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 األمر ابملعروف والنهي عن املنكريف وفوائد قواعد 
 من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

وأنزل معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس  ،احلمد هلل الذي أرسل رسله ابلبينات
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ ﴿  ،يد ومنافع للناسوأنزل احلديد فيه أبس شد ،ابلقسط

الذي أرسله ابهلدى ودين احلق صلى هللا عليه وسلم، وختمهم مبحمد  ،﴾ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز
 ،ع معىن العلم والقلم للهداية واحلجةالنصري اجلام لسلاانوأيده اب ،ليظهره على الدين كله

شهادة  ،هللا وحده وال شريك له إالوأشهد أن ال إله  ،معىن القدرة والسيف للنصرة والتعزيزو 
وعلى ، صلى هللا عليه وسلموأشهد أن حممدا عبده ورسوله  ،خالصة خالص الذهب اإلبريز
 :أما بعد، (1)شهادة يكون صاحبها يف حرز حريز ،آله وصحبه وسلم تسليما كثريا

، وهي مثل اإلسالمعبادة مهمة هلا شأهنا يف لنهي عن املنكر ابملعروف وا األمر فإن
 سائر العبادات هلا شروطها وآداهبا وضواباها.

 األمر فال خيفى أن:" -رمحه هللا-قال الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل 
ابملعروف والنهي عن املنكر من أهم دعائم الدين، وبه قوائم شؤون املسلمني، فهو واجب 

د واللسان واجلنان، حسب االستااعة واإلمكان، وإن له شروطًا وآدااًب ومكمالت، ابلي
 ذكرها أهل العلم وأوضحوها يف مصنفاهتم.

ونظرًا ألن الناس يف هذه األزمان تشتت آراؤهم، وتباعدت أنظارهم، وتغريت عاداهتم؛ 
 .الفه!خأو فكل فئة تتصرف يف شؤون حياهتا حسبما يتهيأ هلا، سواء وافق الشرع 

هلم طرق اخلروج منها من يوضح طلبة العلم  من هللا هّيأوكلما أحدث الناس أمورًا 
 إن:" ابن تيمية اإلسالموإنكارها على اختالف أعراف الناس وعوائدهم، وقد قال شيخ 

ثالث دعائم: إحداها: قَبله، والثانية: معه، والثالثة: بعده، وهي  إىلابملعروف حيتاج  األمر
 .(2)رفق واحللم، فالعلم أواًل قبل العمل، والرفق حال العمل، واحللم بعد العمل"العلم وال

                                                           

 .4-3( مقدمة السياسة الشرعية: 1)
حتسناب للشنيخ عبند لرسنالة معنايف يف طرينق اال -رمحنه هللا –( مقدمة معايل الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز بنن عقينل 2)

 .4: 1العزيز بن حممد السدحان، ط



3 / 69 
 

القواعد كثريا من تلك   اقد ذكر  -تعاىلرمحه هللا -ابن تيمية  اإلسالمشيخ  كان  وملا
 ورسائله يف كتبه، -ابملعروف والنهي عن املنكرابألمر  فيما يتعلق – وخصوصاالفوائد و 

 :ومنها
 .(2)عية يف إصالح الراعي والرعيةالشر  (1)السياسة -
 .(3)احلسبةمسألة احلسبة أو قاعدة يف  -
 .(4)فصل يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من كتاب االستقامة -

أن ينفع هبا، وأن  -عز وجل –الفوائد، أسأل هللا و قمت ابستخراج بعض هذه القواعد 
 حممد وعلى أله وصحبه أمجعني.جيعلها خالصة لوجه الكرمي، وصلى هللا وسلم على نبينا 

 
 

 اجمليد بن حممد الوعالن عبدد.
Awalaan@gmail.com 

                                                           

( قال الشيح حممد بن عثيمني عن كتاب السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية:" ينبغي لكل مسؤول يف أي 1)
مصلحة أن يقرأه وأن يعترب مبا فيه ألنه مفيد جدًا ". انظر: التعليق على كتاب السياسة الشرعية للشيح حممد بن 

 .4: 1ني، دار مدار الوطن، طعثيم
 ( الابعة األوىل لدار عايف الفوائد، حتقيق: علي بن حممد العمران.2)
-60، وضنمن ممنوع الفتناوى اجمللند الثنامن والعشنرون: ف، حتقيق: حممند احلمنود النجنديلدار إيال الابعة األوىل (3)

نهي عنن املنكنر مامعنة أم القنرى، للشنيخ فنؤاد . وهو حمقق رسالة ماجستري ابملعهد العايل لألمر ابملعروف وال120
 .-غري مابوع –بن سعود العمري 

األمننر ابملعننروف ، وهننو املابننوع ابسننم 311-2/198( الابعننة األوىل جلامعننة اإلمننام، حتقيننق: د. حممنند رشنناد سننايف: 4)
لنننند الثننننامن . وضننننمن ممننننوع الفتنننناوى اجمل1، طمؤسسننننة الرسننننالة، حتقيننننق: فننننواز أمحنننند زمننننريلوالنهنننني عننننن املنكننننر، 

 .178-121والعشرون: 
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ما أاحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، 
 بعد:

 
 من الدين: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

هي عن املنكر هو الذي أنزل هللا :" األمر ابملعروف والن-رمحه هللا – شيخ اإلسالمقال 
 .(1)به كتبه، وأرسل به رسله، وهو من الدين"

 
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر هو من أوجب األعمال وأفضلها وأحسنها: 

وحتقيق ذلك أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر هو من أوجب :" -رمحه هللا – قال
، وهو كما قال ﴾ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَماَلً﴿  تعاىل:األعمال وأفضلها وأحسنها وقد قال 

الفضيل بن عياض رمحه هللا: أخلصه وأصوبه؛ فإن العمل إذا كان خالصا ويف يكن صوااب يف 
يقبل، وإذا كان صوااب ويف يكن خالصا يف يقبل، حىت يكون خالصا صوااب، واخلالص أن 

 .(2)يكون هلل، والصواب أن يكون على السنة"
 
 مجاع الدين ومجيع الوالايت هو أمر وهني: 

وإذا كان مجاع الدين ومجيع الوالايت هو أمر وهني، فاألمر الذي :" -رمحه هللا – قال
بعث هللا به رسوله هو األمر ابملعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن املنكر، وهذا 

نَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُؤْمِنُو﴿  تعاىل:نعت النيب واملؤمنني، كما قال 

 .﴾ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية ويصري فرض عني على 

م، القادر الذي يف يقم به غريه، والقدرة هي السلاان والوالية، فذوو السلاان أقدر من غريه

                                                           

 .2/199: االستقامة( 1)
 .227-2/226( االستقامة: 2)
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فيجب على كل  ؛وعليهم من الوجوب ما ليس على غريهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة
 .﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴿  تعاىل:إنسان حبسب قدرته، قال 

ومجيع الوالايت اإلسالمية إمنا مقصودها األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، سواء يف 
نيابة السلانة، والصغرى مثل: والية الشرطة، ووالية احلكم، ذلك والية احلرب الكربى، مثل: 

 .(1)"أو والية املال وهي والية الدواوين املالية ووالية احلسبة
 
 كمال الرسالة ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر : 

يَأْمُرُهُم ﴿  :" وقوله سبحانه يف صفة نبينا صلى هللا عليه وسلم:-رمحه هللا – قال

هو لبيان كمال رسالته؛  ﴾ وفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَبِالْمَعْرُ
لسانه بكل معروف، وهنى عن كل منكر، فإنه صلى هللا عليه وسلم هو الذي أمر هللا على 

إمنا بعثت »يه وسلم أنه قال: عنه صلى هللا عل يوهلذا رو  وأحل كل طيب، وحرم كل خبيث،
إمنا مثلى ومثل األنبياء كمثل رجل »وقال يف احلديث املتفق عليه:  ،«ألمتم مكارم األخالق

بىن دارا فأمتها وأكملها إال موضع لبنة، فكان الناس يايفون هبا ويعجبون من حسنها 
ملتضمن لألمر بكل ، فبه أكمل هللا الدين ا«ويقولون: لوال موضع اللبنة، فأان تلك اللبنة

 .(2)معروف، والنهي عن كل منكر، وإحالل كل طيب، وحترمي كل خبيث"
 
  أكمل األمم:هذه األمة 

هذه األمة خري األمم للناس، فهم أنفعهم هلم وأعظمهم أحساان :" -رمحه هللا – قال
 إليهم؛ ألهنم كملوا أمر الناس ابملعروف وهنيهم عن املنكر من جهة الصفة والقدر، حيث

أمروا بكل معروف وهنوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك ابجلهاد يف سبيل هللا أبنفسهم 
وأمواهلم، وهذا كمال النفع للخلق وسائر األمم، يف أيمروا كل أحد بكل معروف وال هنوا كل 

 .(3)أحد عن كل منكر وال جاهدوا على ذلك"
                                                           

 .28/66 :قاعدة يف احلسبة، ضمن مموع الفتاوى (1)
 .201-2/200: االستقامة( 2)
 .207-2/206( االستقامة: 3)
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 ىكل أحد ال بد له من أمر وهني، وال بد أن أيمر وينه: 

وكل بشر على وجه األرض فال بد له من أمر وهني، وال بد أن :" -رمحه هللا – قال
أيمر وينهى؛ حىت لو أنه وحده لكأن أيمر نفسه وينهاها: إما مبعروف، وإما مبنكر، كما قال 

 .(1)"﴾ إِنَّ النَّفْسَ ألَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴿  تعاىل:هللا 
 
 دنيا وال يف اآلخرة إال ابالجتماع كل بين آدم ال تتم مصلحتهم ال يف ال

 والتعاون والتناصر 
وكل بين آدم ال تتم مصلحتهم ال يف الدنيا وال يف اآلخرة إال :" -رمحه هللا – قال

ابالجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم، وهلذا 
بد هلم من أمور يفعلوهنا جيتلبون هبا املصلحة، يقال: اإلنسان مدين ابلابع، فإذا اجتمعوا فال 

وأمور جيتنبوهنا ملا فيها من املفسدة، ويكونون مايعني لآلمر بتلك املقاصد، والناهي عن تلك 
 .(2)املفاسد، فجميع بين آدم ال بد هلم من طاعة آمر وانه"

 
  آمر وانه فطاعة هللا ورسوله خري:من طاعة إذا كان ال بد 

وإذا كان ال بد من طاعة آمر وانه فمعلوم أن دخول املرء يف طاعة :" -رمحه هللا – قال
 .(3)"هللا ورسوله خري له

 
 :قيام ويل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

وهم علماء كل طائفة وأمراؤها  -وجيب على أوىل األمر :" -رمحه هللا – قال
م عن املنكر، فيأمروهنم مبا أمر أن يقوموا على عامتهم وأيمروهم ابملعروف وينهوه -ومشاخيها

هللا به ورسوله، مثل شرائع اإلسالم، وهي الصلوات اخلمس يف مواقيتها، وكذلك الصدقات 

                                                           

 .2/292( االستقامة: 1)
 .28/62 :قاعدة يف احلسبة ضمن مموع الفتاوى (2)
 .28/63 : احلسبة ضمن مموع الفتاوىقاعدة يف (3)
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املشروعة، والصوم املشروع، وحج البيت احلرام، ومثل اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله 
تراه فإن يف  كأنكتبعد هللا  واليوم اآلخر واإلميان ابلقدر خريه وشره، ومثل اإلحسان: وهو أن 

تكن تراه فإنه يراك، ومثل ما أمر هللا به ورسوله من األمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخالص 
الدين هلل، والتوكل على هللا، وأن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، والرجاء لرمحة هللا، 

، ومثل صدق احلديث والوفاء واخلشية من عذابه، والصرب حلكم هللا، والتسليم ألمر هللا
ابلعهود وأداء األماانت إىل أهلها، وبر الوالدين وصلة األرحام، والتعاون على الرب والتقوى، 
واإلحسان إىل اجلار واليتيم واملسكني وابن السبيل والصاحب والزوجة واململوك، والعدل يف 

من قاعك، وتعاى من املقال والفعال، مث الندب إىل مكارم األخالق، مثل: أن تصل 
 حرمك، وتعفو عن ظلمك.

ومن األمر ابملعروف كذلك األمر ابالئتالف واالجتماع، والنهي عن االختالف والفرقة 
وغري ذلك، وأما املنكر الذي هنى هللا عنه ورسوله فأعظمه الشرك ابهلل، وهو أن يدعو مع هللا 

أو نيب من األنبياء أو رجل من إهلا آخر كالشمس والقمر والكواكب أو كملك من املالئكة 
الصاحلني أو أحد من اجلن أو متاثيل هؤالء أو قبورهم أو غري ذلك مما يدعى من دون هللا 
تعاىل، أو يستغاث به، أو يسجد له، فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه هللا على 

كل أموال الناس لسان مجيع رسله، ومن املنكر كل ما حرمه هللا، كقتل النفس بغري احلق، وأ
ابلباطل ابلغصب أو ابلراب أو امليسر والبيوع واملعامالت اليت هنى عنها رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم، وكذلك قايعة الرحم، وعقوق الوالدين، وتافيف املكيال، وامليزان واإلمث والبغي، 

 .(1)م وغري ذلك"وكذلك العبادات املبتدعة اليت يف يشرعها هللا ورسوله صلى هللا عليه وسل
 
 :التعلل برتك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بطلب السالمة من الفتنة 

 نوَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُو﴿  وقال::" -رمحه هللا – قال
اجلهاد يف سبيل هللا من االبتالء واحملن ما ، وملا كان يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر و ﴾

يتعرض به املرء للفتنة صار يف الناس من يتعلل لرتك ما وجب عليه من ذلك أبنه يالب 
وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَالَ تَفْتِنِّي أَالَ فِي ﴿  السالمة من الفتنة، كما قال تعاىل عن املنافقني:

                                                           

 .210-2/209( االستقامة: 1)
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وقد ذكروا يف التفسري أهنا نزلت يف اجلد بن قيس ملا أمره النيب صلى هللا عليه ، ﴾ الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ
هل لك يف »وسلم ابلتجهز لغزو الروم، وأظن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له: 

نساء بين األصفر؟ فقال اي رسول هللا: إين رجل ال أصرب على النساء، وإين أخاف الفتنة 
، وهذا اجلد هو الذي ختلف عن بيعة الرضوان حتت «ن يل وال تفتينذأبنساء بين األصفر ف

أن كلهم مغفور له إال صاحب اجلمل »محر، وجاء فيه احلديث: أالشجرة، واسترت ممل 
يقول: ، ﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَالَ تَفْتِنِّي أَالَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ﴿  ، فأنزل هللا تعاىل فيه:«األمحر

إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فال يفتنت هبن فيحتاج إىل االحرتاز من احملظور 
وماهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأمث؛ فإن من رأى الصور اجلميلة وأحبها فإن يف 
يتمكن منها إما لتحرمي الشارع وإما للعجز عنها تعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل احملظور 

، ﴾ وَالَ تَفْتِنِّي﴿  لك، ويف احلالل من ذلك من معاجلة النساء ما فيه بالء، فهذا وجه قوله:ه

، يقول: إن نفس إعراضه عن اجلهاد الواجب، ﴾ أَالَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ﴿  تعاىل:قال هللا 
فيها؛ ونكوله عنه، وضعف إميانه، ومرض قلبه الذي زين له ترك اجلهاد فتنة عظيمة قد سقط 

فكيف يالب التخلص من فتنة صغرية يف تصبه بوقوعه يف فتنة عظيمة قد أصابته! وهللا تعاىل 
، فمن ترك القتال الذي أمر هللا به ﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى الَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه﴿  يقول:

ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر هللا  لئال تكون فتنة فهو يف الفتنة ساقط مبا وقع فيه من
قسم أيمرون  والناس فيه على قسمني: ،به من اجلهاد، فتدبر هذا ! فإن هذا مقام خار

وينهون ويقاتلون طلبا إلزالة الفتنة زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كاملقتتلني يف الفنت 
ر والنهي والقتال الذي يكون به الدين  الواقعة بني األمة مثل اخلوارج، وأقوام ينكلون عن األم

 .(1)كله هلل وتكون كلمة هللا هي العليا لئال يفتنوا وهم قد سقاوا يف الفتنة"
 
 ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر: صالح العباد 

ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ فإن صالح  :" صالح العباد-رمحه هللا – قال
ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وبه   ورسوله، وال يتم ذلك إالاملعاش والعباد يف طاعة هللا

                                                           

 .-2/290287( االستقامة: 1)
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كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴿  تعاىل:صارت هذه األمة خري أمة أخرجت للناس، قال هللا 

مَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

كَانُواْ الَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ﴿  ، وقال تعاىل عن بين إسرائيل:﴾ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَجنَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُون

 .(1)"﴾ قُونالَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ
 
 :األصل يف هذه القواعد الكتاب والسنة 

:" السياسة الشرعية –ه هذه الرسالة يف بيان األصل الذي بنيت علي -رمحه هللا – قال
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ﴿  تعاىل:وهذه رسالة مبنية على آية األمراء يف كتاب هللا وهي قوله 

مِيعًا لِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَاألَمَانَاتِ إِلَى أَهْ

زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَا يَا * بَصِريًا

 .(2)"﴾ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيال
 

يف بيان األصول الثالثة اليت تستمد منه هذه األصول:" كتاب  -رمحه هللا- أيضا قالو 
 .(3)عليه وسلم وحبله املتني" صلى هللا هللا، وسنه رسوله

 
 األصل يف املعامالت والعبادات:  

:" واألصل يف هذا أنه ال حيرم على الناس من املعامالت اليت -رمحه هللا – قال
حيتاجون إليها إال ما دل الكتاب والسنة على حترميه، كما ال يشرع هلم من العبادات اليت 

                                                           

 .95-94( السياسة الشرعية: 1)
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والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه هللا، واحلرام ما يتقربون هبا إىل هللا، إال ما دل الكتاب 
حرمه هللا؛ خبالف الذين ذمهم هللا، حيث حرموا من دين هللا ما يف حيرمه هللا، وأشركوا به ما يف 
ينزل به سلااان، وشرعوا هلم من الدين ما يف أيذن به هللا، اللهم وفقنا ألن جنعل احلالل ما 

 .(1)لدين ما شرعته"حللته، واحلرام ما حرمته، وا
 
 َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ََتُْمُروَن ﴿   :مجاع حةة، ومن أدلته قوله تعاىاإل ُكنُتْم َخي ْ

َهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ   :﴾ اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

وهلذا كان إمجاع هذه األمة حجة ألن هللا قد أخرب اهنم أيمرون :" -رمحه هللا – قال
ن كل منكر فلو اتفقوا على إابحة حمرم أو إسقاط واجب أو حترمي بكل معروف وينهون ع

حالل أو إخبار عن هللا أو خلقه بباطل لكانوا متصفني ابألمر مبنكر والنهي عن معروف، 
 (2)واألمر ابملنكر والنهي عن املعروف ليس من الكلم الايب والعمل الصاحل؛ بل اآلية

ملعروف، وما يف تنه عنه فليس من املنكر، وإذا  تقتضي أن ما يف أتمر به األمة فليس من ا
كانت آمرة بكل معروف انهية عن كل منكر؛ فكيف جيوز أن أتمر كلها مبنكر، أو تنهي  
كلها عن معروف، وهللا سبحانه وتعاىل كما أخرب أبهنا أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر فقد 

أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  وَلْتَكُن مِّنكُمْ﴿  أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله:

 .(3)"﴾ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون
 
 احملمود ما محده هللا ورسوله: 

والفرقان أن حيمد من ذلك ما محده هللا ورسوله؛ فإن هللا تعاىل هو :" -رمحه هللا – قال
زين وذمه شني دون غريه من الشعراء واخلاباء وغريهم، وهلذا ملا قال القائل من الذى محده 

، وهللا «ذاك هللا»إن محدي زين، وذمي شني، قال له: "بين متيم للنيب صلى هللا عليه وسلم: 

                                                           

 .220( السياسة الشرعية: 1)
 .﴾ رُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِكُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُ ﴿وهي قوله: ( 2)
 .208-2/207( االستقامة: 3)



11 / 69 
 

السماحة يف سبيله، كما يف الصحيح عن أيب موسى األشعري رضي و سبحانه محد الشجاعة 
رسول هللا: الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل رايء، فأي ذلك هللا عنه قال: قيل اي 
وقال: قال  ،«من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا»يف سبيل هللا؟ فقال: 

صود ، وذلك أن هذا هو املق﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى الَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه﴿  سبحانه:
، فكل ما  ﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاإلِنسَ إِالَّ لِيَعْبُدُون﴿  تعاىل:الذي خلق هللا اخللق له، كما قال 

كان ألجل الغاية اليت خلق له اخللق كان حممودا عند هللا، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه 
 .(1)هللا به، وهذه األعمال هي الباقيات الصاحلات"

 
 احلب والبغض موافقة الشرع يف: 

وأصل هذا أن تكون حمبة اإلنسان للمعروف وبغضه للمنكر، :" -رمحه هللا – قال
 .(2)وإرادته هلذا وكراهته هلذا موافقا حلب هللا وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتني "

 
 هلل واملتابعة للرسول صلى هللا عليه وسلم اإلخالص: 

األعمال:" النية للعمل كالروح  يف بيان أمهية اإلخالص يف -رمحه هللا – قال
 .(3)للجسد"
 

فاملؤمن إذا كانت له نية، أثيب على عامة أفعاله، وكانت :" -رمحه هللا –وقال أيضا
يعاقب على ما  -لفساد قلبه ونيته-املباحات من صاحل أعماله لصالح قلبه ونيته، واملنافق 

أال إن يف »عليه وسلم قال:  يظهره من العبادات رايء، فإن يف الصحيح أن النيب صلى هللا
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد، وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد، أال 

 .(4)«"وهي القلب
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فصل وإذا كانت مجيع احلسنات ال بد فيها من شيئني: أن :" -رمحه هللا –أيضا قالو 

فعال يف الكلم الايب يراد هبا وجه هللا، وأن تكون موافقة للشريعة؛ فهذا يف األقوال واأل
 .(1)والعمل الصاحل، يف األمور العلمية واألمور العملية العبادية"

 
ففي هذه األمور العلمية الكالمية حيتاج املخرب هبا أن يكون :" -رمحه هللا –أيضا قالو 

ما خيرب به عن هللا واليوم اآلخر، وما كان وما يكون حقا وصوااب، وما أيمر به وما ينهي عنه،  
ا جاءت به الرسل عن هللا فهذا هو الصواب املوافق للسنة والشريعة املتبع لكتاب هللا كم

وسنة رسوله، كما أن العبادات اليت يتعبد العباد هبا إذا كانت مما شرعة هللا وأمر هللا به 
ورسوله كانت حقا صوااب موافقا ملا بعث هللا به رسله، وما يف يكن كذلك من القسمني كان 

ل والبدع املضلة واجلهل؛ وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقوالت وعبادات من الباط
وماهدات وأذواقا ومقامات، وحيتاج أيضا أن يؤمر بذلك ألمر هللا به، وينهى عنه لنهي هللا 
عنه، وخيرب مبا أخرب هللا به؛ ألنه حق وإميان وهدى كما أخربت به الرسول، كما حتتاج العبادة 

ا وجه هللا، فإذا قيل ذلك التباع اهلوى واحلمية أو إلظهار العلم والفضيلة أو إىل أن يقصد هب
 .(2)لالب السمعة والرايء كان مبنزلة املقاتل شجاعة ومحية ورايء"

 
مث كل من األقسام الثالثة: املأمور به، واحملظور، واملشتمل :" -رمحه هللا –أيضا قالو 

وقد يكون متبعا هلواه، وقد جيتمع له هذا وهذا، على األمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة، 
فهذه تسعة أقسام يف هذه األمور: يف األموال املنفقة عليها من األموال السلاانية الفيء 
وغريه، واألموال املوقوفة، واألموال املوصى هبا، واألموال املنذورة، وأنواع العاااي والصدقات 

وخلط عمل صاحل وآخر سيء، والسيء من  والصالت، وهذا كله من لبس احلق ابلباطل،
ذلك قد يكون صاحبه خمائا، أو انسيا مغفورا له كاجملتهد املخائ الذي له أجر وخاؤه 
مغفور له، وقد يكون صغريا مكفرا ابجتناب الكبائر، وقد يكون مغفورا بتوبة أو حبسنات 
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لذي أنزل به كتبه وبعث متحو السيئات أو مكفرا مبصائب الدنيا وحنو ذلك؛ إال أن دين هللا ا
 .(1)به رسله ما تقدم من إرادة هللا وحده ابلعمل الصاحل"

 
 :معرفة حقوق هللا 

يف تعريف حقوق هللا:" اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة ال ختتص  -رمحه هللا – قال
 .(2)مبعني، أو دفع مضرة عامة مبا يتعلق ابلدين أو الدنيا"

 
 ابملعروف والنهي عن املنكر العلم والرفق والصرب يف األمر:  

فال بد من هذه الثالثة: العلم والرفق والصرب، العلم قبل األمر، :" -رمحه هللا – قال
والنهي والرفق معه، والصرب بعده، وإن كان كل من الثالثة ال بد أن يكون مستصحبا يف هذه 

قاضي أبو يعلى يف األحوال، وهذا كما جاء يف األثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره ال
ال أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر إال من كان فقيها فيما أيمر به فقيها فما ينهي  املعتمد:

 .(3)"عنه، رفيقا فيما أيمر به رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما أيمر به حليما فيما ينهى عنه
 
 طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إال فيما يتعني: 

وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إال فيما يتعني، مثل :" -رمحه هللا – قال
طلب كل واحد علم ما أمره هللا به وما هناه عنه، فإنه فرض على األعيان كما أخرجاه يف 

 «.من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين »الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
بد أن يفقهه يف الدين، فمن يف يفقهه يف الدين يف يرد هللا  وكل من أراد هللا به خريًا، ال

 به خريًا.
والدين: ما بعث هللا به رسوله، وهو ما جيب على املرء التصديق به والعمل به، وعلى  
كل أحد أن يصدق حممًدا صلى هللا عليه وسلم فيما أخرب به، ويايعه فيما أمر تصديًقا عاًما 
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خرب كان عليه أن يصدق به مفصاًل، وإذا كان مأمورًا من جهة  وطاعة عامة، مث إذا ثبت عنه
 .(1)"أبمر معني كان عليه أن يايعه طاعة مفصلة

 
  العلم يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكرأمهية: 

وإذا كان هذا حد كل عمل صاحل فاألمر ابملعروف والنهي عن :" -رمحه هللا – قال
األمر الناهي بنفسه وال يكون عمله صاحلا إن يف  املنكر جيب أن يكون كذلك هذا يف حق

من عبدهللا بغري علم كان ما يفسد اكثر مما "يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز: 
، "والعمل اتبعه العلم إمام العمل،"، وكما يف حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه: "يصلح

 .(2)جهال وضالال واتباعا للهوى" وهذا ظاهر؛ فإن القصد والعمل إن يف يكن بعلم كان
 

فال بد من العلم ابملعروف واملنكر والتمييز بينهما، وال بد :" -رمحه هللا – وقال أيضا
من العلم حبال املأمور وحال املنهي، ومن الصالح أن أييت ابألمر والنهي على الصراط 

 .(3)املستقيم، وهو أقرب الارق إىل حصول املقصود"
 
 والعلم يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مراعاة الشريعة: 

يرتك ما جيب من األمر والنهي  فريقوهنا يغلط فريقان من الناس، :" -رمحه هللا – قال
ون ؤ أتويال هلذه اآلية كما قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يف خابته: أيها الناس إنكم تقر 

وإنكم تضعوهنا  ،﴾ لَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ الَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَ يَا﴿  هذه اآلية:
إن الناس إذا رأوا املنكر فلم »يف غري موضعها، وإين مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 .«يغريوه أو شك أن يعمهم هللا بعقاب منه
انه وإما بيده مالقا من غري فقه وال : من يريد أن أيمر وينهي إما بلسوالفريق الثاين 

حكم، وال صرب وال نظر يف ما يصلح من ذلك وما ال يصلح، وما يقدر عليه وما ال يقدر،  
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كما يف حديث أيب ثعلبه اخلشين سألت عنها أي اآلية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 
اعا وهوى متبعا ودينا بل ائتمروا ابلعروف، وتناهوا عن املنكر، حىت إذا رأيت شحا ما»

مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه، ورأيت امرأ ال يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر 
العوام، فإن من ورائك أايم الصرب، الصرب فيهن مثل قبض على اجلمر، للعامل فيهن كأجر 

ورسوله ابألمر والنهي معتقدا أنه مايع يف ذلك هلل  ، فيأيت«مخسني رجال يعملون مثل عمله
 .(1)وهو معتد يف حدوده"

 
 من مل يتبع العلم فقد اتبع هواه: 

كل من يف يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم ابلدين ال يكون إال :" -رمحه هللا – قال
وَإِنَّ ﴿  هبدي هللا الذي بعث به رسوله صلى هللا عليه وسلم، وهلذا قال هللا تعاىل يف موضع:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ﴿  ، وقال يف موضع أخر:﴾ أَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍكَثِريًا لَّيُضِلُّونَ بِ

، فالواجب على العبد أن ينظر يف نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو ﴾ اللَّهِ
عليه وسلم، حبيث موافق ألمر هللا ورسوله وهو هدى هللا الذي أنزله على رسوله صلى هللا 

يكون مأمورا بذلك احلب والبغض ال يكون متقدما فيه بني يدي هللا ورسوله؛ فإنه قد قال 
، ومن أحب أو ابغض قبل أن أيمره هللا ورسوله ففيه ﴾ الَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴿  تعاىل:

ض هو هوى؛ لكن احملرم منه اتباع نوع من التقدم بني يدي هللا ورسوله، ومرد احلب والبغ
وَالَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴿  حبه وبغضه بغري هدى من هللا، وهلذا قال هللا لنبيه داود:

، فأخرب أن من اتبع هواه أضله ذلك عن ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
 .(2)"هللا وهو هداه الذي بعث به رسوله وهو السبيل إليه سبيل

 
 الناس ثالثة أقسام يف إنكار املنكر: 
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ال يقومون إال يف أهواء نفوسهم؛ فال  قوموالناس هنا ثالثة أقسام: :" -رمحه هللا – قال
يرضون إال مبا يعاونه وال يغضبون إال ملا حيرمونه، فإذا أعاى أحدهم ما يشتهيه من 

ت احلالل أو احلرام زال غضبه وحصل رضاه، وصار األمر الذي كان عنده منكرا الشهوا
ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنه، وصار فاعال له، وشريكا 
فيه، ومعاوان عليه، ومعاداي ملن ينهى عنه وينكر عليه، وهذا غالب يف بين آدم، يرى اإلنسان 

إال هللا؛ وسببه أن اإلنسان ظلوم جهول؛ فلذلك ال يعدل بل  ويسمع من ذلك ما ال حيصيه
رمبا كان ظاملا يف احلالني، يرى قوما ينكرون على املتويل ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم فريضي 
أولئك املنكرين ببعض الشيء من منصب أو مال فينقلبون أعواان له، وأحسن أحواهلم أن 

م ينكرون على من يشرب اخلمر ويزين ويسمع يسكنوا عن اإلنكار عليه، وكذلك تراه
فرتاه حينئذ قد صار عوان  املالهي حىت يدخلوا أحدهم معهم يف ذلك أو يرضوه ببعض ذلك،

هلم، وهؤالء قد يعودون إبنكارهم إىل أقبح من احلال اليت كانوا عليها، وقد يعودون إىل ما هو 
 دون ذلك أو نظريه.

