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   الرحمن الرحيم ـ   ـ بسم هللا                     

   ـالمقدمة                               ـ 

�ى    ��س�م عل��ص�ة وال��رين ،وال��ين وا%خ��ه ا&ول��المين ال��د * رب الع�الحم
�ين���حابه المنتجب���اھرين وأص���ه الط���ى أل���المين وعل���ة للع���وث رحم��، المبع

  ....وبعد

   ��ام ن كت�اب ال�سياسة ال�شرعيةاف���ح الراع�ي والرعي�ة غن�ي با&حك� �ص
الكت�اب م�ن م�سائل متع�ددة تتعل�ق  ف�ي ھ�ذا  ا&ع�م ولماباجتھادات وغزير

 والعب�اد وم�ا بأحوال الراع�ي وھ�و ا&م�ام الم�ؤتمن المكل�ف بم�صالح ال�ب�د
�وادر ��ة وب��م ا&ئم��ام وظل��ساد الحك��د ف���حه  بع��ة �ص��ائل المتاح��ي الوس�ھ

ي�ة ال�ذين وج�ب عل�يھم طاع�ة ا&م�ام والت�زام فسقھم  ونشر طغيانھم، والرع
Nت  أوامره وعدم عصيانه ا�ما كان في مع�صية الخ�الق س�بحانه ،ل�ذا أرتئي

أن أبحث في ھذا الكتاب وأخوض في محتواه وN أخف�ي أص�ابني ن�وع م�ن 
�ادئ ا&م�ر��شعبة ومتفرق�ة يج�د لم�ا ا�حب�اط ف�ي ب��ه م�ن م�سائل مت��رء في� الم

�س��ك الم��ين تل��ربط ب��ي ال��عوبة ف��ث ص��ع للبح��شكل يوض��يع ب�ائل ،والمواض
�ف�ي كت�اب .أحك�ام ا�مام�ة(ـ منھج ،ولكن بعدما قيدت العن�وان وخص�صته ب

  ..)  السياسة الشرعية �ص"ح الراعي والرعية

  

�ضت     ��د خ��ي التمھي��ث ،فف��ة مباح��د وث�ث��ى تمھي��ث إل��سمت البح��د ق�وق
 ا&ولمطل�ب  الذاتية وحياته العلمية والعملية ف�ي المام ا�بالبحث عن سيرة

�ث ��ي المبح��ا ف��ه ،  أم��شرعية وحكم��سياسة ال��وم  ال��اني  مفھ��ب الث�والمطل
�ت��د بحث��ا ( ا&ول فق��ة وحكمھ��وم ا�مام��ن مفھ��ان، ا&ول ؛ )ع��ه مطلب�وفي

 المبحث الث�اني ذك�رت في�ه ش�روط أما ا�مامة والثاني حكم ا�مامةتعريف 
����ه حق���رت في���ث ذك���ث الثال���ان ،والمبح���ه مطلب���ة ،وفي���ان ا�مام��وق وأرك

�ة��ات ا�مام��انوواجب��ه مطلب��ب ا&ول:  ،وفي��ام (المطل��ات ا&م��وق وواجب�حق
�وال���ي ا&م���اني ،)ف���ب الث���دود ( والمطل���ي الح���ام ف���ات ا�م���وق وواجب��حق
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 بعض المسائل وترك بعضھا ف�ي باختيار وN أخفي انه قد قمت ،)والحقوق
حت�ى يت�سنى ل�ي  البح�ث وھذا المبحث وذلك مخافة أن يطول عدد صفحات

  ..من التكرار في المسائل ،ومن ثم قمت بسرد خاتمة للبحث التخلص 

  

   ـا�مام ابن تيمية والسياسة الشرعيةمبحث تمھيدي ـ ـ 

  .حياة ا�مام ابن تيمية :المطلب ا.ول

ھو تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ ا�م�ام الع�م�ة :  أسمه ونسبه) ١ 
يخ ا�مام الع�مة مجد ال�دين بن الشا،شھاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم 

أبي البركات عبد الس�م أبن أبي محمد عبد هللا أبن أبي القاس�م الخ�ضر ب�ن 
  .)١(محمد بن الخضر بن علي بن عبدا * ابن تيمية الحراني

  

�شأته) ٢����ده ون����ع ا&ول  :مول����ن ربي����ر م����ي العاش�����م ف����يخ ا�س����د ش���ول
ل بدم�شق م�ع وال�ده  بح�ران ون�ز،)م١٢٦٣الموافق سنة ـ   ھ٦٦١(ةـــــسن

�ن ��و دون س��تدل وھ��اظر وأس��ه ون��رآن والفق��رأ الق��م هللا وق��ي عل��رع ف�وترع
�ن ��شرين م��و الع��ه نح��ى ودرس ول��سير وأفت��م والتف��ي العل��رع ف��وغ ،ب�البل

  .عمره

يذكر إن شيوخه أكثر من مائتي ش�يخ حي�ث اخ�ذ العل�م -:شيوخه وت�ميذه)٣
�د الحل�يم ،وش�مس على يدكبار مشايخ عصره  ،ومن أبرز شيوخه والده عب

الدين أبن قدامه زين الدين ابن عساكر ،وعبد القوي القاسم ا&ربل�ي ،وأب�ي 
�درجي ��ن ال��راھيم ب��صيرفي ،وإب��ى ال��ن يحي���ء ب��ذه  .الع��رز ت�مي��ن أب�وم

�و���ذھبي ،وأب���دين ال���مس ال���ادي  ش���د الھ���ن عب���مس ب���وي ،وش���ان النح��الحي
  .المقدسي

                                                 
،الف�تح ٣٥٧ص/٢،ذيل طبقات الحنابلة ج٦٣ص/١،البدر الطالع ج٢٩ص/١الرد الوافرج:ينظر )١(

  ١٣٤ص/٢المبين 
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 مفسرا لكتاب هللا تع�الى كان ا�مام: قال صاحب رد الوافر -:أھم صفاته)٤
ويحف�ظ الح�ديث ورجال�ه وص�حته " مدة سنتين من صدره وكان يتوقد ذكاء

وسقمه فيما يلحق فيھا ،وأما نقله للفقه وم�ذاھب ال�صحابة والت�ابعين ف�ض� 
�ر��ه نظي��ه في��يس ل��ة فل��ذاھب ا&ربع��ن الم��ل ،ع��ل والنح��ه بالمل��ا معرفت�وأم

يفوق�ه أح�د ،وك�ذا  ير فكان Nوا&صول وعلم الك�م ومعرفته بالتاريخ والس
كان من أھم صفاته الج�ود وال�سخاء ال�ذي ي�ضرب ب�ه المث�ل وك�ذلك زھ�ده 

�و��بس فھ��ل والمل��ي المأك��ه ف��ام  وقناعت��ة ا&ن���م برك��يخ ا�س��دھر ش��د ال�وحي
  .  )١(ع�مة الزمان وترجمان القرآن علم الزھاد وأوحد العباد 

  

 م�صنفات كب�ار تك�ون مامل�نه  االوافر ذكر صاحب الرد-:أھم مصنفاته)٥
  :تعادل أربعة آNف كراس وأكثر ومن أھم مصنفاته

  

  الج�واب ال�صحيح لم�ن ب�دل دي�ن الم�سيح)ب .اقتضاء الصراط الم�ستقيم) أ
�سلول) ج���صارم الم���ائل، )د     .ال���ـالرس���شرعية ) ھ���سياسة ال���اب ال��وكت

  .)٢(كثير من الكتب وغيرھا

  

تع�الى ف�ي ليل�ة الع�شرين م�ن ذي  توفي ا�مام رحمه هللا -: وفاته ورثائه)٦
في دمشق المحروس�ة ، )م ١٣٢٨ والمصادف ـھ٧٢٨ (القعدة الموافق سنة

وكان يوم�ا م�شھودا حي�ث ض�اقت جنازت�ه الطري�ق وأنتابھ�ا الم�سلمون م�ن 
  كل فج عميق يتبركون به ،وروي أن الحافظ الكبير أبو عبد هللا محمد بن 

  :س�م بعد وفاته قائ�أحمد الذھبي  أنشده قصيدة رثا فيه شيخ ا�

                                                 
 ١/٣٣الرد الوافرج: ينظر)١(
  ،٢٣٤ص/٢،الفتح المبين ج٦٤ص/١الطالع ج البدر:ينظر )٢(
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  وت رسم العلوم والورعـــــــ مح أردت أوفدع             ياموت خذ من

  عرى التقى وأشتفى منه أولو البدع           أخذت شيخ ا�س�م وانفصمت

  ب الشيعـــــــــــــــــــــــــ تقيا مجان         غيبت بحرا  مفسرا جب� حبرا

  ب اللمعــــــــــوان يناضر فصاح                 ثقة    فأن يحدث فمسلم 

  ن مخترعـــيفه بكل معنى من الف و سيبويه                  وان يخض نح

  :حتى قال

  ده القادري في الطمعــــوجوده الحاتمي مشتھر                       وزھ

  اجمع الخلعاسكنه هللا في الجنان                           وNزال عليا في 

والنعمان والشافعي والخلعي مضى ابن تيمية وموع�ده م�ع  مع مالك واحمد
  .)١(خصمه يوم نفخة الفزع

  :مفھوم السياسة الشرعية: لثانيالمطلب ا

  :مفھوم السياسة-أ

�ة-١��سياسة لغ��و:ال��صدر ھ��سوس  م��ائس ،وال��و س��سوس ،فھ��اس ي��ن س�م
�ة��ال ،الرياس��ا،:يق��اس سوس�� وإذا س��وه وأساس��ل سوس��وه قي��اس رأس�وه وس

�سوسھا ��اس الرعي�ة ي��ة  ،وق�د س��ن ق�وم ساس��ل س�اس م�ُا&م�ر سياس�ة ،ورج َ َ َّ َِّ
َسياسة بالكسر َ أي ، )٢("ان بنو إس�رائيل ت�سوسھم أنبي�ائھمك:" وفي الحديث .ِ

�ا��ورھم كم��ولى أم��ل  تت��ي فع��سياسة ھ��وNة بالرعية،وال��راء وال��ل ا&م�يفع
�ال��سائس يق��و:ال��دواب  ھ��سوس ال��ھا ،وإذا ي��ا وروض��ام عليھ��ي ق��ذا الراع�ك

  .)٣(الرعية وا�مام يسوس
                                                 

 ٦٣ص/١الوافر ج الرد: ينظر )١(
 ٤٦٤ص/٧ ،مصنف ابن ابي شيبه ج١٤٧١ص/٣صحيح مسلم ج : ينظر)٢
)٣(

 ،مخت0ار ال0صحاح ج ٢٧٤ص/١،المطل0ع ج٥٢٣ص/٣،تحفة ا,حوذي ج٢٢٥ص/١فتح الباري شرح صحيح البخاري ج: ينظر
 ١٥٤ص  / ١
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  :يين،كما في كتب السياسة الشرعيةتحمل معن:السياسة اصط�حا-٢

�دھما��ام( اح��ى الع��شرائع ):المعن��اھم ب��ؤون دني��اس وش��ور الن��دبير أم��و ت�وھ
وھو ما يراه ا&م�ام وي�صدره م�ن ا&حك�ام ):المعنى الخاص(وا&خر، الدين

 فساد متوقع أوك�ھما لوض�ع ة منوقاي والقرارات زجرا عن فساد واقع أو
  .)١(خاص

�شرعية -٣��راد بال��ا -:والم��صدرا لھ��ا وم��شرع منطلق��ن ال��ذ م��ي تتخ��ي الت�ھ
   . )٢(وتتخذ منه غاية لھا ،وتتخذ منه منھاجا لھا

يروى إن بعض العلماء أنكروا لف�ظ ال�سياسة حت�ى إنھ�م -:حكم  السياسة -٤
ق�ال ال�شيخ محم�د جحدوا أن يكون ف�ي ا�س��م ش�يء اس�مه سياس�ة ،حي�ث 

ولعل ھ�ذا الق�ول .بريء من السياسة ومن ساس ويسوس ومسوس  انا:عبده
�صة ��ائل الرخي��ستخدم الوس��ي ت��ة الت��سياسة الحالي��ي ال��ه ھ��صد من�Nن الق
والرذيلة  والمخادعة في س�بيل اNنت�صار عل�ى الخ�صم وتتخ�ذ م�ن القاع�دة 

  .)٣( لھامنھجا) غاية تبرر الوسيلة ال(الجاھلية واليھودية المشوھه 

  

ومن ھذا المنطلق نرى انه اختلف أھل العلم ف�ي حك�م ال�سياسة ال�شرعية    
  :إلى قولين

حنيف�ة ،وب�ه  ذھ�ب إلي�ه اب�و م�ا جواز العمل بالسياسة الشرعية ،وھو:ا&ول
  .)٤(قال ابن عقيل لحنبلي

  .)٥( الشافعيا�مام إليهذھب  عدم جواز العمل بالسياسة ،وھو ما:الثاني

                                                 
 ٣٦ص/١الشرعية ل2مام ابن تيمية جالسياسة : ينظر)١(
 ٢٩ص/١يوسف القرضاوي  ج.د/قاصدھا لشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومالسياسة ا: ينظر)٢(
 ١٨٨ص/١الرد المفحم ج:ينظر )٣(
،ش00000000رح منتھ00000000ى ا,ي00000000رادات ٣٧٠ص/٦،ب00000000دائع ال00000000صنائع ج٣٦٧ص/٦المب00000000سوط ج: ينظ00000000ر)٤(

 ،٦٩٤ص/٣دائع الفوائدج،ب١٧٦ص/١٠،ا,نصاف ج٣٣٤ص/١ج
 ٢٠١ص/١ والنظائر جا,شباه: ينظر)٥(
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وأجاب عليه اب�ن  .)١()ما وافق الشرع سياسة اN N: ( بقوله واحتج في ذلك
�ل��ا:عقي��سياسة م��شرعية &ن ال��سياسة ال��ل بال��واز العم��رى ج���  ج��ان فع�ك

�ضعه ��م ي��ساد ،وان ل��ن الف��د ع��ص�ح ،وابع��ى ال��رب إل��اس اق��ه الن��ون مع�يك
Nالقول رسول هللا ،و�م�ا  )واف�ق ال�شرع م�ا اN(نزل ب�ه وح�ي ف�أن الم�راد ب

�ة  ب�ه N ي�راد نط�ق ب�ه ال�شرع ف�صحيح ،وام�ا  يخ�الف م�اب�ه  ل�م ي�راد�سياس
  .)٢()نطق به الشرع  فغلط،وتغليط للصحابة  اNما

  :وحجته في ھذا

�ا��ا N بم��سياسة مم��ن ال��واع م��وا أن��م مارس��دين إنھ��اء الراش��ن الخلف� روي ع
  : يجحده عالم بالسنن مثل  

تم�دوا تحريق عثمان بن عفان رض�ي هللا ع�ن للم�صاحف،وكان رأي�ا اع-١
  .فيه على مصلحة ا&مة

  : للزنادقة في ا&خاديد ،فقال)�( تحريق علي-ـ ٢

  .)٣( أججت ناري ودعوت قنبرارا         امرا منك      لما رأيت اNمر

  

  :وأعقب ابن القيم 

وھذا موضع مزلة أقدام ،ومضلة إفھام ،وھو مقام ضنك ومعترك ص�عب "
لحق�وق وج�رؤوا أھ�ل الفج�ور ،فرط فيه طائف�ة فعطل�وا الح�دود ،وض�يعوا ا

�ى ��اج ال��اد محت��صالح العب��وم بم��رة Nتق��شريعة قاص��وا ال��ساد وجعل��ى الف�عل
غيرھا،وسدوا على أنفسھم طرقا صحيحة من ط�رق معرف�ة الح�ق والتنفي�ذ 

  .    )٤("........لمھم وعلم غيرھم قطعا   له ولعطلوھا مع ع

                                                 
 ١٦ق الحكيمة ،,بن قيم الجوزية ص،الطر٣٠ص/١القرضاوي ج.د/لشرعية ينظر السياسة ا)١(
 الصفحة السابقة/السياسة الشرعية : ينظر)٢(
  ١/٧٢,بن تيمية /،الفتاوى١٢٤ص/٤،الفصل في الملل والنحل  ج١٨ص/١التنبيه والردج: ينظر)٣(
  ١٨ص/١،الطرق الحكيمة ج١٧٥ص/١فتاوي امام المفتين ج:ينظر )٤(
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 أدل�ة قوي�ة ن�رى استدل به ابن عقي�ل م�ن  من خ�ل ما:اNستنتاج والترجيح
ال�ذي (إن القول ا&ول ھو الراجح ولكن ھذا Nيعني أن نترك قول الشافعي 

