الإمارة يف منظور ال�سنة النبوية
درا�سة حديثية مو�ضوعية

حممود دهام نايف العيساوي
تدرييس يف اجلامعة العراقية
كلية الرتبية – بنات -

حممود دهام نايف العيساوي

املقدمة
ّ
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ

باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهلل

فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال
إله إال اهلل وحده ال رشيك له  .واشهد ان حممدا عبده

ورسوله.
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اما بعد:

َفإِن اهلل ُس ْب َحا َن ُه ببليغ حكمته َوعدل َق َضائِ ِه

جعل النَّاس أصنافا خُ ْمتَلفني وأطوارا متباينني ليكونوا

باالختالف مؤتلفني وبالتباين متفقني واختص ِم ْن ُهم
الرعية
َراعيا أوجب َع َل ْي ِه حراسة َرعيته َوأوجب عىل ّ
فخصه اهلل باسرتعاء خلقه واستودعه
اعته
صدق َط َ
ّ

حفاظ َحقه.

اعته نتمسك بعصم مْ ُال َوالاَ ة ونمت
َو َج َعلنَا أهل َط َ

الرعية من َك َ
ان حلق
بإخالص املصافاة وأخلص ّ

((( سورة آل عمران :االية ()102

الرعية مذكرا؛ وبحق ُس ْل َطانه معرتفا؛ َوقد َد َعاين اىل
ّ
الكتابة يف هذا العنوان تكالب الناس عىل حب االمارة
واالفتتان هبا وكثريا ما يكون االقتتال عليها؛

وملا رأيت من عزوف اصحاب اخلري  -فيام

يبدو لنا – وال نزكي احدا عىل اهلل؛ عن االبتعاد عنها
متعللني بفساد طالبيها؛ وما يف ذلك من اخلطر العظيم

عىل البالد والعباد؛ مما جعل من يتصدر للناس ليس
اه ً
ال؛ اال من رحم اهلل ؛ فال يراعي فيهم حق ًا وال ينرص

مظلوم ًا؛ وال يكف ظامل؛ وال خيفى عىل كل ذي لب
ما يف ذلك من الفهم السقيم؛ فانه ان ترك املصلحون
امليدان فقد حل مكاهنم من ليس اه ً
ال وما يرتتب عىل

ذلك من املفاسد العظيمة.

لذا اردت ان اضع للقارئ الكريم ما َّ
دل عليه

الرشع احلنيف ،من فضل اإلمارة ،ملن عمل هبا ،إال

أهنا أمانة ومسؤولية ،وهذه املسؤولية واألمانة شاملة
ٍّ
اخلاصة ،كام يف احلديث عن
لكل من اإلمارة العا ّمة أو
ّ
عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام :أنه سمع رسول اهلل

ﷺ يقول ( :كلكم راع ومسؤول عن رعيته فاإلمام
راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل يف أهله راع وهو
مسؤول عن رعيته واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي

مسؤولة عن رعيتها واخلادم يف مال سيده راع وهو
مسؤول عن رعيته) .قال فسمعت هؤالء من رسول

اهلل ﷺ وأحسب النبي ﷺ قال( :والرجل يف مال
أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم

((( سورة النساء :االية ()1

((( سورة األحزاب :االية ()70
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البحوث املحكمة

اإلمارة يف منظور السنة النبوية
مسؤول عن رعيته)

()1

هذه كلها أمانات تلزم من اسرتعيها أداء النصيحة

فيها هلل ،وملن اسرتعاه عليها ،ولكل واحد منهم أن

يأخذ مما اسرتعى أمره ما حيتاج إليه باملعروف

()2

وملا كان قصد الشارع يف ترشيعه األحكام حتقيق

املصالح للعباد يف الدارين ،فالبد من إما ٍم ييل أمور
املسلمني العامة أو اخلاصة ،ويقوم بأمر اهلل فيهم.

ولذلك كله فقد جاءت خطة البحث بعد هذه

املقدمة يف ثالثة مباحث وخامتة:

املبحث االول :االحاديث واالثار الواردة يف

فضل االمارة او ذمها
وحتته مطلبان:

املطلب االول :االثار الواردة يف فضل االمارة.

فحسبي اين حاولت الوصول اىل احلق ،وبذلت ما

بوسعي من جهد ،واهلل اسال ان يكون خالص ًا لوجهه
الكريم وصل اللهم عىل سيدنا حممد وعىل اله وصحبه

وسلم.

املبحث االول
االحاديث واالثار الواردة يف
ف�ضل االمارة او ذمها
وحتته مطلبان:

املطلب االول
االثار الواردة يف ف�ضل االمارة

ان فضائل اإلمارة كثرية ،ولكن ذلك برشط

املطلب الثاين :االثار الواردة يف ذم االمارة

ان يقوم هبا عىل الوجه املطلوب ،وذلك باختاذها

وقد جاء املبحث الثاين بعنوان :رفع االشكال عن

«الواجب اختاذ اإلمارة دين ًا وقرب ًة يتقرب هبا إىل اهلل،

اما املبحث الثالث فقد ّبينت فيه :املنهج النبوي

القربات ،وإنام يفسد فيها حال كث ٍ
ري من الناس؛ البتغاء

ومواقف السلف منها.

االحاديث املتعارضة يف طلب االمارة.
يف اختيار االمراء

قرب ًة يتقرب هبا إىل اهلل ،فقد قال ابن تيمية رمحه اهلل:
فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل
الرياسة أو املال هبا»

()3

واالحاديث الواردة يف فضل

واما اخلامتة :فقد تضمنت اهم النتائج التي

اإلمارة كثرية منها:

ويف اخلتام :فإنني ال ادعي لعميل الكامل والتامم،

ٌ
«سبعة يظ ّلهم اهلل يوم القيامة يف ظ ّله يوم ال ّ
ظل
قال:

توصلت اليها.

وانام قصدي إخراج البحث بالوجه الصحيح ،فان

((( صحيح البخاري ط ابن كثري ( )848 /2برقم 2278
((( رشح صحيح البخارى البن بطال (.)70 /7
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ُ
اك قد وفقت فله احلمد واملنة ،وان تكن االخرى؛

 .1عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن النبي ﷺ

ٌ
ورجل
وشاب نشأ يف عبادة اهلل،
إمام عادل،
ٌّ
إال ظ ّلهٌ ،
ٌ
ورجل قلبه مع ّل ٌق يف
ذكر اهلل يف خالء ففاضت عيناه،

((( السياسة الرشعية .217 /1

حممود دهام نايف العيساوي
ٌ
ورجل دعته امرأة ذات
املسجد ،ورجالن حتا ّبا يف اهلل،

ٌ
رجل آتاه
قال النبي -ﷺ« :-ال حسد إال يف اثنتني:

تصدّ ق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما صنعت

احلكمة فهو يقيض هبا ويعلمها»

ٍ
ٌ
ٍ
ورجل
ومجال إىل نفسها ،فقال :إين أخاف اهلل،
منصب

يمينه»(.)1

اهلل ما ً
ٌ
ورجل آتاه اهلل
ال فس َّلطه عىل هلكته يف احلق،
()5

قال ابن حجر“ :ويف احلديث الرتغيب يف والية

علق العز بن عبد السالم عىل هذا بقوله:
وقد َّ

القضاء ملن استجمع رشوطه ،وقوي عىل أعامل

ّ
وأجل
الطاعات ،فإن الوالة املقسطني أعظم أجر ًا

ّ
وكف يد الظامل،
ونرص املظلوم ،وأداء احلق ملستحقه،

«وأمجع املسلمون عىل أن الواليات من أفضل
قدر ًا من غريهم؛ لكثرة ما جيري عىل أيدهيم من إقامة
احلق ودرء الباطل ،فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة
فيدفع هبا مائة ألف مظلمة فام دوهنا ،أو جيلب هبا مائة

ألف مصلحة فام دوهنا ،فيا له من كال ٍم يسري وأج ٍر
كبري»(.)2

 .2عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهام -قال:

قال رسول اهلل -ﷺَّ :-
«إن املقسطني عند اهلل عىل
منابر من نور ،عن يمني الرمحن -عز وجل -وكلتا
يديه يمني ،الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما

ُو ّلوا»(. )3

قال النووي رمحه اهللَ :ف َم ْعنَا ُه َأ َّن َه َذا ا ْل َف ْض َل إِ َّنماَ

ار ٍة َأ ْو َق َض ٍ
اء َأ ْو
ُه َو مِلَ ْن َعدَ َل ِفيماَ َت َق َّلدَ ُه ِم ْن ِخلاَ َف ٍة َأ ْو إِ َم َ
يم َأ ْو َصدَ َق ٍة َأ ْو َو ْق ٍ
ف َو ِفيماَ َي ْلزَ ُم ُه
ِح ْس َب ٍة َأ ْو َن َظ ٍر َعلىَ َيتِ ٍ
ِم ْن ُح ُق ِ
وق َأ ْه ِل ِه َو ِع َيالِ ِه َو َن ْح ِو َذلِ َك َواللهَّ ُ َأ ْع َل ُم

احلق ،ووجد له أعوان ًا؛ ملا فيه من األمر باملعروف،

ّ
وكل ذلك من القربات،
واإلصالح بني الناس،
ولذلك تولاّ ه األنبياء ومن بعدهم من اخللفاء

الراشدين”(.)6
ّ

 .4عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل

ﷺ -قال يوم خيرب« :ألعطني هذه الراية رج ًال حيب
اهلل ورسوله ،يفتح اهلل عىل يديه .قال عمر بن اخلطاب:

ما أحببت اإلمارة إال يومئذ ،قال :فتساورت هلا

()7

رجاء أن أدعى هلا ،قال :فدعا رسول اهلل ﷺ عيل بن
أيب طالب ،فأعطاه إياها ،وقال :امش وال تلتفت حتى

يفتح اهلل عليك ،قال :فسار ٌّ
عيل شيئ ًا ،ثم وقف ومل
يلتفت ،فرصخ :يا رسول اهلل! عىل ماذا أقاتل الناس؟

قال :قاتلهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا

رسول اهلل ،فإذا فعلوا ذلك ،فقد منعوا منك دماءهم

()4

 .3عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال:

((( صحيح البخاري  ،39 /1برقم.73 :

((( صحيح البخاري  ،2496 /6برقم.6421 :

((( فتح الباري .121 /13
َ
ُ
ثم َراء َأي تطاولت لهَ اَ
((( فتساورت هلا :بِ ِّ
ثم َواو َّ
السني مْال ْهملة َّ
َولاَ ت ْلتَفت قيل ا ُمل َراد الن َّْهي َعن الاِ ْلتِ َفات َعن َي ِمينه وشامله عىل

((( رشح النووي عىل مسلم 212 /12

ينظر :رشح السيوطي عىل مسلم ()387 /5

((( قواعد األحكام يف مصالح األنام .254 /1
((( صحيح مسلم  ،1458 /3برقم.1827 :

َظاهره َوقيل ا ُمل َراد الحْ َ ث عىل الإْ ِ ْقدَ ام واملبادرة إِلىَ َذلِك الأْ َ مر..
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البحوث املحكمة

اإلمارة يف منظور السنة النبوية
وأمواهلم إال بحقها وحساهبم عىل اهلل»(.)1

نص حممد بن احلسن الشيباين عىل فضل
وقد ّ

اإلمارة ،فقال( :وهلذا كانت اإلمارة والسلطنة
بالعدل ،أفضل من التخيل للعبادة ،كام اختاره اخللفاء

أعم نفع ًا )(.)2
الراشدين؛ ألن ذلك ّ

املطلب الثاين
االثار الواردة يف ذم االمارة
ومواقف ال�سلف منها:

إىل عنقه حتى يطلقه احلق أو يوبقه»

()4

* عن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال« :ما من أمري

عرشة إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال ال يفكه إال
العدل أو يوبقه اجلور»

