللَه َيْوَم  َة َله ، َوَمْن َماَت َوَلْيَس َيد  ج   ِفي اْلِقَياَمِة اَل ح 

 63ع ن ِقِه َبْيَعٌة، َماَت ِميَتة  َجاِهِلي ة  ". 

                                                           
 (1155رواه مسلم )  10
 (1154رواه مسلم )  11
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، َعِن الن ِبيِ   -10 َقاَل: "َمْن  -َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل مَ  -َعِن اْبِن َعب اس 

لْ َكرَِه ِمْن َأِميرِِه َشْيئ ا َفْلَيْصِبْر، َفِإن ه  َمْن  َطاِن ِشْبر ا َماَت ِميَتة  َخَرَج ِمَن السُّ

 64َجاِهِلي ة " . 

ومفارقة  ،عن الطاعة الخروجَ  م  ذَ فَ  : " -رحمه الله -قال ابن تيمية

الجماعة ، وجعل ذلك ميتة جاهلية؛ ألن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس 

 الرأس : اإلمام .  .69يجمعهم"

 وهي-راد بالميتة الجاهلية : "والم -رحمه الله -قال الحافظ ابن حجر

، وليس له وت ، كموت أهل الجاهلية على ضاللحالة الم-بكسر الميم

، وليس المراد أنه يموت كافرا  ، بل نوا ال يعرفون ذلكمطاع ألنهم كا إمام

 66يموت عاصيا ".

ه  َقاَل: "َمْن َأن   -َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل َم  -َعْن َأِبي ه َرْيَرَة، َعِن الن ِبيِ   -11

َخَرَج ِمَن الط اَعِة، َوَفاَرَق اْلَجَماَعَة َفَماَت، َماَت ِميَتة  َجاِهِلي ة ، َوَمْن َقاَتَل 
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ر  َعَصبَ  ي ة  َيْغَضب  ِلَعَصَبة ، َأْو َيْدع و ِإَلى َعَصَبة ، َأْو َيْنص  ة ، َتْحَت َراَية  ِعمِ 

ِتَل، َفِقْتَلٌة َجاِهِلي ٌة ".  67َفق 

َية: أي في أمر أعمى ال يعرف وجهتهعِ  ، كالتقاتل من أجل شهوة النفس، مِ 

والغضب لها، ومن أجل العصبية لقومه. ويدخل في ذلك من يقاتل من 

 .ة، وغير ذلك من الشعارات الباطلةأجل إقامة الديمقراطي

اِمِت َأن  الن ِبي   -12 َقاَل:  -َسل َم وَ  َصل ى الل ه  َعَلْيهِ  -َعْن ع َباَدَة ْبِن الص 

ل وا "اْسَمْع َوَأِطْع ِفي ع ْسِرَك َوي ْسِرَك، َوَمْنَشِطَك َوَمْكَرِهَك، َوَأَثَرة  َعَلْيَك َوِإْن َأكَ 

 68.َماَلَك، َوَضَرب وا َظْهَرَك ِإال  َأْن َيك وَن معصية"

صلى الله عليه وسلم –عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي  -13

وا َحت ى َتْلَقْوِنيقال لألنصا – َعَلى  ر : " ِإن ك ْم َسَتْلَقْوَن َبْعِدي أ ْثَرة ، َفاْصِبر 

 65الَحْوِض "

                                                           
 (1141رواه مسلم )  11
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لم يأمر األنصار بالخروج على الوالة  –صلى الله عليه وسلم  –فالنبي 

وهذه نصيحة لهم ولغيرهم،  ،ثروا بالدنيا، ولكن أمرهم بالصبرإذا استأ

 فالخروج خالف الصبر المأمور به.

ول   -َرِضَي الل ه  َعْنه   -َعْن َأِبي ه َرْيَرَة  -14 الل ِه َصل ى  -َقاَل: َقاَل َرس 

م  الل ه ، َواَل َيْنظ ر  ِإَلْيِهْم وَ  -الله  َعَلْيِه َوَسل مَ  اَل ي َزكِ يِهْم : " َثاَلَثٌة اَل ي َكلِ م ه 

ٌل َعَلى َفْضِل َماء  بِ  ْم َعَذاٌب َأِليٌم: َرج  ، َيْمَنع  ِمْنه  ابْ َوَله  ِبيِل، َطِريق  َن الس 

ْنَيا، َفِإْن َأْعَطاه  َما ي ِريد  َوَفى َله  وَ  ال  اَل ي َباِيع ه  ِإال  ِللدُّ ٌل َباَيَع َرج  ِإال  َلْم َوَرج 