 اNم�ا( فلع�ل الم�راد بق�ول ،)ذل�ك ف�ي كت�ب ال�شافعية  نقله اب�ن الق�يم ول�م أر
ع�اش اب�ن  لم يخالف الشرع وھ�و ال�صحيح ،وأق�ول ل�و أي ما)وافق الشرع

قول�ه وذل�ك لم�ا ج�رى م�ن عقيل إلى زماننا ھذا لواف�ق ا�م�ام ال�شافعي ف�ي 
�سار ��ن الم��ت ع��ي انحرف��ة الت��سياسة الحديث��اليب ال��ات وأس��ي معطي��ر ف�تغيي
الحقيقي لھا واصطبحت مبني على الغش والخداع وتتخذ من الحيل غط�اءا 

  .شرعيا لھا

                                �  � �               

  

   :مفھوم ا�مامة وحكمھا: المبحث ا.ول

  .تعريف ا�مامة : ول  لمطلب ا.ا

تقدمھم وصار لھ�م إمام�ا إذا مصدر أم يؤم ،أم القوم وأم بھم  :ا�مامة لغة-أ
�ال ��م :،ويق��ص�ة وأم لھ��ي ال��وم ف��دمھم إذا أم الق��الىتق��ه تع��ه قول��ا �:،ومن�َّ إن ِ

َنحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارھم وك�ل ش�يء أح�صينا َ َ َْ ْ ْ َْ ْ ْ ٍَ َ ُ َُّ ُ َ َ ََ ُ َُ ُ َّ َ َ َُ ْ ْ ْ ٍه ف�ي إم�ام ِ َ ِ ِ ُ
ٍمبين ِ ٍ إمام مبين":قال صاحب الفتح ،)١( �ُ ِ ُ ٍ َ   .)٢(" بمعنى الطريقِ

�رعا-ب���ة ش���ط�:ا�مام���ي اص���ة ف���ين وا�مام���ى معني���ق عل���اء تطل��ح الفقھ
�ا��صغرى:ھم��ة ال��دھما ا�مام��ص�ة ، :اح��ي ال��ة ف��ي ا�مام��ؤم وھ��ث ي�حي

 فھ�ا وا&خر ا�مامة الكبرى فھي للعم�وم وتعري .من المصلين الشخص عدد

                                                 
 .)١٢ (، اKية، سورة يس )١(
م00ن تك00ون وKيت00ه عام00ة ،ل2عم00ال العام00ة وھ00م الرؤس00اء :الق00سم اKول: لق00د ق00سم الم00اوردي ا,مام00ة ال00ى اربع00ة اق00سام )٢(

م0ن :من تكون لھم وKي0ة عام0ة ف0ي اعم0ال خاص0ة وھ0م ام0راء ا,ق0اليم والبل0دان ، والق0سم الثال0ث :والوزراء،والقسم الثاني 
مال عامة وھم قاضي القضاة ونقيب الجيش ومستوفي الخراج وجابي الزكاة ، والقسم الرابع تكون لھم وKية خاصة في اع

، التعريف0ات ١٠ص/١ال0صحاح ج مخت0ار:ينظ0ر ،من تكون له وKيه خاصة في ا,عمال الخاصة وھم القضاة بشكل عام  :
 ٨١ص/١ الباري شرح صحيح البخاري ج،فتح٢٥ص/١للماوردي ح/ ،ا,حكام السلطانية ٥٢ص/١ج
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�دين ��ي ال��ة ف��ة عام��ي  رئاس��ام وھ��ى ا&ن��ام عل��صرف ع��تحقاق ت��ا اس�بأنھ
                                                                   .)١(والدنيا

  :ھناك ألفاظ مرادفة لمصطلح ا�مامة  وھي -:ا&لفاظ المرادفة ل�مامة-ج

  

ق�ام  ي بق�ي بع�ده اووالخ�فة لغة مصدر خلف يخل�ف خ�ف�ة ،أ:الخ�فة -١
�صا ��ف شخ��ن يخل��ل م��ه ،وك��رمقام��ام  آخ��راء ا&حك��ي إج��ة ف��مي خليف�س

  . )٢(الشرعية

  

  :لى مجازي وحقيقي أما الخ�فة شرعا ،فقد قسم ابن خلدون تعريفھا إ   

�ازي-��ف المج��و:التعري��ي  ھ��شرعي ف��ر ال��ضى النظ��ى مقت��ة عل��ل الكاف�حم
      .مصالحھم ا&خروية والدنيوية الراجعة إليھا

�ي -��ف الحقيق��دين :التعري��ة ال��ي حراس��شرع ف��احب ال��ن ص��ة ع��ي خ�ف�ھ
  .)٣(والدنيا

  

  :ا�مارة -٢

 وأم�رف��ن م�ستقيم وأم�وره م�ستقيمة ، ام�ر: وا�مارة لغة من ا&مر ،يقال 
�ديث ب��ه ح��ر ومن��ع ا&وام��ذا ،والجم��ر"ك��ال  خي��م��أمورة أورئام��رة م�  مھ

  .)٤("سكنه مأبورة 

الم�سلمين وال�ذي يك�ون ل�ه  أمورولى الذي يت ھو:وفي اNصط�ح الشرعي
  .)٥(الرياسة العامة في الدين والدنيا 

                                                 
 ٢٥٣ص/١،التعريفات ج٢١٧ص /٦الموسوعة الفقھية ج: ينظر)١(
 ١٠٤٤ص/١،القاموس المحيط ج٥٨٣٠ص/١تاج العروس ج: ينظر)٢(
 ٢١٦ص/٦الموسوعة الفقھيةج: ينظر)٣(
 ٤٨ص/٢٣عمدة القارئ ج: ينظر)٤(
 ٥٣ص/١التعريفات ج: ينظر)٥(
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ان تك�ون  وھي ا�مارة إما أن تك�ون عام�ة فھ�ي الخ�ف�ة ،وام�ا: الوNية -٣
�صار او��ن ا&م��صر م��ور م��ولى أم��أن يت��ة ك��ي  خاص��ات ف��ن الوNي��ة م�وNي

  .وNيات عدة دولة لھا أمصار أو

  

�سيطرة وال�تمكن : ال�سلطة -٤��و ھ�ي ال��ه ال�سلطان وھ��ر وال�تحكم ،ومن�والقھ
من له وNية التحكم والسيطرة في الدول�ة ،ف�أن كان�ت س�لطته قاص�رة عل�ى 
 ناحية خاصة فليس بخليفة ،وان كانت سلطته عامة فھو خليفة ،علما انه ق�د
كانت ھناك في زمن الخ�فة ا�س�مية خ�فة ب�� س�لطة وذل�ك ف�ي أواخ�ر 

����ذلك س���ية ،وك���ة العباس���د الدول���� عھ���د لطة ب���ي عھ���ع ف���ا وق���ة كم��خ�ف
  .)١(المماليك

  

،يقال حكم له وعلي�ه وحك�م بينھم�ا والحكم في اللغة ھو القضاء : الحكم  -٥
  . والشرعفالحاكم ھو القاضي في عرف اللغة

�و:القاض�ي -٦��ان  وھ��واء ك��م بينھم�ا س��ين وحك��ضى ب�ين اثن��ن ق��م لك�ل م�اس
  .)٢( ليقض بأحكام الشرعسلطان او نائبا أو واليا او كان منصوبا خليفة او

  

�رجيح ��تنتاج والت��ة  :اNس��صطلح ا�مام��ة لم��اظ المرادف��ى ا&لف��افة إل�با�ض
ي�ستعمل لف�ظ ا�م�ام ف�ي كتاب�ه ،وف�ي ھ�ذا  أن ا�مام ابن تيمية كثيرا ما يبدو

دليل على إن مصطلح ا�مامة اعم من غيرھا م�ن الم�صطلحات الم�ذكورة 
�ستعمل��رى ي��ان أخ��ي أحي��ان ف��ابقا ،وان ك��ث س��ا حي��سب محلھ��اظ ح� ا&لف

ح�رب  المحل ،كأن يطلق عل�ى ا&مي�ر ف�ي س�احات القت�ال ، باعتب�اره أمي�ر
                                                                      .     عند ذكر ا&موال السلطانيةويطلق لفظ السلطان

                                                 
 ٥١ص/١ج/توفيق بن عبد العزيز السديري/ اSسRم والدستور:  ينظر)١(
 ٤٥٩ص/١فيض القدير ج: ينظر)٢(
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  :حكم ا�مامة: المطلب الثاني  

ل ھ�ي واجب�ة  ف�ي ھ�اختلفواا�مامة فرض اN أنھم أجمعت ا&مة على أن   
معتزلة وا&ش�عرية انھ�ا تج�ب ش�رعا  فعند الزيدية وأكثر الشرعا أم عق� ؟

�سن ��ي والح��احظ والبلخ��د الج��ط ،وعن��� فق��ة عق��ا واجب��ة أنھ��د ا&مامي�وعن
البصري تجب عق� وشرعا ،وھو الراجح ،وعن�د ض�رار وا&ص�م وھ�شام 

�و��ب وھ��ا N تج��ردود انھ��ول م��ي ق��ة المقدس��ن قدام��ال  اب��ةأن : ،وق� ا�مام
ان واجب�ا الن�اس N ي�ستقيم بدون�ه فك� فرض من ف�روض الكفاي�ات &ن  أم�ر

وانه Nبد للمسلمين من إمام يق�يم ش�عائر ال�دين  .)١(عليھم كالقضاء والجھاد 
 وق�د . )٢(عن ھذا ا�جماع من يعتد بخ�ف�هوينصف المظلومين ،ولم يخرج 

  :   أدلة على وجوب ا�مامة منھاورد في أحكام الشرع 

  

                                                                                            
يح�ل  N :"ق�ال، ) �(إن النب�ي )رض�ي هللا عنھم�ا( عن عبد هللا بن عمر-١

����ي ف��وا ف��ة آن يكون��دھملث�ث��يھم اح��روا عل��د (".ة ا&رض إN أم� رواه احم
  .)٣()الطبرانيو

�رة -٢��ي ھري��ن أب��لمة ع��ي س��ن أب��ه(ع��ي هللا عن��ال)رض��ول هللا :ق��ال رس�ق
  ، وروي ع�ن اب�ي س�عيد"فليؤمروا اح�دھمخرج ث�ثة في سفر إذا ):" �(

ِّح�دثنا عل�ي ب�ن بح�ر ب�ن ب�ري :  خرجه أب�و داود و ق�ال الخدري مثل ھذا َ َ َّ ،
َحدثنا حاتم بن إسماعيل ، حدثنا محم�د ب�ن : قال  ُ َّ ِ َ ْ َعج��ن ، ع�ن ن�افع ، ع�ن ِ ْ َ

َأبي سلمة ، فذكره َ َ َزاد محمد بن الحسن . َ َ َ ِقال نافٌع :ُ َ َقلت &بي سلمة : َ َ ُ َأن�ت : ُ
  . )٤( ُأميرنا

                                                 
 ٨٩ص/١٠،المغني ج٢٩٤ص/٥نيل ا,وطار ج: ينظر )١(
 ٢٥٦ص/٨،نيل ا&وطار ج٢١٦ص/٦الموسوعة الفقھية ج: ينظر)٢(
 ٣٩٣ص/١٦،كنز العمال ج١٤٥ص/٤مجمع الزوائدج: ينظر)٣(
 ٧ص/٢٠،التمھيدج١٠٧٢ص/٦،كنز العمال ج٣٧٨ص /٤٤المسند الجامع ج: ينظر)٤(
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في الحديثين دليل على انه يشرع لكل عدد بلغ ث�ث�ة ف�صاعدا :وجه الدNلة 
أن يؤمروا عليھم اح�د &ن ف�ي ذل�ك ال�س�مة م�ن الخ��ف ال�ذي ي�ؤدي إل�ى 

�واه ا���ل واح�د برأي�ه ويفع�ل م�ا يط�ابق ھ�ت��ف ،فم�ع ع�دم الت�أمير ي�ستبد ك
فيھلكون ،ومع التأمير يقل اNخت�ف وتجتمع الكلمة ،وإذا شرع ھ�ذا لث�ث�ة 
يكونون في ف�ة ا&رض فھذا أولى للوجوب على م�ن ھ�م أكث�ر ع�ددا مم�ن 
يسكنون القرى وا&مصار ويحتاجون ل�دفع التظ�الم وف�صل التخاص�م أول�ى 

  .)١(وأحرى

  

فأوج�ب ص�لى هللا علي�ه وس�لم ت�أمير الواح�د ف�ي " :وقال ا�مام اب�ن تيمي�ة  
�واع ���ائر أن���ى س���ذلك عل���ا ب���سفر تنبيھ���ي ال���ارض ف���ل الع���اع القلي��اNجتم

  . )٢(اNجتماع

�زع -٣��يط ف��ي المع��ن اب��ة ب��ن عقب��د ب��يرة الولي��اس س��ر الن��ا انك��ه لم�روي ان
 فأن ج�ور اصبروا:فقال لھم)رضي هللا عنه (هللا بن مسعود  الناس الى عبد

 )�(ان�ي س�معت رس�ول هللاوذل�ك  م�ن ھ�رج ش�ھر امام خم�سين ع�ام خي�ر
�ت أو"��رة كان��ارة ب��ن ام��اس م��د للن��ا Nب��اجرة ،فأم��سم  ف��ي الق��دل ف��رة فتع�الب

  "أما الفاجرة فيبتلي فيھا المؤمنوتقسم بينكم و

  

ت  ب�ارة كان�إمارةNبد للناس من " :وروي عن علي رضي هللا عنه قال -٤
أو فاجرة ،فقيل يا أمي�ر الم�ؤمنين ھ�ذه الب�ارة عرفناھ�ا ،فم�ا ب�ال الف�اجرة ؟ 

�ال��سبل ،ويج:ق��ا ال��أمن بھ��دود ،وت��ا الح��ام بھ��ا يق��سم بھ��دو ،ويق��ا الع��د بھ�اھ
  .)٣("الفيء

                                                 
 ٢٥٦ص/٨نيل ا,وطار ج: ينظر)١(
 ١٦ص/١السياسة الشرعيةج: ينظر)٢(
 ٢٤١ /٦٣ ،تأريخ دمشق ج٤٩ص/١٠ سنن البيھقي الكبرى ج)٣(
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م يك�ن ھن�اك الفتن�ة إذا ل�":  ان�ه ق�ال،)رحم�ه هللا ( روي عن ا�مام احم�د-٥
     .              )١("إمام يقوم بأمر الناس

  

 ھذه ا&دلة تؤكد لنا ان ا�مامة واجبة إل�ى قي�ام ال�ساعة:اNستنتاج والترجيح
 الدين والدولة فھو عمود فسطاط الدولة وN الحاكم &مور  ھو المنفذمامفا�

يج�ب أن يع�رف إن " :ا�م�ام اب�ن تيمي�ة  قال�ه تقوم الدولة إN ب�ه ،ونؤي�د م�ا
بھا،ف�أن  قي�ام لل�دين اN ب�ل Nالناس م�ن أعظ�م واجب�ات ال�دين ، وNية امور
N ي ادم���صلحتھم اN بن��تم م��اع ت��دباNجتم��ض وN ب��ى بع��ضھم إل��ة بع�  لحاج
N٢("جتماع من رأسلھم ثم ا( .  