()5

* عن ِز َي ُاد ْب ُن ُن َع ْي ٍم الحْ َ ضرْ َ ِم ُّيَ ،ق َ
الَ :س ِم ْع ُت ِز َيا َد
ول اهللِ َصلىَّ ُ
الصدَ ائِ َّيَ ،ص ِ
ْب َن الحْ َ ا ِر ِ
اح َب َر ُس ِ
اهلل
ث ُّ
ول اهللِ َصلىَّ ُ
الَ :أ َت ْي ُت َر ُس َ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم يحُ َدِّ ُث َق َ
اهلل َع َل ْي ِه
َو َس َّل َمَ ،ف َبا َي ْعت ُُه َعلىَ الإْ ِ ْسلاَ ِمَ ،و َذ َك َر الحْ َ ِد َ
يث بِ ُطولِ ِه،
ول اهللِ َصلىَّ ُ
ال ِف ِ
َق َ
يهَ :فنَزَ َل َر ُس ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َم ْن ِزلاً ،

اش َق َ
* َع ْن ِر ْب ِع ِّى ْب ِن ِح َر ٍ
ْت إِلىَ ُح َذ ْي َف َة
ال :ان َْط َلق ُ

ون َع ِ
ام َل ُه ْم َو َي ُقو ُل َ
َف َأ َتا ُه َأ ْه ُل َذلِ َك مْالَ ْن ِز ِل َيشْ ُك َ
ونَ :أ َخ َذ َنا

ول اهللِ َصلىَّ ُ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
َخ َر َج إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َ
اهلل َع َل ْي ِه

َفا ْل َت َف َت ال َّنبِي َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إِلىَ َأ ْص َحابِ ِهَ ،و َأ َنا
ُّ
ِ ٍ ()6
ِفي ِه ْمَ ،ف َق َ
ار ِة لِ َر ُجلٍ ُم ْؤمن»
ال« :لاَ َخيرْ َ فيِ الإْ ِ َم َ

َّاس إِلىَ ُع ْثماَ َنَ ،ف َق َ
بِ مْالَدَ ائِ ِن َل َي يِ َ
الَ :يا ِر ْب ِع ُّيَ ،ما
ال َس َ
ار الن ُ
الُ :ق ْل ُتَ :ع ْن َأ ِّي َبالهِ ِ ْم َت ْس َأ ُل؟ َق َ
َف َع َل َق ْو ُم َك؟ َق َ
ال:
يم ْن
الر ُجلِ َ ،ف َس َّم ْي ُت ِر َجالاً ِف َ
َم ْن َخ َر َج ِم ْن ُه ْم إِلىَ َه َذا َّ
َو َس َّل َم َي ُق ُ
ار َة َل ِق َي
است ََذ َّل الإْ ِ َم َ
ولَ « :م ْن َف َ
ار َق الجْ َ ماَ َع َة َو ْ
()3
َ
اهلل َولاَ َو ْج َه َل ُه ِع ْندَ ُه»
* عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهلل ﷺ:

«ما من أمري عرشة إال جيء به يوم القيامة مغلولة يده

ان َب ْي َننَا َو َبينْ َ َق ْو ِم ِه فيِ الجْ َ ِ
ول اهللِ
اه ِل َّي ِةَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ش ٍء َك َ
بِ يَ ْ
َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ “ :أ َو َف َع َل َذلِ َك؟ “َ ،ف َقا ُلواَ :ن َع ْم،

* عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ من

((( مسند أمحد ط قرطبة ( 22810 )323 /5قال اهليثميَ :ر َوا ُه
اتَ ،وفيِ َب ْع ِض ِه ْم ِخلاَ ٌف ...ينظر:
َع ْبدُ اللهَّ ِ ْب ُن َأحمْ َدَ َ ،و ِر َجا ُلهُ ثِ َق ٌ
جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( )167 /7قال شعيب األرنؤوط:

صحيح لغريه

((( صحيح مسلم  ،1871 /4برقم.2405 :

((( الكسب :املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد
الشيباين (املتوىف189 :هـ) 48 /1

((( مسند أمحد ط الرسالة ( )319 /38برقم  23283قال عنه

الشيخ شعيب االرنؤوط :إسناده حسن ،كثري أبو النرض -وهو ابن
أيب كثري الكويف -روى عنه مجع ،وقال أبو حاتم :مستقيم احلديث،
ووثقه ابن حبان ،وضعفه ابن معني ،وباقي رجاله ثقات رجال

الشيخني.
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((( مسند أمحد ط قرطبة ( )431 /2برقم  9570قال الشيخ
شعيب األرنؤوط :إسناده قوي وينظر :السنن الكربى للبيهقي

( )164 /10برقم 20215

((( السنن الكربى للبيهقي ( )164 /10برقم  - 20217قال
يث ِز َي ِ
البوصرييَ :مدَ ُار إِ ْسن ِ
اد ْبنِ الحْ َ ا ِر ِ
َاد َح ِد ِ
الصدَ ائِ ِّي هَ َذا َعلىَ
ث ُّ
اد ْبنِ َأن َْع َم الأْ َ ْف ِر ِ
الرحمْ َ نِ ْب ُن ِز َّي ِ
يق ُّيَ ،و ُه َو َض ِع ٌ
يفَ ،ض َّع َفهُ يحَ ْ َيى
َع ْبدُ َّ
ْب ُن َس ِع ٍ
يد ا ْل َق َّط ُ
ان َو َأحمْ َدُ ْب ُن َح ْن َبلٍ َوا ْب ُن َم ِع ٍ
ني َوالترِّ ِْم ِذ ُّي َوالن ََّسائِ ُّي

َو َغيرْ ُ ُه ْم ...ينظر :إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة (/5

)27

حممود دهام نايف العيساوي
ويل القضاء أو جعل قاضيا بني الناس فقد ذبح بغري

سكني»(.)1

انَ ،ق َ
ان ْب ِن ِح َّط َ
* َع ْن ِع ْم َر َ
الَ :س ِم ْع ُت َعائِ َش َة،

َرضيِ َ ُ
اهلل َع ْن َهاَ ،و ُذ ِك َر ِع ْندَ َها ا ْل ُق َضاةَُ ،ف َقا َل ْتَ :س ِم ْع ُت
ول اهللِ َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق َ
َر ُس َ
ولُ « :ي ْؤ َتى بِا ْل َقاضيِ

َو َأنهَّ ُْم لمَ ْ َي ُلوا َع َملاً »

()4

* َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َم ْي ُم ٍ
ون ،فيِ ِق َّص ِة َم ْق َتلِ ُع َم َر ْب ِن

اب َرضيِ َ ُ
اهلل َع ْن ُه َق َ
الخْ َ َّط ِ
ال« :فدخلنا عليه وجاء الناس
فجعلوا يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبرش يا
أمري املؤمنني ببرشى اهلل لك من صحبة رسول اهلل ﷺ

ا ْل َعدْ ِل َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،ف َي ْل َقى ِم ْن ِشدَّ ِة الحْ ِ َس ِ
اب َما َيت ََمنَّى
َأن َُّه لمَ ْ َيق ِ
ْض َبينْ َ ا ْثنَينْ ِ فيِ تمَ ْ َر ٍة َق ُّط»(.)2
وقَ ،ع ْن َع ْب ِد اهللَِ ،ق َ
س ٍ
ال َم َّر ًة َأ ْو َم َّر َتينْ ِ ،
* َع ْن َم رْ ُ

شهادة  .قال وددت أن ذلك كفاف ال عيل وال يل»
الَ :ق َ
* عن حمَ َّ ٌادَ ،ق َ
«و َجدْ ُت َأ ْع َل َم
ال َأ ُّي ُ
وبَ :

َي ِق َف ُه َعلىَ َج َهن ََّمُ ،ث َّم َي ْر َف َع َر ْأ َس ُه إِلىَ اهللِ َع َّز َو َج َّلَ ،فإِ ْن
ِ ً ()3
َق َ
ال :الخْ َ َط َأَ ،أ ْل َقا ُه فيِ َج َهن ََّم ،يهَ ْ ِوي َأ ْر َب ِعنيَ َخريفا»
* َع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َةَ ،رضيِ َ اللهَّ ُ َع ْن ُهَ ،ع ِن ال َّنبِ ِّي َصلىَّ

َعلىَ ا ْل َق َض ِ
اءَ ،ف َي ِف ُّر إِلىَ َّ
الشا ِم َم َّرةًَ ،و َي ِف ُّر إِلىَ ا ْل َيماَ َم ِة
ان َك مْ ُ
ان إِ َذا َق ِد َم إِلىَ ا ْل َبصرْ َ ِة َك َ
َم َّرةًَ ،و َك َ
ال ْست َْخ ِفي َح َّتى

َع ِن ال َّنبِ ِّي َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :ما ِم ْن َح َك ٍم يحَ ُْك ُم َبينْ َ
س َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،و َم َل ٌك ِ
الن ِ
آخ ٌذ بِ َق َفا ُهَ ،ح َّتى
َّاس ،إِلاَّ ُحبِ َ

«و ْي ٌل لِ أْ ُ
ُ
ل َم َر ِاء َو َو ْي ٌل لِ ْل ُع َر َف ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
اء
الَ :
َو َو ْي ٌل لِ أْ ُ
ل َمن ِ
َاء َل َيت ََم َّنينَ َّ َأ ْق َو ٌام َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َأ َّن َذ َوائِ َب ُه ْم
َكا َن ْت ُم َع َّل َق ًة بِالث َُّر َّيا ُيدَ ْلدَ ُل َ
السماَ ِء َوالأْ َ ْر ِ
ض
ون َبينْ َ َّ

((( سنن الرتمذي  -ط دار احياء الرتاث ( )614 /3برقم
 1325قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
وقد روي أيضا من غري هذا الوجه عن أيب هريرة عن النبي ﷺ.

((( السنن الكربى للبيهقي ( )165 /10برقم  20221وينظر:
املعجم األوسط ()102 /3
يث َع ْن َعائِ َش َة إِلاَّ
 2619وقال عنه الطرباين :لاَ ُي ْر َوى هَ َذا الحْ َ ِد ُ
بهِ َ َذا الإْ ِ ْسن ِ
َادَ ،ت َف َّر َد بِ ِه َع ْم ُرو ْب ُن ا ْل َعلاَ ِء.

وقدم يف اإلسالم ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم
()5

َّاس بِا ْل َق َض ِ
اء َأ َشدَّ الن ِ
الن ِ
َّاس ِم ْن ُه ِف َر ًاراَ ،و َأ َشدَّ ُه ْم ِم ْن ُه
ان َأ ْع َل َم بِا ْل َق َض ِ
َف َر ًقا “ُ ،ث َّم َق َ
الَ “ :و َما َأ ْد َر ْك ُت َأ َحدً ا َك َ
اء
ين َف َك َ
ِم ْن َأبيِ ِقلاَ َب َة لاَ َأ ْد ِري َما محُ ََّمدُ ْب ُن ِس ِ
ان ُي َر ُاد
ري َ

يخَ ْ ُر َج»(

)6

الص ْه َب ِ
اء ال َّت ْي ِم ِّيَ ،ق َ
الِ :جئ ُْت َوإِ َذا
* َع ِن ا ْب ِن َأبيِ َّ
الصلاَ َةُ ،ث َّم
محُ َا ِر ُب ْب ُن ِد َثا ٍر َقائِ ٌم ُي َصليِّ َ ،ف َلماَّ َرآنيِ َأ َخ َّف َّ
س ا ْل َق َض ِ
اءُ ،ث َّم َب َع َث إِ يِ َّلَ :أ خُ َم ِ
س فيِ مجَ ِْل ِ
اص ٌم
َجا َء َف َج َل َ

اج ٌة؟»َ ،ق َ
الُ :ق ْل ُت« :لاَ َ ،ب ْل ُم َس ِّل ٌم»،
َأ ْو ُم َس ِّل ٌم َأ ْو َح َ
ول َف َأ ْخبرَ َ ُهُ ،ث َّم َأ َتانيِ َف َق َ
الر ُس ُ
ال يِلُ « :ق ْم»،
َف َذ َه َب َّ
الَ « :ف َس َّل ْم ُت َع َل ْي ِهَ ،ف َح ِمدَ َ
اهللَ ،و َأ ْثنَى َع َل ْي ِهُ ،ث َّم َق َ
َق َ
ال:
((( املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ( )102 /4برقم
يح الإْ ِ ْسن ِ
 7016وقال عنه احلاكم :هَ َذا َح ِد ٌ
َاد َولمَ ْ يخُ َ ِّر َجا ُه
يث َص ِح ُ

((( مسند أمحد ط الرسالة ( )173 /7برقم  4097قال الشيخ

والذهبي يف التلخيص قال :صحيح

اهلمداين  ،-وروي مرفوع ًا وموقوف ًا ،واملوقوف هو الصحيح،

3497

شعيب االرنؤوط :إسناده ضعيف لضعف جمالد  -وهو ابن سعيد

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني.