ٌل َساَوَم َرج ال  ِبِسْلَعة  َبْعَد الَعْصِر، َفَحَلَف ِبالل ِه َلَقْد َأْعَطى ِبَها  َيِف َله ، َوَرج 

 .70َكَذا َوَكَذا َفَأَخَذَها "

: " فى هذا الحديث وعيد شديد فى الخروج  -رحمه الله -قال ابن بطال  

على األئمة ونكث بيعتهم ألمر الله بالوفاء بالعقود؛ إذ فى ترك الخروج 

عليهم تحصين الفروج واألموال، وحقن الدماء، وفى القيام عليهم تفرق 

 71الكلمة، وتشتيت األلفة ".
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َوْيِد ْبِن َغَفَلَة َقاَل: َقاَل ِلي ع َمر  بن الخطاب  - 19 ي الله رض –َعْن س 

: " َيا َأَبا أ َمي َة، ِإنِ ي اَل َأْدِري، َلَعلِ ي اَل َأْلَقاَك َبْعَد َعاِمي َهَذا، َفِإْن  -عنه 

ٌع َفاْسَمْع َله  َوَأِطْع، َوِإنْ  َر َعَلْيَك َعْبٌد َحَبِشيٌّ م َجد  َرَبَك َفاْصِبْر، َوِإْن َض  أ مِ 

وَن  ْل: َسْمع ا َوَطاَعة ، َدِمي د  َحَرَمَك َفاْصِبْر، َوِإْن َأَراَد َأْمر ا ي ْنِقص  ِديَنَك، َفق 

 72ِديِني، َواَل ت َفاِرِق اْلَجَماَعَة "

فهذه األدلة تدل على حرمة الخروج على والة األمر بالقول أو الفعل، ومن 

وقد  ،، فهذه المظاهرات سبب لذهاب األمنمظاهراتبال مذلك الخروج عليه

 الحروب األهلية في مع ولي األمر، فتظهر إلى المواجهات العسكريةتجر 

 البلد الواحد، والواقع كفيل بذلك.
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في" تحريم الخروج كالم علماء أهل السنة  :المطلب الرابع

 "على والة األمر

 رة فيهذه العقيدة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وهي مسط  

فهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، تميزت  ،كتب العقائد عندهم

 ق البدعية.رَ بها هذه الِفرقة الناجية عن الفِ 

ي  نَ ه يوصيه : " يا ب  البنِ  –رضي الله عنه  –قال عمرو بن العاص  -1

أسد حطوم خير من سلطان ظلوم، ! سلطان عادل خير من مطر وابل، و 

 73وسلطان غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم " .

، َفَشَكْوَنا ِإَلْيِه َما نَ  -2 ، َقاَل: َأَتْيَنا َأَنَس ْبَن َماِلك  ْلَقى َعِن الزَُّبْيِر ْبِن َعِدي  
اِج، َفَقاَل:  وا، َفِإن ه  اَل َيْأِتي َعَلْيك ْم َزَماٌن ِإال  »ِمَن الَحج  ال ِذي َبْعَده   اْصِبر 

 74 َعَلْيِه َوَسل َم.َسِمْعت ه  ِمْن َنِبيِ ك ْم َصل ى الله  « َشرٌّ ِمْنه ، َحت ى َتْلَقْوا َرب ك مْ 
على من خرج من أهل  -رضي الله عنهما-وتقدم إنكار ابن عمر

 . 79المدينة على يزيد بن معاوية في عام الَحر ة
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 ()أخرجه البخاري 14
 (12)  ص 15



32 
 

 : " َلْو َأن  الن اَس ِإَذا اْبت ل وا ِمنْ  -رحمه الله  –قال الحسن البصري  -2
ْم َيْجَزع وَن ِإَلى ْم، َوَلِكن ه  وا َما َلِبث وا َأْن ي ْفَرَج َعْنه  ْلَطاِنِهْم َصَبر   ِقَبِل س 

وا ِبَيْوِم َخْير  َقطُّ " . ل وَن ِإَلْيِه، َفَوالل ِه َما َجاؤ  ْيِف، َفي َوك   76الس 
ول  َكاَن اْلَحَسن  البصر  -3 ؟ َقاَل: َيق  ، َفت َغيِ ر  : " ِإن  ي ِإَذا ِقيَل َله  َأاَل َتْخر ج 