  

  :حكم طلب ا�مامة :مسألة

�ا   ��عى لطلبھ��ن س��ة لم��ة ا�مام��ة تولي��ى كراھي��ة إل��ن تيمي��ام اب��ب ا�م�ذھ
س�بب  في الطلب بل ذل�ك سبق يقدم الرجل لكونه طلب الوNية ،او N:(قائ�
  .)٤(جمع عليه أھل العلمأ وھذا ما، )٣()المنع

أنا ورج�ن من بني عم�ي  )�( خلت على النبيد":عن أبي موسى قال -١
 ،وق�ال )عزوج�ل(وNك هللا  يارسول هللا أمرنا على بعض م�ا:فقال احدھما 

�ر م��الا&خ��ك ،فق��ل ذل��ا ل : )�(ث��ذا الع ان��ولي ھ��دا ن��سأله ا واح��دا ي��ل أح�م
  .)٦("نولي أمرنا ھذا من طلبه N: "وفي رواية ، )٥("حرص عليه

  

                                                 
 ١٣٣ص/٢الفروع ج: ينظر)١(
 ٣٩٠ص/٢٨كتب ورسائل وفتاوي أبن تيمية في الفقه ج: ينظر)٢(
 ١٦١،السياسة الشرعية ص٢٤٧ص/٢٨كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية ج: ينظر)٣(
 ٣٥ص/٣،فتح القدير ج١٠٦ص/٨،عون المعبود ج٨ص/١٣فتح الباري ج:ر ينظ)٤(
 ١٥٨ص/٩،نيل اNوطار ج٤١٣ص/١الدراري المضيئة ج: ينظر)٥(
 المصادر السابقة: ينظر)٦(
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  :وجه الدNلة

N ارة�يعط�ى ل�ه &ن�ه ترك�ت إعانت�ه عليھ�ا  معنى الحديث أن من طل�ب ا�م
من اجل حرصه ،ويستفاد من ھذا إن طلب ما يتعلق بالحكم مك�روه في�دخل 

  .)١(مارة والقضاء والحسبة ونحو ذلكفي ذلك ا�

 عب�د ي�ا ):"�(ق�ال رس�ول هللا ص�لى:من ب�ن س�مرة ق�ال ع�ن عب�د ال�رح-٢
N مرة���ن س��رحمن ب��سألة  ال��ر م��ن غي��ا ع��ك إن أعطيتھ��ارة ،فأن��سأل ا�م�ت

وفي لفظ . )٢()متفق عليه("ن أعطيتھا عن مسألة وكلت إليھااعنت عليھا وا
  . )٣(" تتمنين ا�مارة N" أخر

  

  :وجه الدNلة

يولي من ي�سأل الوNي�ة  في انه Nوالحكمة ، "تسأل ا�مارة N:"  )�(قوله 
يكون منه إعانة وN يكون كف�ؤا ،وN ي�ولي غي�ر الك�فء  وN إليھاانه يوكل 

N ٤(يعان وان من حرص على ذلك(.  

  

ن التمن�ي ابل�غ النھ�ي ع�" :ف�ي لف�ظ Nتمن�ين ا�م�ارة  ابن حج�رقال الحافظ  
  .)٥("من النھي عن الطلب

  

ري�رة ع�ن ك في ظ�اھر ح�ديث أب�ي ھيعارض ذل": قال ا�مام الشوكاني    
  . )�( النبي

                                                 
 ١٠٥ص/٩،عون المعبود ج١٢٤ص/١٣فتح الباري ج: ينظر)١(
 ٢٤٨ص/٢٨،كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية ج٢٤٧٢ص/٦صحيح البخاري ج: ينظر)٢(
 الصفحة السابقة/،كتب ورسائل وفتاوي٣٠١ص/٣فتح الباري ج: ينظر)٣(
 ١٥٩ص/٩نيل اNوطار ج: ينظر)٤(
  ٣٠١ص/٣فتح الباري ج:ينظر )٥(
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من طلب قضاء المسلمين حتى ينال�ه ث�م غل�ب عدل�ه ج�وره فل�ه الجن�ة ":قال
  :أجاب الحافظ.)١()رواه ابوداود(" ومن غلب جوره عدله فله النار

) N ه أن���سبب طلب��ه N يع�ان ب��ن كون��ه N يل�زم م��ا أن�َ والجم�ع بينھم ْ َ ْ ََ ْ َ َْ َ ِ َِ َ َ َ َ ْ َِ ُ ُ ُْ َ َ ََّ َ ْ �صل َ�َيح َُ ْ
�ي ���دل إذا ول���ه الع��َمن ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ُ �ى " ْ���اك عل���صد وھن���ى الق���ا عل���ب ھن���ل الطل��َأو يحم َ ََ َ َ َْ َُ َُ ْ َْ ْ َّ ََ ُ

�ة�َالتولي ِ ْ �ة أراداذا .َّ��� ا�عان��رة ف��دنيا وا%خ��سر ال��ه وخ��ل في��ا دخ��ورط فيم�  ت
  .)٢()تحل تولية من كان ذلك

  

التنكي�ل بھ�م وربما كان الطالب ل�مارة مريدا بھا الظھور على ا&ع�داء و  
 فق�د محمول على الغالب واN: فيكون في تولية مفسدة عظيمة قال ابن التين

����mh��g���f��e���di�����j: ف�ي قول�ه تع�الى) عليه الس�م(قال يوسف

��l��kl)الى)٣���ه تع��ي قول��ليمان ف��ال س�}��|��{�����~�����¡���m:،وق

§��¦��¥��¤��£��¢¨������«��ª����©��l)ل أن ....)٤���رويحتم��ي غي��ون ف� يك

ذل�ك لوث�وق ا&نبي�اء  : أج�اب ا�م�ام ال�شوكاني .)٥()عل�يھم ال�س�م( ا&نبي�اء
N ضا�يع�ارض الثاب�ت ف�ي ش�رعنا  بأنفسھم بسبب العصمة م�ن ال�ذنوب وأي

�ا��ه  م��ف علي��رع يوس��ي ش��ب ف��ون الطل��يمكن أن يك��ا ف��رع غيرن��ي ش��ان ف�ك
لن�زاع إذ الس�م سائغا ،أما س�ؤال س�ليمان علي�ه ال�س�م فخ�ارج ع�ن مح�ل ا

N وقين�س�ؤال الخ�الق ع�ز وج�ل ،وس�ليمان علي�ه ال�س�م  محله سؤال المخل
  .)٦()عزوجل(إنما سأل الخالق 

                                                 
 ٨٨ص/١٠،سنن البيھقي ج٢٩٩ص/٣،سنن ابي داودج١٥٩ص/٩نيل اKوطار ج: ينظر)١(
 بقة،نيل اKوطار الصفحة السا٣٥٧ص/٩،عون المعبودج١٢٤ص/١٣فتح الباري ج: ينظر)٢(
 الصفحة السابقة/،فتح الباري ١٥٩ص/٩نيل اKوطار ج: ينظر)٣(
 )٣٥(  سورة ص )٤(
 الصفحة السابقة/نيل ا,وطار : ينظر)٥(
  ٢٠٨ص/٩نيل اNوطارج: ينظر)٦(
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�أن :اNس�تنتاج��ال الطل�ب ف��م ب�اخت�ف ح��ه يختل�ف الحك��ن ھ�ذا ان�  ي�ستنتج م
N ل صاا&شخ ل�مامةيصلح  كان� وجب علي�ه أن يطلبھ�ا ووج�ب عل�ى أھ

�جماع�ة ص�ح ان يطلبھ�ا واح�د  صلح لھ�االحل والعقد ان يبايعوه وان ك�ان ي
�ا ��ي وقتن��ات ف��ي اNنتخاب��ال ف��و الح��ا ھ��دھم وكم��ار اح��ب اختي��نھم وأوج�م

 أجب�ر اح�دھم عل�ى قبولھ�ا جمع�ا لكلم�ة ا&م�ة وان ك�ان ھن�اك وإN الحاضر
  .)١(من ھو أولى منه كره طلبھا وان كان غير صالح لھا حرم عليه طلبھا

                                     

                              ���  

  ـالمبحث الثاني                   ـ            

  ا�مامة ـشروط وأركان                          ـ 

  )                                                    وط ا�مامةشر (ا.ول المطلب  

�تراط ��ة إل�ى اش��ن تيمي��ام اب��ة   ذھ�ب ا�م��ى م�اا�مام��ائر   عل��ي س��شترط ف�ي
����ه ، )٢(ادات العب���وفر في���ب أن تت���سلمين يج���ر الم���ولى أم���ذي يت���ل ال��فالرج

ھ�ذه ال�شروط )ا�س��م ،التكلي�ف ،الذكورة،الكفاءة،الحري�ة(الشروط التالية 
�ة��ي ا�مام��وفر ف��دان تت��م &ب��ل العل��ا أھ��ق عليھ��اك  اN، )٣(اتف��روط ان ھن�ش

  :مختلف عليھا منھا

ة البدن شرط م�ن ش�روط انعق�اد ا�مام�ة ف�� إن س�م :س�مة البدن - ١
ط�رأت إذا يصح إمامة من ھو غير سليم البدن من الظاھر وينع�زل 

�سلمين،وھذا��صالح الم��ام بم��ى القي��ادر عل��ر ق��ه غي��ه &ن��ذھب  علي�م
 رط ذلك ــــــيشت وذھب البعض إلى انه N، )٤(أھل العلم جمھور

                                                 
 ٢١٨ص/٦الموسوعه الفقھيه ج:ينظر )١(
 ٢٢ص/١السياسة الشرعية ج: ينظر)٢(
 ٢٥٢ص/٩ ج،المغني٢٠٠ص/١١اKنصاف ج،١٠ص/١٠المبدع ج: ينظر)٣(
  ١٩٥ص/١&بن جزي ج/،القوانين الفقھية ٢٧٠ص/١تفسير القرطبي ج:ينظر )٤(
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 �����ضر ف���سدي ي���ب ج���ه عي���ي خلق���ون ف���ام أن يك���ي ا�م���ا&عمى (، ف��          ك
رج��ن  وN وN ي�دان ل�هوا&صم وا&جدع وا&جذم وذي الھرم مادام يعق�ل 

وحج�تھم ف�ي ذل�ك ان�ه ل�م يمن�ع ذل�ك ق�ران وN  ،)ومن به صرع مادام يعق�ل

Nأجماع و Nنظر سنة و Nالى و�����m��D��C��B:دليل أص� بل قال تع
O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��EP��R��Q��

���SX��W��V��U��TY^��]��\��[��Z��_��d��c���b��a��� �̀�
���i��h��g��������f��el)١(.  

  

 أدىفمن قام بالقسط فقد ) ) كونوا قوامين بالقسط:((وجه الدNلة قوله تعالى
  .ما امر به 

  

أي ( ان يكون ھاشميا ا�ماميشترط  اجمع أھل العلم على انه N :النسب -٢
رض�ي هللا ( عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب  م�ن س��لةأي، علوي�ا  او)من بني ھاش�م 

)٢()عنه
  

إن الث�ثة ا&وائ�ل م�ن الخلف�اء الراش�دين ل�م يكون�وا م�ن ":والحجة في ذلك 
فك�ان ذل�ك إجماع�ا بني ھاشم ولم يطعن اح�د ال�صحابة ف�ي خ�ف�تھم ،فك�ان 

  .)٣("في عصر الصحابة 

  

  :ولين�مام قرشيا ،وھم بذلك على قكان اإذا  الخ�ف حصل فيما نما  ا

                                                 
 ١٢٩ص/٤الفصل في الملل والنحل ج: ينظر)١(
 ٩٩ص/١المھذب ج: ينظر)٢(
 ٥٨٨ص/٣المRحق ج:ينظر )٣(
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الحنفي�ة  ان يك�ون ا�م�ام م�ن ق�ريش ،وھ�و ق�ول جمھ�ور Nبد-:القول ا&ول
  .)١(والزيدية وا&مامية وقول للظاھرية والشافعية والمالكية والحنابلة

 لي�هإذھ�ب  و م�اــ�ـيشترط ل�م�ام ان يك�ون م�ن قريش،وھ N-:القول الثاني 
  :والحجة في ھذا .)٢(أبو بكر الباق�ني وبعض أھل العلم

ث�م ا&م�ة "  :ق�ال) �(   عن�ه ان النب�يروي عن انس ب�ن مال�ك رض�ي هللا-
  .)٣("استرحموا رحموا وإذا عاھدوا وفوا وإذاحكموا فعدلوا  من قريش ما

  

�ال ال-���اض ق���ي عي���ذه ": قاض���ي ھ���ة ف���راد با&ئم���ا &ن الم���ة فيھ��وN حج
ب�ي ا&حاديث الخلفاء وإN فقد قدم النبي  صلى هللا عليه وسلم س�الما م�ولى أ

زي�د ب�ن حارث�ة حذيفة ف�ي إمام�ة ال�ص�ة ووراءه جماع�ة م�ن ق�ريش وق�دم 
 وابنه أسامة بن زيد ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص في التأمير في كثي�ر

  .)٤("عوث والسرايا البمن

�ي هللا-��ي رض��ن عل��ي روي ع��ه ان النب��ال)�( عن��شا وN  ": ق��دموا قري�ق
�دموھا��و" تق��ه اب��ي وفي��شر رواه الطبران�� مع��ه وحديث��ة رجال��سن وبقي�ه ح
  .)٥(صحيح

�ن ط-��د م��ن احم��الوع��ل ق��ي الھزي��ن أب��د هللا ب��ق عب��ة  ":ري��دم معاوي��ا ق�لم
الكوفة قال رجل من بكر بن وائل لئن لم تنته قريش لنجعلن ھ�ذا ا&م�ر ف�ي 

ك�ذبت س�معت :جمھور من جماھير العرب غيرھم فقال عمرو ب�ن الع�اص 
ْوعن�د الطبران�ي م�ن  حمد اأخرجه"قريش قادة الناس: يقول)�( رسول هللا ِ ّ ِ َِ َ َّ ْ َ

ْحديث سھل بن سعد ْ َْ َ َِ
)٦(.  

                                                 
 ٢٤٩ص/١الصفحة السابقة،التنبيه ج/،المھذب٣٢ص/٧فتح الباري ج: ينظر)١(
 ١١٩ص/١٣فتح الباري ج: ينظر)٢(
 ١٤٤ص/٨سنن البيھقي الكبرى ج: ينظر)٣(
 ١٩ص/١٣فتح الباري ج: ينظر)٤(
 ٢٥ص/١٠مجمع الزوائد ج: ينظر)٥(
  ١١٨ص/١٣فتح الباري ج:ينظر )٦(
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�ة��ه الدNل��ة : وج��ن جھ��يس م��ث ل��ن ا&حادي��ة م��ه الدNل��ر وج��ن المني��ال ب�ق
تخصيص قريش بالذكر فإنه يك�ون مفھ�وم لق�ب وN حج�ة في�ه ث�م المحقق�ين 
 وإنما الحجة وقوع المبتدأ معرفا بال�م الجنسية &ن المبتدأ بالحقيقة ھنا ھ�و
ا&مر الواقع صفة لھذا وھذا N يوصف إN بالجنس فمقت�ضاه ح�صر ج�نس 

  .ا&مر في قريش فيصير كأنه قال N أمر اN في قريش

�اض   ��ال عي��د :" وق��ة وق��اء كاف��ذھب العلم��يا م��ام قرش��ون ا�م��تراط ك� اش
وك�ذلك عدوھا في مسائل ا�جماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيھا خ�ف 

  .)١("&مصارمن بعدھم في جميع ا

  

  :استدل أصحاب القول الثاني

م�ولى أب�ي حذيف�ة ل�و ك�ان س�الم " :روي عن عمر بن الخطاب انه قال ما -
)٢("حيا لوليته

  

  

 يستنتج م�ن ھ�ذا إن إمام�ة ق�ريش وان ك�ان ش�رطا اN :اNستنتاج والترجيح
�ريش &ن ��ن ق��ة م��ل ا�مام��ن جع��سبب م��سبب ،إذ إن ال��زوال ال��زول ل��ه ي�ان

�اف���ريش با�ض���ن عمق���م م���ى إنھ���ول هللاة إل���ة رس���صفون  )�(وم���م يت�� فھ
بصفات حميدة تؤھلھم ليكونوا أئمة يھدون الى طريق الحق ويتولون ا&م�ة 

ان الحكم�ة م�ن اخت�صاص ق�ريش : وقي�ادة الدول�ة ،وكم�ا ذك�ر اب�ن خل�دون
�ا��زة كونھ��ذه المي��ع  بھ��ة ويرتف��ة والمطالب��ا الحماي��ي لھ��صبية الت��احبة الع�ص

 دھا كونھا صاحبة المنصب فتسكن اليه الملة وأھلھ�االخ�ف والفرقة بوجو
�ة ���ل ا&لف���تظم حب���غيرھا ،وين���ؤونھا وص���ة وش���رف بالدول���م اع���ذلك فھ�� ك

وكبيرھا ولكن ولھذا السبب وم�ن خ��ل ا&دل�ة ثب�ت ان رأي الجمھ�ور ھ�و 

                                                 
 الصفحة السابقة/فتح الباري :ينظر )١(
  . ١١٩ص/١٣تح الباري جف: ينظر)٢(
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�شارق ���ي م��شرت ف���م وانت���ضة ا�س��سعت بي��د ان ات���ن بع��صائب ،ولك�ال
يق ذلك ،إN أن من خ��ل الوق�ت ا&رض ومغاربھا أصبح من الصعب تحق

الحالي وبعد أن تعددت ا&مصار وكثرت الوNيات وأص�بحت ال�دول تح�ت 
�ى ��ة عل��تراط ا�مام��ي اش��ور ف��ول الجمھ��يس ق��ستطيع أن نق��ة ن��ة مختلف�ألوي
المرشح للرئاسة والقيادة،اذ أصبح من ش�روط حك�م ورئاس�ة وقي�ادة بل�د م�ا 

ل�رئيس م�ن أبن�اء البل�د والدول�ة ا ا&ساسية Nبد أن يك�ون ال�شخص القائ�د او
�ول ��ى ق��افة إل��ا وبا�ض��ا او غريب��صا أجنبي��ون شخ��ا وN يك��راد حكمھ�الم
�ظ ���ة وحف��تقرار الدول��ى  اNس���ساعد عل��ا ت��دة مزاي���ذلك ع��أن ل��ور ف�الجمھ

  .الرعية

  

�ي   ��ة الزحيل��دكتور وھب��ال ال��ا ق��ر :وكم��ن تغي��صدارة ولك��ا ال��ريش لھ�أن ق
�ا أدى ��ر مم��ىا&م��ن ترإل��ة لم��اس  ان الغلب��ة الن��ه أكثري��ى عن��ابض� باNنتخ

  .)١(ا�مامةمانع من عقد  ف�ونحوه 

  

على انه Nبد أن تتحق�ق بعض الحنفية  باستثناءأشترط أھل العلم  :العدالة-٣
 ھي تجنب فسق ا&عمال : صغرى إلىفتنقسم  َأما العدالة( ا�مامالعدالة في 

حنفي�ة أنھ�ا وق�د رأى بع�ض ال) وكبرى ھي تجن�ب ف�سق ا&عم�ال والمعتق�د 
ليست بشرط ضروري لصحة الخ�ف�ة ، وأن اختي�ار الف�سقة و الظلم�ة لھ�ا 

   .)٢(َجائز مع الكراھة ، سواء عند التولية ، أو ل�ستدامة

  

  

  

                                                 
 تبيرو-ر دارالفك/٦١٨٤ ص١ج /وھبة الزحيلي .د/سRمي وأدلته الفقه اK: ينظر)١(
  ٢١٤ص/٣ية البجيري جشحا:ينظر )٢(
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  : والحجة في ھذا

ْإن هللا يأمركم أن تؤدوا ا&مانات إل�ى أھلھ�ا وإذا حكم�تم  �:ىــــقوله تعال - ١ ْ َ َ ْ َُ َ َ َُ ُِّ ِ َِ َِ ِْ َْ َ ََ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َّ َّ
�ميعا ��ان س��ه إن هللا ك��م ب��ا يعظك��دل إن هللا نعم��وا بالع��اس أن تحكم��ين الن�ًب ِ ِ ِ َّ ِ َِ ْ َ َ ََ ََ َ ََّ ََّّ َِّ ِِ ُِ ُ َُّ ِ ْ ْْ َُ ْ َْ ِ

ًبصيرا ِ َ� )١(. 

 

�ة ��ه الدNل��ي :وج��ؤمنين عل��ر الم��ن أمي��ذا روي ع��دل ل��م بالع��ران الحك�اقت
ح�ق عل�ى ا�م�ام أن يحك�م بم�ا ان�زل هللا ع�ز  :"  ان�ه ق�ال،)رضي هللا عنه(

وجل وان يؤدي ا&مانة فإذا فعل ذلك فحق عل�ى الن�اس أن ي�سمعوا ل�ه وان 
  .)٢("يطيعوا وان يجيبوا إذا دعوا 

  

�عيد -٢���ي س���ن أب���سنده ع���د ب���ام احم���الروي ا�م���ه ق���دري ان���ال  :"الخ��ق
ا ن أحب الناس إلى هللا يوم القيامة وأقربھم من�ه مجل�سا ،أم�ام  :)�(رسول
  .)٣("القيامة وأشدھم عذابا إمام جائروم وان ابغض الناس إلى هللا ي عادل ،

  

�ال -٣��ه ق��ه ان��ي هللا عن��رة رض��ي ھري��ن أب��ول هللا:ع��ال رس��ام  :)�(ق�ا�م
  .)٤("العادل Nترد دعوته

  

�ي -٤��ن النب��ال)�( وروي ع��ه ق��ن ا:"  ان��ا م��ن م��يء م��ى ش��ون عل��د يك� ح
�ور���يھم اN أم���دل ف���� يع���ة ف���ذه ا&م���ار  ھ���ي الن���ه هللا ف���اكم ،"كب��رواه الح

  .)٥(وصححه

                                                 
   )٥٨(   سورة  النساء   )١(
 ٢/١٦٥،فتح القديرج٢٥٧ص/٥القرطبي ج تفسير: ينظر)٢(
 ١٤٨٦ص/٤سنن سعيد بن منصور ج: ينظر)٣(
 ٢٨٤ص/٢التمھيد ج: ينظر)٤(
 ٤٦٩ص/٥فيض القدير ج: ينظر)٥(
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٥-�م�ن ول�ي ام�ة م�ن ": ان�ه ق�ال )�(سار ،ع�ن النب�ي ص�لىعن معقل بن ي
�ت او��ي قل��ه هللا  أمت��يھم كب��دل ف��م يع��رت فل��اركث��ي الن��ه ف��ى وجھ��الى عل�: تع

  .)١(رواه الطبراني

ف�ي الجن�ة ق�صر ي�دعى ": بن عمر رضي هللا عنه ان�ه ق�ال وعن عبد هللا-٦
N اب�  اNكنه وN يدخل�هي�س عدنا حوله المروج والع�روج ل�ه خم�سة آNف ب

  .)٢("نبي وصديق وشھيد و إمام عادل

  

وقد رأى بعض الحنفية أنھا ليست بشرط ضروري لصحة الخ�ف�ة ، وأن  
�ة ، أو ��د التولي��واء عن��ة ، س��ع الكراھ��ائز م��ا ج��ة لھ��سقة و الظلم��ار الف�َاختي

  .)٣(والعقلية تدل على وجوب العدالة في ا�مامل�ستدامة ، 

  

  :لفاسق حكم ا�مام ا:مسألة

بما انه اتفق أھل العلم على وجوب العدالة في ا�مام  وكذا وقع ا�جم�اع    
�حة تو��ي ص��ع ف���ف وق��ن الخ��ق ،ولك��ة الفاس��ة تولي��ي كراھي��ق ف��ة الفاس�لي

  :وھم بذلك على قولينل�مامة ، 

  العدالة شرط لصحة الوNية ف� تصح وNية الفاسق ،وھو :القول ا&ول 

�ة ،و��ه المالكي��ب إلي��ماذھ��شافعية،والحنابلة ،وھ��ن ال��ام اب��ه ا�م��ب إلي�و ماذھ
  .)٤(تيمية

وھو ماذھب إلي�ه الحنفي�ة جواز تولية الفاسق مع كراھية ذلك،:القول الثاني 
واصل ذلك عندھم ان�ه Nي�شترط العدال�ة ل�صحة وNي�ة الفاس�ق م�ع كراھي�ة 

  .)٥(ذلك

                                                 
 ٣٨٤ص/٥مجمع الزوائد ج: ينظر)١(
 ٤٢١ص/٦شيبة  جمصنف ابن ابي : ينظر)٢(
 ٢٢ص/٨،الموسوعه الفقھية ج٢١ص/١السياسة الشرعية ج: ينظر)٣(
 ١٧ص/١ج/ حفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك: ينظر)٤(
 ١٠٢ص/١ا,شباه والنظائر للفقه الحنفي ج: ينظر)٥(
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�سابقة   ��ة ال��ول ا&ول با&دل��حاب الق��تج أص��ا .اح�� ام��حاب الق��ة أص�ول حج
  :الثاني

١ ���ال ـ��س ق��ن أن��ال ر":ع��ول هللاق��ف )�(  س��ان الك��ل ا�يم��ن أص���ث م� ث
�ل ����م بعم���ن ا�س���ه م���ذنب وN نخرج���ره ب���ه إN هللا N نكف���ال N إل���ن ق��عم
والجھاد ماض مذ بعثني هللا إلى أن يقاتل آخر أمت�ي ال�دجال N يبطل�ه ج�ور 

�ائر و��دارج��ان با&ق��ادل وا�يم��دل ع��و داود وح"N ع�� رواه أب��ي ك��د ف�اه أحم
  .)١(رواية ابنه عبد هللا

�ي ��ة ف��ه الدNل��هوج��ور:"  )�(قول��ه ج��ادل  N يبطل��دل ع��ائر وN ع��ه " ج�في
د ب�ين أن يك�ون الغ�زو م�ع دليل على أنه N فرق ف�ي ح�صول ف�ضيلة الجھ�ا

  .)٢(ا�مام

  

إن اشتراط العدالة ف�ي ا�مام�ة ) : "رحمه هللا (بن عبد الس�م  العز ذكر-٢
�ا خ��ى فيھ��ترطت العظم��و اش��ه ل��وNة و&ن��ى ال��وة عل��ة الق��ك لغلب��ف،وذل

العدالة لتعطل�ت الت�صرفات الموافق�ة للح�ق لم�ا ف�ي اش�تراطھا م�ن ال�ضرر 
  .)٣(" صالح أقبح من فوات عدالة السلطانالعام وفوات ھذه الم

  :اNستنتاج والترجيح

من خ�ل ا&دلة التي ت�شترط ص�حة ا�مام�ة بوج�وب العدال�ة والت�ي تؤي�د   
 إمامة الفاسق نرجح إلى انه Nبد أن يكون ا�مام عادN ومعاملت�ه م�ع صحة

�ولھم ��وانھم وأص��ھم وأل��ن أجناس��ر ع��ض النظ��صاف بغ��ون با&ن��اس تك�الن
الدينية أو العرقية ، با�ضافة إلى مراعاة المبدأ العام بأن العدل ھ�و أس�اس 

                               .                                      المجتمع المسلم السليم 

                                                 
 ٣٠ص/٨نيل اKوطار ج: ينظر)١(
 ٣١ص/٨نيل اKوطار ج: ينظر)٢(
  ٧٩ص/٢للعز بن عبد الس�م ج/ح ا&نام قواعد ا&حكام في مصال:ينظر )٣(
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من شروط ا&مام أن يك�ون عالم�ا، فق�د اجم�ع أھ�ل العل�م عل�ى أن  :العلم -٤
ا�مام Nبد آن يكون محاط�ا ب�أمور دين�ه ودني�اه وعالم�ا بھ�ا ،لك�نھم اختلف�وا 
في ھ�ل وج�ب عل�ى ا�م�ام أن يبل�غ درج�ة اNجتھ�اد أم N ،وھ�م ب�ذلك عل�ى 

  :ذھبين م

  

�ذھب ا&ول��وز ان  :الم��� يج��ة ،ف��صحة ا�مام��رط ل��ام ش��ي ا�م��اد ف�اNجتھ
Nد ا���ذھب  التقلي��و م��د ،وھ��د المجتھ��د فق��ة عن��شافعية ،والحنابل��ة ،وال�المالكي

�ه ���ة بقول���ن تيمي���ام اب���" :وزاد ا�م���ة ا&مث���ب تولي���ل إن الواج��أي (ل فا&مث
  .)١("كيفما يسير)ا&فضل

  

في�صح التقلي�د إن اNجتھ�اد ل�يس ش�رط ف�ي ص�حة الوNي�ة ،-:المذھب الثاني
  .)٢(ذھب إليه ا&حناف مجتھد ،وھو ماولو عند وجود ال

  

 فيم�ا يب�دو ان ال�راجح ھ�و وج�وب تولي�ة ا&ص�لح ل�مام�ة  عل�ى :الترجيح 
 اختي�ار Nبد من ا�مكانوفق الشروط الواجب توفرھا في الشخص ،وبقدر 

�وفر��ن  م�ن تت��ستطيع الف�رد م��ة ،حت�ى ي��ل ال�شروط المتاح��ن اختي�ارفي�ه ك� م
  . بر ا&مانإلىثله في الحكم ويقوده يم

  

،أوج�ا ھ�ل ف�ي إذا لم يوجد من يتولى أمر الم�سلمين أN ع�الم فاس�ق : مسألة
  :الدين ،فأيھما يقدم 

  :اختلف أھل العلم إلى ث�ثة أقوال 

                                                 
 ،مجم000وع الفت000اوي٢٠٨ص/١١،ا,ن000صاف ج٢٧٩ص/٦،ا,م ج٥٦٦ص/٤المدون000ه الكب000رى ج: ينظ000ر)١(

 ٢٩ص /١،السياسة الشرعيةج٤٩،ص٣٣ج
  ٣٦٣ص/٦المبسوط ج:ينظر )٢(
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يقدم صاحب الدين على العالم الفاسق،وھو م�ذھب الجمھ�ور -:القول ا&ول 
  .)١(من الشافعية ،والمالكية ،والحنابلة

  .)٢(يقدم العالم الفاسق على الجاھل،وھو قول الحنفية-:القول الثاني 

 الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم ال�دين، وإذا كانت  إذا :القول الثالث
  . )٣(كانت الحاجة إلى الدين اكثر قدم العالم ،وھو قول ابن تيمية

�دو   ��ا يب��راجح فيم�� وال��ن الن��ة م��صلحة العام��اس م��ى أس��صلحة عل�اس وم
  .تقتضيه المرحلة   لماالدولة

  

  :أركان ا�مامة :المطلب الثاني

�يمن   ��وفر ف��د أن تت��يين Nب��ين أساس��ة ركن��ى أن ل�مام��ة إل��ن تيمي��ب اب�ذھ
���ع إحك��ر من�سجمة م��ة غي��صب وإN فتك�ون ا�مام��ذا المن��شرع يت�ولى ھ�ام ال

                                                              .)٤( ا&مانة-ب.  وة الق-أ : وھذين الركنين ھما
  :وقد استدل يھما من خ�ل أدلة القران الكريم منھا 

�الى-١��ه تع��تأجرت �: قول��ن اس��ر م��تأجره إن خي��ت اس��ا أب��داھما ي��ت إح�َقال َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ِْ َ ََّ ِ ُِ ِ ِ َ ُ َ ْ َ َ
ُالقويُّ ا&مين ِ َ ْْ ِ َ�)٥(.  

ِوقال الملك ائتون�:قوله تعالى-٢ ُِ ْ ُ َ ْ َ َ َي به أستخلصه لنفسي فلم�ا كلم�ه ق�ال إن�ك َ َّ ِ َ َ َُ َُ َّ َ َّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْْ َ ِ
ٌاليوم لدينا مكين أمين ٌِ َِ َْ ََ ْ َ َْ َ�)٦(.  

ٍذي قوة عند ذي العرش مكين�: قوله تعالى-٣ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َ ْ ٍ َّ ُ�)٧(.  