((( ينظر :صحيح البخاري ط ابن كثري ( )1353 /3برقم
((( السنن الكربى للبيهقي ( )167 /10برقم 20230
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َ
َ
س لهِ َ َذا مْالَ ْج ِل ِ
س ا َّل ِذي
“ ُ
الله َّم إِن ََّك َت ْع َل ُم أنيِّ لمَ ْ أ ْج ِل ْ
ا ْب َت َل ْيتَنِي بِ ِه و َقدَّ ْر َت ُه َعليَ َّ إِلاَّ َو َأ َنا َأ ْك َر ُه ُه َو ُأ ْب ِغ ُض ُهَ ،ف ْ
اك ِفنِي
شرَ َّ َع َو ِاقبِ ِه “َ ،ق َ
الُ :ث َّم َأ ْخ َر َج ِخ ْر َق ًة َن ِظي َف ًةَ ،ف َو َض َع َها
َعلىَ َو ْج ِه ِهَ ،ف َل ْم َيزَ ْل َي ْب ِكي َح َّتى ُق ْم ُتَ ،ق َ
الَ “ :ف َم َك َث

َما َشا َء ُ
اهللُ ،ث َّم ُو يِّ َل َب ْعدَ ُه ا ْب ُن ُشبرْ ُ َم َة َق َ
الَ “ :ف ِجئ ُْتَ ،فإِ َذا
الصلاَ َةُ ،ث َّم َب َع َث إِ يِ َّل:
ُه َو َقائِ ٌم ُي َصليِّ َ ،ف َلماَّ َرآنيِ َأ َخ َّف َّ
الُ “ :ق ْل ُت “ :لاَ
اج ٌة؟ “َ ،ق َ
“ َأ خُ َم ِ
اص ٌم َأ ْو ُم َس ِّل ٌم َأ ْو َح َ
ول َف َأ ْخبرَ َ ُهُ ،ث َّم َأ َتانيِ َف َق َ
الر ُس ُ
ال يِل:
َب ْل ُم َس ِّل ٌم “َ ،ف َذ َه َب َّ
ُق ْمَ ،ف ُق ْم ُت َف َس َّل ْم ُت َع َل ْي ِهَ ،و َج َل ْس ُت إِلىَ َج ْنبِ ِهَ ،ف َق َ
ال:
يث َأ ِخي محُ َا ِر ِ
ب ْب ِن ِد َثا ٍر َف َحدَّ ْثت ُُه الحْ َ ِد َ
َحدِّ ْثنِي َح ِد َ
يث،
َ
َف َق َ
س
الُ “ :
س َه َذا مْالَ ْج ِل َ
الله َّم إِن ََّك َت ْع َل ُم إِنيِّ لمَ ْ أ ْج ِل ْ
ا َّل ِذي ا ْب َت َل ْيتَنِي بِ ِه إِلاَّ َو َأ َنا ُأ ِح ُّب ُه َو َأ ْش َت ِه ِ
يهَ ،ف ْ
اك ِفنِي شرَ َّ

َع َو ِاقبِ ِه “ُ ،ث َّم َأ ْخ َر َج ِخ ْر َق ًة َن ِظي َف ًة َف َو َض َع َها َعلىَ َو ْج ِه ِه،

فَماَ َز َ
ال َي ْب ِكي َح َّتى ُق ْم ُت “
* قال البيهقيَ :أ ْخبرَ َ َنا َأ ُبو َع ْب ِد اهللِ الحْ َ ِاف ُظ،
َأ ْخبرَ َ نيِ َخ َل ُف ْب ُن محُ ََّم ٍد ا ْل ُب َخا ِر ُّي ،ثنا َأ ُبو َب ْك ِر ْب ُن َأبيِ
()1

َأحمْ َ دَ َو ُه َو الحْ َ ِاف ُظ ا ْل ُب َخا ِر ُّي َق َ
الَ :س ِم ْع ُت محُ ََّمدَ ْب َن َأبيِ
ولَ :ق َ
الط َوا ِويسيِ َّ َي ُق ُ
َع ْم ٍرو َّ
ال محُ ََّمدُ ْب ُن الأْ َ زْ َه ِرَ :ب َل َغنِي
ف َق َ
وس َ
ات َس َّو ٌار َقاضيِ َأ ْهلِ ا ْل َبصرْ َ ِة
ال :مَ«لَّا َم َ
َع ْن َأبيِ ُي ُ
ور َأ َبا َحنِي َف َةَ ،ف َق َ
ال َل ُه« :إِ َّن
َد َعا َأ ُبو َج ْع َف ٍر َ -ي ْعنِي مْالَ ْن ُص َ
اتَ ،وإِن َُّه لاَ ُبدَّ لهِ َ َذا مْالِصرْ ِ »َ ،ي ْعنِي ِم ْن
َس َّو ًارا َقدْ َم َ
اضَ “ ،فا ْق َبلِ ا ْل َق َضا َءَ ،ف َقدْ َو َّل ْيت َ
َق ٍ
ُك َق َضا َء ا ْل َبصرْ َ ِة “،

البحوث املحكمة

َي َس ُع َك َأ ْن َت ْس َت ْقضيِ َ َر ُجلاً لاَ َي ْص ُل ُح لِ ْل َق َض ِ
اءَ ،و َلئِ ْن
ُك ْن ُت َك ِ
اذ ًبا فَماَ َي َس ُع ُك َأ ْن َت ْس َت ْقضيِ َ َر ُجلاً َك َّذا ًباَ ،وإِن َُّه لاَ

َي ْص ُل ُح لهِ َ َذا الأْ َ ْم ِر إِلاَّ َر ُج ٌل ِم َن ا ْل َع َر ِ
بَ ،و َقدْ َأ ْص َب ْح ُت
الَ :ف َق َ
خُ َمالِ ًفا َل َك»َ ،ق َ
«:صدَ ْق َت ،إِن ََّك
ال َل ُه َأ ُبو َج ْع َف ٍر َ
ُق ْل َت :لاَ َي ْص ُل ُح لهِ َ َذا الأْ َ ْم ِر إِلاَّ ِمث ُْل َأبيِ َب ْك ٍر َو ُع َم َرَ ،فـ
{تِ ْل َك ُأ َّم ٌة َقدْ َخ َل ْت لهَ َا َما َك َس َب ْت} [البقرة،]134 :
آْال َي ُةَ ،و َأ َّما َق ْو ُل َك :إِن َُّه لاَ َي ْص ُل َح لهِ َ َذا الأْ َ ْم ِر إِلاَّ َر ُج ٌل
ال ُ
ب[ ،صَ ]169:فإِنَّا َن ْأ ُخ ُذ بِماَ َق َ
ِم َن ا ْل َع َر ِ
اهلل َت َعالىَ فيِ

ِكتَابِ ِه {إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ اهللِ َأ ْت َق ُاك ْم} [احلجرات]13 :
س َع َل ْينَا إِلاَّ الجْ َ ْهدُ فيِ َأ ْهلِ َز َمانِنِاَ ،و َأ َّما َق ْو ُل ُك :إِن ََّك
َو َل ْي َ
َأ ْص َب ْح َت خُ َمالِ ًفا يِلَ ،فإِ َّن ْ
الر ْأ َيَ ،فا ْق َب ْل
الرأ َي يخُ َ الِ ُف َّ
َّ
َه َذا الأْ َ ْم َر “َ ،ف َق َ
ري مْ ُال ْؤ ِمنِنيَ َ ،لئِ ْن
ال َأ ُبو َحنِي َف َةَ “ :يا َأ ِم َ
اع َة ،فَماَ َي َس ُع َك َأ ْن
الس َ
َخ َّل ْي َت َعنِّي َوإِلاَّ َل َّب ْي ُت َم َكانيِ َ َّ
َ ِ َ ()2
س ُم َل ِّب ًيا “َ ،ق َ
الَ :ف َخلىَّ َع ْن ُه َب ْعدَ ذلك”
تحَ ْ بِ َ

املبحث الثاين
رفع اال�شكال عن االحاديث
املتعار�ضة يف طلب االمارة
قد تضافرت االدلة من السنة عىل النهي عن طلب

اإلمارة واحلرص عليها؛ واشتد الوعيد عىل طالبها،

من قلة التوفيق برتكه وختيل اهلل عنه يف اعانته عليها؛ اىل
احلرسة والندامة يوم القيامة وقد دلت االحاديث عىل

َف َق َ
ال َأ ُبو َحنِي َف َةَ “ :واهللِ ا َّل ِذي لاَ إِ َل َه إِلاَّ ُه َو إِنيِّ لاَ َأ ْص ِل ُح
لِ ْل َق َض ِ
ري مْ ُال ْؤ ِمنِنيَ َ ،لئِ ْن ُك ْن ُت َص ِ
اد ًقا فَماَ
اءَ ،و َواهللِ َيا َأ ِم َ

واألغلب خزي وندامة يف يوم القيامة ،ومن االحاديث

((( املصدر نفسه ( )167 /10برقم .20232

((( السنن الكربى للبيهقي ( )168 /10برقم 20237
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حممود دهام نايف العيساوي
يف ذلك ما أخرجه االمام مسلم يف الصحيح عن أيب ذر
ول اهللِ َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َ
انه قالَ ( :أ َّن َر ُس َ
ال:
َيا َأ َبا َذ ٍّر ،إِنيِّ َأ َر َ
اك َض ِعي ًفاَ ،وإِنيِّ ُأ ِح ُّب َل َك َما ُأ ِح ُّب

ال َت َأ َّم َر َّن َعلىَ ا ْثنَينْ ِ َ ،و َ
لِ َن ْفسيِ َ ،
ال َت َو َّلينَ َّ َم َ
يم)
ال َيتِ ٍ
ول اهللَِ ،أ َ
الُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
وع ْنه ايض ًا انه َق َ
ال
َ
()1

الَ :فضرَ َ َب بِ َي ِد ِه َعلىَ َم ْن ِكبِيُ ،ث َّم َق َ
َت ْست َْع ِم ُلنِي ؟ َق َ
ال:
َيا َأ َبا َذ ٍّر ،إِن ََّك َض ِع ٌ
يفَ ،وإِنهَّ َا َأ َما َن ُةَ ،وإِنهَّ َا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
ِخ ْز ٌي َو َندَ ا َم ٌة ،إِ َّ
ال َم ْن َأ َخ َذ َها بِ َح ِّق َهاَ ،و َأ َّدى ا َّل ِذي َع َل ْي ِه
ِف َيها)

()2

قال النووي رمحه اهلل( :الحْ َ ِد ُ
يم فيِ
يث َأ ْص ٌل َع ِظ ٌ

ان ِف ِ
َاب ا ْل ِولاَ َي ِ
ات لاَ ِس َّيماَ مِلَ ْن َك َ
اجتِن ِ
يه َض ْع ٌف َع ِن
ْ
َ
ا ْل ِق َيا ِم بِ َو َظائِ ِ
ف تِ ْل َك ا ْل ِولاَ َي ِة َوأ َّما الخْ ِ ْز ُي والندامة فهو
يف َح ُّق َم ْن لمَ ْ َي ُك ْن َأ ْهلاً لهَ َا َأ ْو َك َ
ان َأ ْهلاً َولمَ ْ َي ْع ِد ْل ِف َيها

َف ُي ْخ ِز ِ
يه اللهَّ ُ َت َعالىَ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َي ْف َض ُح ُه َو َي ْندَ ُم َعلىَ َما
َف َّر َط )

()3

قال القايض عياض ( :وفيه التشديد يف احلض

عىل البعد من هذا ،السيام ملن خييل فيه الضعف عن

القيام هبا .وواضح املعني يف أن اخلزي والندامة إنام
هو ملن مل يعدل فيها وال قام بام جيب عليه ،فيفضحه
اهلل وخيزيه يوم القيامة ،ويندم عىل ما فرط منه ،وإال
فقد جاء يف اإلمام العادل من الفضل والثواب ما

جاء ،لكن لكثرة احلظر يف أمرها وشدة العهدة ،وعظم

تركها؛ ملا خافه عليه من الضعف عنها حتى قرر عنده
بمحض نصحه له يف ذلك ،وأنه إنام حيب له ما حيب

لنفسه من اخلري ودفع الرضر ).