كونون يف ذلك خملصني هلل، مصلحني فيما عملوه يقومون قومه داينة صحيحة، ي وقوم
ويستقيم هلم ذلك حىت يصربوا على ما أوذوا، فهؤالء هم الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، وهم 

 من خري أمة أخرجت للناس، أيمرون ابملعروف، وينهون عن املنكر، ويؤمنون ابهلل.
ن وله شهوة جتتمع يف جيتمع فيهم هذا وهذا، وهم غالب املؤمنني، فمن فيه دي وقوم

 قلوهبم إرادة الااعة وإرادة املعصية، ورمبا غلب هذا اترة وهذا اترة.
وهذه القسمة الثالثية كما قيل: األنفس ثالث: أمارة ومامئنة ولوامة، فاألولون هم 
أهل األنفس األمارة اليت أتمرهم ابلسوء، واألوساون: هم أهل النفوس املامئنة اليت قيل 

تها النفس املامئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي فيها: اي أي
جنيت، واآلخرون: هم أهل النفوس اللوامة اليت تفعل الذنب مث تلوم عليه، وتتلوم اترة كذا 
واترة كذا، أو ختلط عمال صاحلا وأخر سيئا، وهؤالء يرجى أن يتوب عليهم إذا اعرتفوا 

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَماَلً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ ﴿  ىل:تعابذنوهبم، كما قال هللا 

 .(1)"﴾ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم
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 :أصل وسبب الفرقة والفنت ترك اإلنكار ابلطريقة الشرعية 

والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد وإذا كان الكفر والفسوق :" -رمحه هللا – قال
يذنب الرجل أو الاائفة، ويسكت أخرون عن األمر والنهي فيكون ذلك من ذنوهبم، وينكر 
عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوهبم فيحصل التفرق واالختالف والشر، 

لم واجلهل أنواع، وهذا من أعظم الفنت والشرور قدميا وحديثا، إذ اإلنسان ظلوم جهول، والظ
فيكون ظلم األول وجهله من نوع، وظلم كل من الثاين والثالث وجهلهما من نوع أخر 
وأخر، ومن تدبر الفنت الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بني أمراء األمة وعلمائها 

 .(1)"ومن دخل يف ذلك من ملوكها ومشاخيها ومن تبعهم من العامة من الفنت هذا أصلها
 
 والتغافل يف العقوبة عن الذنوب اليت ال اخلربة ابلشر وأسبابه وعالماتهمهية أ ،

 :تضر إال صاحبها
:" ينبغي للوايل والعايف أن يكون خبريا ابلشر وأسبابه وعالماته، مثل -رمحه هللا – قال

اخلربة ابلكفر والفسوق وأحوال العدو يف دينهم ودنياهم؛ ليحرتس من شر ذلك...وهذا ألن 
ال يعرف األمراض وأسباهبا قد يغرت ابلعافية وال حيرتز من أسباب املرض أو ذاته، وعرف من 

 ..سببه وعالمته فإنه يصلح للابيب.
لكن ال بد للوايل من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من الذنوب اليت ال تضر 

ذا ابتغى الريبة يف الناس أن الوايل إ»إال صاحبها، كما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 .«إال كاد يفسدهم

 .(2)قال احلسن: كلمة مسعها معاوية من النيب صلى هللا عليه وسلم نفعه هللا هبا"
 
 :فعل املستطاع 
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 ،كان إمام عدل يقسم ابلسوية -أي عمر بن اخلااب –:" ألنه -رمحه هللا – قال
يفعل من الواجب ما يقدر عليه، فلما تغري اإلمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن 

 .(1)ويرتك ما حرم عليه، وال حيرم عليه ما أابح هللا له"
 
  العمل حسب االجتهاد والقدرة:الواجب من العلم و 

:" وأولو األمر صنفان: األمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح -رمحه هللا – قال
 الناس...
له طاعة هللا ورسوله، واتباع كتاب هللا. ومىت فعلى كل منهما أن يتحرى مبا يقوله ويفع 

أمكن يف احلوادث املشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن يف ميكن 
ذلك لضيق الوقت أو عجز الاالب، أو تكافؤ األدلة عنده أو غري ذلك، فله أن يقلد من 

 يرتضي علمه ودينه.
التقليد بكل حال، وقيل: له التقليد بكل حال، هذا أقوى األقوال، وقد قيل: ليس له 

 واألقوال الثالثة يف مذهب أمحد وغريه.
وكذلك ما يشرتط يف القضاة والوالة من الشروط جيب فعله حبسب اإلمكان، بل 
وسائر العبادات من الصالة واجلهاد وغري ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز 

 .(2)سعها"فإن هللا ال يكلف نفسا إال و 
 
 :مل يوجب ما ال يستطاع، ومل حيرم ما يضطر إليه 

، ويف قول ﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴿  تعاىل::" وذلك كله يف قوله -رمحه هللا – قال
 «.إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استاعتم»النيب صلى هللا عليه وسلم: 

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَالَ عَادٍ فَال إِثْمَ ﴿  ة قال:كما أن هللا تعاىل ملا حرم املااعم اخلبيث  

مَا يُرِيدُ اللّهُ ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ عَلَيْهِ
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إذا كانت فلم يوجب ما ال يستااع، ويف حيرم ما يضار إليه،  ،﴾ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ
 .(1)الضرورة بغري معصية من العبد"

 
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حسب القدرة: 

وعليهم من الوجوب ما ليس على غريهم، فإن مناط الوجوب هو :" -رمحه هللا – قال
 .(2)"﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴿  تعاىل:فيجب على كل إنسان حبسب قدرته، قال  ؛القدرة

 
  ؟الصراط املستقيم يف الوالايتما: 

سبيل من انتسب إىل الدين ويف -:" وهااتن السبيالن الفاسداتن -رمحه هللا – قال
يكمله مبا حيتاج إليه من السلاان واجلهاد واملال، وسبيل من أقبل على السلاان واملال 

 مها سبيل املغضوب عليهم والضالني. -واحلرب ويف يقصد بذلك إقامة الدين
 -ألوىل: للضالني النصارى، والثانية: للمغضوب عليهم اليهود. وإمنا الصراط املستقيم ا

هي سبيل نبينا  -صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
حممد صلى هللا عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم، وهم الذين قال هللا 

 ابِقُونَ األَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَاألَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْوَالسَّ﴿  فيهم:

 .﴾ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم
لى املسلم أن جيتهد يف ذلك حبسب وسعه؛ فمن ويل والية يقصد هبا طاعة فالواجب ع

هللا، وإقامة ما ميكنه من دينه، ومصاحل املسلمني، وأقام فيها ما ميكنه من الواجبات واجتنب 
 ما ميكنه من احملرمات: يف يؤاخذ مبا يعجز عنه؛ فإن تولية األبرار خري لألمة من تولية الفجار.

عن إقامة الدين ابلسلاان واجلهاد، ففعل ما يقدر عليه، من النصيحة ومن كان عاجزا 
بقلبه، والدعاء لألمة، وحمبة اخلري، وفعل ما يقدر عليه من اخلري: يف يكلف ما يعجز عنه؛ 

 فإن قوام الدين ابلكتاب اهلادي، واحلديد الناصر، كما ذكره هللا تعاىل.
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ديد هلل تعاىل، ولالب ما عنده، مستعينا فعلى كل أحد االجتهاد يف اتفاق القرآن واحل
 .(1)ابهلل يف ذلك؛ مث الدنيا ختدم الدين،"

 
 وجوب تولية ويل أمر: 

وهلذا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أمته بتولية والة أمور عليهم، :" -رمحه هللا – قال
موا ابلعدل، وأمر والة األمور أن يردوا األماانت إىل أهلها، وإذا حكموا بني الناس أن حيك

هللا  وأمرهم بااعة والة األمور يف طاعة هللا تعاىل، ففي سنن أيب داود عن أيب سعيد أن رسول
، ويف سننه أيضا عن أيب «ا خرج ثالثة يف سفر فليؤمر أحدهمإذ»صلى هللا عليه وسلم قال: 

وسلم قال: هريرة مثله، ويف مسند اإلمام أمحد عن عبد هللا بن عمر أن النيب صلى هللا عليه 
 «.ا أحدهمال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمرو »

فإذا كان قد أوجب يف أقل اجلماعات وأقصر االجتماعات أن يوىل أحدهم: كان هذا 
تنبيًها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك، وهلذا كانت الوالية ملن يتخذها ديًنا يتقرب 

اإلمكان من أفضل األعمال الصاحلة، حىت قد روى  به إىل هللا ويفعل فيها الواجب حبسب
أن أحب اخللق إىل هللا إمام »اإلمام أمحد يف مسنده عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

 .(2)"«وأبغض اخللق إىل هللا إمام جائر عادل،
 
 :ال بد عند االجتماع من رأس 

ن بل ال متام للدين وال :" والية أمر الناس من أعظم واجبات الدي-رمحه هللا – قال
للدنيا إال هبا؛ فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال ابالجتماع حلاجة بعضهم إىل بعض تعاوان 
وتناصرا؛ يتعاونون على جلب املنفعة، ويتناصرون لدفع املضرة، إذ الواحد منهم ال يقدر 

 وحده على جلب مجيع منافعه، ودفع مجيع مضاره. 
إذا خرج »من رأس حىت قال النيب صلى هللا عليه وسلم: وال بد هلم عند االجتماع 

 ، رواه أبو داود، من حديث أيب سعيد، وأيب هريرة...«ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم

                                                           

 .242-241( السياسة الشرعية: 1)
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فأوجب صلى هللا عليه وسلم أتمري الواحد يف االجتماع القليل العارض يف السفر، 
وألن هللا تعاىل أوجب األمر  تنبيها بذلك على سائر أنواع االجتماع اليت هي أكثر وأدوم؛

 ابملعروف والنهي عن املنكر، وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة.
وكذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد والعدل وإقامة احلج واجلمع واألعياد ونصر املظلوم، 

، «أن السلاان ظل هللا يف األرض»وإقامة احلدود ال تتم إال ابلقوة واإلمارة؛ وهلذا روي: 
والتجربة تبني  ،«تون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بال سلاانس»: ويقال
 .(1)ذلك"

 
 من هم أولو األمر، وما أثرهم؟ 

:" وأولو األمر صنفان: األمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح -رمحه هللا – قال
 .(2)الناس"

 
طِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَ يَا﴿  :-رمحه هللا –أيضاقال و 

كَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ ذَلِ

، وهم الذين أيمرون الناس وينهوهنم، وذلك ألمر وذووها ب، وأولوا األمر أصحا﴾ تَأْوِيال
يشرتك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكالم؛ فلهذا كان أولوا األمر صنفني: العلماء 
واألمراء، فإذا صلحوا؛ صلح الناس، وإذا فسدوا؛ فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق 

ما استقامت "قال:  "،ألمر الصاحل؟ما بقاؤان على هذا ا" :رضي هللا عنه لألمحسية ملا سألته
 ، وكل من كان متبوعا فإنه من أويل، ويدخل فيهم امللوك واملشايخ وأهل الديوان"لكم أئمتكم

األمر، وعلى كل واحد من هؤالء أن أيمر مبا أمر هللا به، وينهى عن ما هنى هللا عنه، وعلى  
 .(3)"يف معصية هللا كل واحد ممن عليه طاعته أن يايعه يف طاعة هللا وال يايعه
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  والة األمر؛ وإن كان فيهم ظلم وجور:التعاون مع 
وكذلك يوسف كان انئًبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون، وفعل :" -رمحه هللا – قال

 .(1)"من العدل واخلري ما قدر عليه، ودعاهم إىل اإلميان حبسب اإلمكان
 

وان من أعان الظايف على ظلمه أما :" واملعني على اإلمث والعد-رمحه هللا –أيضاقال و 
من أعان املظلوم على ختفيف الظلم عنه أو على املظلمة فهو وكيل املظلوم ال وكيل الظايف؛ 
مبنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل يف محل املال له إىل الظايف، مثال ذلك: ويل اليتيم والوقف 

أو إىل غريه بعد  -نه إليه مبال أقل م -إذا طلب ظايف منه ماال فاجتهد يف دفع ذلك 
 .(2)االجتهاد التام يف الدفع فهو حمسن، وما على احملسنني من سبيل"

 
:" األول: تعاون على يف التعاون مع والة األمر، وأنه نوعان -رمحه هللا –أيضاقال و 

 الرب والتقوى من اجلهاد وإقامة احلدود واستيفاء احلقوق وإعااء املستحقني، فهذا مما أمر هللا
به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على األعيان 
أو على الكفاية؛ متومها أنه متورع، وما أكثر ما يشتبه اجلنب والفشل ابلورع إذ كل منهما  

 كف وإمساك. 
والثاين: تعاون على اإلمث والعدوان كاإلعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو  
 .(3)من ال يستحق الضرب وحنو ذلك فهذا الذي حرمه هلل ورسوله" ضرب

 
أطيعوا فيما أيمرون به من  (4):" وإن يف تفعل والة األمر ذلك-رمحه هللا –أيضاقال و 

﴿  طاعة هللا؛ ألن ذلك من طاعة هللا ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر هللا ورسوله:
 .(5)"﴾ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْربِّ وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

                                                           

 .28/68 :قاعدة يف احلسبة ضمن مموع الفتاوى (1)
 .70-69( السياسة الشرعية: 2)
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 :مناصحة ويل األمر والدعاء له 

كالفضيل بن عياض وأمحد بن حنبل وسهل ،  :" وهلذا كان السلف-رمحه هللا – قال
ون الدعاء له ومناصحته من أعظم بن عبدهللا التسرتي وغريهم، يعظمون قدر نعمة هللا به، وير 

ما يتقربون به إىل هللا تعاىل، مع عدم الامع يف ماله ورائسته، وال خلشية منه، وال ملعاونته 
 على اإلمث والعدوان.

إن هللا يرضى لكم ثالاث: أن تعبدوه وال »وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
، «عا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله هللا أمركمتشركوا به شيئا، وأن تعتصموا حببل هللا مجي

ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم: إخالص العمل هلل، ومناصحة والة »رواه مسلم، وقال: 
 ، وهذان حديثان حسنان.«األمور، ولزوم مجاعة املسلمني، فإن دعوهتم حتيط من ورائهم

الدين النصيحة. قالوا:  الدين النصيحة، الدين النصيحة،»ويف الصحيح عنه أنه قال: 
 «...ملن اي رسول هللا؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

وإن كان أكثر من يدخل فيها ال يقصد العبادة.. والتقرب، بل ملا يف النفوس من حب 
 الشرف والعلو.

ا بااعته فالواجب اختاذ اإلمارة دينا وقربة يتقرب هبا إىل هللا؛ فإن التقرب إليه فيه
وطاعة رسوله من أفضل القرابت، وإمنا فسد فيها حال أكثر الناس البتغاء الرايسة أو املال 

 .(1)هبا"
 
 للوالة والرعية سبب صالح الدين والدنيا: 

م :" ومىت اهتمت الوالة إبصالح دين الناس: صلح للاائفتني دينه-رمحه هللا – قال
ودنياهم؛ وإال اضاربت األمور عليهم، ومالك ذلك كله صالح النية للرعية، وإخالص الدين  
كله هلل، والتوكل عليه؛ فإن اإلخالص والتوكل مجاع صالح اخلاصة والعامة، كما أمران أن 

ا جيمعان ؛ فإن هاتني الكلمتني قد قيل: إهنم﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِني﴿  نقول يف صالتنا:
 معاين الكتب املنزلة من السماء. 
                                                           

 .235-234( السياسة الشرعية: 1)
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اي مالك يوم  أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان مرة يف بعض مغازيه، فقال:»وقد روي 
وقد ذكر ذلك يف «. فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها، الدين، إايك نعبد، وإايك نستعني

 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب﴿  تعاىل:، وقوله ﴾ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴿  غري موضع من كتابه كقوله:
 . (1)«يقول:" اللهم منك ولك-وكان صلى هللا عليه وسلم إذا ذبح أضحيته »، ﴾

 
 أعظم عون لويل األمر وللرعية يف صالح الدين والدنيا: 

ا: وأعظم عون لويل األمر خاصة، ولغريه عامة، ثالثة أمور: أحده :"-رمحه هللا – قال
اإلخالص هلل، والتوكل عليه ابلدعاء وغريه، وأصل ذلك احملافظة على الصلوات ابلقلب 

 والبدن. 
 الثاين: اإلحسان إىل اخللق، ابلنفع واملال الذي هو الزكاة.