                                                 
 ٢٩ص/ ١،السياسة الشرعيةج٢٥٩ص/٢٨مجموع الفتاوي ج:  ينظر)١(
  السابقةالصفحات المصدر نفسه، : ينظر)٢(
 ٢١ص/السياسة الشرعية ج: ينظر)٣(
 ٢١ص/السياسة الشرعية ج: ينظر)٤(
 )٢٦( سورة القصص )٥(
 )٥٤( سورة يوسف )٦(
 ).٢٠(سورة التكوير، اNية  )٧(
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القوة في اللغة ضد الضعف في الطاقة الواحدة م�ن طاق�ات الحب�ل  :القوه) أ
َي�ا �: لرجل قوة ،والقوى جمع قوة ،ومنه قوله تعالىأو الوتد ،ويقال يقوى ا

ًّيحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ِ َِ َ َ ََ ْ ُ ْ ُْ َ َ َْ َْ َ ٍ َّ ُ ِ ِ وN يخرج المعن�ى اNص�ط�حي �ُ
  . )١(عن المعنى اللغوي

  

�ام ��ه إم��ون علي��ذي يك��ال ال��سب الح��ى ح��سيمات عل��دة تق��وة ع��ركن الق�ول
  :نقسم إلى أقسامالمسلمين ،وعلى حسب حاجة المسلمين ت

وھذا النوع من الق�وة يحتاجھ�ا ا�م�ام عن�د قي�ام -:القوة في إمارة الحرب -١
الحرب ،وم�قات العدو ،وتكمن ھذه القوة عند توفر ث�ث ص�فات أساس�ية 

  :وھي

�ب -أ��جاعة القل��رب -:ش��ي الح��وارا ف��جاعا مغ��دا ش��ام قائ��ون ا�م��د أن يك�Nب
دن�ه ثابت�ا ع�ن الھ�رب  مق�داما  ينوب عنه ،معافى ف�ي ب سواء كان ھو اومن

    .على الطلب ،حسن ا�نابة 

  

يجب أن يكون ا�مام أو قائ�ده ف�ي -:الخبرة في الحروب والمخادعة فيھا-ب
الجيش الذي فوض ا&مر إليه عالما بجميع ما يتعلق ب�أمور الج�يش ،خبي�را 
بأمور السياسة والتدبير ،حيث يسوس الجيش على اتفاق الكلمة في الطاعة 

َع�ن أب�ي ھري�رة " يكون خبي�را بمخادع�ة الع�دو ،وف�ي ھ�ذا ج�واز &ن�ه وان َ َْ ُ ِ َ ْ َ
ًرضي هللا عنه قال سمى النبي صلى هللا عليه وسلم الحرب خدع�ة َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ َ ََّ َّ َّ ََّ ِ َّ َِ ُ ُُّ ِ َّ َ ُ  ح�ديث "ْ

وروي أن عمرو بن عبد ود بارز عليا ك�رم هللا وجھ�ه فلم�ا "حسن صحيح 
 &قات�ل اثن�ين فالتف�ت عم�رو فوث�ب علي�ه ف�ضربه أقبل علي�ه ق�ال م�ا ب�رزت

   .)٢("الحرب خدعة :و خدعتني فقال علي فقال عمر

                                                 
 ٢٣٣ص/١مختار الصحاح ج:ينظر )١(
 ١٧٧ص/٩،المغني ج٢٨٨ص/١٠اري جخصحيح الب:ينظر )٢(
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Nبد أن يكون ا�مام أو من يفوض إليه أمور -: القدرة على أنواع القتال -ج
�ارك ��اد وإدارة المع��ام الجھ��ي أحك��اد ف��ل اNجتھ��ن أھ��دا م��يش ،قائ��ادة الج�قي

عي�ين ا&م�راء وعل�ى الجمي�ع ال�سمع ويتولى نصب الراية وعقد الراي�ات وت
كان في معصية هللا ع�ز وج�ل ف�� س�مع وN  والطاعة له في كل حال أN ما

  .طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

  

وھ�ذا الن�وع م�ن الق�وة يت�داولھا ا�م�ام ف�ي -:القوة ف�ي الحك�م ب�ين الن�اس -٢
اص�ة الح الن�اس  عام�ة والم�سلمين خحياته الطبيعية ،&نه ھو الراعي لمص

  :وترجع ھذه القوة إلى أمرين

�اني :ا&ول��سنة ، الث��اب وال��ه الكت��ذي دل علي��دل ال��م بالع��ى : العل��درة عل�الق
  .تنفيذ ا&حكام

  

وا&مانة في اللغة ضد الخيان�ة ،وھ�ي تطل�ق عل�ى ماعھ�د ب�ه -: ا&مانة  -ب
الخ،وق�د ....إلى ا�نسان من التكاليف الشرعية وغيرھ�ا كالعب�ادة والوديع�ة 

���ة ورد عن��وعة الفقھي��ي الموس��صيلھا ف��ين ورد تف��اء بمعني��ي  .)١(د الفقھ�وھ
�ن أر��ن م��الىرك��ال هللا تع��د ق��ة وق��ان ا�مام��ؤدوا �:ك��أمركم أن ت�ُّإن هللا ي َ ُ ْ َ ْ َُ ُ ُ ْ َ َّ َّ ِ

�َّا&مانات إل�ى أھلھ�ا وإذا حكم�تم ب�ين الن�اس أن تحكم�وا بالع�دل إن هللا نعم ِ ِ ِ َِ ََّ َّ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ ْ ْ َ َْ َ َ َِ ُ ُ َّْ َْ َِ َ ُ َ ََ َ ا ْ
ًيعظكم به إن هللا كان سميعا بصيرا ًِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َّ َّ ِ ِ ُ ُ�)٢( .  

  

�م ���ل العل���ال أھ���ؤدوا ":ق���يھم أن ي���ور وعل���ي وNة ا&م���ة ف���ذه ا%ي���ت ھ��نزل
وقد ق�سم . )٣("موا بين الناس أن يحكموا بالعدل ا&مانات إلى أھلھا وإذا حك

                                                 
 ٢٣٧ص/٦وسوعة الفقھية جالم: ينظر)١(
 )٥٨(سورة النساء:ظرين )٢(
  ٥ص/١السياسة الشرعية ج:ينظر )٣(
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 ف�ي رعي�ةا�مام ابن تيمية ا&مانة إلى عدة أق�سام يكم�ن م�ن خ�لھ�ا حف�ظ ال
  :دينھم وأنفسھم وأموالھم وھي

  

  ينبغ�ي عل�ى ا�م�ام ان يك�ون :ة هللا عز وج�ل وت�رك خ�شية الن�اس خشي-١
�دار ��ع ت�صرفاته وإص��شى هللا تع�الى ف�ي جمي��ل حي�ث يخ�خاش�عا * ع�زو ج

�رع هللا ��ضيه ش��ا يقت��سب م��ر ح��ام وا&وام��ل(ا�حك��دى   وان N،)عزوج�يتع
Nيغتر بنفسه و Nصرفاته                                                                                      ريتكب حدود هللا ،و�ويكون متواض�عا ف�ي جمي�ع ت

�ا��سعود وكم��ن م��ن اب��شية هللا (روي ع��اب خ��ن ب��ه() م��ي هللا عن��ه ،)رض� ان
      .     )١("به جھ� كفى بخشية هللا علما وكفى با&غترار":قال

س�بحانك هللا ": ك�ان ي�دعو بھ�ذا ال�دعاء)  ال�س�م علي�ه( ود    ويروى إن دا
�سموات ��ي ال��ن ف��ى م��شيتك عل��ت خ��ك وجعل��وق عرش��ت ف��ت تعالي��ي أن�رب
�م��ن ل��م م��شية،وما عل��ك خ��دھم ل��ة أش��ك منزل��ك من��أقرب خلق� وا&رض، ف

  .)٢("يخشك  وما حكمة من لم يطع أمرك

  

اض�يا ب�الحق  يج�ب أن يك�ون قفا�م�ام :يشتري بآيات هللا ثمنا قلي�  Nأن-٢
N صومات� أي ط�رف وأن يحك�م بمي�زان إل�ى ينح�از وعن�د النظ�ر ف�ي  الخ

Nدل و���ذ الع���شرع  يتخ���ام ال���زم بأحك���ل يلت��ضل ب���ضل وي���وى في��بيل الھ��س
َإن�ا أنزلن�ا �:وقد قال هللا عز وجل، ر بالقرآن ويجعله إماما له وھدى وينتص َْ ْ َ َّ ِ

َالتوراة فيھا ھدى ونوٌر يحكم بھا  َ َ َِ ُ ُ ْ ُ َ ً ُ ِ َ ْ بَّ�انيُّون َّ َالنبيُّون الذين أس�لموا لل�ذين ھ�ادوا والرَّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َّ َُّ َ ْ َ ِ َّ
�اس ��شوا الن��� تخ��ھداء ف��ه ش��انوا علي��اب هللا وك��ن كت��تحفظوا م��ا اس��ار بم�َوا&حب َ ََّ ُُ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُ َُ َّ ُْ َ ِ ُ َ ْ

ْواخشون وN ت�شتروا بآي�اتي ثمن�ا قل�ي� وم�ن ل�م يح َ َْ َ َْ َ ََ َ ًَ ِ َِ ً َ ِ ُِ َ َْ َ ْ َ ُك�م بم�ا أن�زل هللا فأولئ�ك ھ�م ْ ُ َ ِ َ ُ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ
ُالكافرون ِ َ ْ�)٣( .   

                                                 
 ١٦٠ص/٨المصنف ج: ينظر)١(
 ١١٥ص/٨،المصنف ج١٠٩ص/١سنن الدارمي ج: ينظر)٢(
  )٤٤(سورة المائدة : ينظر)٣(
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�الى���ه تع���ي قول���ة ف���ه الدNل��ال ،  mi����m���l��k��j��l:وج��ق

ھذه الخصال اتخذھا هللا عز وج�ل عل�ى ك�ل ح�اكم ل�يحكم :(ا�مام ابن تيمية
  .)١( )بأمور الناس

�ال-��ر ق��ن حج��ل ب��ن وائ��سلم ع��اري وم��د روى البخ��ن":فق���ل م��اء رج� ج
ي�ا رس�ول : ،فق�ال الح�ضرمي )�(ن�ده إل�ى النب�ي حضرموت ورجل من ك

رعھا ھي ارضي از:هللا أن ھذا غلبني على ارض كانت &بي فقال الكندي 
يارس�ول هللا :أل�ك بين�ة ،ق�ال :  للح�ضرمي)�(يليس له فيھا حق ،فقال النب

ء ،فق�ال حلف عليه ،ول�يس يت�ورع ع�ن ش�ي الرجل فاجر وN يبالي على ما
�ي��  :)�(النب��أنطلق ليحل��ك ،ف��ه إN ذل��ك من��يس ل��يل��ال النب��ا )�(ف ،فق�  لم
 ع�ز وج�ل وھ�و عن�ه أما ل�ئن حل�ف عل�ى مال�ه ليأكل�ه ظلم�ا ليلق�ين هللا: أدبر

  .)٢("معرض

  

  .جتماع القوة وا&مانة بين الناس  قلة ا: فرع

 الطب�ائع وا&خ��ق هنعيش ھذه ا&يام في زمن تختلف في�من الطبيعي أن    
تين ال�صفتين اأن نجد صفتان تجتمعان ف�ي ش�خص واح�د وھ�ومن الصعب 

�وة ��ا الق��ة ھم��ن تيمي��ام اب��ال ا�م��ة ،ق��وة وا&ما"وا&مان��اع الق��ين اجتم��ة  ب�ن
والي�ك  اللھم اش�ك":) �(بن الخطاب لك قول عمرودليل ذ .)٣("الناس قليل

�ة ��ز الثق��اجر وعج��د الف��لح اN،)٤("جل��دير ا&ص��ذلك تق��ب ل��صل  فوج��ه ح�ان
  : العلم في من يكون ا&صلح مما نتج في ذلك المسألة خ�ف بين أھل

                                                 
 ٥ص/١السياسة الشرعية ج: ينظر)١(
 ٢٤٢ص/٥نصب الراية في تخريج احاديث الھداية ج: ينظر)٢(
 ٢٩،السياسة الشرعية ص٢٥٤ص/٢٨مجموع الفتاوي ج: ينظر)٣(
،ال00سياسة ال00شرعية ٦٨ص/٢٨،مجم00وع الفت00اوي ج٤٠١ص/٦منھ00اج ال00سنه النبوي00ة ج: ينظ00ر)٤(

 الصفحة سابقة
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؟                                           )أ&عظ�م ق�وة أم ا&عظ�م أمان�ة(أيھما يقدم لتولي أم�ور الم�سلمين : مسألة 
  :  &ھل العلم في ذلك قولين 

�رب  -:ا&ول���������ة الح���������ي حال���������ين ف���������ى ا&م���������وي عل���������ديم الق��������                                            .                     تق
  . )١(تقديم ا&مين على القوي في حفظ أموال المسلمين -:الثاني

  :   وا&دلة في ذلك

 اN الجن�ةي�دخل  يا ب�ل ق�م ف�أذن أن�ه N" :انه قال، )�(روي عن النبي -١
 :انيل�شوكقال ا�مام ا .)٢(" يؤيد ھذا الدين بالرجل الفاجررجل مؤمن و هللا

وجب أن  يكون السلطان عادN ليس عليه أثارة من علم وقد يبل�ي   الرج�ل 
الف�اجر  ف�ي الجھ�اد م�اN يبلي�ه الب�ار الع�ادل وق�د ورد بھ�ذا ال�شرع كم�ا ھ�و 

  .معروف

�ن ��عيد اب��و داود وس��د هللا وأب��ن عب��ة اب��ي رواي��سند ف��ي الم��د ف��رج أحم� وأخ
�ال ��س ق��ديث أن��ن ح��صور م��:من��ول هللا:  الق��� )�(رس��ل  ث��ن أص�ث م

 عن ا�س��م  بذنب وN نخرجه تكفرإN هللا Nا�يمان الكف عمن قال N إله 
   N يبطله بعمل والجھاد ماض مذ بعثني هللا إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال

                                                                               .)٣( "جور جائر وN عدل عاد

  

ان اس�لم ،    ب من�ذ استعمل خالد بن الوليد على الح�ر)�(يروى إن النبي-٢
عت رس�ول ان�ي س�م:وروي عن ابي بكر الصديق رض�ي هللا عن�ه ان�ه ق�ال 

بن الولي�د س�يف م�ن س�يوف  نعم عبد هللا وأخوا العشيرة خالد: يقول)�(هللا
                                                                            .                  )٤(عز وجل على الكفار والمنافقينهللا سله هللا 

                                                 
،الفت0اوى ٢٥٣ص/٢٨،مجموع الفتاوي ج١٧٩ص/١١،اKنصاف ج٣٦٨ص/٤ا,قناع ج: ينظر)١(

 ٢٩،السياسة الشرعية ص٥٥٥ص/١الكبرى ج
 ٤٧٤ص/٧،فتح الباري ج١٢٢ص/٢شرح النووي على صحيح مسلم ج: ينظر)٢(
 ٤٨٠ص/١الدراري المضيئة ج: ينظر)٣(
 ٢٣٣ص/١٠تحفة ا,حوذي ج: ينظر)٤(
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ن خال�دا موص�وف بقوت�ه لربما يسأل س�ائل إن ھ�ذا ال�دليل N يح�تج ب�ه &   
�ه���ة وأمانت���ن تيمي���ام اب���اب ا�م���ل :أج���ان يعم���ا ك���يأحيان���اينكره النب��  )�(م

  : وصحابته ودليل ذلك

اللھ�م إن�ي اب�رأا لي�ك مم�ا فع�ل خال�د ،لم�ا  ": قال م�رة)�(روي إن النبي) أ
 بن�وع ال�شبھة ،ول�م يك�ن يج�وز ذل�ك أرسله إلى جذيمة فقتلھم وأخذ  أموالھم

 )أي أعط�اھم الدي�ة(حت�ى وادھ�م ،نكره عليه بعض من معه من ال�صحابةوأ
  . )١("،&نه كان أصلح من غيره في أمارة الحرب  ومع ھذا مازال يقدمه

ي زمن خ�فته ك�ان م�ازال ي�ستعمل خال�د ب�ن  ف)�(إن أبا بكر الصديق-ب
الوليد في حروب أھل الردة وفي فتوح الشام وقد بدت من�ه ھف�وات ك�ان ل�ه 
فيھا تأويل ،وقد ذكر انه كان له فيھ�ا ھ�وى فل�م يعزل�ه م�ن أجلھ�ا ب�ل عاتب�ه 

 ،وان غي�ره ل�م يك�ن يق�وم عليھا لرجحان الم�صلحة عل�ى المف�سدة ف�ي بقائ�ه
  .)٢(مقامه 

ي�ا أب�ا ذر إن�ي أراك ض�عيفا : قال &ب�ي ذر الغف�اري ،)�(لنبيروي إن اـ٢
 لى اثن�ين ،وN ت�ولين م�ال اليت�يموأني أحب لك ما أحب لنفسي ،N تأمرن ع

  . )٣()رواه مسلم (

نھي أبا ذر ع�ن ا�م�ارة والوNي�ة &ن�ه رآه ض�عيفا م�ع ان�ه ق�د :وجه الدNلة 
ل�ت اء وN أقأظل�ت الخ�ضر م�ا":ق�ال ف�ي ح�ق أب�ي ذر)�(روي عن النبي 

�ي ذر������������������ن أب������������������ة م������������������دق لھج������������������راء اص�����������������.                                                                                                     )٤("الغب
ذر كان يشھد له رسول هللا بالص�ح ولكن كان ض�عيفا فنھ�اه ع�ن  أن اباإذ 