()4

وعن أيب موسى ريض اهلل عنه قال  :أقبلت

إىل النبي ﷺ ومعي رجالن من األشعريني فقلت
ما علمت أهنام يطلبان العمل فقال ( لن  -أو ال -

نستعمل عىل عملنا من أراده )

()5

-وقد جاء يف حديث اخر بصيغة االخبار

لصحابته وألمته من بعدهم بإنكم ستحرصون عىل
فع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة ريض اهلل عنهَ ،ع ْن
اإلمارةَ :.......
ال َّنبِ ِّي َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
ال ( :إِن َُّك ْم َست َْح ِر ُص َ
ون

ار ِةَ ،و َست َُك ُ
ون َندَ ا َم ًة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،فنِ ْع َم
َعلىَ الإْ ِ َم َ
ْ َ ِ ُ ()6
مْ ُال ْر ِض َع ُةَ ،وبِئ َْس ْت الفاط َمة )
قال ابن حجر :نِ ْع َم مْ ُال ْر ِض َع ُة مِلَا ِف َيها ِم ْن ُح ُص ِ
ول

الجْ َ ِ
ال َو َن َف ِ
اذ ا ْل َك ِل َم ِة َوتحَ ْ ِصيلِ ال َّل َّذ ِ
اه َو مْالَ ِ
ات الحْ ِ ِّس َّي ِة
َوا ْل َو مْ ِ
ت ا ْل َف ِ
ال ُح ُصولهِ َا َوبِئ َْس ِ
ه َّي ِة َح َ
اط َم ُة ِع ْندَ
ال َع ْن َها بِ َم ْو ٍ
الاِ ن ِْف َص ِ
ت َأ ْو َغيرْ ِ ِه َو َما َيترَ َ تَّب َع َل ْي َها من
آْ ِ ِ()7
ات فيِ الخ َرة
ال َّتبِ َع ُ
قال ابن األثري :رضب املثل لإلمارة باملرضعة

ألن اإلمارة تسوق إليه املنافع وأنواع املالذ والتفوق

عىل النَّاس ،فهي كاملرضعة التي يكون الرضيع معها

األمانة فيها ما رغبه عنها ،وزهده فيها ،وحضه عىل

((( إكامل املعلم بفوائد مسلم ()225 /6

((( صحيح مسلم  -دار اجليل ( )7 /6برقم 4747

((( املصدر نفسه ( )2613 /6برقم  6729وينظر :السنن

((( رشح النووي عىل مسلم ()210 /12

((( فتح الباري البن حجر ()126 /13

((( املصدر نفسه ( )6 /6برقم 4746

((( صحيح البخاري ط ابن كثري ( )789 /2برقم 2142
الكربى للنسائي ( )194 /7برقم 7788
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اإلمارة يف منظور السنة النبوية
يف أرغد عيش ،ورضب الفاطمة مثلاً للموت بعد

لمَ ْ َي ْط ُل ْب ُه َولمَ ْ َي ْست َِع ْن َع َل ْي ِه ُو ِّك َل بِ ِه َم َل ٌك ُي َسدِّ ُد ُه»()4

حني الفطام ،ألن قطع املألوف من أشد العذاب عىل

من الوقوع يف املحذور ،فإنه يعان عليه إذا دخل فيه،

الوالية والعزل فال يكون أضيق حالاً من الصبي
النفس)

()1

وجه النبي عليه الصالة والسالم أصحابه
ولقد ّ

إىل عدم طلب اإلمارة فقد اخرج البخاري فعن عبد

الرمحن بن سمرة قال :قال يل النبي ﷺ (يا عبد الرمحن
ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت

إليها وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها)
قال ابن حجرَ :و ُي ْس َت َف ُاد ِم ْن ُه َأ َّن َط َل َب َما َيت ََع َّل ُق
ار ِة ا ْل َق َض ُاء َوالحْ ِ ْس َب ُة
بِالحْ ُ ْك ِم َم ْك ُرو ٌه َف َيدْ ُخ ُل فيِ الإْ ِ َم َ
()2

ص َعلىَ َذلِ َك لاَ ُي َع ُ
ان
َو َن ْح ُو َذلِ َك َو َأ َّن َم ْن َح َر َ

()3

وقد علل احلديث بأن من طلب اإلمارة فأعطيها

تركت إعانته عليها ،من أجل حرصه ،ومن املعلوم أن
كل والية ال ختلو من مشقة ،وكل ٍ
وال معرض للخطأ
واتباع اهلوى ،فمن توىل أمرا ومل يكن له من اهلل إعانة

أساء الترصف ،وقد وعد ﷺ من أعطى الوالية من
غري مسألة بالعون من اهلل عليها ،وأوعد من طلبها

معنى اإلكراه عليه أن يدعي إليه فيهابه ،خوفا

ويسدده اهلل؛ فمن كان ذا عقل مل يتعرض للطلب
أصال َو َأ َّما َم ْن َك َ
ان َأ ْهلاً لِ ْل ِولاَ َي ِة َو َعدَ َل ِف َيها َف َل ُه َف ْض ٌل

يم ()5؛ كام تقدم يف املطلب االول؛ وهذه االشارة
َع ِظ ٌ

عىل فضل من ادى حقها لنبني متى يكون طلبها

ممدوح ًا وقد طلبها انبياء ذكرهم ربنا يف كتابه يف مقام
املدح والثناء فهذا سيدنا يوسف عليه الصالة والسالم

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

()6

ولذلك اختلف أهل العلم يف جواز سؤال

اإلمارة ،أو القضاء أو ما أشبه ذلك من الواليات عىل

ثالثة أقوال ،كالتايل(:)7

القول األول :اجلواز

والقائلون به استدلوا بحديث عثامن بن أيب

العاص -ريض اهلل عنه -حني قال للنبي ﷺ :اجعلني
إمام قومي ،قال« :أنت إمامهم ،واقتد بأضعفهم،

بحجب اإلعانة ،وقد جاء تفسري اإلعانة وعدمها يف

حديث أنس قالَ :س ِم ْع ُت ال َّنبِ َّي َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َي ُق ُ
است ََع َ
ان َع َل ْي ِه ُو ِك َل إِ َل ْي ِه َو َم ْن
ولَ « :م ْن َط َل َب ا ْل َق َضا َء َو ْ

((( املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ( )103 /4برقم 7021
يح الإْ ِ ْسن ِ
وقال عنه :هَ َذا َح ِد ٌ
َاد َولمَ ْ يخُ َ ِّر َجا ُه « [التعليق -
يث َص ِح ُ
من تلخيص الذهبي]

((( ينظر :رشح النووي عىل مسلم ( )210 /12وفتح املنعم
((( الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري ()60 /11

رشح صحيح مسلم ()427 /7

((( سورة يوسف :االية ٥٥

((( صحيح البخاري ط ابن كثري (6727 )2613 /6وينظر:

((( ينظر :فتح الباري  ،126 /13رشح النووي عىل مسلم

((( فتح الباري البن حجر ()124 /13

وإحياء علوم الدين .325 /3

صحيح مسلم  -دار اجليل ( )86 /5برقم 4292

68

 .210 /12وزاد املعاد  .582 /3وتفسري القرطبي ،215 /9

حممود دهام نايف العيساوي
واختذ مؤذن ًا ال يأخذ عىل أذانه أجر ًا»(.)1

فال بد لنا هنا من االشارة :ان هذه االدلة وهذا

واستدلوا كذلك بقول سيدنا يوسف عليه

النهي يف عدم طلب االمارة هذا إذا كانت أمور

االصولية تقولَّ ( :
أن رشع من قبلنا رشعٌ لنا ،ما مل يرد

األعىل يضع الرجل املناسب يف املكان املناسب ،أما إذا

السالم ،كام تقدم فقد سأل الوالية ،والقاعدة
يف رشعنا ما خيالفه)(.)2

اما القول الثاين :وهم القائلون بالتحريم.

الواليات جتري يف جمراها الصحيح ،وويل األمر
اختلت املوازين ،وأبعد األكفاء عن مواقعهم ،وقدمت

األحساب والوسائط فلألكفاء أن يطلبوا ،وأن يلحوا

فلام تقدم من النهي عن طلبها ،وان من طلبها

يف الطلب ،وأن يكافحوا من أجل وصوهلم ،ففي

واهنا ال تعطى من سأهلا؛ ولعل احلكمة يف عدم تولية

وهذا الذي ال بد لنا من مالحظته ويف مثل هذا السياق

وكل اليها؛ واهنا بئست الفاطمة وغري ذلك مما تقدم؛
من سأل الوالية أن سؤاهلا غالبا ينشأ عن احلرص عىل

حتصيلها؛ وما ذلك إال ملصلحة شخصية ،كثريا ما
تكون عىل حساب املصلحة العامة ،فهو هبذا الوضع
متهم ،وسؤاله شبهة عدم كفاءته ،ولو كان واثقا من

كفاءته جلاءته دون سؤال ،ثم إن من سأهلا -كام قلنا-
ال يعان عليها ،ومن ال يعان عليها من اهلل ال يكون

كفأ ،وال يويل غري الكفء.

وصوهلم حينئذ مصلحة عامة ،قبل أن تكون خاصة.
وهذا املجتمع وهذه املعطيات لذا طلبها سيدنا يوسف

فاتى العون والتأييد من اهلل ،وطلبها سيدنا احلسني
ريض اهلل عنه وعن الصحابة امجعني وقاتل من اجلها
وقتل بسببها وقد امجعت االمة انه صاحب حق يف كل

ذلك.

وهذه األمور إنام تكون فيمن ال يكون عىل احلق

بالقيام بام أمر به؛ كام يف احلديث عن زيد بن ثابت أنه

ولعل الراجح من ذلك القول الثالث وهو

قال عند النبي ﷺ :بئس اليشء االمارة فقال النبي

فليس النهي عن طلبها حيمل هكذا عىل اطالقه؛

وبئس اليشء اإلمارة ملن أخذها بغري حقها فتكون

التفصيل :

وال اجلواز يف طلبها ملعارضته للنصوص الرصحية يف

ذلك.

ﷺ ( :نعم اليشء اإلمارة ملن أخذها بحقها وحلها

عليه حرسة يوم القيامة)(.)3

وعىل هذا يمكن محل حديث أيب داود عن أيب

النبي -صلىَّ اهلل عليه وسلم -قال ( :من
هريرة عن ّ

((( سنن أيب داود ت األرنؤوط ( )398 /1برقم  531قال
الشيخ شعيب االرنؤوط :إسناده صحيح ،رواية محاد -وهو ابن
سلمة -عن سعيد اجلريري -وهو ابن إياس -قبل االختالط .أبو

العالء :هو يزيد بن عبد اهلل بن الشخري.

((( غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر ()59 /1

ور ُه
َط َل َب قضا َء املسلمني ح َّتى ينا َله ،ثم َغ َل َب عد ُله َج َ

((( املعجم الكبري للطرباين ط مكتبة العلوم واحلكم ()127 /5

برقم 4831
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اإلمارة يف منظور السنة النبوية
فله ُ
النار)(.)1
اجلنة ،ومن غلب َجور ُه َعد َل ُه فله ُ

يمكن محل هذا احلديث عىل مثل هذه احلالة،

وقال احلافظ ابن حجر يف اجلمع بني حديث أيب هريرة
وبني االحاديث يف النهي عن طلبهاَ :والجْ َ ْم ُع َب ْين َُهماَ َأن َُّه
لاَ َي ْلزَ ُم ِم ْن َك ْونِ ِه لاَ ُي َع ُ
ان بِ َس َب ِ
ب َط َلبِ ِه َأ ْن لاَ يحَ ُْص َل ِم ْن ُه
الط َل ُب ُهنَا َعلىَ ا ْل َق ْص ِد َو ُهن َ
ا ْل َعدْ ُل إِ َذا َو يِ َل َأ ْو يحُ َْم َل َّ
َاك

َعلىَ ال َّت ْولِ َي ِة َولِ َذلِ َك َعبرَّ َ فيِ ُم َقابِ ِل ِه بِالإْ ِ َعا َن ِة َفإِ َّن َم ْن
ون ِف ِ
لمَ ْ َي ُك ْن َل ُه ِم َن اللهَّ ِ َع ْو ٌن َعلىَ َع َم ِل ِه لاَ َي ُك ْ
يه ِك َفا َي ٌة
اب ُسؤَ ا ُل ُه َو ِم َن مْالَ ْع ُلو ِم
لِ َذلِ َك ا ْل َع َملِ فَلاَ َي ْن َب ِغي َأ ْن يجُ َ َ

َأ َّن ُك َّل ِولاَ َي ٍة لاَ تخَ ْ ُلو ِم َن مْالَ َش َّق ِة َف َم ْن لمَ ْ َي ُك ْن َل ُه ِم َن اللهَّ ِ

إِ َعا َن ٌة َت َو َّر َط ِفيماَ َد َخ َل ِف ِ
س ُد ْن َيا ُه َو ُع ْق َبا ُه َف َم ْن
يه َو َخ رِ َ
ض لِ َّ
ب َأ ْصلاً َب ْل إِ َذا َك َ
َك َ
لط َل ِ
ان َذا َعقْلٍ لمَ ْ َيت ََع َّر ْ
ان َك ِاف ًيا

فبان هبذا :أن املنع من استعامل أيب ذر ريض اهلل

عنه ،هو الضعف وذلك هو املنصوص عليه من النبي
عليه الصالة والسالم أليب ذر -ريض اهلل عنه -كام

تقدم يف احلديث

()3

وكذلك يكون اجلمع بني حديث أيب موسى

-ريض اهلل عنه -والذي فيه قوله ﷺ« :إنا ال نويل هذا

من سأله ،وال من حرص عليه»( )4وبني األدلة الدا ّلة

عىل جواز طلب اإلمارةّ ،
بأن من طلبها حلظ نفسه ُمنع
منها ،ومن طلبها ملصلحة الناس ،وكان أه ً
ال هلا فله
ذلك ،وعىل ذلك حيمل قول عثامن ابن أيب العاص،
عندما قال للنبي ﷺ :اجعلني إمام قومي ،قال« :أنت

إمامهم.»...

الص ِ
اد ُق بِالإْ ِ َعا َن ِة
َو ُأ ْع ِط َيها ِم ْن َغيرْ ِ َم ْس َأ َل ٍة َف َقدْ َو َعدَ ُه َّ
َولاَ يخَ ْ َفى َما فيِ َذلِ َك ِم َن ا ْل َف ْضلِ  ،ويميل ابن التني

وستكون ندام ًة يوم القيامة »...واإلمارة قطع ًا ستكون

الغالب ،وإال فقد قال يوسف عليه السالم {اجعلني

فعله ،وهذا احلديث مطلق يف ِّ
كل من طلب اإلمارة.

إىل هذا ،فيقول عن حديث الباب :هو حممول عىل
عىل خزائن األرض} [يوسف ]55 :اهـ(.)2

وأما حديث« :إنكم ستحرصون عىل اإلمارة

ندامة يوم القيامة ،ملن مل يعمل فيها بام هو مطلوب
مقيدان ،األول :العدل يف
وقد َّقيد هذا احلديث َّ

فعىل هذا :ما ورد من النهي عن طلبها فهو اما ان

اإلمارة ،كام رواه الطرباين بلفظ« :أوهلا مالمة ،وثانيها

طالبها عن القيام هبا كام ينبغي ،وكذا من طلبها حلظ

واملق ِّيد الثاين :من أخذ اإلمارة بحقها ،كام يف

يكون طلب اإلمارة بدون سبب ،وكذلك عند ضعف
نفسه؛ وأما مع وجود السبب لطلبها ،مع القدرة عىل
القيام هبا ،فهذا ال يدخل يف عموم النهي عن طلب

اإلمارة.

عذاب يوم القيامة ،إال َمن َعدَ ل»(.)5
ندامة ،وثالثها
ٌ

حديث زيد بن ثابت« :نعم اليشء اإلمارة ملن أخذها

بحقها وحلها ،وبئس اليشء اإلمارة ملن أخذها بغري
((( تقدم خترجيه.

((( سنن أبى داود ( )325 /3برقم  3577قال الشيخ شعيب

((( صحيح البخاري ط ابن كثري ( )2614 /6برقم 6730

((( ينظر :فتح الباري البن حجر ()124 /13

حسن ،اجلامع الصغري وزيادته  ،230 /1برقم.2300 :

االرنؤوط :إسناده ضعيف جلهالة موسى بن نجدة.
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حقها تكون عليه حرس ًة يوم القيامة»(.)1

وقد قال ابن حجر بعد أن ساق حديث احلرص

نصه ( :بل يف التعبري باحلرص إشارة
عىل اإلمارة ما ُّ

إىل ّ
أن من قام باألمر عند خشية الضياع ،يكون كمن

أعطي بغري سؤال؛ لفقد احلرص غالب ًا عمن هذا شأنه،
وقد ُيغت َفر احلرص يف حق من تعينّ عليه ،لكونه يصري
واجب ًا عليه)(.)2

موسى ،إنام سأله الوالية ّ
حلظ نفسه ومصلحته هو
فمنعه منها؛ فولىَّ للمصلحة ،ومنع للمصلحة ،فكانت

توليته هلل ،ومنعه هلل

()5

املبحث الثالث
املنهج النبوي
يف اختيار االمراء

نص ابن القيم ،عىل جواز تأمري اإلمام
وقد َّ
وتوليته ملن سأله ذلك إذا رآه ً
كفأ ،وال يكون سؤاله

متنوعة وباهرة ،ولقد وضع رسول اهلل ﷺ
الدولة ِّ

أيب موسى« :إنا لن نويل عىل عملنا هذا من أراده»()3

أو العملية ليست الزمة لصالح النفس؛ قد يكون

مانع ًا من توليته ،وهذا ال يناقض ما ورد يف حديث

ّ
فإن هذا خيتلف باختالف السائلني ،فإن الصدائي
زياد بن احلارث -سأل الرسول ﷺ أن يؤ ِّمره عىلقومه خاصة وكان مطاعا فيهم ،حمببا إليهم ،وكان
املقصود من هذا الطلب هو إصالحهم ودعوهتم إىل

اإلسالم( ،)4ورأى أن السائل الذي يف حديث أيب

فقد كانت طرق اختيار الوالة واألمراء وعامل

عاما ملن يتولىَّ اإلمارة؛ فإن الكفاية العلمية
ً
منهجا ًّ
الرجل ريض الرسيرة حسن اإليامن ،ولكنه ال حيمل

منتجا يف وظيفة معينة؛
من املؤهالت املنشودة ما جيعله ً
أال ترى إىل يوسف الصديق إنه مل يرشح نفسه إلدارة

شئون املال بنبوته وتقواه فحسب ،بل بحفظه وعمله
ً
أيضا ﭧ ﭨ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻ ﭼﭼ

()6

((( املعجم الكبري للطرباين ط مكتبة العلوم واحلكم ()127 /5

برقم 4831

((( فتح الباري البن حجر ()126 /13
((( تقدم خترجيه ص12

((( ينظر :املعجم الكبري للطرباين ( )262 /5برقم 5285

ولكن احلديث الذي وقفت عليه ان النبي ﷺ هو الذي عرض
ً
ابتداءأ وهذا نصهَ :ع ْن ِز َي ِ
اد ْبنِ
عليه االمارة فقبلها فلم يطلبها هو
الَ :أت َْي ُت ال َّنبِ َّي َصلىَّ ُ
الحْ َ ا ِر ِ
الصدَ ائِ ِّيَ ،ق َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َبا َي ْعتُهُ ،
ث ُّ
َف َب َل َغنِي َأ َّنهُ ُي ِريدُ َأنْ ُي ْر ِس َل َج ْي ًشا إِلىَ َق ْو ِميَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ُر َّد
اعتِ ِه ْمَ ،ق َ
شَ ،ف َأ َنا َل َك بِإِ ْسلاَ ِم ِه ْم َ
الجْ َ ْي َ
َب إِ َل ْي ِه ْم،
وط َ
ال« :ا ْف َع ْل» َف َكت َ
َف َأتَى َوفْدٌ ِم ْن ُه ُم ال َّنبِ َّي َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم بِإِ ْسلاَ ِم ِه ْم َ
اعتِ ِه ْم،
وط َ
الَ « :يا َأ َخا ُصدَ ا َء إِن ََّك مَ ُل َطاعٌ فيِ َق ْو ِم َك» ُق ْل ُتَ :ب ْل هَ دَ ُاه ُم ُ
َف َق َ
اهلل

وأبو ذر ملا طلب الوالية مل يره الرسول ﷺ جلدً ا

هلا؛ فحذره منها ،فنصحه باالبتعاد عنها؛ خشية

ضياعها ،وعدم االعتناء هبا ،وال َّ
منهج
شك أن هذا
ٌ
كريم ،وقاعدة إسالمية حضارية يف تولية األمراء
ٌّ
نبوي ٌ

والوالة أصحاب الكفاءة ،والبعد كل البعد عمن ال
الَ :
َو َأ ْح َس َن إِ َل ْي ِه ْم َق َ
«أفَلاَ ُأؤَ ِّم ُر َك َع َل ْي ِه ْم؟» ُق ْل ُتَ :بلىَ َ ،ف َأ َّم َرنيِ
َب يِل بِ َذلِ َك ِكتَا ًبا ....احلديث)
َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َكت َ

((( ينظر :زاد املعاد .582 /3
((( يوسف٥٥ :
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اإلمارة يف منظور السنة النبوية
يصلحون هلذه املهمة ،وإن كانوا من ذوي القربى

وقد سار عىل هذا النهج اخللفاء الراشدون بعده

لقد كان الرسول ﷺ يتخري أمراءه من الصحابة

ً
رشوطا لألمراء فيقول( :ال
ريض اهلل عنه كان يضع

والسلطان ولدهيم املقدرة عىل بعث اإليامن يف

مل يصلح له أمر :قوة عىل مجع املال من أبواب حلة،

والصحبة.

الذين اشتهروا بالعلم والكفاية والكفاءة واجلاه
قلوب من يرسلون إليهم ؛ وذلك ألن مهمة هؤالء
مل تكن إدارية فقط ،بل كانت مهمة دعوية تعليمية

فهم يعلمون الناس اإلسالم ويؤموهنم يف الصالة؛
ويقودوهنم يف ميدان اجلهاد؛ ومعرتك السياسة.

لقد كان النبي ﷺ يف اختياره هلؤالء األمراء يغ ِّلب

اعتبارات الكفاءة عىل اعتبارات السن أو الغنى أو غري

ذلك .وكان النبي ﷺ ال خيضع لتأثري الضغوط،
لتغيب املصلحة الشخصية عىل املصلحة العامة(.)1

عليه الصالة والسالم فنجد أن سيدنا عمر بن اخلطاب
يصلح الوايل إال بأربع خصال ،إن نقصت واحدة

ووضعه يف حقه ،وشدة ال جربوت فيها ،ولني ال وهن

فيه) (.)4

وكان ريض اهلل عنه ُيشدِّ د عىل رضورة اتصاف

الوايل بالرمحة واللني ،ومن كان غري ُم َّتصف بذلك،
فإنه ينزع الوالية منه؛ فقد أمر بكتابة عهد لرجل قد

اختربه وأراد أن ُي َع ِّينه ،فبينام الكاتب يكتب ،جاءه
صبي ،فجلس يف ِحجر عمر ريض اهلل عنه فالطفه،
فقال الرجل« :يا أمري املؤمنني ،يل عرشة أوالد مثله،

ويتضح هذا من عدة حوادث ،فهذا سيدنا

ما دنا أحد منهم مني .قال عمر ريض اهلل عنه :فام ذنبي

اس،
قال له النبي ﷺ بكل رصاحة ووضوحَ « :يا َع َّب ُ

عباده الرمحاء .ثم قالَ :مزِّ ق الكتاب؛ فإنه إذا مل يرحم

العباس وهو عم النبي ﷺ حني طلب أن يوليه والية

ار ٍة لاَ
َيا َع َّم َر ُس ِ
ول اهللَِ ،ن ْف ٌس ُت ْن ِج َيها َخيرْ ٌ ِم ْن إِ َم َ
تحُ ْ ِص َيها»( .)2وطلب رجل من أصحاب النبي ﷺ

عمال فقال له النبي ﷺ :فقال ( لن  -أو ال  -نستعمل
عىل عملنا من أراده )

()3

إن كان اهلل قد نزع الرمحة من قلبك ،وإنام يرحم اهلل من
أوالده ،فكيف يرحم الرعية)

()5

فقد كان ذلك هو املنهج النبوي وامليزان يف اختيار

االمراء فقدوته بذلك هو رسول اهلل ﷺ فانه شدد انه

ينبغي ان يكون من ويل من امر هذه االمة ان يكون
بالرعية رفيق ًا.