ْيِف"الل َه ِإن َما ي َغيِ ر  ِبالت ْوَبةِ   77.، َواَل ي َغيِ ر  ِبالس 

اج -4 ؟ فقال: " 78سئل الحسن البصري : ما ترى في القيام على الَحج 

اجيناتقوا الله، وتوبوا إليه َيْكِفكم َجْوره، واعلمو   ا أن عند الله َحج 

 80".75كثيرا  

 وإن رقصت -يعني الملوكَ -وكان الحسن البصري يقول : " هؤالء  -9

، ووِطئ الناس  أعقاَبهم، فإن ذ ل  المعصية في قلوبهم، إال 81بهم الَهماليج  

أن الَحق  ألزمنا طاعَتهم، وَمَنَعنا من الخروج عليهم، وَأَمرنا أن نستدفع 
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مضرَتهم، فمن أراد به خيرا ، َلِزم ذلك، وعِمل به، ولم  بالتوبة والدعاء

 82يخاِلْفه" .

قال الحسن البصري عن الوالة : " واللِه ما يستقيم الدين إال بهم،  -6

وإن َجاروا، وإن ظلموا، واللِه َلَما ي صلح الله بهم أكثر مما ي فسدون، والله 

 89".84، وإن ف رقتهم لكفرٌ 83إن طاعتهم َلِغْبطةٌ 

في عقيدته المشهورة : " وال نخرج على  -رحمه الله -ال الطحاوي ق -7

أئمتنا ووالة أمورنا وإن جاروا ، وال ندعوا عليهم، وال ننزع يدا  من طاعتهم، 

ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم 

 بالصالح والمعافاة  " 

الطحاوية : " وأما لزوم طاعتهم قال ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة 

وإن جاروا، فألنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف 

ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات 

                                                           
 111الجوزي ص  كتاب آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه البن 12
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ما سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا،  -تعالى -ومضاعفة األجور، فإن الله

 ستغفار والتوبة وإصالحوالجزاء من جنس العمل، فعلينا االجتهاد في اال

العمل. قال تعالى: }وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 

[ . وقال تعالى: }أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 30كثير{ ]الشورى: 

[ وقال 169مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم{ ]آل عمران: 

 من سيئة فمن نفسك{تعالى: }ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 

[ . وقال تعالى: }وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما 75]النساء: 

[ . فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم 125كانوا يكسبون{ ]األنعام: 

 86األمير الظالم، فليتركوا الظلم" .

معلقا  على ذلك : "  -رحمه الله -قال الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

ن لطريق الخالص من ظلم الحكام الذين هم  من جلدتنا وفي هذا بيا

ويتكلمون بألسنتنا ، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ، ويصححوا 

عقيدتهم ، ويربوا أنفسهم وأهليهم على اإلسالم الصحيح تحقيقا لقوله 
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[ 11تعالى: )إن الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم( ]الرعد: 

د الدعاة المعاصرين بقوله: " أقيموا دولة اإلسالم في وإلى ذلك أشار أح

وليس طريق الخالص ما يتوهم بعض الناس قلوبكم تقم لكم على أرضكم". 

وهو الثورة بالسالح على الحكام، بواسطة االنقالبات العسكرية فإنها مع 

كونها من بدع العصر الحاضر، فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها 

ناء إصالح القاعدة لتأسيس الب ، وكذلك فال بد منما باألنفساألمر بتغيير 

  87.["04ه إن الله لقوي عزيز(]الحج: عليها )ولينصرن الله من ينصر 

، 88سمع رجال  يدعو على الحجاج -رحمه الله -وقيل: "إن الحسن البصري 

إنكم من أنفسكم أ وِتيتم، إنما نخاف إن ع ِزل  -رحمك الله -فقال: ال تفعل

 .85اج، أو مات، أن يليكم القردة والخنازير"الحج

: " ومن خرج على إمام من أئمة  -رحمه الله -قال البربهاري  -8

المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين، وخالف اآلثار، وِميتته 

                                                           
 (19تعليق للشيخ األلباني ) صالعقيدة الطحاوية شرح و 11
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وال يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول  ،ِميتة جاهلية

اصبر، وإن كان عبدا »ذر: ألبي  -وسلم صلى الله عليه  -رسول الله 

 « .اصبروا حتى تلقوني على الحوض »وقوله لألنصار: ، «حبشيا

 50وليس من السنة قتال السلطان؛ فإن فيه فساد الدين والدنيا ".

لم ا فشا القول بخلق القرآن في عهد الواثق الخليفة العباسي، اجتمع  -5

له: إن األمر قد تفاقم وفشا يعنون فقهاء بغداد إلى اإلمام أحمد ، وقالوا 

إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، وال نرضى بإمرته وال سلطانه. 