  . الوNية

                                                 
 ٤٤٦ص/٢،توضيح ا,فكار ج١٥السياسة الشرعية ص: ينظر)١(
 المصادر السابقة/،توضيح اKفكار،السياسة الشرعية ٢٣٤ص/١٠تحفة اKحوذي ج: ينظر)٢(
 ٢١٠ص/١٢لنووي على صحيح مسلم ج،شرح ا٢٣١ص/٤الطبقات الكبرى ج: ينظر)٣(
،ف00تح المغي00ث ١٢٩ص/٧،ا,ص00ابة ف00ي تميي00ز ال00صحابة ج٢٧٩ص/١٢س00نن الترم00ذي ج: ينظ00ر)٤(

 ٢٨ص/١ج
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�ي-٣���ن النب���ال  )�(روي ع���د ورود  ":ق���ذ عن���صر الناف���ب الب��إن هللا يح
  .)١("يحب العقل عند حلول الشھواتالشبھات و

  

أم�ا الف�اجر الق�وي :ئل ا�مام احمد  عن الرجلين يكونان أميرين  فق�ال س-٤
فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه،وأما الصالح الضعيف ف�ص�حه لنف�سه 

دم من يظھر حكم�ه فيق  .)٢(ى مع القوي الفاجروضعفه على المسلمين فيغز
�دم ��تباه ق��ه اNش��اف في��ه ويخ��دق حكم��ا ي��وى اNورع وفيم��ه الھ��اف في�ويخ

  .)٣( ويقدم ا&كفأ إن كان ذلك  يحتاج إلى قوة وإعانةا&علم

  

  :اNستنتاج والترجيح

 ف�ي نظ�ام وا&مان�ة Nب�د م�ن أن يجتم�ع الق�وة من خ�ل ا&دلة تبين لن�ا ان�ه  
N صفتين وأن الحكم ،إذ إن ا&مام أ والحاكم�بد من أن تتوفر فيھم�ا ھ�اتين ال

�اس �ل�م تت�وفر ف�ي  وق�ت واح�د،وان ا&نظم�ة ال�سياسية القديم�ة والحديث�ة أس
فشلھا ھو عدم الدمج بين ھاتين ال�صفتين الرئي�سيتين وان المزاوج�ة بينھم�ا 

�ا��ى أس�اس م��ة ق�ائ�  يك�ون عل��ام اب�ن تيمي��راذا " :ذك�ره ا�م��ام ا&كب�أن ا�م
 ال�شدة ،واذاك�ان خلق�ه إل�ى الل�ين فينبغ�ي خلق�ه ان يمي�ل ل�ىإكان خلقه يميل 

يميل إلى الشدة فينبغي أن يميل خلق نائب�ه إل�ى الل�ين لتع�ديل ا&م�ر،  ولھ�ذا 
 يؤثر استنابه خال�د ،وك�ان عم�ر ب�ن ،) رضي هللا عنه(كان ابوبكر الصديق

الخطاب يؤثر عزل خالد واستنابه أب�ي عبي�دة،&ن خال�دا ك�ان ش�ديدا كعم�ر 
.                                                                                   )٤() رض�ي هللا ع�نھم أجمع�ين( الخطاب وأبو عبيدة كان لينا كأبي بك�ربن

                                                 
 ٥٠٤ص/٧مجموع الفتاوى ج: ينظر)١(
 ٢٥٨ص/١٠،الشرح الكبير ج٣٨٦ص/١٠المغني ج: ينظر-  )٢(
 ٢٩السياسة الشرعية ص: ينظر)٣(
،مجم00000وع الفت00000اوي ٣٨٤ص/١١لكبي00000ر ج،ال00000شرح ا٣٥٦ص/٢ت00000أريخ الطب00000ري ج: ينظ00000ر)٤(

 ٢٥٧ص/٢٨ج
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وحتى يكون ھناك ت�وازن ف�ي الحك�م بم�شاركة الط�رفين ط�رف ل�ين وأخ�ر 
  .شديد

  

م�ا ان�ا ام�شي ف�ي طريق�ي وقد روي عن حذيفة رضي هللا عنه انه قال بين   
�ول��ة أذا رس��ى المدين��ول )�( هللال��سمعته يق��ي " : ف��د و نب��د وأحم��ا محم�أن

�را��ة والحاش��ي الملحم��ة ،و نب��زار(" ..لرحم��د والب��ـوك،)١()رواه احم�ان ـــــ
ك�ذا مبعوثا بأعدل ا&مر وأكملھا فھو نبي الرحمة ونبي الملحمة و)�(نبينا 

  . فھو الضحوك القتال)�(كانت صفته

  

�ه    ������د روي عن������ال،)�(وق������ه  ق������ال": ان������ضحوك القت������ا ال�����.                                                              )٢("أن
 يف�رد  مزدوج�ان Nفاس�مانما ال�ضحوك القت�ال ا:"  قال صاحب زاد المعاد

 ف�ي وج�وه الم�ؤمنين غي�ر ع�ابس وN مقط�ب )�(ن�هاما عن ا&خر ،فأحدھ
Nفظ قتا وNغضوب ،وN ئم  ل &عداء هللاN ٣("يأخذه فيھم لومة(.  

  

  

�    �   �                      
  

  

  

  

                                                 
 ٦٢٩ص/١١،كنزالعمال ج٥٦٥ص/٨مجمع الزوائد ج: ينظر)١(
،منھ00000اج ال00000سنة النبوي00000ة ٥٠٧ص/١، م00000دارج ال00000سالكين ج٨٣ص/١زاد المع00000اد ج: ينظ00000ر)٢(

 ١٣٨ص/١ج
  ٨٧ص/١زاد المعاد ج:ينظر )٣(
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  ـ المبحث الثالث                           ـ 

  ا�مامحقوق وواجبات                     

  :وفيه عدة مسائل؛ ل في ا.مواا�مام حقوق وواجبات  :ا.ولالمطلب 

  : حق حقهكل ذي عطاءإ: ا.ولىالمسألة 

 يج�ب أن يعط�ي ك�ل ذي ح�ق حق�ه ا�م�امذھب ا&مام ابن تيمي�ة إل�ى أن     
من�اء وليس له أن يقسم المال حسب ھ�واه كم�ا يق�سم المال�ك ملك�ه ،فا&ئم�ة أ

  :والحجة في ذلك)١(ونواب ووك�ء وليسوا م�كا

                                                                                          
�رة-١��ي ھري��ن أب��ال)�( ع�� :ق��ول هللاق��ي وهللا N" : )�(ال رس��ي  إن�أعط

ان أن�ا "ة وف�ي رواي� ، ،وإنما أنا قاسم أصنع حيث أمرتأمنع أحدا وN أحدا
Nه  ":  قال ا�مام.)٢(خازن اصنع حيث أمرت ا�ھ�ذا رس�ول هللا ق�د اخب�ر ان

 ذل�ك المال�ك ال�ذي أب�يح ل�ه  واختي�اره كم�ا يفع�لبإرادت�ه ليس المنع والعطاء
 وإنم�ا التصرف في ماله وكم�ا يفع�ل ذل�ك المل�وك ال�ذين يعط�ون م�ن أحب�وا

                                                            .)٣("المال بأمره فيضعه حيث أمره هللاهللا يقسم  عبد ھو
جب�ه ھيئت�ه فأع ، �)(بن الخطاب عن الربيع بن زياد انه وفد على عمر-٢

الم�ؤمنين ان أح�ق  أمي�را ي�:عا من طعام غليظ يأكله فق�ال ل�ه فشكا عمر وج
 &ن�ت ،وك�ان متكئ�ا وبي�ده وط�يالناس بمطع�م طي�ب ومل�بس ل�ين ومرك�ب 

أردت  م�ا:فضرب به رأس الربيع بن زي�اد وق�ال  جالسافأستويجريد نخل 
Nل بھذا ا�  ھ�ؤNءمقاربتي وان كنت &حب فيك خيرا إN أخبرت لمثلي ومث

أنف�ق علين�ا  إنما مثلنا كمثل قوم سافروا فدفعوا نفقتھم إلى رجل م�نھم فق�الوا
     .)٤(N: ،قالبشيءعليھم  فھل له أن يستأثر

                                                 
 ٣١ص/١السياسة الشرعيةج:نظر ي)١(
                                                                                ٣٧ص/١٠عمدة القارئ ج،٣٥٦ص/١٠صحيح البخاري ج: ينظر)٢(
                                                                                                         ٣١ص،السياسة الشرعية ٢٦٨ص/٢٨مجموع الفتاوى ج: ينظر)٣(
                                                                                  ٢٥٣٠ص/١تأريخ دمشق ج: ينظر)٤(
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بم�ال  �)(الم�ؤمنين عم�ر ب�ن الخط�ابروي انه حم�ل م�رة إل�ى أمي�ر  -٣ 
إن قوما أدوا ا&مانة في ھذا &مناء،فقال له بع�ض :عظيم من الخمس ،فقال 

دوا إلي�ك ا&مان�ة ول�و رتع�ت أنك أديت ا&مانة إلى هللا تع�الى ف�أ:ينالحاضر
  .)١(رتعوا

�ب -٤��ي طال��ن أب��ي ب��ؤمنين عل��ر الم��ض ، �) (وروي أن أمي��ه بع�إذا بلغ
�ول��ان يق��م ك��ه ظل��ك وN:نواب��وا خلق��رھم أن يظلم��م آم��ي ل��م إن��وا اللھ� يترك

  .)٢(حقك

�ر-٥��د وروي إن عم��ن عب��ز  ب��ه هللا(العزي��ال  )رحم��ر إن أو" :ق��ي ا&م�ل
نفق فيه جلب فأن نفق فيه الصدق والبر والع�دل وا&مان�ة جل�ب  كالسوق ما

�ور��ذب والفج��ه الك��ق في��ك ،وان نف��ه ذل��ة إلي��ذي والخيان��ك ،وال��ه ذل��ب إلي� جل
�ضع��ن حله،وي��ال م��ذ الم��ر أن يأخ��ي ا&م��ى ول��ن عل��ه م��ه وN يمنع��ي حق�ه ف

  .)٣("مستحقه

لى انه وج�ب عل�ى ا�م�ام آن تدل ع وا%ثار من الحديث دلةا&:وجه الدNلة 
يضع المال من حيث أم�ره هللا تع�الى فھ�و خليف�ة هللا عل�ى ا&رض ويعطي�ه 
�واه ��سب ھ��ى ح��ال عل��رف الم��ي  ص��ق ف��ه الح��يس ل��ذا فل��ستحقه ،وبھ��ن ي�لم

 م�ام ل�وNيج�وز  :وق�ال ا�م�ام. ويھدر أموال الم�سلمين لم�ن يح�ب ويري�د 
�نح�و  ة بينھم�ا أو م�ودة أوان يعطي أحدا ماN يستحقه لھ�وى نف�سه م�ن قراب

  .يعطيه &جل منفعة محرمة منه  ذلك ،أو
  

                                                               .ع������دم ج������واز من������ع ال������سلطان مم������ا وج������ب دفع������ه:الم������سألة الثاني������ة
فع�ه م�ن الحق�وق فليس للرعية أن يمنعوا السلطان مم�ا يج�ب د":قال ا�مام 

  .)٤("وان كان ظالما
                                                 

                                                                                                                                    ١٦٣ص/١المزني ج ،مختصر٢١٣ص/٤اNم ج: ذكره الشافعي عن بعض اھل العلم ،ينظر)١(
                                                                             ٢٦٨ص/٢٨مجموع الفتاوى ج: ينظر)٢(
    ٥٢السياسة الشرعية ص: ينظر)٣(
                                                                                                                                                                                                                    ٣٠ صالمصدر نفسه، )٤(
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  :والحجة في ھذا

 إس�رائيل كانت بن�و": قال)�(عنه ،عن النبيعن أبي ھريرة رضي هللا -١
N اء  تسوسھم أنبيائھم كلما ھلك نبي خلفه نبي وأنه�نبي بعدي وس�يكون خلف

�الوا��رون ق��ا ،:ويكث��اذا تأمرت��اNم��وھم  فق��م أعط��ا&ول ث��ة ا&ول ف��وا البيع�وف
�م��ترعاھم حقھ��ا اس��ائلھم عم��أن هللا س��سعود . )١(" ف��ن م��د هللا ب��ن عب� �)(ع

إنكم س�ترون بع�دي أث�رة أم�ورا تنكرونھ�ا ،ق�الوا " :)�(قال رسول هللا:قال
�ال��ول هللا ،ق��ا يارس��اذا تأمرن��م أد:فم��يھم حقھ��الوا وا إل��موأس��ي ، "هللا حقك�وف

  .)٢("واسألوا حقكم:"رواية

  

                                                                                      أن يق������ول م������ن أخ������ذ ش������يئا فھ������و ل������ه؟                م������املP: الم������سألة الثالث������ة
:                                                                                                    والحج�ة ف�ي ھ�ذا ،)٣("مام أن يقول من اخذ ش�يئا فھ�و ل�ه  ل�":قال ا�مام 

  .)٤(له من أخذ شيئا فھو:في غزوة بدر :" انه قال)�(روي عن النبي ام

�ة��ه الدNل��ه :وج��سدة رأى): �(ان��ى المف��ة عل��صلحة راجح��ك م��ال ، )٥( ذل�ق
  :  قال ا�مام من اخذ شيئا فھوله على قولينإذا قوله :ا�مام ابن حجر

م انه يصح شرطه لما روي انه ص�لى هللا علي�ه وس�لم ق�ال ذل�ك ي�و:احدھما 
���رب��ح، :در ،وا&خ��و ا&ص��ع وھ��كالمن��ه ذل��ه ووج��ت ل��در كان��ائم ب� أن غن

�ية ، ��صامت خاص��ن ال��ادة ب��ديث عب��ن ح��اكم م��د روى الح��ول هللا فق�ِأن رس َّ َ َُ َّ َ
َصلى هللا عليه وسلم ( َّ َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ َح�ين التق�ى الن�اس بب�در نف�ل ك�ل ام�رئ م�ا أص�اب،)ُ َ ْ َ ََ َْ ٍ ِ َّ ُ ََّّ َ ٍَ ْ ِ ُ َ َ ِ 

.                                                                                           )٦(ى ذلكوھناك أحاديث كثيرة تدل عل
                                                 

                                                                                                                                                                                                                                               ٤٢ص/١٩دة القارئ ج،عم٣٧٨ص/٩،صحيح مسلم ج٣٧٢ص/١١صحيح البخاري ج:  ينظر)١(
  ٦٨،ص١،فتح الباري ج١٧٧ص/٢٤ارئ ج،عمدة الق٤٤١ص/٢١صحيح البخاري ج: ينظر)٢(
 ٣٥السياسة الشرعية ص:ينظر )٣(
 ٥ص/١١،عون المعبودج٨٥ص/٦مجمع الزوائدج: ينظر)٤(
 ٣٥السياسة الشرعية ص:ينظر )٥(
 ابن حجر ل�مام/ير ،تلخيص الحب٣٩٧ص/٧المستدرك على الصحيحين للحاكم ج: ينظر)٦(

                                                                                                                                                                                                                   ١٠٣ص/٣العسق�ني ج
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ا ل�م يج�ز &ح�د أن وإذا ك�ان ا�م�ام يجم�ع الغن�ائم ويق�سمھ"  : قال ا�م�ام   
َّوم�ا ك�ان لنب�ي أن يغ�ل� ىــ�ـقول�ه تعال:والحج�ة ف�ي ھ�ذا  "يغل منھ�ا ش�يئا  ُ َ ْ َ ٍّ ِ َ ِ َ َ َ َ 

َوم�ن يغل�ل ي�أت بم�ا غ�ل ي�وم القيام�ة ث�م ت�وفى ك�لُّ نف�س م�ا ك�س َ َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِْ َ َُ َّ َ َُ َّ ِ ِ ُِ ُْ ْ َّ ْ ْ ْ ْ N م�َبت وھ ْ َُ َ ْ
ُيظلمون َ ْ ُ�) ١(      .                                                         

�تنتاج ��: اNس��ة وNاف��ول خيان��ع  ن الغل��ام الجم��رك ا�م��ة ،وإذا ت��وز النھب�تج
لقسمة وأذن في ا&خذ إذنا ج�ائزا فم�ن أخ�ذ ش�يئا ب�� ع�دوان ح�ل ل�ه بع�د وا