الرحمْ َِن ْب ِن ِشماَ َس َةَ ،ق َ
الَ :أ َت ْي ُت َعائِ َش َة
َ
فع ْن َع ْب ِد َّ

((( اإلدارة يف عرص الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم (ص:
)105

((( ُمصنف ابن أيب شيبة ط السلفية ( )216 /12برقم 33211

وينظر :السنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر النقي ()96 /10
برقم  20711وقال فيه :هَ َذا ُه َو مْالَ ْح ُف ُ
وظ ُم ْر َس ٌل.
((( تقدم خترجيه.
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((( رساج امللوك :الطرطويش ص.50

((( ينظر :تاريخ عمر :البن اجلوزي :ص ،105 ،104اإلدارة
اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب؛ لفاروق جمدالوي :ص،212

.213

حممود دهام نايف العيساوي
َأ ْس َألهُ َا َع ْن شيَ ْ ٍءَ ،ف َقا َل ْت :ممِ َّْن َأن َْت ؟ َف ُق ْل ُتَ :ر ُج ٌل
ان َص ِ
ِم ْن َأ ْهلِ ِمصرْ َ َ ،ف َقا َل ْتَ :ك ْي َ
ف َك َ
اح ُب ُك ْم َل ُك ْم فيِ

َغزَ اتِ ُك ْم َه ِذ ِه ؟ َف َق َ
الَ :ما َن َق ْمنَا ِم ْن ُه َش ْيئًا ،إِ ْن َك َ
وت
ان َل َي ُم ُ
ريَ ،وا ْل َع ْبدُ َف ُي ْع ِط ِ
ري َف ُي ْع ِط ِ
يه ا ْل َع ْبدَ ،
يه ا ْل َب ِع َ
لر ُجلِ ِمنَّا ا ْل َب ِع ُ
لِ َّ
َاج إِلىَ ال َّن َف َق ِةَ ،ف ُي ْع ِط ِ
يه ال َّن َف َق َةَ ،ف َقا َل ْتَ :أ َما إِن َُّه َ
ال
َويحَ ْ ت ُ
َي ْمن َُعنِي ا َّل ِذي َف َع َل فيِ محُ ََّم ِد ْب ِن َأبيِ َب ْك ٍر َأ ِخي َأ ْن ُأ ْخبرِ َ َك

ول اهللِ َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ي ُق ُ
َما َس ِم ْع ُت ِم ْن َر ُس ِ
ول
فيِ َب ْيتِي َه َذا :ال َّل ُه َّمَ ،م ْن َو يِ َل ِم ْن َأ ْم ِر ُأ َّمتِي َش ْيئًا َف َشقَّ
َع َل ْي ِه ْمَ ،ف ْ
اش ُققْ َع َل ْي ِهَ ،و َم ْن َو يِ َل ِم ْن َأ ْم ِر ُأ َّمتِي َش ْيئًا َف َر َفقَ
ار ُفقْ بِ ِه)(.)1
بهِ ِ ْمَ ،ف ْ

قال املناوي رمحه اهلل :قوله (اللهم من وىل من أمر

أمتي) أمة اإلجابة وال مانع من إرادة األعم هنا (شيئا)
من الوالية كخالفة وسلطنة وقضاء وإمارة ونظارة
ووصاية وغري ذلك ،نكره مبالغة يف الشيوع وإرادة

للتعميم

()2

قال االمام الصنعاين رمحه اهلل :واحلديث دليل عىل

أنه جيب عىل الوايل تيسري األمور عىل من وليهم والرفق
هبم ومعاملتهم بالعفو والصفح وإيثار الرخصة عىل
العزيمة يف حقهم لئال يدخل عليهم املشقة ويفعل هبم

ما حيب أن يفعل به اهلل

()3

ان امر االمارة والقيادة ينبغي ان ال يعطى ملن

سأهلا او حرص عليها وقد تقدم الكالم عىل ذلك وقد
وسىَ ،ق َ
الَ :د َخ ْل ُت
ورد يف صحيح مسلم َع ْن َأبيِ ُم َ

َعلىَ ال َّنبِ ِّي َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ َنا َو َر ُج َ
ال ِن ِم ْن َبنِي
َع ِّميَ ،ف َق َ َ
الر ُج َلينْ ِ َ :يا َر ُس َ
ول اهللَِ ،أ ِّم ْر َنا َعلىَ
ال أ َحدُ َّ
ال َك اللهَّ ُ َع َّز َو َج َّلَ ،و َق َ
ض َما َو َّ
َب ْع ِ
ال َ
اآلخ ُر ِمث َْل َذلِ َك،
ال ُن َو يِّل َعلىَ َه َذا ا ْل َع َملِ َأ َحدً ا َس َأ َل ُهَ ،و َ
ال :إِنَّا َواللهَّ ِ َ
َف َق َ
ال
َ ِ ()4
ص َعل ْيه).
َأ َحدً ا َح َر َ
وقد حذر عليه الصالة والسالم اشد التحذير

ممن يتوىل امر املسلمني؛ فيغشهم وال يقوم بوظيفته
كام امره سبحانه من خيانتهم او ظلمهم او عدم اعطاء
ُح ُقو َق ُه ْم ،او َي ْأ ُخ ُذ ِم ْن ُه ْم َما لاَ يجَ ِ ُب َع َل ْي ِه ْم(. )5

الَ :عا َد ُع َب ْيدُ اهللِ ْب ُن ِز َي ٍ
فع ِن الحْ َ َس ِنَ ،ق َ
اد َم ْع ِق َل
َ
ات ِف ِ
يهَ ،ق َ
ال َم ْع ِق ٌل:
ْب َن َي َسا ٍر مْ ُالزَ نيِ َّ فيِ َم َر ِض ِه ا َّل ِذي َم َ
إِنيِّ محُ َدِّ ُث َك َح ِديثًا َس ِم ْعت ُُه ِم ْن َر ُس ِ
ول اهللِ َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
َو َس َّل َمَ ،ل ْو َع ِل ْم ُت َأ َّن يِل َح َيا ًة َما َحدَّ ْثت َ
ُك ،إِنيِّ َس ِم ْع ُت
َر ُس َ
ول اهللِ َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ولَ ( :ما ِم ْن َع ْب ٍد

َي ْسترَ ِْع ِ
وت َو ُه َو َغ ٌّ
اش
وت َي ْو َم َي ُم ُ
يه اللهَّ ُ َر ِع َّي ًةَ ،ي ُم ُ
لِ َر ِع َّيتِ ِه ،إِ َّ
ال َح َّر َم اللهَّ ُ َع َل ْي ِه الجْ َ َّن َة)(.)6
قال ابن حجر رمحه اهللَ :و َق ْو ُل ُه َو ُه َو َغ ٌّ
اش َق ْيدٌ

الذ ْك ِر ُي ِريدُ َأ َّن اللهَّ َ إِ َّنماَ َولاَّ ُه َعلىَ ِع َب ِ
ود بِ ِّ
اد ِه
ْص ٌ
لِ ْل ِف ْعلِ َمق ُ
يم لهَ ُ ُم الن ِ
وت َعلىَ َذلِ َك
يح َة لاَ لِ َي ُغ َّش ُه ْم َح َّتى َي ُم َ
َّص َ
لِ ُي ِد َ
است ََحقَّ َأ ْن ُي َعاقب
َف َلماَّ َق َل َب ا ْل َق ِض َّي َة ْ

()7

قال ابن بطال رمحه اهلل :هذا وعيد شديد عىل أئمة

اجلور فمن ضيع من اسرتعاه اهلل عليهم أو خاهنم أو
((( صحيح مسلم  -دار اجليل ( )6 /6برقم 4744

((( صحيح مسلم  -دار اجليل ( )7 /6برقم 4749

((( ينظر :مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ()2403 /6

((( سبل السالم ط البايب ()191 /4

((( فتح الباري البن حجر ()128 /13

((( فيض القدير ط العلمية ()135 /2

((( صحيح مسلم  -دار اجليل ( )88 /1برقم 281
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البحوث املحكمة

اإلمارة يف منظور السنة النبوية
ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظامل العباد يوم القيامة
فكيف يقدر عىل التحلل من ظلم أمة عظيمة ومعنى -

حرم اهلل عليه اجلنة  -أي أنفذ عليه الوعيد ومل يرض

عنه املظلومني

()1

ومما تقدم قد ارشنا اىل ما ينبغي ان يكون عليه

االمري او القائد وويل االمر كل ذلك من امليزان

النبوي؛ ذلك كله باعتبار اجلانب ُ
اخللقي والديني وال
بد لنا من االشارة هنا اىل ما ينبغي ان يكون من الناحية
الشخصية والذاتية من املقومات االساسية التي ينبغي
ان تتحىل شخصية القائد او االمري وهي كااليت:

ان َ
إِ ْن َك َ
أل َح َّب الن ِ
َّاس إِ يَ َّلَ ،وا ْي ُم اهللِ إِ َّن َه َذا لهَ َا لخَ َ ِل ٌ
يق،
ان َ
ُي ِريدُ ُأ َسا َم َة ْب َن َز ْي ٍدَ ،وا ْي ُم اهللِ إِ ْن َك َ
أل َح َّب ُه ْم إِ يَ َّل ِم ْن
()4
يك ْم بِ ِه َفإِن َُّه ِم ْن َصالحِ ِ ُ
وص ُ
َب ْع ِد ِهَ ،ف ُأ ِ
يك ْم)
قال النووي :قوله ﷺ أنه خلليق باإلمارة (اي

حقيق هبا وجدير ،وقد خلق لذلك) (. )5

واالمارة مسؤولية مركبة ،تعالج حاجات كثرية

يف وقت واحد وتتعامل مع امزجة ونفسيات متنوعة
وربام تكون متناقضة ،وهذا حيتاج إىل أمور أمهها:
 -1نفس هادئة غري مضطربة:

أن النفس املستقرة اهلادئة تساعد صاحبها

اما عىل الصعيد الشخيص والنفيس فينبغي ان

عىل التفاعل يف البناء مع ما حيدث من طوارئ

()3

إىل التحول أو التهور والعصبية التي تربك االمور

يكون عىل مواصفات خاصة ومن ذلك هو اختيار

املصطفى لسيدنا اسامة( )2بقوله «أنه خلليق باإلمارة»

وذلك ملا عينّ رسول اهلل ﷺ اسامة بن زيد قائدا،

اراده ان يسري باجليش عىل مؤته ألخذ ثار أبيه وجيشه،

فقال الناس أمر غالما حدثا عىل املهاجرين واالنصار

وفيهم ابو بكر وعمر رضوان اهلل عليهم ؛ فقام َر ُس َ
ول

اهللِ َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َ
ال َو ُه َو َعلىَ مْال ِ ْنبرَ ِ :إِ ْن
ارتِ ِهُ ،ي ِريدُ ُأ َسا َم َة ْب َن َز ْي ٍدَ ،ف َقدْ َط َع ْنت ُْم فيِ
َت ْط َعنُوا فيِ إِ َم َ
ار ِة َأبِ ِ
ان لخَ َ ِلي ًقا لهَ َاَ ،وا ْي ُم اهللِ
يه ِم ْن َق ْب ِل ِهَ ،وا ْي ُم اهللِ إِ ْن َك َ
إِ َم َ

((( فتح الباري البن حجر ()128 /13

((( أسامة ْبن زيد ْبن حارثة ْبن رشاحيل ْبن كعب ْبن عبد العزى
ْبن زيد ْبن امرئ القيس ْبن عامر أمه أم أيمن حاضنة ال َّنبِي َصلىَّ اللهَّ ُ
ّ

ومستجدات ،فتفاعلها ال يضطرها او يتجاوز هبا

وتعقدها.