 الثالث: الصرب على أذى اخللق وغريه من النوائب...
لصالة والزكاة والصرب وأما قرنه بني الصالة والزكاة يف القرآن فكثري جدا. فبالقيام اب

 .(2)يصلح حال الراعي والرعية"
 
 الشرعية:ية حتديد الوال 

:" وأي شيء من الوالايت عمل فيها بااعة هللا ورسوله كانت والية -رمحه هللا – قال
يف تكن شرعية، لكن ملا   شرعية، وأي شيء عمل فيها خبالف ذلك، أو ترك فيها ما جيب

كان القاضي أقرب إىل العلم وأهله وأكثر معرفة ابلشريعة صار كثري من الناس يظن أنه ليس 
من الوالايت ما جيب أن يقع فيها حكم الشرع إال هي، وصاروا يفهمون أن الشرع ما حكم 

قع من بعض به القاضي، ورمبا فروا من هذا الشرع؛ إما خروجا منهم عن احلق، أو لتقصري ي
القضاة، وليس األمر كذلك، بل الشرع اسم ملا بعث هللا تعاىل به رسوله حممدا صلى هللا عليه 

 .(3)وسلم من الكتاب واحلكمة، وحكمه الزم مجيع اخللق"
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 :احلد الضابط للوالية 

عموم الوالايت وخصوصها وما يستفيده املتويل ابلوالية يتلقى من :" -رمحه هللا – قال
واألحوال والعرف، وليس لذلك حد يف الشرع، فقد يدخل يف والية القضاة يف بعض األلفاظ 

األمكنة واألزمنة ما يدخل يف والية احلرب يف مكان وزمان آخر، وابلعكس، وكذلك احلسبة 
 .(1)ووالية املال"

 
 من الوالايت وداملقص: 

ما دوهنا: من ملك، والوالايت كلها: الدينية مثل إمرة املؤمنني، و :" -رمحه هللا – قال
ووزارة، وديوانية، سواء كانت كتابة خااب، أو كتابة حساب ملستخرج أو مصروف يف أرزاق 
املقاتلة أو غريهم، ومثل إمارة حرب، وقضاء وحسبة، وفروع هذه الوالايت إمنا شرعت لألمر 

وية يتوىل ابملعروف والنهي عن املنكر، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مدينته النب
 .(2)مجيع ما يتعلق بوالة األمور، ويويل يف األماكن البعيدة عنه"

 
أصل ذلك أن تعلم أن مجيع الوالايت يف اإلسالم مقصودها :" -رمحه هللا –أيضاقال و 

أن يكون الدين كله هلل، وأن تكون كلمة هللا هي العليا، فإن هللا سبحانه وتعاىل إمنا خلق 
قال هللا ، لكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول واملؤمنوناخللق لذلك، وبه أنزل ا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاإلِنسَ إِالَّ لِيَعْبُدُون﴿  تعاىل:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوالً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴿  ال:، وق﴾ إِالَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنَا فَاعْبُدُون

 .﴾ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ
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 اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴿  وقد أخرب عن مجيع املرسلني أن كال منهم يقول لقومه:
 والرب والتقوى واحلسنات، والقرابت ، وعبادته تكون بااعته وطاعة رسوله، وذلك هو اخلري﴾

 .(1)"والباقيات الصاحلات والعمل الصاحل
 

:" الواجب ابلوالايت: إصالح دين اخللق الذي مىت فاهتم -رمحه هللا –أيضاقال و 
خسروا خسراان مبينا؛ ويف ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا، وإصالح ما ال يقوم الدين إال به من 

 .(2): قسم املال بني مستحقيه وعقوابت املعتدين"أمر دنياهم، وهو نوعان
 

ومجيع الوالايت اإلسالمية إمنا مقصودها األمر ابملعروف :" -رمحه هللا –أيضاقال و 
والنهي عن املنكر، سواء يف ذلك والية احلرب الكربى، مثل: نيابة السلانة، والصغرى مثل: 

 .(3)"ية الدواوين املالية ووالية احلسبةوالية الشرطة، ووالية احلكم، أو والية املال وهي وال
 

:" املقصود هو أمانة الدين يف مجيع األشياء، وال يتم ذلك إال -رمحه هللا –أيضاقال و 
ابالجتماع والسلاان، فإذا جعل سلاان يقام به الدين على الوجه املشروع، كان ذلك 

 .(4)مقصود الوالية"
 
 :الوالية أمانة جيب أداؤها 

:" وقد دلت سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن الوالية -رمحه هللا – قال
إهنا أمانة، وإهنا يوم »أمانة جيب أداؤها... مثل قوله أليب ذر رضي هللا عنه يف اإلمارة: 

 .(5)، رواه مسلم"«القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها 
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  ايت:يل الوالاما ينبغي أن يكون عليه و 
:" أن يكون قواي من غري يف ما ينبغي أن يكون عليه ويل الوالايت -رمحه هللا – قال

عنف، لينا من غري ضعف، مبنزلة كف اإلنسان اجتمعت فيه القوة واللني، ليس ايبسا يف 
 .(1)قوته كالعظم واحلجر، وال ضعيفا يف لينه كالدم واملاء"

 
 :القوة يف الوالايت 

لقوة يف الوالايت جتمع قوة املرء يف نفسه، وقوته على غريه، فقوته :" ا-رمحه هللا – قال
على نفسه ابحللم والصرب...وأما قوته على غريه؛ فالشجاعة يف نفسه، واخلربة وسائر القوى 

 .(2)من الرجال واألموال"
 
 :األماانت نوعان 

 .(3):" القسم األول: الوالايت، والقسم الثاين: األموال"-رمحه هللا – قال
 
 :مجاع السياسة العادلة 

:" أداء األماانت إىل أهلها واحلكم ابلعدل، فهذان مجاع السياسة -رمحه هللا – قال
 .(4)العادلة والوالية الصاحلة"

 
 :السياسة ابلرأي واخلربة أعظم من السياسة ابلشةاعة والقوة وأنفع 

جاعة والقوة وأنفع. :" السياسة ابلرأي واخلربة أعظم من السياسة ابلش-رمحه هللا – قال
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء ﴿  وبذلك يرفع هللا الدرجات كما قال يف خرب يوسف عليه السالم:

 .﴾ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴿  ، وقال يف ذي القرنني:﴾ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم
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 .«احلرب خدعة»وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 ن حكمة الشعر عن أيب الايب:وم

 هو أول وهي احملل الثاين  الرأي قبل شجاعة الشجعان
 .(1)بلغت من العلياء كل مكان"  فإذا مها اجتمعا لنفس مرة

 
 :سياسة الناس ابجلود والشةاعة 

:" فال تتم رعاية اخللق وسياستهم إال ابجلود: الذي هو العااء؛ -رمحه هللا – قال
شجاعة؛ بل ال يصلح الدين والدنيا إال بذلك. وهلذا كان من ال يقوم والنجدة: اليت هي ال

 .(2)هبما سلبه األمر، ونقله إىل غريه"
 

فلهذا جتدهم ميدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة إذ :" -رمحه هللا –أيضاقال و 
كان عدم هذين مذموما على اإلطالق، وأما وجودمها ففيه حتصيل مقاصد النفوس على 

كن العاقبة يف ذلك للمتقني، وأما غري املتقني فلهم عاجلة ال عاقبة، والعاقبة وإن  اإلطالق؛ ل
 .(3)كانت يف اآلخرة فتكون يف الدنيا أيضا"

 
  صالح بين آدم ال يتم يف دينهم ودنياهم إال ابلشةاعة والكرم ومن توى عن

  :ذلك أبدله هللا بغريه
يتم يف دينهم ودنياهم إال ابلشجاعة وملا كان صالح بين آدم ال :" -رمحه هللا – قال

والكرم بني هللا سبحانه أنه من توىل عنه برتك اجلهاد بنفسه أبدل هللا به من يقوم بذلك، ومن 
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ  يَا﴿  توىل عنه إبنفاق ماله أبدل هللا به من يقوم بذلك، فقال:

ا فِي بِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى األَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ اآلخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَلَكُمُ انفِرُواْ فِي سَ

هُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ إِالَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَالَ تَضُرُّو*  اآلخِرَةِ إِالَّ قَلِيل
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أَنتُمْ هَؤُالَء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن  هَا﴿  تعاىل:، وقال ﴾ شَيْءٍ قَدِير

 وْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ الَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُميَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّ

الَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن ﴿  ، وابلشجاعة والكرم يف سبيل هللا فضل هللا السابقني فقال:﴾

، وقد ﴾ عْدُ وَقَاتَلُوا وَكُالًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىقَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَ
ذكر اجلهاد ابلنفس واملال يف سبيله ومدحه يف غري آية من كتابه وذلك هو الشجاعة 
والسماحة يف طاعته سبحانه وطاعة رسوله، ومالك الشجاعة الصرب الذي يتضمن قوة القلب 

، وقال ﴾ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِريَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِين كَم مِّن فِئَةٍ﴿  تعاىل:وثباته، وهلذا قال 

وَأَطِيعُواْ اللّهَ  * أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِريًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُون يَا﴿  تعاىل:

، والشجاعة ليست هي ﴾ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِحيُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِين وَرَسُولَهُ وَالَ
قوة البدن فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب وإمنا هي قوة القلب وثباته؛ فإن القتال 

، واحملمود منهما ما كان بعلم مداره على قوة البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخربته به
ومعرفة دون التهور الذي ال يفكر صاحبه وال مييز بني احملمود واملذموم، وهلذا كان القوي 
الشديد هو الذي ميلك نفسه عند الغضب حىت يفعل ما يصلح دون ما ال يصلح، فأما 

؛ فإنه املغلوب حني غضبه فليس هو بشجاع وال شديد، وقد تقدم أن مجاع ذلك هو الصرب
 .(1)"ال بد منه، والصرب صربان: صرب عند الغضب، وصرب عند املصيبة كما قال احلسن رمحه

 
 :املساواة واملعادلة يف تطبيق احلكام الشرعية 

 -وهو املساواة واملعادلة يف القتلى-:" فكتب هللا علينا القصاص -رمحه هللا – قال
أولياء الرجلني... عن النيب صلى هللا عليه وأخرب أن فيه حياة؛ فإنه حيقن دم غري القاتل من 

املؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدانهم، »وسلم أنه قال: 
، رواه أمحد وأبو داود وغريمها من أهل «أال ال يقتل مسلم بكافر، وال ذو عهد يف عهده

أي تتساوى -تكافأ دماؤهم السنن، فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن املسلمني ت
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فال يفضل عريب على عجمي، وال قرشي أو هامشي على غريه من املسلمني، وال  -وتتعادل
حر أصلي على موىل عتيق، وال عايف أو أمري، على أمي أو مأمور. كما قضى أنه يتساوون يف 

 والدنيا. األموال يف مثل املواريث؛ فإن البنني يف إرثهم من أمهم وإن تفاضلوا يف الدين
وهذا الذي قضاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العدل بني املسلمني يف النفوس 

 .(1)واألموال متفق عليه بني املسلمني"
 
 حتقيق العدل والنهي عن الظلم ملعامالتاألصل يف التعامل اب: 

يق :" مجهور ما هنى عنه الكتاب والسنة من املعامالت تعود إىل حتق-رمحه هللا – قال
 .(2)العدل، والنهي عن الظلم: دقه وجله"

 
  مما وإن كان فيه اشرتاك يف بعض أنواع اإلمث أكثر استقامة الدنيا مع العدل

 :تستقيم مع الظلم وإن مل يشرتك يف إمث
وأمور الناس إمنا تستقيم يف الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه :" -رمحه هللا – قال

أكثر مما تستقيم مع الظلم يف احلقوق وإن يف يشرتك يف إمث،  االشرتاك يف بعض أنواع اإلمث
وهلذا قيل: إن هللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة، 

وذلك أن العدل نظام ...ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر وال تدوم مع الظلم واإلسالم.
ابلعدل قامت وإن يف يكن لصاحبها يف اآلخرة من خالق،  كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا

ومىت يف تقم ابلعدل يف تقم وإن كان لصاحبها من اإلميان ما جيزي به يف اآلخرة؛ فالنفس فيها 
داعي الظلم لغريها ابلعلو عليه واحلسد له والتعدي عليه يف حقه، وفيها داعي الظلم لنفسها 

ل اخلبائث، فهي قد تظلم من ال يظلمها، وتؤثر هذه بتناول الشهوات القبيحة كالزان وأك
الشهوات وإن يف يفعلها غريها؛ فإذا رأت نظراءها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات صار 
داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثري، وقد تصرب ويهيج ذلك هلا من بغض ذلك 

يها قبل ذلك، وهلا حجة عند نفسها الغري وحسده وطلب عقابه وزوال اخلري عنه ما يف يكن ف
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وأن أمره ابملعروف وهنيه  ،من جهة العقل والدين؛ بكون ذلك الغري قد ظلم نفسه واملسلمني
 .(1)عن املنكر واجب، واجلهاد على ذلك من الدين"

 
 العادل والظامل يف الوالايت: 

صب دينية، ومجيع هذه الوالايت هي يف األصل والية شرعية ومنا:" -رمحه هللا – قال
فأي من عدل يف والية من هذه الوالايت فساسها بعلم وعدل وأطاع هللا ورسوله حبسب 
اإلمكان فهو من األبرار الصاحلني، وأي من ظلم وعمل فيها مهل فهو من الفجار الظاملني، 

 .(2)"﴾ جَحِيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي﴿  ،﴾ إِنَّ األَبْرَارَ لَفِي نَعِيم﴿  تعاىل:إمنا الضابط قوله 
 
 :ال غىن لويل األمر عن املشاورة، وكيفية العمل هبا 

:" ال غىن لويل األمر عن املشاورة؛ فإن هللا تعاىل أمر هبا نبيه صلى -رمحه هللا – قال
فَتَوَكَّلْ  فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ﴿  تعاىل:هللا عليه وسلم فقال 

يف يكن »قال:  -رضي هللا عنه-، وقد روي عن أيب هريرة ﴾ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِني
وقد قيل: إن هللا أمر هبا «. أحد أكثر مشاورة ألصحابه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ا منهم الرأي فيما يف ينزل فيه نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج هب

 وحي من أمر احلروب، واألمور احلربية، وغري ذلك، فغريه صلى هللا عليه وسلم أوىل ابملشورة.
 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون﴿  وقد أثىن هللا على املؤمنني بذلك يف قوله:

م ما جيب اتباعه من كتاب هللا أو سنة رسوله أو إمجاع ، وإذا استشارهم، فإن بني له بعضه﴾
املسلمني، فعليه اتباع ذلك، وال طاعة ألحد يف خالف ذلك، وإن كان عظيما يف الدين 

 .﴾ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ يَا﴿  تعاىل:والدنيا، قال هللا 
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وإن كان أمرا قد تنازع فيه املسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، 
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي ﴿  تعاىل:فأي اآلراء كان أشبه بكتاب هللا وسنة رسوله عمل به، كما قال 

 .(1)"﴾ يَوْمِ اآلخِرِشَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْ
 
  الشريعة:مبيزان اعتبار املصاحل واملفاسد يكون 

" لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان رمحه هللا: –قال شيخ اإلسالم 
ال اجتهد رأيه ملعرفة إو  ؛الشريعة، فمىت قدر اإلنسان على اتباع النصوص يف يعدل عنها

 .(2)صوص من يكون خبريا هبا وبداللتها على األحكام"وقل أن تعوز الن ،األشباه والنظائر
 
  واألمثل فاألمثلاألصلحواختيار توليه ،: 

:" فيجب على ويل األمر أن يويل على كل عمل من أعمال املسلمني -رمحه هللا – قال
من ويل من أمر املسلمني شيئا »أصلح من جيده لذلك العمل، قال النيب صلى هللا عليه: 

رواه «جيد من هو أصلح للمسلمني منه فقد خان هللا ورسوله وخان املؤمنني  فوىل رجال وهو
من قلد رجال عمال على عصابة وهو جيد يف تلك العصابة »احلاكم يف صحيحه، ويف رواية: 

 .(3)«"أرضى منه فقد خان هللا ورسوله وخان املؤمنني 
 

ود، وقد ال يكون يف :" فليس له أن يستعمل إال أصلح املوج-رمحه هللا – أيضا قالو 
موجوده من هو صاحل لتلك الوالية؛ فيختار األمثل فاألمثل يف كل منصب حبسبه، وإذا فعل 
ذلك بعد االجتهاد التام وأخذه للوالية حبقها فقد أدى األمانة وقام ابلواجب يف هذا، وصار 

ب من غريه يف هذا املوضع من أئمة العدل واملقساني عند هللا؛ وإن اختل بعض األمور بسب
الَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا ﴿  ، ويقول:﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴿  إذا يف ميكن إال ذلك فإن هللا يقول:

فمن  ،﴾ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ الَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ يَا﴿  ، وقال:﴾ إِالَّ وُسْعَهَا
                                                           

 .228-227( السياسة الشرعية: 1)
 .219-2/216( االستقامة: 2)
 .8-7( السياسة الشرعية: 3)



33 / 69 
 

إذا أمرتكم أبمر »أدى الواجب املقدور عليه فقد اهتدى وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 .(1)«"فأتوا منه ما استاعتم

 
:" وال جيوز أن يرسل اإلمام من يضعف عن مقاومة احلرامية، -رمحه هللا –أيضاقال و 

ل يرسل من اجلند ، ب-التجار وحنوهم من أبناء السبيل -وال من أيخذ ماال من املأخوذين 
 .(2)األقوايء األمناء؛ إال أن يتعذر ذلك، فريسل األمثل فاألمثل"

 
فلهذا جيب على كل ويل أمر أن يستعني أبهل الصدق :" -رمحه هللا –أيضاقال و 

والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان ابألمثل فاألمثل، وإن كان فيه كذب وظلم، فإن هللا يؤيد 
أبقوام ال خالق هلم، والواجب إمنا هو فعل املقدور، وقد قال هذا الدين ابلرجل الفاجر و