�ر ��ا غي��أذن أو أذن إذن��م ي��ا ل��و أذن ،وم��ى ا�ذن فھ��ادل عل��ل م��سه ،وك�تخمي
دل ي�صيبه م�ن الق�سمة متحري�ا بالع�  أن يأخ�ذ مق�دار م�ال�نسان جائز ،جاز

غل ي�وم  يغلل يأتي بما لذا فأنه لم يجز &حد أن يغل منھا شيئا ومنفي ذلك،
  . )٢(القيامة 

  

  ني المماطل عن دفع أموال الصدقة معاقبة الغ: ةرابعالمسألة ال

ذھب ا�م�ام اب�ن تيمي�ة إل�ى معاقب�ة ا�م�ام للغن�ي المماط�ل ع�ن أداء أم�وال 
الصدقة ،وھ�ذا م�ا ذھ�ب إلي�ه المالكي�ة ،وال�شافعية والحنابل�ة،وجمھور أھ�ل 

  :والحجة في ھذا. )٣(العلم 

 ف�إذا تب�ع ّمط�ل الغن�ي ظل�م"  ق�ال )�(، ع�ن النب�ي هللاعن جابر ب�ن عب�د-١
  .)٤(...وعن أبي ھريرة مثل ذلك، "أحدكم على ملئ فليتبع

ت�سويف الق�ادر الم�تمكن م�ن أداء ال�دين ح�ال  ومطل الغني ھ�و:وجه الدNلة
وفاء الدين وان كان مستحقه غنيا مطالبة رب الدين فھو حرام ،حيث يجب 

�ب ��ظ الطل��ى ،ولف��الفقير أول��أخيرف��ب ،فت��ديم الطل��ؤذن بتق��دم ي��ع ع� ا&داء م

                                                 
  ).١٦١(، اKيةمران  ال ع)١(
 ٣٥السياسة الشرعية ص: ينظر- )٢(
،مغن000ي ٢٦١ص/٣،اKم ج١٢٦ص/٤،المدون00ة الكب00رى ج٥٢٣ص/٥ب00دائع ال00صنائع ج: ينظ00ر)٣(

 ١٥٠ص/٢المحتاج ج
 ١٠٩ص/١٢،عمدة القارئج٢٣٤ص/٤مجمع الزوائد ج: ينظر)٤(
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يق�ال  Nإذ  طالب�ه إذاوقيل على الموس�ر ا&داء ف�ورا .   )١(الطلب ليس بظلم
  .               )٢( إN إذا طالبه فدافعه ،مطله

ي الواج�د ظل�م ل� " :ق�ال)�(بي�ه ع�ن النب�يعن عمرو ب�ن ال�شريد ع�ن أ-٢ 
  . )٣(رواه الحاكم والبيھقي"يحل عرضه وعقوبته 

  .  )٤(وبة والتعزيراللي ھو المطل والظالم يستحق العق:وجه الدNلة

  

إن كل من فعل محرم�ا وت�رك ": خ�صة المسألة ما قاله ا�مام :اNستنتاج 
واجبا أستحق العقوب�ة ف�إذا ل�م تك�ن مق�درة بال�شرع ك�ان تعزي�را يجتھ�د في�ه 

�ب با��ر عوق��أن أص��الحبس ف��ل ب��ي المماط��ب الغن��ر فيعاق��ي ا&م��ضرب ول�ل
�ك ��حاب مال��ن أص��اء م��ك الفقھ��ى ذل��ص عل��د ن��ب ،وق��ؤدي الواج��ى ي�حت

  .           )٥( "مد وغيرھم وN اعلم فيھم خ�فاوالشافعي واح

  

  :واجبات ا�مام في الحدود والحقوقحقوق و: المطلب الثاني

هللا  ح�دود (:ا&ول:لقد قسم ا�مام ابن تيمية الحدود والحقوق إلى ق�سمين    
أي (الق�سم  وھ�ذا . )والحق�وق الت�ي &دم�ي مع�ين الحدود (:انيوالث)وحقوقه

 م�ن قب�ل ش�خصس�لب ح�ق أي  وإذا عل�ى غي�ره ا�ن�سانحق�وق  ھو)الثاني
  كان من الواجب على ا&مام الحكم في كتاب هللا بين الن�اس ف�ي ال�دماءآخر

م�ن  ك�ان علي�ه كثي�ر م�ا هللا ب�ه ومح�و بالق�سط ال�ذي ام�ر وا&موال وغيرھا
 ليصلح بالع�دل كم�ا أم�ر مصلح بينھما فأصلح وإذاكم الجاھلية الناس من ح

  .هللا تعالى

                                                 
 ٥٢٣ص/٥الفيض القدير ج: ينظر)١(
 ١٥٠ص/٢مغني المحتاج ج: ينظر)٢(
 ٣٥ص/٣تلخيص الحبير ج: ينظر)٣(
 ٤٢السياسة الشرعية ص: ينظر)٤(
 .١٤٨، ص ٦٣المصدر نفسه، ص )٥(
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�سم ا&ول��ا الق��ه ( : ام��دود هللا وحقوق��ا  ):ح��ا &نھ��ن أكبرھ��وق م��ذه الحق�وھ
قطاع الطرق،والسراق ،والزنا ،والحكم  حد(:ليست لقوم معين ومن أمثلتھا

�ف��سلطانية ،والوق��ور ال��ي ا&م��اياف��سم ، )  ،والوص��د ق��اما�وق��ور م� ا&م
        .)١(  في ھذه الحقوق تحت عدة مسائلالواجبة ل�مام

                      

                                                              .شھادة إقامته من غير دعوى وX:ولىسألة ا.لما
  البح�ث عن�ه وأقامت�ه م�ن غي�ر دع�وى أحدبه،وك�ذلكم�ام�اوجب على      

  اب�ن تيمي�ة،وھوم�اما�ير دعوى أحدبه،وھو ماذھب إلي�ه الشھادة فيه من غ
  :والحجة في ھذا. اذھب إليه جمھورا ھل العلمم

                                                                                                                                                  
ِالشھادة على حقوق هللا عز وجل مقبولة من غير دعوى أحد ، كالشھادة -١ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ََّ ََّ ٍ َ َ َْ ِْ ْ َ ٌ َ َ ُُ ُْ َ َّ َّ َّ ِ ُ

ِعلى إعتاق ا�نسان أمت�ه وتطليق�ه امرأت�ه ، وال�شھادة عل�ى أس�باب الح�دود ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُْ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ََ َ ََّ َْ ََ َ َ َْ َ ِ ِ ْ ِ ْ 
ِالخالصة * عز وجل من الزنا وال�شرب وال�سُّكر، ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ ََّ َِّ ْ َّ َ ََ َّ  ول�و ش�ھد ال�شھود عل�ى ْ

إن القاضي يقبل، Nن الوقف حكمه التصدق : الوقف، من غير دعوى قالوا
  . )٢(بالغلة، وھو حق هللا تعالى، وفي حقوق هللا تعالى N يشترط الدعوى

حك�ى . الن�سب، وفي�ه خ��ف،:  ومنھ�ا الحدود غي�ر ح�د الق�ذف وال�سرقة-٢
:  يت�ضمن حرم�ات كلھ�ا * تع�الى&ن�ه صاحب المحيط القبول غي�ر دع�وى

  .    )٢(حرمة الفرج، وحرمة ا&مومة وا&بوة 

                                  

  .إقامة الحد على الشريف والوضيع:المسألة الثانية

�ب   ��ن الواج��يعم��شريف والوض��ى ال��د عل��ة الح��واء. أقام��ى س��ر  عل��ن غي�م
  :   والحجة في ذلك تمييز

                                                 
 . المصدر نفسه: ينظر)١(
                                                              ٣٧٦ص/٣تحفة الفقھاء ج : ينظر)٢(
                                                              ٤٨١ص  / ١حاشية رد المحتار ج  )٢(
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�الى-١������ه تع�������m���s��r��q��p��o��n��m��l���kقول
��_��~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t

b��a��`ch��g��f��e���d��i��m��l��k��j��
���nl )١(.  

��m��n��m��l���kروي عن مجاھ�د ف�ي قول�ه تع�الى :وجه الدNلة
����p��ol رالزنا والسرق" :قال�" ث والن�سلة وقتل الناس وأھ��ك الح

�ال��ه ق��ي هللا عن��ادة رض��ن قت��ن ": وع��ا م��ا هللا ،فأم��ة أنزلھ��دود أربع��ي ح�ھ
 من أصاب الدم وكف عن المال قتل أصاب الدم والمال جميعا صلب ،وأما

ط�ع وم�ن ل�م ي�صيب ش�يئا م�ن ھ�ذا وأما من أصاب الم�ال وك�ف ع�ن ال�دم ق
    .)٢(نفي

  

 في الق�در العلو وھو ا%باءويكون في  لمجدا والشريف من الشرف وھوـ ٢
�يع،وھو��سه الوض��ة وعك��ة والمكان��د والمنزل��دنو ض��ع أي ال��در الرف��ي الق� ف

  .)٣(والمنزلة 

                                         

أن :" )رض�ي هللا عنھ�ا(م الم�ؤمنين عائ�شة ع�ن ع�روة ب�ن الزبي�ر ع�ن أ-٣
�لى هللا ع��ول هللا ص��د رس��ي عھ��رقت ف��رأة س��تح ام��زوة الف��ي غ��لم ف��ه وس�لي

فلما كلمه أس�امة فيھ�ا :يتشفعونه ،قال عروة   أسامة بن زيدإلى ففزع قومھا
                                                 

)                                                                                                                        ٣٣ (، ا%ية سورة المائدة )١(
                                                                ١٥٨ص/٧،نيل ا,وطارج٥٤٦ص/٤تفسير الطبري ج:ينظر )٢(
 ٣٩٦ص٨ج/١٦٩ص٩لسان العرب ج: ينظر)٣(
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م�ن ح�دود  أتكلمن�ي ف�ي ح�د:تلون وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال
رس�ول هللا ،فلم�ا ك�ان الع�شي ق�ام رس�ول هللا  أس�تغفر ل�ي ي�ا:هللا ،قال أسامة

 ام�ا بع�د:أھل�ه ث�م ق�ال  ى عل�ى هللا بم�ا ھ�وصلى هللا عليه وسلم خطيب�ا ،ف�أثن
س�رق  وإذاسرق فيھم ال�شريف ترك�وه  إذا ھلك الناس قبلكم أنھم كانوا فإنما

أن فاطم�ة بن�ت  فيھم الضعيف أقاموا عليه الحد وال�ذي نف�س محم�د بي�ده ل�و
محمد سرقت لقطع�ت ي�دھا ،ث�م أم�ر رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم بتل�ك 

فكان�ت :ن توبتھا بع�د ذل�ك وتزوجت،قال�ت عائ�شة المرأة فقطعت يدھا فحس
  .   )١(" )�( رسول هللاىإلذلك فأرفع حاجتھا  تأتي بعد

                                                                                                                             
ش�رف بي�ت ك�ان ف�ي ق�ريش بطن�ان فأن أفي ھذه القصة عبرة  :وجه الدNلة

من�اف فلم�ا وج�ب عل�ى ھ�ذه القط�ع الت�ي ھ�ي جح�ود  عب�د بنو مخزوم وبنو
سرقة أخ�رى غيرھ�ا عل�ى ق�ول آخ�رين  العارية على قول بعض العلماء أو

،وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت وشفع فيھا ح�ب رس�ول هللا ص�لى 
لي�ه وس�لم ف�أنكر علي�ه هللا عليه وسلم أسامة ،غضب رسول هللا ص�لى هللا ع

دخوله فيما حرمه هللا وھو الشفاعة في الحدود،ثم ضرب المثل بسيدة نساء 
  .  )٢(هللا تعالى من ذلك برأھا العالمين وقد

  

  :شفاعة عدم تعطيل الحدود بھدية أو:المسألة الثالثة

   Nام تعطيل الحد بشفاعة أو يجوز و� وم�ن عطل�ه وھ�و" :ھدي�ة وق�ال ا�م
امته عليه لعنة هللا والم�ئكة والن�اس أجمع�ين وN يقب�ل هللا من�ه على أق قادر

 والحج�ة ف�ي .)٣("قل�ي�  ھ�و مم�ن أش�ترى بآي�ات هللا ثمن�اصرفا وN ع�دN و
  :ھذا

                                                 
 ١٥٦٦ص/٤صحيح البخاري ج:  ينظر)١(
                                                                                                            ٦٦السياسة الشرعية ص: ينظر )٢(
 .٦٤، صالمصدر نفسه )٣(
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فخ�رج )رض�ي هللا عن�ه(جلسنا لعبد هللا ب�ن عم�ر:عن يحيى بن راشد قال-١
�ال��ا فق��ول هللا:إلين��معت رس��ول )�(س��د":يق��فاعته دون ح��ت ش��ن حال��ن  م�م

هللا ومن خاصم في باطل وھو يعلم�ه ل�م ي�زل ف�ي س�خط  ضاد حدود هللا فقد
�ا��ؤمن م��ي م��ال ف��ن ق��ه ،وم��زع عن��ى ين��ة  هللا حت��كنه هللا ردغ��ه أس��يس في�ل

ردھ�ة  حتى يخرج مما قال، وقيل يارس�ول هللا م�ا)أي الوحل الشديد(الخبال
                                                                                .)١()اه أبي داود و الحاكم وصححهرو،"عصارة أھل النار:الخبال ،قال

                                  

  

	      	    	                       
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       

                                                 
   ٤٢٤ص٤ج/،المستدرك على الصحيحين٣٢٩ص/٢سنن أبي داودج:ينظر )١(
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  :الخاتمة

  ....بعدالحمد * رب العالمين والص�ة والس�م على النبي ا&مي ا&مين و  

ا�مام في اNصط�ح الشرعي ھوا لذي يكون ل�ه الرياس�ة العام�ة ف�ي ال�دين وال�دنيا ،وھ�ذا اللف�ظ  )١
أجمع�ت  يستعمل لفظ ا�مام وق�د ما أعم من غيره من ا&لفاظ المرادفة لذا فأن ا&مام ابن تيمية كثيرا

قي�ام لل�دين   ال�دين وNا&مة على أن ا�مامة فرض واجب إلى قيام الساعة ،وھي من أعظم واجبات
  .اNبھا وN تتم مصالح ا&مة اNبھم الع� وذلك لحاجة بعضھم بعضا

  

  .ذھب ا&مام  إلى كراھية تولية ا�مامة لمن سعى في طلبھا وھو ماذھب إليه جمھور أھل العلم)٢

  

�ث )٣��سبب ،حي��زوال ال��زول ب��شرط ي��ذا ال��ن ھ��يا ولك��ون قرش��ة أن يك��ولى ا�مام��ن يت��روط م��ن ش�م
ومن شروط ا�مام�ة .اع دولة ا�س�م وتعدد ا&مصار والوNيات منعت من استمرار ھذا الشرطاتس

  .العدالة   ، حيث وجب أن يكون ا�مام عادN، مع صحة إمامة الفاسق

  

 وان .ل�مامة ركن�ين أساس�يين وھ�ي الق�وة وا&مان�ة Nب�د توفرھ�ا ف�ي م�ن يت�ولى أم�ور الم�سلمين)٤
أن ا�م�ام ا&كب�راذا ك�ان خلق�ه :ذك�ره ا�م�ام اب�ن تيمي�ة ق�ائ�  ى أساس م�االمزاوجة بينھما يكون عل

كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يميل خل�ق وإذا يميل إلى اللين فينبغي خلقه ان يميل إلى الشدة ،
  .نائبه إلى اللين لتعديل ا&مر

  

هللا عل�ى ا&رض ويعطي�ه وجب على ا�مام آن يضع المال من حي�ث أم�ره هللا تع�الى فھ�و خليف�ة )٥
لمن يستحقه ،وبھذا فليس له الحق في  صرف المال على حسب ھواه ويھ�در أم�وال الم�سلمين لم�ن 

  .  يحب ويريد 

ذھب ا�مام إلى انه  كل من فعل محرما وترك واجبا أستحق العقوبة فإذا لم تكن مقدرة بال�شرع  )٦
اطل بالحبس فأن أص�ر عوق�ب بال�ضرب حت�ى كان تعزيرا يجتھد فيه ولي ا&مر فيعاقب الغني المم

  .يؤدي الواجب

  