" عليكم باإلنكار بقلوبكم ، وال تخلعوا فناظرهم اإلمام أحمد في ذلك وقال: 

كوا دماءكم، ودماء فِ سْ وا عصا المسلمين، وال تَ قُّ ش  يدا من طاعة، وال تَ 

ا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو المسلمين معكم، وانظرو 

 51وقال : ليس هذا صواب، هذا خالف اآلثار" . يستراح من فاجر

سأل أبو الحارث الصائغ اإلماَم أحمد في أمر كان حدث ببغداد،  -10

وَهم  قوم بالخروج، فقال: " يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤالء 
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! ال دماءَ ، الالدماءَ  !وجعل يقول: " سبحان الله القوم؟ فأنكر ذلك عليهم،

الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها  أرى ذلك، وال آم ر به،

الدماء، ويستباح فيها األموال، وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان 

" . قال أبو الحارث : والناس اليوم، أليس  -يعني أيام الفتنة -الناس فيه

في فتنة يا أبا عبد الله؟! قال اإلمام أحمد : " وإن كان، فإنما هي هم 

فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة، وانقطعت السبل، الصبر على 

هذا، ويسلم لك دينك خير لك ". قال أبو الحارث : ورأيته ينكر الخروج 

 52على األئمة، وقال: الدماَء ! ال أرى ذلك، وال آم ر به "

: " َومن خرج على ِإَمام من َأِئم ة  -رحمه الله -إلمام أحمدقال ا -11

َضا  اْلم سلمين ، َوقد َكان وا اْجَتمع وا َعَلْيِه، وأقروا بالخالفة ِبَأي  َوجه َكاَن ِبالرِ 

ول  َأو اْلَغَلَبة، فقد شق  َهَذا اْلَخاِرج َعصا اْلم سلمين ، َوَخالف اآْلَثار َعن َرس 

اِهِلي ة، َفِإن َماَت اْلَخاِرج َعَلْيِه َماَت ميَتة جَ  -ْيِه َوسلم صلى الله َعلَ  -الله 

وج َعَلْيِه ألحد من الن اس ، َفمن فعل َذِلك  ْلَطان َواَل اْلخ ر  َواَل يحل قتال السُّ
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نة " . َو م ْبَتدع على غير الس  وعلي بن المديني ذكر هذه العقيدة  53َفه 

 54.ألفاظ قريبة مما قال اإلمام أحمدب

حد ث أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة  -12

 ،على األئمة وال القتال في الفتنةالرازي أنهما يقوالن : " وال نرى الخروج 

 ،أمرنا ، والننزع يدا  من طاعة – عز وجل –ونسمع ونطيع لمن وال ه الله 

 59ة " .ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخالف والف رق

الخروج  56: " وال يرون  -رحمه الله -قال أبو عثمان الصابوني -13

 58."عن الَعْدل إلى الَجور والَحْيف ، وإن رأوا منهم الع دولبالسيف 57عليهم

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام : " -رحمه الله -قال النووي  -14

السنة أنه وأجمع اهل .... بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين 

بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض ال ينعزل السلطان 

أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا  ، فغلط من قائله، مخالف 

                                                           
 جبرين .  ( مع شرح الشيخ ابن 100أصول السنة ) 93
 (111| 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي )  94
 (111| 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي )  95
 أهل السنة والجماعة . 91
 األئمة . 91
 (294) صكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث 91



39 
 

قال العلماء : وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه، ما لإلجماع . 

ن ين ، فتكويترتب على ذلك من الفتن ، وإراقة الدماء ، وفساد ذات الب

 55" .المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه 

بعد ذكر األحاديث التي تحرم الخروج  -رحمه الله -قال ابن بطال -19

على األئمة  : "فى هذه األحاديث حجة فى ترك الخروج على أئمة الجور، 

والفقهاء مجمعون على أن اإلمام المتغل ب ولزوم السمع والطاعة لهم . 

ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج  طاعته الزمة،

 100".عليه؛ لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء 

: "ولهذا كان المشهور من مذهب   -رحمه الله -قال ابن تيمية -16

أهل السنة أنهم ال يرون الخروج على األئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان 

يث الصحيحة المستفيضة عن النبي فيهم ظلم كما دلت على ذلك األحاد
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؛ ألن الفساد في القتال والفتنة ،أعظم من  -صلى الله عليه وسلم  -

 101الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة ".

ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت : "  -رحمه الله -قال ابن تيمية -17

من على ذي سلطان، إال وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم 

 102الفساد الذي أزالته."