من قلد رجاًل على عصابة »النيب صلى هللا عليه وسلم أو عمر بن اخلااب رضي هللا عنه: 
 «.هو جيد يف تلك العصابة من هو أرضى هلل منه فقد خان هللا وخان رسوله، وخان املؤمنني 

الغالب أنه ال يوجد كامل، فيفعل خري اخلريين فالواجب إمنا هو األرضى من املوجود، و 
ويدفع شر الشرين، وهلذا كان عمر بن اخلااب يقول: "أشكو إليك جلد الفاجر وعجز 
الثقة"، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه يفرحون ابنتصار الروم والنصارى على 

وأنزل هللا يف ذلك: سورة الروم اجملوس، وكالمها كافر، ألن أحد الصنفني أقرب إىل اإلسالم، 
 .(3)"ملا اقتتلت الروم وفارس

 
 :األصلح يف كل منصب حبسبه 

فإن الوالية هلا ركنان:  ؛يف كل منصبوينبغي أن يعرف األصلح :" -رمحه هللا – قال
مصر  ، وقال صاحب﴾ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ األَمِني﴿  تعاىل:القوة واألمانة كما قال 

 ...﴾ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكنِيٌ أَمِني﴿  ليوسف عليه السالم:
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 والقوة يف كل والية حبسبها...
 .(1)واألمانة ترجع إىل خشية هللا وترك خشية الناس وأال يشرتي آبايته مثنا قليال"

 
:" فالواجب يف كل والية األصلح حبسبها فإذا تعني رجالن -رمحه هللا –أيضا قالو 

 .(2)أحدمها أعظم أمانة، واآلخر أعظم قوة: قدم أنفعهما لتلك الوالية، وأقلهما ضررا فيها"
 
 :التصرف ابألصلح فاألصلح 

اليتيم وانظر الوقف  يع املسلمون على معىن هذا، فإن وص:" وقد أمج-رمحه هللا – قال
وَالَ تَقْرَبُواْ ﴿  اىل:تعووكيل الرجل يف ماله عليه أن يتصرف له ابألصلح فاألصلح كما قال هللا 

، ويف يقل إال ابليت هي حسنة؛ وذلك ألن الوايل راع على ﴾ مَالَ الْيَتِيمِ إِالَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ل عن ئو كلكم راع وكلكم مس»الناس مبنزلة راعي الغنم، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

ن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها وهي ول عئرعيته، فاإلمام الذي على الناس راع وهو مس
مسئولة عن رعيتها، والولد راع يف مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، والعبد راع يف مال سيده 

أخرجاه يف ، «وهو مسئول عن رعيته، أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
 .(3)الصحيحني"

 
  املصاحل وتكميلها، مدار الشريعة على تقوى هللا حبسب االستطاعة، وحتصيل

 وتبطيل املفاسد وتقليلها:
، ﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴿  تعاىل::" فإن مدار الشريعة على قوله -رمحه هللا – قال

إذا »، وعلى قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ﴾ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴿  وهي مبينة لقوله:
 أخرجاه يف الصحيحني. ، «استاعتم أمرتكم أبمر فأتوا منه ما
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وتبايل املفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت   ،وعلى أن الواجب حتصيل املصاحل وتكميلها 
كان حتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدانمها ودفع أعظم املفسدتني مع احتمال أدانها هو 

 .(1)املشروع"
 
 ملنكرمراعاة املصاحل واملفاسد يف األمر ابملعروف والنهي عن ا: 

ومجاع ذلك داخل يف القاعدة العامة فيما إذا تعارضت املصاحل :" -رمحه هللا – قال
واملفاسد، واحلسنات والسيئات أو تزامحت؛ فانه جيب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدمحت 

ل ياملصاحل واملفاسد وتعارضت املصاحل واملفاسد؛ فإن األمر والنهى وإن كان متضمنا لتحص
ع مفسدة فينظر يف املعارض له، فإن كان الذي يفوت من املصاحل أو حيصل من مصلحة ودف

املفاسد أكثر يف يكن مأمورا به؛ بل يكون حمرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن 
اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة، فمىت قدر اإلنسان على اتباع النصوص يف 

هد رأيه ملعرفة األشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبريا ال اجتإو  ،يعدل عنها
هبا وبداللتها على األحكام، وعلى هذا إذا كان الشخص أو الاائفة جامعني بني معروف 
ومنكر حبيث ال يفرقون بينهما بل إما أن يفعلومها مجيعا أو يرتكومها مجيعا يف جيز أن يؤمروا 

مر به وإن استلزم ما هو أنكر؛ بل ينظر فإن كان املعروف أكثر مبعروف وال أن ينهوا عن م
دونه من املنكر، ويف ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف اعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ 
من ابب الصد عن سبيل هللا والسعي يف زوال طاعته وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم 

عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من  ىاحلسنات، وإن كان املنكر أغلب هنوزوال فعل 
املعروف، ويكون األمر بذلك املعروف املستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا مبنكر وسعيا يف 
معصية هللا ورسوله، وإن تكافأ املعروف واملنكر املتالزمان يف يؤمر هبما، ويف ينه عنهما، فتارة 

 أمر وال هني حيث كان املنكر واملعروف يصلح األمر، واترة يصلح النهي، واترة ال يصلح ال
متالزمني، وذلك يف األمور املعينة الواقعة، وأما من جهة النوع: فيؤمر ابملعروف مالقا، 
وينهى عن املنكر مالقا، ويف الفاعل الواحد والاائفة الواحدة يؤمر مبعروفها وينهى عن 

مر مبعروف فوات معروف منكرها، وحيمد حممودها، ويذم مذمومها، حبيث ال يتضمن األ
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أكرب منه، أو حصول منكر فوقه، وال يتضمن النهي عن املنكر حصول ما هو أنكر منه، أو 
فوات معروف أرجح منه، وإذا اشتبه األمر استثبت املؤمن حىت يتبني له احلق، فال يقدم على 

ل ما هنى عنه الااعة إال بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فرتك األمر الواجب معصية، وفع
 .(1)من األمر معصية، وهذا ابب واسع وال حول وال قوة إال ابهلل"

 
وهذه حال كثري من املتدينة يرتكون ما جيب عليهم من أمر :" -رمحه هللا –أيضا قالو 

وهني وجهاد يكون به الدين هلل، وتكون به كلمة هللا هي العليا لئال يفتنوا منس الشهوات، 
تنة اليت هي أعظم مما زعموا أهنم فروا منه، وإمنا الواجب عليهم القيام وهم قد وقعوا يف الف

ابلواجب من األمر والنهي وترك احملظور، واالستعانة ابهلل على األمرين، ولو فرض أن فعل 
الواجب وترك احملظور ومها متالزمان، وإمنا تركوا ذلك لكون نفوسهم ال تااوعهم إال على 

مجيعا مثل كثري ممن حيب الرايسة أو املال أو شهوات الغي فإنه إذا فعلهما مجيعا أو تكرمها 
فعل ما وجب عليه من أمر وهني وجهاد وإمارة وحنو ذلك فال بد أن يفعل معها شيئا من 
احملظورات؛ فالواجب عليه أن ينظر أغلب األمرين، فإن كان املأمور أعظم أجرا من ترك ذلك 

يقرتن به ما هو دونه يف املفسدة، وإن كان ترك احملظور احملظور يف يرتك ذلك ملا خياف أن 
أعظم أجرا يف يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون مبا جيتمع 

 .(2)له من األمرين من احلسنات والسيئات فهذا هذا، وتفصيل ذلك ياول"
 

كر من أعظم وإذا كان األمر ابملعروف والنهي عن املن:" -رمحه هللا –أيضاقال و 
الواجبات أو املستحبات؛ فالواجبات واملستحبات ال بد أن تكون املصلحة فيها راجحة على 
املفسدة؛ إذ هبذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب وهللا ال حيب الفساد، بل كل ما أمر هللا به 
فهو صالح، وقد اثىن هللا على الصالح واملصلحني والذين امنوا وعملوا الصاحلات، وذم 

فساد واملفسدين يف غري موضع، فحيث كانت مفسدة األمر والنهي أعظم من مصلحته يف ال
يكن مما امر هللا به؛ وإن كان قد ترك واجب وفعل حمرم، إذ املؤمن عليه أن يتقى هللا يف عباد 
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نفُسَكُمْ الَ يَضُرُّكُم أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَ يَا﴿  تعاىل:هللا وليس عليه هداهم، وهذا من معىن قوله 

، واالهتداء إمنا يتم أبداء الواجب، فإذا قام املسلم مبا جيب عليه من ﴾ مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر كما قام بغريه من الواجبات يف يضره ضالل الضال، وذلك 

 .(1)يكون اترة ابلقلب واترة ابللسان واترة ابليد"
 
 :العطاء حبسب منفعة الرجل 

:" وإذا عرفت أن العااء يكون حبسب منفعة الرجل، وحبسب -رمحه هللا – قال
حاجته يف مال املصاحل ويف الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك ال يستحقه الرجل، إال كما 

 .(2)يستحقه نظراؤه"
 
  حبسب النية:يكون إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء 

واملؤلفة قلوهبم نوعان: كافر ومسلم، فالكافر: إما أن يرجى بعايته  :"-رمحه هللا – قال
 منفعة: كإسالمه، أو دفع مضرته إذا يف يندفع إال بذلك. 

واملسلم املااع يرجى بعايته املنفعة أيضا، كحسن إسالمه، أو إسالم نظريه، أو جباية 
املال ممن ال يعايه إال خلوف، أو النكاية يف العدو، أو كف ضرره عن املسلمني إذا يف ينكف 

 إال بذلك.
وهذا النوع من العااء، وإن كان ظاهره إعااء الرؤساء وترك الضعفاء، كما يفعل 

األعمال ابلنيات؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله، كان من جنس امللوك؛ ف
عااء النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفائه، وإن كان املقصود العلو يف األرض والفساد، كان 

 .(3)من جنس عااء فرعون"
 
 وأبيهم يكون صالح الدين والدنياافرتاق الناس يف العطاء واملنع ثالث فرق ،: 
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غلب عليهم حب العلو  ثالث فرق: فريق:" ولكن افرتق الناس هنا -هللا رمحه – قال
يف األرض والفساد، فلم ينظروا يف عاقبة املعاد، ورأوا أن السلاان ال يقوم إال بعااء، وقد ال 
يتأتى العااء إال ابستخراج أموال من غري حلها؛ فصاروا هنابني وهابني، وهؤالء يقولون: ال 

الناس إال من أيكل وطعم، فإنه إذا توىل العفيف الذي ال أيكل وال ميكن أن يتوىل على 
 ياعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه؛ إن يف يضروه يف نفسه وماله. 

وهؤالء نظروا يف عاجل دنياهم، وأمهلوا اآلجل من دنياهم وآخرهتم، فعاقبتهم عاقبة 
 توبة وحنوها.رديئة يف الدنيا واآلخرة، إن يف حيصل هلم ما يصلح عاقبتهم من 

عندهم خوف من هللا تعاىل، ودين مينعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم اخللق،  وفريق
وفعل احملارم، فهذا حسن واجب؛ ولكن قد يعتقدون مع ذلك: أن السياسة ال تتم إال مبا 
يفعله أولئك من احلرام، فيمتنعون عنها مالقا، ورمبا كان يف نفوسهم جنب أو خبل، أو ضيق 

نضم إىل ما معهم من الدين، فيقعون أحياان يف ترك واجب، يكون تركه أضر عليهم خلق ي
من بعض احملرمات، أو يقعون يف النهي عن واجب، يكون النهي عنه من الصد عن سبيل 

 هللا، وقد يكونون متأولني.
ورمبا اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب وال يتم إال ابلقتال، فيقاتلون املسلمني كما فعلت 

وارج، وهؤالء ال تصلح هبم الدنيا وال الدين الكامل؛ لكن قد يصلح هبم كثري من أنواع اخل
الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخاأوا، ويغفر هلم قصورهم، 
وقد يكونون من األخسرين أعماال، الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا، وهم حيسبون أهنم 

وهذه طريقة من ال أيخذ لنفسه، وال يعاي غريه، وال يرى أنه يتألف الناس حيسنون صنعا. 
من الكفار والفجار؛ ال مبال وال بنفع، ويرى أن إعااء املؤلفة قلوهبم من نوع اجلور والعااء 

 احملرم.
األمة الوسط، وهم أهل دين حممد صلى هللا عليه وسلم وخلفاؤه على  الفريق الثالث:
 -وإن كانوا رؤساء-م إىل يوم القيامة، وهو إنفاق املال واملنافع للناس عامة الناس وخاصته

حبسب احلاجة إىل صالح األحوال، وإلقامة الدين والدنيا اليت حيتاج إليها الدين، وعفته يف 
إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ ﴿  نفسه، فال أيخذ ما ال يستحقه فيجمعون بني التقوى واإلحسان
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، وال تتم السياسة الدينية إال هبذا، وال يصلح الدين والدنيا إال هبذه ﴾ ذِينَ هُم مُّحْسِنُونوَّالَّ
 .(1)الاريقة"

 
 :حسم مادة الشر 

:" وكذلك شرع يف الشر واملعصية حسم مادته، وسد ذريعته، ودفع -رمحه هللا – قال
النيب صلى هللا عليه  ما يفضي إليه، إذا يف يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك: ما هنى عنه

 .(2)«"ال خيلون رجل ابمرأة، فإن اثلثهما الشياان»وسلم فقال: 
 
  نوعانللناس املنافع اليت جيب بذهلا: 

واملنافع اليت جيب بذهلا نوعان: منها ما هو حق املال، كما ذكره :" -رمحه هللا – قال
 يف اخليل واإلبل وعارية احللي، ومنها ما جيب حلاجة الناس. 

يضا فإن بذل منافع البدن جيب عند احلاجة كما جيب تعليم العلم، وإفتاء الناس، وأ
وأداء الشهادة، واحلكم بينهم، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد وغري ذلك من 

وَالَ يَأْبَ ﴿  تعاىل:منافع األبدان، فال مينع وجوب بذل منافع األموال للمحتاج، وقد قال 

 .(3)"﴾ وَالَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ﴿  وقال:، ﴾ ذَا مَا دُعُواْالشُّهَدَاء إِ
 
  وإحالل الطيبات يندرج يف يف معىن النهي عن املنكريندرج حترمي اخلبائث ،

 معىن األمر ابملعروف:
حالل وحترمي اخلبائث يندرج يف معىن النهي عن املنكر، كما أن إ:" -رمحه هللا – قال

الايبات يندرج يف معىن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ ألن حترمي الايبات هو مما هنى هللا 
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عنه، وكذلك األمر مميع املعروف والنهي عن كل منكر مما يف يتم إال للرسول الذي متم هللا به 
 .(1)"مكارم األخالق املندرجة يف املعرفة

 
 :القصد من إقامة احلدود 

:" فينبغي أن يعرف أن إقامة احلدود رمحة من هللا بعباده: فيكون -هللارمحه  – قال
الوايل شديدا يف إقامة احلد، ال أتخذه رأفة يف دين هللا فيعاله، ويكون قصده رمحة اخللق 
بكف الناس عن املنكرات؛ ال شفاء غيظه، وإرادة العلو على اخللق: مبنزلة الوالد إذا أدب 

لفسد الولد، وإمنا يؤدبه  -كما تشري به األم رقة ورأفة-يب ولده ولده؛ فإنه لو كف عن أتد
رمحة به، وإصالحا حلاله؛ مع أنه يود ويؤثر أن ال حيوجه إىل أتديب، ومبنزلة الابيب الذي 
يسقي املريض الدواء الكريه، ومبنزلة قاع العضو املتآكل، واحلجم، وقاع العروق ابلفساد، 

سان الدواء الكريه، وما يدخله على نفسه من املشقة لينال به وحنو ذلك؛ بل مبنزلة شرب اإلن
 .(2)الراحة"

 
 إقامة احلدود سبب لظهور طاعة هللا: 

:" وهذا ألن املعاصي سبب لنقص الرزق واخلوف من العدو، كما -رمحه هللا – قال
، يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت احلدود، ظهرت طاعة هللا، ونقصت معصية هللا تعاىل

 .(3)فحصل الرزق والنصر"
 
  تنقسم إى قسمنياحلدود واحلقوق: 

:" فالقسم األول: احلدود واحلقوق اليت ليست لقوم معينني؛ بل -رمحه هللا – قال
منفعتها ملالق املسلمني، أو نوع منهم، وكلهم حمتاج إليها. وتسمى حدود هللا. وحقوق هللا: 

وحنوهم، ومثل احلكم يف األموال السلاانية، والوقوف مثل حد قااع الاريق، والسراق، والزانة 
 والوصااي اليت ليست ملعني، فهذه من أهم أمور الوالايت.
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وهذا القسم جيب على الوالة البحث عنه وإقامته من غري دعوى به، وكذلك تقام 
 الشهادة فيه من غري دعوى أحد به.