حدود هللا وحقوقه وھذه الحقوق من أكبرھ�ا &نھ�ا لي�ست لق�وم مع�ين :الحدود قسمان والقسم ا&ول)٧
)  ال�سلطانية ولوق�ف والوص�ايا وال�سراق والزن�ا،والحكم ف�ي ا&م�ور قطاع الط�رق، حد(ومن أمثلتھا

N ادر وھو)أي الحدود(ومن عطله :ھدية ،وقال الحد بشفاعة أوتعطيل  يجوز ذھب ا�مام إلى انه� ق
على أقامته فعليه لعن�ة هللا والم�ئك�ة والن�اس أجمع�ين وN يقب�ل هللا من�ه ص�رفا وN ع�دN وھ�و مم�ن 

 وأس�أل هللا الق�دير أن يك�ون ف�ي ھ�ذا البح�ث المتواض�ع نفع�ا  يكتب�ه ف�ي ،أشترى بآيات هللا ثمنا قل�ي�
  .. ..... لي زNتي وھو ولي التوفيق  بھا عني سيئاتي ويغفرميزان حسناتي ويدفع

  

  .وآخر دعوانا أن الحمد * رب العالمين                                                                    
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  :والمراجع  المصادر

  القران الكريم بعد-١

�سلطانية  .١��ام ال��د/ا&حك��ن محم��ي ب��سن عل��و الح��ي اب��ام القاض��اوردي ل�م��ب  الم��ن حبي� ب
 .بيروت –ط  دار الفكر / البصري 

وكالة المطبوع0ات والبح0ث العلم0ي / ا,ولى/ توفيق بن عبد العزيز السديري / والدستوراSسRم .٢
 ھـ١٤٢٥/ وزارة الشئون اSسRمية وا,وقاف والدعوة واSرشاد

الطبع�ة /بي�روت –ة دارالكتب العلمي/لعبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي /ا&شباه والنظائر  .٣
 .ـھ١٤٠٣ لسنة ا&ولى

�ي  .٤��ه الحنف��ي الفق��ائر ف��باه والنظ��و/ا&ش��ي اب��ي  للقاض��صاري الثقف��ف ا&ن��ب /يوس�دارالكت
 .بيروت–العلمية 

�ابة .٥��صحابة ا�ص��ز ال��ي تميي��د/ ف��سق�ني  &حم��ضل الع��و الف��ر اب��ن حج��ي ب��ن عل��ق /ب�تحقي
 .ـھ١٤٢١لسنة – ١ط/بيروت –دارالجيل /علي البجاوي  محمد

 بيروت -دارالفكر/للشيخ شرف الدين موسى البجاوي /قناعا� .٦

�اع .٧���د/ا�قن���شربيني محم���ب ال���ات /الخطي���وث والدراس���ب البح���ر  دار/مكت���روت/الفك��-بي

 .ـھ١٣٩٣لسنة-٢ط/لبنان

 .بيروت–دارالقلم / ا&نصاف في معرفة الراجح مع الخ�ف  .٨

 .ـھ١٣٩٣سنة ل– ٢ط/ بيروت -دار المعرفة/ل�مام محمد بن ادريس الشافعي /ا&م  .٩

 .الطالع البدر .١٠

�صنائع  .١١��دائع ال��اني /ب��دين الكاس���ء ال��ي/ع��اب العرب��روت -دارالكت��ة /بي��ة الثاني�–الطبع

 .م١٩٨٢لسنة

�د .١٢��دائع الفوائ��د/ب��ي  محم��وب الزرع��ربن أي��ي بك��ن اب��د/ب��شام عب��ز ت ھ��د-العزي��ادل عب� ع
 .م١٩٩٦ط سنة/مكة المكرمة –مصطفى الباز  مكتبة نزار/الحميد

 .بيروت –دار الفكر /للحسيني /واھر القاموس تاج العروس من ج .١٣

بي�روت –الكت�ب العلمي�ة  دار)/اب�وجعفر(ب�ن جريرالطب�ري  لمحم�د/تأريخ ا&مم والمل�وك  .١٤
 .ـھ١٤٠٧لسنة /

�شق .١٥���ة دم���أريخ مدين���روف /ت���ة هللا المع���ن ھب���سن اب���ن الح���ي ب���افظ عل���ام الح���ابنل�م�� ب
 .روتبي-للطباعة والنشر الفكر دار/تحقيق عبدهللا شميري /عساكر

 .بيروت–دارالكتب العلمية /عبدالرحيم المباركفوري لمحمد/تحفة ا&حوذي  .١٦

–دارالكت�اب العرب�ي /ت اب�راھيم ا&بي�اري /علي بن محمدبن علي الجرج�اني/التعريفات  .١٧

 .ـ ھ١٤٠٥لسنة /بيروت 

مؤس�سة الرس�الة /حسين ھيتو ت محمد)/ابومحمد(عبدالرحيم بن الحسن ا&سنوي /التمھيد .١٨
 .ـھ١٤٠٠لسنة ١ط/بيروت –
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عالم الكتب /ت عمادالدين احمد/ابراھيم بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي /التنبيه والرد .١٩
 .بيروت –

ت /الح�سني ال�صنعاني ب�ن أس�ماعيل ا&مي�ر محم�د/لمعاني تنقيح ا&نظ�ار توضيح ا&فكار .٢٠
 .المدينة المنورة–المكتبة السلفية /محي الدين عبدالحميد محمد

ت احمدعبدالحليم /&بي عبدهللا محمدبن احمد بن أبي بكرالقرطبي /أن الجامع &حكام القر .٢١
 .ـھ١٣٧٢لسنة /القاھرة –دارالشعب /البردوني

�ي  .٢٢��ية البجيرم��دالبجيرمي /حاش��ربن محم��ن عم��سليمان ب���مية /ل��ة ا&س��ر/المكتب��ار بك�-دي

 .تركيا

 .حاشية رد المحتار .٢٣

 م١٩٨٧لسنة/وت بير–دارالجيل /محمدبن علي الشوكاني /الدراري المضيئة  .٢٤

�رد .٢٥���وافر  ال���شقي /ال���رالدين الدم���ربن ناص���ي بك���دبن اب���اويش/محم���ب /ت زھيرش��المكت
 .ـھ١٣٩٣ لسنة١ط/بيروت –اNس�مي 

 .ـھ١٤٢١ لسنة١ط/عمان –المكتب اNس�مي /محمدناصرالدين ا&لباني /الرد المفحم  .٢٦

�اد .٢٧���اد زاد المع���ر العب���دي خي���ي ھ���ي /ف���وب الزرع���ربن اي���ي بك���دبن اب���عيب /محم��ت ش
 .الكويت–مكتبة المنار اNس�مية –مؤسسة الرسالة /عبدالقادرا&رناؤوط-&رناؤوطا

مكتب�ة /يوس�ف القرض�اوي . د /السياسة الشرعية في ضوءنصوص ال�شريعة ومقاص�دھا  .٢٨
 .القاھرة-وھبة

ت محمدمحي الدين عبد /سليمان بن اNشعب ابي داود السجستاني اNزدي /سنن أبي داود .٢٩
 .وتبير-دار الفكر/الحميد

�رى  .٣٠���ي الكب���نن البيھق���وبكر/س���ي اب���ن عل���سين ب���دبن الح���ي  احم���د /البيھق���د عب��ت محم
 .م١٩٩٤لسنة/مكة المكرمة –دار الباز /القادرعطا

–دارالع�صيمي /عبدهللا بن عبد العزيز سعد.ت د/سعيدبن منصور/سنن سعيد بن منصور .٣١

 .ـھ١٤١٤لسنة١ط/الرياض

 .بيروت–دارالفكر /عليش  دت محم/احمد الدرديري ابوالبركات / الشرح الكبير .٣٢

 .ا�يراداتشرح منتھى - .٣٣

دار احي�اء الت�راث /يحي�ى ب�ن ش�رف الن�ووي  ابوزكري�ا/شرح النووي على صحيح مسلم  .٣٤
 .٢بيروت ط–العربي 

دار اب�ن /ت م�صطفى دي�ب البغ�ا/محمدبن اسماعيل ابوعبدهللا البخاري /صحيح البخاري  .٣٥
 .بيروت-اليمامة–كثير 

�سلم  .٣٦���حيح م���ن الح/ ص���سلم ب���سابوري م���شيري الني���سين الق���اج ابوالح���دفؤاد /ج��ت محم
 .بيروت-دار احياء التراث/عبدالباقي 

دار احي�اء الت�راث /محمد بن سعيد بن منيع ابوعبدهللا البصري الزھ�ري/الطبقات الكبرى  .٣٧
 .بيروت–
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�ة .٣٨��رق الحكيم��شقي /الط��ي الدم��ر الزرع��ي بك��دبن اب��ازي /محم��دجميل غ��ة /ت محم�مطبع
 .القاھرة–المدني 

 .بيروت–دارالعلم /للع�مة بدرالدين العيني / القاري شرح صحيح البخاري عمدة .٣٩

بي�روت –دارالكت�ب العلمي�ة /محم�د ش�مس الح�ق العظ�يم ا&ب�ادي ابوالطي�ب/عون المعب�ود .٤٠
 .ـھ١٤١٥ لسنة ٢ط/

–دارالمعرف�ة /ت ح�سين محم�د مخل�وف /احمدبن عبد الحل�يم ب�ن تيمي�ة /الفتاوى الكبرى  .٤١

 .ـھ١٣٨٦لسنة/بيروت

ت /احم�دبن عل�ي ب�ن حج�ر اب�و الف�ضل الع�سق�ني /الب�اري ش�رح ص�حيح البخ�اري فتح  .٤٢
 .ـھ١٣٧٩لسنة/بيروت –دارالمعرفة /محي الدين الخطيب–فؤادعبد الباقي  محمد

 .بيروت-دارالفكر/محمدبن علي الشوكاني /فتح القدير  .٤٣

 .بيروت–دار الكتب العلمية /الفتح المبين  .٤٤

دارالكت�ب / ال�دين محم�دبن عب�دالرحمن ال�سخاوي ش�مس/فتح المغيث شرح الفية الحديث  .٤٥
 .ھـ١٤٠٣لسنة١ط/بيروت –العلمية 

�ل  .٤٦��ل واNھ�واء والنح��ي المل��اھري /الف�صل ف��زم الظ��عيد ب�ن ح��دبن س��ي ب�ن احم��ة /عل�مكتب
 .القاھرة–الخانجي 

 .ـھ١٣٥٦لسنة ١ط/مصر –المكتبة التجارية الكبرى /عبدالرؤوف المناوي/فيض القدير  .٤٧

 .بيروت –دار  الفكر /مد بن يعقوب الفيروزأبادي مح/القاموس المحيط  .٤٨

–دارالكتب العلمي�ة /ابي محمدعز الدين بن عبد الس�م /قواعد ا&حكام في مصالح ا&نام  .٤٩

 .بيروت 

 .بيروت-دار الكتب العلمية/&بن جزي/القوانين الفقھيه  .٥٠

�ة  .٥١��ابن تيمي��ائل وفتاوٮ��ب ورس��ي/كت��ة الحران��ن تيمي��يم ب��د الحل��دبن عب��دالر/احم�حمن عب
 .مكتبةابن تيمية /محمدقاسم العاصي

�ال  .٥٢��وال واNفع��نن اNق��ي س��ال ف��دي /كنزالعم��ي الھن��دين المتق��سام ال��ن ح��ي ب��سة /عل�مؤس
 .م١٩٨٩لسنة/بيروت–الرسالة 

�دع  .٥٣��ي /المب��ح الحنبل��ن مفل��دهللا ب��ن عب��د ب��ن محم��راھيم ب���مية /اب��ب اNس��روت –دارالكت�بي
 .ـھ١٤٠٠لسنة /

 .ـھ١٤٠٦لسنة /بيروت –دارالمعرفة /خسي محمدبن ابي سھل السر/المبسوط .٥٤

 .ـھ١٤٠٧سنة/القاھرة -دارالريان/علي بن ابي بكر الھيثمي /مجمع الزوائد .٥٥

 .مية الحرانياحمد بن عبدالحليم ابن تي/مجموع الفتاوي .٥٦

–مكتب�ة ناش�رون /ت محمودخ�اطر/محمدبن ابي بكربن عب�دالقادرالرازي/مختارالصحاح .٥٧

 .م١٩٩٥لسنة/لبنان

 .بيروت–دارالكتب /ل�مام مالك بن انس /ى المدونة الكبر .٥٨
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�صحيحين .٥٩���ى ال���ستدرك عل���د/الم���سابوري محم���اكم الني���دهللا  للح���/ابوعب���صطفى ق تحقي��م
 .ـھ١٤٣٠-١ط/  لبنان -بيروت-دارالكتب العلمية/عبدالقادرعطا 

 .ـ ھ١٤٠١تأليف أبي الفضل السيد أبو المعاطي النوري المتوفى / المسند الجامع .٦٠

�يبة .٦١��ي ش��ن اب��صنف اب��وبكر/م��وفي اب��يبة الك��ي ش��دبن اب��ن محم��دهللا ب��اد/عب��ف  ت عم�يوس
 .١الرياض ط-مكتبة الرشيد/الحوت

�دالرزاق  .٦٢����صنف عب����وبكر/م����صناتي اب����ام ال����ن ھم����دالرزاق ب����رحمن /عب����ب ال���ت حبي
 .ـھ١٤٠٣ لسنة ١ط/بيروت –دارالمكتب اNس�مي /ا&عظمي

 .بيروت –دارالفكر /عبدهللا بن احمدبن قدامة المقدسي /المغني  .٦٣

�ة  .٦٤��سنة النبوي��اج ال��ة/منھ��ن تيمي��دالحليم ب��دبن عب��الم /احم��ة /ت محمدرشادس��سة قرطب�مؤس
 .ـھ١٤٠٦لسنة/

 .بيروت-دارالفكر)/ابواسحق(ابراھيم بن يوسف الشيرازي /المھذب  .٦٥

 .الكويت–وزارة ا&وقاف والشؤون ا&س�مية /الموسوعة الفقھية  .٦٦

�ستعين  .٦٧��اك ن��د واي��اك نعب��ازل اي��ين من��سالكين ب��دارج ال��د/م��وب محم��ربن اي��ي بك��ن اب�  ب
 .م ١٩٧٣لسنة٢ط/بيروت –دارالكتاب العربي /الفقي حامد ت محمد/الزرعي 

يوس�ف  ت محم�د/عب�دهللا ب�ن يوس�ف الزيلع�ي /نصب الراية ف�ي تخ�ريج احادي�ث الھداي�ة  .٦٨
 .ـھ١٣٥٧لسنة /القاھرة-دارالحديث/البنوري 

-الكت�ب العلمي�ة ر دا/ي ب�ن عل�ي ال�شوكان محم�د/م�ن ا حادي�ث س�يد اNخي�ار نيل اNوط�ار .٦٩
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                                                                                     Search Summary: 

     The research is marked by (the provisions of the Imamate in the book 

of Islamic politics to repair the sponsor and the parish) issues multiple 

related conditions of the shepherd who things the parish, and the search is 

divided into Introduction and three sections, in the boot summarized the 

search for the biography of the author of the book, In First research in 

which I explored the provisions of the Imamate and legitimacy in the 

second section did you enter the terms and conditions of staff of the 

Imamate in the third section stating the rights and duties of the Imam and 

the Imam in the term legitimate is that which comes to him preside public 

religion and the world, which is due to the Hour will not forward the port's 

governing matters of religion and state is a column marquee the State nor 

the State Alabh In support of what was said by Imam Ibn Taymiyah (must 

know the state of things the people of the great duties of religion, but 

religion does not only by the children of Adam are not interest him, but 

meeting the need of Bazhm to some .. 

And hates his Imamate is sought in the request, and required to assume the 

Imamate to be from Quraysh, but this condition is removed the demise of 

reason, where the breadth of the board of the Islamic and the multiplicity 

of regions and States prevented the continuation of this condition and 

conditions of Imamate justice. And in front of him pillars two basic power 

and honesty, where must be provided by those who take things Muslims, 

and shall forward that it is just with the health in front of a womanizer, and 

forward that puts money in terms of his command of God he is the caliph 

of God on earth and gives it to those who deserve and that he does not 

have to spend money according to his desires and wasting the money of 

Muslims who likes and whenever he wants, and in front of punish the rich 

procrastinator how he likes to pay Maalih of money or edema, and to 

forward that assesses the limits of God does not tolerate it for any reason, 

as well as it may be disabling extent of the limits of God through the 

intercession of another man, or accept a gift and these issues fall under 

what we have researched them, and God bless                                            

  