قال ابن تيمية : " وقل من خرج على إمام ذي سلطان إال كان ما  -18

تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على 

بالمدينة، وكابن األشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق،  103يزيد

ي مسلم صاحب بخراسان، وكأب 104وكابن المهلب الذي خرج على ابنه

الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا  ، وكالذين خرجوا على المنصور 

 109بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤالء ".
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ولهذا كان مذهب )أهل الحديث ترك الخروج قال ابن تيمية : "  -15

بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح َبر أو 

 106ي ستراح من فاجر ".

قال ابن تيمية : " وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج  -20

والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي 

بن الحسين وغيرهم ينَهون عام الَحر ة عن الخروج على يزيد، وكما كان 

الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ، ينهون عن الخروج في فتنة ابن 

ألحاديث ل ذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنةولهاألشعث. 

رون وصاروا يذك -صلى الله عليه وسلم  -الصحيحة الثابتة عن النبي 

هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على َجور األئمة وترك قتالهم، وإن 

 107كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين ".

لما ذكر خروج الحسين وقتله وما ترتب عليه من  -قال ابن تيمية -21

 :-الفساد والفتن
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من  -صلى الله عليه وسلم  -"وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي 

الصبر على َجور األئمة ، وترك قتالهم والخروج عليهم ، هو أصلح 

األمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا  أو مخطئا  

 108يحصل بفعله صالح بل فساد".، لم 

من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم : " قال ابن تيمية -22

، وكما أمر به  األئمة وجورهم ، كما هو من أصول أهل السنة والجماعة

في األحاديث المشهورة عنه لما قال:  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

من ي على الحوض{ وقال: }}إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقون

رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه{ إلى أمثال ذلك. وقال: }أدوا إليهم 

الذي لهم واسألوا الله الذي لكم{ وانَهوا عن قتالهم ما صلوا، وذلك ألن 

معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسنات، 

 وجورهم بتأويل سائغ، أو غيرمهم وترك سيئات كثيرة، وأما ما يقع من ظل

، فال يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر سائغ
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 ،ن بما هو أعدى منه، وتزيل العدواالنفوس، تزيل الشر بما هو شر منه

فيصبر  ،فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم

 105."عليه

ور واجبة ألمر الله بطاعتهم، : " وطاعة والة األمقال ابن تيمية -23

كان  ومن فمن أطاع الله ورسوله بطاعة والة األمر لله ، فأجره على الله.

ال يطيعهم إال لما يأخذه من الوالية والمال ، فإن أعطوه أطاعهم ،وإن 

 110منعوه عصاهم  فما له في اآلخرة من خالق ".

عن  –وسلم  صلى الله عليه –: " ولهذا نهى النبي قال ابن تيمية -24

القتال في الفتنة ، وكان ذلك من أصول السنة . وهذا مذهب أهل الحديث، 

 111.من فقهائهم وغيرهم "وأئمة أهل المدينة 

د وجود البغي من ِإَمام َأو َطاِئَفة اَل قال ابن تيمية -29 جب ي و  : " م َجر 

ول اِقَتالهْم، بل اَل يبيحه وصنُّ ل ِتي دل ت َعَلْيَها ال، بل من اأْل ص  ، َأن ص 
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اإِلَمام الجائر الظ اِلم ي ؤمر الن اس ِبالصبِر على جوره وظلمه وبغيه َواَل 

ير بذلك ِفي غ -ِه َوسلمصلى الله َعَليْ  -قاتلونه، َكَما َأمر الن ِبيي

 112."ثَحِدي

 -صلى الله عليه وسلم  -: النبي  -رحمه الله -قال ابن القيم -26

ر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه شرع ألمته إيجاب إنكار المنك

فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه ، وأبغض الله ورسوله، 

إلى الله ورسوله ، فإنه ال يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت 

أهله، وهذا كاإلنكار على الملوك والوالة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل 

الله  صلى -وقد استأذن الصحابة رسول الله ، شر وفتنة إلى آخر الدهر

في قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها، وقالوا:  -عليه وسلم

" أفال نقاتلهم؟ فقال: ال، ما أقاموا الصالة" وقال: "من رأى من أميره ما 

م ومن تأمل ما جرى على اإلساليكرهه فليصبر، وال ينزعن يدا من طاعته". 