حيل تعايله ال بشفاعة  وجيب إقامته على الشريف والوضيع، والقوي والضعيف، وال
 وال هبدية وال بغريمها، وال حتل الشفاعة فيه.

مث ذكر الشيخ:  – القسم الثاين: وأما احلدود واحلقوق اليت آلدمي معني فمنها النفوس
 .(1)"...-األعراض واألموال

 
 :جيب جهاد كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع اإلسالم 

فة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة :" فكل طائ-رمحه هللا – قال
 .(2)املتواترة جيب جهادها حىت يكون الدين كله هلل ابتفاق العلماء"

 
 :وجوب رد الظامل ونصرة املظلوم 

إن كان مظلوما  -:" وإمنا الواجب على من استجار به مستجري-رمحه هللا – قال
فااملا اشتكى الرجل وهو ظايف؛ بل يكشف خربه ينصره، وال يثبت أنه مظلوم مبجرد دعواه؛ 

من خصمه وغريه، فإن كان ظاملا رده عن الظلم ابلرفق إن أمكن؛ إما من صلح أو حكم 
 ابلقسط، وإال فبالقوة. 

وإن كان كل منهما ظاملا مظلوما كأهل األهواء، من قيس ومين وحنوهم، وأكثر 
عا غري ظاملني؛ لشبهة أو أتويل، أو غلط املتداعني من أهل األمصار والبوادي، أو كان مجي

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ ﴿  تعاىل:وقع فيما بينهما: سعى بينهما ابإلصالح، أو احلكم، كما قال هللا 

تَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الْمُؤْمِنِنيَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى األُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا  * اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِني

 .(3)"﴾ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون
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 ب على السلطان والرعية:الواج 

:" أن يؤدي إىل اآلخر ما جيب أداؤه إليه، فعلى ذي السلاان ونوابه -رمحه هللا – قال
يف العااء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة األموال كأهل الديوان أن يؤدوا إىل ذي 

للرعية أن السلاان ما جيب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين جيب عليهم احلقوق، وليس 
يالبوا من والة األموال ما ال يستحقونه... وال هلم أن مينعوا السلاان ما جيب دفعه من 

 .(1)احلقوق؛ وإن كان ظاملا"
 
 :وقوع الظلم من الراعي والرعية 

:" وكثريا ما يقع الظلم من الوالة والرعية: هؤالء أيخذون ما ال حيل -رمحه هللا – قال
 .(2)وهؤالء مينعون ما جيب"

 
  فإنه يستحق العقوبة من قول أو فعلالذي عليه اجب أداء الو من امتنع من: 

:" وهذا مارد فيما تتواله الوالة والقضاة وغريهم، يف كل من امتنع -رمحه هللا – قال
من واجب، من قول أو فعل، وليس هذا مباالبة للرجل حبق وجب على غريه، وال عقوبة 

، ويف قول النيب صلى هللا ﴾ وَالَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ﴿  تعاىل: على جناية غريه، حىت يدخل يف قوله
وإمنا ذلك مثل أن يالب مبال قد وجب «. أال ال جيين جان إال على نفسه»عليه وسلم: 

على غريه، وهو ليس وكيال وال ضامنا وال له عنده مال، أو يعاقب الرجل مريرة قريبه أو 
 ، ال برتك واجب، وال بفعل حمرم، فهذا الذي ال حيل.جاره، من غري أن يكون هو قد أذنب

فأما هذا فإمنا يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظايف، الذي 
يالب حضوره الستيفاء احلق، أو يعلم مكان املال الذي قد تعلق به حقوق املستحقني، 

إلمجاع، إما حماابة أو محية لذلك فيمتنع من اإلعانة والنصرة الواجبة عليه يف الكتاب والسنة وا
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الظايف، كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضا للمظلوم، وقد قال 
 .﴾ وَالَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَالَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴿  تعاىل:هللا 

والقيام ابلقسط الذي أوجبه هللا أوجبنا وفشال وخذالان عن القيام هلل -وإما إعراضا 
لدينه، كما يفعل التاركون لنصر هللا ورسوله ودينه وكتابه، الذين إذا قيل هلم انفروا يف سبيل 

 .(1)هللا ااثقلوا إىل األرض، وعلى كل تقدير فهذا الضرب، يستحق العقوبة ابتفاق العلماء"
 
 ال حيل أخذ املال لتعطيل احلدود: 

:" وال جيوز أن يؤخذ من الزاين أو السارق أو الشارب أو قاطع -رمحه هللا – قال
 الاريق وحنوهم مال تعال به احلدود؛ ال لبيت املال وال لغريه.

وهذا املال املأخوذ لتعايل احلد سحت خبيث، وإذا فعل ويل األمر ذلك فقد مجع 
لسحت. فرتك الواجب وفعل فسادين عظيمني: أحدمها: تعايل احلد، والثاين: أكل ا

 .(2)احملرم"
 
 :الطائفة الواحدة املمتنعة ببعضها ببعض كالشخص الواحد 

فأعوان الاائفة املمتنعة، وأنصارها منها، فيما هلم وعليهم. وهكذا  :"-رمحه هللا – قال
املقتتلون على ابطل ال أتويل فيه؛ مثل املقتتلني على عصبية، ودعوى جاهلية؛ كقيس ومين 

إذا التقى املسلمان بسيفيهما »مها؛ مها ظاملتان. كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: وحنو 
فالقاتل واملقتول يف النار. قيل: اي رسول هللا! هذا القاتل، فما ابل املقتول؟ قال: إنه أراد قتل 

. أخرجاه يف الصحيحني. ولضمن كل طائفة ما أتلفته لألخرى من نفس ومال. «صاحبه
 .(3)"رف عني القاتل؛ ألن الاائفة الواحدة املمتنع بعضها ببعض كالشخص الواحدوإن يف يع
 
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال يتم إال ابلعقوابت الشرعية:  
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األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال يتم إال ابلعقوابت الشرعية، :" -رمحه هللا – قال
رآن، وإقامة احلدود واجبة على والة األمور، وذلك فإن هللا ينزع ابلسلاان ما ال ينزع ابلق

حيصل ابلعقوبة على ترك الواجبات وفعل احملرمات، فمنها عقوابت مقدرة، مثل: جلد املفرتي 
 مثانني، وقاع يد السارق، ومنها عقوابت غري مقدرة قد تسمى: التعزير.

ذنب، وختتلف مقاديرها وصفاهتا حبسب كرب الذنوب وصغرها، وحبسب حال امل
 وحبسب حال الذنب يف قلته وكثرته.

والتعزير أجناس: فمنه ما يكون ابلتوبيخ والزجر ابلكالم، ومنه ما يكون ابحلبس، ومنه 
 .(1)ما يكون ابلنفي عن الوطن. ومنه ما يكون ابلضرب"

 
  خيتلفان ابختالف كثرة الذنب وقلته، وحبال املذنب، وحبسب التنكيل والعقوبة

 :الذنب
:" فهؤالء يعاقبون تعزيرا وتنكيال وأتديبا، بقدر ما يراه الوايل، على -هللا رمحه – قال

حسب كثرة ذلك الذنب يف الناس وقلته. فإذا كان كثريا زاد يف العقوبة؛ خبالف ما إذا كان 
 قليال. 

وعلى حسب حال املذنب؛ فإذا كان من املدمنني على الفجور زيد يف عقوبته؛ خبالف 
 املقل من ذلك. 

ى حسب كرب الذنب وصغره؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأوالدهم، مبا ال وعل
 .(2)يعاقب من يف يتعرض إال ملرأة واحدة، أو صيب واحد"

 
  يف املعروف:إمنا تكون الطاعة 

وَإِذَا إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿  تعاىل:قال هللا :" -رمحه هللا – قال

أَيُّهَا الَّذِينَ  يَا * احَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِريً

مْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُ
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قال العلماء نزلت اآلية األوىل يف والة  ،﴾ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيال
لعدل، األمور، عليهم أن يؤدوا األماانت إىل أهلها، وإذا حكموا بني الناس أن حيكموا اب

ونزلت الثانية يف الرعية من اجليوش وغريهم، عليهم أن يايعوا أويل األمر الفاعلني لذلك يف 
قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغري ذلك إال أن أيمروا مبعصية هللا، فإن أمروا مبعصية هللا فال 

ى طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، فإن تنازعوا يف شيء ردوه إىل كتاب هللا وسنة رسوله صل
 .(1)هللا عليه وسلم"

 
 األمر ابلعدل يف اجلهاد وترك العدوان: 

إن هللا كتب اإلحسان على كل » :وقال يف الغلبة واملصائب والفرح:" -رمحه هللا – قال
وليحد أحدكم شفرته ولريح  ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة ،شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

وال  ،ال متثلوا وال تغدروا»وقال: «. أهل اإلميان إن أعف الناس قتلة »: وقال ،«ذبيحته 
 تعاىل:إىل غري ذلك مما أمر به يف اجلهاد من العدل وترك العدوان اتباعا لقوله  ،«تقتلوا وليداً 

وَقَاتِلُواْ فِي ﴿  :تعاىل، ولقوله ﴾ وَالَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَالَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴿ 

 .(2)"﴾ سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَالَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ الَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِين
 
 وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على الكفاية: 

وكذلك وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال جيب على  :" -رمحه هللا – قال
وملا كان اجلهاد من متام ذلك  ،(3)د بعينه؛ بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآنكل أح

كان اجلهاد أيضا كذلك فإذا يف يقم به من يقوم بواجبه أمث كل قادر حبسب قدرته؛ إذ هو 
من رأى منكم »قال النيب صلى هللا عليه وسلم:  واجب على كل إنسان حبسب قدرته؛ كما

 .(4)"«ن يستاع فبقلبه وذلك اضعف اإلميافإن يف يستاع فبلسانه، فإن يفمنكرا فليغريه بيده، 
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  فرض عني: العملمىت يكون  

واملقصود هنا: أن هذه األعمال اليت هي فرض على الكفاية مىت يف :" -رمحه هللا – قال
يقم هبا غري اإلنسان صارت فرض عني عليه، ال سيما إن كان غريه عاجزًا عنها، فإذا كان 

س حمتاجني إىل فالحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجًبا جيربهم ويل األمر النا
عليه إذا امتنعوا عنه بعوض املثل، وال ميكنهم من ماالبة الناس بزايدة عن عوض املثل، وال 

 .(1)ميكن الناس من ظلمهم أبن يعاوهم دون حقهم"
 
  عن املنكر إى كل مكلف، بل  هياابملعروف والنأمر اآلمر ال يشرتط أن يصل

  يشرتط أن يتمكن املكلف من وصل ذلك إليهم:
وإذا أخرب بوقوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر منها يف يكن :" -رمحه هللا – قال

من شرط ذلك أن يصل أمر اآلمر وهني الناهي منها إىل كل مكلف يف العايف؛ إذ ليس هذا 
ط فيما هو من توابعها! بل الشرط أن يتمكن املكلفون من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشرت 

من وصول ذلك إليهم، مث إذا فرطوا فلم يسعوا يف وصوله إليهم مع قيام فاعله مبا جيب عليه  
 .(2)"كان التفريط منهم ال منه

 
 ومنع وصول الضرر إى الناسال بد من تغيري املنكر وبيانه ،: 

ألمر عقوبة الغاش ابلصدقة أو اإلتالف فال بد أن :" وإذا يف ير ويل ا-رمحه هللا – قال
مينع وصول الضرر إىل الناس بذلك الغش، إما إبزالة الغش، وأما ببيع املغشوش ممن يعلم أنه 

 .(3)مغشوش وال يغشه على غريه"
 
 املنكر، واألجر املرتتب على ذلك: مراتب إنكار 

                                                           

 .28/82 :قاعدة يف احلسبة ضمن مموع الفتاوى (1)
 .2/208 :االستقامة (2)
 .28/117 :وع الفتاوىقاعدة يف احلسبة ضمن مم (3)
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رر يف فعله، ومن يف يفعله فأما القلب فيجب بكل حال إذا ال ض:" -رمحه هللا – قال
 ،«وذلك أدىن أو أضعف اإلميان»فليس هو مبؤمن، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

من "وقيل البن مسعود رضي هللا عنه:  ،«ليس وراء ذلك من اإلميان حبه خردل»وقال: 
وف ، وهذا هو املفتون املوص"ميت األحياء؟ فقال: الذي ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا

تعرض »: أبن قلبه كالكوز مخيا يف حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه يف الصحيحني
 .(1)احلديث" «الفنت على القلوب عرض احلصري

 
وأصل هذا أن تكون حمبة اإلنسان للمعروف وبغضه :" -رمحه هللا –أيضا قالو 

كراهته الشرعيتني، وأن للمنكر، وإرادته هلذا وكراهته هلذا موافقا حلب هللا وبغضه وإرادته و 
يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه حبسب قوته وقدرته؛ فإن هللا ال يكلف نفسا إال 

، فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته ﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴿  وسعها، وقد قال:
فعل البدن فهو  فينبغي أن تكون كاملة جازمة ال يوجب نقص ذلك إال نقص اإلميان، وأما

حبسب قدرته، ومىت كانت إرادة القلب وكراهته كاملة اتمة وفعل العبد معها حبسب قدرته 
 .(2)فإنه يعاى ثواب الفاعل الكامل"

 
 نكار املنكراتاملبادرة إب: 

:" وعلى ويل األمر أن يتقدم ابلنهي عن املعامالت احملرمة وعقوبة -رمحه هللا – قال
مر »: م يف صحيحه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفاعليها مثل الغش، فقد روى مسل

فقال: ما هذا اي صاحب الاعام؟  ،على صربة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلال
قال: أصابته السماء اي رسول هللا، قال: أفال جعلته فوق الاعام كي يراه الناس، من غش 

 .«من غشنا فليس منا»: ، ويف رواية«فليس مين
 ..اسم جامع لكل من أظهر من املبيع خالف ابطنه. والغش:

                                                           

 .213-2/212( االستقامة: 1)
 .221-2/220( االستقامة: 2)
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هذه األشياء هي من احلقوق العامة اليت جيب القيام هبا ابتداء، كأمر حقوق هللا ليست 
حقوقا آلدمي معني، لكن كثريا ما يقع الشكوى فيها من املعينني، فهي داخلة يف احلكم بني 

 .(1)، وهللا أعلم"الناس يف األموال والقضاء، واحلكم فيها كأمثاهلا
 
 مىت يعمل ابلظن، وماذا يرتتب على ذلك؟: 

:" وأما احلذر من الرجل يف شهادته وأمانته وحنو ذلك فتكون -رمحه هللا – قال
ابملظنة... واالستفاضة كافية يف ذلك، وما هو دون االستفاضة، حىت إنه يستدل عليه 

 م". أبقرانه، كما قال ابن مسعود:" اعتربوا الناس أبخداهن
:" رضي هللا عنه-قال عمر بن اخلااب فهذا لدفع شره، مثل االحرتاز من العدو، وقد 

فهذا أمر عمر، مع أنه ال جتوز عقوبة املسلم بسوء  ،احرتسوا من الناس بسوء الظن"
 .(2)الظن"

 
:" وكذلك من ظهر منه الفجور مينع من متلك الغلمان املردان -رمحه هللا –أيضاقال و 

الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند احلاكم، وكان قد  فإنق بينهما؛ الصباح ويفر 
استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة يف الشهادة، فإنه ال جيوز قبول شهادته، وجيوز 

 .(3)للرجل أن جيرحه بذلك وإن يف يره"
 

 فمن ظهر منه شيء من هذه املنكرات وجب منعه من:" -رمحه هللا –أيضا قالو 
ذلك، وعقوبته عليها، إذ يف يتب حىت قدر عليه، حبسب ما جاءت به الشريعة من قتل، أو 

 جلد أو غري ذلك.
وأما احملتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قواًل أو فعاًل، ومينع من االجتماع يف مظان 

كما   التهم، فالعقوبة ال تكون إال على ذنب اثبت، وأما املنع واالحرتاز فيكون مع التهمة،

                                                           

 .226، 221( السياسة الشرعية: 1)
 .188-187( السياسة الشرعية: 2)
 .186( السياسة الشرعية: 3)
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منع عمر بن اخلااب رضي هللا عنه أن جيتمع الصبيان مبن كان يتهم ابلفاحشة، وهذا مثل 
 .(1)"االحرتاز عن قبول شهادة املتهم ابلكذب وائتمان املتهم ابخليانة، ومعاملة املتهم ابملال

 
 :الظامل يستحق العقوبة والتعزير 

وهذا أصل متفق عليه: أن كل  :" والظايف يستحق العقوبة والتعزير،-رمحه هللا – قال
من فعل حمرما أو ترك واجبا استحق العقوبة؛ فإن يف تكن مقدرة ابلشرع كان تعزيرا جيتهد فيه 
ويل األمر، فيعاقب الغين املماطل ابحلبس، فإن أصر عوقب ابلضرب حىت يؤدي الواجب، 

 عنهم، وال وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم رضي هللا
 .(2)أعلم فيه خالفا"

 
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال يتم إال ابلعقوابت الشرعية:  

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال يتم إال ابلعقوابت الشرعية، :" -رمحه هللا – قال
وذلك  فإن هللا ينزع ابلسلاان ما ال ينزع ابلقرآن، وإقامة احلدود واجبة على والة األمور،

حيصل ابلعقوبة على ترك الواجبات وفعل احملرمات، فمنها عقوابت مقدرة، مثل: جلد املفرتي 
 مثانني، وقاع يد السارق، ومنها عقوابت غري مقدرة قد تسمى: التعزير.