 -2البسطة يف اجلسم والسعة يف العلم:

القيام بأعامل االمارة وواجباهتا يتطلب جهودا

مستمرة ،وحركة جسدية دائمة ،والتفرغ حلاجات من

هم بمعيتك حيتاج خلزين كبري من اجلهد واالجتهاد
فال يقوى عليه اداء حق التولية واالمارة إىل من متعه
اهلل تعاىل بأعضاء سليمة قادرة عىل مواصلة العطاء؛

وهلذا جعل اهلل تعليل اختياره لطالوت انه اويت بسطة

يف العلم واجلسم.

ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ؛ ويكنى أسامة :أبا محُ ََّمد ،وقيلَ :أ ُبو زيد ،وقيلَ :أ ُبو
خارجة ،وهو موىل َر ُسول اللهَّ ِ َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم من أبويه ،وكان

((( صحيح مسلم  -دار اجليل ( )131 /7برقم 6346

((( ينظر :صحيح مسلم  -دار اجليل ( )131 /7برقم 6346

ص.235

يسمى :حب َر ُسول اللهَّ ِ ..ينظر :أسد الغابة ط العلمية ()194 /1
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((( املجموع رشح املهذب ،النووي ،ابو زكريا حييى بن رشف

حممود دهام نايف العيساوي
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙﯚﯛﭼ

()1

قال الرازي رمحه اهللَ :و َت ْق ِر ُير َه َذا الجْ َ َو ِ
اب َأنهَّ ُْم
ك بِ َأ ْمر ْي ِن َأ َحدُ مُ َ َ
استِ ْح َق ِ
اق ِه لِ ْل ُم ْل ِ
س
َط َعنُوا فيِ ْ
ها :أن َُّه َل ْي َ
َ
ت مْ ُال ْل ِ
ِم ْن َأ ْهلِ َب ْي ِ
ك ال َّثانيِ َ :أن َُّه َف ِق ٌريَ ،واللهَّ ُ َت َعالىَ َبينَّ َ َأن َُّه

َأ ْه ٌل لِ ْل ُم ْل ِ
ك َو َق َّر َر َذلِ َك بِ َأن َُّه َح َص َل َل ُه َو ْص َف ِ
ان َأ َحدُ مُ َ
ها:
ان ا ْل َو ْص َف ِ
ا ْل ِع ْل ُم َوال َّثانيِ  :ا ْل ُقدْ َرةَُ ،و َه َذ ِ
َاس َب ًة
ان َأ َشدُّ ُمن َ
لاِ ْستِ ْح َق ِ
اق ِه مْ ُال ْل َك ِم َن ا ْل َو ْص َفينْ ِ الأْ َ َّو َلينْ ِ َو َب َيا ُن ُه ِم ْن
ُو ُج ٍ
وه َأ َحدُ َهاَ :أ َّن ا ْل ِع ْل َم َوا ْل ُقدْ َر َة ِم ْن باب الكامالت

()2

قال ابو بكر الطرطويش بعد ذكر هذه اآلية

واعرتاضهم :فبني سبحانه وتعاىل هلم رشوط الوالية

واملاملك وأهنا تفتقر إىل العلم الذي به حيكم ،وإىل القوة

التي هبا تنفذ األحكام دون ما ظنه بنو إرسائيل(.)3
اهنَا َي ْن َب ِغي َأ ْن َي ُكون
قال ابن كثري رمحه اهللَ :و ِم ْن َه ُ
مْالَ ِلك َذا ِع ْلم َو َش ْكل َح َسن َو ُق َّوة َش ِديدَ ة فيِ َبدَ نه
َو َن ْفسه

()4

مهامه عىل الوجه الذي يريض ربه ويريح ضمريه ،أذ
اهنا (اخلربة) متثل الذخرية الفعالة يف معرفة ماالت

االمور واسترشاف حدوثها وما يصاحبها من حتوالت

ومضاعفات.

أن مصادر اخلربة كثرية ومتنوعة ،وال تقترص

عىل املامرسة الفعلية لإلمارة الطويلة فقط وان كانت
املامرسة الفعلية مهمة وعميقة ،لكن عمل االنسان مع
اصحاب اخلربات والتجارب تكسبه خربات اضافية
وجتارب عملية يف اجادة التعامل مع ما يامثلها من

حوادث.

 -4عقل مستنري باحلكمة.

الذكاء امليداين ،والعقل املستنري نعمة من نعم اهلل

تعاىل العزيزة التي ما رزقها اهلل تعاىل ألهل الشأن أال
وعاش هو ومن حوله بنعمة وخري وهبدوء.

وقد يتوقف نجاح االشخاص عىل هذه امليزة

واخلصلة .فقد تتوفر يف كثري من االحيان اغلب

قال القرطبي :فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل عىل

الرشوط الواجب توفرها يف الرجل لتويل االمارة أو

 -3اخلربة املرتاكمة:

حمدودة حمصورة فيام الف من وسائل واعتاد من طرق.

القوة وسالمة األعضاء(. )5

تعد اخلربة املرتاكمة من اهم املساعدات الرئيسة

عىل نجاح القائد او االمري يف االداء واجبه واستكامل
((( البقرة٢٤٧ :

((( مفاتيح الغيب ()147 /6
((( رساج امللوك (ص)42 :

((( تفسري ابن كثري ت جمموعة ()421 /2
((( تفسري القرطبي ()271 /1

القيادة يف نفسه وخربته وقوته إىل ان أمكانياته الفعلية
أن الذكاء امليداين أو العقل الوقاد مها غري اخلربة

املرتاكمة ،بل هو بذرة خري يودعها اهلل تعاىل ثم ينميها
االنسان بعمله او بتأثري الصحبة والبيئة ،فالنفوس
الراكدة والشخصيات املنكفئة والذوات الباردة التي

مل تعتد ممارسة التفكري ،يصعب عليها تكوين هذه
امللكة عند التويل والقيادة ،لذا حيتاج الصادق ذو
اخلربة والقوة إىل مستشارين متميزين ومتخصصني
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البحوث املحكمة

اإلمارة يف منظور السنة النبوية
لتغطية النقص احلاصل يف رشوط التويل والنجاح.

تدور من نقاشات خاصة وعامة زادته معرفة وخربة.

فاذا كان القائد او االمري ال يتمتع بالذكاء امليداين،

فهو قرار نبوي مبارك ،اثبت لكل الصحابة

عدم النجاح حليفه وهذا ما يفرس لنا عدم نجاح كثري

متارس االمارة والقيادة ،وتتمتع بمييزات كثرية متكنها

وعقل راجح ومل يوفق لبطانة خري تعينه عىل احلق ،فان

من املخلصني والصادقني واالمناء فيام اوكل هلم من

مهامت.

ريض اهلل عنهم اكتشاف قدرات جديدة ،ودماء شابة،
من ادارة جيش كبري فيه من فيه من القادة الكبار.

لذلك فأول ما يلفت االنتباه يف تعيني األمراء

ولو تأملنا مميزات اسامة بن زيد ريض اهلل عنهام

أن رسول اهلل كان يضع صاحب الكفاءة يف مكانته

جيش فيه الكثري من القيادات التي تتمتع بالسبق هلذا

املقربني من رسول
منسوبية لنسب إذ مل يكن األمري من َّ

وجدناه قد مجع من هذه الصفات ما يؤهله لتويل امارة
الدين والقيادة يف هذا امليدان.

ويف ذلك قد عمل النبي ﷺ ذلك إلكتشاف

القدرات من خالل زج الطاقات الشابة يف االعامل

الكبرية لتعريفهم بقدراهتم النفسية واجلسدية
والفكرية.

فمن الوهلة االوىل تسآل الصحابة عن امكانية

وقدرة اسامه بن زيد الشاب عىل النجاح او التفوق يف

هذه املهمة الكبرية يف وقت ال يسمح باملجازفة.

لكن رسول اهلل ﷺ هو اعلم بقدرات هذا الشاب

فقد اكتسب اسامة بن زيد نفسا مطمئنة هادئة لعيشة

قريبة من بيوت النبوة الذي هو حمط الوحي املبارك،
فرتبت نفسه عىل تلك النفحات ،فعاش راضيا هادئا

مل يعاين وبالت االرتداد النفيس واالنفعاالت الغضبية
او العصبية التي تعاين منها البيئات املتوترة واملأزومة.

التي تليق به؛ من غري اعتبار للعمر وال حمسوبية وال
اهلل بقدر ما كان من املؤهلني عىل تولية اإلمارات.

اخلامتة
وتتضمن اهم النتائج التي توصلت اليها فأقول

ومن اهلل التوفيق:

 -اإلمارة تطلق يف العموم عىل الوالية ،وقد

تكون عامة أو خاصة؛ وفضائل اإلمارة كثرية ،ملن قام

بحقها وما امره اهلل هبا ،وذلك لعظم اخلري الذي يكون
عىل يد األمراء عموم ًا.

 -اختلف العلامء يف حكم طلب اإلمارة عىل

أقوال ثالثة ،اجلواز ،والتحريم ،والتفصيل؛ وقد

ّبينا ان الراجح يف ذلك هو التفصيل وذلك بالنظر
اىل سبب طلبها ،وخيتلف احلكم باختالف طالبيها،
وذلك ان كان طلب اإلمارة بدون سبب ،وكذلك

أن قربه من بيت النبوة جعله يشاهد ويرى

عند ضعف طالبها عن القيام هبا كام ينبغي ،وكذا من

عنهم يتعاملون مع احلوادث واملستجدات ،وما كانت

وجود السبب لطلبها ،مع القدرة عىل القيام هبا ،فهذا

ويتأمل كيف كان النبي وكبار الصحابة ريض اهلل
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مانع من توليته ،وأما مع
طلبها حلظ نفسه؛ فسؤاله ٌ

حممود دهام نايف العيساوي
ال يدخل يف عموم النهي عن طلب اإلمارة ،وهو قول

املقربني من رسول اهلل بقدر ما كان من املؤهلني عىل
َّ

 -ان االدلة الواردة يف النهي عن طلب االمارة؛

 -وكان النبي ﷺ ُيشدِّ د عىل رضورة اتصاف

جمراها الصحيح ،وويل األمر األعىل يضع الرجل

اشد التحذير ممن يتوىل امر املسلمني؛ فيغشهم وال

أكثر أهل العلم.

تتنزل يف سياق اذا كانت أمور الواليات جتري يف

املناسب يف املكان املناسب ،أما إذا اختلت املوازين،
وأبعد األكفاء عن مواقعهم ،وقدمت األحساب

والوسائط فلألكفاء أن يطلبوا ،وأن يلحوا يف الطلب،

وأن يكافحوا من أجل وصوهلم ،ففي وصوهلم حينئذ
مصلحة عامة ،وهذا الذي ال بد لنا من مالحظته ففي
مثل هذا السياق وهذا املجتمع وهذه املعطيات لذا

طلبها سيدنا يوسف عليه الصالة والسالم فاتى العون
والتأييد من اهلل سبحانه.

تولية اإلمارات.