، وعدم الصبر 113ر والصغار ، رآها من إضاعة هذا األصلفي الفتن الكبا
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على منكر، فطلب إزالته ،فتولد منه ما هو أكبر منه ، فقد كان رسول 

يرى بمكة أكبر المنكرات، وال يستطيع  -صلى الله عليه وسلم  -الله 

تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسالم ، عزم على تغيير البيت 

 خشيةَ  -مع قدرته عليه  -ه من ذلك إبراهيم، ومنع ورده على قواعد

وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ؛ لقرب عهدهم 

باإلسالم ، وكونهم حديثي عهد بكفر؛ ولهذا لم يأذن في اإلنكار على 

 114األمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه.

" وإلى منازعة الظالم الجائر :-رحمه الله -قال ابن عبد البر - 27

ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج ، وأما أهل الحق وهم أهل 

السنة فقالوا : هذا هو االختيار أن يكون اإلمام فاضال  عدال  محسنا  ، 

فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من األئمة أولى من الخروج 

بدال األمن بالخوف ، وألن عليه ؛ ألن في منازعته والخروج عليه است

ل على ِهَراق الدماء وشن الغارات والفساد في األرض ، وذلك مِ حْ ذلك يَ 
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أعظم من الصبر على َجوره وفسقه. واألصول تشهد، والعقل والدين : 

أن أعظم المكروهين أوالهما بالترك  . وكل إمام يقيم الجمعة والعيد 

ء ، وينصف الناس من ويجاهد العدو، ويقيم الحدود على أهل العدا

، وَتأمن به السبل ،  119مظالمهم بعضهم لبعض ، وَتسكن له الدهماء  

 116فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصالح ، أو من المباح ".

:"وأما السمع والطاعة لوالة -رحمه الله -قال ابن رجب الحنبلي -28

ي اد فأمور المسلمين، ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العب

 117معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم، وطاعة ربهم".

وقد أجمع الفقهاء على وجوب : "-رحمه الله -قال الحافظ ابن حجر -25

 ؛طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأن طاعته خير من الخروج عليه

يره وغ ،لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ، وحجتهم هذا الخبر

                                                           
 الجماعة الكثيرة من الناس . 115
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ا يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح مم

 118، فال تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن َقَدر عليها".

: وأرى وجوب السمع  -رحمه الله -قال محمد بن عبد الوهاب – 30

والطاعة ألئمة المسلمين َبرِ هم وفاجرهم ، ما لم يأمروا بمعصية الله . 

ى ، وغلبهم بسيفه حتفة، واجتمع عليه الناس ورضوا بهي الخالومن ول

 115، وجبت طاعته وحرم الخروج عليه.صار خليفة

: "في رسالة " ستة أصول عظيمة مفيدةوقال محمد بن عبد الوهاب  -31

إن من تمام االجتماع، السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبدا  

ا  شافيا كافيا، بوجوه من أنواع البيان شرعحبشيا . فبي ن الله هذا بيانا 

وقدرا . ثم صار هذا األصل ال يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف 

 120العمل به؟ ! 
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:" ال يجوز الخروج على األئمة وإن -رحمه الله -قال الشوكاني -32

بَغوا في الظلم أي  مبلغ ما أقاموا الصالة، ولم يظهر منهم الكفر الَبواح، 

ديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع واألحا

اإلمام في طاعة الله ، ويعصيه في معصية الله ، فإنه ال طاعة لمخلوق 

  121في معصية الخالق "

ة في هذا العصر من أهل السنة والجماع وأما كالم أهل العلم الموثوق بهم

، فهي هم، وغير الشيخ الفوزان، و ين، وابن عثيمواأللباني، كالشيخ ابن باز

، وهي على ما قرره أهل السنة 122كثيرة وموجود ويسهل الوصول إليها

 .نة والجماعةوالجماعة في هذا األصل العظيم من أصول أهل الس
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المطلب الخامس: مناصحة الوالة من الدين، وكيف يكون 

 ذلك؟

من  مالة بشر يصيبون ويخطئون، وهم بحاجة إلى مناصحة، كغيرهفالو  
اِريِ  َأن  الن ِبي  البشر،  ، - َوَسل مَصل ى الله  َعَلْيهِ  -فَعْن َتِميم  الد  ََ

ين  الن ِصيَحة  »َقاَل:  وِلِه ِلل ِه َوِلِكتَ »ق ْلَنا: ِلَمْن؟ َقاَل: « الدِ  اِبِه َوِلَرس 
ِتِهمْ    .123«َوأِلَِئم ِة اْلم ْسِلِميَن َوَعام 

 