وختتلف مقاديرها وصفاهتا حبسب كرب الذنوب وصغرها، وحبسب حال املذنب، 
 وحبسب حال الذنب يف قلته وكثرته.

عزير أجناس: فمنه ما يكون ابلتوبيخ والزجر ابلكالم، ومنه ما يكون ابحلبس، ومنه والت
 .(3)ومنه ما يكون ابلضرب" ،لنفي عن الوطنما يكون اب

 
  القتل والقطع صالحيات احملتسبهل من: 

 .(4)احملتسب ليس له القتل والقاع":" فإن -رمحه هللا – قال
                                                           

 .28/106 :قاعدة يف احلسبة ضمن مموع الفتاوى (1)
 .61( السياسة الشرعية: 2)
 .28/107 :موع الفتاوىقاعدة يف احلسبة ضمن م (3)
 .28/109 :قاعدة يف احلسبة ضمن مموع الفتاوى (4)
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 نهو يف الدين والدنيا، ال فيما يهو  اإلحسان مع الناس يكون بفعل ما ينفعهم ،

 :وما ينبغي لويل األمر يف قسمه وتركه
:" فليس حسن النية ابلرعية واإلحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه -رمحه هللا – قال

ضُ وَمَن وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَاألَرْ﴿  تعاىل:ويرتك ما يكرهونه، فقد قال هللا 

 وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِريٍ مِّنَ األَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴿  ، وقال تعاىل للصحابة:﴾ فِيهِنَّ
لكن ينبغي له  ؛وإمنا اإلحسان إليهم فعل ما ينفعهم يف الدين والدنيا، ولو كرهه من كرهه ،﴾

ما  »ي الصحيحني، عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: أن يرفق هبم فيما يكرهونه، فف
 .«كان الرفق يف شيء إال زانه، وال كان العنف يف شيء إال شانه

يقول: "وهللا إين ألريد أن أخرج هلم املرة  -رضي هللا عنه-وكان عمر بن عبد العزيز  
فأخرجها معها، فإذا من احلق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصرب حىت جتيء احللوة من الدنيا، 

 نفروا هلذه، سكنوا هلذه". 
وهكذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أاته طالب حاجة يف يرده إال هبا، أو مبيسور 

، فإن الناس دائما يسألون ويل فهكذا ينبغي لويل األمر يف قسمه وحكمهمن القول... 
واألجور، والشفاعة يف احلدود وغري  األمر ما ال يصلح بنقله من الوالايت، واألموال واملنافع

ذلك، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم مبيسور من القول، ما يف حيتج إىل 
وَأَمَّا ﴿  تعاىل:اإلغالظ؛ فإن رد السائل يؤمله، خصوصا من حيتاج إىل أتليفه، وقد قال هللا 

 ...﴾ السَّائِلَ فاَلَ تَنْهَر
ى، فإذا طيب نفسه مبا يصلح من القول والعمل  وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذ

كان ذلك متام السياسة، وهو نظري ما يعايه الابيب للمريض، من الاب الذي يسوغ الدواء 
فَقُوالَ لَهُ قَوْالً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ ﴿  :-ملا أرسله إىل فرعون  -الكريه، وقد قال هللا ملوسى عليه السالم

-، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل، وأيب موسى األشعري ﴾ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى
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يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتااوعا وال »:-ملا بعثهما إىل اليمن -رضي هللا عنهما
 .(1)«"ختتلفا

 
  اإلحسان والصرب" ابملعروف والنهي عن املنكر األمرآداب من،" 
 ن احللو،والنفوس ال تصرب على املر إال بنوع م 
 :وال تقوم مصاحل الناس يف دينهم ودنياهم إال ابلسماحة والصرب  

حب موافقته له على ذلك أو هنى أوكذلك إذا أمر غريه حبسن أو :" -رمحه هللا – قال
من حصول  هغريه عن شيء فيحتاج أن حيسن إىل ذلك الغري إحساان حيصل به مقصود

صرب على املر إال بنوع من احللو؛ ال ميكن غري احملبوب واندفاع املكروه؛ فإن النفوس ال ت
ذلك، وهلذا أمر هللا تعاىل بتأليف القلوب حىت جعل للمؤلفة قلوهبم نصيبا يف الصدقات، 

، وقال ﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِني﴿  وقال تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم:

، فال بد أن يصرب وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة ﴾ ا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةوَتَوَاصَوْ﴿  تعاىل:
، وبينها -وهي اإلحسان إىل اخللق-والكرم، وهلذا يقرن هللا تعاىل بني الصالة والزكاة اترة 

 بذلك وبني الصرب اترة، وال بد من الثالثة الصالة والزكاة والصرب، ال تقوم مصلحة املؤمنني إال
يف صالح نفوسهم وإصالح غريهم، ال سيما كلما قويت الفتنة واحملنة فإن احلاجة إىل ذلك 
تكون أشد، فاحلاجة إىل السماحة والصرب عامة جلميع بىن آدم ال تقوم مصلحة دينهم وال 

 .(2)ديناهم إال هبما"
 
 ها:النفوس ال تقبل احلق إال مبا تستعني به من حظوظها اليت هي حمتاجة إلي 

:" فإن النفوس ال تقبل احلق إال مبا تستعني به من حظوظها اليت هي -رمحه هللا – قال
حمتاجة إليها، فتكون تلك احلظوظ عبادة هلل وطاعة له مع النية الصاحلة. أال ترى أن األكل 
والشرب واللباس واجب على اإلنسان؛ حىت لو اضار إىل امليتة وجب عليه األكل عند عامة 

                                                           

 .174-172( السياسة الشرعية: 1)
 .363-2/262( االستقامة: 2)
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فإن يف أيكل حىت مات دخل النار؛ ألن العبادات ال تؤدى إال هبذا، وما ال يتم  العلماء،
 .(1)الواجب إال به فهو واجب"

 
 اليت تعني على الطاعة ال بد من اللذات املباحة: 

وقد روى أبو حامت البسيت يف صحيحه حديث أيب ذر رضي هللا  :"-رمحه هللا – قال
أنه  »وفيه  ،-الذي فيه من أنواع العلم واحلكمة  -وسلم عنه الاويل عن النيب صلى هللا عليه 

حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة  :كان يف حكمة آل داود عليه السالم
وساعة خيلو فيها أبصحابه الذين خيربونه بعيوبه  ،وساعة حياسب فيها نفسه ،يناجي فيها ربه

ما حيل وجيمل؛ فإن يف هذه الساعة عوان وساعة خيلو فيها بلذته في ،وحيدثونه عن ذات نفسه
فإهنا تعني على تلك  ؛. فبني أنه ال بد من اللذات املباحة اجلميلة«على تلك الساعات

األمور. وهلذا ذكر الفقهاء: أن العدالة هي الصالح يف الدين واملروءة؛ ابستعمال ما جيمله 
إين ألستجم نفسي "عنه يقول:  ويزينه وجتنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي هللا

. وهللا سبحانه إمنا خلق اللذات والشهوات يف "ابلشيء من الباطل ألستعني به على احلق
ما  األصل لتمام مصلحة اخللق؛ فإنه بذلك جيتلبون ما ينفعهم كما خلق الغضب ليدفعوا به

 يضرهم وحرم من الشهوات ما يضر تناوله وذم من اقتصر عليها.
فهذا من األعمال الصاحلة؛ وهلذا جاء يف  ؛عان ابملباح اجلميل على احلقفأما من است

يف بضع أحدكم صدقة. قالوا اي رسول »احلديث الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
هللا أأييت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها يف حرام أما يكون عليه 

عن  ،ويف الصحيحني ،«لم حتتسبون ابحلرام وال حتتسبون ابحلاللوزر؟ قالوا: بلى. قال: ف
إنك لن تنفق »أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له:  ،سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه

. «نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال ازددت هبا درجة ورفعة حىت اللقمة تضعها يف يف امرأتك
 واآلاثر يف هذا كثرية.

له نية أتت على عامة أفعاله وكانت املباحات من صاحل أعماله  فاملؤمن إذا كانت
 ؛يعاقب على ما يظهره من العبادات رايء -لفساد قلبه ونيته  -واملنافق  ،لصالح قلبه ونيته

                                                           

 .174( السياسة الشرعية: 1)
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أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت »أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  ،فإن يف الصحيح
. وكما أن «هلا سائر اجلسد أال وهي القلبوإذا فسدت فسد  ،صلح هلا سائر اجلسد

العقوابت شرعت داعية إىل فعل الواجبات وترك احملرمات فقد شرع أيضا كل ما يعني على 
ذلك. فينبغي تيسري طريق اخلري والااعة واإلعانة عليه والرتغيب فيه بكل ممكن؛ مثل أن 

 .(1)"ال أو ثناء أو غريهلولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم يف العمل الصاحل: من م يبذل
 
  الرفق": ابملعروف والنهي عن املنكر األمرآداب من" 

والرفق سبيل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وهلذا قيل: ليكن :" -رمحه هللا – قال
 .(2)"أمرك ابملعروف ابملعروف وهنيك عن املنكر غري منكر

 
ما قال النيب صلى هللا عليه وال بد يف ذلك من الرفق ك:" -رمحه هللا –أيضا قالو 
وقال صلى هللا  ،«ما كان الرفق يف شيء إال زانه، وال كان العنف يف شيء إال شانه»وسلم: 

إن هللا رفيق حيب الرفق، »، وقال: «إن هللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله»عليه وسلم: 
 .(3)"«ويعاي عليه ما ال يعاي على العنف

 
  وما يرتتب على احللم والصرب" نهي عن املنكرابملعروف وال األمرآداب من ،"

  تركهما:
وال بد أيضا أن يكون حليما صبورا على األذى، فال بد أن حيصل :" -رمحه هللا – قال

وَأْمُرْ ﴿  له أذى؛ فإن يف حيلم ويصرب كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمأن البنه:

، وهلذا أمر هللا الرسل ﴾ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ األُمُوربِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ
وهم أئمة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابلصرب، كقوله خلامت الرسل عليه السالم؛ بل 
ذلك مقرون بتبليغ الرسالة؛ فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة اي أيها املدثر بعد أن أنزلت 
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 * وَرَبَّكَ فَكَبِّر* قُمْ فَأَنذِر  * أَيُّهَا الْمُدَّثِّر يَا﴿  تعاىل:عليه سورة إقراء اليت هبا نبئ فقال هللا 

، فافتتح آايت اإلرسال ﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر* وَالَ تَمْنُن تَسْتَكْثِر * وَالرُّجْزَ فَاهْجُر * وَثِيَابَكَ فَطَهِّر 
ابألمر ابلصرب، ونفس اإلنذار أمر ابملعروف وهني عن  ، وختمهاإىل اخللق ابألمر ابإلنذار

، ﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴿  تعاىل:املنكر، فعلم أنه جيب بعد ذلك الصرب، وقال 

ا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ وَاصْبِرْ عَلَى مَ﴿  ، وقال:﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴿  وقال:

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ الَ يُضِيعُ أَجْرَ ﴿  ، وقال:﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِالَّ بِاللّهِ﴿  ، وقال:﴾ هَجْرًا جَمِيالً

 .(1)"﴾ الْمُحْسِنِني
 

مع الصرب عن االعتداء يف الشهوة  (2)وهذه األمور الثالثة:" -رمحه هللا –أيضاقال و 
؛ وذلك أن اإلنسان بني ما حيبه ويشتهيه وبني ما -ابب الصرب – هي جوامع هذا الباب

يبغضه ويكرهه، فهو يالب األول مبحبته وشهوته، ويدفع الثاين ببغضه ونفرته، وإذا حصل 
حصل الثاين أو اندفع األول حصل له األول أو اندفع الثاين أوجب له فرحا وسرورا، وإن 

حزن، فهو حمتاج عند احملبة والشهوة أن يصرب عن عدواهنما، وعند الغضب والنفرة أن يصرب 
 .(3)"على عدواهنما، وعند الفرح أن يصرب عن عدوانه، وعند املصيبة أن يصرب عن اجلزع منها

 
 :أقسام الناس يف الصرب والغضب 

ثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولرهبم، وقسم ال :" الناس ثال-رمحه هللا – قال
الذي يغضب لربه ال لنفسه، كما يف  -هو الوسط-يغضبون لنفوسهم وال لرهبم، والثالث 

ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »قالت:  -رضي هللا عنها-الصحيحني عن عائشة 
جياهد يف سبيل هللا، وال نيل منه  بيده: خادما له، وال امرأة، وال دابة، وال شيئا قط، إال أن
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شيء فانتقم لنفسه قط، إال أن تنتهك حرمات هللا، فإذا انتهكت حرمات هللا يف يقم لغضبه 
 «. شيء حىت ينتقم هلل

فأما من يغضب لنفسه ال لربه، أو أيخذ لنفسه وال يعاي غريه، فهذا القسم الرابع، 
 شر اخللق؛ ال يصلح هبم دين وال دنيا. 

الصاحلني أرابب السياسة الكاملة، هم الذين قاموا ابلواجبات وتركوا احملرمات، كما أن 
وهم الذين يعاون ما يصلح الدين بعاائه، وال أيخذون إال ما أبيح هلم، ويغضبون لرهبم إذا 
انتهكت حمارمه، ويعفون عن حقوقهم، وهذه أخالق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بذله 

 .(1)ألمور"ودفعه، وهي أكمل ا
 
 الناس أربعة أصناف يف الشةاعة والسماحة: 

وهلذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل هلل بشجاعة وبسماحة :" -رمحه هللا – قال
فهؤالء هم املؤمنون املستحقون للجنة، ومن يعمل لغري هللا بشجاعة ومساحة فهذا ينتفع 

هلل لكن بال شجاعة وال مساحة  بذلك يف الدنيا وليس له يف اآلخرة من خالق، ومن يعمل
فهذا فيه من النفاق ونقص اإلميان بقدر ذلك، ومن ال يعمل هلل وال فيه شجاعة وال مساحة 
فهذا ليس له دنيا وال آخرة، فهذه األخالق واألفعال حيتاج إليها املؤمن عموما وخصوصا يف 

ع الذنوب عن نفوسهم أوقات احملن والفنت الشديدة؛ فإهنم حيتاجون إىل صالح نفوسهم ودف
عند املقتضي للفتنة عندهم، وحيتاجون أيضا إىل أمر غريهم وهنيه حبسب قدرهتم، وكل من 
هذين األمرين فيه من الصعوبة ما فيه؛ وإن كان يسريا على من يسره هللا عليه، وهذا ألن هللا 

ميان والعمل أمر املؤمنني ابإلميان والعمل الصاحل، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على اإل
الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي * وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز ﴿  تعاىل:كما قال هللا  ،الصاحل

 ، وكما قال:﴾ عَاقِبَةُ األُمُور األَرْضِ أَقَامُوا الصَّالَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ
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كَتَبَ اللَّهُ ﴿  ، وكما قال:﴾ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ األَشْهَاد﴿ 

 .(1)"﴾ لَهُمُ الْغَالِبُون وَإِنَّ جُندَنَا﴿  ، وكما قال:﴾ ألَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز
 
  ؟:الشةاع الشديدمن هو 

أصل ذلك هو الصرب على املؤيف، وهذا هو الشجاع الشديد الذي :" -رمحه هللا – قال
يصرب على املؤيف، واملؤيف إن كان مما ميكن دفعه أاثر الغضب، وإن كان مما ال ميكن دفعه أاثر 

لدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند احلزن احلزن، وهلذا حيمر الوجه عند الغضب لثوران ا
لغور الدم عند استشعار العجز، وهلذا مجع النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح 
الذي رواه مسلم عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

ه، قال: ليس ذاك ابلرقوب! ولكن ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي ال يولد ل»
الرقوب: الرجل الذي يف يقدم من ولده شيئا، مث قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي ال 

فذكر ما  ،«يصرعه الرجال، فقال ليس بذلك؛ ولكن الصرعة: الذي ميلك نفسه عند الغضب
 .(2)يتضمن الصرب عند املصيبة، والصرب عند الغضب"

 
والشجاعة ليست هي قوة البدن فقد يكون الرجل قوي  : "-هللارمحه - أيضاوقال 

البدن ضعيف القلب وإمنا هي قوة القلب وثباته؛ فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته 
للقتال وعلى قوة القلب وخربته به، واحملمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي ال 

املذموم، وهلذا كان القوي الشديد هو الذي ميلك نفسه يفكر صاحبه وال مييز بني احملمود و 
عند الغضب حىت يفعل ما يصلح دون ما ال يصلح، فأما املغلوب حني غضبه فليس هو 
بشجاع وال شديد، وقد تقدم أن مجاع ذلك هو الصرب؛ فإنه ال بد منه، والصرب صربان: صرب 

 .(3)"عند الغضب، وصرب عند املصيبة كما قال احلسن رمحه
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  ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لصعوبة خصال اآلمرين ابملعروف
 :انتقال من معصية إى معصية والناهني عن املنكر

وليعلم أن اشرتاط هذه اخلصال يف األمر ابملعروف والنهي عن :" -رمحه هللا – قال
ه، وذلك قد املنكر مما يوجب صعوبته على كثري من النفوس فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدع

قل؛ فإن ترك األمر الواجب معصية، وفعل أيضره أكثر مما يضره األمر بدون هذه اخلصال أو 
ما هنى عنه يف األمر معصية، فاملنتقل من معصية إىل معصية أكرب منها كاملستجري من 
الرمضاء ابلنار، واملنتقل من معصية إىل معصية كاملتنقل من دين ابطل إىل دين ابطل؛ قد 

ن الثاين شرا من األول، وقد يكون دونه، وقد يكوانن سواء، فهكذا جتد املقصر يف األمر يكو 
والنهي واملعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب ذاك أعظم، وقد يكوانن 
سواء، ومن املعلوم مبا أراان هللا من آايته يف اآلفاق ويف أنفسنا، ومبا شهد به يف كتابه أن 

املصائب، فسيئات املصائب واجلزاء هي من سيئات األعمال، وأن الااعة  املعاصي سبب
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ ﴿  تعاىل:سبب النعمة؛ فإحسان العبد العمل سبب إلحسان هللا، قال 

مِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِري

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

ا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَوَلَمَّ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ

﴿  ، وقال:﴾ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِري﴿  ، وقال:﴾ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ

وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ سَانَ كَفُوروَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ اإلِن

 .(1)"﴾ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون
 
  على الذنب املاض، والعقوبة لتأدية حق واجب وترك نوعان: العقوبة العقوبة

 :حمرم يف املستقبل، ويف أيهما ينبغي أن تكون الشدة
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:" ومجاع ذلك أن العقوبة نوعان: أحدمها: على ذنب ماض، جزاء -رمحه هللا – قال
 من هللا، كجلد الشارب والقاذف، وقاع احملارب والسارق.مبا كسب نكاال 

والثاين: العقوبة لتأدية حق واجب، وترك حمرم يف املستقبل، كما يستتاب املرتد حىت 
 يسلم، فإن اتب؛ وإال قتل. وكما يعاقب اترك الصالة والزكاة وحقوق اآلدميني حىت يؤدوها.

ل. وهلذا جيوز أن يضرب مرة بعد مرة فالتعزير يف هذا الضرب أشد منه يف الضرب األو 
 .(1)حىت يؤدي الصالة الواجبة، أو يؤدي الواجب عليه"

 
 :العقوابت اليت جاءت هبا الشريعة ملن عصى هللا ورسوله نوعان 

:" العقوابت اليت جاءت هبا الشريعة ملن عصى هللا ورسوله نوعان: -رمحه هللا – قال
 د والعدد. أحدمها: عقوبة املقدور عليه، من الواح

 .(2)والثاين: عقاب الاائفة املمتنعة، كاليت ال يقدر عليها إال بقتال"
 
  ؟مىت يصار إى العقوبة الدنيويةفضل الرتغيب ابألعمال الصاحلة، و: 

:" ذكر فضائل األعمال الصاحلة وثواهبا ومنفعتها يف الدنيا واآلخرة، -رمحه هللا – قال
هذا أنفع يف احلقيقة ملن استجاب له من الرهبة ابلعقوبة فإن الكتب والسنة مملوءة من ذلك، و 

الدنيوية فقط، وإمنا يصار إىل العقوبة الدنيوية إذا ظلم اخللق ابلنكول عن هذه الاريقة، كما 
 .(3)"﴾ واَلَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِالَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِالَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴿  تعاىل:قال 

 
 :أكثر سبب األهواء الواقعة بني الناس 

:" وأكثر سبب األهواء الواقعة بني الناس يف البوادي واحلواضر إمنا هو -رمحه هللا – قال
 .(4)البغي، وترك العدل"
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 :مىت جتوز مقابلة االعتداء ابعتداء مثله 
والقصاص يف األعراض مشروع أيضا: وهو أن الرجل إذا لعن رجال :" -رمحه هللا – قال

أو دعا عليه، فله أن يفعل به كذلك. وكذلك إذا شتمه: بشتمة ال كذب فيها. والعفو 
وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ الَ يُحِبُّ  ﴿أفضل. قال هللا تعاىل: 

. وقال النيب صلى هللا عليه ﴾ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل ﴿ ،﴾ الظَّالِمِني
 ويسمى هذا االنتصار.« . املستبان: ما قاال فعلى البادئ منهما ما يف يعتد املظلوم»وسلم: 

القبائح، أو تسميته ابلكلب والشتيمة اليت ال كذب فيها مثل اإلخبار عنه مبا فيه من 
أو احلمار وحنو ذلك. فأما إن افرتى عليه، يف حيل له أن يفرتي عليه، ولو كفره أو فسقه بغري 
حق يف حيل له أن يكفره أو يفسقه بغري حق، ولو لعن أابه أو قبيلته، أو أهل بلده وحنو 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  يَا ﴿عاىل: قال هللا ت ،تعدى على أولئك، فإهنم يف يظلموهذلك، يف حيل له أن ي

 ،﴾  أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىكُونُواْ قَوَّامِنيَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَالَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَالَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ

 اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴿قال:  ،لهم بغضهم للكفار على أال يعدلوافأمر هللا املسلمني أال حيم

﴾. 
فإن كان العدوان عليه يف العرض حمرما حلقه؛ ملا يلحقه من األذى، جاز االقتصاص 
منه مبثله، كالدعاء عليه مبثل ما دعاه؛ وأما إذا كان حمرما حلق هللا تعاىل، كالكذب، يف جيز 

 .(1)"حبال
 
 أقسام الناس يف العلو والفساد: 

 :" فإن الناس أربعة أقسام:-رمحه هللا – قال
وهؤالء  : يريدون العلو على الناس، والفساد يف األرض وهو معصية هللا،القسم األول

إِنَّ ﴿  تعاىل:امللوك والرؤساء املفسدون، كفرعون وحزبه. وهؤالء هم شرار اخللق. قال هللا 

ي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ فِرْعَوْنَ عَالَ فِي األَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِ
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قال: قال  -، وروى مسلم يف صحيحه عن ابن مسعود رضي هللا عنه﴾ فْسِدِينكَانَ مِنَ الْمُ
ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من كرب، وال يدخل »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

، فقال رجل اي رسول هللا: إين أحب أن يكون ثويب ر من يف قلبه مثقال ذرة من إميانالنا
ن هللا مجيل حيب اجلمال، الكرب بار احلق إكرب ذاك؟ قال: ال: حسنا، ونعلي حسنا، أفمن ال

، فبار احلق دفعه وجحده. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من «وغمط الناس
 يريد العلو والفساد.

 الذين يريدون الفساد، بال علو، كالسراق واجملرمني من سفلة الناس. والقسم الثاين:
العلو بال فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على يريدون  والقسم الثالث:

 غريهم من الناس.
فهم أهل اجلنة، الذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا، مع  وأما القسم الرابع:

إِن  وَالَ تَهِنُوا وَالَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ األَعْلَوْنَ﴿  تعاىل:أهنم قد يكونون أعلى من غريهم، كما قال هللا 

فاَلَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ األَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ كُنتُم مُّؤْمِنِني

 .﴾ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِنيَ﴿  ، وقال:﴾ أَعْمَالَكُم
إال سفوال، وكم ممن جعل من األعلني وهو ال يريد فكم ممن يريد العلو، وال يزيده ذلك 

العلو وال الفساد، وذلك ألن إرادة العلو على اخللق ظلم؛ ألن الناس من جنس واحد؛ فإرادة 
اإلنسان أن يكون هو األعلى ونظريه حتته ظلم. ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون  

ورا لنظريه، وغري العادل منهم يؤثر كذلك ويعادونه؛ ألن العادل منهم ال حيب أن يكون مقه
من أن يكون بعضهم  -يف العقل والدين-أن يكون هو القاهر، مث إنه مع هذا ال بد هلم 

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خاَلَئِفَ ﴿  تعاىل:.. كما أن اجلسد ال يصلح إال برأس. قال .فوق بعض،

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم ﴿  تعاىل:، وقال ﴾ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ األَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

، فجاءت ﴾ امَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّ
 .الشريعة بصرف السلاان واملال يف سبيل هللا

فإذا كان املقصود ابلسلاان واملال هو التقرب إىل هللا وإنفاق ذلك يف سبيله، كان 
ذلك صالح الدين والدنيا. وإن انفرد السلاان عن الدين، أو الدين عن السلاان فسدت 
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أحوال الناس، وإمنا ميتاز أهل طاعة هللا عن أهل معصيته ابلنية والعمل الصاحل، كما يف 
إن هللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أموالكم، »صلى هللا عليه وسلم: الصحيحني عن النيب 

 .(1)«"وإمنا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم
 
  ولكن يف اخلري والشرالناس كأسراب القطا جمبولون على تشبه بعضهم ببعض ،

 :داعي اخلري أقوى

االت وهذا أيضا حال األمة فيما تفرقت فيه واختلفت يف املق:" -رمحه هللا – قال
وهذه األمور مما تعظم هبا احملنة على املؤمنني فإهنم حيتاجون إىل شيئني: إىل دفع والعبادات، 

الفتنة اليت ابتلى هبا نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام املقتضي هلا؛ فإن 
  معهم نفوسا وشياطني كما مع غريهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى املقتضي عندهم

فيقوى الداعي الذي يف نفس اإلنسان وشياانه ودواعي اخلري كذلك، وما كما هو الواقع، 
الغري والنظري، فكم من الناس يف يرد خريا وال شرا حىت رأى غريه؛ ال  حيصل من الداعي بفعل

سيما إن كان نظريه يفعله ففعله؛ فإن الناس كأسراب القاا مبولون على تشبه بعضهم 
ن املبتدئ ابخلري وابلشر له مثل من تبعه من األجر والوزر كما قال النيب ببعض، وهلذا كا

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة من »صلى هللا عليه وسلم: 
غري أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم 

وذلك الشرتاكهم يف احلقيقة، وأن حكم الشيء  ؛«ارهم شيئاالقيامة من غري أن ينقص من أوز 
فإذا كان هذان داعيني قويني: فكيف إذا انضم  حكم نظريه، وشبيه الشيء منجذب إليه

إليهما داعيان آخران؟ وذلك أن كثريا من أهل املنكر حيبون من يوافقهم على ما هم فيه، 
لفاسدة من مواالة كل قوم ملوافقيهم، ويبغضون من ال يوافقهم، وهذا ظاهر يف الدايانت ا

 .ومعاداهتم ملخالفيهم

وكذلك يف أمور الدنيا والشهوات كثريا ما خيتارون ويؤثرون من يشاركهم: إما للمعاونة 
على ذلك، كما يف املتغلبني من أهل الرايسات وقااع الاريق وحنوهم، وإما ابملوافقة، كما يف 
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ارون أن يشرب كل من حضر عندهم، وإما لكراهتهم اجملتمعني على شرب اخلمر، فإهنم خيت
امتيازه عنهم ابخلري: إما حسدا له على ذلك، لئال يعلو عليهم بذلك وحيمد دوهنم، وإما لئال 
يكون له عليهم حجة، وإما خلوفهم من معاقبة هلم بنفسه، أو مبن يرفع ذلك إليهم، ولئال 

وَدَّ كَثِريٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ ﴿  تعاىل:ل هللا يكونوا حتت منته وخاره وحنو ذلك من األسباب، قا

وقال تعاىل يف  ،﴾ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِميَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

. وقال عثمان بن عفان رضي هللا عنه: ﴾ كُونُونَ سَوَاءوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَ﴿  املنافقني:
 ."ودت الزانية لو زىن النساء كلهن"

واملشاركة قد خيتاروهنا يف نفس الفجور، كاالشرتاك يف الشرب والكذب واالعتقاد 
الفاسد، وقد خيتاروهنا يف النوع، كالزاين الذي يود أن غريه يزين، والسارق الذي يود أن غريه 

 .ضا، لكن يف غري العني اليت زىن هبا أو سرقهايسرق أي

فقد أيمرون الشخص مبشاركتهم فيما هم عليه من املنكر، فإن  :وأما الداعي الثاين
شاركهم وإال عادوه وآذوه على وجه ينتهي إىل حد اإلكراه، أو ال ينتهي إىل حد اإلكراه، مث 

م أو أيمرونه بذلك ويستعينون به على إن هؤالء الذين خيتارون مشاركة الغري هلم يف قبيح فعله
ما يريدونه: مىت شاركهم وعاوهنم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به، وجعلوا ذلك حجة عليه يف 

 .أمور أخرى، وإن يف يشاركهم عادوه وآذوه، وهذه حال غالب الظاملني القادرين

وَالَّذِينَ آمَنُواْ ﴿  تعاىل:وهذا املوجود يف املنكر نظريه يف املعروف وأبلغ منه، كما قال 

، فإن اإلنسان فيه داع يدعوه إىل اإلميان والعلم، فإن داعي اخلري أقوى؛ ﴾ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ
والصدق والعدل، وأداء األمانة، فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر، ال سيما 

ن حيب موافقته على إذا كان نظريه، ال سيما مع املنافسة، وهذا حممود حسن، فإن وجد م
ذلك ومشاركته له من املؤمنني والصاحلني ويبغضه إذا يف يفعل، صار له داع اثلث، فإذا أمروه 

 .بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع
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وهلذا يؤمر املؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من احلسنات، كما يقابل الابيب 
املؤمن أبن يصلح نفوسه، وذلك بشيئني: بفعل احلسنات، وترك  املرض بضده، فيؤمر

 :السيئات، مع وجود ما ينفي احلسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة أنواع

﴿  تعاىل:ويؤمر أيضا إبصالح غريه هبذه األنواع األربعة حبسب قدرته وإمكانه، قال 
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا إِالَّ الَّ إ * إِنَّ اإلِنسَانَ لَفِي خُسْر *وَالْعَصْر 

لو فكر الناس كلهم يف سورة: ". وروي عن الشافعي رضي هللا عنه أنه قال: ﴾ بِالصَّبْر
اىل أخرب أن مجيع الناس خاسرون إال من كان تع وهو كما قال، فإن هللا ."لكفتهم ،والعصر

ا، ومع غريه موصيا ابحلق موصيا ابلصرب، وإذا عظمت احملنة كان ذلك يف نفسه مؤمنا صاحل
أي »للمؤمن الصاحل سببا لعلو الدرجة وعظيم األجر، كما سئل النيب صلى هللا عليه وسلم: 

الناس أشد بالء؟ قال: األنبياء، مث الصاحلون، مث األمثل فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب 
زيد يف بالئه، وإن كان يف دينه رقة خفف عنه، وال يزال البالء  دينه، فإن كان يف دينه صالبة

ال  وحينئذ فيحتاج من الصرب ما ،«ابملؤمن حىت ميشي على وجه األرض وليس عليه خايئة
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ ﴿  تعاىل:حيتاج إليه غريه، وذلك هو سبب اإلمامة يف الدين، كما قال 

 .(1)"﴾ مَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونبِأَمْرِنَا لَ
 
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.  
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