الوايل بالرمحة واللني وقد حذر عليه الصالة والسالم
يقوم بوظيفته كام امره سبحانه من خيانتهم او ظلمهم
او عدم اعطاء ُح ُقو َق ُه ْم ،او َي ْأ ُخ ُذ ِم ْن ُه ْم َما لاَ يجَ ِ ُب
َع َل ْي ِه ْم.
 -اما عىل الصعيد الشخيص والنفيس فينبغي ان

يكون الوايل او االمري عىل مواصفات خاصة؛ وذلك ان

االمارة مسؤولية مركبة ،تعالج حاجات كثرية يف وقت

واحد وتتعامل مع امزجة ونفسيات متنوعة وربام تكون
متناقضة ،وهذا حيتاج إىل أمور أمهها :نفس هادئة غري

عاما ملن
 لقد وضع رسول اهلل ﷺً
منهجا ًّ

مضطربة؛ والبسطة يف اجلسم والسعة يف العلم ؛ واخلربة

حسن اإليامن ،ولكنه ال حيمل من املؤهالت املنشودة

ويف اخلتامَ :
ُ
اسأل ان يكون ذلك خالص ًا
اهلل

يتولىَّ اإلمارة؛ فقد يكون الرجل ريض الرسيرة
منتجا يف وظيفة معينة؛ أال ترى إىل يوسف
ما جيعله ً
الصديق إنه مل يرشح نفسه إلدارة شئون املال بنبوته

وتقواه فحسب ،بل بحفظه وعمله ً
أيضا ﭧ ﭨ
ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

()1

 -لقد كان النبي ﷺ يف اختياره هلؤالء األمراء

يغ ِّلب اعتبارات الكفاءة فكان يضع صاحب الكفاءة

يف مكانته التي تليق به؛ من غري اعتبار للعمر وال
حمسوبية وال منسوبية لنسب إذ مل يكن األمري من

((( يوسف٥٥ :

املرتاكمة ؛والذكاء امليداين ،والعقل املستنري.

لوجهه الكريم ؛ نافع ًا لقارئيه ؛ والصالة والسالم عىل

من بعثه اهلل رمحة للعاملني...

امل�صادر واملراجع
القران الكريم.

 1.1إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة /
املؤلف :أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر
بن إسامعيل بن سليم بن قايامز بن عثامن البوصريي
الكناين الشافعي (املتوىف840 :هـ) تقديم :فضيلة
الشيخ الدكتور أمحد معبد عبد الكريم.

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول

77

البحوث املحكمة
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 2.2إحياء علوم الدين  /املؤلف :أبو حامد حممد بن

بريوت ،ط1407 ،3هـ 1987م

املعرفة – بريوت

حممد بن امحد االنصاري القرطبي ت 671هـ /

حممد الغزايل الطويس (املتوىف505 :هـ) النارش :دار

 9.9اجلامع الحكام القرآن /تأليف ايب عبد اهلل

 3.3اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب؛

تعليق وختريج الدكتور حممد ابراهيم احلفناوي

والتوزيع ط / 1سنة 2009م

1423هـ2002-م دار النرش :دار الكتب العلمية -

لفاروق جمدالوي طبع يف عامن /مطبعة الروائع للنرش

والدكتور حممود حامد عثامن /دار احلديث ،القاهرة،

 4.4اإلدارة يف عرص الرسول صىل اهلل عليه وآله

بريوت 1421 -هـ  2000 -م الطبعة :األوىل.

السالم – القاهرة  /الطبعة :األوىل 1427 ،هـ

عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت911:هـ) حقق

وسلم /املؤلف :أمحد عجاج كرمى  /النارش :دار

1010الديباج عىل صحيح مسلم بن احلجاج /للحافظ

 5.5أسد الغابة يف معرفة الصحابة  /املؤلف :أبو

أصله ،وعلق عليه أبو اسحاق احلويني االثري /دار

بن عبد الواحد الشيباين اجلزري ،عز الدين ابن األثري

1111زاد املعاد يف هدي خري العباد /لإلمام شمس

احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم

(املتوىف630 :هـ) املحقق :عيل حممد معوض  -عادل
أمحد عبد املوجود  /النارش :دار الكتب العلمية /

الطبعة :األوىل سنة النرش1415 :هـ 1994 -م

ابن عفان /الطبعة االوىل  1416هـ  1996 -م.

الدين ايب عبد اهلل حممد بن ايب بكر الزرعي الدمشقي
املعروف بابن قيم اجلوزية ،ت751هـ  /حتقيق شعيب

االرنؤوط وعبد القادر االرنؤوط  /مؤسسة الرسالة،

 6.6تاريخ عمر /البن اجلوزي /النارش :دار الوفاء

بريوت  -لبنان ،ط1424 ،4هـ2003-م.

 1419هـ  1998 -م

تأليف حممد بن اسامعيل ابن صالح االمري الكحالين

للطباعة والنرش والتوزيع ،مرص /الطبعة :األوىل،

1212سبل السالم رشح بلوغ املرام من ادلة االحكام /

 7.7تفسري القرآن العظيم /أبو الفداء إسامعيل بن عمر

الصنعاين ،ت1182هـ /مكتبة مصطفى البايب ط4

سامي بن حممد سالمة /دار طيبة للنرش والتوزيع،

1313رساج امللوك /املؤلف :أبو بكر حممد بن حممد ابن

بن كثري القريش الدمشقي (املتوىف774 :هـ) /حتقيق:
الطبعة :الثانية 1420هـ  1999م.

1379هـ1960 /م

الوليد الفهري الطرطويش املالكي (املتوىف520 :هـ)

 8.8اجلامع الصحيح املخترص (صحيح البخاري)

النارش :من أوائل املطبوعات العربية – مرص /تاريخ

حتقيق :د .مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه

1414سنن ايب داود /لإلمام احلافظ ايب داود سليامن

/حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي/

يف كلية الرشيعة جامعة دمشق /دار ابن كثري ،الياممة
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النرش1289 :هـ1872 ،م

بن االشعث السجستاين االزدي /دار الكتاب العريب

حممود دهام نايف العيساوي
ـ بريوت لبنان،

صحيح مسلم بن احلجاج/لإلمام أبو زكريا حييى بن

1515سنن البيهقي الكربى /أمحد بن احلسني بن عيل

رشف بن مري النووي ت /676دار إحياء الرتاث

عطا /مكتبة دار الباز مكة املكرمة 1414 ،هـ -

2222رشح صحيح مسلم املسمى املنهاج رشح

بن موسى أبو بكر البيهقي /حتقيق :حممد عبد القادر

1994م .

العريب – بريوت /ط 1392 ،2هـ.

صحيح مسلم بن احلجاج/لإلمام أبو زكريا حييى بن

1616سنن الرتمذي /اليب عيسى حممد بن عيسى بن

رشف بن مري النووي ت /676دار إحياء الرتاث

 /دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان.

2323شرَ ْ ُح َص ِحيح ُم ْس ِل ِم لِل َق ىِ
اض ِع َياض ا ُمل َس َّمى
إِكماَ ُل ا ُمل ْع ِل ِم ب َف َوائِ ِد ُم ْس ِلم  /املؤلف :عياض بن موسى

سورة ،ت279هـ /حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين
1717السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي /أبو
بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ،مؤلف اجلوهر
النقي :عالء الدين عيل بن عثامن املارديني الشهري

بابن الرتكامين /حتقيق ،:جملس دائرة املعارف النظامية
الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد ،الطبعة :األوىل ـ

 1344هـ.

العريب – بريوت /ط 1392 ،2هـ.

بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل

(املتوىف544 :هـ) املحقق :الدكتور ْحي َيى إِ ْسماَ ِعيل /
النارش :دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،مرص /
الطبعة :األوىل 1419 ،هـ  1998 -م

2424صحيح مسلم  /لإلمام ايب احلسني مسلم بن

1818السنن الكربى /لإلمام ايب عبد الرمحن امحد بن

احلجاج القشريي النيسابوري ،ت261هـ /دار اجليل

شلبي  /مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،ط،1

2525صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته/

شعيب النسائي ،ت303هـ /حتقيق حسن عبد املنعم
1421هـ2001-م.

بريوت  +دار األفاق اجلديدة ـ بريوت ،لبنان.

املؤلف :حممد نارص الدين األلباين  /النارش :املكتب

1919السنن الكربى /لإلمام ايب عبد الرمحن امحد بن

اإلسالمي  /الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  1999 -م،

شلبي  /مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،ط،1

تأليف امحد بن حممد احلموي(احلنفي)  /دار الكتب

شعيب النسائي ،ت303هـ /حتقيق حسن عبد املنعم
1421هـ2001-م.

2626غمز عيون البصائر يف رشح االشباه والنظائر /
العلمية ،بريوت – لبنان.

2020السياسة الرشعية يف اصالح الراعي والرعية

2727فتح الباري رشح صحيح البخاري  /أمحد بن

ت728هـ /دار املعرفة.

املعرفة بريوت 1379 ،ه.

 /لشيخ االسالم امحد بن عبد احلليم بن تيمية،
2121رشح صحيح مسلم املسمى املنهاج رشح

عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي  /دار

2828فتح املنعم رشح صحيح مسلم  /املؤلف:
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األستاذ الدكتور موسى شاهني الشني /النارش :دار

3535مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح /تأليف:

الرشوق /الطبعة :األوىل (لدار الرشوق)1423 ،

عيل بن سلطان حممد القاري ،/حتقيق :مجال عيتاين/

2929فيض القدير رشح اجلامع الصغري من احاديث

الطبعة :األوىل 1422هـ 2001 -م.

دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،الطبعة االوىل

عبداهلل احلاكم النيسابوري /حتقيق :مصطفى عبد

هـ  2002 -م.

البشري النذير /للعالمة حممد عبد الرؤوف املناوي/

 1415هـ 1994 -م.

دار النرش :دار الكتب العلمية  -لبنان /بريوت -

3636املستدرك عىل الصحيحني /حممد بن عبداهلل أبو
القادر عطا ،مع تعليقات الذهبي يف التلخيص /دار

3030قواعد األحكام يف مصالح األنام /املؤلف :أبو

الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل 1411 ،هـ -

القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي ،امللقب بسلطان

3737املسند لإلمام امحد بن حنبل ،ت241هـ/

حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب

العلامء (املتوىف660 :هـ) املحقق :حممود بن التالميد
الشنقيطي  /النارش :دار املعارف بريوت – لبنان

1990م.

مؤسسة قرطبة – القاهرة  /األحاديث مذيلة بأحكام

شعيب األرنؤوط عليها.

3131الكسب :املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن

3838املسند /لإلمام امحد بن حنبل ،ت241هـ/

دمشق ،تاريخ الطبعة 1400هـ ط :األوىل.

بريوت  -لبنان ،ط1420 ،2هـ1999 -م.

فرقد الشيباين (املتوىف189 :هـ) حتقيق سهيل زكار،

حتقيق الشيخ شعيب االرنؤوط /مؤسسة الرسالة،

3232الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري /

3939املصنف يف األحاديث واآلثار  /املؤلف :أبو بكر

الشافعي ثم احلنفي املتوىف  893هـ  /املحقق :الشيخ

خواستي العبيس (املتوىف235 :هـ) املحقق :حتقيق:

بريوت – لبنان  /الطبعة :األوىل 1429 ،هـ 2008 -م

4040املعجم األوسط /أبو القاسم سليامن بن أمحد

أيب بكر اهليثمي /دار الفكر ،بريوت  1412هـ.

املحسن بن إبراهيم احلسيني /دار احلرمني القاهرة،

املؤلف :أمحد بن إسامعيل بن عثامن بن حممد الكوراين
أمحد عزو عناية  /النارش :دار إحياء الرتاث العريب،

3333جممع الزوائد ومنبع الفوائد /نور الدين عيل بن

بن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن بن

حممد عوامة / .النارش :املكتبة السلفية

الطرباين /حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد

3434املجموع رشح املهذب/تأليف ايب زكريا حييى بن

 1415هـ .

دار املشكاة للبحث العلمي بإرشاف أبو متيم يارس بن

أبو القاسم الطرباين /حتقيق :محدي بن عبداملجيد

رشف النووي ت676هـ /املطبعة املنريية /املحقق:
إبراهيم  /دار النرش :دار الوطن للنرش ،الرياض
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4141املعجم الكبري /سليامن بن أمحد بن أيوب
السلفي /مكتبة العلوم واحلكم املوصل ،الطبعة

حممود دهام نايف العيساوي
الثانية 1404 ،هـ 1983 -م.

4242مفاتيح الغيب  /املؤلف :اإلمام العامل العالمة
واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر

التميمي الرازي الشافعي

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول
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