 ،َوَأم ا الن ِصيَحة  أِلَِئم ِة اْلم ْسِلِمينَ :" -رحمه الله -قال النووي 
ْم َعَلى اْلَحق ِ  ْم ِفيهِ  ،َفم َعاَوَنت ه  وتنبيهم  ،وأمرهم به ،َوَطاَعت ه 

ْم ِبَما َغَفل وا َعْنه  ،ِبِرْفق  َول ْطف   ،َوَتْذِكير ه مْ  ْم ِمْن  ،َوِإْعاَلم ه  َوَلْم َيْبل ْغه 
وِق اْلم ْسِلِمينَ  ق  وِج َعَلْيِهمْ وَ  ،ح  ر  وِب الن اِس َوَتَألُّف  ق ل   ،َتْرك  اْلخ 

اَلة  َوِمَن الن ِصيحَ  :-َرِحَمه  الل ه   -َقاَل اْلَخط اِبيُّ  .ِلَطاَعِتِهمْ  م  الص  ِة َله 
مْ  مْ  ،َخْلَفه  َدَقاِت ِإَلْيِهمْ  ،َواْلِجَهاد  َمَعه  وِج َوتَ  ،َوَأَداء  الص  ر  ْرك  اْلخ 

ْيِف َعَلْيِهمْ  ْم َحْيفٌ  ،ِبالس  وء  ِعْشرَ  ،ِإَذا َظَهَر ِمْنه  َوَأْن اَل  ،  ةَأْو س 
وا ِبالث َناِء اْلَكاِذِب َعَلْيِهمْ  اَل  ،ي َغرُّ ْم ِبالص  لُّه   ،ِ حَوَأْن ي ْدَعى َله  َوَهَذا ك 
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َلَفاء   ممن يقوم بأمور  َوَغْير ه مْ  ،َعَلى َأن  اْلم َراَد ِبَأِئم ِة اْلم ْسِلِميَن اْلخ 
ور   َوَهَذا ه وَ  ،ن ِمْن َأْصَحاِب اْلِواَلَياتِ المسملي  .124"اْلَمْشه 

 فالواجب مناصحتهم، وكما أن الواجب علينا طاعتهم بالمعروف 
 -تعالى -ولكن ال بد من اللين والرفق في ذلك ، قالوتذكيرهم، 

واَل َله  :" لموسى وهارون لما بعثهما لفرعون  اَفق  َلَعل ه   َقْوال  َليِ ن 
 ]طه ["  (44ر  َأْو َيْخَشى )َيَتَذك  

ك ، وعدم فعل ذلودلت السنة أنه ال بد من السر في هذه النصيحة
َح َمْن َأَراَد َأْن َيْنَص :" -صلى الله عليه وسلم -جهرا ، قال النبي

ْذ ِبَيِدِه، َفَيْخل   ، َفاَل ي ْبِد َله  َعاَلِنَية ، َوَلِكْن ِلَيْأخ  ْلَطان  ِبَأْمر  َو ِبِه، ِلس 
ى ال ِذي َعَلْيِه َله  فَ   .129"ِإْن َقِبَل ِمْنه  َفَذاَك، َوِإال  َكاَن َقْد َأد 
فهذا يدل على أن اإلنكار على الوالة على المنابر، أو في وسائل  

خالف ما عليه أهل  اإلعالم، أو برامج التواصل االجتماعي،
، في مناصحة الوالة، وأن هذا سبب لتسلط الوالة والجماعة السنة

الدعاة في السجون، والواقع دل على  ج ِ زَ على الناس، وسبب لِ 
 على ذلك، وليس هذا دليال  على قوة إيمان فاعل ذلك، بل دليال  

 حمقه، وقلة بصيرته في معرفة المصالح والمفاسد.
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ار الكالَم مع السلطان في الَخلوة على قال ابن النحاس:" وَيخت
الكالم معه على رؤوس األشهاد، بل َيَود لو َكل َمه سرا ، وَنَصَحه 

ْفَية  من غير ثالث لهما "   126خ 
ينبغي لمن ظهر له غلط :" -رحمه الله -قال اإلمام الشوكاني

اإلمام في بعض المسائل أن يناصحه، وال ي ظهر الشناعة عليه 
  127" ادفي رؤوس األشه

 .ومن منهج أهل السنة الدعاء لوالة األمر بالصالح والمعافاة
قال الطحاوي في عقيدته عن األئمة:" وندعو لهم الصالح 

 والمعافاة"
:" وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، فاعلم أنه وقال البربهاري 

صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصالح، فاعلم 
 -. ثم أسند إلى الفضيل بن ِعياضشاء الله أنه صاحب سنة إن

:" لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها 128أنه قال -رحمه الله
ر لنا هذا. قال:" إذا إال في السلطان. قي ل له : يا أباعلي! فسِ 

جعلتها في نفسي لم َتع ْدِني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، 
 125فصلح بصالحه العباد والبالد"
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الدعاء  130: " ويرون -رحمه الله -ن الصابونيوقال أبو عثما
 131لهم باإلصالح والتوفيق والصالح"

وقال اإلمام أحمد عن الخليفة المتوكل:" إني ألدعو له بالصالح 
 .132ن  ما يحل باإلسالم"ر  ظ  نْ والعافية. وقال: إلن حدث به َحَدٌث لتَ 

  

 الخاتمة :

 وجود ولي أمر في بلد ما، سبب لحصول أنفيتلخص مما سبق 
األمن، وسبب الستقرار البلد، وأول من يستفيد من ذلك هم 

 الرعية، فال يمكن أن يعيشوا بال إمام يقودهم.
بل الناس يعيشون في فتنة وفوضى بال ولي أمر، قال اإلمام 

 .133أحمد: "والفتنة: إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس"
 له سلطان في بلد ما، فإذا كان كاناألمر هو كل من ولي و 

مسلما ، وجبت طاعته بالمعروف، وحرم الخروج عليه، ولو جار 

وظلم، بل يجب الصبر عليه، ألن الخروج عليه يترتب عليه من 

                                                           
 السنة والجماعة.أي: أصحاب الحديث، وهم أهل  130
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و هذا من االبتالءات  ،المفاسد أعظم من مفاسد جوره وظلمه

التي يبتلي الله العباد بسبب ذنوبهم، وتبين أن هذه المسألة 

ر أهل السنة عليها ، ، وقد استقمجمع عليها عند أهل السنة

هذا لفتن ال ي ِخل بووقوع بعض الفضالء قديما  في شيء من هذه ا

 :األصل ، وذلك

 ، والحجة مع النصوص .م مخالف للنصوصألن فعله -1

ن لهم بيأنهم قد تأولوا فعلهم بأنه يؤدي إلى اإلصالح ، ثم ت -2

م على ما فعله، ورجع عن منهم ندِ  خالف ذلك ، ولهذا الكثير

 ، حيث -رضي الله عنه  –ه ، كما حصل مثل ذلك للحسين قول

ِري ة الظالمة أن ي َمكِ نوه من الذهاب إلى يزيد  ن بطلب من الس 

 .معاوية لمبايعته
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، وبي ن لهم فضل منهم، وأعلم منهم أنكر عليهمأن من هو أ -3

عدم ب -رضي الله عنه -خطأ فعلهم، فالصحابة نصحوا الحسين

 -رضي الله عنه -بن معاوية، وأنس بن مالك الخروج على يزيد

أمر بالصبر على الحجاج بن يوسف الثقفي، والحسن البصري 

 أنكر على من خرج على الحجاج بن يوسف.

 بالدليل الواقعي بالدليل الشرعي و أن أهل السنة تبين لهم -4

؛ ولهذا ة ال يأتي، ولن يأتي بخير مطلقا  أن الخروج على الوال

ل السنة بعد ذلك، على حرمة الخروج والة األمر ، استقر أمر أه

م هذا ظَ وصاروا يذكرون ذلك في كتب العقائد ؛ للداللة على عِ 

األصل من أصول أهل السنة ، وأنهم تميزوا به عن غيرهم من 

دعون ، وية يناصحون الوالة سرا  برفق ولينوأهل السنأهل البدع .

لى البر والتقوى، وال لهم بالصالح والمعافاة، ويتعاونون معهم ع
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ال ون الناس عليهم، و ب  ل ِ َأيطيعونهم في معصية الله، ولكن ال ي  

؛ لما في ذلك من المفاسد رون قلوب الناس على والة األمروغِ ي  

 العظيمة.

ا نأسأل الله العلي الكبير بأسمائه الحسنى، وصفاته العال أن يهديَ 

ي اآلخرة، وفالصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه في الحياة الدنيا، 

 نا الحق حقا  يَ رِ وأن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن ي  

أل الله ، وأسويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطال  ويرزقنا اجتنابه

أن يحفظ بالد اإلسالم من مكر األعداء، وأن يحفظها من 

 أعداء المنافقين، ومن أهل البدع، الذين هم أداة في تنفيذ مكر

الة أمر ي و  د، وأسأل الله أن يهم في بالد المسلميناإلسال

والله أعلم، وصلِ   والدنيا.دين الصالح ن إلى ما فيه المسلمي

 .اللهم على محمد
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